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सदुं र मी होणार
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाुंना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्तक एकदा बनलुं की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचुं काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदुं वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ही ते फ़कट का घ्याव?ुं
तम्हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाुंना, टीमला आवण तम्हाला आनुंद वमळेल

आवण तमचुं काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाुंना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.
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सुंदर मी िोणार
लेहिका : अरुं धिी अरव ुंद बापट
१० सा ली अपाटटमेंट्स,
प्रभाि फिल्म कुं पनी मार्ट,
लॉ कॉलेज रस्िा, एरुंड न,
पणें ४११००४
ph 020 25464804
Mo 9423003528
e-mail - arundhati@bapat.net

मखपृष्ठ छायावचत्: सौ िेधव अद्वैत बवपट, कल्यवि
यव प्ु तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेशखके कडे सरु शित असनू प्ु तकवचे शकांर्व
त्यवतील अांिवचे पनु िाद्रु ि र्व नवट्य, शचत्पट शकांर्व इतर रुपवतां र करण्यवसवठी
लेशखके ची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यवस कवयदेिीर
कवरर्वई (दडां र् तुरुांगर्वस) 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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•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपुर्ी शकांर्व
र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य
प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.
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लेवखके चा पररचय

िी सौ अरुांधती अरशर्दां बवपट.
पर्ू वाश्रिीची शर्जयव बवळकृ ष्ि ओगले.
िवनसिवस्त्र हव िवझ्यव शर्षयवत
masters degree (MA) घेतली.
िवझे BA पयंतचे शििि नवगपरू येथे
झवले. िरवठी िवध्यिवतनू शिकलेली िी, MA लव इशां ललि िवध्यि
घेतल्यवने, खपू प्रयत्न करवर्े लवगले. पि अथक प्रयत्नविां ळ
ु े िी
िेररट घेऊन पवस झवले.
त्यवआधीच िी लेखनवलव सरु र्वत के ली होती. शलशहण्यवची
प्रेरिव िलव िवझी आई – सौ िकांु तलव बवळकृ ष्ि ओगले,
शहच्यवकडून शिळवली. हे प्ु तक शलहून िी िवतृऋिवचव सन्सिवन
करते आहे, असां िलव र्वटत.ां कवरि िवतृऋि कधी फे डतव येईल
असां िलव र्वटत नवही.
पशहलव लेख िी बवलगन्सु हगे वरीर्र शलशहलव होतव. त्यव लेखवलव
कॉलेजिध्ये पशहले बिीस शिळवले होते. त्यवनांतर नवगपरू च्यव
लहवनिोठ्यव र्तािवनपत्वत िी छोटेिोठे लेख शलहीत असे. नवगपरू
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आकविर्विीर्रही बवलशर्हवरिध्ये िवझे अनेक कवयाक्रि होत
असत.
ललनवनतां र िवत् िवझ्यव शलखविवत खांड पडलव. सवधवरिपिे
१९७३ ते १९७५ यवकवळवत िी पन्सु हव लेखनवलव सरु र्वत के ली
अनेक िवशसकवांिधनू िवझ्यव गोष्टी र् कशर्तव छवपनू येत असत. यव
कवळवत िी िव. िवांतवबवई शकलो्करवांबरोबर िहवरवष्र पवलक
शििक सघां वचे त्ैिवशसक, " पवलक - शििक यव िवशसकवच्यव
सांपवदनवचे कवि करीत असे. त्यवतनू िलव प्रेरिव शिळवली. िग िी
नवपवस िल
ु वांच्यवकरतव एक शर्िेष र्गा सरुु के लव. िलव असां
र्वटवयचां की िल
ु ां अभ्यवसवत िवगे पडतवत ती के र्ळ ती बद्ध
ु ीने किी
असतवत वकुंवा अभ्यवस करत नवही असां नव्हे. तर त्यवच्यव िवगे
इतरही कवही कवरिां असू िकतवत. घरचां र्वतवर्रि, खपू लवड,
पवलकवांचां दल
ा , र्र चढर्ल्यविळ
ु े िवगचव अभ्यवस कच्चव असिे.
ु ि
िी प्रत्येक िल
ु वचव अभ्यवस करून त्यवच्यव िवगे पवडण्यवचे सभां वव्य
कवरि िोधनू , त्यवच्यव पवलकवांिी चचवा करीत असे. अिव अनेक
िल
ु वांनव िी अभ्यवसवत र्र आिले आहे. त्यवतनू िल
ु वचां ी र्वढ र्
शर्कवस यव बद्दल एक सोपेसे प्ु तक शलशहण्यवचव शर्चवर िनवत
आलव. तो शर्चवर िी प्रत्यिवतही आिलव. त्यवबद्दल पन्सु हव
के व्हवांतरी.
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यवनतां र िी लेखन करीत असे, पि ते प्रशसद्ध करण्यवकडे िवझव
कल नव्हतव. आज िवझ्यव यव कथव र्वचकवांपयंत पोहोचर्तवनां व
िलव िनोिन आनांद होतो आहे. पशहल्यवांदवच िवझ्यव कथव
र्वचकवांपयंत पोहोचत आहेत, त्यव र्वचकवच्ां यव पसतां ीलव उतरतील
अिी आिव करते. िी िवनसिवस्त्र शिकले आहे. यव गोष्टींिध्ये
िवझ्यवकडून िवनर्ी िनवच्यव शनरशनरवळ्यव भवर्नवचां ां प्रकटीकरि
झवलेलां आहे.
हे िवझां शतसरां प्ु तक. e-सवशहत्य प्रशतष्ठवनिळ
ु ेच िलव प्ु तक
प्रकविनवची सांधी शिळवली. ्र्तःलव आलेल्यव अनभु तू ी
र्वचकवपां यंत पोहोचर्तव आल्यव. अनेक सजग र्वचक िलव प्ु तक
आर्डल्यवचे कळर्तवत, तेंव्हव िनवलव होिवरव आनांद र् सिवधवन
अर्िानीय आहे. परिेश्वर कृ पेने यवपढु ेही अिवच कसदवर कथव
शलशहण्यवची प्रेरिव र् सधां ी िलव शिळवर्ी, अिी प्रवथानव.

अरुंधती अरव ुंद बापट
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अपपणपविका
हे िवझां शतसरां प्ु तक िी िवझी िल
ु ां, ‘आनांद-आसवर्रीअशनरुद्ध ’ यवनां व अपाि करते आहे.
यव शतघवांच्यव आधवरवशिर्वय िी आयष्ु यवत आज जिी तवठ
िवनेने उभी आहे, तिी उभी रवहू िकले नसते.
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कथानुक्रम
१) सदुं र मी होणार
२) प्राक्तन
३) अखेर वनयती नमली
४) वनरपराध
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सदुं र मी होणार
( गोष्टां ‘ शतची ’ आशि ‘ त्यवची ’ )

प.ु लांचां सांदु र िी होिवर नवटक सरु े खच. पि त्यवहूनही सांदु र
आशि सरु े ख गोष्ट िी प्रत्यि घडतवांनव पवशहली आहे. कुठलेही ‘ ती
’ आशि ‘ तो ’ एकत् आले, अगदी प्रेिवनी एकत् आले तरी सघां षा
हव ठरलेलवच. कधी ‘ ती ’ ची जीत तर कधी ‘ तो ’ची जीत, हेही
ठरलेलांच. पि इथे जीत िवत् सदैर् ‘ तो ’ चीच होत होती. म्हिजे
तो कवही फवर शर्चवरी शकांर्व हुिवर होतव असां नव्हे. पि तो ‘ तो ’
होतव न!ां तेर्ढांच जीत व्हवयलव परु े सां होतां. ‘ तो ’ असिां हवच त्यवचव
प्लस पॉईटां होतव. ितभेद झवले, शनिाय चक
ु ले, तरी तो सदैर्
बरोबरच. कवरि त्यवचां ्टेटस होतां
‘ तो. ’ तो म्हिजे बोटवांचव V घेऊनच जन्सिवलव आलेलव.
म्हिनू सगळां त्यवच्यव िठु ीत.
सवधव शसनेिवलव जवयचव शर्षय घ्यव नां; शतलव शतचव आर्डतव
शसनेिव कधीच पवहतव आलव नवही. कवरि शतलव आर्डवयचे
रोिँशटक शहदां ी शसनेिे. ते त्यवलव अगदी सांथ आशि रटवळ र्वटवयचे.
िग यव सांघषवात जीत सदैर् त्यवचीच. कधी जोरवत बोलिां नवही,
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कधी ओरडिां नवही. सदैर् आजार्ी ्र्रवत बोलिवर. यव
बोलण्यवतच गोि होती. आग्रही बोलि.ां दसु रव निेपयंत हव आपलव
आग्रह चवलू ठे र्िवर.
ती आपली सवधी ससां वरी स्त्री; आपल्यव घरवदवरवर्र प्रेि
करिवरी, आपली कुठचीही जबवबदवरी न टवळिवरी. म्हिजे
घरवतल्यव प्रत्येकवच्यव िनवसवरखां र्वगवयची शतची धडपड
असवयची. घरवतली िविसां सख
ु ी झवली, आनदां वत असली, की
शतचांही िन सख
ु वनी शिगोिीग भरलेलां. आपल्यव िनवसवरखां
कवहीच होत नवही आहे, यवकडे शतचां लिच नसवयचां. दसु ऱ्यवच्यव
आनांदवत आनांद िवनवयचां बवळकडूच जिु शतलव पवजण्यवत आलां
होतां.
प्रत्येक गोष्टीत िेर्टचव शनिाय त्यवचवच. पररिवितः घरवतली
सगळी िविसां शतलव गृहीत धरवयलव लवगली. ती आपली
प्रत्येकवच्यव आनदां वत आपलव आनदां िोधत असवयची. िी
सगळ्यवांनव जपते, प्रत्येकवच्यव िनवसवरखां करवयचव प्रयत्न करते,
सगळ्यवांनव सख
ु ी ठे र्ते, त्यविळ
ु े िी सर्वात सख
ु ी आहे, असां शतलव
र्वटवयच.ां जरी सगळेजि शतलव गृहीत धरवयलव लवगले, तरी
सगळ्यवांनवच शतच्यव चवांगल
ु पिवची, शतच्यव सोडून देण्यवच्यव
र्ृत्तीची जविीर् होती. सगळीजिां शतलव फवर िवनत असत. कवरि
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ही िविसां कवही फक्त ्र्वथी नव्हती. सर्ा बवजांनू ी शतलव प्रेि
शिळवयच,ां िहत्र् शिळवयचां, शतच्यवर्वचनू सगळ्यवचां ां अडवयचां,
असव शतचव आशि त्यवचव सांसवर अगदी सख
ु वनी चवललव होतव.
आपल्यव ससां वरवत किवचचां न्सयनू नवही, यवचव शतलव फवर
आनांद र्वटवयचव. शतच्यव अपेिवही फवर नसवयच्यव. असेल ते
चवलर्नू घ्यवयची, परु र्नू घ्यवयची शतलव सर्यच लवगली होती.
त्यविळ
ु े शतच्यवत आशि त्यवच्यवत सघां षवाची शठिगी पडण्यवचव
प्रश्नच कधी उद्भर्लव नवही. त्यवलव हर्ी असलेली प्रत्येक गोष्ट,ां
गरजेच्यव त्यव त्यव ििीच त्यवलव शिळवर्ी, यवकरतव शतची फवर
धडपड चवलवयची. त्यवकरतव त्यवची कौतक
ु भरली नजरच शतलव
परु वयची. त्यवहून आिखी जव्ती अपेिव तरी करवयची तरी
किवची! ‘ िज कवय किी यव ससां वरी,’ अिीच शतची गोड सिजतू
होती. पि आपिही कधीतरी शतचां िन सवांभवळवर्ां असां त्यवलव
कधी र्वटलां नवही.
शदर्स गेले, िशहने गेले, र्षं सद्ध
ु व सरली. िल
ु ां िोठी झवली.
त्यवांची शिििां सांपत आली. होतव होतव तीही पन्सनविीलव कधी
पोहोचली, कोिवलवच कळलां नवही. शतच्यव पन्सनवसवव्यव
र्वढशदर्सवलव त्यवांनी िोठी जांगी पवटी शदली. पररचयवतले सगळे
लोक बोलवर्ले होते. सगळे नवतेर्वईक, शतच्यव िवहेरची िविसां.
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झवडून सवरी िांडळी हजर होती. सगळ्यवांनवच ती हर्ीहर्ीिी होती
न!ां शकती प्रेि बवयकोर्र! शकती कवळजी शतची! भवलयर्वन आहे ती!
अिीच सगळ्यवचां ी प्रशतशक्रयव.
आशि ते खोटांही नव्हत.ां ‘ त्यव ’ चां खरांच खपू प्रेि होतां
शतच्यवर्र. फक्त तो शतलव अधवंशगनी सिजत होतव. आपल्यव
सख
ु वतच शतचां सख
ु सविवर्लेलां आहे असां शतच्यवप्रिविे त्यवलवही
र्वटत होत. आपलच
ु ी झवलो म्हिजे तेही
ां अधवंग ते. आपि सख
सख
ु ी होिवर. अिी त्यवची भवबडी सिजतू . ‘ ती ’ म्हिजे एक
्र्तांत् व्यक्ती आहे. शतलव शतचां ्र्तांत् व्यशक्तित्र्ां आहे, यवची
शतलवच जविीर् नव्हती. तर ती त्यवलव तरी कुठून असिवर! शतलवही
त्यवची शफकीर नव्हती. शतच्यव सांसवरवच्यव शर्श्ववत ‘ ती ’ अगदी
िश्गल
ु झवली होती, रिनू गेली होती.
पि हल्ली कधी कधी कवहीतरी र्ेगळांच घडत होतां. कधीतरी
शतची घसु िट होत होती. िनवलव नवरवजी येत होती. किवची आहे
ही नवरवजी? कव येतो आहे हव अ्र््थपिव आपल्यवलव? शतचां
शतलवच कळत नव्हतां. पि कवहीतरी चक
ु त होतां, चक
ु लां होतां खवस.
हल्ली कधी कधी शतलव फवर ररकविां ररकविां र्वटत होत.ां कांटवळव
येत होतव. दोन्सही िल
ु ां आतव िोठी झवली होती. आईच्यव
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पदरवबवहेरचां शर्श्व त्यवांनव खिु वर्त होतां.. भवरल्यवसवरखी ती त्यव
शर्श्ववकडे ओढल्यव जवत होती.
आईची िवयव सांदु र आहेच, पि त्यव व्यशतररक्तही अनेक रम्य
आशि अनभु र्ण्यवजोलयव गोष्टी आपल्यव आयष्ु यवत पदवपाि करत
आहेत यवचीही जविीर् त्यवनां व झवली होती. तवरुण्यवच्यव जोिवत
त्यवांची चवल आतव बदलली होती. आईर्रचां त्यवांचां प्रेि शतळभरही
किी झवलां नव्हत.ां पि आतव त्यवच
ां ां शर्श्व शर््तवरवत जविां अटळ
होतां. आई िवत् शजथल्यव शतथेच रवशहली होती.
िल
ु वचां ी कॉलेजेस, त्यवच
ां े शित्, त्यवच्ां यव गवड्यव, त्यवचां े ग्रप्ु स,
त्यवच्ां यव शरप्स, यवतच आतव िल
ु ां रिनू गेली होती. घरवचां सगळां
सवांभवळवयलव आई होतीच की. पर्ू ी आईलव हे कर ते कर म्हिनू
ऑडार सोडिवरी िल
ु ां, आतव धवबे आशि हॉटेल्स धांडु वळत होती.
घरवच्यव पदवथवंची गोडी किी होऊन, बवहेरचे नर्ीन पदवथा आतव
त्यवनां व खिु वर्त होते. शित्वच्ां यव सहर्वसवत गवडीर्रचव र्डवपवर्ही
अिृतवच्यव चर्ीचव लवगत होतव.
शतनी कवहीतरी हौसेनी करवर्ां, आनदां वनी सरप्रवईझ शडि
िल
ु वांसिोर ठे र्वर्ी, तर बहुधव ती म्हित, “आई, आतव नको.
आम्ही बवहेरून खवऊन आलो आहोत.” शकांर्व “आतव आिच्यव
ग्रपु चां र्ैिवलीत भेटवयचां ठरलां आहे. नतां र खवतो.” पि त्यवच्ां यव
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र्ेगर्वन आयष्ु यवत तो नांतर कधी उगर्तच नसे. ती अगदी खट्टू
होऊन जवई. पि ्र्तःच ्र्तःची सिजतू कवढत असे; आशि
िनवचां सिवधवन करून घेत असे.
‘तो’ तर कवय ्र्वनदां ीच. ्र्तःतच िलन असलेलव. ्र्तःलव
कवय हर्ां तेच करिवरव. शिर्वय त्यवचव सगळां र्ेळ खवऊन
टवकिवरव, त्यवचव भरभरवटीलव आलेल्यव व्यर्सवयवचव व्यवप. तो
एक यि्र्ी उद्योजक होतव. त्यवलव र्ेळ असेल तेंव्हव ते बवहेर जवत
असत; लॉांग ड्रवईव्हलवदेखील जवत असत. पि ते त्यवलव र्ेळ
असेल तेंव्हव. शतलव हर्ां असेल तेंव्हव कधीच नवही. कवरि तो शकती
कविवत असवयचव! शिर्वय त्यवलव र्ेळ असेल तेंव्हव ते बवहेर
जवयचेच की! पि कधीतरी शतलव कवय आशि कें व्हव हर्ां असतां,
यवची आपि दवखल घ्यवयलव होऊ=इ असां त्यवलव कधी र्वटलां
नवही. शतनी कधी सवांशगतलां नवही.
आतव तर तो आिखीनच ‘ बीझी ’ झवलव होतव. व्यर्सवय
र्वढत चवललव होतव नां!शतचव ररतव र्ेळ िवत्, कवही के ल्यव सरत
नसे; आशि िी आतव यव ररकवम्यव र्ेळवचां कवय करु ही गोष्टां शतलवही
उिजत नसे. शदर्स कोिवसवठी थवबां त नसतवत. ते आपले सरतच
असतवत. शतचव िवत् शदर्स सरतव सरत नसे. शतचव बैठेपिव शन
त्यवबरोबर शतचां र्जनही र्वढत होतां. शतलवही यवची जविीर् होती;
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पि यव गोष्टी बदलण्यवसवठी कवय करवयलव हर्ां, हे शतलव सिजत
नव्हत.ां बवहेर चवलवयलव जवयलव हर्ां होत,ां पि एकटां शफरवयलव
जवयचव शतलव कांटवळव येत होतव. शतलव सोबत हर्ी होती.
आपल्यवलव कुिवबरोबर तरी sharing हर्ां आहे, ही गोष्टां शतची
शतलवच उिजली नव्हती, तर बवकीच्यवांनव त्यवची कवय जविीर्
असिवर?
अिीच आिखी दोन - पवच र्षं गेली. िल
ु वचां ी शिििां झवली
पवठोपवठ, त्यवच्ां यव पसांतीच्यव जोडीदवरवबरोबर त्यवचां ी ललनही
झवली. सनु व घरवत आल्यव. िुलवांचां तर नर्ां जगांच शनिवाि झवलां होतां;
ती िवत् आिखीनच एकटी झवली होती. आईनां आपलां खपू के लां,
आतव उतवरर्यवत शतलव किवलव र्ेठीलव धरवयचां? यव सशद्वचवरवनी
िल
ु ां आतव त्यवनां व हर्ी असलेली प्रत्येक गोष्टां बवयकोकडून करुन
घेण्यवत धन्सयतव िवनू लवगली. आपि आईचव शकती शर्चवर करतो,
यवचां सिवधवन त्यवांनव र्वटत होतां.
पर्ू ी घरवत आलेलव प्रत्येक िनष्ु य शतच्यवपयंत यवयचव कवरि
तो शतच्यवकडेच आलेलव असवयचव. पि आतव कवलपरत्र्े पवहुिे
येण्यवचां प्रिविही किी झवल.ां सनु वच्ां यव ओळखीचे, त्यवच्ां यव िवहेरचे
पवहुिे र्वढले. ते शतलव, शर्चवरत नव्हते कव? तर तसां अशजबवत
नव्हतां. येिवरां िनष्ु य आधी शतच्यवकडेच येत होतां. पि जजु बी
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बोलनू , शतलव नि्कवर करुन सनु वांकडे र्ळत होतां. त्यवही
लगबगीनी पवहुण्यवच
ू व कवय
ां ां ्र्वगत करत होत्यव. त्यवबरोबर सवसल
हर्ां नको, ह्यवकडेही त्यव जबवबदवरीनी लि ठे र्त होत्यव. शतलव
तक्रवर करवयलव जवगवच नव्हती. खविां - शपिां सवरां आयतां हवतवत
येत होतां. र्वटिीलव येत नव्हतव तो िनष्ु य सहर्वस; आशि सरतव
सरत नव्हतव तो िनवलव आलेलव एकटेपिव आशि त्यवतनू
उद्भर्िवरव िनवचव ररतेपिव.
शतनां कधी तसां बोलनू दवखर्ल्यवस िल
ु ां - नर्रव म्हिवयचव,
“तू नसु ती बसनू रवहतेस, र्वचतेस, त्यवपेिव कवहीतरी करत जव.
शर्िकवि कर, भरतकवि कर, शचत्ां कवढ, बवहेर जव, म्हिजे तल
ु व
कांटवळव येिवर नवही.”
आजर्र ती जे करत आली होती त्यवत ह्यवतली कोितीच गोष्टां
नव्हती. पि पर्ू ी ती जे करत होती ते आतव सनु व करत होत्यव.
र्ेगळ्यव पद्धतींनी कव होईनव पि घर बरां सवभां वळत होत्यव.
जगरहवटीनसु वर ते बरोबरही होतां; शतचीही त्यवबवबत कवही तक्रवर
नव्हती. त्यविळ
ु े शतलव ररतेपि आलव होतव. आतव आपि नर्ीनच
कवहीतरी करवर्ां, पि कवय करवर्ां हे शतलव कळत नव्हत.ां
आपि आतव यव सगळ्यवांच्यव शर्श्ववतनू र्ताळ
ु वबवहेर पडलो
आहोत, हे शतलव कळलचां नवही. आपि आतव नवर्वपरु तेच
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त्यवच्ां यवत आहोत हे िवन्सय करवयलव शतचां िन धजवर्त नव्हतां. पि
र््तशु ्थती तीच होती. पर्ू ी यव सगळ्यवच
ां ां शर्श्व शतच्यवभोर्तीच
तर शफरत असवयचां. पि आतव त्यवांच्यव किव बदलल्यव होत्यव.
त्यविळ
ु े ते शफरून शतच्यवकडे र्ळिां िक्य नव्हतां; हे शतलव कळून
चक
ु लां होतां.
यव सगळ्यवचे पररिवि शतच्यवर्र होत होते. शतच्यव िनवर्र
िरीरवर्र त्यवच्यव खिु व उिटत होत्यव. शतचां र्जन बरांच र्वढलां होत.ां
शकतीही प्रयत्न करव, ते किी होत नव्हतां. ्थल
ू त्र्वकडे झक
ु िवरी
ती, र्यपरत्र्े त्यव र्यवलव िोभेिीच शदसत होती. अजनू तरी
कुठलवही बेढबपिव शतच्यवत आलव नव्हतव. पि आतव पवय
भवरवर्ले होते.
घरवतल्यव घरवत चवलिवर तरी शकती? त्यविळ
ु े पवऊल
उचलवयलवच र्ेळ लवगत होतव. ती शदर्सेंशदर्स िांद, सांथ बनत
चवलली होती. पर्ू ी लगबगीनां, घवईगदीत लर्िवरां - र्वकिवरां िरीर
आतवही कवि करतांच होत;ां पि अगदी िांदपिवनी. शतच्यविध्ये होत
असलेले हे बवरीक सवरीक बदल बघवयलव कोिवलवच र्ेळ नव्हतव.
उलट शतलव त्वस नको म्हिनू घरवतल्यव नोकर / चवकरवचां ी सख्ां यव
र्वढली होती. सगळे आतव नोकरवांर्रच जव्ती शर्सांबनू रवहत
असत.
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होतव होतव शतलव सोफ्यवर्रुन उठवयलव र्ेळ लवगवयलव
लवगलव. शतच्यव स्ु त शर्श्ववचव भवग बनवयलव कुिवलव र्ेळही
नव्हतव आशि गरजही नव्हती. सगळ्यवांच्यव सगळ्यव गरज पर्परच
भवगर्ल्यव जवत होत्यव. शतच्यवपयंत कवहीच पोहोचत नव्हतां. रवत्ी
िवत् शतची नवतर्ांडां, आजी गोष्टां - गोष्टां म्हिनू शतच्यव िवगे लवगत
होती. शदर्सवतलव तेर्ढवच र्ेळ चवांगलव जवत होतव. बवकी शदर्सभर
सगळव अधां वरच होतव शतच्यव जीर्नवत. शतच्यव नर्ऱ्यवच्यव
व्यर्सवयवचव व्यवप शदर्सेंशदर्स र्वढतच चवललव होतव. तीही
कधीकधी त्यवत सविील होत असे. पि ते नर्ऱ्यवलव गरज र्वटेल
तेंव्हव. त्यवच्यव व्यर्सवयवत शतचां असां ्र्तत्ां ्थवन नव्हतांच.
बघतव बघतव शतलव चवलिां अिक्य झवलां. र्ेळ जवण्यवकरतव
ती कवहीबवही करवयची आतव शतनी के लेल्यव र््तचांू ां कौतक
ु शतलव
फक्त नोकरवांकडूनच ऐकवयलव शिळवयचां. शतच्यवकडून तयवर
झवलेल्यव र््तू पेटीत जवत होत्यव. त्यव पवहवयलवच तर कुिवलव र्ेळ
नव्हतव. तर त्यव र्वपरिवर कोि? बवकी सगळे ्र्तःच्यव शर्श्ववत
दगां . शतच्यव कलवकृ तींचव आ्र्वद घ्यवयलव कुिीच नव्हतां.
ह्यवबद्दल ती कवही बोलवयलव गेली की घरवतली िवांततव भांग होत
होती. र्वदगां िवजत होत.ां कवरि कोिी िद्दु वि तसां र्वगत नव्हत.ां
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पि िद्दु वि र्ेळ कवढून शतच्यविी बोलवयलवही कोिी येत
नव्हत.ां सगळे आपल्यव व्यवपवत गतांु नू गेले होते. ती िवत्
सगळ्यवांिध्येच गांतु नू बसली होती. आपवपले व्यवप सवभां वळून ते
शतच्यवकरतव खपू र्ेळ देऊ िकत नवहीत, ही र््तशु ्थती शतलव
किी पटर्नू द्यवर्ी हे कोिवलवच कळत नव्हतां. पि आतव शतची
गरज सर्वात िोठी र् शनकडीनी लि द्यवयलव हर्ां, अिी आहे, हे ही
कोिी सिजनू घेत नव्हत.ां तिी गरज कोिवलवच भवसत नव्हती.
शतच्यवबद्दल सर्वंनवच आ्थव होती, पि शतच्यवकरतव
त्यवच्ां यवजर्ळ र्ेळ नव्हतव आशि आपि सगळे शिळून ही र्ेळ
शनभवर्नू नेऊ िकतो, असव शर्चवर कोिवलवच सचु लव नवही.
शतचां सगळांच, म्हिजे िवरीररक र् िवनशसक सगळांच शबघडत
चवललां होत.ां कवल सगळ्यव गोष्टींचव कळस झवलव होतव.
सकवळपवसनू सांध्यवकवळपयंत शतची िल
ु ां, सनु व, अगदी नर्रवसद्ध
ु व,
कोिीच शतच्यवकडे शफरकलां नव्हतां. रवत्ी सगळे घरी आले. पि
आल्यवर्र शदर्सभरवच्यव कविविळ
ु े सगळेच दिलेले असवर्ेत.
त्यविळ
ु े जेर्िी झवल्यवर्र सगळेच आपवपल्यव खोल्यवांिध्ये
आपली हक्कवची शर्श्रवांती घ्यवयलव शनघनू गेले. ‘ अगां, तू शदर्सभर
कवय के लसां ? किी आहेस? आज आम्ही खपू दिलो आहोत उद्यव
बोलयू व; ’ इतपत शतची जजु बी चौकिी करवयलव सद्ध
ु व कोिी
शतच्यवकडे आलां नवही.
22

