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

स ुंदर मी होणार 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाुंना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई प स्तक एकदा बनलुं की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचुं काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनुंद वाढतो, मजा येते.  

पण  

त म्ही ते फ़ कट का घ्यावुं? 

त म्हालाही काही देता येईल.  

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

आवण त मचुं 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.   
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१० सा ली अपाटटमेंट्स,  
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e-mail - arundhati@bapat.net 

म खपषृ्ठ छायावचत्: सौ िेधव अद्वैत बवपट, कल्यवि 

 

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.े 

 

  



स ुंदर मी होणार अरुं धती बापट 

6 

 

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 
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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 शतसरां पु् तक. e-सवशहत्य प्रशतष्ठवनिळेुच िलव पु् तक 

प्रकविनवची सांधी शिळवली. ्र्तःलव आलेल्यव अनभुतूी 

र्वचकवांपयंत पोहोचर्तव आल्यव. अनेक सजग र्वचक िलव पु् तक 

आर्डल्यवचे कळर्तवत, तेंव्हव िनवलव होिवरव आनांद र् सिवधवन 

अर्िानीय आह.े परिेश्वर कृपेने यवपढेुही अिवच कसदवर कथव 

शलशहण्यवची पे्ररिव र् सांधी िलव शिळवर्ी, अिी प्रवथानव. 

अरुं धती अरव ुंद बापट  
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अपपणपविका 

ह ेिवझां शतसरां पु् तक िी िवझी िलुां, ‘आनांद-आसवर्री-

अशनरुद्ध ’ यवांनव अपाि करते आह.े 

यव शतघवांच्यव आधवरवशिर्वय िी आयषु्यवत आज जिी तवठ 

िवनेने उभी आह,े तिी उभी रवहू िकले नसते.   
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स ुंदर मी होणार 

( गोष्टां ‘ शतची ’ आशि ‘ त्यवची ’ ) 

 

 

 प.ुलांचां सुांदर िी होिवर नवटक सरेुखच. पि त्यवहूनही सुांदर 

आशि सरेुख गोष्ट िी प्रत्यि घडतवांनव पवशहली आह.े कुठलेही ‘ ती 

’ आशि ‘ तो ’ एकत् आले, अगदी पे्रिवनी एकत् आले तरी सांघषा 

हव ठरलेलवच. कधी ‘ ती ’ ची जीत तर कधी ‘ तो ’ची जीत, हहेी 

ठरलेलांच. पि इथे जीत िवत् सदरै् ‘ तो ’ चीच होत होती. म्हिजे 

तो कवही फवर शर्चवरी शकां र्व हुिवर होतव असां नव्ह.े पि तो ‘ तो ’ 

होतव नां! तेर्ढांच जीत व्हवयलव परेुसां होतां. ‘ तो ’ असिां हवच त्यवचव 

प्लस पॉई ांट होतव. ितभेद झवले, शनिाय चकुले, तरी तो सदरै् 

बरोबरच. कवरि त्यवचां ्टेटस होतां  

‘ तो. ’ तो म्हिजे बोटवांचव V घेऊनच जन्सिवलव आलेलव. 

म्हिनू सगळां त्यवच्यव िठुीत.  

 सवधव शसनेिवलव जवयचव शर्षय घ्यव नां; शतलव शतचव आर्डतव 

शसनेिव कधीच पवहतव आलव नवही. कवरि शतलव आर्डवयच े

रोिँशटक शहांदी शसनेिे. ते त्यवलव अगदी सांथ आशि रटवळ र्वटवयच.े 

िग यव सांघषवात जीत सदरै् त्यवचीच. कधी जोरवत बोलिां नवही, 
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कधी ओरडिां नवही. सदैर् आजार्ी ्र्रवत बोलिवर. यव 

बोलण्यवतच गोि होती. आग्रही बोलिां. दसुरव निेपयंत हव आपलव 

आग्रह चवल ूठेर्िवर.  

 ती आपली सवधी सांसवरी स्त्री; आपल्यव घरवदवरवर्र प्रेि 

करिवरी, आपली कुठचीही जबवबदवरी न टवळिवरी. म्हिजे 

घरवतल्यव प्रत्येकवच्यव िनवसवरखां र्वगवयची शतची धडपड 

असवयची. घरवतली िविसां सखुी झवली, आनांदवत असली, की 

शतचांही िन सखुवनी शिगोिीग भरलेलां. आपल्यव िनवसवरखां 

कवहीच होत नवही आह,े यवकडे शतचां लिच नसवयचां. दसुऱ्यवच्यव 

आनांदवत आनांद िवनवयचां बवळकडूच जि ुशतलव पवजण्यवत आलां 

होतां. 

 प्रत्येक गोष्टीत िेर्टचव शनिाय त्यवचवच. पररिवितः घरवतली 

सगळी िविसां शतलव गहृीत धरवयलव लवगली. ती आपली 

प्रत्येकवच्यव आनांदवत आपलव आनांद िोधत असवयची. िी 

सगळ्यवांनव जपते, प्रत्येकवच्यव िनवसवरखां करवयचव प्रयत्न करते, 

सगळ्यवांनव सखुी ठेर्ते, त्यविळेु िी सर्वात सखुी आह,े असां शतलव 

र्वटवयचां. जरी सगळेजि शतलव गहृीत धरवयलव लवगले, तरी 

सगळ्यवांनवच शतच्यव चवांगलुपिवची, शतच्यव सोडून दणे्यवच्यव 

र्तृ्तीची जविीर् होती. सगळीजिां शतलव फवर िवनत असत. कवरि 
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ही िविसां कवही फक्त ्र्वथी नव्हती. सर्ा बवजूांनी शतलव पे्रि 

शिळवयचां, िहत्र् शिळवयचां, शतच्यवर्वचनू सगळ्यवांचां अडवयचां, 

असव शतचव आशि त्यवचव सांसवर अगदी सखुवनी चवललव होतव.  

 आपल्यव सांसवरवत किवचांच न्सयनू नवही, यवचव शतलव फवर 

आनांद र्वटवयचव. शतच्यव अपेिवही फवर नसवयच्यव. असेल त े

चवलर्नू घ्यवयची, परुर्नू घ्यवयची शतलव सर्यच लवगली होती. 

त्यविळेु शतच्यवत आशि त्यवच्यवत सांघषवाची शठिगी पडण्यवचव 

प्रश्नच कधी उद्भर्लव नवही. त्यवलव हर्ी असलेली प्रत्येक गोष्टां, 

गरजेच्यव त्यव त्यव ििीच त्यवलव शिळवर्ी, यवकरतव शतची फवर 

धडपड चवलवयची. त्यवकरतव त्यवची कौतकु भरली नजरच शतलव 

परुवयची. त्यवहून आिखी जव्ती अपेिव तरी करवयची तरी 

किवची! ‘ िज कवय किी यव सांसवरी,’ अिीच शतची गोड सिजतू 

होती. पि आपिही कधीतरी शतचां िन सवांभवळवर्ां असां त्यवलव 

कधी र्वटलां नवही.  

 शदर्स गेले, िशहने गेले, र्षं सदु्धव सरली. िलुां िो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 िवहरेची िविसां. 
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झवडून सवरी िांडळी हजर होती. सगळ्यवांनवच ती हर्ीहर्ीिी होती 

नां! शकती प्रेि बवयकोर्र! शकती कवळजी शतची! भवलयर्वन आह ेती! 

अिीच सगळ्यवांची प्रशतशक्रयव.  

 आशि ते खोटांही नव्हतां. ‘ त्यव ’ चां खरांच खपू पे्रि होतां 

शतच्यवर्र. फक्त तो शतलव अधवंशगनी सिजत होतव. आपल्यव 

सखुवतच शतचां सखु सविवर्लेलां आहे असां शतच्यवप्रिवि ेत्यवलवही 

र्वटत होत. आपलांच अधवंग ते. आपि सखुी झवलो म्हिजे तेही 

सखुी होिवर. अिी त्यवची भवबडी सिजतू. ‘ ती ’ म्हिजे एक 

्र्तांत् व्यक्ती आह.े शतलव शतचां ्र्तांत् व्यशक्तित्र्ां आह,े यवची 

शतलवच जविीर् नव्हती. तर ती त्यवलव तरी कुठून असिवर! शतलवही 

त्यवची शफकीर नव्हती. शतच्यव सांसवरवच्यव शर्श्ववत ‘ ती ’ अगदी 

िश्गलु झवली होती, रिनू गेली होती.  

 पि हल्ली कधी कधी कवहीतरी रे्गळांच घडत होतां. कधीतरी 

शतची घसुिट होत होती. िनवलव नवरवजी यते होती. किवची आह े

ही नवरवजी? कव येतो आह े हव अ्र््थपिव आपल्यवलव? शतचां 

शतलवच कळत नव्हतां. पि कवहीतरी चकुत होतां, चकुलां होतां खवस. 

हल्ली कधी कधी शतलव फवर ररकविां ररकविां र्वटत होतां. कां टवळव 

येत होतव. दोन्सही िलुां आतव िोठी झवली होती. आईच्यव 
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पदरवबवहरेचां शर्श्व त्यवांनव खिुवर्त होतां.. भवरल्यवसवरखी ती त्यव 

शर्श्ववकडे ओढल्यव जवत होती.  

 आईची िवयव सुांदर आहचे, पि त्यव व्यशतररक्तही अनके रम्य 

आशि अनभुर्ण्यवजोलयव गोष्टी आपल्यव आयषु्यवत पदवपाि करत 

आहते यवचीही जविीर् त्यवांनव झवली होती. तवरुण्यवच्यव जोिवत 

त्यवांची चवल आतव बदलली होती. आईर्रचां त्यवांचां पे्रि शतळभरही 

किी झवलां नव्हतां. पि आतव त्यवांचां शर्श्व शर््तवरवत जविां अटळ 

होतां. आई िवत् शजथल्यव शतथेच रवशहली होती.  

 िलुवांची कॉलेजेस, त्यवांचे शित्, त्यवांच्यव गवड्यव, त्यवांचे ग्रपु्स, 

त्यवांच्यव शरप्स, यवतच आतव िलुां रिनू गेली होती. घरवचां सगळां 

सवांभवळवयलव आई होतीच की. परू्ी आईलव हे कर ते कर म्हिनू 

ऑडार सोडिवरी िलुां, आतव धवबे आशि हॉटेल्स धुांडवळत होती. 

घरवच्यव पदवथवंची गोडी किी होऊन, बवहरेचे नर्ीन पदवथा आतव 

त्यवांनव खिुवर्त होते. शित्वांच्यव सहर्वसवत गवडीर्रचव र्डवपवर्ही 

अितृवच्यव चर्ीचव लवगत होतव. 

 शतनी कवहीतरी हौसेनी करवर्ां, आनांदवनी सरप्रवईझ शडि 

िलुवांसिोर ठेर्वर्ी, तर बहुधव ती म्हित, “आई, आतव नको. 

आम्ही बवहरेून खवऊन आलो आहोत.” शकां र्व “आतव आिच्यव 

ग्रपुचां रै्िवलीत भेटवयचां ठरलां आह.े नांतर खवतो.” पि त्यवांच्यव 
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रे्गर्वन आयषु्यवत तो नांतर कधी उगर्तच नसे. ती अगदी खटू्ट 

होऊन जवई. पि ्र्तःच ्र्तःची सिजतू कवढत असे; आशि 

िनवचां सिवधवन करून घेत असे.  

 ‘तो’ तर कवय ्र्वनांदीच. ्र्तःतच िलन असलेलव. ्र्तःलव 

कवय हर्ां तेच करिवरव. शिर्वय त्यवचव सगळां रे्ळ खवऊन 

टवकिवरव, त्यवचव भरभरवटीलव आलेल्यव व्यर्सवयवचव व्यवप. तो 

एक यि्र्ी उद्योजक होतव. त्यवलव र्ेळ असेल तेंव्हव ते बवहरे जवत 

असत; लॉ ांग ड्रवईव्हलवदखेील 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 बवहरे 

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 केल्यव सरत 

नसे; आशि िी आतव यव ररकवम्यव रे्ळवचां कवय करु ही गोष्टां शतलवही 

उिजत नसे. शदर्स कोिवसवठी थवांबत 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, ह ेशतलव सिजत 

नव्हतां. बवहरे चवलवयलव जवयलव हर्ां होतां, पि एकटां शफरवयलव 

जवयचव शतलव कां टवळव यते होतव. शतलव सोबत हर्ी होती. 

आपल्यवलव कुिवबरोबर तरी sharing हर्ां आह,े ही गोष्टां शतची 

शतलवच उिजली नव्हती, तर बवकीच्यवांनव त्यवची कवय जविीर् 

असिवर?  

 अिीच आिखी दोन - पवच र्षं गेली. िलुवांची शिििां झवली 

पवठोपवठ, त्यवांच्यव पसांतीच्यव जोडीदवरवबरोबर त्यवांची ललनही 

झवली. सनुव घरवत आल्यव. िुलवांचां तर नर्ां जगांच शनिवाि झवलां होतां; 

ती िवत् आिखीनच एकटी झवली होती. आईनां आपलां खपू केलां, 

आतव उतवरर्यवत शतलव किवलव रे्ठीलव धरवयचां? यव सशद्वचवरवनी 

िलुां आतव त्यवांनव हर्ी असलेली प्रत्येक गोष्टां बवयकोकडून करुन 

घेण्यवत धन्सयतव िवन ूलवगली. आपि आईचव शकती शर्चवर करतो, 

यवचां सिवधवन त्यवांनव र्वटत होतां.  

 परू्ी घरवत आलेलव प्रत्येक िनषु्य शतच्यवपयंत यवयचव कवरि 

तो शतच्यवकडेच आलेलव असवयचव. पि आतव कवलपरत्रे् पवहुि े

येण्यवचां प्रिविही किी झवलां. सनुवांच्यव ओळखीचे, त्यवांच्यव िवहरेचे 

पवहुिे र्वढले. ते शतलव, शर्चवरत नव्हते कव? तर तसां अशजबवत 

नव्हतां. येिवरां िनषु्य आधी शतच्यवकडेच येत होतां. पि जजुबी 
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बोलनू, शतलव नि्कवर करुन सनुवांकडे र्ळत होतां. त्यवही 

लगबगीनी पवहुण्यवांचां ् र्वगत करत होत्यव. त्यवबरोबर सवसलूव कवय 

हर्ां नको, ह्यवकडेही त्यव जबवबदवरीनी लि ठेर्त होत्यव. शतलव 

तक्रवर करवयलव जवगवच नव्हती. खविां - शपिां सवरां आयतां हवतवत 

येत होतां. र्वटिीलव येत नव्हतव तो िनषु्य सहर्वस; आशि सरतव 

सरत नव्हतव तो िनवलव आलेलव एकटेपिव आशि त्यवतनू 

उद्भर्िवरव िनवचव ररतेपिव.  

 शतनां कधी तसां बोलनू दवखर्ल्यवस िलुां - नर्रव म्हिवयचव, 

“त ू नसुती बसनू रवहतेस, र्वचतेस, त्यवपिेव कवहीतरी करत जव. 

शर्िकवि कर, भरतकवि कर, शचत्ां कवढ, बवहरे जव, म्हिजे तलुव 

कां टवळव येिवर नवही.” 

आजर्र ती जे करत आली होती त्यवत ह्यवतली कोितीच गोष्टां 

नव्हती. पि परू्ी ती जे करत होती ते आतव सनुव करत होत्यव. 

रे्गळ्यव पद्धतींनी कव होईनव पि घर बरां सवांभवळत होत्यव. 

जगरहवटीनसुवर ते बरोबरही होतां; शतचीही त्यवबवबत कवही तक्रवर 

नव्हती. त्यविळेु शतलव ररतेपि आलव होतव. आतव आपि नर्ीनच 

कवहीतरी करवर्ां, पि कवय करवर्ां ह ेशतलव कळत नव्हतां.  

 आपि आतव यव सगळ्यवांच्यव शर्श्ववतनू र्तुाळवबवहरे पडलो 

आहोत, ह े शतलव कळलांच नवही. आपि आतव नवर्वपरुतेच 
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त्यवांच्यवत आहोत ह ेिवन्सय करवयलव शतचां िन धजवर्त नव्हतां. पि 

र््तशु्थती तीच होती. परू्ी यव सगळ्यवांचां शर्श्व शतच्यवभोर्तीच 

तर शफरत असवयचां. पि आतव त्यवांच्यव किव बदलल्यव होत्यव. 

त्यविळेु ते शफरून शतच्यवकडे र्ळिां िक्य नव्हतां; ह ेशतलव कळून 

चकुलां होतां.  

 यव सगळ्यवचे पररिवि शतच्यवर्र होत होते. शतच्यव िनवर्र 

िरीरवर्र त्यवच्यव खिुव उिटत होत्यव. शतचां र्जन बरांच र्वढलां होतां. 

शकतीही प्रयत्न करव, ते किी होत नव्हतां. ्थलूत्र्वकडे झकुिवरी 

ती, र्यपरत्रे् त्यव र्यवलव िोभेिीच शदसत होती. अजनूतरी 

कुठलवही बेढबपिव शतच्यवत आलव नव्हतव. पि आतव पवय 

भवरवर्ले होते.  

