या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

पन्ु हा एकदा
असा मी असामी
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकानां ा ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तुम्हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल

आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ानां ा आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव
आिशां त्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने
लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व
त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपणू ण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.

ई सावहत्य प्रवतष्ठान
सादर करीत आहे

पन्ु हा एकदा

असा मी असामी
- भाग एक

(प.ु ल. आपल्या भेटीला)

डॉ वीरेंद्र वसतं ताटके

पन्सु हव एकदव असव िी असविी
लेखक- डॉ र्ीरें द्र र्सांत तवटके
पत्तव - ए - १०५, र्नवज पररर्वर सोसवयटी,
कोथरूड, पिु े, ४११०३८
िोबवईल क्रिवांक - ९२२५५११६७४
िेल आयडी – tatakevv@yahoo.com
यव प्ु तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकाकडे सरु शित असनू प्ु तकवचे शकांर्व
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कवरर्वई (दडां र् तुरुांगर्वस) होऊ िकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright
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•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपुर्ी शकांर्व
र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य
प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.

लेखकाचा परिचय
डॉ र्ीरें द्र र्सांत तवटके
(M.Com, MBA, PhD,
FICWA, NISM)
डॉ र्ीरें द्र र्सांत तवटके हे
कॉपोरे ट िेत्वत आशि शििि िेत्वत फवयनवन्सस आशि कॉश्टांग यव
शर्भवगवत गेली पच
ां र्ीस र्र्षे कवयारत आहेत.ते इशन्स्टटयटु ऑफ
कॉ्ट अकौंटांट्स ऑफ इशां डयवचे फे लो िेंबर असनू फवयनवन्सस
शर्र्षयवत त्यवांनी पीएचडी सांपवशदत के ली आहे. गांतु र्िक
ू शर्र्षयवर्र
त्यवचां ी अनेक प्ु तके प्रशसद्ध झवली असनू आकविर्विी,
दरू दिानर्र गांतु र्िक
ू शर्र्षयवर्र त्यवांच्यव िल
ु वखती प्रसवररत झवल्यव
आहेत. बॉम्बे ्टॉक एक्सचेंज आशि असोशसएिन ऑफ
म्यच्ु यअ
ु ल फांड्स ऑफ इशां डयव यवच्ां यवतफे घेतल्यव जविवऱ्यव
गांतु र्िक
ू कवयािवळेचे ते ट्रेनर आहेत.यवशिर्वय ते र्तािवनपत्वांतनू
गेली अठरव र्र्षे लेखन करत आहेत.सध्यव ते पण्ु यवतील एकव
एिबीए िहवशर्द्यवलयवचे प्रवचवया म्हिनू कवयारत आहेत.
प.ु ल.देिपवांडे यवांचे शलखवि हव त्यवांच्यव शर्िेर्ष शजव्हवळ्यवचव
शर्र्षय आहे. पल
ु ांच्यव हयवतीत त्यवांच्यवसोबत पत्व्यर्हवर करिे

आशि त्यवनांतर पल
ु ांच्यव जन्सिशदर्िी आशि ्िृशतशदनवशदर्िी
पण्ु यवतील त्यवच्ां यव शनर्वस्थवनवलव भेट देिे यवतनू र्ीरेंद्र तवटके हे
पल
ु ांसोबत अप्रत्यिपिे शहतगजु करत असतवत.

'पुल'ं कीत ठे वा

लेखकाचे मनोगत
तीस र्र्षवांपर्ू ी पल
ु च
ां े ‘असव िी असविी’ पशहल्यवदां व र्वचले.
तेव्हवपवसनू त्यवतील नवयक अथवात ‘धोंडोपांत’ हे रोजच्यव
जगण्यवतील एक भवग झवले. दररोज असे अनेक धोंडोपतां
आजबू वजल
ू व शदसतवत आशि आपल्यव ्र्तःिध्ये सद्ध
ु व एक
धोंडोपांत दडलव आहे आशि तो पल
ु ांच्यव धोंडोपतां वांसवरखवच र्वगतो
असव एक िोध िलव लवगलव. धोंडोपांत आशि कुटुांशबयवांिळ
ु े जगिां
ससु ह्य होत,ां कटकटीतनू दोन िि सटु कव होते आशि िनवतल्यव
िनवत आपि हसतो यवचेदख
े ील र्ेळोर्ेळी प्रत्यांतर आले. असे हे
धोंडोपतां आजच्यव जगवत आले तर, कवय धिवल होईल यव
शर्चवरवतनू यव प्ु तकवचव जन्सि झवलव.
‘पौशिक जीर्न’ यव लेखवत पल
ु ांनीच म्हिल्यवप्रिविे यव
प्ु तकवतील िजकुरवचे िवलक पल
ु ांच आहेत, िी फक्त पो्टिन
आहे. िवझ्यव कुर्तीनसु वर जे शलशहतव आलां, ते व्यक्त करण्यवचव हव
प्रयत्न आहे. लेखनवत झवलेल्यव चक
ु वसां वठी पल
ु चां ी िवफी िवगनू ,
सदर इ -बक
ु आपल्यवसिोर ठे र्त आहे. के र्ळ आशि के र्ळ
पल
ु ांशर्र्षयी र्वटिवऱ्यव प्रेिवखवतर हे प्ु तक शलहले आहे.त्यवतनू
कोितेही उत्पन्सन शिळर्ण्यवचव हेतू नसल्यवने हे प्ु तक शर्नविल्ू य

देण्यवचे ठरर्ले आहे. शलखविवतनू कोिवचेही िन दख
ु शर्ण्यवचव हेतू
नवहीए; परांतु नजरचक
ु ीने तसे झवले असल्यवस त्यवचां ी आधीच
िवफी िवगतो. र्वचकवांनी आपले अशभप्रवय आशि सचू नव
९२२५५११६७४यव िवझ्यव िोबवइल क्रिवांकवर्र फोन करून शकांर्व
व्हवट्सअँप िेसेज करून अर्श्य द्यवर्ेत ही शर्नांती.
- डॉ र्ीरें द्र र्सांत तवटके
सपां कक
डॉ र्ीरें द्र र्सांत तवटके
पत्तव - ए - १०५, र्नवज पररर्वर सोसवयटी,
कोथरूड, पिु े, ४११०३८
िोबवईल क्रिवक
ां - ९२२५५११६७४
िेल आयडी – tatakevv@yahoo.com

ननवेदन :प्ु तकवतील शचत्े िी ्र्तः रे खवटली आहेत.
ती शचत्े पवहतवनव पल
ु ांच्यव दविले िव्तरवांच्यव,
“लेकव, शचत्ां कवढली आहेस कव X X X X X
कवगदवर्र?” यव र्वक्यवची आठर्ि र्वचकवांनव
नक्की होईल.
- डॉ र्ीरें द्र र्सांत तवटके

|| एक पत् पल
ु ांनव! ||
II श्री II
शप्रय भवई,
सव. न. शर्.शर्.
पत्वस कवरि की...
‘जन्सि आशि िृत्यू यव दोन टोकविां ध्ये पकडून शनयतीने
चवलशर्लेल्यव आपल्यव सवऱ्यवांच्यव फसर्िक
ू ीर्र उपवय म्हिजे
आपल
ु कीने हसर्िक
ू करिे’ - असे िवनिवरे आपि आशि
आपल्यव ितविी िभां र टक्के सहिती असिवरे आम्ही हे आपल्यव
िधील नवत!ां आपि आिच्यवतनू देहवने शनघनू गेलवत तरी आजही
आपली रोज गवठ पडते. पि आज आपल्यविी सांर्वद सवधण्यवची
इच्छव झवली त्यविळ
ु े हे पत् शलहीत आहे.
खरां तर, कवळवबरोबर नवती शर्रशर्रीत होतवत असव अनेकवांचव
अनभु र्, परांतु आपल्यविी असिवरे हे नवते र्र्षवानर्ु र्षे अशधकच घट्ट

होत चवलले आहे. यवलव कवरि म्हिजे आजबू वजल
ू व घडिवऱ्यव
क्लेिकवरक घटनविां ध्ये शदलवसव देिवरी आपली सवशहत्यशनशिाती!
आपि सवांशगतल्यवप्रिविे िनवलव त्वस देिवऱ्यव घटनवतनू
सटु कव करून घ्यवयची असेल तर आपल्यवलवच र्वट कवढवर्ी
लवगते. िेजवऱ्यवने रे शडओ िोठ्यव आर्वजवत लवर्लव तर त्यवचव
त्वस करून न घेतव आपल्यवलवच रे शडओर्रील गविी ऐकू यवर्ीत
म्हिनू त्यवने रे शडओचव आर्वज िोठव ठे र्लव आहे, अिी आपल्यव
िनवची सिजतू करून घ्यवर्ी असे आपिच सवगां नू ठे र्ले आहे.
आम्हीदेखील तेच धोरि चवलू ठे र्लेलां आहे, त्यविळ
ु े िन्तवप
किी होतो. उदवहरि द्यवयवचे झवले तर, ‘ट्रॅफीक जवि’ िळ
ु े त्वस
करून न घेतव उलट त्यविळ
ु ेच र्त्यवर्रील िॉडेल्सची
(गवड्यवांच्यव!) िवशहती आपल्यवलव होते अन् आपल्यव ज्ञवनवत भर
पडते असे आम्ही िवनतो. शिर्वय ट्रॅफीक शसग्नल्सच्यव शदव्यविां ळ
ु े
शदर्वळीसवरखी रोर्षिवई, ती देखील शदर्सव उजेडी पहवयवलव शिळून
िनोरांजन होते, अिीही धवरिव आम्ही करून घेतली आहे. शिर्वय
चौकवचौकविां ध्ये लटकर्लेल्यव फलकवर्ां रील िहवन व्यक्ती
आिच्यवकडे बघत तोंडभर हसत असलेल्यव पवहून देखील आम्ही
्र्तःलव भवग्यर्वन सिजू लवगलो आहोत.

थोडक्यवत आिचां आपलां बर चवललां आहे, तरीही कवयि
र्वटत रहवतां की, तम्ु ही शनिवाि के लेल्यव व्यक्ती (आशि र्ल्ली)
आसपवस असत्यव तर अजनू ही बहवर आली असती. तिु चे ते
रवर्सवहेब आज पवशहजे होते, आशि त्यवांची ती फुल्यवफुल्यवांची
भवर्षव पि पवशहजे होती. आजची पररश्थती पवहून ते तम्ु हवलव “कवय
हे, पीएल!् सगळां गोंधळच झवलांय की सगळीकडां, एके कवच्यव
xxxxx लवथव िवरवयलव पवयजे बगव. आिच्यव डोक्यवलव हव तवप
देऊन तम्ु ही शनर्वन्सत बसलवत की र्ो... र्र!” असां नक्कीच म्हटले
असते.
रवर्सवहेबवांच्यव जोडीलव ‘परु वव्यवनां िवबीत’ करिवरे
हरीतवत्यवदेखील आज हर्े होते. अथवात हरीतवत्यवांनव कवहीही
‘िवबीत’ करिां अर्घड गेलां असतां कवरि कोितवही परु वर्व हवती
लवगू न देण्यवचां कवि आजच्यव लोकवनां ी नक्कीच के लां असतां.
त्यव नवरवयिवलवदेखील पन्सु हव पवठर्नू द्यव खवली! तो गवयब
झवल्यवपवसनू लग्नकवयवातलव ‘आपलेपिव’ किी झवलवय बघव.
सगळ्यवच गोिी आतव ‘इव्हेन्सट’ झवल्यवत! तम्ु ही भले म्हितव
“प्रत्येक घरवत एक नवरवयि असतो”.पि सध्यव एकही नवरवयि

शिळिे िश्ु कील झवले आहे. म्हिनू च आिची तेर्ढी ‘ररक्र्ेि’ ऐकव
आशि द्यव धवडून त्यव नवरवयिवलव खवली!
भवई तम्ु ही ्र्तः प्रवध्यवपक होतव एके कवळी! आशि प्रवध्यवपक
असनू ही तिु ची तिु च्यव शचतळे िव्तरवर्ां र कवय श्रद्धव होती!
आजचे शर्द्यवथी आशि प्रवध्यवपक दोघवांनवही शचतळे िव्तरवांच्यव
शिकर्िीची गरज आहे. कवरि शर्द्यवथी आशि िव्तर यव दोघवांची
एकिेकवर्ां रची आशि ह्यव दोघवच
ां ी शिििपद्धतीर्रची श्रद्धव
उडण्यवची अर््थव सगळीकडे शदसत आहे.
िव्तरवच्ां यव आसपवस सखवरवि गटिे देखील असेल बघव.
त्यव सखवरविलव िव्तरवांच्यवसोबतच येऊ देत. त्यवची ती िद्ध
ु
आशि छवपखवनव िरवठी बोलण्यवची सर्य गेली कव? कव अजनु ही
अधनू िधनू ‘प्रयवस हव प्रशतभेचव प्रविर्वयू आहे.’ सवरखी र्वक्ये
शभरकवर्त असतो? इकडे तर लोकवांनव िरवठीच बोलवयची लवज
र्वटवयलव लवगली आहे. िरवठी िविसू िरवठी लोकवसां िोरच
िरवठीत बोलण्यवत किीपिव िवनतो आहे…..असो.
सखवरविचव अ्सल िद्ध
ु िरवठी बोलण्यवचव एक कवयाक्रि
आम्ही आयोजीत करू आशि त्यव कवयाक्रिवचां शनयोजन करवयलव
आिच्यव िदतीलव परोपकवरी गांपू येतो कव तेर्ढां बघव.

खरां सवांगू कव, सगळ्यवच व्यक्ती आशि र्ल्लींची आज
आम्हवलव गरज आहे. त्यवच्ां यव जोडीलव ‘असव िी असविी’ िधलव
कशर्तव करिवरव नवनू सरांजविे, बढवयव िवरिवरव आप्पव शभांगवडे,
िांकऱ्यव, प्रोफे सर शठगळे आले तर िोठीच िजव येईल. त्यवांनव सवांगव
की पिु ेकर, िांबु ईकर, आशि नवगपरू कर एर्ढेच नव्हे तर सांपिू ा
िहवरवष्ट्ट्रवतील लोक 'कर' जोडून ह्यव सर्वांची र्वट पहवत आहेत.
ती सर्ा िडां ळी गेल्यवपवसनू शनखळ शर्नोद नवहीसव झवलवय.
शर्नोदवच्यव नवर्वखवली सध्यव जे कवही होतयां त्यवलव तिु च्यव
रवर्सवहेबवांच्यवच िब्दवत “अरे , जित नवय तर उगवच उांटवच्यव
िेपटीच्यव बडु ख्यवचव िक
ु व किवलव घेतोयवस!” म्हिवर्सां र्वटतां.
अथवात सगळवच अांधवर आहे असव नव्हे. िधनू च र्वऱ्यवची
झळ
ु ूक यवर्ी तिी कवही िांडळी त्यव शर्नोदवत जीर् आित आहेत.
अथवात ती िांडळीदेखील र्र उल्लेख के लेल्यव व्यक्तींकडे डोळे
लवर्नू बसली असतील. म्हिनू च पन्सु हव एकदव आम्ही ररक्र्ेि
करतो त्यवांनव पवठर्नू द्यव!
जरव कल्पनव करव, आम्ही सगळे श्रोते सभवगृहवत बसलो
आहोत, आजबू वजल
ू व सगळ्यव व्यक्ती आशि र्ल्लींदेखील आहेत.
आशि पढु े तम्ु ही हविोशनयिर्र ‘र्रवत’ िधील “उगीच कव कवांतव”

आळर्त आहवत. नसु ती कल्पनव करूनच रोिवांचीत व्हवयलव
होतयां ! म्हिनू च आम्ही म्हितोय - “तेर्ढां िनवर्र घ्यवच.”
अहो, गप्पवच्ां यव ओघवत सवांगवयचांच रवहून गेलां.भवई, आपले ते
‘असव िी असविी’ िधले धोंडोपांत शभकवजी कडिडेकर-जोिी
परर्व भेटले होते. अजनू ही तसेच शिशश्कल आहेत. त्यवनां ी त्यवचां े
अलीकडील अनभु र् त्यवांच्यव शटशपकल ्टवईलिध्ये सवगां नू िजव
आिली. त्यवचां े अनभु र् त्यवच्ां यवच िब्दवत यव प्ु तकवत िब्दबद्ध
करण्यवचव प्रयत्न के लव आहे. आपि तो गोड िवननू घ्यवल यवची
खवत्ी आहे.
कळवर्े
लोभ असवर्व ही शर्नांती.
आपल्यव असख्ां य चवहत्यवांपक
ै ी एक
र्ीरें द्र र्सतां तवटके

अनक्र
ु िशिकव
१.कसव िी कळे नव
२.धोंडोपतां वचां ी ‘्िवटा’ होण्यवची तयवरी!
३ धोंडोपांतवांची ‘्िवटा’ खरे दी
४.धोंडोपांतवांच्यव आयष्ट्ु यवत ‘िॉल’ र्वदळ.
५.धोंडोपतां अँड फॅ शिली @ िॉल.
६.तरुिवईिी सांर्वद!
७. एक नर्ीन ित्पु ि.
८. न्सयू ईअरची पवटी!