सुंदर मी होणार

अरुंधती बापट

झोपवयलव गेल्यवर्र शतनी नर्ऱ्यवकडे यवबवबत तक्रवर के ली.
तेंव्हव तो डवफरलवच शतच्यवर्र. म्हिवलव, तल
ु व कवही करवयलव
नको. नसु ती बसनू रवहतेस, िग कांटवळतेस. -- जरव गांतु र् ्र्तःलव
कुठे तरी. तल
ु व अगदी कवही करवयलव नको. िी कवय आतव सगळां
सोडून तझ्ु यवभोर्ती रुांजी घवलत बस!ू ” एर्ढां रवगवनी बोलनू तो
झोपलव आशि त्यवलव झोप लवगली सद्ध
ु व. ती टक्क जवगीच. असां
कवय घडतयां ? आपि असां सवरखां सवरखां अ्र््थ कव होतो
आहोत? आपलां कवय चक
ु तां आहे? यवचवच ती रवत्भर शर्चवर करत
बसली. हल्ली नेहिी ती यव असल्यवच शर्चवरवत दगां असवयची.
पन्सु हव यव सगळ्यवचव शतच्यव तब्येतीर्र आिखी र्वईट पररिवि होत
होतव. डॉक्टरवांकडे जवण्यवजोगां फवर कवही शतलव होतही नव्हतां. पि
ही कोंडी कवही फुटत नव्हती.
दसु ऱ्यव शदर्िी नर्रव शतलव शतलव सिजवर्ीत म्हिवलव, “
अगां, आपि बवहेर जवर्ां थोडां, चवर लोकवत शिसळवर्ां, आजर्र तू
्र्तःचां म्हिनू कवहीच के लां नवहीस आशि आतव कवहीतरी
र्ेडेर्वकडे शर्चवर करून आिच्यविी र्वद घवलतेस. त्यवचव त्वस
होतो आम्हवलव सर्वंनव. हे ऐकल्यवर्र तर शतलव लवजेने िरुन जवर्ां
असां र्वटलां. पि ते कुठलां आपल्यव हवतवत! अरेच्यव आजर्र हे
सगळे आपल्यवर्र अर्लांबनू होते तोर्र आपि सर्वंनव
हव्यवहव्यविव होतो. आतव र्यवनसु वर र् पररश्थतीनसु वर आपि
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सगळ्यवतनू बवजल
ू व झवलो, तर आपली अडचि व्हवयलव लवगली
लोकवनां व; आपलव त्वस होतो सगळ्यवनां व.
यव शर्चवरवांनी शतच्यव दःु खवत भरच पडली. ती शर्चवर
करवयलव लवगली; ‘ अरे , आपल्यवलव तर शकती गोष्टी येत होत्यव.
आपिही आपल्यव अगां भतू हुिवरीिळ
ु े बवहेरच्यव जगवत लोकशप्रय
होतो. िग कुठे गेलां ते सगळां? ती शर्चवरवच्ां यव आर्तवात सवपडली.
शर्चवर करतव करतव शतच्यव लिवत आलां, की आपल्यवलव तर
नोकरी करवयची होती. पि ललन झवल्यवर्र आपल्यवलव सवसनू े
नोकरीची परर्वनगी शदली नवही. तू नोकरी करून चैन करिवर आशि
िी पोळ्यव लवटत बसू होय? एर्ढ्यव तीव्र िब्दवत सवसबू वईनीां
आपल्यव नोकरीलव शर्रोध के लव होतव.
तरीही आपल्यवलव र्वटत होतां की नर्रव आपल्यवलव नोकरी
करवयची परर्वनगी देईल. पि त्यवने अगदी गोड िब्दवत
आपल्यवलव परर्वनगी नवकवरली. आपल्यवलव कळलचां नवही किव
आपि त्यवच्यव गोड िब्दवांनव भल
ु लो ते! आशि िग ही गोष्टां र्वरांर्वर
घडत रवशहली. आपि कवही करतो म्हटलां, की कवढलवच त्यवने
आपलव ठे र्िीतलव गोड आर्वज आशि आजार्ी ्र्र. आपल्यव
नर्ऱ्यवने अशतिय प्रेिवssssssने आपल्यव प्रत्येक सचु नेलव शर्रोध
के लव. आपिही त्यवचां ऐकत रवशहलो. तो आपल्यवर्र अर्लांबनू
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रवहवत होतव, आपि शदर्सभर त्यवच्यवच तैनवतीत रवहवत होतो.
त्यवची कौतक
ु भरली नजर झेलण्यवत आपल्यवलव ्र्गा सख
ु होत
होतां. यव सगळ्यवत आपि आपलां ्र्तांत् व्यक्ती म्हिनू असलेलां,
आपलां अश्तत्र्च शर्सरून गेलो. दधु वत सवखर शर्रघळवर्ी
त्यवप्रिविे आपि आपल्यव सांसवरवत शर्रून गेलो. आपल्यवलव
्र्तांत् अश्तत्र्च उरलां नवही. आपि बवयको, आई, र्शहनी,
कवकू, पढु े आजी सद्ध
ु व झवलो; पि यव सगळ्यवत आपलां ‘ िी ’ िी
नवतांच उरलां नवही. ्र्तःिी सांर्वद सवधण्यवचव आपि कधी
प्रयत्नच के लव नवही. तेर्ढव र्ेळच कुठे होतव आपल्यवलव.
आतव शतच्यव लिवत आलां की शतच्यव नर्ऱ्यवनी म्हिजे ‘तो’
शन शतच्यवभोर्ती प्रेिवssनी कोळ्यवसवरखां िोठ्ठां थोरलां जवळां शर्िलां
होतां; शन र्षवानर्ु षे ती त्यव जवळ्यवत गरु फटून गेली होती. आज
शतच्यवभोर्ती ते जवळां नव्हतांच. पि अजनू ही ती त्यव प्रत्यिवत
अश्तत्र्वत नसलेल्यव जवळ्यवत अडकून पडली होती. अजनू ही
शतलव त्यव जवळ्यवतनू बवहेर पडत येत नव्हत.ां हे लिवत आल्यवर्र,
शतचव ्र्वस घसु िटलव, शिरव तविल्यव गेल्यव, िठु ी र्ळल्यव. आज
प्रथिच घरवतल्यवांनी ‘ तो ’ आशि ‘ ती ’ यवांच्यवतलां प्रचांड यद्ध
ु
पवशहल.ां शतच्यव अपेिव आशि बोलिां तद्दन िख
ू ापिवचां आहे असचां
सगळ्यवांनव र्वटलां.
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ती ‘ तो ’ र्र शजर्वच्यव आकवांतवने ओरडली, “ आतव िलव
बवहेर जवयलव सवगां तव? िवझां ्र्तत्ां अश्तत्र्च तम्ु ही गोड गोड
बोलनू सांपर्लांत; आशि आतव िलव िी ्र्तःचां कवही के लां नवही
म्हिनू शहिर्तव? िलव ्र्तःचां कवही करवयलव र्ेळ आशि र्वर्
शदलवत कव तम्ु ही कधी? उलट िी करत असलेली प्रत्येक गोष्टां तम्ु ही
बांद पडलीत. आशि आतव िलव शिकर्तवय, की ्र्तःचां कवहीतरी
कर म्हिनू ! ती जोरजोरवत ओरडत होती; नर्रव अर्वक होऊन
बघतच रवशहलव. शतचव आरडव ओरडव सांपत नव्हतव. ती भवनवतच
नव्हती. शतलव कसां थवांबर्वर्ां हेच त्यवलव कळेनव. आज प्रथिच तो
शतचां हे रूप पवहत होतव. आज तो आरोपीच्यव शपजां ऱ्यवत उभव होतव.
आपल्यवकडून कळत नकळत शतच्यवर्र अन्सयवय झवलव आहे, हे
अजनू ही त्यवलव पटत नव्हतां. अधवा तवस ती बेभवन होऊन ओरडत
होती. रवगवर्त होती. ती थवबां ली तेंव्हव शतच्यवतलां बळांच सपां लां
होतां. तीही शर्षण्ि होऊन बसनू रवशहली.
आज उभ्यव आयष्ु यवत पशहल्यवदां वच शतनी नर्ऱ्यवलव इतकी
दषू िां शदली होती. त्यवलव आरोपीच्यव शपांजऱ्यवत उभां के लां होतां. शतने
के लेलव कुठलवही आरोप त्यवलव िवन्सयां नसलव, तरी त्यवलव तो
खोडवतही येत नव्हतव. जिू त्यवच्यवजर्ळचे िब्दच सपां ले होते.
हळुहळू त्यवलव एक भीषि सत्य उलगडलां होतां. त्यवच्यवतल्यव ‘िी’
नां शतलव शगळून टवकलां होतां - र्ेढून टवकलां होत.ां आतव त्यव खोल
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गतेतनू बवहेर पडण्यवची के शर्लर्विी धडपड ती करत होती. त्यवलव
यि येत नव्हत.ां शतच्यवसिोर तो तसवच शदङ्मू ढ होऊन उभव होतव.
शकतीतरी र्ेळवनी ती उठली, उभी रवशहली तेंव्हव शतच्यव
लिवत आलां की, ‘ अरे , आज आपले पवय डगिगले नवहीत.
आपि एकदि तवठ उभ्यव रवशहलो. हडबडलो नवही. आपिही
दिदवर पवऊल पढु े टवकू िकतो. िग ती पवय घट्ट रोर्नू उभी
रवशहली. जिू आतवपयंत िनवच्यव गवभवऱ्यवत दडून बसलेल्यव यव
‘अन्सयवय्य गोष्टी,’ शतच्यव गवत्वगवत्वत शिरून शतलव प्रशतबांध करत
होत्यव. आतव त्यवांच्यव र् ‘तो’ च्यव बांधनवतनू शतचां िन आशि िरीर
सद्ध
ु व ्र्तांत् झवलां होतां. शतलव हलकां हलकां र्वटत होतां. त्यवच
उन्सिवदवत प्रथिच शतनी आत्िशर्श्ववसवनी दिदवर पवऊल पढु े टवकल.ां
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प्राक्तन