घरवतल्यव घरवत चवलिवर तरी शकती? त्यविळेु पवऊल 

उचलवयलवच रे्ळ लवगत होतव. ती शदर्सेंशदर्स िांद, सांथ बनत 

चवलली होती. परू्ी लगबगीनां, घवईगदीत लर्िवरां - र्वकिवरां िरीर 

आतवही कवि करतांच होतां; पि अगदी िांदपिवनी. शतच्यविध्ये होत 

असलेले ह ेबवरीक सवरीक बदल बघवयलव कोिवलवच र्ळे नव्हतव. 

उलट शतलव त्वस नको म्हिनू घरवतल्यव नोकर / चवकरवांची सांख्यव 

र्वढली होती. सगळे आतव नोकरवांर्रच जव्ती शर्सांबनू रवहत 

असत. 
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 होतव होतव शतलव सोफ्यवर्रुन उठवयलव र्ेळ लवगवयलव 

लवगलव. शतच्यव सु् त शर्श्ववचव भवग बनवयलव कुिवलव रे्ळही 

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 रे्ळ चवांगलव जवत होतव. बवकी शदर्सभर 

सगळव अांधवरच 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 ्र्तांत् ्थवन नव्हतांच.  

 बघतव बघतव शतलव चवलिां अिक्य झवलां. रे्ळ जवण्यवकरतव 

ती कवहीबवही करवयची आतव शतनी केलेल्यव र््तूांचां कौतकु शतलव 

फक्त नोकरवांकडूनच ऐकवयलव शिळवयचां. शतच्यवकडून तयवर 

झवलेल्यव र््त ूपेटीत जवत होत्यव. त्यव पवहवयलवच तर कुिवलव रे्ळ 

नव्हतव. तर त्यव र्वपरिवर कोि? बवकी सगळे ्र्तःच्यव शर्श्ववत 

दांग. शतच्यव कलवकृतींचव आ्र्वद घ्यवयलव कुिीच नव्हतां. 

ह्यवबद्दल ती कवही बोलवयलव गेली की घरवतली िवांततव भांग होत 

होती. र्वदांग िवजत होतां. कवरि कोिी िदु्दवि तसां र्वगत नव्हतां.  
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 पि िदु्दवि रे्ळ कवढून शतच्यविी बोलवयलवही कोिी यते 

नव्हतां. सगळे आपल्यव व्यवपवत गुांतनू गेले होते. ती िवत् 

सगळ्यवांिध्येच गुांतनू बसली होती. आपवपले व्यवप सवांभवळून त े

शतच्यवकरतव खपू रे्ळ दऊे िकत नवहीत, ही र््तशु्थती शतलव 

किी पटर्नू द्यवर्ी ह ेकोिवलवच कळत नव्हतां. पि आतव शतची 

गरज सर्वात िोठी र् शनकडीनी लि द्यवयलव हर्ां, अिी आह,े ह ेही 

कोिी सिजनू घेत नव्हतां. तिी गरज कोिवलवच भवसत नव्हती. 

शतच्यवबद्दल सर्वंनवच आ्थव होती, पि शतच्यवकरतव 

त्यवांच्यवजर्ळ रे्ळ नव्हतव आशि आपि सगळे शिळून ही र्ेळ 

शनभवर्नू नेऊ िकतो, असव शर्चवर कोिवलवच सचुलव नवही.  

 शतचां सगळांच, म्हिजे िवरीररक र् िवनशसक सगळांच शबघडत 

चवललां होतां. कवल सगळ्यव गोष्टींचव कळस झवलव होतव. 

सकवळपवसनू सांध्यवकवळपयतं शतची िलुां, सनुव, अगदी नर्रवसदु्धव, 

कोिीच शतच्यवकडे शफरकलां नव्हतां. रवत्ी सगळे घरी आले. पि 

आल्यवर्र शदर्सभरवच्यव कविविळेु सगळेच दिलेले असवरे्त. 

त्यविळेु जरे्िी झवल्यवर्र सगळेच आपवपल्यव खोल्यवांिध्य े

आपली हक्कवची शर्श्रवांती घ्यवयलव शनघनू गेले. ‘ अगां, त ूशदर्सभर 

कवय केलांस? किी आहसे? आज आम्ही खपू दिलो आहोत उद्यव 

बोलयूव; ’ इतपत शतची जजुबी चौकिी करवयलव सदु्धव कोिी 

शतच्यवकडे आलां नवही.  
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 झोपवयलव गेल्यवर्र शतनी नर्ऱ्यवकडे यवबवबत तक्रवर केली. 

तेंव्हव तो डवफरलवच शतच्यवर्र. म्हिवलव, तलुव कवही करवयलव 

नको. नसुती बसनू रवहतेस, िग कां टवळतेस. -- जरव गुांतर् ्र्तःलव 

कुठेतरी. तलुव अगदी कवही करवयलव नको. िी कवय आतव सगळां 

सोडून तझु्यवभोर्ती रुां जी घवलत बस!ू ” एर्ढां रवगवनी बोलनू तो 

झोपलव आशि त्यवलव झोप लवगली सदु्धव. ती टक्क जवगीच. असां 

कवय घडतांय? आपि असां सवरखां सवरखां अ्र््थ कव होतो 

आहोत? आपलां कवय चकुतां आह?े यवचवच ती रवत्भर शर्चवर करत 

बसली. हल्ली नेहिी ती यव असल्यवच शर्चवरवत दांग असवयची. 

पनु्सहव यव सगळ्यवचव शतच्यव तब्येतीर्र आिखी र्वईट पररिवि होत 

होतव. डॉक्टरवांकडे जवण्यवजोगां फवर कवही शतलव होतही नव्हतां. पि 

ही कोंडी कवही फुटत नव्हती.  

 दसुऱ्यव शदर्िी नर्रव शतलव शतलव सिजवर्ीत म्हिवलव, “ 

अगां, आपि बवहरे जवर्ां थोडां, चवर लोकवत शिसळवर्ां, आजर्र त ू

्र्तःचां म्हिनू कवहीच केलां 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 ह े

सगळे आपल्यवर्र अर्लांबनू होते तोर्र आपि सर्वंनव 

हव्यवहव्यविव होतो. आतव र्यवनसुवर र् पररश्थतीनसुवर आपि 
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सगळ्यवतनू बवजलूव झवलो, तर आपली अडचि व्हवयलव लवगली 

लोकवांनव; आपलव त्वस होतो सगळ्यवांनव.  

 यव शर्चवरवांनी शतच्यव दःुखवत भरच पडली. ती शर्चवर 

करवयलव लवगली; ‘ अरे, आपल्यवलव तर शकती गोष्टी येत होत्यव. 

आपिही आपल्यव अांगभतू हुिवरीिळेु बवहरेच्यव जगवत लोकशप्रय 

होतो. िग कुठे गेलां ते सगळां? ती शर्चवरवांच्यव आर्तवात सवपडली. 

शर्चवर करतव करतव शतच्यव लिवत आलां, की आपल्यवलव तर 

नोकरी करवयची होती. पि ललन झवल्यवर्र आपल्यवलव सवसनेू 

नोकरीची परर्वनगी शदली नवही. त ूनोकरी करून चैन करिवर आशि 

िी पोळ्यव लवटत बस ू होय? एर्ढ्यव तीव्र िब्दवत सवसबूवई ांनी 

आपल्यव नोकरीलव शर्रोध केलव होतव.  

 तरीही आपल्यवलव र्वटत होतां की नर्रव आपल्यवलव नोकरी 

करवयची परर्वनगी दईेल. पि त्यवने अगदी गोड िब्दवत 

आपल्यवलव परर्वनगी नवकवरली. आपल्यवलव कळलांच नवही किव 

आपि त्यवच्यव गोड िब्दवांनव भलुलो ते! आशि िग ही गोष्टां र्वरांर्वर 

घडत रवशहली. आपि कवही करतो म्हटलां, की कवढलवच त्यवने 

आपलव ठेर्िीतलव गोड आर्वज आशि आजार्ी ्र्र. आपल्यव 

नर्ऱ्यवने अशतिय प्रेिवssssssने आपल्यव प्रत्यके सचुनेलव शर्रोध 

केलव. आपिही त्यवचां ऐकत रवशहलो. तो आपल्यवर्र अर्लांबनू 
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रवहवत होतव, आपि शदर्सभर त्यवच्यवच तैनवतीत रवहवत होतो. 

त्यवची कौतकु भरली नजर झेलण्यवत आपल्यवलव ्र्गा सखु होत 

होतां. यव सगळ्यवत आपि आपलां ्र्तांत् व्यक्ती म्हिनू असलेलां, 

आपलां अश्तत्र्च शर्सरून गेलो. दधुवत सवखर शर्रघळवर्ी 

त्यवप्रिविे आपि आपल्यव सांसवरवत शर्रून गेलो. आपल्यवलव 

्र्तांत् अश्तत्र्च उरलां नवही. आपि बवयको, आई, र्शहनी, 

कवकू, पढेु आजी सदु्धव झवलो; पि यव सगळ्यवत आपलां ‘ िी ’ िी 

नवतांच उरलां नवही. ्र्तःिी सांर्वद सवधण्यवचव आपि कधी 

प्रयत्नच केलव नवही. तेर्ढव रे्ळच कुठे होतव आपल्यवलव.  

 आतव शतच्यव लिवत आलां की शतच्यव नर्ऱ्यवनी म्हिजे ‘तो’ 

शन शतच्यवभोर्ती प्रेिवssनी कोळ्यवसवरखां िोठ्ठां थोरलां जवळां शर्िलां 

होतां; शन र्षवानरु्षे ती त्यव जवळ्यवत गरुफटून गेली होती. आज 

शतच्यवभोर्ती ते जवळां नव्हतांच. पि अजनूही ती त्यव प्रत्यिवत 

अश्तत्र्वत नसलेल्यव जवळ्यवत अडकून पडली होती. अजनूही 

शतलव त्यव जवळ्यवतनू बवहरे पडत येत नव्हतां. ह ेलिवत आल्यवर्र, 

शतचव ्र्वस घसुिटलव, शिरव तविल्यव गेल्यव, िठुी र्ळल्यव. आज 

प्रथिच घरवतल्यवांनी ‘ तो ’ आशि ‘ ती ’ यवांच्यवतलां प्रचांड यदु्ध 

पवशहलां. शतच्यव अपेिव आशि बोलिां तद्दन िखूापिवचां आह ेअसांच 

सगळ्यवांनव र्वटलां.  
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 ती ‘ तो ’ र्र शजर्वच्यव आकवांतवने ओरडली, “ आतव िलव 

बवहरे जवयलव सवांगतव? िवझां ्र्तांत् अश्तत्र्च तमु्ही गोड गोड 

बोलनू सांपर्लांत; आशि आतव िलव िी ्र्तःचां कवही केलां नवही 

म्हिनू शहिर्तव? िलव ्र्तःचां कवही करवयलव रे्ळ आशि र्वर् 

शदलवत कव तमु्ही कधी? उलट िी करत असलेली प्रत्येक गोष्टां तमु्ही 

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 हचे त्यवलव कळेनव. आज प्रथिच तो 

शतचां ह ेरूप पवहत होतव. आज तो आरोपीच्यव शपांजऱ्यवत उभव होतव. 

आपल्यवकडून कळत नकळत शतच्यवर्र अन्सयवय झवलव आह,े ह े

अजनूही त्यवलव पटत नव्हतां. अधवा तवस ती बेभवन होऊन ओरडत 

होती. रवगवर्त होती. ती थवांबली तेंव्हव शतच्यवतलां बळांच सांपलां 

होतां. तीही शर्षण्ि होऊन बसनू रवशहली.  

 आज उभ्यव आयषु्यवत पशहल्यवांदवच शतनी नर्ऱ्यवलव इतकी 

दषूिां शदली होती. त्यवलव आरोपीच्यव शपांजऱ्यवत उभां केलां होतां. शतने 

केलेलव कुठलवही आरोप त्यवलव िवन्सयां नसलव, तरी त्यवलव तो 

खोडवतही येत नव्हतव. जि ू त्यवच्यवजर्ळचे िब्दच सांपले होते. 

हळुहळू त्यवलव एक भीषि सत्य उलगडलां होतां. त्यवच्यवतल्यव ‘िी’ 

नां शतलव शगळून टवकलां होतां - रे्ढून टवकलां होतां. आतव त्यव खोल 
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गतेतनू बवहरे पडण्यवची केशर्लर्विी धडपड ती करत होती. त्यवलव 

यि येत नव्हतां. शतच्यवसिोर तो तसवच शदङू्मढ 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 पढेु टवकू िकतो. िग ती पवय घट्ट रोर्नू उभी 

रवशहली. जि ूआतवपयतं िनवच्यव गवभवऱ्यवत दडून बसलेल्यव यव 

‘अन्सयवय्य गोष्टी,’ शतच्यव गवत्वगवत्वत शिरून शतलव प्रशतबांध करत 

होत्यव. आतव त्यवांच्यव र् ‘तो’ च्यव बांधनवतनू शतचां िन आशि िरीर 

सदु्धव ्र्तांत् झवलां होतां. शतलव हलकां  हलकां  र्वटत होतां. त्यवच 

उन्सिवदवत प्रथिच शतनी आत्िशर्श्ववसवनी दिदवर पवऊल पढेु टवकलां.  
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प्राक्तन 

 

 

 िोठव छवन, सबुक सांसवर होतव सिुनचव. किवर्िवरव 

शनव्यासनी नर्रव,दोन गोंडस िलुां. िलुगव एक िलुगी. आजबूवजचू्यव 

बवयकवांसवरखां शतलव लोकवांच्यव घरी धिुी / भवांडी करवयलव जवर्ां 

लवगत नसे. आठर्ड्यवलव शसनेिव, पांधरव शदर्सवत एकदव तरी 

हॉटेलची फेरी व्हवयचीच. खरांतर त्यव र््तीत, अनेक सांसवर असेच 

असवयलव कवही हरकत नव्हती. फवर शिकलेली नव्हते, पि अांगवत 

हुिवरी, आशि हवतवत कौिल्यां असलेली अनेक िविसां त्यव र््तीत 

होती. पि सगळ्यवांच्यवच सांसवरवलव दवरुचां ग्रहि लवगलेलां. िग 

कवय गररबी आशि कष्ट त्यवांच्यव बवयकवांच्यव जि ु पवचर्ीलवच 

पजुलेले. सिुनचव नर्रव व्यसनी नव्हतव; त्यविळेु शतचव सांसवर 

सगळ्यवत उठून शदसत असे. सिुन होतीही तिीच. अगदी फटकळ. 

कोिवकडून एक िब्दही ऐकून न घेिवरी.  

 कोिवची दृष्ट लवगली न कळे; एक शदर्स होत्यवच न होतां 

झवलां. सिुनवांचव नर्रव अचवनक अपघवतवत गेलव. सिुनवांचव सांसवर 

उघड्यवर्र पडलव. सिुनलव कसलीच सर्य नव्हती. पि थोड्यवच 

शदर्सवत उपविी रवहण्यवची पवळी आपल्यव घरवदवरवर्र येिवर, 
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यवची जविीर् सिुनच्यव िनवलव होतांच होती. िेर्टी नवईलवजवनी 

शतनी एकव घरचां कवि धरलां. कविवलव बवहरे जवण्यवची सर्य 

नव्हती, उगवच दहव शठकविी शहांडवयलव नको, म्हिनू एकवच घरी 

शदर्सभरवचां कवि धरलां. सिुन सकवळी आठ ते दपुवरी चवर, एर्ढव 

र्ेळ बवहरे कविवलव जवऊ लवगली. िलुवांनव आई बवहरे जवण्यवची 

सर्यच नव्हती. बवप तर िरून गेलव. आतव आईही शदर्सभर 

शदसेनव. ती सैरभैर झवली.  

 सिुनचव सगळव शदर्स कविवत जवयचव. तेंव्हव तर 

हवतवतोंडविी गवठ पडवयची. दोघांही िलुां िवळेतनू परत यवयच्यव 

आधी सिुन घरी परतत असे. पवठोपवठ िलुांही यवयची. िग हसण्यव 

बोलण्यवलव ऊत यवयचव. सगळी घडी जरव नीट बसली आह ेअसां 

र्वटत होतां. पि ते र्रर्रचां होतां. िलुां जरव चैनीलव चटवर्लेली 

होती. र्शडलवांचव ितृ्य ू झवलव तेंव्हव िलुगव बवरव र् िलुगी दहव 

र्षवंची होती. म्हिजे बऱ्यवपैकी िोठी होती. त्यवांनव परू्ीचां सगळां 

आठर्त होतां. शसनेिव, हॉटेल यवांची चर् त्यवांनव िवशहत होती. त्यवांनव 

र्वटवयचां की त्यवांनव आईनी िशहन्सयवतनू एकदव तरी शसनेिवलव न्सयवर्ां. 

हॉटेलवत न्सयवर्ां.  