“आख्खख्खया ऑफिसमध्ये मीच एकटा असा
आहे की ज्याला कोणतीही महत्त्वकाांक्षा नाहीए.”
(कसा मी कळे ना)

१.कसा मी कळे ना

कसव िी? कसव िी? कसव िी? कसव िी?... !
इतकी र्र्षे झवली पि अजनू ही यव प्रश्नवचे उत्तर िलव सवपडले
नवही. अर्तीभर्ती एर्ढी प्रगती झवली, सधु वरिव झवल्यव पि
िवझ्यव यव प्रश्नवचे कोडे िलव कवही सटु त नवही. पर्ू ी अर्घड
र्वटवयच्यव गोिी आतव सोप्यव झवल्यव आहेत हे िवत् खरां. आिच्यव
शहच्यव िवर्िीचां पवल्यवातलां घर िोधतवनव आिची कवय तवरवांबळ
झवली होती हे तम्ु हवलव िवशहतच आहे. त्यवर्ेळी िांकर छोटव
होतव... परर्वच िी त्यवलव तो प्रसगां रांगर्नू सवगां वयचव प्रयत्न के लव
तर त्यवचव आशि िरयचू व शर्श्ववसच बसेनव. िांकर िलव म्हिवलव,
"फवदर, सरळ गगु ल िॅप कव नवही र्वपरलां त्यवर्ेळी
िवर्िीआज्जीचां घर हुडकवयलव? शकती शसपां ल होत.ां ” आतव
त्यवर्ेळी गगु ल िॅप कवय, सवधव िोबवईल फोनसद्ध
ु व नव्हतव हे
त्यवलव सवांगनू ही पटलां नवही. त्यवचां आपलां एकच म्हििां, ‘फवदर
तम्ु ही कोितीही गोि खपू लवइटली घेतव, एकही नर्ीन गोि
शिकवयलव नको असते तम्ु हवलव’ एकव बवजल
ू व त्यवचे हे म्हििां तर
दसु ऱ्यव बवजल
ू व शहचे ित म्हिजे ‘शकती शसररयसली घेतव तम्ु ही

प्रत्येक गोि... जरव म्हिनू हलकांफुलकां शर्चवर करवयलव जित नवही
तम्ु हवलव.. जगवतील प्रत्येक गोि आपल्यवलव आलीच पवशहजे असव
कसव कवय हट्ट असतो तिु चव? अिवनां कसां व्हवयच?ां ’
िरयचू ी तक्रवर र्ेगळीच. शतचां म्हििां ‘बवबव, तिु चां िवझ्यव
्टडीकडे लिच नसतां …... सवरखां आपलां ऑशफसचां कवि, कवि
आशि कवि.आिच्यव शटचरचव शकती र्ेळेलव िेसेज आलव आहे,
िवझ्यव ्कूल डवयरीिधनू तिु च्यवसवठी! पि एकही ‘पॅरेंट
िीशटांग’लव तम्ु ही आलव नवहीत ्कूलिध्ये.’ शतलव र्वटतां की िी
कवयि ऑशफसच्यव कविवत ‘शबझी’ असतो. यवउलट, शतकडे
ऑशफसिध्ये सवहेब कवयि िवझ्यव नवर्वने िांख करत असतो ऑशफसवत अशजबवत लि नवही म्हिनू .
एकव बवजल
ू व सोसवयटीचव चेअरिन म्हितो की, ‘तम्ु ही
सोसवयटीच्यव कविवत अशजबवत सहभवगी होत नवही’ तर दसु ऱ्यव
बवजल
ू व सोसवयटीचव र्ॉचिन म्हितो की, ‘सवब सोसवयटीके सबसे
जवदव कवि आप ही करते है, आपके जैसव भलव आदिी सवरी
सोसवयटीिें नही है’ दोघवांपक
ै ी खरां कोिवचां हे कळतच नवही.
र्ॉचिन दर िशहन्सयवलव िवझ्यवकडून र्ेगर्ेगळी कवरिे सवगां नू
पन्सनवस-िभां र रुपये घेत असतो म्हिनू िलव ि्कव लवर्तो असां
म्हिवर्ां तर सोसवयटीच्यव सेक्रेटरी सद्ध
ु व िलव थवांबर्नू सवांगतो, " टू

बी ऑने्ट, यु शडझर्ा दी चेअरिन्सस चेअर!” यव ितितवांच्यव
गलबल्यवत िी नक्की कवि करतो आहे की नवही हेच िलव कळत
नवही.
'कसव िी कळेनव' हव िलव न सटु लेलव प्रश्न आहे. त्यवचप्रिविे
आजबू वजचू े लोकही नक्की कसे हे िलव कळत नवही.आिच्यव
ऑशफसिधील लोकवचां ांच घ्यव. आिचव आप्पव शभांगवडे... सवहेबवने
कवँप्यटु रर्र कवि करवयलव सवशां गतलां तर म्हितो, “ िलव कॉम्यटु र
सरुु सद्ध
ु व करतव येत नवही”... आशि त्यवच्यव घरी एकदव गेलो होतो
तर घरवत लॅपटॉप उघडून बसलव होतव! आतव यवतलव खरव आप्पव
कोितव?
के िरचां सद्ध
ु व तसांच. ऑशफसवत येतवनव चेहरव एर्ढव र्वईट
करून येते की जिू कवही शहच्यव घरी कवही दःु खद प्रसांग घडलवय...
पि कवयशकिी सवगां त होते, की रोज शतच्यव व्हवट्सएपच्यव
्टेटसला िवत् हसरे फोटो टवकत असते!
आिच्यव ऑशफसवतील आिखी एक गोि जी िलव नेहिी
चक्रवर्नू टवकते ती म्हिजे प्रत्येकवलव आपि चक
ु ीच्यव शठकविी
कवि करतोय असां र्वटतां. अगदी ऑशफसबॉय बवळूपवसनू ते अगदी
आिच्यव सवयबवपयांत प्रत्येकवलव असांच र्वटतां. त्यव आिच्यव

बवळूलव कवहीही कवि सवांगव, तो कवयि पवय ओढत कवि करतो.
त्यवच्यविी सर्ां वद पढु ीलप्रिविे असतो “बवळू” - आर्वजवत िक्य तेर्ढी िवदार्तव आित िी हवक
िवरतो.
्टुलवर्र बसनू कवनवत िोबवईलच्यव र्वयर खपु सनू गविी
ऐकत बसलेल्यव बवळूलव ही हवक ऐकू जवतच नवही.
“बवळू... ” िी खचु ीतनू उठत त्यवच्यवजर्ळ आर्वज चढर्त
जवतो आशि सिवधीतनू त्यवलव जवगृत अर््थेत आिवयचव प्रयत्न
करतो.
“कव... य?” कवनवतील नळ्यव कवढत अत्यतां त्वशसक
आर्वजवत बवळू शर्चवरतो.
“अरे , जरव पविी देतोस कव िलव?” - िी पन्सु हव शर्नर्िीच्यव
्र्रवत!!
“सवहेब... तिु च्यव चेअरपवसनू िवझ्यवपयांत जेर्ढव ‘शड्टन्सस’
आहे नव त्यवपेिव किी शड्टन्ससर्र कुलर आहे. िी िवझ्यव खचु ीतनू
उठून कुलरपयांत जवऊन तम्ु हवलव पवण्यवची बॉटल भरून द्यवयलव
जेर्ढव र्ेळ लवगेल त्यवच्यव फक्त तीन चतथु वांि र्ेळेत तम्ु ही ते कवि
करू िकवल. तम्ु ही शर्नवकवरि तिु ची आशि िवजी एनजी र्वयव

घवलर्तवय” कवळ- कवि-र्ेग च्यव भवर्षेत िलव बवळू सिजवर्नू
सवगां तो.
" अरे र्व, एर्ढां जर तिु चां गशित चवांगले आहे तर तम्ु ही इथे
कवय करतवय?” िी र्ैतवगलेल्यव ्र्रवत म्हितो.
"तेच तर सवांगतोय तम्ु हवलव सवयेब, नशिबवचे फे रे ... नवयतर
तिु च्यवसवरख्यवच
ां ी चवकरी करवयची र्ेळ आली असती कव?...
आपलां कॅ ल्क्यल
ु ेिन एकदि सपु रफव्ट होतां... खरां तर िी बँकेतच
िोठ्यव पो्टर्र लवगिवर होतो पि लकने दगव शदलव.”
आतव फक्त 'लक'ने दगव शदल्यविळ
ु े बँकेत िोठ्यव हुदद्य् वर्र
कवि करू िकिवऱ्यव यव गशिततत्ज्ज्ञवलव आपि पवण्यवची बवटली
भरून देण्यवसवरखे िल्ु लक कवि कसे कवय सवांगू िकतो यव
शर्चवरवने िवझीच िलव लवज र्वटू लवगते आशि िवझी िीच
पवण्यवची बवटली भरून घ्यवयलव शनघतो तेर्ढ्यवत बवळू म्हितो,
“सवयेब, तिु च्यव बॉटलबरोबर िवझ्यवही बॉटलिध्ये पविी भरून
द्यवल कव, शप्लज?”
आिच्यव ऑशफस ररसेप्िशन्ट अलू बोगवचव सिज असव
आहे की, शतची जवगव खरां तर शहदां ी शचत्पट सृिीतच आहे पि

नवईलवज म्हिनू ती आिच्यव ऑशफसिध्ये र्ेळ ढकलत आहे.
त्यविळ
ु े शतलव ‘एखवदव फोन लवर्नू दे’ असे सवगां ण्यवपर्ू ी हजवरदव
शर्चवर करवर्व लवगतो. बवहेरचव एखवदव फोन आलव तर तो िलव
जोडून देतवनव फक्त “ इकडां बोलव” असां बजवर्नू दविकन फोन
आदळते जिू कवही तो फोन आलव आहे ही िवझीच चक
ु ी आहे.
ऑशफसिधलव चहव देिवर्या पोऱ्यवची गवर्वकडे बक्कळ िेती
आहे पि शतथे " पवण्यवचव ‘र्वईच’ प्रॉब्लेि हवये " त्यविळ
ु े इथे
सध्यव ‘टेम्परर्वरी’ चहवची टपरी चवलर्तो. त्यवलव चहव िवगतवनव
सद्ध
ु व दहव र्ेळव शर्चवर करवर्व लवगतो.
आिच्यव ऑशफसवतील हेडक्लवका लव सांगीतवत कररयर
करवयचे होते. आपल्यव सांगीत -गवयनवची हौस तो ऑशफसवत
भवगर्नू घेतो. शिर्वय त्यवच्यवकडे कवि घेऊन जविवऱ्यव प्रत्येकवलव
तो ‘ज्यवलव सांगीत कळते त्यवलवच आयष्ट्ु य जगवयचव अशधकवर
आहे’ हे र्वक्य प्रत्येकर्ेळी ऐकर्तो त्यविळ
ु े िवझ्यवसवरख्यवनव
आयष्ट्ु य जगण्यवचव कवहीही अशधकवर नवही हे शदर्सवतनू शकिवन
दोन-तीन र्ेळव तरी िवझ्यव लिवत येते.

हेडऑशफसिधनू आठर्डव -पांधरव शदर्सवतनू एकदव आिच्यव
ऑशफसलव शव्हशझटसवठी येिवऱ्यव सवहेबवलव बॉशक्सगां िध्ये कररयर
करवयचे होते... पि र्शडलवांच्यव हट्टवखवतर तो आिच्यव
ऑशफसिध्ये थोड्यव कवलवर्धीसवठी तीस र्र्षवांपर्ू ी नोकरीलव
लवगलव. ‘िी फक्त सहव िशहने जॉब करिवर’ अिव बोलीर्र हव
पठ्ठ्यव गेली तीस र्र्षे आिच्यव ऑशफसवत शचकटून आहे... पि रोज
रडत असतो की यव जॉबिध्ये दि नवही... !!!
थोडक्यवत आख्ख्यव ऑशफसिध्ये िीच एकटव असव आहे की
ज्यवलव दसु री कोितीही िहत्त्र्कवांिव नवहीए.
ऑशफसिध्ये ही तऱ्हव तर सोसवयटीत सद्ध
ु व फवर र्ेगळी श्थती
नवहीए. ‘शदर्सभरवच्यव कविवतनू अज्जीबवत र्ेळ शिळत नवही’
असां म्हििवऱ्यव बवयकव फोनर्र तवसनतवस चॅशटांग करतवनव पवहून
िी चवट पडतो. सोसवयटीच्यव व्हवट्सअँप ग्रपु र्र रोज
सकवळीसकवळी प्रेिवचे सदां ि
े पवठर्िवरे सिोर आले की बोलत
नवहीत. खरां तर िवझ्यवकडे तो ्िवटा फोन नव्हतवच, पि नवईलवज
झवलव त्यविळ
ु े खरे दी करवर्व लवगलव. त्यविवगील कथव आशि
व्यथव पढु े नक्की र्वचव.
******************

“ शक
ां ऱ्या फवफवध मोबाईल कांपनयाच्ां या
जाफहराती मला उत्साहाने दाखवत होता. मला मात्र
त्या मोबाईलच्या फिकाणी वीस हजार, पच
ां वीस
हजार, तीस हजार अशा फकांमती फदसत होत्या.”
(धोंडोपतां ाच
ां ी ‘स्माटट’ होण्याची तयारी !)

२.धोंडोपंतांची ‘स्मार्ट’ होण्याची तयािी !