िोठव छवन, सबु क सांसवर होतव सिु नचव. किवर्िवरव
शनव्यासनी नर्रव,दोन गोंडस िल
ु .ां िल
ु गव एक िल
ु गी. आजबू वजच्ू यव
बवयकवांसवरखां शतलव लोकवांच्यव घरी धिु ी / भवांडी करवयलव जवर्ां
लवगत नसे. आठर्ड्यवलव शसनेिव, पांधरव शदर्सवत एकदव तरी
हॉटेलची फे री व्हवयचीच. खरांतर त्यव र््तीत, अनेक ससां वर असेच
असवयलव कवही हरकत नव्हती. फवर शिकलेली नव्हेत, पि अांगवत
हुिवरी, आशि हवतवत कौिल्यां असलेली अनेक िविसां त्यव र््तीत
होती. पि सगळ्यवच्ां यवच ससां वरवलव दवरुचां ग्रहि लवगलेल.ां िग
कवय गररबी आशि कष्ट त्यवांच्यव बवयकवांच्यव जिु पवचर्ीलवच
पजु लेले. सिु नचव नर्रव व्यसनी नव्हतव; त्यविळ
ु े शतचव सांसवर
सगळ्यवत उठून शदसत असे. सिु न होतीही तिीच. अगदी फटकळ.
कोिवकडून एक िब्दही ऐकून न घेिवरी.
कोिवची दृष्ट लवगली न कळे ; एक शदर्स होत्यवच न होतां
झवलां. सिु नवांचव नर्रव अचवनक अपघवतवत गेलव. सिु नवांचव सांसवर
उघड्यवर्र पडलव. सिु नलव कसलीच सर्य नव्हती. पि थोड्यवच
शदर्सवत उपविी रवहण्यवची पवळी आपल्यव घरवदवरवर्र येिवर,
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यवची जविीर् सिु नच्यव िनवलव होतांच होती. िेर्टी नवईलवजवनी
शतनी एकव घरचां कवि धरल.ां कविवलव बवहेर जवण्यवची सर्य
नव्हती, उगवच दहव शठकविी शहडां वयलव नको, म्हिनू एकवच घरी
शदर्सभरवचां कवि धरलां. सिु न सकवळी आठ ते दपु वरी चवर, एर्ढव
र्ेळ बवहेर कविवलव जवऊ लवगली. िल
ु वांनव आई बवहेर जवण्यवची
सर्यच नव्हती. बवप तर िरून गेलव. आतव आईही शदर्सभर
शदसेनव. ती सैरभैर झवली.
सिु नचव सगळव शदर्स कविवत जवयचव. तेंव्हव तर
हवतवतोंडविी गवठ पडवयची. दोघांही िल
ु ां िवळेतनू परत यवयच्यव
आधी सिु न घरी परतत असे. पवठोपवठ िल
ु ांही यवयची. िग हसण्यव
बोलण्यवलव ऊत यवयचव. सगळी घडी जरव नीट बसली आहे असां
र्वटत होत.ां पि ते र्रर्रचां होत.ां िल
ु ां जरव चैनीलव चटवर्लेली
होती. र्शडलवांचव िृत्यू झवलव तेंव्हव िल
ु गव बवरव र् िल
ु गी दहव
र्षवंची होती. म्हिजे बऱ्यवपैकी िोठी होती. त्यवांनव पर्ू ीचां सगळां
आठर्त होत.ां शसनेिव, हॉटेल यवच
ां ी चर् त्यवनां व िवशहत होती. त्यवनां व
र्वटवयचां की त्यवांनव आईनी िशहन्सयवतनू एकदव तरी शसनेिवलव न्सयवर्ां.
हॉटेलवत न्सयवर्ां.
पि सिु नच्यव शहिोबवत ते बसत नव्हतां. त्यवांनव गवडीर्र
शिळिवरव र्डवपवर् सद्ध
ु व चवललव असतव; पि तेर्ढव सद्ध
ु व शिळत
29

सुंदर मी होणार

अरुंधती बापट

नव्हतव. कवरि नर्रव िेल्यवनी र्त्यवर्र आलेल्यव आशि बवर्रून
गेलेल्यव सिु नलव िल
ु वच
ां ां िन कळलां नवही. पैसव परु े ल कसव शन
र्वचेल कसव, यवचीच सतत शर्र्ांचनव करिवऱ्यव सिु नलव फक्त
शतच्यवर्र कोसळलेल्यव जबवबदवऱ्यव शदसत होत्यव. शतलव र्वटवयचां
िल
ु वांनी ही बदललेली पररश्थती जविनू घेऊन आपल्यवलव सवथ
द्यवर्ी. ती कवही आतव लहवन नवहीत. त्यवांनी आपल्यवलव सिजनू
घ्यवर्.ां
सिु न सकवळी येतवनां व ्र्यांपवक करून यवयची. िल
ु वचां ी र्ेळ
झवली की िल
ु ां जेर्नू िवळेत जवयची. दोन तीन र्षं सगळां बरां
चवललां होतां. पि जसव िल
ु गव - रवजेि, आठर्ीत गेलव, तिी
त्यवलव र्वईट िल
ु वांची सांगत लवगली. ही गोष्टां सिु नलव कळवयलव
कवही िवगाच नव्हतव. िल
ू ां जेर्नू र्ेळेर्र िवळेत जवत होती. र्ेळच्यव
र्ेळी घरी येत होती. िल
ु गव जेंव्हव आठर्ीत नवपवस झवलव तेंव्हव
सिु नलव धक्कव बसलव. आजर्र तो कधी नवपवस झवलव नव्हतव.
िवांतपिवने तो कव नवपवस झवलव यवची कवरिां िोधनू कवढून, त्यवर्र
उपवय करिां र्गैरे गोष्टी, सिु नच्यव पठडीत बसत नव्हत्यव. शतनी
शतचव सर्ा रवग रवजेिर्रचां कवढलव. सततच्यव असिवधवनी बेडर
झवलेल्यव िल
ु वनी शतलव दरुु त्तरां के ली. त्यवबरोबर सिु न उसळलीच.
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शतनां त्यवलव अधािेलव होईपयंत बडर्लां. िवयलेकरवांिधली आढी
आिखीनच घट्ट झवली. आजबू वजचू ी लोकां, ह्यव सगळ्यव गोष्टी
बघतच होती. ्र्तःिीच हळहळतही होती. पि सिु नलव
सवांगवयलव कोि जविवर? िवांजरवच्यव गळ्यवत घांटव कोि बवांधिवर?
कवरि सिु न शतच्यव िल
ु वच्ां यव तक्रवरी िवतां पिे ऐकून घेण्यवची
िक्यतवच नव्हती.
यवनतां र सिु ननी िल
ु वलव चचु कवरून प्रेिवनी, रवगवनी
सिजवर्नू देण्यवचव खपू प्रयत्न के लव. आतव तर त्यवनी िवळवच
सोडून शदली. सिु न कवही बोलली की तो शतचां बोलिां िवांतपिवने
ऐकून घ्यवयचव; पि तसां र्वगवयचां िवत् नवही. आतव त्यवलव
जेर्वयलव घवलण्यवपशलकड़े शतचव र् त्यवचव कवही सांबांधच उरलव
नवही. पि रवजेि बदललव नवही. इलवज नवही म्हिनू आपल्यव
आईलव कविवलव जवर्ां लवगतां, हे त्यवच्यव कधी पचनीच पडलां
नवही. िेर्टी सिु ननी त्यवचव नवदच सोडून शदलव. कवि सोडून तर
चवलिवर नव्हत.ां
आतव शतची शभ्त शतच्यव िल
ु ीर्र ्र्प्नवर्रच होती. िल
ु गी
हुिवरही होती. आठर्ीत शतलव सत्तर टक्के गिु शिळवले होते. हे
ऐकून सिु नची िवलकीिही खि
ु झवली. म्हिवली, ‘ सिु न शतलव
दहवर्ी पवस होऊ दे; आपि शतलव शडप्लोिव इशां जनीअर करुयव. िी
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शतची फी भरे न. सिु नलव बरां र्वटलां. ती आिखी िन लवर्नू कवि
करवयलव लवगली. शतनी िल
ु ीलवही सवशां गतलां की दहवर्ी पवस हो
िग तल
ु व शडप्लोिव कोसालव घवलवयचां. तीन र्षवात तू शडप्लोिव
इशां जनीअर होिील िग आपले शदर्स पवलटतील.
पि िल
ु ीजर्ळ इतकव र्ेळही नव्हतव. सिज तर नव्हतीच
नव्हती. गोरी गोिटी ्र्प्नव, तरुि र्यवत आिखीनच आकषाक
शदसत होती. िग िल
ु वांची नजर शतच्यवर्र न पडती तरच आश्चया.
पक
ां ज शतचव शित्. तो रोज शतलव गवडीर्र र्डवपवर् खवयलव नेत
होतव. छोट्यविोठ्यव गोष्टी भेट म्हिनू देत होतव. अनेकदव पांकज
आशि ती दपु वरच्यव शसनेिवलव सद्ध
ु व जवत होती. आर्डण्यवसवरखांच
होतां हे सगळां. सगळां िजेत आशि आईलव चोरून करवयलव जित
असल्यविळ
ु े ्र्प्नवही खि
ु होती. आतव ती दहवर्ीत गेली होती.
सिु नलव ्र्प्नव इशां जशनअर बनण्यवची ्र्प्नां पडवयलव लवगली
होती. दहवर्ीत असतवांनवच ्र्प्नवचां प्रेि-प्रकरि सरुु झवलां. शतनी
िवळेत जवयचां बांद के लां. सर्वात िहत्र्वचां म्हिजे पांकज िवयविी
िवरीररक लगट कधीच करत नव्हतव; त्यविळ
ु े िवयवचव त्यवच्यवर्र
िांभर टक्के शर्श्ववस होतव. म्हिनू त्यवनी पळून जवयची कल्पनव
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कवढल्यवर्र ्र्प्नव शबनधव्तपणॆ त्यवच्यवर्र शर्श्ववस ठे ऊन,
त्यवच्यवबरोबर पळून गेली.
अथवात सिु नलव यवची कवही कल्पनवही आली नवही. ज्यव
शदर्िी ्र्प्नव घर सोडून पळून गेली, त्यव शदर्िी शतलव सगळां
कळलां. पि आतव कवय उपयोग होतव कळून! दःु खवत सख
ु इतकांच
की त्यव िल
ु वच्यव घरची िविसां बरी होती. त्यवांनी ्र्प्नवलव घरवत
ठे ऊन घेतल.ां ्र्प्नवलव घरकविवची सर्य नव्हती; आशि ते
करण्यवची इच्छवही नव्हती. तरीही त्यवची कुठलीही तक्रवर
सिु नकडे आली नवही. सिु न िल
ु वांर्र फवर रवगवर्ली होती. त्यवांनी
शतच्यव कष्टवांनव यि शदल नव्हतां.
सिु न शजथे कविवर्र होती, ती िविसां िवत् सिजतू दवर होती.
ती सवरखी सिु नलव सवांगवयची की, सिु न िल
ु वांचव रवग आलव तरी
त्यवच्ां यवर्र खपू रवगवर्ू नकोस, म्हिजे ती तझ्ु यवजर्ळ रवहतील. तझु ां
ऐकतील. ती देखील एकटी पडली आहेत. त्यवचां ां तर शर्श्वच बदलनू
गेलां आहे. पि पररश्थतीनी सिु नवांचव ्र्भवर्च बदलनू गेलव होतव.
पशहले हसरी आशि खेळकर असलेली सिु न पररश्थतीनी
आशि िल
ु वांिळ
ु े गांभीर आशि शचडखोर झवली होती. त्यविळ
ु े िल
ु वांचां
िन शतलव कधी सिजनू घेतव आलां नवही.िल
ु ां आशि ती यवांच्यवत
अतां र पडत गेल.ां ते शतलव पन्सु हव कधीच सवधां तव आलां नवही.
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हळुहळू िल
ु ां उनवड बनत गेली.त्यवांनव सिु नचव र्चक रवशहलव
नवही. आपल्यव गरजव भवगर्नू घेण्यवचे र्ेगर्ेगळे िवगाही त्यवनां व
सवपडले. सगळव शदर्स बवहेरची कविां करण्यवत शन सांध्यवकवळ
घरकवि करण्यवत गांतु नू गेलेल्यव सिु नलव िल
ु ां आपल्यवपवसनू दरू
चवलली आहेत ही गोष्टां लिवत आली नवही. घडलेल्यव गोष्टी
सिु नच्यव पचनी पडल्यव नव्हत्यव. पि कवळ हे सगळ्यवर्रचांच
औषध आहे. तसां सिु ननी िवन्सय के ल्यव नवहीत तरी यव गोष्टी ती
बदलू िकली नवही. रवजेि कुठे तरी कविवलव जवत होतव. पि शतलव
घरखचवालव कवही पैसे देत नव्हतव. कवळवच्यव ओघवत ह्यव सगळ्यव
गोष्टी सिु नच्यव अगां र्ळिी पडल्यव. िल
ु ीचां शतच्यव सवसरी बरां
चवललां आहे शन िल
ु गव रोज शनदवन तोंड दवखर्वयलव तरी येतो आहे
यवतच ती आतव सिवधवन िवनवयलव लवगली. आिखी सिवधवन
िवनवयची बवब म्हिजे सिु न आतव कवहीच शर्रोध करत
नसल्यविळ
ु े, रवगर्वरवगर्ी नव्हती. त्यविळ
ु े रवजेि कधी कधी एखवदां
र्वक्यां शतच्यविी बोलत असे.
सगळां असां सरु ळीत चवललां असतवांनव, एक शदर्स अचवनक
शतच्यव सिवधवनवलव तडव गेलव. एक शदर्स रवजेि जेर्वयलव घरी
आलव असतवनां व अचवनकच पोलीस आले आशि शखसेकवपच्ांू यव
टोळीतील एक म्हिनू त्यवलव घेऊन गेले. तेंव्हव िवत् सुिन हवदरली.
सगळ्यव गोष्टी शकती पढु े गेल्यव आहेत आशि कुठल्यव शदिेलव
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चवलल्यव आहेत हे शतलव कळून चक
ु लां. आतव सुिननी अांथरुिच
धरल.ां पि हवतवर्र पोट असलेल्यव िविसवलव आजवरी पवडण्यवचे
लवड करून घेिां परर्डत नवही. ती पन्सु हव कविवर्र जवयलव लवगली.
शतचां शदनचक्र अव्यवहत सरुु च होतां. शतनां पांकजलव जवशिनवर्र
सोडर्ण्यवचव प्रयत्न के लव. त्यवकरतव पैसे खचा करण्यवची शतची
तयवरी होती. पि पांकजचव एकवच गन्सु हव नव्हतव. एकव लहवन
िल
ु वलव पळर्नू नेऊन खडां िी िवगण्यवच्यव गन्सु ह्यवतही त्यवचव
सहभवग होतव. शतचे प्रयत्न फुकट गेले.
सगळ्यव दःु खवत सख
ु इतकवच होतां की ्र्प्नव पांकजबरोबरच
रवहत होती भटकत होती. अधनू िधनू सिु नलव भेटवयलव येत होती.
चवांगल्यव खवत्यवशपत्यव घरवत ती नवांदत होती. सख
ु वत होती. आपि
तरी यवहून कवय चवगां लां ्थळ शतच्यवकरतव बघु िकलो असतो,
असव शर्चवर करुन सिु न ्र्तःचां सिवधवन करून घेत होती. कवरि
्र्प्नव चवांगल्यव तवलेर्वर घरवत पडवर्ी; शतची आपल्यवसवरखी
फरपट होऊ नये एर्ढीच शतची इच्छव होती. शििि असलां कवय,
शन नसलां कवय. शतच्यवलेखी यव गोष्टीलव फवरसां िहत्र् नव्हतां.
कवही शदर्सवनां ी रवजेि तरुु ां गवतनू सटु ू न परत आलव. आतव तो
बवहेरही जवत नसे. कवही कवि पि करत नसे. त्यवने पैसे देण्यवचव
तर कवही सांबांधच नव्हतव. तो घरवत आपल्यव डोळ्यवांसिोर आहे
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एर्ढीच गोष्टां सिु नलव िनःिवांती द्यवयलव परु े िी होती. पि ही
र्वदळवपर्ू ीची िवतां तव होती. हळुहळू करत रवजेिचे शित् घरी
यवयलव लवगले. सिु न कविवसवठी घरवतनू बवहेर पडली की ते घरवत
येत, ती परत येण्यवआधी ते परत जवत. सिु न आशि रवजेि यवांच्यवत
कवही सांर्वदच उरलव नव्हतव. आपल्यव पश्चवत कोिीतरी रोज घरी
येऊन जवत,ां हे सिु नलव कळत होतां. पि कोि येतां आशि कव येतां,
हे ती रवजेिलव शर्चवरु सद्ध
ु व िकली नवही.
शतलव आतव पैिवची सद्ध
ु व फवरिी शर्र्ांचनव नव्हती. तझु व
िल
ु गव तल
ु व शर्चवरवत नवही तेंव्हव तल
ु व तझ्ु यव म्हवतवरपिवची तरतदू
आत्तवपवसनू च करवयलव हर्ी; तेंव्हव िी सवांगते तसे पैसे बँकेत
भरवयलवच हर्े. असां शतच्यव िवलशकिीनी शतलव बजवर्नू सवांशगतलां.
त्यवच्ां यवर्र शर्श्ववस असल्यविळ
ु े , सिु ननी ते ततां ोततां पवळल.ां
आतवपयंत बँकेत शतच्यव नवर्वच्यव तीन लवखवांच्यव FD होत्यव.
खरतर ही रक्कि कवही फवर िोठी नवही. पि कविर्वल्यव बवईनी
इतके पैसे जिर्िां हीच िळ
ु ी शर्िेष गोष्टां आहे, नवही कव?
आतव ती रवजेिचव शर्चवरच करत नव्हती. तो घरवत असेपयंत
त्यवलव जेर्वयलव घवलिां, एर्ढवच शतचव आशि त्यवचव सबां धां उरलव
होतव. िधनू िधनू ्र्प्नवची हवलहर्वल कळत असे. ्र्प्नव
आपिहून कवही फवरिी िवहेरी येत नसे. कोिवकडून तरी ्र्प्नवलव
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शदर्स रवशहले आहेत असां सिु नच्यव कवनवर्र आलां. २० / २२
र्षवंची ्र्प्नव आतव आई होिवर होती. नवतर्डां वच्ां यव आगिनवची
चवहूल लवगतवच, सिु न िोहरून गेली. िवगचां सगळां शर्सरून, ती
्र्प्नवच्यव सवसरी गेली. बरोबर ्र्प्नवच्यव आर्डीचे चवर पदवथा
घेऊन गेली. आई आल्यवचां पवहून ्र्प्नवही आनांदली.
आतव सिु नवांच्यव जगण्यवलव नर्वच अथा आलव. ती अगदी
जोिवनी बवळांतपिवच्यव तयवरीलव लवगली. िवलशकिीच्यव
सल्ल्यवने शतनी बरीचिी तयवरी करून ठे र्ली. ्र्प्नवलव सवतर्व
िशहनव लवगल्यवर्र ती शतलव आिवयलव शतच्यव सवसरी गेली. आतव
शतलव सगळ्यव गोष्टी अगदी बैजर्वर करवयच्यव होत्यव. सिु न
्र्प्नवलव िवहेरी न्सयवयलव आली आहे, हे कळल्यवर्र सिु नच्यव
सवसल
ू वही बरां र्वटल.ां कवरि ललन होऊन सनू घरवत आली तरी
त्यवचे कवही सोहळे झवलेच नव्हते. हुडां व घेिां र्गैरे तर दरू च, पि
सवधे िवनपवन सद्ध
ु व कवही झवले नव्हते. आतव सगळां रीतसर होतां
आहे म्हिनू त्यवनां व बरां र्वटल.ां सिु ननी तयवरी दवखर्ली नसती, तर
त्यवांची बवळांतपि करवयची तयवरी होती. पि होतां आहे ते
चवांगल्यवकरतवच म्हिनू त्यवनां ी आनांदवनी, सिु नलव शतलव घेऊन
जवण्यवची परर्वनगी शदली.
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सिु नलव तर ्र्प्नवलव कुठे ठे ऊ आशि कुठे नको असां झवलां
होत.ां शतचव घरधनी गेल्यवपवसनू पशहल्यवदां वच हे आनदां वचे शदर्स
शतच्यव र्वट्यवलव आले होते. ्र्प्नवसवठी शतनी दधु वचव उकवडव
लवर्लव होतव. रोज पवलेभवजी शतच्यव जेर्िवत असेल यवची ती
कवळजी घेत होती. सांध्यवकवळी िवत् ती ्र्प्नवलव शर्चवरून शतच्यव
आर्डीचव पदवथा करुन शतलव खवयलव घवलत होती. दर पांधरव
शदर्सवनां ी ती ्र्प्नवलव डॉक्टरवक
ां डे नेत होती. ्र्प्नवच्यव ओढीनी
शतचव जवर्ईही असनू िधनू येत होतव. आई, आई म्हिून शतच्यव
पढु े पढु े करत होतव. सिु नलव तर आनांदवची निवच चढली होती.
आपलां सगळां दःु ख सिु न शर्सरून गेली होती. कविवलव आल्यवर्र
सद्ध
ु व, िध्ये एक दोनदव ती फोन करून ्र्प्नवची चौकिी करत
होती.
आतव सिु ननी चवांगली दोन िशहन्सयवांची रजव घेतली. बघतव
बघतव बवळांतपिवचव शदर्स आलव. सांध्यवकवळीच ्र्प्नवच्यव
पोटवत दख
ां डे घेऊन
ु वयलव लवगल;ां लगेच सिु न शतलव डॉक्टरवक
गेली. त्यव म्हिवल्यव आतव घरी घेऊन गेलवत तरी चवलेल. उद्यव
सकवळपयंतचव र्ेळ सहज जवईल. पि सिु नलव कुठलवही धोकव
पत्करवयचव नव्हतव. रवत्ीत जव्ती त्वस व्हवयलव लवगलव, र्ेळेर्र
ररिव नवही शिळवली, तर कवय करवयचां? ती म्हिवली, “ तसां नको.
आम्ही सगळी तयवरी करूनच आलो आहोत. दर्वखवन्सयवचां शबल
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आजपवसनू चां लवगलां तरी चवलेल.” िग डॉक्टरीिबवई कवही
बोलल्यव नवहीत. तसच
ां झवल.ां पहवटे पहवटे ्र्प्नव बवळांतीि झवली.
एकव छवन गोऱ्यवगोिट्यव िल
ु वची आई झवली. बवळवचां र्जन,
आशि सगळांच छवन होतां.
सिु ननी लगेच फोन करून ्र्प्नवच्यव सवसरी आशि
्र्तःच्यव कविवच्यव शठकविी ही आनांदवची बवतिी सवांशगतली.
्र्प्नवचे सवस-ू सवसरे येऊन बवळ पवहून गेले. सिु नवचां व जवर्ई तर
सतत सिु नबरोबर होतवच. ्र्प्नवची तब्येत चवांगली होती. त्यविळ
ु े
शतलव दर्वखवन्सयवतनू शतसऱ्यव शदर्िीच घरी पवठर्लां. ्र्प्नवलव
घेऊन सिु न घरी आली. शतलव होत असलेलां जवगरि, पडत
असलेले कष्ट, किवकिवचां भवन सिु नलव नव्हतां. शतचव आनांद
ओसडां ू न र्वहवत होतव.
रोज ती ्र्तःच बवळवलव आांघोळ घवलवयची. ्र्प्नवचां तेलपविीही ती ्र्तःच करवयची. बवळ शदसविविी िोठां होत होत.ां
सिु नच्यव शनगरविीनी ्र्प्नवच्यव चेहऱ्े यवर्र बवळांशतिीचां तेज आलां
होतां. तीन िशहने कधी सरले ते कळलांच नवही. सिु ननी बवळवकरतव
चवदां ीचे र्वळे, किरे ची सवखळी, गळ्यवत सोन्सयवची शजर्तीची
शटकली, िनगट्यव घेतल्यव. ्र्प्नवलव िवलू घेतलव. शतच्यव
सवस/ू सवसऱ्यवांचव यथोशचत िवनपवन के लव. बवळवचां नवर् ्र्प्नवच्यव
39