 पि सिुनच्यव शहिोबवत ते बसत नव्हतां. त्यवांनव गवडीर्र 

शिळिवरव र्डवपवर् सदु्धव चवललव असतव; पि तेर्ढव सदु्धव शिळत 



स ुंदर मी होणार अरुं धती बापट 

30 

 

नव्हतव. कवरि नर्रव िेल्यवनी र्त्यवर्र आलेल्यव आशि बवर्रून 

गेलेल्यव सिुनलव िलुवांचां िन कळलां नवही. पैसव परेुल कसव शन 

र्वचेल कसव, यवचीच सतत शर्र्ांचनव करिवऱ्यव सिुनलव फक्त 

शतच्यवर्र कोसळलेल्यव जबवबदवऱ्यव शदसत होत्यव. शतलव र्वटवयचां 

िलुवांनी ही बदललेली पररश्थती जविनू घेऊन आपल्यवलव सवथ 

द्यवर्ी. ती कवही आतव लहवन नवहीत. त्यवांनी आपल्यवलव सिजनू 

घ्यवर्ां.  

  

 सिुन सकवळी येतवांनव ्र्यांपवक करून यवयची. िलुवांची रे्ळ 

झवली की िलुां जेर्नू िवळेत जवयची. दोन तीन र्षं सगळां बरां 

चवललां होतां. पि जसव िलुगव - रवजेि, आठर्ीत गलेव, तिी 

त्यवलव र्वईट िलुवांची सांगत लवगली. ही गोष्टां सिुनलव कळवयलव 

कवही िवगाच नव्हतव. िलूां जेर्नू र्ेळेर्र िवळेत जवत होती. र्ेळच्यव 

रे्ळी घरी येत होती. िलुगव जेंव्हव आठर्ीत नवपवस झवलव तेंव्हव 

सिुनलव धक्कव बसलव. आजर्र तो कधी नवपवस झवलव नव्हतव. 

िवांतपिवने तो कव नवपवस झवलव यवची कवरिां िोधनू कवढून, त्यवर्र 

उपवय करिां र्गैरे गोष्टी, सिुनच्यव पठडीत बसत नव्हत्यव. शतनी 

शतचव सर्ा रवग रवजेिर्रचां कवढलव. सततच्यव असिवधवनी बेडर 

झवलेल्यव िलुवनी शतलव दरुुत्तरां केली. त्यवबरोबर सिुन उसळलीच. 
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शतनां त्यवलव अधािेलव होईपयंत बडर्लां. िवयलेकरवांिधली आढी 

आिखीनच घट्ट झवली. आजबूवजचूी लोकां , ह्यव सगळ्यव गोष्टी 

बघतच होती. ्र्तःिीच हळहळतही होती. पि सिुनलव 

सवांगवयलव कोि जविवर? िवांजरवच्यव गळ्यवत घांटव कोि बवांधिवर? 

कवरि सिुन शतच्यव िलुवांच्यव तक्रवरी िवांतपिे ऐकून घेण्यवची 

िक्यतवच नव्हती.  

 यवनांतर सिुननी िलुवलव चचुकवरून पे्रिवनी, रवगवनी 

सिजवर्नू दणे्यवचव खपू प्रयत्न केलव. आतव तर त्यवनी िवळवच 

सोडून शदली. सिुन 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 सिुननी त्यवचव नवदच सोडून शदलव. कवि सोडून तर 

चवलिवर नव्हतां.  

 आतव शतची शभ्त शतच्यव िलुीर्र ्र्प्नवर्रच होती. िलुगी 

हुिवरही होती. आठर्ीत शतलव सत्तर टक्के गिु शिळवले होते. ह े

ऐकून सिुनची िवलकीिही खिु झवली. म्हिवली, ‘ सिुन शतलव 

दहवर्ी पवस होऊ द;े आपि शतलव शडप्लोिव इांशजनीअर करुयव. िी 
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शतची फी भरेन. सिुनलव बरां र्वटलां. ती आिखी िन लवर्नू कवि 

करवयलव लवगली. शतनी िलुीलवही सवांशगतलां की दहवर्ी पवस हो 

िग तलुव शडप्लोिव कोसालव घवलवयचां. तीन र्षवात त ू शडप्लोिव 

इांशजनीअर होिील िग आपले शदर्स पवलटतील.  

 

 पि िलुीजर्ळ इतकव रे्ळही नव्हतव. सिज तर नव्हतीच 

नव्हती. गोरी गोिटी ्र्प्नव, तरुि र्यवत आिखीनच आकषाक 

शदसत होती. िग िलुवांची नजर शतच्यवर्र न पडती तरच आश्चया. 

पांकज शतचव शित्. तो रोज शतलव गवडीर्र र्डवपवर् खवयलव नेत 

होतव. छोट्यविोठ्यव गोष्टी भेट म्हिनू दते होतव. अनेकदव पांकज 

आशि ती दपुवरच्यव शसनेिवलव सदु्धव जवत होती. आर्डण्यवसवरखांच 

होतां ह ेसगळां. सगळां िजेत आशि आईलव चोरून करवयलव जित 

असल्यविळेु ्र्प्नवही खिु होती. आतव ती दहवर्ीत गेली होती. 

सिुनलव ्र्प्नव इांशजशनअर बनण्यवची ्र्प्नां पडवयलव लवगली 

होती. दहवर्ीत असतवांनवच ्र्प्नवचां पे्रि-प्रकरि सरुु झवलां. शतनी 

िवळेत जवयचां बांद केलां. सर्वात िहत्र्वचां म्हिजे पांकज िवयविी 

िवरीररक लगट कधीच करत नव्हतव; त्यविळेु िवयवचव त्यवच्यवर्र 

िांभर टक्के शर्श्ववस होतव. म्हिनू त्यवनी पळून जवयची कल्पनव 
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कवढल्यवर्र ्र्प्नव शबनधव्तपण ॆ त्यवच्यवर्र शर्श्ववस ठेऊन, 

त्यवच्यवबरोबर पळून गेली.  

 अथवात सिुनलव यवची कवही कल्पनवही आली नवही. ज्यव 

शदर्िी ्र्प्नव घर सोडून पळून गेली, त्यव शदर्िी शतलव सगळां 

कळलां. पि आतव कवय उपयोग होतव कळून! दःुखवत सखु इतकां च 

की त्यव िलुवच्यव घरची िविसां बरी होती. त्यवांनी ्र्प्नवलव घरवत 

ठेऊन घेतलां. ्र्प्नवलव घरकविवची सर्य नव्हती; आशि त े

करण्यवची इच्छवही नव्हती. तरीही त्यवची कुठलीही तक्रवर 

सिुनकडे आली नवही. सिुन िलुवांर्र फवर रवगवर्ली होती. त्यवांनी 

शतच्यव कष्टवांनव यि शदल नव्हतां.  

 सिुन शजथे कविवर्र होती, ती िविसां िवत् सिजतूदवर होती. 

ती सवरखी सिुनलव सवांगवयची की, सिुन िलुवांचव रवग आलव तरी 

त्यवांच्यवर्र खपू रवगवर् ूनकोस, म्हिजे ती तझु्यवजर्ळ रवहतील. तझुां 

ऐकतील. ती दखेील एकटी पडली आहते. त्यवांचां तर शर्श्वच बदलनू 

गेलां आह.े पि पररश्थतीनी सिुनवांचव ् र्भवर्च बदलनू गेलव होतव. 

पशहले हसरी आशि खेळकर असलेली सिुन पररश्थतीनी 

आशि िलुवांिळेु गांभीर आशि शचडखोर झवली होती. त्यविळेु िलुवांचां 

िन शतलव कधी सिजनू घेतव आलां नवही.िलुां आशि ती यवांच्यवत 

अांतर पडत गेलां. ते शतलव पनु्सहव कधीच सवांधतव आलां नवही.  
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 हळुहळू िलुां उनवड बनत गेली.त्यवांनव सिुनचव र्चक रवशहलव 

नवही. आपल्यव गरजव भवगर्नू घेण्यवचे रे्गरे्गळे िवगाही त्यवांनव 

सवपडले. सगळव शदर्स बवहरेची कविां करण्यवत शन सांध्यवकवळ 

घरकवि करण्यवत गुांतनू गेलेल्यव सिुनलव िलुां आपल्यवपवसनू दरू 

चवलली आहते ही गोष्टां लिवत आली नवही. घडलेल्यव गोष्टी 

सिुनच्यव पचनी पडल्यव नव्हत्यव. पि कवळ ह े सगळ्यवर्रचांच 

औषध आह.े तसां सिुननी िवन्सय केल्यव नवहीत तरी यव गोष्टी ती 

बदल ूिकली नवही. रवजेि कुठेतरी कविवलव जवत होतव. पि शतलव 

घरखचवालव कवही पैसे दते नव्हतव. कवळवच्यव ओघवत ह्यव सगळ्यव 

गोष्टी सिुनच्यव अांगर्ळिी पडल्यव. िलुीचां शतच्यव सवसरी बरां 

चवललां आह ेशन िलुगव रोज शनदवन तोंड दवखर्वयलव तरी येतो आह े

यवतच ती आतव सिवधवन िवनवयलव लवगली. आिखी सिवधवन 

िवनवयची बवब म्हिजे सिुन आतव कवहीच शर्रोध करत 

नसल्यविळेु, रवगर्वरवगर्ी नव्हती. त्यविळेु रवजेि कधी कधी एखवदां 

र्वक्यां शतच्यविी बोलत असे.  

 सगळां असां सरुळीत चवललां असतवांनव, एक शदर्स अचवनक 

शतच्यव सिवधवनवलव तडव गलेव. एक शदर्स रवजेि जेर्वयलव घरी 

आलव असतवांनव अचवनकच पोलीस आले आशि शखसेकवपूांच्यव 

टोळीतील एक म्हिनू त्यवलव घेऊन गेले. तेंव्हव िवत् सुिन हवदरली. 

सगळ्यव गोष्टी शकती पढेु गेल्यव आहते आशि कुठल्यव शदिेलव 
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चवलल्यव आहते ह ेशतलव कळून चकुलां. आतव सुिननी अांथरुिच 

धरलां. पि हवतवर्र पोट असलेल्यव िविसवलव आजवरी पवडण्यवच े

लवड करून घिेां परर्डत नवही. ती पनु्सहव कविवर्र जवयलव लवगली. 

शतचां शदनचक्र अव्यवहत सरुुच होतां. शतनां पांकजलव जवशिनवर्र 

सोडर्ण्यवचव प्रयत्न केलव. त्यवकरतव पैसे खचा करण्यवची शतची 

तयवरी होती. पि पांकजचव एकवच गनु्सहव नव्हतव. एकव लहवन 

िलुवलव पळर्नू नेऊन खांडिी िवगण्यवच्यव गनु्सह्यवतही त्यवचव 

सहभवग होतव. शतचे प्रयत्न फुकट गेले.  

 सगळ्यव दःुखवत सखु इतकवच होतां की ् र्प्नव पांकजबरोबरच 

रवहत होती भटकत होती. अधनूिधनू सिुनलव भेटवयलव येत होती. 

चवांगल्यव खवत्यवशपत्यव घरवत ती नवांदत होती. सखुवत होती. आपि 

तरी यवहून कवय चवांगलां ्थळ शतच्यवकरतव बघ ुिकलो असतो, 

असव शर्चवर करुन सिुन ्र्तःचां सिवधवन करून घते 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 शदर्सवांनी रवजेि तरुुां गवतनू सटूुन परत आलव. आतव तो 

बवहरेही जवत नसे. कवही कवि पि करत नसे. त्यवने पैसे दणे्यवचव 

तर कवही सांबांधच नव्हतव. तो घरवत आपल्यव डोळ्यवांसिोर आह े
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एर्ढीच गोष्टां सिुनलव िनःिवांती द्यवयलव परेुिी होती. पि ही 

र्वदळवपरू्ीची िवांततव होती. हळुहळू करत रवजेिचे शित् घरी 

यवयलव लवगले. सिुन कविवसवठी घरवतनू बवहरे पडली की ते घरवत 

येत, ती परत येण्यवआधी ते परत जवत. सिुन आशि रवजेि यवांच्यवत 

कवही सांर्वदच उरलव नव्हतव. आपल्यव पश्चवत कोिीतरी रोज घरी 

येऊन जवतां, ह ेसिुनलव कळत होतां. पि कोि येतां आशि कव येतां, 

ह ेती रवजेिलव शर्चवरु सदु्धव िकली नवही.  

 शतलव आतव पैिवची सदु्धव फवरिी शर्र्ांचनव नव्हती. तझुव 

िलुगव तलुव शर्चवरवत नवही तेंव्हव तलुव तझु्यव म्हवतवरपिवची तरतदू 

आत्तवपवसनूच करवयलव हर्ी; तेंव्हव िी सवांगते तसे पैसे बँकेत 

भरवयलवच हरे्. असां शतच्यव िवलशकिीनी शतलव बजवर्नू सवांशगतलां. 

त्यवांच्यवर्र शर्श्ववस असल्यविळेु, सिुननी ते तांतोतांत पवळलां. 

आतवपयंत बँकेत शतच्यव नवर्वच्यव तीन लवखवांच्यव FD होत्यव. 

खरतर ही रक्कि कवही फवर िोठी नवही. पि कविर्वल्यव बवईनी 

इतके पैस ेजिर्िां हीच िळुी शर्िेष गोष्टां आह,े नवही कव?  

 आतव ती रवजेिचव शर्चवरच करत नव्हती. तो घरवत असेपयतं 

त्यवलव जेर्वयलव घवलिां, एर्ढवच शतचव आशि त्यवचव सांबांध उरलव 

होतव. िधनू िधनू ्र्प्नवची हवलहर्वल कळत असे. ्र्प्नव 

आपिहून कवही फवरिी िवहरेी येत नसे. कोिवकडून तरी ्र्प्नवलव 
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शदर्स रवशहले आहते असां सिुनच्यव कवनवर्र आलां. २० / २२ 

र्षवंची ्र्प्नव आतव आई होिवर होती. नवतर्ांडवांच्यव आगिनवची 

चवहूल लवगतवच, सिुन िोहरून गेली. िवगचां सगळां शर्सरून, ती 

्र्प्नवच्यव सवसरी गेली. बरोबर ्र्प्नवच्यव आर्डीचे चवर पदवथा 

घेऊन गेली. आई आल्यवचां पवहून ्र्प्नवही आनांदली.  

 आतव सिुनवांच्यव जगण्यवलव नर्वच अथा आलव. ती अगदी 

जोिवनी बवळांतपिवच्यव तयवरीलव लवगली. िवलशकिीच्यव 

सल्ल्यवन े शतनी बरीचिी तयवरी करून ठेर्ली. ्र्प्नवलव सवतर्व 

िशहनव लवगल्यवर्र ती शतलव आिवयलव शतच्यव सवसरी गलेी. आतव 

शतलव सगळ्यव गोष्टी अगदी बैजर्वर करवयच्यव होत्यव. सिुन 

्र्प्नवलव िवहरेी न्सयवयलव आली आहे, हे कळल्यवर्र सिुनच्यव 

सवसलूवही बरां र्वटलां. कवरि ललन होऊन सनू घरवत आली तरी 

त्यवचे कवही सोहळे झवलेच नव्हते. हुांडव घेिां र्गैरे तर दरूच, पि 

सवधे िवनपवन सदु्धव कवही झवले नव्हते. आतव सगळां रीतसर होतां 

आह ेम्हिनू त्यवांनव बरां र्वटलां. सिुननी तयवरी दवखर्ली नसती, तर 

त्यवांची बवळांतपि करवयची तयवरी होती. पि होतां आह े ते 

चवांगल्यवकरतवच म्हिनू त्यवांनी आनांदवनी, सिुनलव शतलव घेऊन 

जवण्यवची परर्वनगी शदली.  
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 सिुनलव तर ्र्प्नवलव कुठे ठेऊ आशि कुठे नको असां झवलां 

होतां. शतचव घरधनी गेल्यवपवसनू पशहल्यवांदवच ह ेआनांदवचे शदर्स 

शतच्यव र्वट्यवलव आले होते. ्र्प्नवसवठी शतनी दधुवचव उकवडव 

लवर्लव होतव. रोज पवलभेवजी शतच्यव जेर्िवत असेल यवची ती 

कवळजी घते होती. सांध्यवकवळी िवत् ती ्र्प्नवलव शर्चवरून शतच्यव 

आर्डीचव पदवथा करुन शतलव खवयलव घवलत होती. दर पांधरव 

शदर्सवांनी ती ्र्प्नवलव डॉक्टरवांकडे नेत होती. ्र्प्नवच्यव ओढीनी 

शतचव जवर्ईही असनू िधनू येत होतव. आई, आई म्हिून शतच्यव 

पढेु पढेु करत होतव. सिुनलव तर आनांदवची निवच चढली होती. 

आपलां सगळां दःुख सिुन शर्सरून गेली होती. कविवलव आल्यवर्र 

सदु्धव, िध्ये एक दोनदव ती फोन करून ्र्प्नवची चौकिी करत 

होती.  

