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आयष्ु य हिरविाना

आयष्ु य दििवताना
िे पस्ु िक हवनामूल्य आिे

पण फ़ुकट नािी
या मािे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आिेि .
म्िणनू िे वाचल्यावर िचच करा ३ हमहनट

१ हमहनट : िेिकाांना फ़ोन करून िे पस्ु िक कसे वाटिे िे कळवा
१ हमहनट : ई साहित्य प्रहिष्ठानिा मेि करून िे पस्ु िक कसे वाटिे िे कळवा.
१ हमहनट : आपिे हमत्र व ओळिीच्या सवच मराठी िोकाांना या पस्ु िकाबद्दि अहण ई साहित्यबद्दि साांिा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्यािा पस्ु िके हमळणे बांद िोऊ शकिे.

दाम नािी मािि. मािि आिे दाद.
साद आिे आमची. िवा प्रहिसाद.

दाद म्िणजे स्ििु ीच असावी असे नािी. प्राांजळ मि, सूचना, टीका, हवरोधी मि याांचे
स्वािि आिे. प्रामाहणक मि असावे. ज्यामळ
ु े िेिकािा प्रििी करण्यासाठी हदशा
ठरवण्याि मदि िोिे. मराठीि अहधक कसदार िेिन व्िावे आहण त्यािून वाचक
अहधकाहधक प्रिल्भ व्िावा, आहण सांपूणच समाज सिि एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीवर जाि
रिावा.

संदीप हरिश्चंद्र यादव
sandeepyadav1224. blogspot. com
sandeepyadav1224@gmail. com
पत्ता : बी-८०४, बालाजी ससंफनी, सुकापूि, न्यू पनवेल,
नवी मुंबई, महािाष्ट्र
9769980856

या पुस्तिके िील लेखनाचे सर्व हक्क लेखकाकडे सुरस्िि
असून पुतिकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे पुनर्ुवद्रण र् नाट्य,
स्चत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेखकाची लेखी
परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे. िसे न के ल्यास कायदेशीर
कारर्ाई होऊ शकिे.

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.

प्रस्तावना,
िोजच्या धकाधकीच्या जीवनात, धावपळीचे आयुष्य जगताना समाधानाचे क्षण आपल्या
प्रत्येकाला हवे असतात.
थोडा दृसष्ट्कोण बदलला ति आपल्या आसपास घडणािे लहानसहान प्रसंग खुप काही
सिकवून नवचैतन्य फुलवून जातात. समुद्रसकनािी िं गीबेिंगी दगड, िं ख, सिं पले
वेचताना अचानक मोती समळावा तसे िोजच्या जगण्यात काही रुपेिी क्षण सह आपल्या
ओंजळीत येतात, या रुपेिी क्षणां च्या सोबतीने आयुष्य समाधानाने जगता आले
पासहजे ....
अश्याच वैयक्तिक आयुष्यात घडले ल्या काही रुपेिी क्षणां ना या छोट्या
लसलतलेखामधून मांडण्याचा प्रयत्न केलाय.
सवचाि किायला लावणािे हे छोटे छोटे रुपेिी क्षण तुमच्या मनाला नक्कीच प्रसन्न
कितील....

संदीप हरिश्चंद्र यादव
sandeepyadav1224. blogspot. com
sandeepyadav1224@gmail. com
पत्ता : बी-८०४, बालाजी ससंफनी, सु कापूि, न्यू
पनवेल,
नवी मुं बई, महािाष्ट्र

9769980856

अर्पणर्त्रिका

आयुष्यात यिस्वी होण्याआधी एक माणू स म्हणू न जगायला सिकवणािे
इतिां ना मदत करून नेहमीच चां गुलपणे वागण्याची सिकवण दे णािे ,
कौटुं सबक आसण सामासजक जबाबदािीची जाणीव करून दे णािे ,
माझे वडील कै. हरिश्चंद्र त्रवठोबा यादव ह्ां ना आदिपूववक अपवण

\

अनुक्रमत्रणका

“ एक उनाड प्रवास ”
“ प्रेमाची भूक ”
" सुखाचे कॅलक्युलेटि "
“ माणूस हिवलाय ”
" या जन्मावि या जगण्यावि "
" बॅलेन्स व्हील्स ”
" अनाहूत स्वागत ”