सुंदर मी होणार

अरुंधती बापट

इच्छे प्रिविे ‘ ्र्शप्नल ’ ठे र्ण्यवत आलां. टॅक्सीकरून सिु ननी
्र्प्नवची पवठर्िी के ली. आशि ती पन्सु हव आपल्यव कविवर्र रुजू
झवली.
्र्प्नवचव आशि शतचव रोज फोन असवयचवच. कविवर्र
आल्यवर्र सद्ध
ु व आज ्र्शप्नलनी असां के लां, उद्यव त्यवनी तसां के लां,
यवशिर्वय दसु रव शर्षय नसवयचव. सिु नलव यव घरवशिर्वय कोि
होतां? यव घरवनीच तर शतलव आसरव शदलव होतव. सिु न त्यव
कुटुांबवचव एक सद्यच होती जि.ु शतच्यव आनांदवत ते कुटुांबही
सविील झवलां होतां. त्यवांनी सिु नलव चवांगली भवरी शसल्कची सवडी
घेतली होती. शतच्यव बवळवकरतव चवांदीचव पेलव, ्र्प्नवकरतव
खड्यवांचव सेट, शतच्यव जवर्यवलव आशि रवजेिलव हजवर, हजवर
रुपये पवशकटवत घवलनू शदले होते. सध्यव सिु नच्यव आनदां वलव
पवरवर्वर नव्हतव; ‘ पि दैर्ां शतच्यवकडे बघनू खदवखदव हसत होतां.’
रवजेिवचहां ी आतव बरां चवललां होत. पन्सु हव कधी त्यवलव घेऊन
जवयलव पोलीस आले नव्हते. तो रोज कविवलव जवत होतव. घरवत
कवही पैसे देत नव्हतव. पि सिु नलव त्यवची कवही गरजही नव्हती.
कधीतरी शतच्यव िनवत रवजेिच्यव ललनवचव शर्चवर यवयचव, पि
त्यवच्ां यवत कवही सांर्वदच नसल्यवनी त्यव शर्षयवलव कधी तोंडच
फुटलां नवही. एक शदर्स, रवजेि एकव िल
ु ीलव घेऊन आलव. िी
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शहच्यविी ललन के लां आहे, शन आतव िी इथे रवहिवर नवही. िी र्ेगळां
घर घेतलां आहे. असां सवगां नू बवयकोलव घेऊन शनघनू गेलव. सिु न
शहरिसु ली. पि करिवर कवय? दोन चवर िशहन्सयवांनी कधीतरी तो
एकदव घरी यवयचव सिु नलव भेटवयलव. त्यवनी कधी सिु नलव आपलां
घर पवहवयलव सद्ध
ु व बोलवर्लां नवही.
तरीही तो आहे, त्यवचां घर आहे, सवथीलव त्यवची बवयको
आहे, यव शर्चवरवनां ी सिु न ्र्तःचां सिवधवन करुन घ्यवयची.
र्षवाच्यव अांतरवनी रवजेिलव दोन िल
ु ां झवली एक िल
ु गव,एक िल
ु गी.
त्यवचव सगळां ओढव त्यवच्यव सवसरु र्वडीकडे होतव. त्यविळ
ु े त्यवच्यव
सांसवरवतील कुठलांच सख
ु सिु नच्यव र्वट्यवलव आलां नवही.
्र्प्नीलच्यव सहर्वसवचां सख
ु िवत् शतलव शिळत होतां.
िधल्यव कवळवत शतनां शतची रवहती खोलीही ्र्तःच्यव
नवर्वर्र करून घेतली होती. एकूि सगळांच बरां चवललां होत. ते
सख
ु शतच्यव अगां वर्रही शदसवयलव लवगलां होत.ां चवशळिीतच सिु न
तीन नवतर्ांडवांची आजी झवली होती. दोन तीन िशहन्सयवांनी कव होईनव
शतलव रवजेिच्यव िल
ु वांचव सहर्वसही शिळत होतव. देर्वांनी शदलेल्यव
यव दवनवर्र सिु न खि
ु होती. पि सख
ु शतच्यव नवर्वर्र शलशहलेलेच
नसवर्ां. ध्यवनीिनी नसतवांनवच एक शदर्स ्र्प्नव अत्यर््थ
असल्यवचव फोन आलव. सटु ी घेऊन सिु न तवतडीनी ्र्प्नवच्यव
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सवसरी गेली. ्र्शप्नलच्यव पवठीर्र ्र्प्नवलव पन्सु हव शदर्स रवशहले
होते. पि शतलव दसु रां िल
ू नको होत.ां त्यवकरतव डॉक्टरवक
ां डे न जवतव
शतनां एक र्ैदू गवठलव होतव. त्यवचव औषधवांनी गभा पडून
जवण्यवऐर्जी, ्र्प्नवच अत्यर््थ झवली होती.
यव अर््थेत ्र्प्नवलव दर्वखवन्सयवत भरती के लां होतां. पि
डॉक्टरवांच्यव प्रयत्नवांनव यि आलां नवही. ्र्प्नव पोटवतल्यव बवळवसह
देर्वघरी शनघनू गेली. ्र्शप्नल िवतृ सख
ु वलव पवरख झवलव. सिु न
अगदी र्ेडीशपिी झवली. त्यवत भरीस भर म्हिनू सविवनवच्यव
सवसरच्यवांनी ्र्शप्नलची जबवबदवरी सिु नर्रच टवकली. सिु नने
्र्शप्नलसवठी पैसे देऊ के ले. ते त्यवांनव नको होते.
त्यवांनव ्र्शप्नलची जबवबदवरीच नको होती. ्र्शप्नललव
सिु नकडे पवठर्नू शदलां, की पांकजचां दसु रां ललन करून देतव येईल,
असव त्यवांचव िवनस होतव. इतक्यव छोट्यव बवळवची उ्तर्वर कोि
करिवर?
त्यवांनी सिु नलव हो / नवही म्हिवयलव र्वर्च ठे र्लव नवही.
्र्शप्नललव त्यवनां ी सिु नवक
ां डे आिनू सोडलव.
आतव सिु न त्यवच्यवत अडकली. त्यवलव घेऊन ती
कविवर्र किी जविवर होती? पि दसु रव पयवाय तरी कवय होतव.
िेर्टी ती त्यवलव घेऊन कविवर्र गेली. पि ती शतलव सोडून बसेनव.
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त्यवांनी शतलव कवहीच कवि करू शदलां नवही. पि रोज रोज असां कसां
चवलिवर ?सिु नलव कवि सोडवर्ां लवगिवर हे ्पष्ट शदसत होत.ां ती
अगदी पेचवत सवपडली होती. पि यव सि्येची उकल शतच्यव
िवलशकिीनेच के ली.
त्यव शतलव म्हिवल्यव, “ सिु न तू कविवलव आलीस तर िलव ते
हर्ांच आहे; पि ्र्शप्नललव घेऊन, तू इथे कवय आशि इतर कुठे
कवय, कविवलव किी जविवर? त्यवपेिव तिु च्यव र््तीतल्यव जर्ळ
जर्ळ सर्ाच बवयकव कविवलव जवतवत. तू त्यवांच्यव िल
ु वांसवठी
पवळिवघर चवलर्.”
सिु न म्हिवली, “आिच्यव र््तीत कोि ठे र्िवर िल
ु वांनव पैसे
देऊन? ”
त्यवर्र त्यव म्हिवल्यव, “ हे बघ, सरु र्वतीलव जरी तल
ु व िल
ु ां
नवही शिळवली, तरी आतव तझु ी कवही अन्सनवन्सन दिव नवही आहे.
एक दोन िशहने तू असेच कवढू िकिील. दोन िशहन्सयवत तझ्ु यवकडे
िल
ु ां यवयलव लवगतील.”
सिु ननी जरव शर्चवर के लव. ती म्हिवली, “ बरां बघते.”
त्यवर्र त्यव म्हिवल्यव, “ बघते नवही. लगेच सरुु कर. िी तल
ु व
सर्ातोपरी िदत करीन.”
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त्यवप्रिविे पढु च्यव आठ शदर्सवत सिु नचां पवळिवघर चवलू
सद्ध
ु व झवल.ां पशहले आठ-दहव शदर्स सिु न एकटीच ्र्शप्नललव
घेऊन बसलेली असवयची. एक शदर्स एक बवई आपल्यव िल
ु ीलव
घेऊन आली. दोन शदर्स इथे ठे ऊन पहवते, आर्डलां तर कवयिच
ठे र्ीन म्हिवली. सिु न ्र्च्छ होती. कविवलव र्वघ होती.
्र्शप्नललव खेळवयलव खेळगडी शिळवलव म्हिनू ्र्शप्नल खि
ु
झवलव. ती िल
ु गीही िवधरु ी - शतचां नवर्, आनदां वनी रवशहली. आज
कवि करतवांनव त्यव बवईलव कवहीतरी र्ेगळांच र्वटत होतां. कवरि
आज िल
ु ीची कवळजी नव्हती.
दपु वरी चवर र्वजतव ती बवई िल
ु ीलव न्सयवयलव आली. िल
ु गी
्र्प्नीलिी खेळण्यवत िलन होती. चवरदव चवल म्हटल्यवर्र
नवईलवजवने ती खेळ सोडून आली. िग कवय? ती रोजच यवयलव
लवगली. यवनांतर सिु ननी िवगे पवशहलांच नवही. दसु ऱ्यव िशहन्सयवतच
सिु नकडे सवत-आठ िल
ु ां यवयलव लवगली. इतक्यव िल
ु वांची उठबस
करतवनां व सिु न दिनू जवयची. पि पैसव बरव शिळत होतव. कवही
शदर्सवनां ी जिी िल
ु वांची सांख्यव र्वढली तिी शतनी एक बवई
कविवलव ठे र्ली. आतव सिु नलव बऱ्यवपैकी शर्श्रवांती शिळवयलव
लवगली. सिु नचां प्रवक्तन िवत् सिु नची परीिव पवहवत होत.ां
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रवजेि पन्सु हव एकदव र्वईट सांगतीलव लवगलव होतव. त्यवलवही
बऱ्यवपैकी पैसे शिळत होते. पि शित्वच्ां यव नवदवनी त्यवलव दवरुचां
व्यसन लवगलां होतां. त्यवांनी घरवजर्ळच हवतभट्टी लवर्वयलव सरु र्वत
के ली. पररिवितः एक शदर्स पोलीस त्यवलव पकडून घेऊन गेले.
त्यवलव दोन र्षवंची शििव झवली. यव धक्क्यवांनी त्यवची बवयको
आजवरी पडली. सिु ननी पष्ु कळ प्रयत्न के ले. पि ती त्यव
आजवरवतनू उठलीच नवही. ससां वर उघड्यवर्र टवकून ती देर्वघरी
गेली. त्यव दोन्सही िल
ु वांनव आपल्यव घरी घेऊन येण्यवपलीकडे
सिु नलव कवही गत्यांतर उरलां नवही. रवजेि कधी तरुु ां गवत तर कधी
बवहेर असतो. तो िल
ु वक
ु व पवहवत नवही. सिु न
ां डे कधी ढुक
ां ू न सद्ध
िवत् ्र्तःच्यव नव्हे, पि ्र्तःच्यव िल
ु वांच्यव िल
ु वांची उ्तर्वर
करण्यवत अडकली आहे. फक्त आतव कविवसवठी बवहेर जवर्ां लवगत
नसल्यविळ
ु े ती शतन्सही िल
ु वक
ां डे बवरीक लि ठे ऊन असते. आतव
नवतर्ांडवांनव तरी उत्ति शििि द्यवयचां असां शतनी िनविी ठरर्लां
आहे. यि / अपयि देर्च जविे!
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अखेर वनयती नमली