 आतव सिुननी चवांगली दोन िशहन्सयवांची रजव घेतली. बघतव 

बघतव बवळांतपिवचव शदर्स आलव. सांध्यवकवळीच ्र्प्नवच्यव 

पोटवत दखुवयलव लवगलां; लगेच सिुन शतलव डॉक्टरवांकडे घेऊन 

गेली. त्यव म्हिवल्यव आतव घरी घेऊन गेलवत तरी चवलले. उद्यव 

सकवळपयंतचव रे्ळ सहज जवईल. पि सिुनलव 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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आजपवसनूचां लवगलां तरी चवलेल.” िग डॉक्टरीिबवई कवही 

बोलल्यव नवहीत. तसांच झवलां. पहवटे पहवटे ्र्प्नव बवळांतीि झवली. 

एकव छवन गोऱ्यवगोिट्यव िलुवची आई झवली. बवळवचां र्जन, 

आशि सगळांच छवन होतां.  

 सिुननी लगेच फोन करून ्र्प्नवच्यव सवसरी आशि 

्र्तःच्यव कविवच्यव शठकविी ही आनांदवची बवतिी सवांशगतली. 

्र्प्नवचे सवस-ूसवसरे येऊन बवळ पवहून गेले. सिुनवांचव जवर्ई तर 

सतत सिुनबरोबर होतवच. ्र्प्नवची तब्येत चवांगली होती. त्यविळेु 

शतलव दर्वखवन्सयवतनू शतसऱ्यव शदर्िीच घरी पवठर्लां. ्र्प्नवलव 

घेऊन सिुन घरी आली. शतलव होत असलेलां जवगरि, पडत 

असलेले कष्ट, किवकिवचां भवन सिुनलव नव्हतां. शतचव आनांद 

ओसांडून र्वहवत होतव.  

 रोज ती ्र्तःच बवळवलव आांघोळ घवलवयची. ्र्प्नवचां तेल-

पविीही ती ्र्तःच करवयची. बवळ शदसविविी िोठां होत होतां. 

सिुनच्यव शनगरविीनी ् र्प्नवच्यव चेहऱे्यवर्र बवळांशतिीचां तेज आलां 

होतां. तीन िशहने कधी सरले ते कळलांच नवही. सिुननी बवळवकरतव 

चवांदीचे र्वळे, किरेची सवखळी, गळ्यवत सोन्सयवची शजर्तीची 

शटकली, िनगट्यव घेतल्यव. ्र्प्नवलव िवल ू घेतलव. शतच्यव 

सवस/ूसवसऱ्यवांचव यथोशचत िवनपवन केलव. बवळवचां नवर् ्र्प्नवच्यव 



स ुंदर मी होणार अरुं धती बापट 

40 

 

इच्छेप्रिविे ‘ ्र्शप्नल ’ ठेर्ण्यवत आलां. टॅक्सीकरून सिुननी 

्र्प्नवची पवठर्िी केली. आशि ती पनु्सहव आपल्यव कविवर्र रुज ू

झवली.  

 ्र्प्नवचव आशि शतचव रोज फोन असवयचवच. कविवर्र 

आल्यवर्र सदु्धव आज ् र्शप्नलनी असां केलां, उद्यव त्यवनी तसां केलां, 

यवशिर्वय दसुरव शर्षय नसवयचव. सिुनलव यव घरवशिर्वय कोि 

होतां? यव घरवनीच तर शतलव आसरव शदलव होतव. सिुन त्यव 

कुटुांबवचव एक सद्यच होती जि.ु शतच्यव आनांदवत ते कुटुांबही 

सविील झवलां होतां. त्यवांनी सिुनलव 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 सिुनच्यव आनांदवलव 

पवरवर्वर नव्हतव; ‘ पि दरै्ां शतच्यवकडे बघनू खदवखदव हसत होतां.’  

 रवजेिवचांही आतव बरां चवललां होत. पनु्सहव कधी त्यवलव घऊेन 

जवयलव पोलीस आले नव्हत.े तो रोज कविवलव जवत होतव. घरवत 

कवही पैसे दते नव्हतव. पि सिुनलव त्यवची कवही गरजही नव्हती. 

कधीतरी शतच्यव िनवत रवजिेच्यव ललनवचव शर्चवर यवयचव, पि 

त्यवांच्यवत कवही सांर्वदच नसल्यवनी त्यव शर्षयवलव कधी तोंडच 

फुटलां नवही. एक शदर्स, रवजेि एकव िलुीलव घेऊन आलव. िी 
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शहच्यविी ललन केलां आह,े शन आतव िी इथ ेरवहिवर नवही. िी रे्गळां 

घर घेतलां आह.े असां सवांगनू बवयकोलव घेऊन शनघनू गेलव. सिुन 

शहरिसुली. पि करिवर कवय? दोन चवर िशहन्सयवांनी कधीतरी तो 

एकदव घरी यवयचव सिुनलव भेटवयलव. त्यवनी कधी सिुनलव आपलां 

घर पवहवयलव सदु्धव बोलवर्लां नवही.  

 तरीही तो आहे, त्यवचां घर आहे, सवथीलव त्यवची बवयको 

आह,े यव शर्चवरवांनी सिुन ्र्तःचां सिवधवन करुन घ्यवयची. 

र्षवाच्यव अांतरवनी रवजेिलव दोन िलुां झवली एक िलुगव,एक िलुगी. 

त्यवचव सगळां ओढव त्यवच्यव सवसरुर्वडीकडे होतव. त्यविळेु त्यवच्यव 

सांसवरवतील कुठलांच सखु सिुनच्यव र्वट्यवलव आलां नवही. 

्र्प्नीलच्यव सहर्वसवचां सखु िवत् शतलव शिळत होतां.  

 िधल्यव कवळवत शतनां शतची रवहती खोलीही ्र्तःच्यव 

नवर्वर्र करून घेतली होती. एकूि सगळांच बरां चवललां होत. ते 

सखु शतच्यव अांगवर्रही शदसवयलव लवगलां होतां. चवशळिीतच सिुन 

तीन नवतर्ांडवांची आजी झवली होती. दोन तीन िशहन्सयवांनी कव होईनव 

शतलव रवजिेच्यव िलुवांचव सहर्वसही शिळत होतव. दरे्वांनी शदलेल्यव 

यव दवनवर्र सिुन खिु होती. पि सखु शतच्यव नवर्वर्र शलशहलेलेच 

नसवर्ां. ध्यवनीिनी नसतवांनवच एक शदर्स ्र्प्नव अत्यर््थ 

असल्यवचव फोन आलव. सटुी घेऊन सिुन तवतडीनी ्र्प्नवच्यव 
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सवसरी गेली. ्र्शप्नलच्यव पवठीर्र ्र्प्नवलव पनु्सहव शदर्स रवशहल े

होते. पि शतलव दसुरां िलू नको होतां. त्यवकरतव डॉक्टरवांकडे न जवतव 

शतनां एक रै्द ू गवठलव होतव. त्यवचव औषधवांनी गभा पडून 

जवण्यवऐर्जी, ्र्प्नवच अत्यर््थ झवली होती.  

यव अर््थेत ्र्प्नवलव दर्वखवन्सयवत भरती केलां होतां. पि 

डॉक्टरवांच्यव प्रयत्नवांनव यि आलां नवही. ् र्प्नव पोटवतल्यव बवळवसह 

दरे्वघरी शनघनू गेली. ्र्शप्नल िवत ृसखुवलव पवरख झवलव. सिुन 

अगदी रे्डीशपिी झवली. त्यवत भरीस भर म्हिनू सविवनवच्यव 

सवसरच्यवांनी ्र्शप्नलची जबवबदवरी सिुनर्रच टवकली. सिुनने 

्र्शप्नलसवठी पैसे दऊे केले. ते त्यवांनव नको होते.  

त्यवांनव ्र्शप्नलची जबवबदवरीच नको होती. ्र्शप्नललव 

सिुनकडे पवठर्नू शदलां, की  पांकजचां दसुरां ललन करून दतेव येईल, 

असव त्यवांचव िवनस होतव. इतक्यव छोट्यव बवळवची उ्तर्वर कोि 

करिवर?  

त्यवांनी सिुनलव हो / नवही म्हिवयलव र्वर्च ठेर्लव नवही. 

्र्शप्नललव त्यवांनी सिुनवांकडे आिनू सोडलव.  

     आतव सिुन त्यवच्यवत अडकली. त्यवलव घेऊन ती 

कविवर्र किी जविवर होती? पि दसुरव 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 ?सिुनलव कवि सोडवर्ां लवगिवर ह े्पष्ट शदसत होतां. ती 

अगदी पेचवत सवपडली होती. पि यव सि्येची उकल शतच्यव 

िवलशकिीनेच केली. 

त्यव शतलव म्हिवल्यव, “ सिुन त ूकविवलव आलीस तर िलव त े

हर्ांच आह;े पि ्र्शप्नललव घेऊन, त ूइथे कवय आशि इतर कुठे 

कवय, कविवलव किी जविवर? त्यवपेिव तिुच्यव र््तीतल्यव जर्ळ 

जर्ळ सर्ाच बवयकव कविवलव जवतवत. त ू त्यवांच्यव िलुवांसवठी 

पवळिवघर चवलर्.”  

सिुन म्हिवली, “आिच्यव र््तीत कोि ठेर्िवर िलुवांनव पैसे 

दऊेन? ” 

त्यवर्र त्यव म्हिवल्यव, “ ह ेबघ, सरुर्वतीलव जरी तलुव िलुां 

नवही शिळवली, तरी आतव तझुी कवही अन्सनवन्सन दिव नवही आह.े 

एक दोन िशहने त ूअसेच कवढू िकिील. दोन िशहन्सयवत तझु्यवकडे 

िलुां यवयलव लवगतील.”  

सिुननी जरव शर्चवर केलव. ती म्हिवली, “ बरां बघते.” 

त्यवर्र त्यव म्हिवल्यव, “ बघते नवही. लगेच सरुु कर. िी तलुव 

सर्ातोपरी िदत करीन.”  
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त्यवप्रिविे पढुच्यव आठ शदर्सवत सिुनचां पवळिवघर चवल ू

सदु्धव झवलां. पशहले आठ-दहव शदर्स सिुन एकटीच ्र्शप्नललव 

घेऊन बसलेली असवयची. एक शदर्स एक बवई आपल्यव िलुीलव 

घेऊन आली. दोन शदर्स इथे ठेऊन पहवते, आर्डलां तर कवयिच 

ठेर्ीन म्हिवली. सिुन ्र्च्छ होती. कविवलव र्वघ होती. 

्र्शप्नललव खेळवयलव खेळगडी शिळवलव म्हिनू ्र्शप्नल खिु 

झवलव. ती िलुगीही िवधरुी - शतचां नवर्, आनांदवनी रवशहली. आज 

कवि करतवांनव त्यव बवईलव कवहीतरी रे्गळांच र्वटत होतां. कवरि 

आज िलुीची कवळजी नव्हती.  

 दपुवरी चवर र्वजतव ती बवई िलुीलव न्सयवयलव आली. िलुगी 

्र्प्नीलिी खेळण्यवत िलन होती. चवरदव चवल म्हटल्यवर्र 

नवईलवजवने ती खेळ सोडून आली. िग कवय? ती रोजच यवयलव 

लवगली. यवनांतर सिुननी िवगे पवशहलांच नवही. दसुऱ्यव िशहन्सयवतच 

सिुनकडे सवत-आठ िलुां यवयलव लवगली. इतक्यव िलुवांची उठबस 

करतवांनव सिुन दिनू जवयची. पि पैसव बरव शिळत होतव. कवही 

शदर्सवांनी जिी िलुवांची सांख्यव र्वढली तिी शतनी एक बवई 

कविवलव ठेर्ली. आतव सिुनलव बऱ्यवपैकी शर्श्रवांती शिळवयलव 

लवगली. सिुनचां प्रवक्तन िवत् सिुनची परीिव पवहवत होतां.  
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 रवजेि पनु्सहव एकदव र्वईट सांगतीलव लवगलव होतव. त्यवलवही 

बऱ्यवपैकी पैसे शिळत होते. पि शित्वांच्यव नवदवनी त्यवलव दवरुचां 

व्यसन लवगलां होतां. त्यवांनी घरवजर्ळच हवतभट्टी लवर्वयलव सरुर्वत 

केली. पररिवितः एक शदर्स पोलीस त्यवलव पकडून घऊेन गेले. 

त्यवलव दोन र्षवंची शििव झवली. यव धक्क्यवांनी त्यवची बवयको 

आजवरी पडली. सिुननी पषु्कळ प्रयत्न केले. पि ती त्यव 

आजवरवतनू उठलीच नवही. सांसवर उघड्यवर्र टवकून ती दरे्वघरी 

गेली. त्यव दोन्सही िलुवांनव आपल्यव घरी घेऊन येण्यवपलीकडे 

सिुनलव कवही गत्यांतर उरलां नवही. रवजेि कधी तरुुां गवत तर कधी 

बवहरे असतो. तो िलुवांकडे कधी ढुांकून सदु्धव पवहवत नवही. सिुन 

िवत् ्र्तःच्यव नव्ह,े पि ्र्तःच्यव िलुवांच्यव िलुवांची उ्तर्वर 

करण्यवत अडकली आह.े फक्त आतव कविवसवठी बवहरे जवर्ां लवगत 

नसल्यविळेु ती शतन्सही िलुवांकडे बवरीक लि ठेऊन असते. आतव 

नवतर्ांडवांनव तरी उत्ति शििि द्यवयचां असां शतनी िनविी ठरर्लां 

आह.े यि / अपयि दरे्च जविे!   
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अखेर वनयती नमली 

 

 

 

 

अर्ांशतकवबवई बळर्ांतरवर् दिेपवांड्यवांच्यव चैतन्सयचां आज ललनां 

होतां. चैतन्सय हव अर्शन्सतकवबवई ांचव दसुरव िलुगव. दोन िलुां शन 

िवहरेर्विीि म्हिर्नू घ्यवयलव एक िलुगी, असां आदिा कुटुांब होतां 

त्यवांचां. दरे्वनी त्यवांनव सवरां कवही भरभरून शदलां होतां. त्यव सगळ्यव 

रै्भर्वचव त्यव चर्ीचर्ीनां उपभोग घते होत्यव. किव- -किवची 

म्हिनू उिीर् नव्हती त्यवांच्यव सांसवरवत. 

  

अर्ांशतकवबवई एकव प्रशथतयि व्यवर्सवशयकवची पत्नी होत्यव. 

एक कल्पक इांशजशनअर म्हिनू त्यवांच्यव यजिवनवांचव नवर्लौशकक 

होतव. िहरवतल्यव सर्ोत्ति भवगवत त्यवांचव िोठव थोरलव बांगलव 

होतव. बांगल्यवभोर्ती सुांदर बवगबगीचव होतव. अर्शन्सतकवबवई ांनव 

सगळ्यवची हौस होती, बवगेचीही बरीच िवशहती होती. 

िवळ्य़वकडून त्यव सगळां हर्ां तसां करून घेत असत. त्यवांची 

फुललेली बवग हव त्यवांच्यव अशभिवनवचव शर्षय होतव. तसव बऱ्यवच 
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गोष्टींचव अशभिवन (थोडव गर्ाच म्हिवनवत नव ) त्यवांनव होतव. अगदी 

आपल्यवलव दोन िलुां आशि एकुलती एक िलुगी आह ेयवचव सदु्धव. 

 

त्यवांचव िब्द झेलवयलव घरवत भरपरू नोकर चवकर तर होते. 

त्यवांच्यव कां पनीत कवि करिवऱ्यवांचे क्र्वटासाही  

िेजवरवलवच होते. शतथे त्यवांच्यव कृपवछत्वखवली रवहिवरे 

सवधेसधेु लोकही आनांदवनी त्यवांचव िब्द झेलवयलव सदरै् तयवर 

असत. कवरि त्यवांनव आपल्यव िवलक िवलकीिीबद्दल आदर शन 

शजव्हवळव होतव. अर्शन्सतकवबवई ांनी कवही म्हिवयचवच अर्कवि की 

पेंडश्यवांची कुसिु, कवळ्यवांची िशिकलव शन आिखीही कोिी 

कोिी त्यवांच्यवकडे आपिहून हजर व्हवयच्यव, शन अर्ांशतकवबवई ांची 

कविां अलगद होऊन जवयची. ह्यवत कोितीही जलुिू जबरद्ती 

नव्हती; हव सवरव खषुीचवच िविलव होतव, कवरि अर्ांशतकवबवई र् 

बळर्ांतरवर् यवांच्यवबद्दल लोकवांच्यव िनवत पे्रियकु्त आदर होतव.  

 

आज त्यवांच्यव सखुी आशि सांपन्सन सांसवरवर्र सोनेरी कळस 

चढिवर होतव. िोठ्यव िलुवचां, िकरांदचां ललनां होऊन दोन र्षं झवली 

होती. िधरुविी, त्यवांची पशहली र्शहली सनू, आज प्रत्यके गोष्टीत 

जवतीनी लिां घवलीत होती. जबवबदवरीनी प्रत्यके गोष्टां नीट होतेय 
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की नवही ते बघत होती. िधरुविी एकव नविर्ांत डॉक्टरवांची, डॉ. 