“ एक उनाड प्रवास.. ”
“मुंबई सेंटरल स्थानकात आपले स्वागत आहे ”, या उदघोषणे नी सकती छान वाटले,
सदल्ली मुंबई िाजधानी एक्सप्रेस पोहचली एकदाची, मायदे िी आल्यासािखे वाटले ...
ऑसफसचे महत्वाचे पेपसव घेण्यासाठी ऑसफस बॉय आला होता स्टे िनवि,
६०-६५ वषाव चा तरुण बॉयच म्हणावा लागेल... साहे ब पेपि दयाsss, आसण पुढल्याच
क्षणी तो तरुण पेपि घेऊन गदीत सदसेनासा झाला...

लाज वाटली स्वतःचीच, सधक्काि असो या सिक्षणाचा, आसण मोठे पणाचा...
वसडलां च्या वयाच्या माणसाने साहे ब बोलावे यासािखा दु सिा अपमान नाही, मुळात
संस्काि हे मान्यच करू दे त नाहीत...
ओला उबेि पेक्षा आज एसटीने प्रवास केला ति पनवेलपयंत... बिाच काळ लोटला
एसटीने प्रवास करून, सो कॉल्ड हाय फाय झालीये लाईफ आता.....
बघता बघता दापोली बस सनघाली, एक पनवेल द्या.. तु म्ही पण पनवेल???
पनवेल नंति एसटी रिकामी जाण्याची सचंता त्याच्या चेहऱ्यावि स्पष्ट् सदसत होती,
सकती सह सनष्ठा त्याची कामावि.... खिं च लाखभि रुपये पगाि घेऊनही आपण कितो
का आपल्या कंपनीचा इतका सवचाि??
एव्हाना गाडी कुलाव नेहरुनगि आगािात पोहचली, गाडी दहा समसनटे थां बेल एवढे
बोलु न कंडक्टि स्वािी पाठमोिी जाताना सदसली.
बघता बघता गाडीत फेिीवाल्यां ची जत्रा भिली.. वडा पाव, वेफसव, गोळ्या, सबक्तस्कट् स,
पाणी बाटली, कसलं गsssssड.... एकापेक्षा एक जोिात आवाज येऊ लागले .

एक फेिीवाला फािच काकुळतीला आला होता, साहे ब काहीतिी घ्या हो... िें गदाणे ,
चणे , वेफसव, पॉपकॉनव... पैसे कमवण्याची त्याची धडपड स्पष्ट् सदसत होती.. नकळत
क्तखिात हात गेला....
खिं च सकती अवघड आहे गिीबाला साधे १०-२० रुपये कमावणे....

एव्हाना गाडी बऱ्यापैकी भित आली होती, कंडक्टि स्वािीचा चेहिा आता खुलला..
वािी टोलनाका पाि केला तसा डरायव्हि आसण कंडक्टिच्या गप्पा िं गु लागल्या..
गाडी एकदा दापोली आगािात पोहचली की मग जाऊयात िाव समुद्रावि, बायकोने
सकाळी पाच ला उठून पोळ्या सदल्यात बां धुन.. हानुयात सबचवि बसून िाव, आपण
पण कधी मजा किायची...
कंडक्टिच्या अनुमोदनाचा लगेच स्वीकाि झाला डरायविकडून.

मला नकळत प्रिां त दामले च्या नाटकाच्या ओळी आठवल्या..
" सुख म्हणजे नक्की काय असते, काय पुण्य केल की ते घिबसल्या समळते "
बघता बघता कधी पनवेल आले कळले च नाही, बऱ्याच गोष्ट्ी सिकलो या दोन
तासाच्या प्रवासात..
आता कधी एकदा घिी पोहचून पाखिां ना कवेत घेतोय असे झाले य...