िळ
ु वत आयष्ट्ु यवत ्िवटा िोबवईल फोन घेईन असां बवपजन्सिी
िलव र्वटलां नव्हतां. पशहल्यवदां व ्िवटा िोबवईल घेऊन ऑशफसवत
गेलो तो शदर्स अजनू आठर्तोय िलव! …... “कोि धोंडोपतां ?”
हव प्रश्न ऑशफसवतल्यव प्रत्येकवने शर्चवरलव होतव. बऱ्यवच र्र्षवांपर्ू ी
िी ऑशफसवत प्रथिच सटू घवलनू गेलो होतो तेव्हव सद्ध
ु व प्रत्येकवने
हवच प्रश्न शर्चवरलव होतव. पि हळूहळू त्यव सटु ची अगां वलव सर्य
झवली आशि िी एकदवचव 'सटू 'लो होतो … त्यवनतां र पन्सु हव एकदव
बऱ्यवच र्र्षवांनी यव ्िवटाफोनिळ
ु े ‘्िवटा’ बनवयची आफत आली
होती.
आिची बेनसन जवनसन कांपनी ही अँड िांगळदवस झवली
आशि सवहेबवने नर्नर्ीन फतर्े कवढवयलव सरुु र्वत के ली...
त्यवपैकीच हव एक फतर्व होतव... त्यवचां झवलां असां की, आिच्यव
यव नर्ीन ऑशफसवत अल बोगव नवर्वच्यव नव्यवने आलेल्यव
ररसेप्िशन्टने िांगळदवस िेठच्यव सोयीसवठी फोनचव कसलवतरी
ग्रपु के लव... एके शदर्िी शतने िलव शतच्यव नवजक
ू आर्वजवत
शर्चवरले, “सर, येिवर नव तम्ु ही आिच्यव ग्रपु िध्ये.”... शतच्यव ‘िी

करू कव तम्ु हवलव ऍड’ अिव लवशडक हट्टविळ
ु े िवझ्यव छवतीच्यव
ठोक्यवचां ी लय र्वढली. आपल्यव हवतनू भलतसां लतां होऊ नये
म्हिनू शतलव कवही उत्तर न देतव सटकलो... दपु वरी आप्पव
प्रधवनवच्यव डब्यवतील थवलपीठ खवतवनव त्यवच्यव कवनवत
सकवळची भवनगड कुजबजु नू टवकली... त्यवर्र आप्पव फुsss करून
हसलव आशि म्हिवलव, “धोंडोपांत, यू आर ए फुल. ती व्हवट्सअप
ग्रपु शर्र्षयी बोलत असेल. िी झवलोय ऍड कवलच त्यव ग्रपु िध्ये. तू
सद्ध
ु व घेऊन टवक एक ्िवटा िोबवईल.”
आप्पवचां बरोबर होतां ……... खद्ध
ु िांगळदवसिेठनी ‘आय
र्वन्सट िवई ऑशफस टू भी अप टू ढेट’ असे फिवान कवढले कवढले
होते … त्यविळ
ु े ्िवटा होण्यवशिर्वय आम्हवलव पयवाय नव्हतव …
खरां तर आत्तव नर्ीन िोबवईल घेिां परर्डिवर नव्हतां पि पयवाय
नव्हतव.
आप्पव िलव म्हिवलवच, “आपि कवय, र्झ्यवचे बैल ! सवहेब
म्हिवलव घ्यव ्िवटा िोबवईल - आपि लगेच घ्यवयचव ्िवटा फोन...
उद्यव म्हिवलव घरवतलव लँडलवईन फोन अडकर्नू यव पॅन्सटलव -

आपि यवयचां तसां!” आशि आप्पव येईलसद्ध
ु व तसव! त्यवच्यव
रक्तवतच ते आहे.
शिस अल बोगवचव हव ग्रपु िलव भलतवच िहवग पडिवर होतव
हे िवझ्यव हळूहळू लिवत येऊ लवगले …सध्ां यवकवळी िक
ां ऱ्यवलव
चौपवटीर्र ‘भेळ आशि िहवळे’ यव बोलीर्र घेऊन गेलो… शतथे
त्यवने िवझव र्गाच घेतलव. ्िवटा फोन म्हिजे कवय, … त्यवतलव
कोितव फोन सध्यव 'कडक' आहे, … डेटवपॅक कसव
‘िवरवयचव’…, व्हवट्सअँप कसे ‘चवलर्वयचे’…, त्यवर्रून िेसेज
कसे फॉरर्डा करवयचे हे सर्ा त्यवनां िलव सिजवर्नू सवांशगतले!
िधेिधे ‘कळतयां नव तम्ु हवलव फवदर..’ असां सिजवर्िी -किदटवर्िीच्यव सरु वत शर्चवरत होतव... रोज घरी आईचां बोलिां ऐकत
असतो नव!!
िवझ्यवसवठी हे सर्ा नर्ीन होते. िी िनवत शर्चवर करू लवगलो
की कबतु रवच्यव िवफा त शनरोप पवठशर्िवरे आपि कवळवच्यव ओघवत
कुठपयांत येऊन पोहचलो. आम्ही िवळेत असतवनव र्गवात नवपवस
झवलेल्यव पोरवचव शनकवल र्गवातील पोरां त्यवच्यव घरी बोंबलत
सवगां वयलव जवईपयांत पोचत नव्हतव आशि इथे िक
ां ऱ्यव सवगां त होतव
की, त्यवच्यव शटचरने (सरोज खरे , आपली ह)ां िोबवईलर्र कसलव
ग्रपु के लवय त्यवर्र सगळ्यवांचे िवक्सा पवलकवनां व घरी

बसल्यवबसल्यव लगेच कळतवत म्हिे!!!... बरां झवलां, आिच्यव
कवळवत हे नव्हतां, नवहीतर आम्ही परीिेत उधळलेले गिु बघनू
आम्ही घरी पोचवयच्यव आधीच आिच्यव तीथारुपवांनी आिच्यव
्र्वगतवची आशि उत्तरपजू ेची तयवरी के ली असती.
िवझी तांद्री िक
ां ऱ्यवच्यव शकांचवळण्यवने भगां पवर्ली.
िक
ां ऱ्यव जोरवत ओरडून म्हिवलव, “शतकडे बघव फवदर
…कवय कडक िॉडेल आहे.”
िक
ां ऱ्यवच्यव इिवऱ्यवकडे िी पशहले तर एक तगां कपडे
घवतलेली तरुिी शतच्यव िोबवईलिध्ये डोके खपु सनू बसली होती.
िांकऱ्यवचव आशि आपलव कवही सांबांध नवही असव अशर्भवार्
चेहऱ्यवर्र आित िी दसु रीकडे बघवयलव लवगलो. िक
ां ऱ्यव पन्सु हव
िवझ्यव कोटवची बवही ओढत ओरडलव, “ फवदर, बघव नव ते
िॉडेल”
िी कवर्रवबवर्रव होऊन पटु पटु लो, " अरे गवढर्व, िॉडेल कवय
म्हितोस... "
िवझ्यवकडे पिू ापिे दल
ु ाि करत िांकऱ्यव त्यव तरुिीकडे पळत
गेलव आशि शतच्यविी इग्रां जीत कवहीतरी बोलवयलव लवगलव.
िवझे िवत् हवय आशि लो असे दोन्सही ब्लडप्रेिर एकदि सरुु
झवले आशि िनवतल्यव िनवत िी कडिड्यवच्यव रविवच्यव देर्ळवत

कीतान करिवऱ्यव आिच्यव कवकवच्यव आर्डीचे ‘ सदगरू
ु र्वचनू
सवपडेनव सोय... धरवर्े ते पवय..’ हे पद डोळे घट्ट शिटून िनवतल्यव
िनवत िोठ्यवने म्हिू लवगलो!
पवच-सवत शिशनटवत िक
ां ऱ्यव धवर्त आलव आशि म्हिवलव,
"चलव फवदर, शिळवले सगळे शडटेल्स िोबवईलच्यव िॉडेलचे"
िलव हवयसां र्वटलां आशि हसत हसत त्यवलव म्हिलां, "अरे
तू फोनचां िॉडेल म्हित होतवस होय? "
भवबडेपिवने िक
ां ऱ्यव म्हिवलव, " हो ssss ! तम्ु हवलव कोित्यव
िॉडेल शर्र्षयी र्वटले? "…… िांकर त्यवच्यव शनरवगसतव शक कवय
म्हितवत, त्यवनां आजही कवळजवलव कधी हवत घवलील ते सवांगतव
येत नवही.
िांकऱ्यवच्यव प्रश्नवचे उत्तर टवळण्यवसवठी िी त्यवलवच प्रश्न
शर्चवरलव, " तल
ु व अजनू एक भेळ हर्ी कव? "
“नको, त्यवपेिव एसपीडीपी कडक असते” िांकर उत्सवहवने
म्हिवलव.
आतव िवत् ' कडक' म्हिजे कवय यवचव अथा िलव िवशहत होतव
…….. िक
ां ऱ्यवने एसपीडीपी खवतवखवतव िलव त्यव फोनच्यव
िॉडेलशर्र्षयी िवशहती शदली ……… शिर्वय ती तरुिी त्यवच्यव
कॉलेजवत शिकिवरी ‘शिस रवधव’ होती हव खल
ु वसव त्यवने परु ीचव

तोबरव तोंडवत भरतव भरतव के लव आशि िांकऱ्यवचे शसशनयर शतलव
‘रवधव ही बवर्री’ असां शचडर्तवत अिी िौशलक िवशहती सद्ध
ु व
द्यवयलव तो शर्सरलव नवही …….. हवतवतल्यव कवगदी
पत्वर्ळीतील पऱ्ु यव खवतवखवतव िांकऱ्यव गविां म्हिू लवगलव
……... " रवधव ही बव sss र्री, हरीची रवधव ही बवर्री” …..
आर्वज कवही अगदीच र्वईट नवही कवरट्यवचव - असव शर्चवर
िवझ्यव िनवत येऊन गेलव.
त्यवनांतर िक
ां ऱ्यवने ्िवटाफोनशर्र्षयी अजनू ही खपू ज्ञवनविृत
शदले…….. सर्वात िहत्त्र्वचे म्हिजे असव िोबवईल सवधवरितः
पांचर्ीस ते तीस हजवरवांनव पडतो हे त्यवने सवांशगतले!!!
ररिवने घरी येतवनव र्वटेत शदसिवऱ्यव शर्शर्ध िोबवईल
कांपन्सयवांच्यव जवशहरवती िांकऱ्यव िलव उत्सवहवने दवखर्त होतव...
िलव िवत् त्यव िोबवईलच्यव शठकविी र्ीस हजवर, पांचर्ीस हजवर,
तीस हजवर अिव शकांिती शदसत होत्यव.
*********************

“मला खरां तर त्या स्माटटिोनची आवड नाहीये
आफण त्यावरील िे सबुक सारख्खया प्रकरणाांची तर
अफजबातच आवड नाहीए…आपल्या पैशानी
दुसऱ्याची सुख-दुुःख बघायचा धांदा साांफितलाय
कोणी?”
(धोंडोपांताांची ‘स्माटट’ खरेदी)

३. धोंडोपंतांची ‘स्मार्ट’ खिेदी

आिची सोसवयटी ही अिी एक अचवट र््ती आहे की, शजथे
कोित्यवही िल्ु लक गोिीची घटनव होते... िी ्िवटाफोन िोबवईल
घेिवर यवची जवशहरवत िोबवईल कांपनीच्यव जवशहरवतींपेिव अशधक
झवली ….जो तो " कवय धोंडोपांत, ्िवटा फोन घेिवर म्हिे तम्ु ही?
" असां शर्चवरवयलव लवगलव … जिू कवय िी िल
ु वबवळवांसह
एखवद्यव बडु वलेल्यव कांपनीच्यव िवलकवसवरखव पळून जविवर होतो.
िलव खरां तर त्यव ्िवटाफोनची आर्ड नवहीये आशि त्यव
्िवटाफोनर्रील फे सबक
ु सवरख्यव प्रकरिवचां ी तर अशजबवतच
आर्ड नवहीए…आपल्यव पैिवनी दसु ऱ्यवची सख
ु -दःु ख बघवयचव
धांदव सवांशगतलवय कोिी?
आिच्यव घरवत यव ्िवटा फोनचां खळ
ु बऱ्यवच शदर्सवपर्ू ी
आलां होत.ां आिची कन्सयव िरयू शतच्यव आईलव एकदव म्हिवली
होती, " आपले बवबव बवर्ळट आहेत नव ग आई! त्यव शिनीचे पप्पव
बघ कसां ्िवटाफोनर्र सवरखां कवहीतरी बघत असतवत."…. त्यवर्र
एखवद्यव ्र्वशभिवनी आईने पोरीच्यव तोंडवत ठे र्नू शदली असती...

पि आिची ही कन्सयेची सिजनू कवढत म्हिवली, " अगां घेत नवहीत
तेच बरां आहे... िोभलव पवशहजे नव ्िवssss टा फोन! "
त्यवच्यवनतां र एकदव तो शठगळयव (प्रो. शठगळे) घरी आलव होतव
िवझ्यव बि
ु कोटवची िवपां घ्यवयलव!! …. तेव्हव िक
ां ऱ्यवचव आक्रोि
सरुु होतव “बवबव िलव फोन …..एफ ओ एन... फोन”
त्यवर्र शठगळयव त्यवलव म्हिवलव “िव्टर िक
ां र, एफ ओ एन
नवही... एफ ओ एन इ असां ्पेशलांग आहे फोनचां”
िवझ्यवकडे बघत शठगळयव म्हिवलव, "हल्लीच्यव िल
ु वचां ां
इशां ग्लि अगदी लजू आहे नव... आपल्यवर्ेळी इशां ग्लि कसां टवईट
होतां नव! पि िी कवय म्हितो, सवहेब तम्ु ही घ्यवच एक ्िवटा फोन"
िी त्यवर्र कवही बोललो नवही. िनवतल्यव िनवत बवबवांनव
आठर्ले. बवबव म्हिवले, " बेंबट्यव, चवर िविसे र्वगतवत तसे
र्वगवर्े. कोटवात भवडां ि आशि तीथवात िडांु न करवयलव लवजू नये.
घेऊन टवक ्िवटा फोन!! "
बवबवनां व ्िरून ्िवटाफोन घ्यवयचव िनवचव शहय्यव के लव.
िन घट्ट करून एके रशर्र्वरी सहकुटुांब ्िवटा िोबवईल
खरे दीसवठी बवहेर पडवयचे ठरर्ले. तम्ु हवलव िवहीतच आहे की िी
हे सहकुटुांब सहपररर्वर बवहेर जवण्यवचे प्रसांग िक्य शततके टवळतो
…….. एकतर र्त्यवर्र गवड्यवांची भयवनक गदी. तरी िांकऱ्यव

आतव थोडव िोठव झवलवय त्यविळ
ु े तो िलव र्तव क्रॉस करवयलव
िदत करतो.
एर्ढव सगळव कुटुांबकशबलव घेऊन जवयचां म्हिजे टॅक्सी
पवशहजे….आतव यवर्ेळेलव कुठे टॅक्सी शिळिवर असव िवझ्यव िनवत
आलेलव शर्चवर ओळखनू िांकऱ्यव म्हिवलव, " ‘ओलव’ बोलवर्ू
कव फवदर? "
"िक
ां ऱ्यव, आतव ओलवबीलव झवलवस तर थोतरीत ठे र्नू
देईन…" िी र्ैतवगनू म्हिवलो.
एकतर आिचव गोतवर्ळव असव र्त्यवच्यव कडेलव उभव
असलेलव बघनू सोसवयटील्यव लोकवांनव फुकटवत फॅ शिली ड्रविव
बघवयलव शिळवलव होतव, त्यवत िांकऱ्यव पन्सु हव ओलव होिवर म्हिजे
अर्घड होतां.
तेर्ढ्यवत िांकऱ्यवची िैत्ीि शनिव शतच्यव आईबरोबर शतथे
आली.
" फवदर बोलवर्ू कव ओलव?" पन्सु हव िांकऱ्यव शकांचवळलव.
" अहो तो ‘ओलव बोलवर्ू कव’ असां म्हितोय " सिजतु ीच्यव
्र्रवत ही म्हिवली.