परवांजप्यवांची िलुगी. अर्ांशतकवबवई ांनव ती त्यवांच्यव एकव िैशत्िीच्यव 

िलुीच्यव ललनवत शदसली; आशि त्यवांच्यव िनवर्र शतची जबरद्त 

िोशहनी पडली. यजिवनवांनव सवांगनू त्यवांनी त्यवांच्यव िोठ्यव िलुवसवठी 

िकरांदसवठी शतलव रीतसर िवगिीच घवतली.  

 

डॉ परवांजपे ह े्र्त:ही एक कुिल डॉक्टर म्हिनू प्रशसद्ध होते. 

सिवजवत त्यवांनव भरपरू प्रशतष्ठव होती. तरीही त्यवांच्यव िलुीलव - 

िधरुवलव कवरखवनदवर दिेपवांड्यवांच्यवकडून िवगिी आली, यव 

गोष्टीनी अख्खां घरांच हरखनू गेलां होतां. तरीही डॉक्टरवांनी िधरुवलव 

“शतची सांिती आह ेकव?” असां शर्चवरलां. शतनां नवही म्हिवर्ां असां 

उिां दिुां त्यव ्थळवत कवही नव्हतांच िळुी. नवही म्हिवयलव िकरांद 

नसुतव B A होतव. पि त्यवलव कुठे नोकरी शिळर्वयलव जवयचां होतां. 

तो आत्तवच र्शडलवांबरोबर कवरखवन्सयवत जवत होतव; शन 

कवरखवन्सयवतल्यव सर्वंनीच त्यवलव छोटे िवलक म्हिनू िवन्सयतवही 

शदली होती. बघतव बघतव परवांजप्यवांची िधरुव िकरन्सदची िधरुविी 

झवलीही. पशहली र्वशहली सनू, शिर्वय अर्ांशतकवबवई ांच्यव खवस 

पसांतीची, म्हिनू शतच्यव सवसऱ्यवांनी, बलर्न्सतरवर्वांनी भर िवांडर्वत 

िकरन्सदलव सवांशगतलां की शतच्यव नवर्वत फक्तां  ‘िी’ र्वढर्; शन 
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िकरन्सदनीही र्शडलवांच्यव िब्दवचव िवन रवखत, िोठ्यव खषुीनी 

आपल्यव नव्यव नरे्ल्यव गहृ्र्वशिनीचां नवांर् िधरुविी ठेर्नू शतलव 

रवज्ञीपद प्रवप्त करून शदलां होतां. िधरुविीच्यव नवर्वतच िवधयुा होतां 

असां नवही तर शतच्यव र्वगण्यव बोलण्यवतही िवधयुा होतां. कां पनीच्यव 

आर्वरवतल्यव लोकवांनव तर िधरुविी एक आदिा सनू र्वटवयची.  

 

 अर्ांशतकवबवई ांची िलुगी - सखुदवनी िवत्ां शिििवत गती 

दवखर्त MBA केलां होतां. गवर्वतल्यवच एकव प्रशतशष्ठत 

व्यवर्सवशयकवची ती पत्नी होती. शतचे पती श्री शर्रे्क करांदीकर, 

यवांच्यव कपड्यवच्यव ३-४ शगरण्यव गवर्वतच होत्यव. त्यवांच्यव 

कां पन्सयवांिध्ये जर्ळजर्ळ २ ते २.५ हजवर िविसां कवि करीत 

असत. एकूि करांदीकरवांचां खटलांचां िोठां होतां. सखुदव शतच्यव 

सांसवरवत आशि कां पनीच्यव कविवत अगदी रिनू गेली होती. शतच े

सवसरे शतलव कौतकुवनी “ दशुहते - सखुद े“ अिव जोड-नवांर्वनीच 

हवक िवरीत असत. कवरि सुखदवचां र्वगिांच तसां आांखीर् - रेखीर् 

असवयचां. कुिवलवही न दखुवर्तव कसां र्वगवयचां ह ेसखुवदवकडून 

शिकवर्ां असां शतच्यव सवसबूवई सदु्धव म्हिवयच्यव. अिी ही दोन्सही 

घरवण्यवांच्यव नवांर्लौशककवत भर घवलिवरी सखुदव तर 

अर्ांशतकवबवई ांचव िवनशबांद ूहोती.  
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 अिव यव सखुवदचे्यव धवकट्यव भवर्वचां, चैतन्सयचां आज ललनां 

होतां. पैठिी नेसलेली, दवगदवशगन्सयवांनी िढलेली,सखुदव करर्ली 

म्हिनू सवऱ्यव िवांडर्भर आल्यवगेल्यवांची र्व्तपु् त करीत 

सगळ्यवांची दखल घेत होती. आजचव शर्र्वह अत्यांत थवटविवटवनी 

सवजरव होत होतव. अिव यव रै्भर्सांपन्सन घरवत आज 

अर्ांशतकवबवई ांच्यव दसुऱ्यव सनेुचां - पौशिािेचां आगिन झवलां शन जि ु

सोशनयव सगुांध ु आलव. आज अर्ांशतकवबवई ांच्यव जबवबदवऱ्यवांची 

पतूतवा झवली होती.  

 

 घर तसां खवनदवनीच! घरवत दोन दोन सनुव नवांदत असनूही 

नवखषुीचव - नवरवजीचव सरू कधी घरवबवहरे गेलव नवही; ह े

अर्शन्सतकवबवई ांच्यव सवांसवररक यिवचां गिक िवनतव येईल. बघतव 

बघतव िकरांदलव दोन िलुां झवली. अिोल आशि अजय यवांच्यव 

बवललीलवांिध्ये अर्ांशतकवबवई अगदी रिनू गेल्यव. सांसवर प्रर्वह 

रुां दवर्त पि खळखळत र्वहत होतव. 

“ िज कवय किी यव सांसवरी ”असां सरेुल गीत गवत 

अर्ांशतकवबवई जीर्नवचां भरजरी र्स्त्र शर्िीत होत्यव. पि यव भरजरी 

र्स्त्रवची जर िवत्ां जरव जव्तीच बोचिवरी होती.  
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 अर्ांशतकवबवई तिव र्वगवयलव बोलवयलव चवांगल्यव होत्यव. 

्र्त:चव आब रवखनू र्वगवयचां कसब त्यवांच्यवकडे होतां. पि 

्र्त:बरोबर लोकवांचवही आब रवखिां गरजेचां, असतां यवची फवरिी 

जविीर् त्यवांच्यवपविी नव्हती ; आशि तिी जविीर् शनिवाि 

होण्यवची कपशदाकही िक्यतव नव्हती. कवरि यव त्यवांच्यव रै्भवर्यकु्त 

सवम्रवज्यवर्र त्यवांची अशनयांशत्त सत्तव होती. त्यवांनव शर्रोध करिवरां 

नव्हतांच कोिी! बळर्ांतरवर् त्यवांच्यव व्यर्सवयवत आकां ठ बडुवलेले 

. दोन्सही िलुां आज्ञवधवरक यव सदरवत िोडिवरी; आशि सवसर - 

िवहरेी कौतकुवत न्सहवत असलेली िलुगी; यव सगळ्यवत शर्रोध हव 

िब्द म्हिजे सदु्धव शर्रोधवभवसच. भोर्तवलचव सवरव लर्वजिव 

त्यवांच्यवच कृपवछत्वखवली नवांदिवरव; शिर्वय त्यवांच्यव सखुद:ुखवची 

-अडल्यवनडल्यवची जवि अर्ांशतकवबवई ठेर्ीत असतांच. िग त्यवांनव 

शर्रोध करवयलव उरलां तरी कोि? आशि आपि केव्हढ्यव उच्च 

्थवनवर्र आहोत यवची परेुपरू जविीर् अर्शन्सतकवबवई ांनव होतीच 

नव?  

 

 सनुवांचे सिवर्र, लेकीची आशि िोठ्यव सनेुची बवळांतपिां, 

नवतर्ांडवांचां, आगिन, त्यवांची बवरिी, र्वढशदर्स यव धविधिुीत ७ / 
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८ र्षं किी शनघनू गेली ते कुिवलव कळलां सदु्धव नवही. शनयती यऊे 

घवतलले्यव र्वदळवचे इिवरे दते होती; पि त्यवकडे लि द्यवयलव 

रे्ळ कुिवलव होतव!  

 

 खरां तर कां पनीचां व्यर््थवपन आतव बळर्ांतरवर्वांकडून 

हळूहळू िलुवांच्यव हवतवत जवयलव हर्ां होतां. कवहीतरी चकुत होतां 

खरां! िकरांद आशि चैतन्सय दोघांही व्यर््थवपन कौिल्यवत शततकेसे 

शनपिु नव्हते, ह ेआतव जविर्वयलव लवगलां होतां. त्यवकरतव कवय 

करवयलव हर्ां, ते उिजत नव्हतां. कविगवर र्गवाचां िन सवांभवळून 

त्यवांच्यवकडून योलयां रीतीनी कवि करून घेण्यवचां कसब 

दोघवांजर्ळही नव्हतां. शन र्यविळेु परू्ीसवरखव बळर्ांतरवर्वांचव “ 

एकछत्ी ” कवरभवरही चवल ू िकत नव्हतव. िलुवांच्यव िदतीची 

बळर्ांतरवर्वांनव गरजच होती. पि िलुवांनव िवत् आतव 

बळर्ांतरवर्वांचव ह्तिेप नको होतव.  

 

 खेदवची गोष्ट म्हिजे िलुवांनव आपली अडचि होते आह ेही 

गोष्टां बळर्ांतरवर्वांच्यव कधीच लिवत आली होती. पि िलुवचां 

व्यर््थवपन कौिल्यां त्यवांच्यव कसोटीलव उतरत नव्हतां; त्यविळेु 

सगळे व्यर्हवर िलुवांच्यव हवती सोपर्वयलव त्यवांचां िन तयवर होत 
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नव्हतां. आपि आतव शनर्तृ्ती ्र्ीकवरवयलव हर्ी ही गोष्टां िनवलव 

पटली, तरी व्यर्हवरवत: ते शनर्तृ्ती ्र्ीकवरु िकत नव्हते. तसां 

करण्यवने होिवरव भशर्ष्यवतलव शर्नवि त्यवांच्यव डोळ्यवांनव आतवच 

शदसत होतव. पि त्यवर्र इलवज कवय ते त्यवांनव उिजत नव्हतां.  

 

 बरां हे अर्घड जवगचां दखुिां! सवांगिवर तरी कोिवलव? त्यवांनी 

िलुवांिी बोलवयचां प्रयत्न केलव; पि िलुवांनव त्यवांच े शर्चवर 

िवगवसलेले र्वटले. िलुां सर्ा व्यर्हवर हवती घ्यवयलव अगदी 

आससुलेली होती. शिर्वय कोिवचव सल्लव घेऊ म्हटलां, तर त े

िलुवांच्यव 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 सनुव सिजतुदवर आहते, असां त्यवांचां ित होतां. आतव ८ / 

१० र्षवंनांतर त्यवांनवही बऱ्यवपैकी ्र्वतांत्र्य द्यवयलव हर्ां असांही 

त्यवचां ित होतां. पि अर्ांशतकवबवई तसां करिवर नवहीत यवची त्यवांनव 

खवत्ीच होती. त्यवांनी एकदव अर्शन्सतकवबवई ांिी बोलवयचां प्रयत्न 

केलव, 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. 

अर्शन्सतकवबवई ांच्यव िनवतनू पौशिािव पिूापिे उतरली होती. चैतन्सयचां 

दसुरां ललनां करून द्यवर्ां,असले रवनटी शर्चवर त्यवांच्यव िनवत घोंघवर्त 

होते. ही गोष्टां सदु्धव त्यवांनी बळर्ांतरवर्वांच्यव कवनवर्र घवतली होती. 

पि बलर्ांतरवर्वांनव ती िवन्सय नव्हती. त्यविळेु अर्शन्सतकवबवई ांचव 

नवईलवज झवलव होतव.  

 

 पौशिािेची सांपिूा तपवसिी डॉ परवांजप्यवांच्यव दर्वखवन्सयवत 

केली होती; शतच्यवत कुठलवही दोष नव्हतव. पौशिािेच्यव र्शडलवांनी 

आतव चैतन्सयचीही तपवसिी करून घ्यवर्ी असां हळूच सचुर्लां होतां; 

पि त्यवलव अर्शन्सतकवबवई ांची तयवरी नव्हती. “ परुुषवांच्यवत कव कुठे 

दोष असतो? ” असां त्यवांचां ठवि ित होतां; आशि चैतन्सयच्यव अांगवत 

आईशर्रुद्ध जवण्यवची धिक नव्हती. त्यविळेु शकतीही पटत असलां 

तरी तो दर्वखवन्सयवत जवऊन ्र्त:ची तपवसिी करून घऊे िकत 

नव्हतव. आईचव रवग त्यवलव िवहीत होतव; त्यविळेु तो यवबवबतीत 

आईिी बोलवयलव धजत नव्हतव. त्यविळेुच त्यव एकिेकवांर्र 



स ुंदर मी होणार अरुं धती बापट 

55 

 

अशतिय पे्रि करिवऱ्यव जोडप्यविध्ये आतव दरुवर्व शनिवाि झवलव 

होतव. 

 

 इथांच खरांतर कुरबरुीलव सुरर्वत झवली होती. तपवसिी करून 

पढुचव कवहीतरी िवगा कवढवर्व असां पौशिािेलव र्वटत होतां. 

चैतन्सयिध्ये दोष आह ेअसां शनघवलां असतां, तरी सरळ िनवनी ते सत्य 

्र्ीकवरण्यवची पौशिािेच्यव िनवची तयवरी होती. आधशुनक 

र्ैद्यकीय उपचवर करवयची शकां र्व िलू दत्तक घेण्यवची शतच्य िनवची 

तयवरी होती. कवरि ही गोष्ट दरे्दत्त आहे, असव दोष आपल्यवतही 

शनघ ू िकलव असतव, ह े शतलव िवहीत होतां. पि शतच्यव यव 

व्यवर्हवररक शर्चवरवांनव अर्ांशतकवबवई ांच्यव लेखी कवहीच शकां ित 

नव्हती. घरवतलव िोकळेपिव नवहीसव झवलव होतव.  

 

 बळर्ांतरवर्वांच्यव नजरेलव पौशिािेची होिवरी कुचांबिव शदसत 

होती. पि त्यवर्रचव इलवज त्यवांच्यव हवतवत नव्हतव. दोन्सही बवजूांच े

तवितिवर् बळर्ांतरवर्वांनव सहन झवले नवहीत. त्यवचव व्हवयचव तोच 

पररिवि झवलव; आशि त्यवांनव हृदयशर्कवरवचव पशहलव झटकव 

आलव. अर्शन्सतकवबवई ांच्यव अनशभशषक्त सवम्रवज्यवलव पशहलव तडव 

गेलव; आशि जि ु शनयती आशि अर्ांशतकवबवई यवांच्यवत हवर / 
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जीतीचव खेळच सरुु झवलव. शनयतीनी त्यवांनव धक्क्यवर्र धक्के शदले 

पि अर्ांशतकवबवई, निल्यव नवहीत.  

 

 आतव िकरांद आशि चैतन्सय शनयशितपिे कां पनीत जवऊ 

लवगले. पि शतथल्यव घडी बसलेल्यव व्यर््थवपनविी जळुर्नू घेिां 

त्यवांनव जिेनव. आतवपयंत बळर्ांतरवर् ्र्त: हजर असल्यविळेु ह े

शर्रोध झवकले जवत होते; ते आतव रवजरोस उघड होऊ लवगले. 

कां पनीतली अिवांततव कळत नकळत र्वढत होती. ्र्त:च्यव 

आत्िसन्सिवनवच्यव शर्ळख्यवत अडकलेले िकरांद आशि चैतन्सय, 

प्र्थवशपत व्यर््थवपनवलव जिुवनीतनवसे झवले -- आशि कां पनीत 

कधीही बोलल्यव न गेलेली सांपवची भवषव बोलली जवऊ लवगली. 

गोष्टी इतक्यव हवतवबवहरे गेल्यव की कविगवरवांच्यव िनवतलव 

बळर्ांतरवर्वांबद्दलचव पे्रिवदर ही सांपवची भवषव थवांबर् ूिकलव नवही.  

 

 यव सगळ्यव गदवरोळविवगचां कवरि र् उपवय सिजण्यवची 

कूर्त िधरुविीिध्ये होती. ती ही दरुून दरुून कव होईनव पि 

बळर्ांतरवर् कवरखवन्सयवचां व्यर््थवपन कसां करतवत ते चौकस 

नजरेनी शटपत होती. त्यविळेु कां पनीत अिवांततव िवजनू त्यवचव 

उत्पवदनवर्र पररिवि होतो आह ेअसां कवनवर्र आलां, तेव्हवां शतने “ 
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िीही रोज कां पनीत येते आपि सर्ाजि शिळून यव आपत्तीलव तोंड 

दऊेयव, “ असां सचुवर्तवच िोठ्ठव ्फोट झवलव.  