स्थळ

: मुंबई सेंटरल बस डे पो

तारीख

: ३१-०३-२०१७

वेळ

: सकाळ ०९:३०

“ प्रेमाची भूक ”

आज बहुतेक उिीि होणाि ऑसफसला, डरायसवंग किता किता मनात सवचािां चे चक्र
सफित होते मध्येच िे डीओ समिचीचा सजतु िाजही कानावि पडत होता, मला ति त्या
कणव ककवि गाण्यां पेक्षा सजतु िाजचे बोलणे च जास्त सुखावह किते, कोणी इतके सुंदि,
अथव पूणव कसे बोलू िकते ते ही कधीही न पासहले ल्या श्रोत्यां साठी.. इथे आपल्या
माणसां बिोबि बोलतानाही मनातले प्रेम ओठां वि यायला धजावत नाही आजकाल...
टु ssss ८:४५ am वेलकम संसदप यादव, हुश्श चला वेळेवि पोहचलो ऑसफसला,
नाही म्हणायला आमची पंच मिीन न चुकता मला वेलकम किते.....

आज काहीतिी चुकल्या चुकल्या सािखे वाटत होते , ऑसफसमध्ये सििताना माझी
नजि सतलाच िोधत होती, नेहमीच्या दोन तीन जागा पासहल्या, पण ती कुठे च नव्हती.
क्तखन्न मनाने मी माझ्या जागेवि आलो, कामाच्या गडबडीत कसे दोन तास गेले
कळले च नाहीत. पण मनात रुखरुख होतीच, ती न सदसल्याची....
िे वटी न िहावून मी उठलो जागेवरुन आसण खाली आलो सतला भेटायला, ओहो काय
आश्चयवम ती सजन्याजवळच बसली होती, जणु काही माझीच वाट बघत होती. माझ्यावि
एक िागीट कटाक्ष टाकून सतने माझ्याविील नजि हटवली. तु नसलास तिी मला
काहीही फिक पडत नाही जणु हे च सुचवले सतच्या नजिे ने....
मला कळु न चुकले स्वािी आज भलतीच िागावलीये.
काय ग किी आहे स? मी आपलं काहीतिी सुिवात किायची म्हणु न बोललो..
अपेक्षेप्रमाणे काहीही प्रसतसाद नाही आला.. मी हळु वाि प्रेमाने सतच्या पाठीवि हात

सफिवला, थोडे से गोंजािल्यावि अखेि सतने मौनव्रत सोडले,
मॅsssऊsssss. बिे वाटले ऐकुन...
भुक लागले का ग, मॅssऊss मला उत्ति समळाले .
ओ एक पािले जी द्या 5 रुपयेवाला, भिाभि मी दु कानातू न पित आलो सतच्या जवळ,
सगळा पुडा सतच्या पुढ्यात मोकळा केला. आसण मी बाजूला जाऊन सतला न्याहाळू
लागलो....

२-३ सबक्तस्कटे खाऊन झाल्यावि ती उठून बाजू ला जाऊन बसली, मला कळे नाच
आता काय झाले , मी जवळ येऊन सवचािले , काय झाले गं? भुक नाही का? मॅऊss,

सतने हो म्हटले .
मग खात का नसावी मी सवचािात पडलो....
एव्हाना सतच्या डोळ्यां ची भाषा समजू लागलो होतो मी, सतच्या डोळ्यात बघताच मला
समजले सतला काय हवय माझ्याकडून..
मी एक एक कित सगळी सबस्कीटे माझ्या हाताने सतला भिवली, आता भुक समटल्याचे
समाधान स्पष्ट् सदसत होते सतच्या चेहऱ्यावि.....
मी उठून मागे वळणाि इतक्यात ती धावत आली आसण माझ्या पायाला अंग घासुन
गोल फेऱ्या मारू लागली, जणु काही सतला सां गायच होत पोटातल्या भूके बिोबिच
प्रेमाची भूकही समटली होती आज सतची......
टु न कन उडया माित ती सदसेनासी झाली, मी अजू नही स्तःब्धपणे एकाच जागेवि
उभा होतो.

एवढ्याश्या सचमुकल्या सजवाने आज सवचाि किायला भाग पाडले, खिं च या आजच्या
धकाधकीच्या आयुष्यात आपल्या कुटू ं बातल्या, सजवलग व्यिींची प्रेमाची भूक
भागवायला कुठे कमी ति पडत नाही आहोत ना आपण........

स्थळ

: ऑसफस, चां सदवली - मुंबई.

तारीख

: ०७-०४-२०१७

वेळ

: सकाळ ०८:४५

" सुखाचे कॅलक्युलेटि "

ओहो!! घडाळ्याचे काटे ८:१५ वि पोहचले , १५ समनीटे उिीि झाला. फ्लाईट
सदल्लीत लँ ण्ड व्हायला.