"िलव कळतांय ते" िी थोड्यव चढ्यव आर्वजवतच उत्तर शदलां.
परक्यवच्ां यव सिोर लवर्वयचव एक आर्वज िी नर्रव म्हिनू अजनू ही
रवखनू ठे र्लव आहे.
खरां तर िलव ‘ओलव’ प्रकरि कवय आहे हे अशजबवत कळलां
नव्हतां पि शनिव आशि शतच्यव आईपढु े तिविव नको म्हिनू िी
िवनेनेच िांकऱ्यवलव ‘कर तल
ु व हर्ां ते’ असव िरिवगतीचव इिवरव
शदलव.
िांकऱ्यवने तत्परतेने शनिीच्यव िोबवईलर्रून कवहीतरी
खवडखडू करून गवडी िवगर्ली. शनिव सुद्धव त्यवलव टॅक्सीचे पैसे
'िीच पे करते' असे म्हिवली …. पवच शिशनटवत टॅक्सी आली ….
िी अशभिवनवने िांकऱ्यवकडे पवशहले आशि टॅक्सीत बसलो.
िोबवईलच्यव दक
ु वनवत पोचलो तर शतथे दरर्वजवत ्र्वगत
करवयलव द्ववरपवल हजर! ….त्यवने अदबीने िोठ्ठव कवचेचव दरर्वजव
उघडून आम्हवलव आत येण्यवची शर्नांती के ली …. आत जवतव
जवतव िी त्यवलव म्हिलां, " सवर्कवि लवर् रे बवबव. कवचेचव आहे...
फुटलव तर पांचवईत होईल."…. िवगां एकदव गोठो्कर दवदवांच्यव घरी
शखडकीचे दवर जोरवत ओढून लवर्तवनव त्यवची कवच िवझ्यव हवतनू
फुटली होती. पि गोठो्कर दवदव देर् िविसू . एकव िब्दवने बोललव

नवही ….. नवही म्हिवयलव गोठो्कर कवकांू नी नांतर चहवचव कप
िवझ्यवपढु े जरव जोरवत आदळलव होतव पि िी त्यवकडे दल
ु ाि के ले
होते.
िोबवईलचे दक
ु वन चवगां ले प्रि्त होते … एकव र्ेळी दोनिे
पवनवांची पांगत सहज बसेल एर्ढव िोठव हॉल होतव …... पि
दक
ु वनवत शिरल्यवशिरल्यव िलव अचवनक थांडी र्वजनू आली ….
िी शहलव म्हिलां देखील, "जरव बघ गां अगां वत तवप भरलवय कव
िवझ्यव, दक
ु वनवत आल्यवआल्यव एकदि थांडी र्वजनू आलीय."
िक
ां ऱ्यवने िलव पर्पर उत्तर शदले, " फवदर एकतर हे दक
ु वन
नवहीये, िॉपी आहे… आशि दसु रां म्हिजे ही जी थांडी आहे नव, तो
एसीचव इफे क्ट आहे."
" अरे , तो एसी जरव बांद करवयलव सवांग नव." िी कुडकुडत
म्हिल.ां
एर्ढ्यवत सिोरून चहवचव ट्रे घेऊन एक िल
ु गव आलव …इथे
येिवऱ्यव प्रत्येक क्टिरलव चहव फुकट असतो, यव िांकऱ्यवने
शदलेल्यव िवशहतीलव ्िरून िी दोन कप चहव िवरलव तेव्हव
अांगवतली थांडी किी होऊन थोडी तरतरी आली आशि िी
इकडेशतकडे नजर टवकली.

दक
ु वनवच्यव ्र्वगत किवत शभांतीर्र िोठिोठे टीव्ही लवर्ले
होते आशि प्रत्येक टीव्हीर्र र्ेगर्ेगळे कवयाक्रि सरुु होते. त्यवपैकी
एक टीव्ही तर पिू ा शभतां भरून होतव. आजबू वजल
ू व शभांतीर्रून पडदे
सोडले होते. सगळीकडे अत्तरवचव िांद सगु ांध पसरलव होतव … त्यव
िोठ्यव टीव्हीर्र कसलवतरी गवण्यवचव कवयाक्रि सरुु होतव.
आयष्ट्ु यवत प्रथिच िी एर्ढव िोठव टीव्ही पहवत होतो ….आिच्यव
घरवतल्यव टीव्हीर्र हत्ती सद्ध
ु व उांदरवएर्ढव छोटव शदसतो …….
त्यवत प्रत्येकवलव आपल्यव आर्डीचव कवयाक्रि बघवयचव असतो
त्यविळ
ु े पोरवचां े अगदी रिकांदन सरुु असते … आशि इथे प्रत्येक
टीव्हीर्र र्ेगर्ेगळव कवयाक्रि!! …. जरव कुठे तरी टेकून कवयाक्रि
पहवर्ेत म्हिनू आजबू वजल
ू व पवशहले तर िेजवरीच कोचवर्र एक
तरुिी आशि शतची धवकटी बहीि र्वटेल अिी शतची आई बसल्यव
होत्यव ……एर्ढ्यव थडां ीत दोघीही आखडू कपडे घवलनू बसल्यव
होत्यव….. त्यवांच्यव पवयविी एक कुत्ां िोठ्यव रुबवबवत बसलां होतां.
िी हळूच त्यवच्यवकडे पवशहलां... त्यवनां िवत् िेलेल्यव कुत्र्यवकडे
आपि पवहतो तसां िवझ्यवकडे पवशहलां आशि िवन टवकली!!
िवझ्यवकडे बघनू ती तरुिी म्हिवली, " शप्लज ह्यवर् अ सीट
जटां लिन ! "

िलव ‘जांटलिन’ म्हििे म्हिजे कवयशकिी गोपवळरवर्लव
अध्यवशत्िक गरुु म्हिण्यवसवरखे होते … िवगां एकदव आिच्यव
शहलव कोिीतरी ‘शिसेस’ म्हिल्यविळ
ु े ती लवजली होती तसव िी
सद्ध
ु व थोडव लवजलो आशि शतथेच थोडव टेकलो …कडिड्यवांच्यव
इशतहवसवत एर्ढ्यव िोठ्यव घरवतील दोन शियव आशि त्यवांच्यव
कुत्र्यवसोबत कोचवर्र बसलेलव िी पशहलवच परुु र्ष होतो!
एर्ढ्यवत िक
ां ऱ्यव धवर्तपळत िलव िोधत आलव आशि,
"इथां कवय करतवय फवदर, शतकडे चलव िोबवईल सेक्िनिध्ये."
असां म्हित िलव अिरिः ओढतच शतकडे घेऊन गेलव. शतथे एक
सटू बटू घवतलेलव िनष्ट्ु य शगऱ्हवईकवांनव िोबवईलची िवशहती देत
होतव.
िवझव नांबर आल्यवर्र त्यवने िलव शर्चवरले, " व्हॉट टवईप
ऑफ िोबवईल डू यू र्ॉन्सट सर? "
“नो टवईप … छे छे .. ओन्सली िोबवईल र्वन्सट " िी गडबडून
उत्तर शदले.
िवझ्यव इग्रां जीने झोपलेल्यव कुत्र्यवच्यव अांगवर्र गवर पविी
टवकल्यवर्र ते जसां दचकून उठतां तसां िवझ्यव िेजवरच्यव क्टिरने
िवझ्यवकडे पवशहलां ……. पि िी त्यवच्यवकडे सवफ दल
ु ाि के लां!

" कवकव, कसलव िोबवईल हर्व आहे आपल्यवलव? " त्यव
सटू बटू र्वल्यवने िरवठीत सरुु र्वत के ली.
" चवांगलव! " िी तवड्कन उत्तर शदलां.
"आिच्यवकडे फक्त चवांगलेच िोबवईल शिळतवत."
सटू बटू र्वलव बहुतक
े पण्ु यवचव असवर्व. "तरी पि िेिरी शकती
हर्ी?"
" भरपरू " - िी सद्ध
ु व कवही किी नव्हतो.
" ओके … ओके …पि ऍशडिनल फीचसा कवय हर्ेत?"
त्यवने गडबडून शर्चवरले.
" शपक्चसा नको. फक्त िोबवईल पवशहजे !! " िी पन्सु हव एकदव
्पि उत्तर शदले.
िवझ्यव उत्तरवने त्यव सटु बटू र्वल्यवने त्यवच्यव कपवळवर्रील घवि
पसु नू िदतीसवठी आजबू वजल
ू व बशघतले.
दक
ु वनवत एसी कव लवर्लव होतव यवचे कवरि िलव आत्तव
कळले.
एर्ढ्यवत िांकऱ्यव त्यवच्यव िदतीलव आलव आशि त्यवने
अगम्य िब्दवत त्यवलव कवहीतरी सवांशगतले. ते ऐकतवनव
सटू बटू र्वलव अधनू िधनू िवझ्यवकडे बघत होतव.

िेर्टी एकदव िांकऱ्यवच्यव दृिीने िलव योग्य असे दोनतीन
्िवटाफोन िक
ां ऱ्यवने शनर्डले आशि िवझ्यवपढु े ठे र्त िलव तो
म्हिवलव “ फवदर, यवपैकी एक फवयनल करव.”
" शकांिती कवय आहेत यवच्ां यव …? " िी बवबवनां व ्िरून प्रश्न
शर्चवरलव.
" हव ट्र्ेन्सटीफवईव्ह थवउजडां …….. हव ट्र्ेन्सटी सेव्हन थवउजडां
आशि……… हव थटी थवउजांड. " िांकऱ्यवने तत्परतेने उत्तर शदले.
िी शखसे चवचपू लवगलो तेर्ढ्यवत ही म्हिवली, “थटी र्वलव
द्यव. एकदवच अिी िोठी खरेदी होते आयष्ट्ु यवत!! उगवच दोन -चवर
हजवरवकडे बघवयलव नको.”
आतव घवि पसु वयची र्ेळ िवझी होती.
गपु चपू पिे िी शखिवतनू नोटव कवढल्यव. िक
ां ऱ्यवने लगेच
त्यवत नर्ीन कवडा टवकले आशि तो नर्ीन नांबर एकदोन शदर्सवत
सरुु होईल अिी िौशलक िवशहती िलव शदली.
शनघतवनव त्यव सटु बटू र्वल्यवने िवझे दोन्सही हवत त्यवच्यव हवतवत
घेऊन अिव पद्धतीने िलव अशभनांदन म्हिले की िलव हुदां कवच
आलव!!
येतवनव र्त्यवत िांकऱ्यव सवांगत होतव, “फवदर, ि्तपैकी गेम्स
डवउनलोड करूयवत िोबवईलर्र.”

त्यवर्र उत्सवहवने ही म्हिवली, “हो हो िांकऱ्यव …. आिच्यव
क्लबवत बवयकवच
ां व एक ग्रपु आहे व्हवट्सअँपचव …. हव नर्ीन
िोबवइलनांबर त्यवत ऍड करवयलव सवांगते!! “
आज तो नर्ीन िोबवईल घरवत येऊन तीन आठर्डे झवले ….
िरय,ू िांकऱ्यव, उल्हवस आशि आिची ही यवांच्यव तवब्यवत तो
नर्ीन िोबवईल असतो …. नर्ीन िोबवईल प्रिविेच घरवतील
सर्ाच ्िवटा झवलेत... आशि िी िवत् अजनू ही िवझव जनु वच फोन
घेऊन ऑशफसवत जवतो.
*********************

" इश्श, वाण-सामान काय म्हणताय? फकत्ती
िावांढळ वाटतांय!... ग्रोसरी म्हणा ना!”- ही तोंडाला
पदर लावत म्हणाली.
(धोंडोपांताांच्या आयुष्यात ‘मॉल’ वादळ.)

४. धोंडोपंतांच्या आयष्ु यात ‘मॉल’ वादळ.

आिच्यव घरवत ्िवटाफोन नवर्वचां सांकट आलां आशि त्यवतनू
सवर्रतोय तोपयांत कोितीही चवहूल नसतवनव आिखी एक र्वदळ
अचवनक येऊन थडकलां. त्यवचां झवलां असां, एके शदर्िी नवनू
अचवनक सांध्यवकवळी आिच्यव घरी आलव. जवांभळी पॅट,ां लवल
रांगवच्यव िोठ्यव फुलवांची निी असलेलव बि
ु -िटा, डोळ्यवलव
गॉगल आशि डोक्यवर्र शर्शचत् टोपी घवतलेली, त्यवचव अर्तवर
बशघतलव आशि तेव्हवच ही जगबडु ी आली असे िी िनवतल्यव
िनवत भवकीत के ले ….. त्यवचव हव अर्तवर किी की कवय म्हिनू
त्यवने घरवत शिरल्यव-शिरल्यव ‘बम्बई से आयव िेरव दो्त, दो्त
को सलवि करो’ असां शटपेच्यव ्र्रवत गविां सरुु के लां... आिची
कवटी पि लगेच त्यवच्यव बवजनू े फे र धरून त्यवलव गवण्यवत सवथ
देऊ लवगली... यव नवनचू ां िलव आश्चया र्वटतां, हव आिच्यव घरवत
कधीही येर्ो…. आिच्यव घरवतली आशि आजबू वजचू ी तीन चवर
पोरां त्यवच्यव िवगिां वगां पळत येतवत!... आम्ही ऑशफसवतनू घरी
येतवनव सोसवयटीच्यव शजन्सयवत िोबवईलिध्ये डोकां खपु सनू बसलेली

पोरां तोंड देखील र्र न कवढतव अगदी अशनच्छे ने बवपवची इ्टेट
शदल्यवसवरखी र्र यवयलव र्वट करून देतवत.
आज पि तसच
ां झवलां …….. नवनू आलव आशि पोरांटोरां
हवतवतली र्ह्यवप्ु तकां सोडून त्यवच्यविवगां पळवयलव लवगली ….
त्यव पोरवांच्यव घोळक्यवतनू र्वट कवढत नवनू िवझ्यवकडे आलव आशि
िवझे खवदां े गदवगदव हलर्त म्हिवलव, “अशभनदां न धोंडोपतां …!”
िी ऑशफसवतनू नक
ु तवच आलो होतो आशि चहव घेऊन
िक
ां ऱ्यवचव इग्रां जीचव थोडव अभ्यवस घेत होतो. त्यवची ्पेशलगां खपू
कच्ची होती म्हिनू त्यवच्यवकडून थोडां पवठवतां र करून घेत
होतो….. तेर्ढ्यवत यवची ्र्वरी टपकली होती.
िी नवनक
ू डे न पवहतव म्हिवलो, " कवय म्हितोस नवन?ू "
" अ - शभ -नां -द- न " नवननू े अिरवांची फोड करून िलव
ओरडून पन्सु हव सवशां गतले.
" कवय म्हिवलवस? " िी िद्दु विहून पन्सु हव शर्चवरले.
" िवय फ्रेंड, कवन्सग्रॅच्यल
ु ेिन्सस - के ओ एन जे आर इ... " नवनू
्पेशलांगची जळ
ु र्वजळ
ु र् करत सवांगवयलव लवगलव.
" परु े परु े नवनू …..कळलां िलव ", िी नवनचू ां ्पेशलांग अधार्ट
तोडत म्हिलां.
नवनचू ां इग्रां जी आशि िक
ां रचां इग्रां जी ह्यवत फवरसव फरक नवहीये.