अर्शां तकवबवई बळर्ांतरवर् देिपवांड्यवच्ां यव चैतन्सयचां आज ललनां
होत.ां चैतन्सय हव अर्शन्सतकवबवईचव
ु गव. दोन िल
ु ां शन
ां दसु रव िल
िवहेरर्विीि म्हिर्नू घ्यवयलव एक िल
ु गी, असां आदिा कुटुांब होतां
त्यवचां .ां देर्वनी त्यवनां व सवरां कवही भरभरून शदलां होत.ां त्यव सगळ्यव
र्ैभर्वचव त्यव चर्ीचर्ीनां उपभोग घेत होत्यव. किव- -किवची
म्हिनू उिीर् नव्हती त्यवच्ां यव सांसवरवत.
अर्शां तकवबवई एकव प्रशथतयि व्यवर्सवशयकवची पत्नी होत्यव.
एक कल्पक इशां जशनअर म्हिनू त्यवच्ां यव यजिवनवचां व नवर्लौशकक
होतव. िहरवतल्यव सर्ोत्ति भवगवत त्यवांचव िोठव थोरलव बांगलव
होतव. बगां ल्यवभोर्ती सदांु र बवगबगीचव होतव. अर्शन्सतकवबवईनवां
सगळ्यवची हौस होती, बवगेचीही बरीच िवशहती होती.
िवळ्य़वकडून त्यव सगळां हर्ां तसां करून घेत असत. त्यवांची
फुललेली बवग हव त्यवच्ां यव अशभिवनवचव शर्षय होतव. तसव बऱ्यवच
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गोष्टींचव अशभिवन (थोडव गर्ाच म्हिवनवत नव ) त्यवांनव होतव. अगदी
आपल्यवलव दोन िल
ु ां आशि एकुलती एक िल
ु गी आहे यवचव सद्ध
ु व.
त्यवांचव िब्द झेलवयलव घरवत भरपरू नोकर चवकर तर होते.
त्यवच्ां यव कांपनीत कवि करिवऱ्यवांचे क्र्वटासाही
िेजवरवलवच होते. शतथे त्यवांच्यव कृ पवछत्वखवली रवहिवरे
सवधेसधु े लोकही आनांदवनी त्यवांचव िब्द झेलवयलव सदैर् तयवर
असत. कवरि त्यवनां व आपल्यव िवलक िवलकीिीबद्दल आदर शन
शजव्हवळव होतव. अर्शन्सतकवबवईनीां कवही म्हिवयचवच अर्कवि की
पेंडश्यवांची कुसिु , कवळ्यवचां ी िशिकलव शन आिखीही कोिी
कोिी त्यवच्ां यवकडे आपिहून हजर व्हवयच्यव, शन अर्शां तकवबवईची
ां
कविां अलगद होऊन जवयची. ह्यवत कोितीही जल
ु िू जबरद्ती
नव्हती; हव सवरव खषु ीचवच िविलव होतव, कवरि अर्ांशतकवबवई र्
बळर्ांतरवर् यवांच्यवबद्दल लोकवांच्यव िनवत प्रेियक्त
ु आदर होतव.
आज त्यवच्ां यव सख
ु ी आशि सांपन्सन सांसवरवर्र सोनेरी कळस
चढिवर होतव. िोठ्यव िल
ु वच,ां िकरांदचां ललनां होऊन दोन र्षं झवली
होती. िधरु विी, त्यवच
ां ी पशहली र्शहली सनू , आज प्रत्येक गोष्टीत
जवतीनी लिां घवलीत होती. जबवबदवरीनी प्रत्येक गोष्टां नीट होतेय
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की नवही ते बघत होती. िधरु विी एकव नविर्ांत डॉक्टरवांची, डॉ.
परवजां प्यवचां ी िल
ु गी. अर्शां तकवबवईनवां ती त्यवच्ां यव एकव िैशत्िीच्यव
िल
ु ीच्यव ललनवत शदसली; आशि त्यवच्ां यव िनवर्र शतची जबरद्त
िोशहनी पडली. यजिवनवांनव सवांगनू त्यवांनी त्यवांच्यव िोठ्यव िल
ु वसवठी
िकरांदसवठी शतलव रीतसर िवगिीच घवतली.
डॉ परवांजपे हे ्र्त:ही एक कुिल डॉक्टर म्हिनू प्रशसद्ध होते.
सिवजवत त्यवांनव भरपरू प्रशतष्ठव होती. तरीही त्यवांच्यव िल
ु ीलव िधरु वलव कवरखवनदवर देिपवडां ् यवच्ां यवकडून िवगिी आली, यव
गोष्टीनी अख्खां घरांच हरखनू गेलां होतां. तरीही डॉक्टरवांनी िधरु वलव
“शतची सांिती आहे कव?” असां शर्चवरलां. शतनां नवही म्हिवर्ां असां
उिां दिु ां त्यव ्थळवत कवही नव्हतांच िळ
ु ी. नवही म्हिवयलव िकरांद
नसु तव B A होतव. पि त्यवलव कुठे नोकरी शिळर्वयलव जवयचां होतां.
तो आत्तवच र्शडलवबां रोबर कवरखवन्सयवत जवत होतव; शन
कवरखवन्सयवतल्यव सर्वंनीच त्यवलव छोटे िवलक म्हिनू िवन्सयतवही
शदली होती. बघतव बघतव परवांजप्यवांची िधरु व िकरन्सदची िधरु विी
झवलीही. पशहली र्वशहली सनू , शिर्वय अर्शां तकवबवईच्यव
ां खवस
पसांतीची, म्हिनू शतच्यव सवसऱ्यवांनी, बलर्न्सतरवर्वांनी भर िवांडर्वत
िकरन्सदलव सवशां गतलां की शतच्यव नवर्वत फक्तां ‘िी’ र्वढर्; शन
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िकरन्सदनीही र्शडलवच्ां यव िब्दवचव िवन रवखत, िोठ्यव खषु ीनी
आपल्यव नव्यव नर्ेल्यव गृह्र्वशिनीचां नवर्ां िधरु विी ठे र्नू शतलव
रवज्ञीपद प्रवप्त करून शदलां होतां. िधरु विीच्यव नवर्वतच िवधयु ा होतां
असां नवही तर शतच्यव र्वगण्यव बोलण्यवतही िवधयु ा होतां. कांपनीच्यव
आर्वरवतल्यव लोकवांनव तर िधरु विी एक आदिा सनू र्वटवयची.
अर्शां तकवबवईची
ु गी - सख
ु दवनी िवत्ां शिििवत गती
ां िल
दवखर्त MBA के लां होतां. गवर्वतल्यवच एकव प्रशतशष्ठत
व्यवर्सवशयकवची ती पत्नी होती. शतचे पती श्री शर्र्ेक करांदीकर,
यवांच्यव कपड्यवच्यव ३-४ शगरण्यव गवर्वतच होत्यव. त्यवांच्यव
कांपन्सयवांिध्ये जर्ळजर्ळ २ ते २.५ हजवर िविसां कवि करीत
असत. एकूि करांदीकरवांचां खटलांचां िोठां होतां. सख
ु दव शतच्यव
सांसवरवत आशि कांपनीच्यव कविवत अगदी रिनू गेली होती. शतचे
सवसरे शतलव कौतक
ु वनी “ दशु हते - सख
ु दे “ अिव जोड-नवर्ां वनीच
हवक िवरीत असत. कवरि सुखदवचां र्वगिांच तसां आांखीर् - रे खीर्
असवयचां. कुिवलवही न दख
ु वदवकडून
ु वर्तव कसां र्वगवयचां हे सख
शिकवर्ां असां शतच्यव सवसबू वई सद्ध
ु व म्हिवयच्यव. अिी ही दोन्सही
घरवण्यवांच्यव नवांर्लौशककवत भर घवलिवरी सख
ु दव तर
अर्ांशतकवबवईचव
ां िवनशबांदू होती.
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अिव यव सख
ु वदेच्यव धवकट्यव भवर्वचां, चैतन्सयचां आज ललनां
होतां. पैठिी नेसलेली, दवगदवशगन्सयवांनी िढलेली,सख
ु दव करर्ली
म्हिनू सवऱ्यव िवडां र्भर आल्यवगेल्यवचां ी र्व्तप्ु त करीत
सगळ्यवांची दखल घेत होती. आजचव शर्र्वह अत्यांत थवटविवटवनी
सवजरव होत होतव. अिव यव र्ैभर्सांपन्सन घरवत आज
अर्शां तकवबवईच्यव
ां दसु ऱ्यव सनु ेचां - पौशिािेचां आगिन झवलां शन जिु
सोशनयव सगु ांधु आलव. आज अर्ांशतकवबवईच्यव
ां जबवबदवऱ्यवांची
पतू तवा झवली होती.
घर तसां खवनदवनीच! घरवत दोन दोन सनु व नवदां त असनू ही
नवखषु ीचव - नवरवजीचव सरू कधी घरवबवहेर गेलव नवही; हे
अर्शन्सतकवबवईच्यव
ां सवांसवररक यिवचां गिक िवनतव येईल. बघतव
बघतव िकरांदलव दोन िल
ु ां झवली. अिोल आशि अजय यवांच्यव
बवललीलवांिध्ये अर्ांशतकवबवई अगदी रिनू गेल्यव. सांसवर प्रर्वह
रुांदवर्त पि खळखळत र्वहत होतव.
“ िज कवय किी यव ससां वरी ”असां सरु े ल गीत गवत
अर्शां तकवबवई जीर्नवचां भरजरी र्स्त्र शर्िीत होत्यव. पि यव भरजरी
र्स्त्रवची जर िवत्ां जरव जव्तीच बोचिवरी होती.
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अर्शां तकवबवई तिव र्वगवयलव बोलवयलव चवांगल्यव होत्यव.
्र्त:चव आब रवखनू र्वगवयचां कसब त्यवांच्यवकडे होतां. पि
्र्त:बरोबर लोकवच
ां वही आब रवखिां गरजेचां, असतां यवची फवरिी
जविीर् त्यवांच्यवपविी नव्हती ; आशि तिी जविीर् शनिवाि
होण्यवची कपशदाकही िक्यतव नव्हती. कवरि यव त्यवांच्यव र्ैभवर्यक्त
ु
सवम्रवज्यवर्र त्यवांची अशनयशां त्त सत्तव होती. त्यवनां व शर्रोध करिवरां
नव्हतांच कोिी! बळर्ांतरवर् त्यवच्ां यव व्यर्सवयवत आकांठ बडु वलेले
. दोन्सही िल
ु ां आज्ञवधवरक यव सदरवत िोडिवरी; आशि सवसर िवहेरी कौतक
ु वत न्सहवत असलेली िल
ु गी; यव सगळ्यवत शर्रोध हव
िब्द म्हिजे सद्ध
ु व शर्रोधवभवसच. भोर्तवलचव सवरव लर्वजिव
त्यवच्ां यवच कृ पवछत्वखवली नवदां िवरव; शिर्वय त्यवच्ां यव सख
ु द:ु खवची
-अडल्यवनडल्यवची जवि अर्ांशतकवबवई ठे र्ीत असतांच. िग त्यवांनव
शर्रोध करवयलव उरलां तरी कोि? आशि आपि के व्हढ्यव उच्च
्थवनवर्र आहोत यवची परु े परू जविीर् अर्शन्सतकवबवईनवां होतीच
नव?
सनु वांचे सिवर्र, लेकीची आशि िोठ्यव सनु ेची बवळांतपिां,
नवतर्डां वचां ,ां आगिन, त्यवच
ां ी बवरिी, र्वढशदर्स यव धविधिु ीत ७ /
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८ र्षं किी शनघनू गेली ते कुिवलव कळलां सद्ध
ु व नवही. शनयती येऊ
घवतलेल्यव र्वदळवचे इिवरे देत होती; पि त्यवकडे लि द्यवयलव
र्ेळ कुिवलव होतव!
खरां तर कांपनीचां व्यर््थवपन आतव बळर्ांतरवर्वक
ां डून
हळूहळू िल
ु वच्ां यव हवतवत जवयलव हर्ां होत.ां कवहीतरी चक
ु त होतां
खरां! िकरांद आशि चैतन्सय दोघांही व्यर््थवपन कौिल्यवत शततके से
शनपिु नव्हते, हे आतव जविर्वयलव लवगलां होतां. त्यवकरतव कवय
करवयलव हर्ां, ते उिजत नव्हत.ां कविगवर र्गवाचां िन सवभां वळून
त्यवच्ां यवकडून योलयां रीतीनी कवि करून घेण्यवचां कसब
दोघवजां र्ळही नव्हतां. शन र्यविळ
ु े पर्ू ीसवरखव बळर्ांतरवर्वांचव “
एकछत्ी ” कवरभवरही चवलू िकत नव्हतव. िल
ु वांच्यव िदतीची
बळर्ांतरवर्वांनव गरजच होती. पि िल
ु वांनव िवत् आतव
बळर्तां रवर्वच
ां व ह्तिेप नको होतव.
खेदवची गोष्ट म्हिजे िल
ु वांनव आपली अडचि होते आहे ही
गोष्टां बळर्ांतरवर्वच्ां यव कधीच लिवत आली होती. पि िल
ु वचां
व्यर््थवपन कौिल्यां त्यवच्ां यव कसोटीलव उतरत नव्हत;ां त्यविळ
ु े
सगळे व्यर्हवर िल
ु वांच्यव हवती सोपर्वयलव त्यवचां ां िन तयवर होत
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नव्हतां. आपि आतव शनर्ृत्ती ्र्ीकवरवयलव हर्ी ही गोष्टां िनवलव
पटली, तरी व्यर्हवरवत: ते शनर्ृत्ती ्र्ीकवरु िकत नव्हते. तसां
करण्यवने होिवरव भशर्ष्यवतलव शर्नवि त्यवांच्यव डोळ्यवनां व आतवच
शदसत होतव. पि त्यवर्र इलवज कवय ते त्यवांनव उिजत नव्हतां.
बरां हे अर्घड जवगचां दख
ु ि!ां सवगां िवर तरी कोिवलव? त्यवनां ी
िल
ु वांिी बोलवयचां प्रयत्न के लव; पि िल
ु वांनव त्यवांचे शर्चवर
िवगवसलेले र्वटले. िल
ु ां सर्ा व्यर्हवर हवती घ्यवयलव अगदी
आससु लेली होती. शिर्वय कोिवचव सल्लव घेऊ म्हटलां, तर ते
िल
ु वांच्यव कवनवपयंत जविवरच होतां. बळर्ांतरवर् र्वईट रीतीने
कोंडीत सवपडले होते. त्यवांच्यव िनवर्रचव तवि शदर्सेंशदर्स
र्वढतच चवललव होतव. त्यवतच घरवतही कवहीतरी शबनसतांय,
खदखदतांय यवची चवहूल त्यवांनव लवगली होती. खरांतर आपल्यव
दोन्सहीही सनु व सिजतु दवर आहेत, असां त्यवच
ां ां ित होत.ां आतव ८ /
१० र्षवंनांतर त्यवांनवही बऱ्यवपैकी ्र्वतांत्र्य द्यवयलव हर्ां असांही
त्यवचां ित होतां. पि अर्ांशतकवबवई तसां करिवर नवहीत यवची त्यवांनव
खवत्ीच होती. त्यवनां ी एकदव अर्शन्सतकवबवईिी
ां बोलवयचां प्रयत्न
के लव, पि ती बोलिी भलतीकडेच गेली, त्यव बोलण्यवचव कवहीच
उपयोग झवलव नवही.
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त्यवांच्यव धवकट्यव चैतन्सयचां ललनां होऊन १० र्षं झवली तरी
अजनू त्यवच्यवकडून नवतर्ांडवचां आगिन झवलां नव्हतां.
अर्शन्सतकवबवईच्यव
ां िनवतनू पौशिािव पिू ापिे उतरली होती. चैतन्सयचां
दसु रां ललनां करून द्यवर्ां,असले रवनटी शर्चवर त्यवांच्यव िनवत घोंघवर्त
होते. ही गोष्टां सद्ध
ु व त्यवांनी बळर्ांतरवर्वांच्यव कवनवर्र घवतली होती.
पि बलर्तां रवर्वनां व ती िवन्सय नव्हती. त्यविळ
ु े अर्शन्सतकवबवईचव
ां
नवईलवज झवलव होतव.
पौशिािेची सांपिू ा तपवसिी डॉ परवांजप्यवच्ां यव दर्वखवन्सयवत
के ली होती; शतच्यवत कुठलवही दोष नव्हतव. पौशिािेच्यव र्शडलवनां ी
आतव चैतन्सयचीही तपवसिी करून घ्यवर्ी असां हळूच सचु र्लां होत;ां
पि त्यवलव अर्शन्सतकवबवईची
ां तयवरी नव्हती. “ परुु षवांच्यवत कव कुठे
दोष असतो? ” असां त्यवांचां ठवि ित होतां; आशि चैतन्सयच्यव अांगवत
आईशर्रुद्ध जवण्यवची धिक नव्हती. त्यविळ
ु े शकतीही पटत असलां
तरी तो दर्वखवन्सयवत जवऊन ्र्त:ची तपवसिी करून घेऊ िकत
नव्हतव. आईचव रवग त्यवलव िवहीत होतव; त्यविळ
ु े तो यवबवबतीत
आईिी बोलवयलव धजत नव्हतव. त्यविळ
ु ेच त्यव एकिेकवांर्र
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अशतिय प्रेि करिवऱ्यव जोडप्यविध्ये आतव दरु वर्व शनिवाि झवलव
होतव.
इथचां खरांतर कुरबरु ीलव सुरर्वत झवली होती. तपवसिी करून
पढु चव कवहीतरी िवगा कवढवर्व असां पौशिािेलव र्वटत होतां.
चैतन्सयिध्ये दोष आहे असां शनघवलां असतां, तरी सरळ िनवनी ते सत्य
्र्ीकवरण्यवची पौशिािेच्यव िनवची तयवरी होती. आधशु नक
र्ैद्यकीय उपचवर करवयची शकांर्व िल
ू दत्तक घेण्यवची शतच्य िनवची
तयवरी होती. कवरि ही गोष्ट देर्दत्त आहे, असव दोष आपल्यवतही
शनघू िकलव असतव, हे शतलव िवहीत होतां. पि शतच्यव यव
व्यवर्हवररक शर्चवरवांनव अर्शां तकवबवईच्यव
ां लेखी कवहीच शकांित
नव्हती. घरवतलव िोकळेपिव नवहीसव झवलव होतव.
बळर्तां रवर्वांच्यव नजरे लव पौशिािेची होिवरी कुचांबिव शदसत
होती. पि त्यवर्रचव इलवज त्यवच्ां यव हवतवत नव्हतव. दोन्सही बवजचांू े
तवितिवर् बळर्ांतरवर्वांनव सहन झवले नवहीत. त्यवचव व्हवयचव तोच
पररिवि झवलव; आशि त्यवांनव हृदयशर्कवरवचव पशहलव झटकव
आलव. अर्शन्सतकवबवईच्यव
ां अनशभशषक्त सवम्रवज्यवलव पशहलव तडव
गेलव; आशि जिु शनयती आशि अर्ांशतकवबवई यवांच्यवत हवर /
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जीतीचव खेळच सरुु झवलव. शनयतीनी त्यवांनव धक्क्यवर्र धक्के शदले
पि अर्शां तकवबवई, निल्यव नवहीत.
आतव िकरांद आशि चैतन्सय शनयशितपिे कांपनीत जवऊ
लवगले. पि शतथल्यव घडी बसलेल्यव व्यर््थवपनविी जळ
ु र्नू घेिां
त्यवनां व जिेनव. आतवपयंत बळर्तां रवर् ्र्त: हजर असल्यविळ
ु े हे
शर्रोध झवकले जवत होते; ते आतव रवजरोस उघड होऊ लवगले.
कांपनीतली अिवांततव कळत नकळत र्वढत होती. ्र्त:च्यव
आत्िसन्सिवनवच्यव शर्ळख्यवत अडकलेले िकरांद आशि चैतन्सय,
प्र्थवशपत व्यर््थवपनवलव जिु वनीतनवसे झवले -- आशि कांपनीत
कधीही बोलल्यव न गेलेली सांपवची भवषव बोलली जवऊ लवगली.
गोष्टी इतक्यव हवतवबवहेर गेल्यव की कविगवरवांच्यव िनवतलव
बळर्ांतरवर्वांबद्दलचव प्रेिवदर ही सांपवची भवषव थवांबर्ू िकलव नवही.
यव सगळ्यव गदवरोळविवगचां कवरि र् उपवय सिजण्यवची
कूर्त िधरु विीिध्ये होती. ती ही दरू
ु न दरू
ु न कव होईनव पि
बळर्ांतरवर् कवरखवन्सयवचां व्यर््थवपन कसां करतवत ते चौकस
नजरे नी शटपत होती. त्यविळ
ु े कांपनीत अिवतां तव िवजनू त्यवचव
उत्पवदनवर्र पररिवि होतो आहे असां कवनवर्र आलां, तेव्हवां शतने “
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िीही रोज कांपनीत येते आपि सर्ाजि शिळून यव आपत्तीलव तोंड
देऊयव, “ असां सचु वर्तवच िोठ्ठव ्फोट झवलव.
“आिच्यव परुु षवांनी अजनू बवांगड्यव भरल्यव नवहीत हवतवत;
तिु ची कवय अक्कल आहे ती ्र्त:परु तीच ियवाशदत ठे र्व; ती
कवरखवन्सयवत शकांर्व घरवत चवलशर्ण्यवची गरज नवहीये. िवझी िल
ु ां
कवरखवनव चवलर्वयलव शन िी ्र्त: घर चवलर्वयलव अगदी सिथा
आहोत.” असां अर्शन्सतकवबवईनीां सनु वांनव अगदी ठिकवर्नू
सवशां गतल;ां शन तो शर्षय शतथेच सपां लव. ियवादते र्वगिवऱ्यव सनु व
िनवत असनु ही पढु े कवही बोलल्यव नवहीत. पि यवतनू आपि कवही
शिकवयलव हर्ां आहे, असां अर्ांशतकवबवईनवां र्वटलां नवही. कवळ कुठे
चवललव आहे, यवच त्यवांनव भवनच नव्हतां. शनयती त्यवांनव कवही सवांगू
पवहत होती, पि ते सिजनू त्यवर्र शर्चवर करवयची गरज
अर्शां तकवबवईनवां नव्हतीच.
इकडून शतकडून, चवर र्ेळव जेंव्हव पौशिािेच्यव कवनवर्र
चैतन्सयच्यव दसु ऱ्यव ललनवची गोष्टां आली, शन आपलां अश्तत्र् हवच
त्यवतलव अडथळव आहे, हे ही शतने ऐकलां; तेंव्हव शतनी चैतन्सयलव
“यव बवबतीत तझु ां कवय ित आहे?” असां सरळच शर्चवरलां.
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आईबवबवांच्यव सवांगण्यवप्रिविे र्वगतवांनव ्र्त: ्र्तांत्पिे शर्चवर
करवयचव असतो, आपली ्र्त:ची कवहीतरी ठवि ितां असवयलव
हर्ीत, यवची जविीर्च त्यवलव नव्हती. आपल्यव सांसवरवतले शनिाय
आपि ्र्त: घ्यवयलव हर्ेत हे त्यवच्यव गवर्ीही नव्हत.ां त्यविळ
ु े
त्यवांनी कवहीतरी गळ
ु िळ
ु ीत उत्तर शदलां. पररिवित: पौशिािव िवहेरी
शनघनू गेली; पढु च्यव पांधरव शदर्सवत शतची घट्फोटवची नोटीसही
आली. कवरि ह्यव पधां रव शदर्सवत चैतन्सयने शतलव भेटण्यवचव
कवहीसद्ध
ु व प्रयत्न् के लव नवही.
अर्शां तकवबवईनवां तर सांठु ीर्वचनू खोकलव गेलव असांच र्वटलां.
त्यविळ
ु े त्यवांनी शतची दखलच घेतली नवही. आईने कवही
सवांशगतल्यवशिर्वय चैतन्सय कवहीच करत नसे. त्यवलव पौशिािेलव
भेटवयची, घरी परत बोलवर्ण्यवची फवर इच्छव होत होती; कवरि
पौशिािेत कवही दोष नवहीय हेे़ त्यवलव पटत होत.ां दोष असलव तर तो
आपल्यवतच असिवर, पि आपलां न्सयनू उघडां पडू नये म्हिनू के र्ळ
आपली आई आपली टे्ट करवयलव शर्रोध करते; हे त्यवलव
चवगां लचां सिजत होतां; आशि आतव आपि बोललो नवही तर
आपलव सांसवर िोडल्यवत जिव आहे हे ही त्यवलव कळत होतां. पि
हे आईलव कसां पटर्नू द्यवयचां, असव प्रश्न त्यवलव पडलव होतव.
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आईच्यव दडपिवनी तो िनवतले शर्चवर बोलू िकलव नवही; आशि
िेर्टी त्यवलव जी भीती र्वटत होती तेच घडल.ां गोष्टी
घट्फोटवपयंत येऊन ठे पल्यव. दोन्सही बवजांनू व एकत् येिां नकोच
होतां, त्यविळ
ु े दोन्सहीही पि अटीतटीनी के स चवलर्त होते. पौशिािव
तर झवल्यव प्रकवरवनी शर्टली होती; आशि आईच्यव िनवशर्रूध्द
पौशिािेलव परत घरी आिण्यवची तवकद चैतन्सयजर्ळ नव्हती.
थोड्यवच शदर्सवत घट्फोट झवलवही. चैतन्सय अगदी शनरवि होऊन
गेलव. त्यवचां पौशिािेर्र फवर प्रेि होतां. नवही म्हटलां तरी दहव र्षवंचव
सहर्वस. पौशिािव होतीही तिीच. सांदु र तरीही अगदी पौशिािेच्यव
चवदां ण्यवसवरखी िीतल.
शचरे बांदी इिवरतीचव एक शचरव शनखळलव होतव पि
अर्ांशतकवबवईनीां हे कवही आपल्यविळ
ु े घडलां, असां िनवलव लवर्नू
घेतलां नवही. आज घट्फोट झवलव की उद्यव चैतन्सयचां ललनां होईल
असां त्यवांनव र्वटवयचां. पि प्रत्यिवत तसां घडलां नवही. चैतन्सय एकटव
पडलव. ही अर्ांशतकवबवईसवठी
ां शनयतीनी शदलेली दसु री धोक्यवची
घटां व होती; पि त्यवनी त्यवच्ां यव आत्ि - सन्सिवनवलव कुठलवही धक्कव
पोहोचलव नवही. ्र्त:च्यव “ िी “ पिवच्यव धांदु ीत त्यव खषू च
होत्यव. हव त्यवांनव पौशिािचे व परवभर् र्वटलव होतव. र्षाभरवत
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पौशिािेचां दसु रां ललनां झवलां सद्ध
ु व. हव आपलवच परवभर् आहे हे
त्यवच्ां यव गवर्ीही नव्हत.ां िनवनी दबु ळव असलेलव चैतन्सय
आिखीनच खचलव.
घट्फोट आशि कांपनीतलव सांप दोन्सहींची र्ेळ एकच आली.
कवरखवन्सयवत सपां झवलवच. उत्पवदन बदां पडल.ां दोन्सही भवर्वनां ी
आपवपल्यवपरीनां प्रयत्नवचां ी परवकवष्ठव के ली. पि त्यव असांतोषवर्र
शनयांत्ि शिळर्िां त्यवांनव िक्यां झवलां नवही. पररिवि व्हवयचव तोच
झवलव, कवरखवनव बदां पडलव. यवर्ेळीही हे सगळां कव घडतां आहे,
यवचव र््तशु नष्ठ शर्चवर न करतव, अर्शन्सतकवबवईनीां र्ेगळवच सरू
लवर्लव. त्यव म्हिवयलव लवगल्यव की िधरु विी घरवत आली आशि
त्यवांनतर सगळां र्वईटच घडवयलव सरु र्वत झवली.
ललनवनतां र १० / १२ र्षवंनी िधरु विीच्यव पवयगिु वची चचवा
सरुु के ली त्यवांनी. दसु ऱ्यवांनव अिी दषू िां देऊन ्र्त:चां अपयि
लपर्तवही येत नवही आशि ते नवहीसांही होत नवही, हे लिवत येउन
सद्ध
ु व, िकरांद िधरु विीलव यवतनू र्वचर्ू िकलव नवही. घरवत सतत
तीच चचवा चवलवयची. ते ऐकून ऐकून िधरु विी सैरभैर झवली.
िकरांदिध्ये आपल्यवलव र्वचर्ण्यवचां बळ नवही हे ती जविनू होती.
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िग बघिवर तरी कोिवकडे! बळर्ांतरवर् तर असहवय होऊन पडले
होते. कोिी त्यवच
ां व अपिवन करत नव्हतां; पि कोिी त्यवनां व कवही
शर्चवरतही नव्हतां. अधु होऊन शबछवन्सयवलव शखळलेले बळर्ांतरवर्
आढ्यवकडे नजर लवऊन बसलेले असत. िधरु विीलव
सगळ्यवांबद्दलच प्रेि होतां; आपि अजनू ही यव पररश्थतीर्र िवत
करून, सगळां िवगी लवऊ िकू असव आत्िशर्श्ववस शतलव होतव. पि
घरवतल्यव िविसवनां व शर्नविच हर्व होतव. शतनीही आपल्यव
िवहेरचव र्तव धरलव. रीतसर घट्फोट घेतलव. शतलव शतच्यव
िल
ु वांचव तवबव न देण्यवतच अर्ांशतकवबवईनीां ्र्त:ची जीत िवनली.
“यव सगळ्यव अर्नतीलव कळत नकळत आपिच जबवबदवर
आहोत, आपलांच कवहीतरी घोर चक
ु लां आहे, आई म्हिनू कुटुांबप्रिख
ु म्हिनू आपि कुठे तरी किी पडतो आहोत,” असले
शर्चवर त्यवच्ां यव िनवत कधी आलेच नवहीत. सगळ्यव चक
ु वांचव भवर
नशिबवर्र आशि सनु वांच्यव पवयगिु वर्र टवकून त्यवांनी ्र्त:लव
किलदलवप्रिविे सगळ्यवतनू अशलप्त ठे र्लां. ्र्त:चां िोठे पि
त्यवनां ी ्र्त:जर्ळ तरी शटकर्नू ठे र्लां होत.ां िग जग कवही कव
म्हिेनव!
सनु व तर शनघनू गेल्यव!
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आतव दोन अपयिी िल
ु ां, दोन आईशर्नव पोरकी नवतर्ांड,
अथां रुिवलव शखळलेले बळर्तां रवर् आशि यव सवऱ्यवनां व
आत्िशर्श्ववसवनी सवभां वळिवऱ्यव अर्शां तकवबवई असव नर्वच सांसवर
सरुु झवलव. िकरांद आशि चैतन्सय आईच्यवच पठडीत र्वढलेले. ते
आपलां अपयि िवनवयलव अशजबवत तयवर नव्हते. सगळव दोष
इतरवांनव आशि नशिबवलव देऊन ते दोघांही शनशर्ाकवरपिे घरवत ्र््थ
बसले होते. पि िन कुठे ्र््थ बसू देत!ां झवल्यव प्रकवरवनां ी िनोिन
ते ही हबकून गेले होते. िनवची कुतरओढ चवलचू होती. कुठे तरी
आपल्यव बवयकवांची आठर्ि िन पोखरून टवकत होती; आशि हे
िवन्सय तर करवयचच
ां नव्हत.ां यव कुतरओढीपवसनू र्वचवयलव
दवरूसवरखव उपवय उपलब्ध होतवच की! शन पैसवही होतव हर्ी
शततकी प्यवयलव. शदर्सरवत् दवरू जर्ळ करून, ते दोघांही आपलां
कसां कवही चक
ु लां नवही यवची चचवा करीत बसत. आई होतीच
जर्ळ आपल्यव बछड्यवांची पवठ थोपटवयलव. कवरखवनव बांद पडलव
यव अपयिवनी शनरवि झवलेल्यव िकरांद आशि चैतन्सय दोघवांनीही २
/ ४ र्षवात िृत्यल
ू व आपलांसां के लां.
िधली एक शपढीच गवरद झवली. दोन िवळकरी िल
ु ां, असनू
नसनू सवरखेच असलेले बलर्न्सतरवर् आशि ्र्त: अर्ांशतकवबवई,
62