कहा हो, सडपाचि गेट नं ६ पि आ जाओ, जी साहब. आजचा आवाज अनोळखी
वाटला.
िाजे ि भाई कहॉ है ? गाडीत बसता बसता मी नवीन डरायवि ला सवचािले . वो तो एक
मेहनेके छूट्टी पि है , ईसलीये तो मै आया हू.
काचेवि पडणािा भुि भुि पाऊस छान अल्हाददायक वाटत होता, एव्हाना गाडीने
वसंत सवहाि सोडले आसण जुजबी ओळखीनंति आमच्या गप्पां नाही िं ग चढू लागला.
लगते नही हो आप ५२ साल के मी समश्कील पणे म्हटले, दोघां चाही संकोच अजू न
थोडा कमी झाला.
दो बेटे स्कुल मे औि बडी बेटी लास्ट ईयि कॉले ज मे है अभी, पूिी फॅसमली गाव में
औि मे अकेला यहा िे हता हू. त्याला सकती बोलू आसण सकती नको असे झाले होते,
अस वाटते बऱ्याच सदवसां नी कोणासमोि तिी मनमोकळे कितोय तो. मग मी ही
थोडी सबुिी घेत माझे संवाद फि हं हं आसण अच्छा अच्छा पयंत मयाव सदत ठे वले.
साल मे एक बाि गाव जाकि एक साल की यादे औि खुसिया लेकि आता हूं , मेिी तो
सजं दगी चली गई गिीबी मे, बस अब बच्चो को पढा सलखाकि बडा किना है .
एव्हाना गाडीने ग्रेटि कैलास मागे सोडले , सकतना कमा लेते हो? बोलता बोलता चुकून

माझ्याकडून सवचािले गेले. जाणे दो साहब, आपको छु ट लगेगा मे बताऊंगा तो
आपको झुठ लागेगा, मी लगेच म्हटले िे हने दो कुछ् दु सिी बात किते हे ....

थोडा वेळ दोघेही िां त होतो,
आपसे क्या छु पाना साहब ८५००/- सॅलिी समलता है , भगवान की दया से ईस मै भी
खुष हू. मी ति एकदम सुन्न झालो, काय बोलावे ते च सुचेना. नकळत मनातल्या मनात
मी आकडे मोड करू लागलो गावाकडे फॅसमली ३ मुले आसण हा सदल्लीत.
सिक्षण, आजािपण, घिखचव.. कसे काय भागत असेल. याचा सहिोब काही माझ्या
कॅलक्युलेटि मध्ये बसेना, पण ही स्वािी ति मस्त रिलॅक्स वाटत होती.

सवचािां च्या चक्राने असधक वेग पकडला आता डोकं बसधि होतय की काय असे वाटु
लागले........
क्या सोच िहे हो साहब उतिीये घि आ गया आपका, मी क्तखन्नपणे खाली उतिलो,
िस्ता क्रॉस करून मागे पासहले ति स्वािी मस्त डोळे समटू न सीट मागे करून पहुडली
होती.
मनात आले सिळ जाऊन सवचािावे त्याला, कस जमत सगळ, कुठल्या कॅलक्युलेटि
मध्ये आकडे मोड कितोस.....
आसण जमले चति त्याच्याकडु न ते सुखाचे कॅलक्युलेटि घेऊनच यावे !!!!

स्थळ

: सदल्ली एअिपोटव

तारीख

: १९-०६-२०१७

वेळ

: सकाळ ०९:१५

“ माणूस हिवलाय ”

बोला, काय आहे तु मचं, पोसलसाने जवळ जवळ मला दिडाऊन सवचािले . साहे ब
ऑसफसच्या कामासाठी ऑफिोि प्लॅटफॉमववि जायचंय, पोलीस क्लीअिन्स
ससटव सफकेट हवय.
पेपि आणले त का सगळे ?
मी मानेनंच हो म्हटल.
थां बा थोडा वेळ, या बाईंच होऊ दे आधी.

आधीच कुतू हल पोसलसां च्या कामाच्या पध्दतीचे, त्यात सतथे दु सिे किण्यासािखे
काहीच काम नसल्यामुळे आपसूकच मी त्यां चे सनिीक्षण करू लागलो.