िळ
ु वत िलव त्यवनां िवझे खवदां े असे पकडून गदवगदव हलर्िां
िलव अशजबवत आर्डलां नव्हतां. त्यवलव असां अगां विी लगट
करवयची सर्यच आहे. िवगे एकदव ऑशफसवत प्रिोिन शिळवलां
म्हिनू खि
ु ीत येऊन िलव उचलण्यवचवच त्यवने प्रयत्न के लव
होतव... आतव तो के र्ढव, िी के र्ढव... …बसलव होतव नांतर
आठर्डवभर घरी पवठीत उसि भरली म्हिनू !
" बोल नवन,ू किवबद्दल अशभनदां न करत आहेस िवझे? "
" धोंडोपांत, यू आर लकी…….!" नवनचू ी इग्रां जीची हौस
भवगली नव्हती.
" नवन,ू सरळसरळ ्र्च्छ िरवठीत सवांगतोस कव कृ पव करून!"
िी र्ैतवगनू म्हिलां.
" सवगां तो, सवगां तो... तिु च्यव भवगवत नर्ीन िॉल सरुु झवलव
आहे... आशि ही त्यवची शड्कवउांट कुपन" लहवन िल
ु वांपढु े
लॉलीपॉप नवचर्वर्व तसे िवझ्यवपढु े रांगीत कवगदवचे शचटोरे नवचर्त
नवनू म्हिवलव.
" कवय सरुु झवलव? " िी िवांतपिे शर्चवरले.
" िॉल!!" नवनू
" िॉल?? " िी
" हो हो, िॉल!! " नवनू िलव गोल शफरर्त म्हिवलव.

त्यवचव हव अर्तवर बघनू घरवत जिव झवलेली कवटी आिच्यव
भर्ती फे र धरून नवचत म्हिवयलव लवगली "आम्ही िॉललव
जविवर... आम्ही िॉललव जविवर ".
हवssहव म्हितव ही बवतिी आिच्यव सोसवयटीत पसरली.
अथवातच ही बवतिी पसरशर्ण्यवत पढु वकवर होतव िांकर आशि
िरयचू व! प्रत्येक फ्लॅटिध्ये जवऊन हळदीकांु कर्वचे आिांत्ि
शदल्यवसवरखे यव दोघवनां ीही िॉलच्यव आगिनवची आशि
नवनक
ू वकवांनी शड्कवउांट कुपन आिल्यवची र्वतवा सांपिू ा सोसवयटीत
पोहचर्ली. अथवातच यविळ
ु े नवनू शहरो ठरलव आशि त्यवचे
सोसवयटीतील र्जन र्वढले. यवची पढु ची पवयरी म्हिजे
शिळवलेल्यव शड्कवउांट कूपनचव शर्शनयोग करण्यवसवठी िॉललव
भेट देण्यवचे शनयोजन करिे. यव आघवडीर्रदेखील िक
ां र, िरयू
आशि आिची ही यव शतघवांनी जोरदवर कविशगरी के ली. पवशकां गिध्ये
कोपरव सभव झवल्यव, चचवासत्े झवली, र्ेगर्ेगळ्यव पयवायवचां ी चचवा
झवली आशि प्रत्येकजि िॉलिध्ये जवण्यवचे शनयोजन करवयलव
लवगलव.
त्यवनतां र िक
ां ऱ्यवने आशि त्यवच्यव आईने िवझे बौशद्धक घेऊन
िॉलिध्ये खरे दी करण्यवचे फवयदे कवय असतवत हे िलव सिजवर्नू
सवांगवयचव प्रयत्न के लव.

" अहो, असां कवय करतवय? एकवच शठकविी सगळ्यवचां ी
सगळी खरे दी करूयवत.त्यवच
ु व सरुु आहे.शिर्वय नवनू
ां ी ऑफर सद्ध
भवउजीनी कुपन शदली आहेतच शड्कवउांटची." ही आनांदवने फक्त
उड्यव िवरवयची बवकी होती.
" अगां, ते कवय फुकट शिळिवर आहे कव सगळां?..एक तर
अजनू यव िशहन्सयवचां र्वि-सविवन भरलां नवही अजनू " िी
कवळजीच्यव ्र्रवत म्हिवलो.
"इश्ि, र्वि-सविवन कवय म्हितवय? शकत्ती गवर्ढां ळ
र्वटतयां !... ग्रोसरी म्हिव नव" ही तोंडवलव पदर लवर्त म्हिवली.
" ग्रोसरी म्हिलां तर कवय फुकट देिवर आहेत कव ते र्वि
सविवन? " िी शचडून म्हिलो.
एर्ढ्यवत िरयू धवर्तधवर्त येत म्हिवली, " बवबव बवबव,
सगळ्यवचां े ठरले आहे, येत्यव रशर्र्वरी िॉललव जवयचे!"
" ठरले आहे म्हिजे? कोिी ठरर्ले आहे " - िी आश्चयवाने
शर्चवरले.
" आम्हीच ठरर्ले" िरयनू े छवतीर्र हवत ठे र्त आशि डोळे
िोठ्ठे करत सवशां गतले.
" अरे , पि िलव नवही कव शर्चवरवयचे?" िी लटक्यव रवगवने
शर्चवरले.

" आईलव म्हिले होते िी की बवबवांनव शर्चवरुयवत कव म्हिनू
- तर आई म्हिवली -त्यवनां व कवय शर्चवरवयचां, शर्चवरले तर –
‘जवऊयवत’- असां थोडांच म्हििवर आहेत ते!!! " िरयनू े प्रवांजळपिे
खरे सवांगनू टवकले.
शतच्यव यव उत्तरवने िी शनरुत्तर झवलो आशि िी शर्र्षय बदललव.
" अरे , चलव, चलव, आपल्यवलव िॉलिधनू खरे दीची यवदी
तयवर करवयलव हर्ी " िी उसने अर्सवन आित म्हिवलो.
" आिची यवदी कध्धीच तयवर झवली आहे बवबव " िरयनू े
िवझ्यव भोर्ती गोल गोल पळत पळत टवळ्यव र्वजर्त म्हिल.ां
शतच्यव गोल गोल शफरण्यवने िलवच घेरी आल्यवसवरखां झवलां
आशि िी खचु ीत बसलो.
यव िरयू िॅडि म्हिजे आिच्यव घरवतील िेंडेफळ... त्यवचां व
िब्द खवली पवडवयची कोिवचीच शहम्ित होत नवही घरवत. त्यविळ
ु े
रशर्र्वरी सहकुटुांब िॉललव भेट देण्यवशिर्वय िवझ्यवपढु े दसु रव पयवाय
नव्हतव.
*******************

“माझ्या चेहऱ्यावर भीती होती ती मॉलमधील
खरेदीसािी माझ्या फखशातील पैसे पुरे पडतील की
नाही याची!”
(धोंडोपांत अँड िॅ फमली @ मॉल)

५.धोंडोपंत अँड फॅ नमली @ मॉल.

आम्ही खरे दीसवठी िॉलिध्ये जविवर असे जवहीर के ले होते तो
रशर्र्वर िेर्टी एकदव आलव. अथवात त्यवआधी आिच्यव
सोसवयटीत हलकल्लोळ िवजलव होतव. नवननू े शड्कवउांट खरे दीची
कुपन आम्हवलव आिनू शदली आशि त्यवर्र लोक तटु ून पडले.
कवही उत्सवही िांडळींनी प्रोफे सर ठीगळेंकडून नर्ीन कपडे सद्ध
ु व
शिर्नू घेण्यवचव शर्चवर के लव. ("आिचे येथे सर्ा प्रकवरचे कपडे
शिर्नू शकांर्व आल्टर करून शिळतील “, प्रो शठगळे). िवत् त्यवपेिव
िॉलिध्येच नर्ीन कपडे खरे दी करवर्ेत असव कवहींनी प्रशतर्वद
के लव. त्यवर्र " पि एर्ढ्यव िोठ्यव शठकविी जवयचे तर अगां वत
चवांगले कपडे नकोत कव?" हव प्रश्न कवहीजिवांनी उपश्थत के लव.
त्यवर्र प्रो. ठीगळेंकडे बरे च कपडे शिर्वयलव आलेले असतवत,
त्यवतील कवही कपडे एक शदर्सवसवठी आपल्यवलव शिळवर्ेत असव
प्र्तवर् कवहीजिवांनी शठगळेपढु े िवांडलव आशि शर्िेर्ष म्हिजे
शठगळेनी तो ्र्ीकवरलव देखील! अनेक उत्सवही िडां ळींनी
ठीगळेच्यव यव '्कीि' चव फवयदव घेतलव. त्यविळ
ु े िॉललव जवतवनव
सोसवयटीततील बहुतक
े लोकवांच्यव अगां वर्र शठगळेच्यव टेलररांग

दक
ु वनवतील नर्ीन कपडे होते. त्यव कपड्यवांचव खरव िवलक
अचवनक पढु े दत्त म्हिनू उभव रवशहलव तर कवय करवयचे ही भीती
त्यवच्ां यव िनवत होती. कवही लोक िॉलिध्ये प्रथिच चवलले होते.
शतथे सरकते शजने असतवत आशि त्यवर्र पशहले पवऊल टवकतवनव
तवरवांबळ होते हे त्यवांनी ऐकले होते त्यविळ
ु े तसे पवऊल टवकण्यवचव
सरवर् ते कवही शदर्स करत होते. िॉललव जवतवनव सद्ध
ु व र्त्यवत
त्यवचां व तसे पवऊल टवकण्यवचव सरवर् सरुु होतव. त्यविळ
ु े त्यवच्ां यव
चेहऱ्यवर्रसद्ध
ु व भीती ्पि शदसत होती. िॉलिधील लोक इग्रां जीत
बोलतवत असे कळल्यविळ
ु े र््तांच्ू यव शकितीची घवसवघीस किी
करवयची यव शचतां ेने कवहीजिवच्ां यव चेहऱ्यवर्र भीती होती.
थोडक्यवत प्रत्येकजि ्र्तःच्यव चेहऱ्यवर्र कसलीतरी भीती
बवळगनू होतव. िवझ्यव चेहऱ्यवर्र भीती होती ती िॉलिधील
खरे दीसवठी िवझ्यव शखिवतील पैसे परु े पडतील की नवही यवची!!
िॉल आिच्यव सोसवयटीपवसनू चवलत जवण्यवच्यव अतां रवर्र
असल्यवने आम्ही सर्वांनी एकत् चवलत जवण्यवचे ठरर्ले. एर्ढे
सगळे लोक एकदि आल्यवने िॉलच्यव र्ॉचिॅनने िॉलचे िोठ्ठे दवर
पिू ा उघडले.
िी नेहिीप्रिविे सोबत चपलव ठे र्ण्यवसवठी शपिर्ी ठे र्ली
होती. िॉलच्यव दरर्वजवत पोह्चल्यवबरोबर िी चपलव शपिर्ीत

ठे र्ल्यव आशि र्ॉचिनलव शर्नम्रपिे म्हिवलो " इथे हरर्तील
म्हिनू चपलव आत नेतो” तर र्ॉचिन गरु कवर्लव, " अदां र कुछ भी
गन्सदी चीज लेके जवनव िनव है ".
िी गपचपू पिे शतथल्यव चप्पल्टॅण्डर्र चपलव ठे र्ल्यव.
दरर्वजवतनू आत शिरतवशिरतव िी हळूच त्यव र्ॉचिनच्यव िटाच्यव
शखिवर्र लवर्लेल्यव शपतळी पट्टीर्र त्यवचे नवर् र्वचले... चक्क
िरवठी आडनवर् होते... तो िरवठी आशि िीही िरवठी! िग िघविी
किवलव शहदां ीत बोललव िवझ्यवबरोबर! असो..
आत प्रर्ेि के लव तर आचशां बत झवलो. सर्ात् लवईटच्यव
शदव्यवांचव एर्ढव लखलखवट होतव की डोळे शदपनू गेले. खवली
पवांढरीिभ्रु फरिी होती ज्यविध्ये त्यव शदव्यवचां े प्रशतशबांब पडल्यवने
सांपिू ा िॉल उजळून शनघवलव होतव. आिच्यव िक
ां ऱ्यवची िजांु झवली
होती त्यव हॉलच्यव शकतीतरी पट िोठव हॉल होतव हव! शभांतीर्र
शठकशठकविी िोठिोठ्यव तसशबरी लवर्ल्यव होत्यव, …… पि त्यव
तसशबरीिधील शचत्े नक्की किवची होती हे कळले नवही...
आिच्यव घरवत देखील आिची कन्सयव िरयनू े शभतां ीर्र असवच
शिसपेशन्ससलने शगरगोटव के लव होतव आशि त्यवत भर म्हिनू िक
ां रने
तेलखडूने कधीही न पसु ल्यव जविवऱ्यव करविती करून ठे र्ल्यव
होत्यव … असो... ‘नको त्यव तेलकट आशि िळकट आठर्िी’

असे िनविी म्हित िी सर्ात् नजर शफरर्ली. िॉलिध्ये
शठकशठकविी िवडां लेल्यव र््तू दवखशर्ण्यवसवठी चेहऱ्यवर्र
किवलीची नम्रतव थवपलेली िल
ु े आशि िल
ु ी उभी होती.
आिच्यव भवबां वर्लेल्यव चेहऱ्े यवक
ु ींपैकी
ां डे पवहून शर्क्रेत्यव िल
एक पढु े आली आशि शतने किरे त थोडसां र्वकून आम्हवलव हसनू
नि्कवर के लव. थोड्यव र्ेळवपर्ू ी र्ॉचिन सोबत झवलेल्यव चचेच्यव
अनभु र्विळ
ु े िी शहदां ीत सरुु र्वत के ली, " यहव पे शकरविव िवल कव
सविवन कोठे शिलेंगव? "
िवझां शहदां ी ऐकून शतने िरवठीत सरुु र्वत के ली, " भवऊ, इथे तीन
िजले आहेत. पशहल्यव िजल्यवर्र कपडे शिळतवत, दसु ऱ्यव
िजल्यवर्र शगफ्ट आशटाकल शिळतवत आशि शतसऱ्यव िजल्यवर्र
हवऊसहोल्ड िटेररयल आशि शकरविव िवल शिळेल. "
" म्हिजे तीन िजले आहेत? " िी जर्ळजर्ळ शकांचवळलोच.
उत्तरवदवखल शतने फक्त श्ितहव्य के ले.
त्यवनतां र ििवधवात आिची गदी एखवद्यव जत्ेत हरर्नू जवर्ी
तिी पवांगली.
िी आपलव तळिजल्यवर्र चक्कर िवरवर्ी म्हिनू शफरू
लवगलो तर पढु े ऑशफसवतील िांडळी हजर!! नवनच्ू यव शड्कवउांट
कूपनचे लोि शतकडेसद्ध
ु व पोहचले होते. आप्पव शभांगवडे, के िर

िडगवर्कर, कवयशकिी गोपवळरवर् यव शतघवांसोबत ्र्तः नवनू
सरांजविे आलव होतव. नवननू े नेहिीप्रिविेच शचत्शर्शचत् पोिवख
के लव होतव आशि त्यवच्यव डोळ्यवलव गॉगल होतव …. उन्सहवत ठीक
आहे पि इथे थांड र्वतवर्रिवत किवलव गॉगल घवलवयचव?... िवगां
िवझे डोळे आले होते तेव्हवच फक्त िी ऑशफसवत गॉगल घवलनू
बसवयचो. सवधां र्ॉिरूिलव जवतवनव सद्ध
ु व चवचपडत जवयलव
लवगवयचां त्यव गॉगलिळ
ु े…….नवनू िवत् सरवईतपिे र्वर्रत होतव
आशि जिू कवही तो यव िॉलचव गवईड आहे अिव अशर्भवार्वत
सर्वानव प्रत्येक पॉईटची
ां िवशहती देत होतव.
‘ऑशफसवतील िांडळींसोबत िॉलिध्ये थोडां शफरतो ‘ - असां
िी िवनेनेच शहलव आशि िक
ां रलव सवांशगतले आशि नवनिू वगे चवलू
लवगलो. कवयशकिी गोपवळरवर् प्रत्येक कवउांटरपढु ील शर्क्रेत्यवने
नि्कवर के लव की त्यवलव किरे त र्वकून नि्कवर करत होतव.
कवयशकिी िळ
ु वतच एकदि िऊ िविसू . हवशफसवतसद्ध
ु व
चपरविवलव सद्ध
ु व दोन्सही हवतवनां ी र्वकून नि्कवर करतो…. आप्पव
शभांगवडे िवत् त्यवच्यव आधीच्यव सवत शपढ्यव आशि त्यवची आठर्ी
शपढी इथे नेहिी येतवत अिव शदिवखवत चवलत होतव. के िरने सांपिू ा
पवढां रव ड्रेस पररधवन करून पन्सु हव एकदव पवढां ऱ्यव व्हवइट्टपिवची
किवल के ली होती.