 

“आिच्यव परुुषवांनी अजनू बवांगड्यव भरल्यव नवहीत हवतवत; 

तिुची कवय अक्कल आह े ती ्र्त:परुतीच ियवाशदत ठेर्व; ती 

कवरखवन्सयवत शकां र्व घरवत चवलशर्ण्यवची गरज नवहीये. िवझी िलुां 

कवरखवनव चवलर्वयलव शन िी ्र्त: घर चवलर्वयलव अगदी सिथा 

आहोत.” असां अर्शन्सतकवबवई ांनी सनुवांनव अगदी ठिकवर्नू 

सवांशगतलां; शन तो शर्षय शतथेच सांपलव. ियवादते र्वगिवऱ्यव सनुव 

िनवत असनुही पढेु कवही बोलल्यव नवहीत. पि यवतनू आपि कवही 

शिकवयलव हर्ां आह,े असां अर्ांशतकवबवई ांनव र्वटलां नवही. कवळ कुठे 

चवललव आह,े यवच त्यवांनव भवनच नव्हतां. शनयती त्यवांनव कवही सवांग ू

पवहत होती, पि ते सिजनू त्यवर्र शर्चवर करवयची गरज 

अर्ांशतकवबवई ांनव नव्हतीच. 

 

 इकडून शतकडून, चवर र्ेळव जेंव्हव पौशिािेच्यव कवनवर्र 

चैतन्सयच्यव दसुऱ्यव ललनवची गोष्टां आली, शन आपलां अश्तत्र् हवच 

त्यवतलव अडथळव आह,े ह ेही शतने ऐकलां; तेंव्हव शतनी चैतन्सयलव 

“यव बवबतीत तझुां कवय ित आह?े” 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 हरे्त ह े त्यवच्यव गवर्ीही नव्हतां. त्यविळेु 

त्यवांनी कवहीतरी गळुिळुीत उत्तर शदलां. पररिवित: पौशिािव िवहरेी 

शनघनू गेली; पढुच्यव पांधरव शदर्सवत शतची घट्फोटवची नोटीसही 

आली. कवरि ह्यव पांधरव शदर्सवत चैतन्सयने शतलव भटेण्यवचव 

कवहीसदु्धव प्रयत्न ्केलव नवही.  

 

 अर्ांशतकवबवई ांनव तर सुांठीर्वचनू खोकलव गेलव असांच र्वटलां. 

त्यविळेु त्यवांनी शतची दखलच घेतली नवही. आईने कवही 

सवांशगतल्यवशिर्वय चतैन्सय कवहीच करत नसे. त्यवलव पौशिािेलव 

भेटवयची, घरी परत बोलवर्ण्यवची फवर इच्छव होत होती; कवरि 

पौशिािेत कवही दोष नवहीय हेे़ त्यवलव पटत होतां. दोष असलव तर तो 

आपल्यवतच असिवर, पि आपलां न्सयनू उघडां पडू नये म्हिनू केर्ळ 

आपली आई आपली टे्ट करवयलव शर्रोध करते; ह े त्यवलव 

चवांगलांच सिजत होतां; आशि आतव आपि बोललो नवही तर 

आपलव सांसवर िोडल्यवत जिव आह ेह ेही त्यवलव कळत होतां. पि 

ह े आईलव कसां पटर्नू द्यवयचां, असव प्रश्न त्यवलव पडलव होतव. 
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आईच्यव दडपिवनी तो िनवतले शर्चवर बोल ूिकलव नवही; आशि 

िेर्टी त्यवलव जी भीती र्वटत होती तेच घडलां. गोष्टी 

घट्फोटवपयंत येऊन ठेपल्यव. दोन्सही बवजूांनव एकत् यिेां नकोच 

होतां, त्यविळेु दोन्सहीही पि अटीतटीनी केस 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 पे्रि होतां. नवही म्हटलां तरी दहव र्षवंचव 

सहर्वस. पौशिािव होतीही तिीच. सुांदर तरीही अगदी पौशिािेच्यव 

चवांदण्यवसवरखी िीतल.  

 

शचरेबांदी इिवरतीचव एक शचरव शनखळलव होतव पि 

अर्ांशतकवबवई ांनी ह ेकवही आपल्यविळेु 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 अर्ांशतकवबवई ांसवठी शनयतीनी शदलेली दसुरी धोक्यवची 

घांटव होती; पि त्यवनी त्यवांच्यव आत्ि - सन्सिवनवलव कुठलवही धक्कव 

पोहोचलव नवही. ्र्त:च्यव “ िी “ पिवच्यव धुांदीत त्यव खषूच 

होत्यव. हव त्यवांनव पौशिािेचव परवभर् र्वटलव होतव. र्षाभरवत 
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पौशिािेचां दसुरां ललनां झवलां सदु्धव. हव आपलवच परवभर् आह े हे 

त्यवांच्यव गवर्ीही नव्हतां. िनवनी दबुळव असलेलव चैतन्सय 

आिखीनच खचलव.  

 

 घट्फोट आशि कां पनीतलव सांप दोन्सहींची रे्ळ एकच आली. 

कवरखवन्सयवत सांप झवलवच. उत्पवदन बांद पडलां. दोन्सही भवर्वांनी 

आपवपल्यवपरीनां प्रयत्नवांची परवकवष्ठव केली. पि त्यव असांतोषवर्र 

शनयांत्ि शिळर्िां त्यवांनव िक्यां झवलां नवही. पररिवि व्हवयचव तोच 

झवलव, कवरखवनव बांद पडलव. यवरे्ळीही ह ेसगळां कव घडतां आह,े 

यवचव र््तशुनष्ठ शर्चवर न करतव, अर्शन्सतकवबवई ांनी रे्गळवच सरू 

लवर्लव. त्यव म्हिवयलव लवगल्यव की िधरुविी घरवत आली आशि 

त्यवांनतर सगळां र्वईटच घडवयलव सरुर्वत झवली.  

  

 ललनवनांतर १० / १२ र्षवंनी िधरुविीच्यव पवयगिुवची चचवा 

सरुु केली त्यवांनी. दसुऱ्यवांनव अिी दषूिां दऊेन ्र्त:चां अपयि 

लपर्तवही येत नवही आशि ते नवहीसांही होत नवही, ह ेलिवत येउन 

सदु्धव, िकरांद िधरुविीलव यवतनू र्वचर् ूिकलव नवही. घरवत सतत 

तीच चचवा चवलवयची. ते ऐकून ऐकून िधरुविी सैरभरै झवली. 

िकरांदिध्ये आपल्यवलव र्वचर्ण्यवचां बळ नवही ह ेती जविनू होती. 
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िग बघिवर तरी कोिवकडे! बळर्ांतरवर् तर असहवय होऊन पडले 

होते. कोिी त्यवांचव अपिवन करत नव्हतां; पि कोिी त्यवांनव कवही 

शर्चवरतही नव्हतां. अध ुहोऊन शबछवन्सयवलव शखळलेले बळर्ांतरवर् 

आढ्यवकडे नजर लवऊन बसलेले असत. िधरुविीलव 

सगळ्यवांबद्दलच पे्रि होतां; आपि अजनूही यव पररश्थतीर्र िवत 

करून, सगळां िवगी लवऊ िकू असव आत्िशर्श्ववस शतलव होतव. पि 

घरवतल्यव िविसवांनव शर्नविच हर्व होतव. शतनीही आपल्यव 

िवहरेचव र्तव धरलव. रीतसर घट्फोट घेतलव. शतलव शतच्यव 

िलुवांचव तवबव न दणे्यवतच अर्ांशतकवबवई ांनी ्र्त:ची जीत िवनली.  

 

“यव सगळ्यव अर्नतीलव कळत नकळत आपिच जबवबदवर 

आहोत, आपलांच कवहीतरी घोर चकुलां आह,े आई म्हिनू - 

कुटुांबप्रिखु म्हिनू आपि कुठेतरी किी पडतो आहोत,” असले 

शर्चवर त्यवांच्यव िनवत कधी आलेच नवहीत. सगळ्यव चकुवांचव भवर 

नशिबवर्र आशि सनुवांच्यव पवयगिुवर्र टवकून त्यवांनी ्र्त:लव 

किलदलवप्रिविे सगळ्यवतनू अशलप्त ठेर्लां. ्र्त:चां िोठेपि 

त्यवांनी ्र्त:जर्ळ तरी शटकर्नू ठेर्लां होतां. िग जग कवही कव 

म्हिेनव!  

सनुव तर शनघनू गेल्यव!  
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 आतव दोन अपयिी िलुां, दोन आईशर्नव पोरकी नवतर्ांड, 

अांथरुिवलव शखळलेले बळर्ांतरवर् आशि यव सवऱ्यवांनव 

आत्िशर्श्ववसवनी सवांभवळिवऱ्यव अर्ांशतकवबवई असव नर्वच सांसवर 

सरुु झवलव. िकरांद आशि चैतन्सय आईच्यवच पठडीत र्वढलेले. ते 

आपलां अपयि िवनवयलव अशजबवत तयवर नव्हते. सगळव दोष 

इतरवांनव आशि नशिबवलव दऊेन ते दोघांही शनशर्ाकवरपिे घरवत ् र््थ 

बसले होते. पि िन कुठे ्र््थ बस ूदतेां! झवल्यव प्रकवरवांनी िनोिन 

ते ही हबकून गेले होते. िनवची कुतरओढ चवलचू होती. कुठेतरी 

आपल्यव बवयकवांची आठर्ि िन पोखरून टवकत होती; आशि ह े

िवन्सय तर करवयचांच नव्हतां. यव कुतरओढीपवसनू र्वचवयलव 

दवरूसवरखव उपवय उपलब्ध होतवच की! शन पैसवही होतव हर्ी 

शततकी प्यवयलव. शदर्सरवत् दवरू जर्ळ करून, ते दोघांही आपलां 

कसां कवही चकुलां 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 ितृ्यलूव आपलांसां केलां.  

 

 िधली एक शपढीच गवरद झवली. दोन िवळकरी िलुां, असनू 

नसनू सवरखेच असलेले बलर्न्सतरवर् आशि ्र्त: अर्ांशतकवबवई, 
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असव सांसवरवचव नर्वच सवरीपवट अर्ांशतकवबवई ांनी िवांडलव. त्यव 

नवतर्ांडवांचां करण्यवत रांगनू गेल्यव.  

िलुवांनव र्वढर्तवांनव झवलेल्यव चकुव नकळत टवळत 

अर्ांशतकवबवई नवतर्ांड घडर्त होत्यव. जीर्नव्यवपी सांकटवांनव तोंड 

दते दते त्यव आपलव सांसवर टुकीनी करीत होत्यव. हळू हळू 

बळर्ांतरवर् सदु्धव कवळवच्यव पडद्यवआड गेले. पि त्यव कधीच 

डगिगल्यव नवहीत. हरल्यव नवहीत. त्यव कधी डोळ्यवतनू शटपां गवळत 

बसल्यव नवहीत. न त्यवांनव कधी कोिवकडून दषूिां ऐकून घ्यवर्ी 

लवगली. यव सगळ्यव गदवरोळवत आपलां कवही चकुलांय असां त्यवांनव 

कधीही र्वटलां 

नवही. सगळव दोष शनयतीलव दते, त्यव आत्िशर्श्ववसवनी 

पररश्थतीिी झगडत होत्यव. ऊलट इतक्यव म्हवतवऱ्यव र्यवत त्यव 

नवतर्ांडवांचां चवांगलां करतवहते, शन नवतर्ांड चवांगली शिकतवहते, यवचां 

सिवजवत कौतकुच होत होतां.  

 

 यव सवऱ्यव दषु्टचक्रवत त्यवांच्यव िलुीनी िवत्ां त्यवांची सवथ 

सोडली नवही. ्र्त:चव सांसवर शन व्यवप सवांभवळीत शतने आईची 

पवठरवखि केली. नवतर्ांड शिकली शन नोकरीलवही लवगली. त्यवांनी 

त्यवांच्यव पसांतीनी ललनांही केली. अशनिव आशि अिलव यव दोन 
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नवतसनुवांनव सवांभवळत अर्ांशतकवबवई घरवतलां सगळां करत / करर्नू 

घेत होत्यव. कवळ पढेु धवर्तच होतव. नवतर्वांचां कतुात्र् बघनू 

अर्ांशतकवबवई सखुवर्त होत्यव.  

 

 होतव होतव, अशनिवलव - िोठयव नवतसनेुलव र्ीसनख्यवांच्यव 

आजवरवची बवधव झवली. पित-ुपिती येिवर यव कल्पनेनी 

अर्ांशतकवबवई हरखनू गेल्यव. अिलवलव - धवकट्यव सनेुलव हवतविी 

घेऊन त्यव अशनिवचे हर्ां - नकोचे लवड परुर्वयलव लवगल्यव. 

सगुरि तर त्यव होत्यवच. अशनिवलव त्यवांच्यवकडून खवण्यवशपण्यवच े

लवड करून घ्यवयचव सांकोच र्वटवयचव. पि अर्ांशतकवबवई िवग े

हटल्यव नवहीत. त्यवांनी शतची इतकी छवन बडदव्त ठेर्ली होती, की 

एकदव अशनिवची आई म्हिवली सधु्दव त्यवांनव, की, “ िवझ्यवच्यवनी 

सधु्दव शतची इतकी कवळजी घेिां जिलां नसतां हो! आिचे नव्हते हो 

कोिी इतके लवड केले!”  

 

 अर्ांशतकवबवई नसुतां हसल्यव. त्यवांनव म्हिवल्यव तमु्हीही यव 

चवर शदर्स इकडे रवह्यलव, आपि दोघी शिळून शतची हौस परुर् ूयव. 

शर्हीिबवई ांनव कोि अप्रपू र्वटलां लेकीच्यव आजेसवसचूां. शतसऱ्यव 

िशहन्सयवत चोरचोळी झवली; सवतव्यवत त्यवांनी िोठ्यव दिक्यवत शतचां 
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डोहवळेजेर्ि केलां, शन िग शतलव िवहरेी पवठर्लां. जवतवांनव शतची 

किी शन शकती कवळजी घ्यवयची ह े दोघींनवही पढर्वयलव त्यव 

शर्सरल्यव नवहीत. अशनिवच्यव आईलव तर त्यवांचां कौतकुच र्वटलां.  

 

 नऊ िशहने सरले आशि अर्ांशतकवबवई ांची पिजीपदवर्र बढती 

झवली. पित ु झवलव म्हिनू हत्तीर्रून सवखर र्वटवयचीच बवकी 

ठेर्ली होती अर्ांशतकवबवई ांनी. बवळवचां बवरसां ठरलां. आजीचव 

र्वढशदर्स दोन्सही नवतर्वांच्यव लिवत होतवच. यांदवच त्यवांच्यव र्यवची 

ितवब्दी पिूा होिवर होती. बवळवच्यव बवरिवच्यव शदर्िीच त्यवांच्यव 

ितवब्दीपतूीचव सोहळव सवजरव करवयचां नवत ू- नवतसनुवांनी ठरर्लां. 

फक्त यव बेतवचव पत्तव त्यवांनी आजीलव लवग ूशदलव नवही. त्यवबरोबर 

सोन्सयवची फुलां उधळवयचव कवयाक्रिही होतवच. नवतर्वांनी आजीलव 

छवनिी सवडी घेतली. पित्र्वचां नवर् ठेर्ण्यवचव िवन अशनिवनी 

आपिवहूनच पिजीबवई ांनव शदलव. अर्ांशतकवबवई ांनी बवळवचां नवर् 

सचुर्लां दीपांकर. अशनिवनी बवळवचां नवर् ठेर्लां. आत्यवनी झोकव 

दरू लोटलव. िग दीपांकरलव पिजीबवई ांच्यव िवांडीर्र दणे्यवत आलां. 

व्यवह्यवांनी सोन्सयवची फुलां पिजीच्यव डोक्यवर्र उधळली. 

त्यवपवठोपवठ पवांच सरु्वशसनींनी िांभर ज्योती लवर्लेल्यव तबकवांनी 
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त्यवांनव ओर्वळलां. आतव त्यवांनव नि्कवर करण्यवकररतव जिलेल्यव 

लोकवांिध्ये अहिहशिकव लवगली त्यवांनव नि्कवर करण्यवची. 

 र्यवची ितकपतूी झवली. तरीही त्यव तवठ होत्यव. घरवतलां 

थोडांफवर कविदखेील त्यव करत. नवतसनुवांच्यव िवहरेी िवत् 

अर्ांशतकवबवई ांचां फवरच कौतकु होतां. सुनवांिी तवठरपिे र्वगलेल्यव 

अर्ांशतकवबवई नवतसनुवांनव अगदी लवडवनी र्वगर्त होत्यव. कदवशचत 

सनुव आशि त्यव ्र्त:, यवांच्यव र्यवतील अांतरवचव हव पररिवि 

असवर्व.  

 नवतर्ांड आशि नवतसनुव यवांनी शिळून अर्ांशतकवबवई ांच्यव “ 

नवबवद ितकपतुीच्यव ” कवयाक्रिवची धिवल उडर्नू शदली. 

