
भाडंा सौख्भभर 
“ही अनसू्ा खुटर उलाथली?”  

नळावभ आल्ाआल्ा स ्भायरनर नेथल्ा सया्ा ळा्ाांना ााळ नवााभलाच इेक्ाे  ुु न 
अनसू् ा र्ेाना � सलीच आवाा �टपरला ाढवून स ्भायरनर नेला नेथूना हाााभलीी  

“ाा् योी यी आ ी नलाभ र्वााी वाट ळघेंस ा� ाा्? आनन ेी थोभली ालशी ाशाला 
आनली? स ्भायााी ालशी  हान हा र् रे सयल्ांयी ालावां ाहनून?” 

“ेुला  हा् घभाे थाभाा � सलां रे यडवां घरवन  ावे सुटलंस नलाभ लळंभ लावासा” 
अनसू् रनरही वभच्ा पपीे अंेभ-लंघी ाळाळ फर ालाच रेव�ाशाा ााभणावुन  ्ा  ोघघाी 
खडाांयी ांुपली; थोडी हाथापाईही झाली;  ्ाे  ा ोघघच्ा भभल्ा घायभी रह ाळल्ा; 
यय इेभांारही ेोल यरलर; भण युाळी याालीच ााही ााळ नळाललोळ भंयला आनण यय  ्ा 
झंुााभ ळा्ाा आपापल्ा घायभी भुन ननघाल्ाच पण शानब ा लाथाळी याा सया्ााणी 
पाभ घभी पोारेो ाालाू भानहलीच  

अनसू् ा आनण स ्भाया  ायराकच्ा नावाभावाच्ा वा�भणी हो ्ा;  ्ांच्ाेली  ा नळावभ 
आली नाही ेभ  सुभीला पाणवठा सुना-सुाा वाटरी इेां  ्ांच्ाेल ंनाें अेूट होेंच  ्ा 
नळावभच्ा ळब रेा ाणी यंुळईच्ा झोपडपपीे भहाणाऱ्ाी  ाा�ा नवऱ्ांच्ा ळा्ाा आनण 
ााभ-पाा पोभांच्ा आ्ा हो ्ा; ा याच्ा आ ीपासूना ाोसळून भानहलरल्ा आभाळाला 
आपल्ा ाकांच्ा खांळावभ परले हो ्ाच नळावभां भांडण हाा  ्ांाा पाव घटाराा नवभंयुळा 
होेा आनण ेो  ्ांच्ा ह ााा होेा; सायु ान्ा होेाच  

सवेत भांडणाच्ा  ुयुम�े घुसलं ा� यनाला लढाढ ाा फ ाढेो आनण रे श�भभालाही 
्ुध ासाठी सस ाभेंच  ्ा े्ाभीसाठी य  ूे  डोपायीन नावाां भसा्न अन ा कवेंच यनाला 
आनं  होेो रेवहाही य  ूे  हरा भसा्न अन ा  याणाे ळनेंच ्ुध ावभ ााणाऱ्ा साननाांना ार 
सफुभण ाढें रे  ्ायुळराच झोपडपपीेल्ा ाकाभी ळा्ाांना नळावभच्ा ेंुळळाेून  ्ाा 
भसा्नााा डोस नयळाला; रेव�ा टॉननानर  ्ांना ाायं उपसा्ला उभाभी नयळालीच 

यंुळईच्ा उपनयभांे भाान  निण टोााच्ा ्�फसाे भोा ाा- र् ाभणाऱ्ांां आ्ुष्ही फाभ 
सुखाां नसेंच पण ळब रेाांना  ्ाेही वरळरवभ नयळालरली  रन; �नाे नयळालरली नखडा�ाी 
ाायाी सटरशनावळ नयळालरली ेााी भााी वयाभर आनं ाार िण शो ून अखखा � वस योड 
यानणं ायेंच  



पण ााहीाण सवभावेता ननभाश असेाेच  ्ांना असर सुखाार िण �टपणं ाये नाहीच  ्ांाा 
� वस औ ासी ्ानर भभलरला असेोच ा ीेभी नाडीला र्ढन  ्ांां ाुणाशीेभी भांडण होें; 
य  ूे ली डोपायीनाी पाेळी वाढ रे आनण यन   ाा ा� हलां वाटेंच  यय रे उयााा 
ाुभापेी ााढून भांडून ळघेाेच भांडण्ाेून नयळणाभं सखु ाळे-नाळे   ्ांच्ा अंेयतनाला 
भावेंच नाभाश्ावभाा उेाभा ाहणून ही याणस ंढठसूट भांडण उाुन ााढेाेच ेसरा 
भांडणाभर नभडूही शो ेाेच ेी  ्ांाी नाससया यभा अस रेच   

ळाा�च्ांनी  ्ा ननाप�वी भांडणांाा ाास ाुन घरढ न र्च  ्ायायां नाभाश् सयाून घरेलं; 
 ्ावभ उपा् ारलर ेभ साऱ्ांांा नाणं सुखाां होईलच   
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