खरां तर पशहल्यव िजल्यवर्र शहडां तवनवच िवझी दिछवक झवली.
एकतर हवतवत ती प्लॅश्टकची बव्के ट घेऊन चवलवयचे म्हिजे
अर्घड जवत होतां. नवनू िवत् सरवईतपिे त्यवच्यव बव्के टिध्ये
एके क र््तू टवकत होतव. कवयशकिीने शतथे सद्ध
ु व त्यवांच्यव
गरुु देर्वांच्यव इग्रां जी प्ु तकवची आर्ृत्ती प्ु तकशर्क्रीच्यव कवउांटरर्र
हुडकून कवढली आशि त्यवत डोके खपु सले होते ….. के िर
सौंदयाप्रसवधनवच्ां यव कवउांटरकडे पळवली होती.… आप्पव शभगां वडेने
िवत् त्यवची बव्के ट पिू ा भरली होती. िी त्यवच्यव कवनवत
कुजबजु लो सद्ध
ु व, “आप्पव, एर्ढी सगळी खरे दी करिवर आहेस
त?ू ”
त्यवर्र आप्पवने िोठ्यव आर्वजवत उत्तर शदले, “ कवही नवही
रे , थोड्यव र्ेळवने पन्सु हव त्यव त्यव शठकविी ठे र्नू टवकिवर आहे
र््त!ू ”
आतव यवत कसलव आलवय िहविपिव... पि आप्पवचां
लॉशजकच र्ेगळां. िी त्यवलव प्रत्यत्तु र न देतव िक
ु वटपिे
त्यवच्यवबरोबर शहडां ू लवगलो.
एर्ढ्यवत आप्पवलव दसु ऱ्यव िजल्यवर्र जविवरव सरकतव शजनव
शदसलव. िलव ओढत ओढत तो शतकडे घेऊन गेलव आशि लहवन
िल
ु वचव हवत धरून जसे पवऊल टवकवयलव शिकर्तवत तसे िवझे

पशहले पवऊल त्यव सरकत्यव शजन्सयवर्र टवकवयलव िदत के ली. एकव
शिशनटवत आम्ही दसु ऱ्यव िजल्यवर्र आलो.
इथे आिच्यव सोसवयटी िधील बरीच िांडळी होती.
बहुतेकवच्ां यव हवतवतील प्लवश्टक बव्के टव र्ेगर्ेगळ्यव र््तनांू ी
भरल्यव होत्यव. त्यव गदीत िी एकटवच असव होतो की ज्यवच्यव
हवतवतील बव्के ट ररकविी होती. पट्टेर्वलव कुत्व शबनपट्टेर्वल्यव
कुत्र्यवकडे बघतो तसे प्रत्येकजि िवझ्यवकडे बघत होतव. िी बवबवचां े
्िरि के ले. बवबव सवांगवयचे की, ‘इतर लोक र्वगतवत तसे र्वगवर्े’
……..बवबवांनव ्िरून िी िॉलिधील खरे दीचव श्रीगिेिव
करवयचव ठरर्लव. प्ु तकवच्यव कवउांटरर्र जवऊन ' श्यविची आई '
आहे कव शर्चवरले तर त्यवने िवझ्यवकडे पन्सु हव एकदव पट्टेर्वल्यव
कुत्र्यवने शबनपट्टेर्वल्यव कुत्र्यवकडे पहवर्े तसे िवझ्यवकडे पशहले …
िी कवय ते सिजनू घेतले आशि दोनचवर िोठ्यव आकवरवच्यव र््तू
बव्के टिध्ये टवकून शदिवखवत चवलू लवगलो…. एर्ढ्यवत आिचव
कुटुांबकशबलव सिोरून येतवनव शदसलव. िवझ्यव हवतवतील र््तनांु ी
भरलेली बव्के ट भरून शहने िवझ्यवकडे अशभिवनवने पवशहले.
िांकऱ्यव लवांबनू च िवझ्यव शदिेने पवयवतले िजू घवसत र्ेगवने आलव
आशि िवझ्यव पढु ्यवत येऊन शकांचवळलव, " ओ िवय गॉड, फवदर,
एर्ढी खरे दी के लीत तम्ु ही!! "

नेिकां त्यवचर्ेळी िवझ्यव िेजवरून शहच्यव क्लबवतील
जोगळेकर बवईचेां यजिवन हवतवत ररकविी बव्के ट घेऊन चवलले
होते. आतव िी त्यवांच्यवकडे प. र्वल्यव कु.ने बीनप. र्वल्यव कु.कडे
पहवर्े तसे पवशहले. तो शबचवरव ओिवळलव.
िी चटकन शहलव म्हिवलो “चलव आपल्यवलव र्विसविवन
खरे दी करवयची आहे नव? शतसऱ्यव िजल्यवर्र चलव.” आप्पवचव
सल्लव आठर्त िी बव्के टिधील र््तू पन्सु हव जवगच्यवजवगी ठे र्नू
शतसऱ्यव िजल्यवर्र जवण्यवसवठी सरकत्यव शजन्सयवकडे सरकलो.
शतसऱ्यव िजल्यवर्र ससु ज्ज असव शकरविव िवलवचे कवउांटर
होते.
शतथे आम्ही हर्े असलेले र्विसविवन खरे दी के ले आशि शबल
करवयच्यव कवउांटरकडे शनघवलो. आम्ही खरे दी के लेले सविवन
आशि िवझ्यव शखिवतील पैसे यवांचव िेळ बसत नव्हतव
…कवउांटरर्रील िविसू सज्जन होतव, त्यवलव सद्ध
ु व घरी कुटुांब
असलेच नव... त्यवने शबचवऱ्यवने िवझी िनश्थती आशि पररश्थती
ओळखली आशि बव्के टिधील कवही र््तू कवढून ठे र्वयलव
सवांशगतल्यव …. आिची ही जड िनवने एके क र््तू कवढून ठे र्ू
लवगली …िक
ां र आशि िरयू शतलव िदत करत होते... िांकरसवठी

घेतलेलां नर्ीन िजु , िरयसू वठी घेतलेलव ड्रेस, शहच्यव िेकअपचे
सवशहत्य अिव एके क र््तू ते शतघे बवहेर ठे र्त होते …
िरयनू े एक बॉक्स शहच्यवकडे देत म्हिलां, “हे बॉक्स घेतलांच
पवशहजे आई... यवत बवबवसां वठी नर्ीन बशनयन आहेत. बवबवचां े
घरवतील बशनयन खपू फवटले आहेत.” आतव आिच्यवकडे
उरलेल्यव र््तांचू े शबल शकती झवले हे त्यव शडशजटल बोडार्र उिटले
पि ते िलव ्पि शदसले नवही कवरि िवझ्यव चष्ट्म्यवच्यव आत अश्रू
जिव झवले होते.
******************

“ एकफवसावे शतक एकफवसाव्या वर्ाटत
पदापटण करत असताना तुम्हाला पुनहा एकदा तरुण
झाल्यासारखां वाटत नाही का?” - तरुणी
(तरुणाईशी सांवाद)

६. तरुणाईशी सवं ाद!

नर्ीन र्र्षवातील अिीच एक सकवळ. व्हवट्सअँपर्र आलेल्यव
िभु ेच्छव िेसेजचव अथा सिजनू घेण्यवचव प्रयत्न करत होतो. पर्ू ी
फक्त सिवसदु ीलव लोकवच
ां े िभु ेच्छव िेसेज यवयचे. म्हिजे नर्ीन
र्र्षा, दसरव, शदर्वळी आशि फवर तर गिपती, नर्रवत् अिव सिवांनव
लोक एकिेकवांनव िभु च्े छव द्यवयचे. आतव तसां कवही रवशहलां नवही.
‘एकवदिीच्यव िभु ेच्छव’ असव िेसेज िलव पशहल्यवदां व आलव तेव्हव
िी थोडव दचकलो होतो. तीच तऱ्हव चतथु ीच्यव शदर्िी. पि आतव
सर्य झवली आहे ….अगदी ‘िभु सोिर्वर’, ‘िभु िांगळर्वर’
अिव प्रत्येक र्वरवच्ां यव िेसेजची सद्ध
ु व सर्य झवली आहे.सर्वात
कहर म्हिजे िलव बैल पोळ्यवलव सद्ध
ु व िभु ेच्छवांचव िेसेज आलव
होतव. िभु ेच्छव देतवनव यिक जळ
ु र्नू बचु कळ्यवत टवकिवऱ्यव
नर्कर्ींची पैदवस हव तर र्ेगळवच त्वसवचव शर्र्षय आहे... असो.
व्हवट्सअँपर्र पवठर्लेल्यव कशर्तव सिजनू घेण्यवत सकवळचे
चवर तवस गेले. त्यव शििर्ट्यवतनू बवहेर येत असतवनव ओढर्लेलव
हव प्रसांग आहे. रविरवयव जन्सिलव ती टळटळीत दपु वरची र्ेळ. हर्ेत
शर्शचत् उकवडव परांतु आत िवत् थडां ी र्वटत असण्यवचव कवळ. जेर्ि

होऊन थोडां आडर्ां पडवर्ां असव शर्चवर करत होतो तेर्ढ्यवत
दवरवर्रील बेल र्वजली. त्वशसक होऊन दवर उघडले तर दवरवत दोन
तरुि िल
ु े आशि दोन तरुिी उभे होते. िी थोडां र्ैतवगनू शर्चवरलां "
कवय पवशहजे?"
त्यवर्र त्यवपैकी एक तरुिी नवटकवत पवठ के लेले सर्वांद बोलत
शर्ांगेतनू रांगिांचवर्र एखवदे पवत् येते तिी िलव अिरिः ढकलत
शदर्विखवन्सयवत येत म्हिवली, " आम्ही िहवरवष्ट्ट्रवच्यव र्ेगर्ेगळ्यव
प्रवांतवचे प्रशतशनशधत्र् (उच्चवरी “पती-शनशधत्र्”) करिवरे तरुि
आहोत.आम्हवलव नर्र्र्षवाशर्र्षयी आशि तरुिवईशर्र्षयी र्य्कर
लेखकवच्ां यव प्रशतशक्रयव सिजनू घ्यवयच्यव आहेत म्हिनू तिु ची
िल
ु वखत घेण्यवसवठी आम्ही आलो आहोत. आम्ही तरुि लेखक
आहोत."
शतचव ‘र्य्कर’ हव िब्द खटकलव परांतु “ आपले ्र्वगत
आहे” असे म्हिण्यवशिर्वय िलव पयवाय नव्हतव. िळ
ु वत िी लेखक
कधी झवलो हे िलव कळले नवही, त्यविळ
ु े ‘ कोि पवशहजे
तम्ु हवलव?’ असव प्रश्नही ओठवांर्र आलव होतव. पि तेर्ढ्यवत
लिवत आले की, गेल्यव आठर्ड्यवत िी सोसवयटीच्यव एकव
कवयाक्रिवत र्वचलेल्यव ्र्शलशखत शनबांधवचव पररिवि
होतव.आिच्यव सोसवयटीच्यव र्धवापनशदनवशनशित्त कवयाक्रि होतव.

तेव्हवपवसनू सोसवयटीत आशि आजबू वजच्ू यव पररसरवत िवझव
लेखक म्हिनू पररचय झवलव होतव.
चौघेही शदर्विखवन्सयवतील सोफ्यवर्र ्थवनवपन्सन (त्यवचां वच
िब्द) झवले.
दोन िल
ु वांपैकी एकजि पवयवतले बटू न कवढतवच ्थवनवपन्सन
झवलव होतव. दसु रव सवधवरितः िभां र शकलो र्जनी गटवत बसेल
असव होतव. िल
ु ींपैकी एकजि टीव्हीर्र बवतम्यव देतवत त्यवर्ेळी
चेहऱ्यवर्र भवर् असतवत तिी भवर् घेऊन आली होती. शतने
सिोरील शभतां ीतनू आरपवर बघत नजर रोखली होती. दसु री िल
ु गी
हवतवत िोबवईलपेिव िोठ्यव आकवरवचे यांत् घेऊन त्यवर्र कवहीतरी
टवईप करत होती. त्यवलव ‘टॅब’ म्हितवत हे िलव नांतर कळवलां.
िी (आर्वजवत िक्य शततकव कोरडेपिव आित) :-“शर्चवरव,
कवय शर्चवरवयचां आहे तम्ु हवलव?”
टॅबर्वली तरुिी :- “आम्ही िहवरवष्ट्ट्रवच्यव र्ेगर्ेगळ्यव प्रवतां वचे
प्रशतशनशधत्र् (उच्चवरी “पती- शनशधत्र्”) करिवरे तरुि आहोत.”
िी :– “ हो, ते कळल.ां ”
टॅब र्वली तरुिी :- “आम्हवलव नर्र्र्षवाशर्र्षयी आशि
तरुिवईशर्र्षयी तिु च्यव प्रशतशक्रयव सिजनू घ्यवयच्यव आहेत.”

िी -“ हो, ते सद्ध
ु व कळलां.”
टॅब र्व. त. :–“सगळां कळतां तम्ु हवलव, पि तरुिवांच्यव िनवतील
र्ेदनव कळवल्यव कव तम्ु हवलव?”
िी (अपरवधी ्र्रवत):-“ नवही बर्ु व.”
िभां र शकलो गट तरुि :–“आशि तम्ु हवलव त्यव र्ेदनव सिजनू
घ्यवव्यवत असां सद्ध
ु व कधी र्वटलां नवही.”
टॅ.र्व.त. :–“जवऊ दे रे , त्यवनां व आपल्यव र्ेदनव नवही
कळिवर!”
िां. शक. गट तरुि :– “तिु च्यव शलखविवतनू सद्ध
ु व कधीच
आिच्यव र्ेदनव प्रशतशबांशबत (उच्चवरी‘पती-शबांशबत’) झवल्यव
नवहीत.”
िी (अपरवधी ्र्रवत) :– “िलव गन्सु हव िवन्सय आहे. इथनू पढु े
िवझे शलखवि र्वचतवनव र्वचकवलव र्ेदनव होतील यवची िी
कवळजी घेईन.” (“म्हिजे अगदी बवरीक अिरवत प्ु तकवत
छवपवयचे कव? म्हिजे र्वचतवनव डोळ्यवांनव र्ेदनव होतील?” हव
िवझव िनवतील प्रश्न शगळून टवकलव)
टॅ.र्व. त. :– “बरां आतव िूळ िद्यु वकडे र्ळूयवत” (“र्ळव”- िी
िनवतल्यव िनवत)
यवनांतर बटु र्वल्यव तरुिवने बोलांदवजी सरुु र्वत के ली.