अर्ांशतकवबवई ांनव अगदी कृतकृत्य झवल्यवसवरखां र्वटलां. ्र्त:च्यव 

सनुव सवांभवळतव आल्यव नसल्यव, तरी नवतसनुवांनव हवतविी र्वगर्त 

अर्शन्सतकवबवई ांनी पवच सवत र्षा तरी सांसवर सवांभवळलवच. एके 

शदर्िी फवर आजवरी शबजवरी न पडतव त्यवांनी िोठ्यव नवतर्वच्यव 

िवांडीर्र डोकां  ठेर्नू यव जगवचव शनरोप घेतलव. सिवजवनीही त्यवच्यव 

कतुात्र्वची पवर्ती शदली. िलव र्वटलां, -  

‘ शनयतीनी त्यवांनव निशर्ण्यवचे आटोकवट प्रयत्न केले; पि 

िेर्टी अर्ांशतकवबवई ांनीच शनयतीलव निर्लां! ’  
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वनरपराध 

 

 फार वर्ाांपवूी Time या magazine मधली एक बातमी 

वाचल्यावर, त्यावर आधाररत ही गोष्ट ंलललहली आह.े 

 

 गवबवा एकटक दरूर्र नजर लवर्नू बसली होती. अलीकडे 

शतलव तो छांदच जडलव होतव. जि ुकवही शिशतजवपलीकडे नजर 

लवर्नू, ती आपल्यव िलुवांचव िो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 जि ूििवििवांच्यव बेड्यव अडकर्नू ठेर्ल्यव होत्यव. ती होती 

तिीच, शतथेच शनश्चल शखळून रवशहली, िनवच्यव अनवकलनीय 

अर््थेत.  

 र्त्यवर्रून पोशलसवांच्यव िवगनू एक लहवनगव िलुगव, पवय 

ओढत ओढत चवललव होतव. शतच्यव आचीसच्यवच  

र्यवचव असेल तो. पि ह ेकवय? त्यवची बहीि कुठे आह?े 

िोठ्यव िोठ्यव डोळ्यवांची, ओठवांचव चांब ू करून हट्ट; गवबवाचां 
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िवतहृृदय एकदि शपळर्टून शनघवलां. ती शर्लवप करू लवगली; “ 

आचीस, कुठे आह ेिवझव अशचास? कुठे आह ेिवझी शनव्यवाज पोर 

जेशसकव? ज्यो - ज्यो कुठे आहते रे िवझी बवळां? ज्यो शतच्यव 

पवठीिीच उभव होतव. शतचां बोलिां ऐकून, तो हतबदु्ध झवलव. आतव 

कवय बोलवर्ां, ह े त्यवलव सिजेनव! खरांतर त्यवच्यवजर्ळ शतच्यव 

कुठल्यवही ही प्रश्नवचां उत्तर नव्हतां. आतव गवबवालव जि ूयव जगवचां 

भवनच रवशहलां नव्हतां. आत्यांशतक दःुखवांनी, शतचव चेहरव शपळर्टलव, 

शतच्यव हवतवांर्र शतचव तवबव रवशहलव नवही. खवांबवचव आधवर हवतवतनू 

सटुलव. डोळ्यवांपढेु अांधेरी आली. गवबवा किीबिी िवगे शभांतीलव 

टेकली आशि शतची िदु्ध हरपली.  

 ह े सगळां आतव नेहिीचांच झवलां होतां! ज्योनी शतलव कर्ेत 

घेतलां. पि गवबवा - आतव गवबवा रवशहली नव्हती. आतव ती होती 

फक्त शतच्यव बवळवांची आई; जी बवळां गेल्यव दोन र्षवात शतने पवशहली 

सदु्धव नव्हती. ज्योनी एकदव गवबवाकडे पवशहलां, तेर्ढ्यवत त्यवची 

नजर र्त्यवकडे र्ळली. त्यवनेही तो लहवनगव, व्यर्श्थत पोिवख 

केलेलव, पवय ओढत ओढत चवललेलव िलुगव पवशहलव होतव. 

गवबवाच्यव अिव अर््थेचां कवरि त्यवलव कळलां. त्यवलवही त्यव 

र्त्यवर्रच्यव िलुवत, त्यवचव अशचास शदसत होतव. त्यव िलुवचव 

चेहरव केशर्लर्विव शदसत होतव. ज्योलव सांभ्रि झवलव. त्यवलव 

र्वटलां, असांच धवर्त जवर्ां आशि कर्टवळवर्ां त्यव सवनकुल्यवलव. 
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पि दोन्सही अथवंनी ते िक्य नव्हतां. एकतर गवबवालव अिव अर््थेत 

सोडून जविां िक्य नव्हतां; आशि दसुरां म्हिजे, तो िलुवजर्ळ 

पोहोचण्यव आधीच पोशलस त्यवलवही पकडून, आपल्यवबरोबर 

घेऊन गेले असते. िग गवबवालव कोिी सवांभवळलां असतां?  

 आतव तेच दोघां एकिेकवांचव आधवर होते. शतच्यव आशि 

त्यवच्यव हृदयीच्यव र्ेदनव एक झवल्यव होत्यव. गवबवा आशि ज्यो ही 

आतव रे्गरे्गळी व्यशक्तित्र्ां नव्हतीच जि.ु त्यवनी हळुर्वरपिवनी 

गवबवालव उचललां आशि आत बेडर्र नेऊन ठेर्लां. थोडां पविी 

आिनू शतच्यव डोळ्यवांनव लवर्लां. त्यवचव योलय तो पररिवि झवलव. 

गवबवाशन आतव डोळे उघडले. सिोर ज्योलव पवहतवच, िनवचव 

आरे्ग सवांभवळिां शतलव िक्य झवलां नवही.  

 “ ज्यो - ज्यो िी आतव पशहलव रे त्यवलव! “ गवबवा नकळत 

उद्गवरली. ज्यो आरे्गवनी पढेु झवलव. त्यवनां गवबवालव आपल्यव 

बवहुपविवत घट्ट धरली. शतचां ि्तक त्यवच्यव छवतीर्र शर्सवर्लां. 

ज्यो पढेु म्हिवलव, “ शडअर गवबवा िी ही त्यवलव पवशहलां. चल, तलुव 

जर बरां र्वटत असेल तर आपि दोघांही बवल्कनीत जवऊन त्यवलव 

बघयूव.  

 सोसर्त नव्हतां तरी गवबवाच्यव िनवचीही तीच िवगिी होती. 

शतनां हलकेच हवलचवल केली. ज्योनी जर्ळ जर्ळ उचलनूच शतलव 
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बवहरे आिली. दोघांही हवतवत हवत गुांफून अपेिेने र्त्यवकडे पवहू 

लवगली. पि आतव र्तव ररकविवच होतव. गेलव होतव तो 

गोशजरर्विव िलुगव त्यवांच्यव आशचाससवरखव, अज्ञवतवच्यव 

र्वटेर्रून. दरूर्र पसरलेलव र्तव िवत् आतव भयवि र्वटत होतव. 

र्ळिवर्ळिवांनी बनलेलव र्तव नव्हतव तो. त्यवलव एकच िवगा 

होतव. सरळ पुढे जविां. तो आजबूवजलूव बघ ूिकत नव्हतव. ते जगच 

त्यवलव िवहीत नव्हतां. जि ू शहरवर्लव गेलेल्यव अशचास आशि 

जेशसकवच्यव भशर्तव्यतेचां प्रशतकच होतव तो र्तव. ते दोघांही आतव 

असेच जविवर होते दसुऱ्यवांनी आखनू शदलेल्यव िवगवार्रून. र्वटलां, 

तरी आतव त्यवांनव कुठल्यवही र्ळिवर्र र्ळवयलव शिळिवर नव्हतां. 

जविवर होते आतव ते शर्शिष्ठ, आखीर् रेखीर् िवगवार्रून, शर्शिष्ठ 

अिव ध्येयवप्रत; की ह ेध्येय आपि कव गवठलां, ह ेही त्यवांनव कधी 

उलगडिवर नव्हतां.  

 ज्योनी गवबवालव जर्ळ ओढली. परुुष होतव म्हिनू कवय 

त्यवच्यव िनवलव किी र्ेदनव होत होती? आशचास त्यवच्यव हृदयीचव 

ठेर्व होतव. अन ्जेशसकव - जेशसकव म्हिजे त्यवलव पडलेलां एक 

सखु्र्प्नच, की जे केर्ळ दरै्ी होतां असां ज्यवलव र्वटवयचां. रुसव्यव 

चेहऱे्यवनां आपले शचिकुले हवत त्यवच्यव गळ्यवत टवकून जेशसकव 

त्यवलव म्हिवयची, “ डॅड शकस िी. ” िग ज्यो हळुच शतची पवपी 

घ्यवयचव. िग ती शतचे गोबरे गोबरे गवल फुगर्नू म्हिवयची, “ 
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अशचासच तलुव अशधक आर्डतो, हो नां? पि डॅड, िीही तझु्यवर्र 

त्यवच्यव इतकां च पे्रि करते हां! ” ह्यव शतच्यव लवशडक रुसव्यवलव उत्तर 

द्यवयचां भवन िवत् ज्योलव रवहवयचां नवही. तो शतच्यव गोडव्यवत हरर्नू 

जवयचव.  

 तो कविवर्रून परत आल्यवर्रचव हव त्यवांचव रोजचव सांर्वद 

होतव. पि रोजचव असलव तरी त्यवत रोजचां नवर्ीन्सय होतां. ह े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 

सखु्र्प्नां कोितां? असव शर्चवर करत रवहवयचव. पि यव प्रश्नचां 

उत्तर, शकतीही शर्चवर केलव तरी त्यवलव दतेव यवयचां नवही. िग तो 

्र्तःलवच प्रश्न करीत असवयचव की, िी असां कुठलां सत्कृत्य केलां 

असवर्ां म्हिनू ह े दरे्वघरचां सखु्र्प्नां असां अलगद िवझ्यव 

ओ ांजळीत येऊन शर्सवर्लांय.  

 यव ििी तरी त्यवलव गवबवाचव ििभर तरी शर्सर पडलेलव 

असवयचव. इतकव तो जेशसकवच्यव िोहवत अडकलेलव असवयचव. 

इतकव की त्यवचां ‘ िी ‘ पि जेशसकवच्यव लवशडक लवशडक बोलवांनी 

शर्रघळून गेलेलां असवयचां. गवबवा तर त्यवच्यव हृदयीचे दरे्तव होती. 

शतच्यव सवथी - सांगतीनांच तर तो यव सखु - सिवधवनवचव ्र्विी 
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झवलव होतव. ब्स,् आतव तो तपृ्त होतव. त्यवलव आतव किवचीच 

ईषवा उरली नव्हती. आिखी कवही शिळर्वयची आिव आकवांिव 

आतव त्यवच्यव िनवत रवशहलीच नव्हती. जे शिळर्वयचां होतां, त े

दरे्वनी त्यवलव िकु्त ह्तवनी आधीच बहवल केलां होतां. अतीर् 

सखुवच्यव जवशिरे्नी त्यवनी डोळे शिटले आशि हवतवतल्यव 

व्यक्तीलवच जर्ळ ओढलां. अरेच्चव! ही तर जेशसकव नव्हती. ही 

गवबवा होती. िग जेशसकव कुठे आह?े रोज िी घरी आलो की, िवझ्यव 

िवगे िवगे शफरिवरी जेशसकव आज कुठे आह?े ती आज आपलव नेि 

शर्सरली किी? डोळे शकलशकले करून त्यवने पवशहलां आशि तो 

भवनवर्र आलव. त्यवलव र््तशु्थतीची जविीर् झवली. त्यवांनी 

गवबवाकडे पवहून शकां शचतसां श्ितहव्य केलां. गवबवाही आतव भवनवर्र 

आली होती. शतनांही त्यवच्यव हव्यवलव प्रशतसवद शदलव.  

 ज्यो घरी आलव की, सांशधप्रकवि दवटून यवयच्यव रे्ळेलव ती 

दोघांही बवल्कनीतल्यव खचुीर्र टेकवयची. तो एकिवगी सरळ र्तव 

पशहलव की त्यवांच्यव िनवत आशचास आशि जेशसकवची आठर्ि 

उफवळून यवयची. गवबवा म्हिवयची, “ ज्यो, कुठे असेल रे आपलव 

आशचास? आशि जेशसकव आतव कोिवच्यव िवांडीर्र बसत असेल 

रे?जि ूज्योच्यव िनवतल्यव शर्चवरवांची प्रशतशबांबच गवबवाच्यव िब्दवत 

उतरलेलां असवयचां. तो कवहीच उत्तर दते नसे. िग गवबवाच पढेु 

म्हिवयची, “ ज्यो ज्यव दरै्गतीनां आशि दषु्ट िक्तींनी आम्हव िवय-
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लेकरवांची तवटवतटू केली आह,े त्यवच दरै्गतीनी जर आपि पनु्सहव 

एकत् आलो तर िवझी बवळां ओळखतील कव रे िलव? हव शतचव प्रश्न 

म्हिजे जि,ु शतचां ्र्गतांच असवयचां. कवरि ह्यव प्रश्नवचां उत्तर ज्यो 

कधीच दते नसे. कवरि हव प्रश्नचिळुी शबनउत्तरवचव होतव. आपली 

िलुां आशि आपि आतव कधीच एकत् येिवर नवही आहोत ह ेतो 

जविनू होतव. तो नसुतवच शतचव हवत हवतवत घ्यवयचव. अांतरीच्यव 

रे्दनेतनू उठिवऱ्यव त्यव प्रश्न तरांगवचां, ्पिवाच्यव िकू भवषेत उत्तर 

दणे्यवचव प्रयत्न जि ूज्यो करीत असे.  

 बरोबर दोन र्षवंपरू्ी एकव सखुद सांध्यवकवळी ती चौघजेि 

बवगेत जविवर होती, रांगीत कवरांजी पवहवयलव. आशचास अगदी 

िहविव आशि टवपशटपीचव होतव. त्यवलव ती कवरांजी पवहवयलव फवर 

आर्डवयची. ती कवरांजी पवहून तो प्रिशुदत व्हवयचव. तो म्हिवयचां, 

“ ही कवरांजी नव्हतांच; हे आहते पऱ्यवांच्यव रवज्यवत नेिवरे झोपवळे. 

” खरांतर त्यवच ह े असलां बोलिां ज्योलव िनवपवसनू िळुीच 

आर्डवयचां नवही. त्यवलव र्वटवयचां की आशचासनी जरव दांगव करवर्व. 

उड्यव िवरवव्यवत, हट्ट करवर्ेत; यव कवरांज्यवच्यव पवण्यवत शभजनू 

त्यवनी कपडे ओले करवर्ेत; पि ह ेअसलां बोल ूनये. ह ेकवय लहवन 

िलुवचां बोलिां झवलां? पि सरळ िनवचव आशचास आईच्यव शि्तीत 

र्वढलव होतव. िहवण्यव िलुवांनी कसां र्वगवयचां असतां ह े त्यवलव 
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चवांगलांच िवहीत असवयचां. तो िहविपिवची किव कधीच 

ओलवांडवयचव नवही.  

 पि त्यव रांगीत कवरांज्यवांच्यव जर्ळ आल्यवर्र जेशसकवच्यव 

अर्खळपिवलव िवत् भरतीचव ओघ यवयचव. शतलव सवांभवळतव 

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 पढेु जवऊयव अज्ञवतवपयतं. शजथे तझु्यव 

िवझ्यवशिर्वय, आपल्यव बवळवांशिर्वय कोिीच असिवर नवही. 

होऊ द े हव िि असवच ्थीर. शर्सवर् ू द े िलव तझु्यव खवांद्यवर्र 

अिीच शचरांतन कवळवपयंत! ज्यो, त ूनवही नव रे िलव सोडून जविवर 

कधी? गवबवाच्यव भवर्नवर्गेवने ज्योही भवरवर्लव. दोन्सही िलुवांसशहत 

गवबवालव आपल्यव कर्ेत घते तो म्हिवलव, “ गवबवा, िवझी गवबवा, 

िवझ्यवसवरखव सखुी िीच आह.े िवझ्यव हृदयीची आशि सांसवरवची 

्र्वशिनी तचू आहसे. कवळही आपल्यवलव एकिेकवांपवसनू दरू करू 

िकिवर नवही. ” ह ेत्यवचे पे्रिवचे बोल ऐकून गवबवा अगदी धन्सय धन्सय 

झवली. सखुवच्यव लवटवांर्र तरांगत आशि झोपवळलेल्यव जशेसकवलव 

सवांभवळत ती दोघे घरी आली.  



स ुंदर मी होणार अरुं धती बापट 

75 

 

 कोित्यव भयवि आशि एकवकी सांकटवची सरुर्वत आपली 

र्वट पवहत आह,े यवची त्यवांनव त्यव ििी तरी िळुीही 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 

चहूबवजूांनी घेरवलांच जि!ु त्यवांच्यव सखुी - उबदवर घरट्यवत त्यवांनव 

पवऊलही न टवकू दतेव, पोलीस जीपिध्ये बसर्नू ते त्यवांनव 

चेकपो्टर्र घऊेन गेले. गवडीत आशचास शभजलेल्यव पवखरवगत 

केशर्लर्विव होऊन बवपवलव शचकटून बसलव होतव. अन ्गवबवाच्यव 

खवांद्यवर्र शर्सवर्लेल्यव जशेसकवलव तर पऱ्यवांची ्र्प्नां पडत 

असवर्ीत. आईच्यव छवतीलव शबलगनू शनधवा्त िनवनी ्र्प्नां पवहत 

जेशसकव गवलवतल्यव गवलवत हसत होती.  