सुंदर मी होणार

अरुंधती बापट

असव सांसवरवचव नर्वच सवरीपवट अर्ांशतकवबवईनीां िवांडलव. त्यव
नवतर्डां वचां ां करण्यवत रांगनू गेल्यव.
िल
ु वांनव र्वढर्तवांनव झवलेल्यव चक
ु व नकळत टवळत
अर्शां तकवबवई नवतर्डां घडर्त होत्यव. जीर्नव्यवपी सक
ां टवनां व तोंड
देत देत त्यव आपलव सांसवर टुकीनी करीत होत्यव. हळू हळू
बळर्ांतरवर् सद्ध
ु व कवळवच्यव पडद्यवआड गेले. पि त्यव कधीच
डगिगल्यव नवहीत. हरल्यव नवहीत. त्यव कधी डोळ्यवतनू शटपां गवळत
बसल्यव नवहीत. न त्यवांनव कधी कोिवकडून दषू िां ऐकून घ्यवर्ी
लवगली. यव सगळ्यव गदवरोळवत आपलां कवही चक
ु लांय असां त्यवांनव
कधीही र्वटलां
नवही. सगळव दोष शनयतीलव देत, त्यव आत्िशर्श्ववसवनी
पररश्थतीिी झगडत होत्यव. ऊलट इतक्यव म्हवतवऱ्यव र्यवत त्यव
नवतर्ांडवांचां चवांगलां करतवहेत, शन नवतर्ांड चवांगली शिकतवहेत, यवचां
सिवजवत कौतक
ु च होत होत.ां
यव सवऱ्यव दष्टु चक्रवत त्यवच्ां यव िल
ु ीनी िवत्ां त्यवांची सवथ
सोडली नवही. ्र्त:चव सांसवर शन व्यवप सवांभवळीत शतने आईची
पवठरवखि के ली. नवतर्डां शिकली शन नोकरीलवही लवगली. त्यवनां ी
त्यवच्ां यव पसांतीनी ललनांही के ली. अशनिव आशि अिलव यव दोन
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नवतसनु वांनव सवांभवळत अर्ांशतकवबवई घरवतलां सगळां करत / करर्नू
घेत होत्यव. कवळ पढु े धवर्तच होतव. नवतर्वचां ां कतत्ाु र् बघनू
अर्ांशतकवबवई सख
ु वर्त होत्यव.
होतव होतव, अशनिवलव - िोठयव नवतसनु ेलव र्ीसनख्यवच्ां यव
आजवरवची बवधव झवली. पित-ु पिती येिवर यव कल्पनेनी
अर्ांशतकवबवई हरखनू गेल्यव. अिलवलव - धवकट्यव सनु ेलव हवतविी
घेऊन त्यव अशनिवचे हर्ां - नकोचे लवड परु र्वयलव लवगल्यव.
सगु रि तर त्यव होत्यवच. अशनिवलव त्यवच्ां यवकडून खवण्यवशपण्यवचे
लवड करून घ्यवयचव सांकोच र्वटवयचव. पि अर्ांशतकवबवई िवगे
हटल्यव नवहीत. त्यवांनी शतची इतकी छवन बडदव्त ठे र्ली होती, की
एकदव अशनिवची आई म्हिवली सध्ु दव त्यवांनव, की, “ िवझ्यवच्यवनी
सध्ु दव शतची इतकी कवळजी घेिां जिलां नसतां हो! आिचे नव्हते हो
कोिी इतके लवड के ले!”
अर्शां तकवबवई नसु तां हसल्यव. त्यवांनव म्हिवल्यव तम्ु हीही यव
चवर शदर्स इकडे रवह्यलव, आपि दोघी शिळून शतची हौस परु र्ू यव.
शर्हीिबवईनवां कोि अप्रपू र्वटलां लेकीच्यव आजेसवसचू .ां शतसऱ्यव
िशहन्सयवत चोरचोळी झवली; सवतव्यवत त्यवांनी िोठ्यव दिक्यवत शतचां
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डोहवळेजेर्ि के लां, शन िग शतलव िवहेरी पवठर्लां. जवतवनां व शतची
किी शन शकती कवळजी घ्यवयची हे दोघींनवही पढर्वयलव त्यव
शर्सरल्यव नवहीत. अशनिवच्यव आईलव तर त्यवांचां कौतक
ु च र्वटलां.
नऊ िशहने सरले आशि अर्ांशतकवबवईची
ां पिजीपदवर्र बढती
झवली. पितु झवलव म्हिनू हत्तीर्रून सवखर र्वटवयचीच बवकी
ठे र्ली होती अर्शां तकवबवईनी.
ां बवळवचां बवरसां ठरलां. आजीचव
र्वढशदर्स दोन्सही नवतर्वच्ां यव लिवत होतवच. यांदवच त्यवांच्यव र्यवची
ितवब्दी पिू ा होिवर होती. बवळवच्यव बवरिवच्यव शदर्िीच त्यवच्ां यव
ितवब्दीपतू ीचव सोहळव सवजरव करवयचां नवतू - नवतसनु वांनी ठरर्लां.
फक्त यव बेतवचव पत्तव त्यवांनी आजीलव लवगू शदलव नवही. त्यवबरोबर
सोन्सयवची फुलां उधळवयचव कवयाक्रिही होतवच. नवतर्वांनी आजीलव
छवनिी सवडी घेतली. पित्र्वचां नवर् ठे र्ण्यवचव िवन अशनिवनी
आपिवहूनच पिजीबवईनवां शदलव. अर्शां तकवबवईनीां बवळवचां नवर्
सचु र्लां दीपांकर. अशनिवनी बवळवचां नवर् ठे र्लां. आत्यवनी झोकव
दरू लोटलव. िग दीपांकरलव पिजीबवईच्यव
ां िवांडीर्र देण्यवत आलां.
व्यवह्यवनां ी सोन्सयवची फुलां पिजीच्यव डोक्यवर्र उधळली.
त्यवपवठोपवठ पवांच सर्ु वशसनींनी िांभर ज्योती लवर्लेल्यव तबकवांनी
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त्यवांनव ओर्वळलां. आतव त्यवनां व नि्कवर करण्यवकररतव जिलेल्यव
लोकविां ध्ये अहिहशिकव लवगली त्यवनां व नि्कवर करण्यवची.
र्यवची ितकपतू ी झवली. तरीही त्यव तवठ होत्यव. घरवतलां
थोडांफवर कविदेखील त्यव करत. नवतसनु वच्ां यव िवहेरी िवत्
अर्ांशतकवबवईचां ां फवरच कौतक
ु होतां. सुनवांिी तवठरपिे र्वगलेल्यव
अर्ांशतकवबवई नवतसनु वांनव अगदी लवडवनी र्वगर्त होत्यव. कदवशचत
सनु व आशि त्यव ्र्त:, यवच्ां यव र्यवतील अतां रवचव हव पररिवि
असवर्व.
नवतर्डां आशि नवतसनु व यवनां ी शिळून अर्शां तकवबवईच्यव
ां “
नवबवद ितकपतु ीच्यव ” कवयाक्रिवची धिवल उडर्नू शदली.
अर्ांशतकवबवईनवां अगदी कृ तकृ त्य झवल्यवसवरखां र्वटलां. ्र्त:च्यव
सनु व सवांभवळतव आल्यव नसल्यव, तरी नवतसनु वांनव हवतविी र्वगर्त
अर्शन्सतकवबवईनीां पवच सवत र्षा तरी सांसवर सवांभवळलवच. एके
शदर्िी फवर आजवरी शबजवरी न पडतव त्यवनां ी िोठ्यव नवतर्वच्यव
िवांडीर्र डोकां ठे र्नू यव जगवचव शनरोप घेतलव. सिवजवनीही त्यवच्यव
कतात्ु र्वची पवर्ती शदली. िलव र्वटलां, ‘ शनयतीनी त्यवांनव निशर्ण्यवचे आटोकवट प्रयत्न के ले; पि
िेर्टी अर्ांशतकवबवईनीच
ां शनयतीलव निर्लां! ’
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वनरपराध
फार वर्ाांपवू ी Time या magazine मधली एक बातमी
वाचल्यावर, त्यावर आधाररत ही गोष्टं लललहली आहे.