बटु र्वलव तरुि :- “यव नर्ीन र्र्षवाकडून तिु च्यव कवय अपेिव
आहेत?”
िी - “कवहीच नवहीत.”
ब.ु र्व. त. - “असां कसां? कवहीतरी असिवरच नव!”
िी - “अगदीच अपेिव नवहीत असां नवहीत. आिचे िेजवरी
रोज आिचव पेपर र्वचवयलव नेतवत. नर्ीन र्र्षवात त्यवांनी ्र्तःचव
पेपर सरुु करवर्व अिी िवझी अपेिव आहे. शिर्वय तो बर्े कवकवचां व
कुत्व िवझ्यवकडे नेहिी खनु िी नजरे ने पवहत असतो. यव र्र्षवात
त्यवची (म्हिजे कुत्र्यवची) नजर प्रेिळ होईल अिी अपेिव आहे.”
ि.ां शक. ग. त.- “तम्ु ही अगदी सविवन्सय पवतळीर्र तिु चे
आयष्ट्ु य ढकलत आहेत असे तम्ु हवलव र्वटत नवही कव? इतक्यव
फवलतू अपेिव बवळगनू तम्ु ही यव नर्र्र्षवाचे ्र्वगत कसे करू
िकतव?”
िी – “पि िी कुठे यव र्र्षवाचे ्र्वगत करवयलव गेलो होतो. ते
्र्तःहुन आले आहे.”
िां. शक. ग. त. - (हतवि ्र्रवत) “ पि लेखक र्गवाचव
प्रशतशनधी (उच्चवरी ‘पती-शनधी’, " अरे यवर, कवय प्रॉब्लेि आहे
सगळ्यवांचव "- िी िनवत) म्हिनू तम्ु हवलव यव र्र्षवाकडून कवही

िगां ल, शदव्य, भवरवर्नू जविवरे असे कवही कवही अपेशित नवही
कव?”
िी - (अत्यांत भवबडेपिवने) - “म्हिजे नक्की कसां? “
इतकव र्ेळ िवांत असलेली आशि शभांतीतनू आरपवर पवहिवरी
तरुिी म्हिवली, “आपल्यवलव एक खवसगी प्रश्न शर्चवरवयचव आहे.
शर्चवरू कव? ”
शतचव आर्वज ्र्यांपवकघरवत ऐकू गेलव असवर्व कवरि आतनू
एक भवडां े शर्नवकवरि जोरवत र्वजले.
िी (घवि पसु त) :- “ शर्चवरव की?”
बवतम्यव देिवरी तरुिी :– “एकशर्सवर्े ितक एकशर्सवव्यव
र्र्षवात पदवपाि करत असतवनव तम्ु हवलव पन्सु हव एकदव तरुि
झवल्यवसवरखां र्वटत नवही कव?”
्र्यांपवकघरवतनू सगळ्यवच भवांड्यवांची आदळआपट ऐकू
आली आशि िवझे उत्तर त्यवत शर्रून गेले.
टॅ.र्व. त. – “ तिु च्यवकडे येण्यवआधी आम्ही प्रशर्क
ां डे गेलो
होतो. ते म्हिवले - यव र्र्षवाच्यव सरुु र्वतीलव िलव कोकिवतल्यव
िवडवांच्यव झवर्ळ्यवांतनू सांगीत ऐकू येत आहे. त्यवनांतर आम्ही व्यांशचां
कडे गेलो तेव्हव ते आम्हवलव िभु ेच्छव देतवनव म्हिवले – ‘ तम्ु हव
तरुि लेखकवच
ां ी लेखिीरुपी बवसरी यव र्र्षवात िधरु ्र्रवनां ी

लोकवांनव शचांब करे ल ‘. व्यांशचांनी आम्हवलव तिु च्यवकडे पवठर्ले
म्हिनू आम्ही तिु च्यवकडे आलो.
(सगळव घोळ आत्तव िवझ्यव ध्यवनवत आलव. तो व्यांशचां एकदव
भेटू दे सवशहत्य सिां ेलनवत... बघनू घेतो त्यवच्यवकडे... ‘ग्रविीि र्ळू
आशि र्वळू’ यव पररसांर्वदवचव त्यवलव अध्यिच करतो….. असव
शर्चवर िनवत पक्कव के लव)
िी – “अरे हो हो... व्यांशचां आशि िी म्हिजे परिशित्. परर्वच
भेटले होते िलव... त्यवांच्यव ‘शहिवलयवची उचलबवगां डी’ यव
कशर्तवसग्रां हवच्यव प्रकविनसोहळ्यविध्ये!... बरां..तम्ु हवलव नर्ीन
र्र्षवाच्यव प्रशतशक्रयव आशि िभु ेच्छव पवशहजेत नव?”
ब.ु र्व. त. – “ हो सर! “
िी – “ िग घ्यव तर शलहून …!!!!! यव र्र्षवात प्रर्ेि करतवनव
िलव पन्सु हव एकदव तरुि झवल्यवसवरखे र्वटत आहे... यव र्र्षवात िवझे
सवरे ज्र्लांत वाङ्मय सयू वाच्यव सविीने िी जगवपढु े आििवर आहे.
यवच र्र्षवात िी ' र्खवरीतील कोळसव ' हव धगधगिवऱ्यव कशर्तवचां व
सांग्रह शलहिवर आहे असव सक
ां ल्प िी आज तिु च्यव सविीने सोडत
आहे …… परु े कव? “
ि.ां शक. ग. त. (घवि पसु त)- ि्तच.
टॅ.र्व. त. – “ आशि आम्हव तरुिवांनव यव र्र्षवाच्यव िभु च्े छव?“

िी – “ अरे हो, ते रवशहलेच... घ्यव शलहून! तरुिवांचे प्रशतशनधी
(उच्चवरी ' पती ' शनधी) म्हिनू तिु च्यवकडे पवहतवनव िलव खपू
अशभिवन र्वटतो. यव र्र्षवात बवलहनिु ांतवसवरखी तिु ची लेखिी
सयू ािांडळवर्र झेप घेर्ो ही िवझी तम्ु हवलव िभु ेच्छव! तिु च्यव
शलखविवत चद्रां वच्यव िीतलतेचे प्रशतशबांब (उच्चवरी ' पती' शबांब)
नक्की पडिवर यवत िवझ्यव िनवत सांदहे नवही.”
चौघे जि (एकव ्र्रवत)- “ खपू छवन सर!”
बवतम्यव देिवरी तरुिी - “ सर, अजनू कवही ्फुरतय कव
तम्ु हवलव?”
िी (घवि पसु त)- “बवस एर्ढां यव र्र्षवासवठी. उरलेले नांतर
कधीतरी बोलेन.”
चौघे जि (एकव ्र्रवत)- “ ओके सर, नो प्रॉब्लेि! आम्ही
शनघतो.”
जवतवनव तो बटु र्वलव तरुि न शर्सरतव पवयपसु ण्यवलव बटू पसु नू
गेलव.
आतव िलव गरज होती ती झोपेची; कवरि, िलव खरांच
शििर्टव आलव होतव.
****************

“हा मनुष्य भेटल्याभेटल्या पफहल्याांदा शेकहॅण्ड
करतो... आफण हाताला एवढ्या जोराने फहसके देतो
की एखाद्या फदवशी हात फनखळून पडेल की, काय
अशी भीती वाटते.”
(एक नवीन शत्रपु क्ष.)

७.एक नवीन शत्रुपक्ष
फुटपवथर्रून तो िवझ्यव शदिेने येतवनव शदसलव आशि िी
फुटपवथ बदलण्यवचव शर्चवर के लव... पि आतव उिीर झवलव
होतव... त्यवने िलव हवक िवरलीच... िी ऐकू आलां नवही असां
दवखर्लां पि िवझ्यव िेजवरून जविवऱ्यव एकव सज्जन गृह्थवने
िवझ्यव िटवालव ओढत – “तम्ु हवलव कोिीतरी बोलवर्तयां ” असां
सवांशगतले... त्यव सज्जन गृह्थवलव िी र्रर्र ' थँक्यू ' म्हिलां खरां...
पि एर्ढां के शर्लर्विां ‘थँक्य’ू िी आयष्ट्ु यवत प्रथिच म्हिलां होत.ां
त्यवने पन्सु हव हवत र्र करून िलव िोठ्यवने हवक िवरली. आतव
िलव सद्ध
ु व त्यवलव हवत दवखशर्ण्यवशिर्वय पयवाय नव्हतव.
पळत पळत तो िवझ्यव जर्ळ आलव आशि िवझव हवत त्यवच्यव
हवतवत घेत म्हिवलव, "अरे, शकती र्ेळ हवक िवरतोय तल
ु व...
धवांदरटवसवरखव कुठे बघत होतवस? "
िलव त्यवच्यव यव दोन्सही सर्यी आर्डत नवहीत. एक म्हिजे
भेटल्यव भेटल्यव तो िवझव हवत त्यवच्यव हवतवत घेऊन गदवगदव
हलर्त िोठ्यवने शर्नवकवरि हसतो... !

खरां तर िांकऱ्यवने िलव तांबी शदली आहे, " फवदर र्त्यवत
कोिीही भेटलां तर शर्नवकवरि िेकहॅण्ड करवयचां नवही. त्यवच्यव
हवतवर्र असलेले जतां ू आपल्यव हवतवर्र येतवत. "
अलीकडे िी बवहेरून घरी आल्यवआल्यव िांकर कुठल्यवतरी
बवटलीतले और्षध तळहवतवर्र टवकतो आशि हवत चोळवयलव
सवांगतो. पशहल्यव र्ेळेलव िलव तर र्वटले होते की तीथाच आहे पि
िरयनू े चटकन सवांशगतले म्हिनू र्वचलो.
पि हव िनष्ट्ु य भेटल्यवभेटल्यव पशहल्यवांदव िेकहॅण्ड करतो...
आशि हवतवलव तर एर्ढ्यव जोरवने शहसके देतो की, एखवद्यव शदर्िी
हवत शनखळून पडेल शक कवय अिी भीती र्वटते... ! त्यवर्र कडी
म्हिजे त्यवचां ते अचकटशर्चकट हसिां!
आशि डोक्यवलव त्वस देिवरी त्यवची दसु री सर्य म्हिजे िलव
'अरे -जवरे ' करत एके रीत हवक िवरिे...
इथां िी एक गोि ्पि करतो... िलव एके रीत हवक िवरण्यवचव
हक्क फक्त झक
ु रबगा शकांर्व शबल गेट्स यवांनवच आहे, असां िवझां
अशजबवत म्हििां नवही... पि आपली फवरिी ओळख नसलेल्यव
िविसवलव किवलव एके रीत हवक िवरवयची?... असां िवशब्दक
अांगचटीलव येिे िलव अशजबवत आर्डत नवही.

खरां तर िीदेखील त्यवच्यवशर्र्षयी िवघवरी बोलतवनव त्यवलव
एके रीतच बोलतो……..पि पवठ शफरली की आजकवल कोि
आदरवने बोलतो दसु ऱ्यवशर्र्षयी!!... फवर ओळख नसेल तर शनदवन
तोंडवर्र तरी 'अहोजवहो ' करवर्े यव सां्कवरवत र्वढलेलव िी!...
असो.
यवची आशि िवझी फवर ओळखही नवही. कुठल्यवतरी
व्हवट्सअँप ग्रपु र्र आम्ही दोघे िेम्बर आहोत. एकदोनदव त्यवच्यव '
गडु िॉशनांग' च्यव िेसेजलव िी गवफीलपिे अांगठे टवकले होते, तेव्हव
त्यवने पसानल िेसेज टवकून सलगी र्वढर्ली होती. त्यवनांतर असवच
एकदव हव गृह्थ र्त्यवत अचवनकपिे पढु े येऊन उभव रवशहलव
आशि" तिु च्यव डीपीच्यव फोटोर्रून तम्ु हवलव ओळखले " असे
सवगां नू त्यवने िलव आश्चयवाचव धक्कव शदलव होतव.
खरां तर, िांकरने िवझ्यव आधवरकवडवाचव िोबवईलर्रून फोटो
कवढून तो िवझव व्हवट्सअँप डीपी ठे र्लव होतव... त्यवर्रून िलव
प्रत्यिवत ओळखिवऱ्यव यव गृह्थवलव ‘शतसरव डोळव’ असवर्व
असे िनोिन र्वटून िलव त्यवचे िवफक कौतक
ु ही र्वटले होते.
पि त्यवनांतर हव इसि त्वसदवयक ठरवयलव लवगलव होतव.
घवईगडबडीच्यव र्ेळी हव िलव गवठतो आशि त्यवच्यव सोिल
िीशडयवचे शक्से ऐकर्तो.

“अरे , लि कुठे आहे तझु ां?” त्यवने िलव भवनवर्र आित पन्सु हव
एकदव गडगडवटी हव्य के लां
“कवही नवही... कवही नवही... कवय म्हित होतव तम्ु ही” िी
पटु पटु लो.
" अरे , लि कुठे आहे तझु ां, चल ब्रेकफव्ट करूयवत " त्यवने
िलव ओढतओढत िेजवरच्यव टपरीकडे नेले. िी िवझव शखसव
चवचपलव... कवरि किीतकिी िांभर- दोनिे रुपयवांनव तरी फटकव
बसिवर होतव िलव!
टपरीत शिरतव शिरतव गल्ल्यवर्र बसलेल्यव अण्िवांनव िी
नेहिीप्रिविे दोन्सही हवत जोडून नि्कवर के लव... अण्िव कवनवत
नळ्यव घवलनू िोबवईलर्रील गविे ऐकण्यवत दगां झवले होते...
िवझ्यवसवठी हे नर्ीनच होतां. अण्िवांचव िल
ु गव कवनवत त्यव
नळकवांड्यव घवलनू बसलेलव अनेकदव बशघतलव होतव पि अण्िवांनव
यव अर््थेत प्रथिच पवहत होतो... ! कवनवतील त्यव नळ्यवांिळ
ु े
टपरीर्रील शगऱ्हवइकवांबरोबर त्यवांचव सांर्वद आतव हवतर्वऱ्यवनीच
सरुु होतव.
टपरीतली त्यवतल्यव-त्यवत ्र्च्छ खचु ी हुडकून िी टेकलो...
पलीकडची खचु ी ओढत तो त्यवर्र दविकन आदळलव.
" बोलव" िी िक्य शततक्यव कोरड्यव ्र्रवत सरुु र्वत के ली.