साहे ब दहा सदवस झाले माझे हे घिी नाही आले त, हो साहे ब माझे बाबा हिवले त,
त्यां चा मोबाईलही लागत नाहीये. १८-२० वषावची तरुणी व सतची आई पोलीसां ना सां गत
होती.
अहो बाई साधा मोबाईल हिवला तिी त्याच सदविी लोक तक्राि नोंदवतात तुमचा ति
माणू स हिवलाय, आधी का नाही तक्राि केली. थां बा मी सां गते असे म्हणु न आईने
बोलायला सुिवात केली, साहे ब आठवड्याभिात येतो असे सां गून हे गेलेत.
कुठे गेलेत काही सां सगतलय का, बहुते क चेन्नईला गेले असतील, मुंबईचा कोणीतिी
मुकादम घेऊन गेलाय पाचिे रुपये िोजं दािीवि.

सहज त्या मुलीकडे पासहले आसण मी जागचा उडालोच, ती चक्क मोबाईलमध्ये पहात
गालातल्या गालात हसत होती. आईने कोपऱ्याने मािताच ती भानावि आली. तीचे
बाबा हिवल्याचे दु ःख सतच्यापेक्षा जास्त मलाच झाल्यासािखे वाटले.
दारू सपतात का? नाही साहे ब दारूच त्यां ना सपते , काहीही करू िकतात हे
दारुसाठी. दारू पाजतो म्हटले ति कोणाबिोबि ही जायला तयाि होतात. आधीही
असे गेलेत सनघुन पण १-२ सदवसात येतात पित. साहे ब यावेळी फाि सभती वाटतेय,
त्यात त्यां चा मोबाईलही बंद आहे .

कामधंदा काय कितात? पोसलसां चा पुढचा प्रश्न. तसं ति काहीच नाही घिीच
असतात, मी व मुलगी कामाला जाते याविच घि चालते आमचे.
बाहे ि काय लफडं वगैिे?

हो साहे ब आहे एक बाई, तसंच काहीतिी आहे , इतक्या वेळ गप्प असलेली मुलगी
बोलली. तसा आईने िागाने मुलीवि एक कटाक्ष टाकला, तस काही नाहीये साहे ब
त्यां ची मैत्रीण आहे ती कधीतिी फोन किते इतकेच. सतच्याकडे पण सवचािले सतलाही
काही मासहत नाहीये.
िे ल्वे रूळां वि पासहलं त का?
नाही नाही तस काय किायची सहम्मत नाहीये यां ची, खुप घाबिट आहे त हे .
हवालदाि यां ची FIR सलहून घ्या, पोसलसाने हुकुम सोडला.
माझ्या मनात प्रश्नां चे काहुि माजले ....
खिं च ििाच्या नात्यां मधला ओलावा कधी इतका कमी होऊ िकतो का?
कोणी दारूच्या इतक्या आहािी कसे जाऊ िकतं ?
कोणी बायकोमुलां ची जबाबदािी किी सवसरू िकतं ?
बाबा हिवल्याच काहीच दु ःख होऊ नये त्या मुलीला?
कोणी नविा हिवल्याचे इतके िां तपणे कसे सां गु िकतं कोणी?
खिं च माणसातली माणुसकी कमी झालीये का?
असे अनेक अनुत्तीणव प्रश्न मनात घेऊत मी पोलीस स्टे िनच्या बाहे ि पडलो......

स्थळ : खां देश्वि पोसलस स्टे िन
तारीख : ०३-०९-२०१७
वेळ

: संध्याकाळ ०४:४५

" या जन्मावि या जगण्यावि "....