गवबवा एकटक दरू र्र नजर लवर्नू बसली होती. अलीकडे
शतलव तो छांदच जडलव होतव. जिु कवही शिशतजवपलीकडे नजर
लवर्नू , ती आपल्यव िल
ु वच
ां व िोध घेत होती. बघतव बघतव शतचव
श्ववस जड झवलव, छवती भरून आली, आपि उभां रवहू िकू, यवची
शतलव खवत्ी र्वटेनव. म्हिनू शतने जर्ळच्यव खवांबवचव आधवर
घेतलव. सिोरचां दृश्य न पवहतव आपि बवल्कनीतनू घरवत शनघनू
जवर्ां, अिी आत्यांशतक उिी शतच्यव िनवत दवटून आली. पि शतच्यव
पवयवत जिू ििवििवांच्यव बेड्यव अडकर्नू ठे र्ल्यव होत्यव. ती होती
तिीच, शतथेच शनश्चल शखळून रवशहली, िनवच्यव अनवकलनीय
अर््थेत.
र्त्यवर्रून पोशलसवच्ां यव िवगनू एक लहवनगव िल
ु गव, पवय
ओढत ओढत चवललव होतव. शतच्यव आचीसच्यवच
र्यवचव असेल तो. पि हे कवय? त्यवची बहीि कुठे आहे?
िोठ्यव िोठ्यव डोळ्यवांची, ओठवांचव चबां ू करून हट्ट; गवबवाचां
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िवतृहृदय एकदि शपळर्टून शनघवलां. ती शर्लवप करू लवगली; “
आचीस, कुठे आहे िवझव अशचास? कुठे आहे िवझी शनव्यवाज पोर
जेशसकव? ज्यो - ज्यो कुठे आहेत रे िवझी बवळां? ज्यो शतच्यव
पवठीिीच उभव होतव. शतचां बोलिां ऐकून, तो हतबद्ध
ु झवलव. आतव
कवय बोलवर्ां, हे त्यवलव सिजेनव! खरांतर त्यवच्यवजर्ळ शतच्यव
कुठल्यवही ही प्रश्नवचां उत्तर नव्हतां. आतव गवबवालव जिू यव जगवचां
भवनच रवशहलां नव्हत.ां आत्यशां तक दःु खवनां ी, शतचव चेहरव शपळर्टलव,
शतच्यव हवतवांर्र शतचव तवबव रवशहलव नवही. खवांबवचव आधवर हवतवतनू
सटु लव. डोळ्यवांपढु े अांधेरी आली. गवबवा किीबिी िवगे शभांतीलव
टेकली आशि शतची िद्ध
ु हरपली.
हे सगळां आतव नेहिीचांच झवलां होतां! ज्योनी शतलव कर्ेत
घेतल.ां पि गवबवा - आतव गवबवा रवशहली नव्हती. आतव ती होती
फक्त शतच्यव बवळवांची आई; जी बवळां गेल्यव दोन र्षवात शतने पवशहली
सद्ध
ु व नव्हती. ज्योनी एकदव गवबवाकडे पवशहल,ां तेर्ढ्यवत त्यवची
नजर र्त्यवकडे र्ळली. त्यवनेही तो लहवनगव, व्यर्श्थत पोिवख
के लेलव, पवय ओढत ओढत चवललेलव िल
ु गव पवशहलव होतव.
गवबवाच्यव अिव अर््थेचां कवरि त्यवलव कळलां. त्यवलवही त्यव
र्त्यवर्रच्यव िल
ु वत, त्यवचव अशचास शदसत होतव. त्यव िल
ु वचव
चेहरव के शर्लर्विव शदसत होतव. ज्योलव सांभ्रि झवलव. त्यवलव
र्वटल,ां असचां धवर्त जवर्ां आशि कर्टवळवर्ां त्यव सवनक
ु ल्यवलव.
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पि दोन्सही अथवंनी ते िक्य नव्हतां. एकतर गवबवालव अिव अर््थेत
सोडून जविां िक्य नव्हतां; आशि दसु रां म्हिजे, तो िल
ु वजर्ळ
पोहोचण्यव आधीच पोशलस त्यवलवही पकडून, आपल्यवबरोबर
घेऊन गेले असते. िग गवबवालव कोिी सवभां वळलां असत?ां
आतव तेच दोघां एकिेकवचां व आधवर होते. शतच्यव आशि
त्यवच्यव हृदयीच्यव र्ेदनव एक झवल्यव होत्यव. गवबवा आशि ज्यो ही
आतव र्ेगर्ेगळी व्यशक्तित्र्ां नव्हतीच जि.ु त्यवनी हळुर्वरपिवनी
गवबवालव उचललां आशि आत बेडर्र नेऊन ठे र्लां. थोडां पविी
आिनू शतच्यव डोळ्यवांनव लवर्लां. त्यवचव योलय तो पररिवि झवलव.
गवबवाशन आतव डोळे उघडले. सिोर ज्योलव पवहतवच, िनवचव
आर्ेग सवांभवळिां शतलव िक्य झवलां नवही.
“ ज्यो - ज्यो िी आतव पशहलव रे त्यवलव! “ गवबवा नकळत
उद्गवरली. ज्यो आर्ेगवनी पढु े झवलव. त्यवनां गवबवालव आपल्यव
बवहुपविवत घट्ट धरली. शतचां ि्तक त्यवच्यव छवतीर्र शर्सवर्ल.ां
ज्यो पढु े म्हिवलव, “ शडअर गवबवा िी ही त्यवलव पवशहलां. चल, तल
ु व
जर बरां र्वटत असेल तर आपि दोघांही बवल्कनीत जवऊन त्यवलव
बघयू व.
सोसर्त नव्हतां तरी गवबवाच्यव िनवचीही तीच िवगिी होती.
शतनां हलके च हवलचवल के ली. ज्योनी जर्ळ जर्ळ उचलनू च शतलव
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बवहेर आिली. दोघांही हवतवत हवत गांफ
ु ू न अपेिेने र्त्यवकडे पवहू
लवगली. पि आतव र्तव ररकविवच होतव. गेलव होतव तो
गोशजरर्विव िल
ु गव त्यवच्ां यव आशचाससवरखव, अज्ञवतवच्यव
र्वटेर्रून. दरू र्र पसरलेलव र्तव िवत् आतव भयवि र्वटत होतव.
र्ळिवर्ळिवांनी बनलेलव र्तव नव्हतव तो. त्यवलव एकच िवगा
होतव. सरळ पुढे जविां. तो आजबू वजल
ू व बघू िकत नव्हतव. ते जगच
त्यवलव िवहीत नव्हत.ां जिू शहरवर्लव गेलेल्यव अशचास आशि
जेशसकवच्यव भशर्तव्यतेचां प्रशतकच होतव तो र्तव. ते दोघहां ी आतव
असेच जविवर होते दसु ऱ्यवांनी आखनू शदलेल्यव िवगवार्रून. र्वटलां,
तरी आतव त्यवनां व कुठल्यवही र्ळिवर्र र्ळवयलव शिळिवर नव्हत.ां
जविवर होते आतव ते शर्शिष्ठ, आखीर् रे खीर् िवगवार्रून, शर्शिष्ठ
अिव ध्येयवप्रत; की हे ध्येय आपि कव गवठलां, हे ही त्यवांनव कधी
उलगडिवर नव्हत.ां
ज्योनी गवबवालव जर्ळ ओढली. परुु ष होतव म्हिनू कवय
त्यवच्यव िनवलव किी र्ेदनव होत होती? आशचास त्यवच्यव हृदयीचव
ठे र्व होतव. अन् जेशसकव - जेशसकव म्हिजे त्यवलव पडलेलां एक
सख
ु ्र्प्नच, की जे के र्ळ दैर्ी होतां असां ज्यवलव र्वटवयचां. रुसव्यव
चेहऱ्े यवनां आपले शचिक
ु ले हवत त्यवच्यव गळ्यवत टवकून जेशसकव
त्यवलव म्हिवयची, “ डॅड शकस िी. ” िग ज्यो हळुच शतची पवपी
घ्यवयचव. िग ती शतचे गोबरे गोबरे गवल फुगर्नू म्हिवयची, “
70