 गवबवाची तर र्वचवच बांद झवली होती. ह ेसगळां कवय आशि 

किवसवठी चवललां आह े हचे शतलव उलगडत नव्हतां. सखुवच्यव 

शिखरवर्रून अांध:करवच्यव खोल गतेत आपि कोसळू पवहतो 

आहोत, यवची अांधकुिी जविीर् शतच्यव िनवलव व्हवयलव लवगली 

होती. ज्योनीही गवबवाचव हवत घट्ट धरून ठेर्लव होतव. येिवऱ्यव 

सांकटवपवसनू जि ु कवय गवबवा त्यवचां रिि करिवर होती. कवही 

ििवांपरू्ी आपि गवबवालव शदलेलां अशभर्चन शकती रै्यशथाक होतां, 
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ह ेतो आठर्त होतव. शतची आशि त्यवची तवटवतटू व्हवयलव आतव 

अगदी कवही ििवांचवच 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 

परू्ीपवसनू त्यवचव िनवत घर करून बसली होती.  

 त्यवचव अिेररकेलव पळून गलेेलव कॉमे्रड शित्, की जो आतव 

पिूा ्र्वतांत्र्यवचव अनभुर् घते होतव, तो त्यवांनव चोरून भेटवयलव 

आलव होतव. आशि इथल्यव कडक पोलीस बांदोब्तवलव 

हुलकवर्िी दते, सखुरूपपिे परतही गेलव होतव. अिव शठकविी की, 

‘ शजथे होती फक्त प्रीती, नव्हती शप्रय जनवांनव िकुण्यवची भीती. 

नव्हतां करीत कुिी कुिवचव पवठलवग, जग ू िकत होती लोकां , 

आपलां जीर्न हर्ां तसां बेलगवि.’ त्यवांची ही चोरटी भेटही यि्र्ी 

झवली होती. तरीही ती कोिवच्यवच शनरीििवत आली नसेल यवची 

ज्योलव खवत्ी नव्हती. शित्वचव पवहुिचवर,करतवांनव शनदवन शित् तरी 

सखुी झवलव, यव शर्चवरवांनी ज्योचां िन सिवधवनवनी भरून येत होतां. 

परांत ुत्यवच रे्ळी यव भेटीची नोंद नको त्यव शठकविी घेतली गेली 

असली पवशहज;े 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 दिे सोडून अिेररकेलव चलवर्ां असव पे्रिवचव 

आग्रह त्यवच्यव शित्वनी - फे्रडररकनी केलव होतव. पि ही नसुती 

सचूनव होती. कुठलांही कट - कवर्थवन त्यवच्यविवगे नव्हतां. 

सांसवरवत बडूुन गेलेल्यव ज्योलव, आपल्यव शप्रयजनवांसशहत हव दिे 

सोडून जविां शकती अर्घड आह ेयवची त्यव दोघवांनवही जविीर् होती. 

तरीही शित् पे्रिविळेु फे्रडररकनी त्यवलव आग्रह केलव होतव. एव्हढांच 

- एर्ढांच शनशित्त ज्योलव यव सांकटवत ओढवयलव परेुसां होतां.  

 पोशलसवांनी त्यवांनव पकडून नेल्यवर्र जर्ळ जर्ळ दोन तवस 

एकव खोलीत एकटांच बसर्नू ठेर्लां होतां. खोलीबवहरे िवत् एक 

गवडा उभव होतव. ज्यो आशि गवबवा तर अगदी गशलतगवत् झवली 

होती. कधी नव्हते ते आज आई-र्शडलवांच्यव िवांडीची ऊब 

शिळवल्यविळेु, दोन्सही िलुां त्यवांच्यव िवांडीर्र शबनघोर झोपनू गेली 

होती. आतव आपल्यवसिोर कवय र्वढून ठेर्लां आह ेयव शर्चवरवांनी 

त्यवांच्यव तोंडून एक िब्दही फुटत नव्हतव. शर्चवरवांनी त्यवांचां डोकां  

फुटवयची रे्ळ आली होती. खपु र्वट पवहवयलव लवर्नू अखेरीस 

त्यवांनव एकव दसुऱ्यव खोलीत नेण्यवत आलां. अिी खोली की, त्यव 

खोलीत प्रर्ेि केल्यव केल्यव िनवत शतर्कवरवशिर्वय कोितीही 

भवर्नव शनिवाि होऊ नये. आत प्रर्ेि केल्यव बरोबर त्यवांनी ज्योच्यव 

कडेर्र शनजलेल्यव अशचासच्यव दांडवलव धरून खवली ओढलां. “ ििी 
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i want more, असां कवहीस बडबडत आशचास जवगव झवलव. त्यव 

अशधकवऱ्यवकडे आशचासनी पवशहलां िवत् आशि आशचासच्यव 

तोंडवतले िब्द पढेु उिटलेच नवहीत. त्यव अशधकवऱ्यवनां आशचासलव 

तसांच ओढत दसुऱ्यव अशधकवऱ्यवच्यव ्र्वधीन केलां.  

 दसुरव अशधकवरी आशचासलव फरपटत दसुऱ्यव खोलीत घऊेन 

गेलव. आशचास, आशचास असां म्हित गवबवाही त्यवांच्यव िवगे धवर्ली. 

त्यवांच्यव िजेवरीच आिख चवर - पवच सिस्त्र अधीकवरी सहजच 

उभां रवहवर्ां तसे उभे होते.  

त्यवांच्यव नजरेत उद्धटपिवशिर्वय दसुरी कुठलीच भवर्नव 

नव्हती. त्यवांच्यव उद्धट - अरेरवर्ीनां उभे रवहण्यवच्यव पद्धतीर्रून, ते 

र्वटेल ती गोष्टां करवयलव िवगेपढेु पवहिवर नवहीत हचे लिवत यते 

होतां. त्यवतलव एक अशधकवरी जोरवत जरबेच्यव आर्वजवत गवबवार्र 

ओरडलव, “ ्टॉप, ”, गवबवाचे पवय जवगीच शखळले. त्यव कवही 

ििवतच आशचास त्यवांच्यव दृष्टीआड झवलव होतव. शभतीनी त्यवांच्यव 

िनवांचव कब्जव घतेलव 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, अन ् दसुऱ्यवनां शतच्यव िवांडीर्र 
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झोपलेल्यव जेशसकवलव अलगद उचललां अन ्तो दृष्टीआड झवलव. 

जेशसकवलव पवशहल्यवर्र शतच्यविी धसिसुळेपिवनी 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 केली. 

ते होते अिेररकेत जवण्यवकरतव लवगिवरे परर्वने आशि शतशकटां. ज्यो 

सनु्सन िनवनी त्यवकडे पवहत होतव. चेहरेव हवतवत लपर्ीत त्यवने िन 

खवली घवतली.  

 तो गवबवालव उद्दिेनू म्हिवलव, बघ आम्ही तलुव एक सांधी दते 

आहोत. ठरर् तझुां तचू कवय करवयचां ते. पि जर त ूनकवर शदलवस 

तर तमु्हव सर्वंचां कवय करवयचां ते आम्ही ठरर्;ू िग िवत् आिच्यव 

शनिायवत कोिीही बदल करू िकिवर नवही. तझुी इच्छव असल्यवस 

त ूतझु्यव दोन्सही िलुवांनव घेऊन हव दिे सोडून अिेररकेलव शनघनू जव. 

तझुव नर्रव हव दिे सोडून जवऊ िकिवर नवही; आशि यवपढेु तमु्हव 

दोघवांनव एकत्ही रवहतव यिेवर नवही. त्यवच्यव बोलण्यवत शकतपत 

सत्यतव होती दरे्वचां जविे. कदवशचत त्यवने टवकलेलव हव कवहीतरी 

नर्व डवर् असवर्व.  

 ज्यो व्यवकुळ नजरेनी गवबवालव सचुर्त होतव, हो म्हि, गवबवा 

हो म्हि. होऊ दे िवझां कवहीही, पि शनदवन तू आशि िलुां तरी सखुवत 
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रवहवल नां! चट्कन यऊे द ेहोकवर तझु्यव तोंडून. पि िलुवांच्यव िवयेनी 

भवरवर्लेल्यव गवबवाचां हृदय ज्योच्यव पे्रिवच्यव रेििी बांधवांनी 

जखडलेलां होतां. आपि हो म्हटल्यवस आपल्यवलव आशि ज्योलव 

अलग करतील. िलुवांनव तर आधीच घेऊन गेले आहते. इथे एकत् 

रवशहलो तर येिवऱ्यव आपत्तींनव आम्ही कसबसां तरी तोंड दऊे िकू. 

कधी नव कधी आिची िलुां आम्हवलव भेटतील, अिी आिव तरी 

रवहील.  

 “ हो, झवलव िवझव शनिाय; िी नवही सोडिवर िवझ्यव ज्योलव. 

“ गवबवा म्हिवली. 

 शतचां म्हििां ऐकल्यवर्रही, तो अशधकवरी सकम्प ्र्रवत 

म्हिवलव, “ ह ेशस्त्रये, आजर्र कुिवलवही न शदली गेलेली सांधी, िी 

तलुव पनुःश्च एकर्वर दतेो आह.े अजनूही त ूशर्चवर कर. तझु्यव यव 

गोशजरर्वण्यव िलुवांकडे पवहून िवझां िन द्रर्तां आह,े म्हिनू िी ही 

सांधी तलुव दतेो आह.े त्यवच्यव म्हिण्यवर्र कोिवचवच शर्श्ववस 

बसलव नसतव. िलुवांची आशि आपली तवटवतटू झवलीच आह;े 

आतव आपि हो म्हिवलो, तर ज्योलवही गिवर्नू बस.ू हव शर्चवर 

शतची पवठ सोडत नव्हतव. शतने त्यव अशधकवऱ्यवकडे िन उांचवर्नू 

सदु्धव बशघतलां नवही. ती तिीच बसनू रवशहली, ज्योचव हवत हवतवत 

धरून. तो अशधकवरी कवय सिजवयचां ते सिजलव. आतव पढेु 
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करवव्यव लवगिवऱ्यव कू्रर किवाच्यव जवशिरे्नां तोही जड पवर्लवांनी 

चवलतव झवलव. गवबवा ज्योलव शबलगनू बसली. जि ुत्यविळेु शतलव 

कोिीही त्यवच्यव पवसनू अलग करू िकिवर नव्हतां.  

 यवनांतर शकती रे्ळ गेलव दरे्चां जविे! त्यवांनी झोपलेल्यव 

िलुवांनव त्यवांच्यवजर्ळ आिनू सोडलां . ही त्यव अशधकवऱ्यवची 

कृपवच म्हिवयची. नवनवशर्ध प्रश्नवांचव भडीिवर त्यवांच्यवर्र करून 

िेर्टी ते अशधकवरी शतथनू शनघनू गेले. झोपवळलेलव आशचास 

शभांतीलगतच्यव बवकवर्र अांगवचां िटुकुळां करून झोपलव होतव. 

त्यवलव ज्योनी आपल्यव कुिीत घतेलां. जेशसकव गवबवाच्यव िवांडीर्र 

झोपली होती. गवबवाची िवांडी अर्घडली होती. पि जशेसकवलव 

्र्तःपवसनू दरू करण्यवचव धीर शतलव होत नव्हतव. न जविो, 

कोिीतरी येऊन शतलव घेऊन जवयचां. ती तिीच अर्घडून बसली 

होती.  

 ज्यवअथी िलुवांनव आपल्यवजर्ळ आिनू शदलां, त्यवअथी 

सकवळ झवल्यवर्र आपल्यवलव सोडून दतेील अिी आिव गवबवालव 

र्वटवयलव लवगली होती. पि ज्यो हतबल झवलव होतव. त्यवचव 

चेहरेव भवर्नवहीन झवलव होतव. जि ूत्यवच्यव िेजवरी त्यवचे कोिी 

शप्रयजन नव्हतेच. इतकव तो एकवकी भवसत होतव. यव प्रसांगवतनू 

आपली सटुकव नवही, गवबवा र् आपली बछडी यवांनव आपल्यवलव 
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िकुवर्ां लवगिवर आह े यवबवबत त्यवच्यव िनवत कोितीही िांकव 

नव्हती.  

 ती भयवि रवत् तिीच िुांगीच्यव पवर्लवांनी पढेु सरकत होती. 

होतव होतव पहवट झवली. बवहरे गेलेले अशधकवरी पनु्सहव आत आले. 

आल्यवआल्यव त्यवांनी गवबवालव प्रश्न केलव की, “ ज्योलव घट्फोट 

द्यवयलव त ूतयवर आहसे कव? “  

“ नवही, नवही हो,” गवबवा चवचरत पि शनधवारपरू्ाक म्हिवली. 

ती शभतीनी किवलीची पवांढरीफटक पडली होती.  

 “ बघ त ूजर यवलव सोडून द्यवयलव तयवर असलीस, तर तझुी 

िलुां तझु्यवजर्ळ रवहू िकतील. कवरि यवची आम्हवलव खवत्ी नवही. 

हव कधी नव कधी दिे सोडून जवयचव शर्चवर करिवरच. “ 

 “ नवही हो, असव शर्चवर सदु्धव आिच्यव िनवत आलेलव नवही. 

“ गवबवा  

“ आम्हवलव सर्ा गोष्टी िवहीत असतवत.तिुच्यव सवरख्यव 

पळपट्ुयव िविसवांजर्ळ, आम्ही आिची रवष्रीय सांपत्ती, म्हिजे 

तिुची िलुां, आिच्यव दिेवची पढुची शपढी, रवहू दऊे िकत नवही. 

त्यवांनव आतव आम्ही र्वढर्.ू ” एव्हढेच िब्द तो बोललव.  

 दसुरव अशधकवरी म्हिवलव, “ तमु्हवलव अनेकर्वर सांधी दऊेन 

सदु्धव तमु्ही आिचां ऐकलां नवहीय. िेर्टी नवईलवजव्तर् आम्हवलव 
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शनिाय घ्यवर्व लवगिवर आह.े तरीही खवत्ी बवळगव आम्ही तिुच्यव 

िलुवांचे हवल होऊ दिेवर नवही. तमु्हवलव िवत् आठ शदर्सवांच्यव आत 

हव दिे सोडून जवर्ां लवगेल. िलुां ही रवष्रीय सांपत्ती आहेत, म्हिनू 

त्यवांच्यव बवबतीत आम्ही कुठलवही धोकव पत्करवयलव तयवर नवही. 

आम्ही त्यवांनव चवांगलां र्वढर् ूआशि त्यवांच्यव िनवत रवष्रपे्रि शनिवाि 

करू.”  

 सांपलां. यव एर्ढ्यव िब्दवांनी गवबवाचां सखु्र्प्नां शहरवर्नू घेतलां. 

शतचे पांचप्रवि असलेली शतची िलुां, त्यवांनव ह ेरविस रवष्रीय सांपत्ती 

सिवजवत होते. नव्हती सिजत त्यवांनव हवडविवांसवची, भवर्भवर्नव 

असलेली िविसां! नव्हती थोडी सदु्धव िविसुकी त्यवांच्यवत. ज्यो 

आशि गवबवा, यवांच्यवत र् त्यवांच्यव िलुवांिध्ये त्यवांनी असव पोलवदी 

पडदव उभव केलव की त्यव पडद्यवआड आपल्यव िलुवांचां कवय 

झवलां,ह ेज्यो आशि गवबवालव कधीच सिज ूिकलां नवही.   
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 अरुं धती बापट याुंची  

प्रकाशित प स्तके. 

कव्हरवर शलिक  

करताच उघडतीि. 

   

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aparajita_arundhati_bapat.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/awhaan_arundhati_bapat.pdf
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ई सावहत्य प्रवतष्ठानचे हे तेरा े  र्प. 

अरुं धती बापट याुंचे हे शतसरुं प स्तक. 

 

अरुं धती बापट याुंना सावहत्याचुं बाळकिू घरातनूच वमळालुं 

आवण रक्तात आलुं. त्याम ळे लेखन करणुं हा त्याुंचा “स्व”भाव आह.े 

आवण ते लेखन त्या स्वाुंतःस खाय करतात. ते प्रवसद्ध व्हावे यासाठी 

प्रयत्न करण्याचा त्याुंचा “स्व”भाव नाही. आवण त्यातनू काही वमळावे 

ही अपेक्षा अवजबात नाही. पैसा, नाव, प रस्कार 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 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 

ज्ञवनेश्वर, 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), िभुवांगी 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 ूशिरगवांर्कर (६), अिोक कोठवरे (५० खांडवांचे 
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िहवभवरत), श्री. शर्जय पवांढरे (ज्ञवनेश्वरी भवर्वथा), िोहन िद्वण्िव 

(जवगशतक कीतीचे र्ैज्ञवशनक), सांगीतव जोिी (आद्य गझलकवरव, १७ 

पु् तके), शर्नीतव देिपवांडे (७) उल्हवस हरी जोिी(७), नांशदनी दिेिुख 

(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(३) अरण क ळकणी(८), 

मध कर सोनवणे(३) असे ज्येष्ठ र् अनुभर्ी 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 । 