बूट पॉसलि किणाि का? किणाि ना साहे ब, द्या इकडे ...
अग सह चप्पल तु सिव, म्या पॉसलि कितो, चप्पल बायकोकडे दे त त्याने मोचाव माझ्या
बुटां कडे वळवला.
िस्त्याच्या कडे ला झोपडीवजा त्याचे दु कान, लहानसेच पण आटोपिीि लावले ले.
दिव नी भागात जु ने सुक्तस्थतीतील बुट ठे वलेले, सवक्रीसाठी असावेत बहुते क.. विच्या
बाजू ला नवीन जोडां चे तोिण लटकत होते. आतमध्ये नवीन चपला, बुटे व्यवस्थीत
िचुन ठे वलेली, डाव्या बाजू ला पॉसलिच्या डब्या, ले स, ब्रि, दाभण व इति हत्यािे
पहुडले ली....
दोघेही नविा बायको अगदी मन लावून आपापली कामे कित होती..
सकती वषव झाली तुमच्या दु कानाला?? संवादाला सुिवात किावी म्हणू न मी सहज
सवचािले .... १४-१५ वषव झाली, म्हणजे बघा मी दु कान थाटले ते व्हा सह म्हाडा कॉलनी,
हा टॉवि, हा बसस्टॉप आजु बाजु ची दु काने काहीच नव्हत बघा...
सकती सुटतात सदवसाचे?
चां गला सदस असेल ति ३००-४०० रुपये समळतात नाही ति कधी ५०-६० रुपयेही लई
झाले..
आयुष्य गेल बघा आमच कष्ट् किण्यात, खुप चां गल वाईट सदस पासहले त पण म्या अन
माझ्या बायकोने कधी हात नाही पसिले कोणासमोि...
समोिच्या म्हाडा कॉलनीकडे बोट दाखवत.. पै न पै साठवुन एक खोली घेतलीये
सवकत १५ लाखाला, माझी सतन्ही मुल बी चां गली सनघाली आता कॉलेजला आहे त...

मग मुलं कितात की नाही काही मदत धंदयात?
ती लाख म्हणतात पन आम्हीच नको बोलतो.. मी आन बायकोने ठिवले य आपल्या
मुलां ना नाही चपला सिवायला लावायच्या. भिपुि मेहनत किायची आसण खुप
सिकवायचे मुलां ना बस्स एकच स्वप्न आहे आमच, मोठा साहे ब झाले ल पहायचय
त्यां ना...

बाजु च्याच झोपडीवजा चां भािाच्या दु कानाकडे खुणावत, मी सवचािले .. हे पण तुमचेच
का?
कसलं काय साहे ब, थोड चां गलं चाललेलं बघवतय का कोणाला आसण नाते वाईकां ना
ति नाहीच नाही...

का हो अस का बोलताय? मी प्रश्नाथव क नजिे ने सवचािले ..
आई वािली म्हणू न १५ सदवस गावाला गेलो पित येईपयंत माझ्या चुलत भावाने हे
जवळच दु कान थाटले ..
आम्ही पुष्कळ समजावले इतक्या वषाव चा धंदा आहे माझा, तु दु सिीकडे टाक दु कान,
पण तो ऐकेल ति कुठला वरुन मलाच म्हणतोय नसेल जमत ति तु च जा
दु सिीकडे ...
आधीच महागाईने कंबि मोडलेय त्यात याने धंदा अध्याव वि आणलाय... लाज वाटते
अश्यां ना नाते वाईक म्हणायला... सकती स्वाथी झालेत सगळे .. अस्सं दु सऱ्याच्या
पोटावि पाय दे ऊन सुखी होता येईल का तुम्हीच सां गा बि.
आता मी पामि यावि काय बोलणाि..

एव्हाना बुट पॉसलि करुन झाले होते. मी बूट घालू न २० रुपयाची नोट पुढे केली. नको
नको साहे ब िाहू दे त पैसे तु म्ही इतक्या आपुलकीने बोललात हीच माझी मजु िी... असे
नका करू घ्या पैसे नाहीति मी पित येणाि नाही असा दम भरून बळे च मी पैसे
त्याच्या हातात टे कवले आसण सनघालो...

आपसूकच आता मला माझ्या समस्या, ताणतणाव क्षुल्लक वाटु लागल्या.. आपल्याला
उगाचच वाटत असते आपण खुप कष्ट् कितो, खुप दु ःखं आहे त आपल्या वाट्याला...
मग असाच एखादा अवसलया क्षणात आपल्याला आपण सकती नसिबवान आहोत याची
जाणीव करून दे तो...