सुंदर मी होणार

अरुंधती बापट

अशचासच तल
ु व अशधक आर्डतो, हो नां? पि डॅड, िीही तझ्ु यवर्र
त्यवच्यव इतकांच प्रेि करते ह!ां ” ह्यव शतच्यव लवशडक रुसव्यवलव उत्तर
द्यवयचां भवन िवत् ज्योलव रवहवयचां नवही. तो शतच्यव गोडव्यवत हरर्नू
जवयचव.
तो कविवर्रून परत आल्यवर्रचव हव त्यवचां व रोजचव सर्ां वद
होतव. पि रोजचव असलव तरी त्यवत रोजचां नवर्ीन्सय होत.ां हे शतचे
बोबडे बोल ऐकले, की ज्यो त्यवत हरर्नू जवत होतव. तो फक्त शतलव
आिखी जर्ळ घ्यवयचव. शतचव गवल आपल्यव गवलवर्र घविीत,
डोळे शिटून तो गवबवा आशि जेशसकव यवांच्यवतलां अशधक गोड
सख
ु ्र्प्नां कोितां? असव शर्चवर करत रवहवयचव. पि यव प्रश्नचां
उत्तर, शकतीही शर्चवर के लव तरी त्यवलव देतव यवयचां नवही. िग तो
्र्तःलवच प्रश्न करीत असवयचव की, िी असां कुठलां सत्कृ त्य के लां
असवर्ां म्हिनू हे देर्वघरचां सख
ु ्र्प्नां असां अलगद िवझ्यव
ओजां ळीत येऊन शर्सवर्लांय.
यव ििी तरी त्यवलव गवबवाचव ििभर तरी शर्सर पडलेलव
असवयचव. इतकव तो जेशसकवच्यव िोहवत अडकलेलव असवयचव.
इतकव की त्यवचां ‘ िी ‘ पि जेशसकवच्यव लवशडक लवशडक बोलवनां ी
शर्रघळून गेलेलां असवयचां. गवबवा तर त्यवच्यव हृदयीचे देर्तव होती.
शतच्यव सवथी - सांगतीनांच तर तो यव सख
ु - सिवधवनवचव ्र्विी
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झवलव होतव. ब्स,् आतव तो तृप्त होतव. त्यवलव आतव किवचीच
ईषवा उरली नव्हती. आिखी कवही शिळर्वयची आिव आकवि
ां व
आतव त्यवच्यव िनवत रवशहलीच नव्हती. जे शिळर्वयचां होतां, ते
देर्वनी त्यवलव िक्त
ु ह्तवनी आधीच बहवल के लां होतां. अतीर्
सख
ु वच्यव जवशिर्ेनी त्यवनी डोळे शिटले आशि हवतवतल्यव
व्यक्तीलवच जर्ळ ओढलां. अरे च्चव! ही तर जेशसकव नव्हती. ही
गवबवा होती. िग जेशसकव कुठे आहे? रोज िी घरी आलो की, िवझ्यव
िवगे िवगे शफरिवरी जेशसकव आज कुठे आहे? ती आज आपलव नेि
शर्सरली किी? डोळे शकलशकले करून त्यवने पवशहलां आशि तो
भवनवर्र आलव. त्यवलव र््तशु ्थतीची जविीर् झवली. त्यवनां ी
गवबवाकडे पवहून शकांशचतसां श्ितहव्य के लां. गवबवाही आतव भवनवर्र
आली होती. शतनांही त्यवच्यव हव्यवलव प्रशतसवद शदलव.
ज्यो घरी आलव की, सांशधप्रकवि दवटून यवयच्यव र्ेळेलव ती
दोघांही बवल्कनीतल्यव खचु ीर्र टेकवयची. तो एकिवगी सरळ र्तव
पशहलव की त्यवच्ां यव िनवत आशचास आशि जेशसकवची आठर्ि
उफवळून यवयची. गवबवा म्हिवयची, “ ज्यो, कुठे असेल रे आपलव
आशचास? आशि जेशसकव आतव कोिवच्यव िवांडीर्र बसत असेल
रे ?जिू ज्योच्यव िनवतल्यव शर्चवरवच
ां ी प्रशतशबबां च गवबवाच्यव िब्दवत
उतरलेलां असवयचां. तो कवहीच उत्तर देत नसे. िग गवबवाच पढु े
म्हिवयची, “ ज्यो ज्यव दैर्गतीनां आशि दष्टु िक्तींनी आम्हव िवय72
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लेकरवांची तवटवतटू के ली आहे, त्यवच दैर्गतीनी जर आपि पन्सु हव
एकत् आलो तर िवझी बवळां ओळखतील कव रे िलव? हव शतचव प्रश्न
म्हिजे जि,ु शतचां ्र्गतचां असवयचां. कवरि ह्यव प्रश्नवचां उत्तर ज्यो
कधीच देत नसे. कवरि हव प्रश्नचिळ
ु ी शबनउत्तरवचव होतव. आपली
िल
ु ां आशि आपि आतव कधीच एकत् येिवर नवही आहोत हे तो
जविनू होतव. तो नसु तवच शतचव हवत हवतवत घ्यवयचव. अतां रीच्यव
र्ेदनेतनू उठिवऱ्यव त्यव प्रश्न तरांगवचां, ्पिवाच्यव िक
ू भवषेत उत्तर
देण्यवचव प्रयत्न जिू ज्यो करीत असे.
बरोबर दोन र्षवंपर्ू ी एकव सख
ु द सांध्यवकवळी ती चौघेजि
बवगेत जविवर होती, रांगीत कवरांजी पवहवयलव. आशचास अगदी
िहविव आशि टवपशटपीचव होतव. त्यवलव ती कवरांजी पवहवयलव फवर
आर्डवयची. ती कवरांजी पवहून तो प्रिशु दत व्हवयचव. तो म्हिवयचां,
“ ही कवरांजी नव्हतांच; हे आहेत पऱ्यवांच्यव रवज्यवत नेिवरे झोपवळे.
” खरांतर त्यवच हे असलां बोलिां ज्योलव िनवपवसनू िळ
ु ीच
आर्डवयचां नवही. त्यवलव र्वटवयचां की आशचासनी जरव दगां व करवर्व.
उड्यव िवरवव्यवत, हट्ट करवर्ेत; यव कवरांज्यवच्यव पवण्यवत शभजनू
त्यवनी कपडे ओले करवर्ेत; पि हे असलां बोलू नये. हे कवय लहवन
िल
ु वचां बोलिां झवलां? पि सरळ िनवचव आशचास आईच्यव शि्तीत
र्वढलव होतव. िहवण्यव िल
ु वांनी कसां र्वगवयचां असतां हे त्यवलव
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चवांगलांच िवहीत असवयचां. तो िहविपिवची किव कधीच
ओलवडां वयचव नवही.
पि त्यव रांगीत कवरांज्यवांच्यव जर्ळ आल्यवर्र जेशसकवच्यव
अर्खळपिवलव िवत् भरतीचव ओघ यवयचव. शतलव सवभां वळतव
सवांभवळतव गवबवाचव व्यर्श्थतपिव आशि टवपटीप गळून पडवयची.
पि जेसीकव कवही दिवयची नवही. कवरांजी पवहून झवल्यवर्र,
जेशसकवनी बोशटांगचव हट्ट धरलव. बोशटांग करतव करतव आपली िवन
ज्योच्यव खवांद्यवर्र शर्सवर्त गवबवा म्हिवली, “ ज्यो, यव बोटीतनू
आपि असेच पढु े जवऊयव अज्ञवतवपयंत. शजथे तझ्ु यव
िवझ्यवशिर्वय, आपल्यव बवळवांशिर्वय कोिीच असिवर नवही.
होऊ दे हव िि असवच ्थीर. शर्सवर्ू दे िलव तझ्ु यव खवांद्यवर्र
अिीच शचरांतन कवळवपयंत! ज्यो, तू नवही नव रे िलव सोडून जविवर
कधी? गवबवाच्यव भवर्नवर्ेगवने ज्योही भवरवर्लव. दोन्सही िल
ु वांसशहत
गवबवालव आपल्यव कर्ेत घेत तो म्हिवलव, “ गवबवा, िवझी गवबवा,
िवझ्यवसवरखव सख
ु ी िीच आहे. िवझ्यव हृदयीची आशि ससां वरवची
्र्वशिनी तचू आहेस. कवळही आपल्यवलव एकिेकवांपवसनू दरू करू
िकिवर नवही. ” हे त्यवचे प्रेिवचे बोल ऐकून गवबवा अगदी धन्सय धन्सय
झवली. सख
ु वच्यव लवटवर्ां र तरांगत आशि झोपवळलेल्यव जेशसकवलव
सवांभवळत ती दोघे घरी आली.
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कोित्यव भयवि आशि एकवकी सांकटवची सरु र्वत आपली
र्वट पवहत आहे, यवची त्यवनां व त्यव ििी तरी िळ
ु ीही जविीर्
नव्हती. त्यव सांध्यवकवळी ज्यो शन गवबवा धरतीर्र नव्हतीच जि!ू घरी
पोहोचतव पोहोचतव, आपल्यव घरवजर्ळ दोन - चवर पोलीस
शदसल्यवबरोबर ज्योच्यव िनवत चरा झवलां आशि त्यवची भीती खरीही
ठरली. घरवच्यव जर्ळ पोहोचल्यवबरोबर त्यव पोशलसवांनी त्यवांनव
चहूबवजनांू ी घेरवलच
ु ी - उबदवर घरट्यवत त्यवनां व
ां जि!ु त्यवच्ां यव सख
पवऊलही न टवकू देतव, पोलीस जीपिध्ये बसर्नू ते त्यवांनव
चेकपो्टर्र घेऊन गेले. गवडीत आशचास शभजलेल्यव पवखरवगत
के शर्लर्विव होऊन बवपवलव शचकटून बसलव होतव. अन् गवबवाच्यव
खवांद्यवर्र शर्सवर्लेल्यव जेशसकवलव तर पऱ्यवांची ्र्प्नां पडत
असवर्ीत. आईच्यव छवतीलव शबलगनू शनधवा्त िनवनी ्र्प्नां पवहत
जेशसकव गवलवतल्यव गवलवत हसत होती.
गवबवाची तर र्वचवच बांद झवली होती. हे सगळां कवय आशि
किवसवठी चवललां आहे हेच शतलव उलगडत नव्हत.ां सख
ु वच्यव
शिखरवर्रून अांध:करवच्यव खोल गतेत आपि कोसळू पवहतो
आहोत, यवची अांधक
ु िी जविीर् शतच्यव िनवलव व्हवयलव लवगली
होती. ज्योनीही गवबवाचव हवत घट्ट धरून ठे र्लव होतव. येिवऱ्यव
सांकटवपवसनू जिु कवय गवबवा त्यवचां रिि करिवर होती. कवही
ििवपां र्ू ी आपि गवबवालव शदलेलां अशभर्चन शकती र्ैयशथाक होतां,
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हे तो आठर्त होतव. शतची आशि त्यवची तवटवतटू व्हवयलव आतव
अगदी कवही ििवच
ां वच अर्धी रवशहलव होतव, यवची चवहूल त्यवच्यव
िनवलव लवगली होती. पि असां कवहीतरी नकोसां आशि भयवि,
एक नव एक शदर्स घडिवरच आहे, अिी अ्पष्टिी भीती फवर
पर्ू ीपवसनू त्यवचव िनवत घर करून बसली होती.
त्यवचव अिेररके लव पळून गेलेलव कॉम्रेड शित्, की जो आतव
पिू ा ्र्वतत्र्ां यवचव अनभु र् घेत होतव, तो त्यवनां व चोरून भेटवयलव
आलव होतव. आशि इथल्यव कडक पोलीस बांदोब्तवलव
हुलकवर्िी देत, सख
ु रूपपिे परतही गेलव होतव. अिव शठकविी की,
‘ शजथे होती फक्त प्रीती, नव्हती शप्रय जनवांनव िक
ु ण्यवची भीती.
नव्हतां करीत कुिी कुिवचव पवठलवग, जगू िकत होती लोकां,
आपलां जीर्न हर्ां तसां बेलगवि.’ त्यवचां ी ही चोरटी भेटही यि्र्ी
झवली होती. तरीही ती कोिवच्यवच शनरीििवत आली नसेल यवची
ज्योलव खवत्ी नव्हती. शित्वचव पवहुिचवर,करतवांनव शनदवन शित् तरी
सख
ु ी झवलव, यव शर्चवरवनां ी ज्योचां िन सिवधवनवनी भरून येत होत.ां
परांतु त्यवच र्ेळी यव भेटीची नोंद नको त्यव शठकविी घेतली गेली
असली पवशहजे; यवची त्यवलव आतव खवत्ीच र्वटत होती. त्यवच्यव
हृदयवचव थरकवप होत होतव. त्यवची भीती खरी ठरली होती.
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खरांतर त्यवांच्यव भेटीत शित् भेटीशिर्वय इतर कवही नव्हतां.
शित् म्हिनू त्यवनेही हव देि सोडून अिेररके लव चलवर्ां असव प्रेिवचव
आग्रह त्यवच्यव शित्वनी - फ्रेडररकनी के लव होतव. पि ही नसु ती
सचू नव होती. कुठलांही कट - कवर्थवन त्यवच्यविवगे नव्हतां.
सांसवरवत बडु ू न गेलेल्यव ज्योलव, आपल्यव शप्रयजनवांसशहत हव देि
सोडून जविां शकती अर्घड आहे यवची त्यव दोघवांनवही जविीर् होती.
तरीही शित् प्रेिविळ
ु े फ्रेडररकनी त्यवलव आग्रह के लव होतव. एव्हढचां
- एर्ढांच शनशित्त ज्योलव यव सांकटवत ओढवयलव परु े सां होतां.
पोशलसवांनी त्यवांनव पकडून नेल्यवर्र जर्ळ जर्ळ दोन तवस
एकव खोलीत एकटांच बसर्नू ठे र्लां होतां. खोलीबवहेर िवत् एक
गवडा उभव होतव. ज्यो आशि गवबवा तर अगदी गशलतगवत् झवली
होती. कधी नव्हेत ते आज आई-र्शडलवच्ां यव िवडां ीची ऊब
शिळवल्यविळ
ु े, दोन्सही िल
ु ां त्यवांच्यव िवांडीर्र शबनघोर झोपनू गेली
होती. आतव आपल्यवसिोर कवय र्वढून ठे र्लां आहे यव शर्चवरवांनी
त्यवच्ां यव तोंडून एक िब्दही फुटत नव्हतव. शर्चवरवनां ी त्यवचां ां डोकां
फुटवयची र्ेळ आली होती. खपु र्वट पवहवयलव लवर्नू अखेरीस
त्यवांनव एकव दसु ऱ्यव खोलीत नेण्यवत आलां. अिी खोली की, त्यव
खोलीत प्रर्ेि के ल्यव के ल्यव िनवत शतर्कवरवशिर्वय कोितीही
भवर्नव शनिवाि होऊ नये. आत प्रर्ेि के ल्यव बरोबर त्यवांनी ज्योच्यव
कडेर्र शनजलेल्यव अशचासच्यव दडां वलव धरून खवली ओढल.ां “ ििी
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i want more, असां कवहीस बडबडत आशचास जवगव झवलव. त्यव
अशधकवऱ्यवकडे आशचासनी पवशहलां िवत् आशि आशचासच्यव
तोंडवतले िब्द पढु े उिटलेच नवहीत. त्यव अशधकवऱ्यवनां आशचासलव
तसांच ओढत दसु ऱ्यव अशधकवऱ्यवच्यव ्र्वधीन के लां.
दसु रव अशधकवरी आशचासलव फरपटत दसु ऱ्यव खोलीत घेऊन
गेलव. आशचास, आशचास असां म्हित गवबवाही त्यवांच्यव िवगे धवर्ली.
त्यवच्ां यव िेजवरीच आिख चवर - पवच सिस्त्र अधीकवरी सहजच
उभां रवहवर्ां तसे उभे होते.
त्यवच्ां यव नजरेत उद्धटपिवशिर्वय दसु री कुठलीच भवर्नव
नव्हती. त्यवांच्यव उद्धट - अरे रवर्ीनां उभे रवहण्यवच्यव पद्धतीर्रून, ते
र्वटेल ती गोष्टां करवयलव िवगेपढु े पवहिवर नवहीत हेच लिवत येत
होतां. त्यवतलव एक अशधकवरी जोरवत जरबेच्यव आर्वजवत गवबवार्र
ओरडलव, “ ्टॉप, ”, गवबवाचे पवय जवगीच शखळले. त्यव कवही
ििवतच आशचास त्यवच्ां यव दृष्टीआड झवलव होतव. शभतीनी त्यवच्ां यव
िनवांचव कब्जव घेतलव होतव. ज्यो शभतीनी जवगीच शखळून रवशहलव
होतव तरी त्यवचां िन आचीसकडे झेपवर्लां होतां. परवधीन झवलव
होतव तो.
आशचासलव सोडून आलेल्यव अशधकवऱ्यवनां आल्यवबरोबर
गवबवाचे दोन्सही हवत उांच धरले, अन् दसु ऱ्यवनां शतच्यव िवडां ीर्र
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झोपलेल्यव जेशसकवलव अलगद उचललां अन् तो दृष्टीआड झवलव.
जेशसकवलव पवशहल्यवर्र शतच्यविी धसिसु ळेपिवनी र्वगिां त्यवलव
िक्यच झवलां नसवर्ां. आतव िवत् गवबवा शथजनू गेली. शतची नजर
शर्झनु गेली. कवही ििवतच तो आत गेलेलव अशधकवरी परत आलव
आशि त्यवनी बरोबर आिलेली कवगदपत्ां त्यवांच्यव हर्वली के ली.
ते होते अिेररके त जवण्यवकरतव लवगिवरे परर्वने आशि शतशकटां. ज्यो
सन्सु न िनवनी त्यवकडे पवहत होतव. चेहरे व हवतवत लपर्ीत त्यवने िन
खवली घवतली.
तो गवबवालव उद्देिनू म्हिवलव, बघ आम्ही तल
ु व एक सांधी देत
आहोत. ठरर् तझु ां तचू कवय करवयचां ते. पि जर तू नकवर शदलवस
तर तम्ु हव सर्वंचां कवय करवयचां ते आम्ही ठरर्;ू िग िवत् आिच्यव
शनिायवत कोिीही बदल करू िकिवर नवही. तझु ी इच्छव असल्यवस
तू तझ्ु यव दोन्सही िल
ु वांनव घेऊन हव देि सोडून अिेररके लव शनघनू जव.
तझु व नर्रव हव देि सोडून जवऊ िकिवर नवही; आशि यवपढु े तम्ु हव
दोघवनां व एकत्ही रवहतव येिवर नवही. त्यवच्यव बोलण्यवत शकतपत
सत्यतव होती देर्वचां जविे. कदवशचत त्यवने टवकलेलव हव कवहीतरी
नर्व डवर् असवर्व.
ज्यो व्यवकुळ नजरे नी गवबवालव सचु र्त होतव, हो म्हि, गवबवा
हो म्हि. होऊ दे िवझां कवहीही, पि शनदवन तू आशि िल
ु ां तरी सख
ु वत
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रवहवल न!ां चट्कन येऊ दे होकवर तझ्ु यव तोंडून. पि िल
ु वांच्यव िवयेनी
भवरवर्लेल्यव गवबवाचां हृदय ज्योच्यव प्रेिवच्यव रे ििी बधां वनां ी
जखडलेलां होतां. आपि हो म्हटल्यवस आपल्यवलव आशि ज्योलव
अलग करतील. िल
ु वांनव तर आधीच घेऊन गेले आहेत. इथे एकत्
रवशहलो तर येिवऱ्यव आपत्तींनव आम्ही कसबसां तरी तोंड देऊ िकू.
कधी नव कधी आिची िल
ु ां आम्हवलव भेटतील, अिी आिव तरी
रवहील.
“ हो, झवलव िवझव शनिाय; िी नवही सोडिवर िवझ्यव ज्योलव.
“ गवबवा म्हिवली.
शतचां म्हििां ऐकल्यवर्रही, तो अशधकवरी सकम्प ्र्रवत
म्हिवलव, “ हे शस्त्रये, आजर्र कुिवलवही न शदली गेलेली सांधी, िी
तल
ु व पनु ःश्च एकर्वर देतो आहे. अजनू ही तू शर्चवर कर. तझ्ु यव यव
गोशजरर्वण्यव िल
ु वांकडे पवहून िवझां िन द्रर्तां आहे, म्हिनू िी ही
सधां ी तल
ु व देतो आहे. त्यवच्यव म्हिण्यवर्र कोिवचवच शर्श्ववस
बसलव नसतव. िल
ु वांची आशि आपली तवटवतटू झवलीच आहे;
आतव आपि हो म्हिवलो, तर ज्योलवही गिवर्नू बस.ू हव शर्चवर
शतची पवठ सोडत नव्हतव. शतने त्यव अशधकवऱ्यवकडे िन उांचवर्नू
सद्ध
ु व बशघतलां नवही. ती तिीच बसनू रवशहली, ज्योचव हवत हवतवत
धरून. तो अशधकवरी कवय सिजवयचां ते सिजलव. आतव पढु े
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करवव्यव लवगिवऱ्यव क्रूर किवाच्यव जवशिर्ेनां तोही जड पवर्लवांनी
चवलतव झवलव. गवबवा ज्योलव शबलगनू बसली. जिु त्यविळ
ु े शतलव
कोिीही त्यवच्यव पवसनू अलग करू िकिवर नव्हतां.
यवनतां र शकती र्ेळ गेलव देर्चां जविे! त्यवनां ी झोपलेल्यव
िल
ु वांनव त्यवच्ां यवजर्ळ आिनू सोडलां . ही त्यव अशधकवऱ्यवची
कृ पवच म्हिवयची. नवनवशर्ध प्रश्नवांचव भडीिवर त्यवांच्यवर्र करून
िेर्टी ते अशधकवरी शतथनू शनघनू गेले. झोपवळलेलव आशचास
शभांतीलगतच्यव बवकवर्र अगां वचां िटु कुळां करून झोपलव होतव.
त्यवलव ज्योनी आपल्यव कुिीत घेतलां. जेशसकव गवबवाच्यव िवांडीर्र
झोपली होती. गवबवाची िवांडी अर्घडली होती. पि जेशसकवलव
्र्तःपवसनू दरू करण्यवचव धीर शतलव होत नव्हतव. न जविो,
कोिीतरी येऊन शतलव घेऊन जवयच.ां ती तिीच अर्घडून बसली
होती.
ज्यवअथी िल
ु वनां व आपल्यवजर्ळ आिनू शदलां, त्यवअथी
सकवळ झवल्यवर्र आपल्यवलव सोडून देतील अिी आिव गवबवालव
र्वटवयलव लवगली होती. पि ज्यो हतबल झवलव होतव. त्यवचव
चेहरे व भवर्नवहीन झवलव होतव. जिू त्यवच्यव िेजवरी त्यवचे कोिी
शप्रयजन नव्हतेच. इतकव तो एकवकी भवसत होतव. यव प्रसांगवतनू
आपली सटु कव नवही, गवबवा र् आपली बछडी यवांनव आपल्यवलव
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िक
ु वर्ां लवगिवर आहे यवबवबत त्यवच्यव िनवत कोितीही िांकव
नव्हती.
ती भयवि रवत् तिीच िांगु ीच्यव पवर्लवांनी पढु े सरकत होती.
होतव होतव पहवट झवली. बवहेर गेलेले अशधकवरी पन्सु हव आत आले.
आल्यवआल्यव त्यवांनी गवबवालव प्रश्न के लव की, “ ज्योलव घट्फोट
द्यवयलव तू तयवर आहेस कव? “
“ नवही, नवही हो,” गवबवा चवचरत पि शनधवारपर्ू ाक म्हिवली.
ती शभतीनी किवलीची पवांढरीफटक पडली होती.
“ बघ तू जर यवलव सोडून द्यवयलव तयवर असलीस, तर तझु ी
िल
ु ां तझ्ु यवजर्ळ रवहू िकतील. कवरि यवची आम्हवलव खवत्ी नवही.
हव कधी नव कधी देि सोडून जवयचव शर्चवर करिवरच. “
“ नवही हो, असव शर्चवर सद्ध
ु व आिच्यव िनवत आलेलव नवही.
“ गवबवा
“ आम्हवलव सर्ा गोष्टी िवहीत असतवत.तिु च्यव सवरख्यव
पळपटु ् यव िविसवजां र्ळ, आम्ही आिची रवष्रीय सपां त्ती, म्हिजे
तिु ची िल
ु ,ां आिच्यव देिवची पढु ची शपढी, रवहू देऊ िकत नवही.
त्यवांनव आतव आम्ही र्वढर्.ू ” एव्हढेच िब्द तो बोललव.
दसु रव अशधकवरी म्हिवलव, “ तम्ु हवलव अनेकर्वर सांधी देऊन
सद्ध
ु व तम्ु ही आिचां ऐकलां नवहीय. िेर्टी नवईलवजव्तर् आम्हवलव
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शनिाय घ्यवर्व लवगिवर आहे. तरीही खवत्ी बवळगव आम्ही तिु च्यव
िल
ु वचां े हवल होऊ देिवर नवही. तम्ु हवलव िवत् आठ शदर्सवच्ां यव आत
हव देि सोडून जवर्ां लवगेल. िल
ु ां ही रवष्रीय सांपत्ती आहेत, म्हिनू
त्यवच्ां यव बवबतीत आम्ही कुठलवही धोकव पत्करवयलव तयवर नवही.
आम्ही त्यवांनव चवांगलां र्वढर्ू आशि त्यवच्ां यव िनवत रवष्रप्रेि शनिवाि
करू.”
सपां ल.ां यव एर्ढ्यव िब्दवनां ी गवबवाचां सख
ु ्र्प्नां शहरवर्नू घेतल.ां
शतचे पांचप्रवि असलेली शतची िल
ु ां, त्यवांनव हे रविस रवष्रीय सांपत्ती
सिवजवत होते. नव्हती सिजत त्यवांनव हवडविवांसवची, भवर्भवर्नव
असलेली िविसां! नव्हती थोडी सद्ध
ु व िविसु की त्यवच्ां यवत. ज्यो
आशि गवबवा, यवांच्यवत र् त्यवांच्यव िल
ु वांिध्ये त्यवांनी असव पोलवदी
पडदव उभव के लव की त्यव पडद्यवआड आपल्यव िल
ु वचां ां कवय
झवलां,हे ज्यो आशि गवबवालव कधीच सिजू िकलां नवही.
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अरुंधती बापट याुंची
प्रकाशित पस्तके .
कव्हरवर शलिक
करताच उघडतीि.
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ई सावहत्य प्रवतष्ठानचे हे तेरा े र्प.
अरुंधती बापट याुंचे हे शतसरुं पस्तक.
अरुंधती बापट याुंना सावहत्याचुं बाळकिू घरातनू च वमळालुं
आवण रक्तात आलुं. त्यामळे लेखन करणुं हा त्याुंचा “स्व”भाव आहे.
आवण ते लेखन त्या स्वाुंतःसखाय करतात. ते प्रवसद्ध व्हावे यासाठी
प्रयत्न करण्याचा त्याुंचा “स्व”भाव नाही. आवण त्यातनू काही वमळावे
ही अपेक्षा अवजबात नाही. पैसा, नाव, परस्कार काहीच. त्याुंच्या
लेखनात कोणाला काही वशकवण्याचा आव नसतो. पण तरीही त्यातनू
सुंस्काराुंची पेरणी व्हायची ती होतेच. त्याुंच्या लेखणीचे हेच वैवशष्ट्य
आहे. अरुांधती बवपट याुंच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली प्ु तके ई
सवशहत्यच्यव िवध्यिवतनू जगभरवतील मराठी र्वचकवांनव शर्नविल्ू य
देतवत. असे लेखक ज्यवांनव लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू
कसलीही अशभलवषव नसते.
िरवठी भवषेच्यव सदु र्ै वने गेली दोन हजवर र्षे कर्ीरवज नरें द्र, सांत
ज्ञवनेश्वर, सांत तक
ु वरविवांपवसनू ही परांपरव सरू
ु आहे. अखांड. अजरविर.
म्हिनू तर शदनवनवथ िनोहर(४ प्ु तके ), िांभू गिपल
ु े(९प्ु तके ), डॉ.
िरु लीधर जवर्डेकर(९), डॉ. र्सांत बवगल
ु (१९), िभु वांगी पवसेबांद(९),
अशर्नवि नगरकर(४), डॉ. श्ितव दविले(८), डॉ. शनतीन िोरे (२८),
अनील र्वकिकर (९), फ्रवशन्ससस आल्िेडव(२), िधक
ु र सोनवर्िे(२),
अनांत पवर्सकर(४), िधू शिरगवांर्कर (६), अिोक कोठवरे (५० खांडवांचे
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िहवभवरत), श्री. शर्जय पवढां रे (ज्ञवनेश्वरी भवर्वथा), िोहन िद्वण्िव
(जवगशतक कीतीचे र्ैज्ञवशनक), सगां ीतव जोिी (आद्य गझलकवरव, १७
प्ु तके ), शर्नीतव देिपवडां े (७) उल्हवस हरी जोिी(७), नशां दनी देििख
ु
(५), डॉ. सजु वतव चव्हवि (८), डॉ. र्ृषवली जोिी(२०), डॉ.
शनिालकुिवर फडकुले (१९), CA पनु ि सगां र्ी(६), डॉ. नशां दनी
धवरगळकर (८), अक
ां ु ि शिांगवडे(९), आनदां देिपवडां े(३), नीशलिव
कुलकिी (२), अनवशिकव बोरकर (३), अरुि फडके (३) ्र्वती
पवचपवडां े(२), सवहेबरवर् जर्जां वळ (२), अरुि शर्. देिपवांडे(५), वदगबुं र
आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुंधती बापट(३) अरण कळकणी(८),
मधकर सोनवणे(३) असे ज्येष्ठ र् अनुभर्ी लेखक ई सवशहत्यच्यव
माध्यमातनू आपली प्ु तके लवखो लोकवांपयंत शर्नविल्ू य पोहोचर्तवत.
अिव सवशहत्यितू ीच्ां यव त्यवगवतूनच एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य
र्ृि जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची आम्हवलव
खवत्ी आहे. यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ
आहे. अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत. त्यव त्यव
व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहेत. आशि यव सर्वंचव
सविशू हक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आहे.

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी ।
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