मनात अरुण दातें च्या पंिी गुणगुणतच मागे सफिलो..
" या जन्मावि या जगण्यावि शतदा प्रे म किावे........ "

स्थळ : संघषव नगि, चां सदवली
तारीख : १४-०३-२०१८
वेळ

: सकाळी ११:३०

" बॅलेन्स व्हील्स "

डॅ डी या मुलाची सायकल बघाना सकती फास्ट चालते आसण खड्डयात पण नाही
अडकत, माझी सायकल का नाही अिी चालत? माझ्या पाच वषाव च्या मुलीचा सनिागस
प्रश्न !!!
हे बघ यामुळे, मी बोटाने खुणावत म्हटले..
डॅ डी सह ति छोटी चाक्. बिोबि, म्हणजेच बॅलन्स व्हील्स.
हे बघ सह चाकं काय कितात ति तुझी सायकल चालताना पडू दे त नाही दे त पण एक
प्रॉब्लेम आहे की,
यामुळे सायकलचा स्पीड कमी होतो आसण ती खाचखळण्यात अडकते .
डॅ डी मग सह चाकं काढू न टाकुयात का आपण.
नको ग तु अजु न लहान आहे स, त्यापेक्षा चाकं थोडी वि करूयात. म्हणजे तु झी
सायकल थोडी जोिात पळे ल आसण गिज पडे ल ते व्हा सह छोटी चाकं आधाि दे ऊन
तु ला पडण्यापासुन वाचवतील.
मुलीला माझे म्हणणे पटले .
आम्ही तडक िस्त्यापलीकडील सायकलवाल्याकडे जाऊन छोटी चाकं थोडी वि
करून घेतली.
बघ बि आता चालवुन, थोडी घाबित घाबितच सतने सायकलला पँडल मािले.. बघता
बघता ती एक मोठ्ठा फेिा मारून आली.

डॅ sssssडी, wowwwww आता माझी सायकल पण फास्ट चालते आसण खड्यात
अडकत पण नाही.
मी अजु न एक िाउं ड मारून येते...
सतच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे पहा सवचाि करू लागलो.....

आपण पण आयुष्यात असे सकत्येक बॅलेन्स क्तव्हल लावून जगत असतो. सतत
कुणाच्यातिी आधािाखाली असतो.
खिं य ना !!! आई, वसडल, बसहण, भाऊ, समत्र परिवाि ..... असे बिे च जण.

थोडा बॅलन्स जातोय असे वाटले की लगेच आपण कुणाचातिी खां दा धितो
आधािासाठी...
जणु या आधािाची सवयच होऊन जाते आपल्याला... ति
इथे च चुकतो आपण आसण मग माझी गाडी का हळू चालसलये म्हणु न नसिबाला दोष
दे त बसतो...

थोडी सहम्मत करून सह आधािाची चाकं जिा वि करून बघा ति..
लहान सहान पॉब्लेमिी स्वतःच लढायला लागा.. बिे च काही सिकवून जातील हे
लहान सहान प्रॉब्लेम्स, बघा स्वतःच्या सहमतीवि जगण्याची निाच काही औि असते ..
मोठी दु ःख आली की आहे तच की आधािाची चाकं.. थोडी वि ति केलीयेत,
आपसुचक ती टे कतील ती खाली... कितील तु म्हाला मदत लढायला..
तु म्हीही बना आधािाची चाकं जे व्हा त्यां ना गिज असेल..
बघा पटतं य का....
डॅ sssssडी कसला सवचाि किताय, चला घिी जाऊयात.....

स्थळ : घि, बालाजी ससंफनी, सुकापूि, नवीन पनवेल
तारीख : ०७-०६-२०१८
वेळ

: संध्याकाळी ०७:३०

" अनाहूत स्वागत "

भुिभुि पाऊस पडत होता, पैसे काढण्यासाठी म्हणू न गाडी एटीएम समोि थां बवली.
छत्री आणली नसल्याचे खापि बायकोवि फोडून गाडीतून उतिलो. िाक्तिक चकमक
नको म्हणू न दिवेळी प्रमाणे बायकोने यावेळीही न केले ली चूक मान्य करून मौन
िाहणे पसंद केले .
कुठे तिी वाचले होते, “90 % of the happiness in your life is depend
upon your one decision, to whom you will marry. ” या बाबतीत मात्र
मी नक्कीच खुप निीबवान आहे . अगदी मनासािखी व सां भाळू न घेणािी सहचारिणी
समळण्याबद्दल. असो कौतु क सोहळा इथे च आटोपता घेतो कािण चाि चौघात जास्त
कौतु क केले सक बायका फि चाि चौघातच नवऱ्यािी नीट बोलतात असेही वाचलेले
आठवतय मला.

बऱ्याच वेळेला एटीएम टे म्पििी आऊट ऑफ सक्तव्हवस या मेसेज चा अनुभव गाठीिी
असल्यामुळे, लगबगीने पावले टाकत लां बूनच एटीएम ची स्क्रीन पाहून मिीन चालू
आहे सक नाही याचा अं दाज घायचा प्रयत्न केला..

भुिभुिणाऱ्या पावसामुळे काही स्पष्ट् सदसत नव्हते पण कोणीतिी समणसमणत्या नजिे ने
एटीएमच्या केसबन मधून माझ्याकडे पाहत आहे असे वाटले . जसजसा जवळ जात
होतो आतील नजि जास्त स्पष्ट् जाणवू लागली.

कोण असेल बिे आत मध्ये आसण माझ्याकडे का असे एकटक पाहत आहे त, काही
बोलायचे का त्यां ना, चेहिा ति अनोळखी वाटतोय. असे एक ना हजाि प्रश्न माझ्या मनात
येऊन गेले आता एटीएमच्या काहीच पाऊले दू ि होतो मी, न िाहून सािखे माझे ही लक्ष
सतकडे च जात होते....
पित मागे सफिायचाही सवचाि मनात येऊन गेला.. िेवटी सवचािां चे काहूि थोडे िां त
कित मी एटीएम चा दिवाजा उघडला.

"नमस्कािsssss या या " समोिील ६०-६५ वषावची व्यिी उभे िाहून अत्यंत अदबीने
उद्दगािली.. डोळ्यां मध्ये प्रचंड तेज, खूप आश्वासक आसण हसिा चेहिा, सफेद खुंटले ली
दाढी, हलाखीच्या परिक्तस्थतीची साक्ष दे णािी एकूणच ििीियष्ट्ी, अगदी नवीन परिपूणव
सुिक्षा िक्षकाचा गणवेि बहुते क आजच पसहला सदवस वाटावा असा ....

या अनाहूत स्वागताने मी फािच भािावून गेलो नकळत डोळ्यासमोि सवमानात प्रवेि
किताना कृसत्रम हास्य करून स्वागत किणाऱ्या हवाई सुंदऱ्या तिळू न गेल्या... त्यां चा
समोि यां चे स्वागत जास्त खिे पणाचे आसण नैससगवक वाटले....

नमस्काि, बसा हो तु म्ही मी उत्तिलो आसण एटीएम मिीन कडे वळलो.. पैसे काढता
काढता हळू च एक कटाक्ष टाकला ति ते गृहस्थ अत्यंत आत्मीयते ने माझ्याकडे पाहत
होते ... काही हवंय का यां ना, थोडे पैसे दे ऊ करू का? मी सवचाि करू लागलो...
पण पैसे दे ऊन मला त्यां चा स्वासभमान मला दु खावायचा नव्हता....
मी काहीच न बोलता बाहे ि पडू लागलो..

इतक्यात मागून आवाज आला " चला, सावकाि जा ".. मी त्यां ना हात जोडून
नमस्काि केला आसण बाहे ि पडलो...

इतका वेळ मी बाहे ि येण्याची वाट पाहत असले ला माणू स घाई घाई ने आत गेला..
दिवाजा बंद होता होता पुसटचे िि माझ्या कानावि पडले ""नमस्कािsssss या
या"...
त्या माणसाचे सह सततक्याच आत्मीयते ने स्वागत, फाि छान वाटते अश्या चां गुलपणा
असणाऱ्या व्यिींना पासहले सक...
बहुते क सह िेवटचीच सपढी असणाि असे वागू िकणािी....
आपल्या कमाव ला सववस्व मानणािी...
इतक्या आपले पणाने बोलणािी...
कोणत्याही परिक्तस्थतीत सुखी िाहणािी.....
दु सियाच्या मनात सहज घि किणािी.....
सवाव त महत्वाचे एक माणू स म्हणू न जगणािी.......

स्थळ : आयसीआयसीआय एटीएम, सेक्टि -५, नवीन पनवेल
तारीख : ११-०८-१८
वेळ

: सकाळ १०:३०

आपल्या असभप्राय व सूचनां चे स्वागत आहे .
लवकिच भेटूयात............

भाग -२ मध्ये....