" अरे , बोलव कवय! तो रे ग्यव कसव लवयनीत आलव - हे कळलां
कव तल
ु व? "
"नवही बर्ु व " िी
"अरे , िलव एफबीची ररक्र्े्ट पवठर्ली त्यवने गेल्यव
आठर्ड्यवत " त्यवने टवळीसवठी हवत पढु े करत म्हिलां.
" कसली ररक्र्े्ट? " िी िवझव हवत िवगां घेत शर्चवरलां.
" एफबीची!! - तो
" एफबीची?? " िी
" हो हो.. एफबीची" तो चेकवळत म्हिवलव.
" अच्छव.. अच्छव... एफबीची!!! " िी िवघवर घेत म्हिलां
" अरे हो! एफबीची ररक्र्े्ट आली त्यवची" त्यवने
जर्ळजर्ळ उडीच िवरत म्हिलां. " म्हिलां, अब आयव उांट पहवड
के नीचे. "
एफबीची ररक्र्े्ट म्हिजे कवय आशि त्यवचव त्यव
पहवडर्वल्यव उांटविी कवय सबां धां ? िलव कवही कळलां नव्हतां... पि
िवझ्यव गेल्यव चवळीस शपढ्यव एफबी कव कवय ते त्यवत लीलयव
र्वर्रत असल्यवसवरखे आर् आित िी म्हिलां, " कवय सवांगतव! "
" अरे हो! "

" किवलच झवली, ………. एफबीची ररक्र्े्ट आशि ती
सद्ध
ु व तम्ु हवलव आशि ती सद्ध
ु व त्यव रे ग्यवने!! " - दोन तीन िब्दवच्ां यव
भवांडर्लवर्र िी शखांड लढर्त होतो.
" अरे हो" - तो
तो कवही ' अरे हो ' च्यव पलीकडे सरकवयलव तयवर नव्हतव.
" जरव शडटेल सवांगतव कव? " िी िवझ्यव चेहऱ्यवर्र उत्सक
ु तव
थवपत म्हिलां.
" सवांगतो... सवांगतो! " त्यवने त्यवच्यव हवतवतील त्यवची िांडईने
भरलेली शपिर्ी िवझ्यव िवांडीर्र आदळली.
" हे कवय आहे? " िी शपिर्ीकडे पहवत म्हिवलो.
" अरे कवही नवही... िांडईतनू कवांद-े बटवटे आशि भवजी घेतली
नव आत्तव... खवली नको ठे र्सू ... आजकवल व्हवयरस कुठे असतील
सवांगतव येत नवही " ती शपिर्ी िवझ्यव िवांडीर्र ठे र्ण्यवचे कवरि
त्यवने सवशां गतले.
िी देखील तो दहव पांधरव शकलोचव ऐर्ज िवांडीर्र सवांभवळत '
आशलयव भोगवसी' यव शर्चवरवने त्यवच्यव उत्सकुतेत िवझी उत्सक
ु तव
शिसळत त्यवचे पढु ील बोलिे ऐकवयलव लवगलो.
" गेल्यव िशहन्सयवतली गोि आहे... तो रे ग्यव िॉशनांग र्ॉकलव
भेटवयचव... शतथे आसने करतवनव िवझ्यव ढेरीर्रून कॉिेंट्स करत

होतव... त्यवर्ेळी िी त्यवलव फक्त एकच र्वक्य म्हिलां होतां देि्थवच्ां यव ढेऱ्यव पढु े येतवत कवरि ते पोटभर जेर्तवत...
कोकि्थवांसवरखी त्यवांचां पोट खपवटीलव नवही जवत!... िवझ्यव यव
एकव र्वक्यवने तो रे ग्यव लवलबांदु झवलव आशि िवझ्यविी बोलवयचव
बांद झवलव. "
खरां तर तो रे गे बोललव ते कवही खोटां नव्हतां. आतव सद्ध
ु व
खचु ीत बसल्यवर्र यवची ढेरी नजरे त भरण्यवसवरखी होती.
पि िलव त्यवच्यविी कवही देिेघेिे नव्हते.
िी अण्िवांच्यव पोऱ्यवलव दोन प्लेट र्डव आशि दोन चहव
सवांशगतलव. पढु ्यवत आलेल्यव र्ड्यवचव तक
ु डव तोडत िी शर्चवर
करत होतो की तो हे सगळां िलव कव सवगां त होतव!!!
त्यवची िधली कवही र्वक्ये िी ऐकलीच नवहीत.
िी भवनवर्र आलो तर त्यवचे परु वि सरू
ु च होतां- - " िी पि
म्हिलां - नवही बोललवस तर गेलवस उडत!... गेल्यव आठर्ड्यवत
त्यवची एफबीर्र ररक्र्े्ट आली तेव्हव िनवत म्हिलां - बच्चिजी
आतव कसव लवयनीत आलवस."
" पि िघविी तम्ु ही ते उांटवचां कवहीतरी म्हित होतव" िी
भवबडेपिवने शर्चवरले.

" तेच सवांगतोय नव - अब कै से आय उांट पहवड के नीचे!
िवझ्यविी बोलत नव्हतव... पि त्यवलव कुठां िवशहत होतां की िवझे
एफबीर्र चवर हजवर फ्रेंड्स आहेत... िेर्टी आलव नवक घवसत...
आशि पवठर्ली त्यवनां िलव फ्रेंड ररक्र्े्ट” त्यवचव उर अशभिवनवने
भरून आलव होतव.
एर्ढे फ्रेंड्स असलेलव िविसू इथे टपरीर्र िवझव आशि
्र्तःचव र्ेळ र्वयव घवलर्त कव बसलव आहे हे कोडे िलव
उलगडत नव्हतां.
त्यवची र्ड्यवची प्लेट त्यवच्यव हवतवत देत िी त्यवलव खिु ने ेच
" थोडां खवऊन घ्यव " अिी खिु के ली.
“तल
ु व तर िवहीतच आहे, िी कधी बवहेरचां कवही खवत नवही
आशि अरबट-चरबट तर अशजबवतच खवत नवही " तो आख्खव र्डव
तोंडवत कोंबत म्हिवलव. त्यवचां पढु चां बोलिां िलव त्यवच्यव
तोंडवतील र्ड्यविळ
ु े नीट कळलां नवही.
िग त्यवने त्यवच्यव िोबवईलर्र त्यवचे फे सबक
ु ' उघडून '
दवखर्ले.
त्यवतील सगळ्यव पो्ट तो िलव िोठ्यव चर्ीने दवखर्त होतव.
िी त्यवलव शड्टबा् करत म्हिलां, " चहव घ्यव नव "

" अरे हो..रवशहलवच नव" असां म्हित त्यवने एकव घोटवत
आख्खव कप चहव शगळून टवकलव आशि एरांडेल शपल्यवसवरखव
चेहरव करत म्हिवलव, " कडर्ट लवगतोय नव चहव"
िी गल्ल्यवर्रील अण्िवक
ां डे हळूच पशहले. त्यवच्ां यव कवनवत
अजनू ही ती नळकवांडी होती. त्यवांनी त्यव गवण्यवच्यव चवलीर्र
गल्ल्यवर्रील टेबलवर्र ठे कव धरलव होतव.िी िवन र्ळर्नू पन्सु हव
फे सबक
ु िध्ये डोकां घवतलां.
" आतव ही बघ िजव.." त्यवने िोबवईलर्रून बोट शफरर्त
दवखर्वयलव सरुु र्वत के ली,... " हे बघ आम्ही गेल्यव र्र्षी कवस
पठवरवर्र शफरवयलव गेलो होतो त्यवर्ेळची पोि "
" बघ.ू .. बघू " िी त्यवच्यव दसपट उत्सवहवचे अर्सवन आित
खचु ीतनू पढु े सरकलो.
" अरे पवर्सवळ्यवत शतथे फुलां येतवत नव दरर्र्षी ती बघवयलव
गेलो होतो... पि टू बी ऑने्ट शर्थ य.ु .. िलव नवही आर्डली ती
फुलां!... पि िवझव फोटो बघ कसव आलवय " त्यवने एफबीर्रचव
एक फोटो बोटवांनी िोठव करत दवखर्लव.
त्यव फोटोत त्यव कवस पठवरवर्ील रांगीबेरांगी फुलवच्ां यव
शढगविवगे ढेरी लपर्त बसलेलव हव शदसत होतव.

" व्र्व... ि्तच आलवय " िी आर्वजवत कुजके पिव आित
म्हिल.ां
" अरे ि्त म्हिजे... लवईक्स बघ शकती आलेत! " तो
चेकवळत म्हिवलव.
" शकती आलेत बघू " िलव िळ
ु वत लवईक म्हिजे कवय ते
सिजलां नव्हतां... आशि सिजनू घ्यवयची इच्छव सद्ध
ु व नव्हती. तरी
सद्ध
ु व त्यवने लवईक बटन म्हिजे कवय, ते कसे शक्लक करवयचे, िग
‘लवयकीची’ सांख्यव किी एकने र्वढते हे सगळे िलव शिकर्ले.
एक तर यव िहवभवगवने िवझी सगळी सकवळ खरवब के ली होती.
त्यवत त्यवची दहव -पांधरव शकलो भवज्यव भरलेली शपिर्ी गेलव
अधवा-पवऊि तवस िवांडीत ठे र्नू िवझ्यव पवयवलव रग लवगली होती
आशि यवचे एफबी परु वि थवबां वयची कवही शचन्सहे शदसत नव्हती.
यव सगळ्यविळ
ु े िवझ्यव सहनिक्तीचव अांत झवलव होतव.
िेर्टी िी र्ेळ सवधनू तोंड उघडले आशि म्हिवलो, " फे सबक
ु
र्र खरां तर ‘लवईक’ सवरखां ‘नव-लवयक’ सद्ध
ु व बटन पवशहजे नव!
तसां असतां तर ते बटन िी यव फोटोलव शक्लक के लां असतां "
िी शकिवन िब्दवत त्यवचव किवल अपिवन के लव होतव.

त्यवनतां र अनेक शदर्स तो ' एक अत्यतां फवलतू िनष्ट्ु य ' यव
िब्दवत िवझी बदनविी करत शहडां त होतव -असे िवझ्यव कवनवर्र
आले.
सध्यव िी िवझे फे सबक
ु अकवउांट सरुु करून त्यवलव पशहली
एफबी फ्रेंड ररक्र्े्ट पवठर्नू आिच्यवतील र्वदवर्र पडदव
टवकवयच्यव शर्चवरवत आहे.
*******************

“पफहला तास नुसतां स्माईल करण्यात आफण नयू
इअरच्या शुभेच्छा देण्यात िेला.”
(नयू ईअरची पाटी!)

८. न्यू ईअिची पार्ी!

३१ शडसेंबरच्यव पवटीलव आयष्ट्ु यवत कधी जवईन असां र्वटलां
नव्हतां. पि िांगळदवस िेठच्यव कृ पेने आिचां शबऱ्हवड चवळीतल्यव
खोल्यवतनू सोसवयटीच्यव तीन खोल्यवच्ां यव ब्लॉकिध्ये आलां आशि
हव हव म्हितव आिची प्रगती झवली. िी धोतरवतनू सटु वत आलो.
िांकऱ्यव पवांढरव िभ्रु सदरव घवलू लवगलव, िरयल
ू व नर्ीन ्कटा
(कट्ास) शिळवलव. आशि आिच्यव शहने तर ब्लवऊजलव िॅशचगां ,
खचु ीलव िॅशचगां , टेबलवलव िॅशचांग असली प्रकरिे सरुु के ली होती.
(“आिच्यव क्लबवतल्यव बवयकव कौतक
ु वने म्हित होत्यव - नर्रव
सोडून तम्ु ही सगळां िॅशचगां के लां आहे” - इशत आिची ही).
एक तर िी ३१ शडसेंबरच्यव पवट्ायवनव जवण्यवचां कवयि टवळतो.
कसलां ते ढॅिढॅि सगां ीत आशि गविां! त्यवपेिव आिचे बवबव
डोक्यवर्र तेल थवपत नवट्यसगां ीत म्हित बसवयचे ते बरां र्वटवयचां.
पि कवय करिवर.िांकऱ्यवचे शित्िांडळ आग्रह करवयलव आले
होते.सगळे म्हिवले “अांकल, तम्ु ही यवयलवच पवशहजे”……..
त्यविळ
ु े िवझव नवईलवज झवलव. िनवचव शहय्यव करून गेलो.
आिच्यव शिसेसच्यव आग्रहवखवतर (ब्लॉकिध्ये रहवयलव

आल्यवपवसनू ती ‘शिसेस’ झवली आहे) िी शहच्यव आर्डीचव
रांगीशबरांगी िटा आशि चट्ट्यवपट्ट्यवची शर्जवर घवतली होती.
(त्यवर्ेळी िलव आिच्यव ब्रह्मचवरी कवकवचे “बेंबट्यव, बवयकोच
पविी पवजिवर हो तल
ु व” हे िब्द कवनवत घिु त होते.)
पवटी आिच्यव सोसवयटीच्यव गच्चीत होती. ्र्वगतवलव नवनू
सरांजविे चौकड्यवचव तवांबडव िटा घवलनू उभव होतव …आम्हवलव
पवहतवच म्हिवलव “र्ेलकि र्ेलकि, यु ऑल आर लुशकांग सो
ब्यटु ीफुल”(“कसलां फुल?” नेहिीप्रिविे िी िनवतल्यव िनवत प्रश्न
शर्चवरलव). पलीकडे एकव खचु ीर्र बसनू दसु ऱ्यव खचु ीर्र तांगड्यव
पसरून जिू कवय ही गच्ची आपल्यव तीथारुपवांचीच आहे अिव
आशर्भवार्वत आप्पव शभगां वरड्यव िोबवईलर्र िेसेज बघत बसलव
होतव. सोसवयटी िधील सर्ा लोक पवटीलव हजर होते. पशहलव तवस
नसु तव एकिेकवांकडे बघनू ्िवईल करण्यवत आशि न्सयू इअरच्यव
िभु ेच्छव देण्यवत गेलव … िलव एक कळत नवही हे लोक
शर्नवकवरि र्ेळ किवलव र्वयव घवलर्तवत … रवत्ीचे नऊ
र्वजवयलव आले होते. िी न रवहून नवनल
ू व शर्चवरले, “खवयलवशगळवयलव कवय आहे?”….. िवझ्यव यव प्रश्नवर्र िवझ्यवकडे
अशतिय तच्ु छ नजरे ने बघत नवनू म्हिवलव, “िलव शगळवयचां आहे
ब्रह्मवण्ड” …… िी सरळ आप्पव शभांगवरड्यवकडे गेलो आशि
कवनवत शर्चवरले, “जेर्वयचां कधी रे ?”…….. िवझ्यवकडे दल
ु ाि

करत िोबवईलर्रून न्सयू ईअरचव िेसेज कुिवलवतरी फॉर्ाडा करत
करत आप्पव म्हिवलव, “िी िगविीच जेर्नू घेतलां. िटवरिध्ये कवही
दि नवही. रवईस अगदीच शचखल झवलवय. ्र्ीट तेर्ढां बरां
झवलांय.िी पवच र्वट्यव चवपलां. चल, तल
ु व कांपनी देतो.” … असां
म्हिनू आप्पव िलव ओढत जेर्िवच्यव टेबलवकडे घेऊन गेलव. खरां
तर िलव पि के व्हवची भक
ू लवगली होती. पि अजनू कुिीही
जेर्िवचां नवर् कवढत नव्हतां त्यविळ
ु े थोडां लवजल्यवसवरखां होत होतां.
आप्पव िवत् ्र्तःच आचवरी असल्यवच्यव आर्ेिवत पढु े गेलव
आशि त्यवने दोन शडि भरून आिल्यव. आम्ही दोघे उभ्यवउभ्यवच
पोटवत घवस ढकलू लवगलो. नेिकां हे आिच्यव शहने पवशहलां आशि
तरवतरव िवझ्यवकडे येऊन म्हिवली “अहो आतव आपि कवही
पर्ू ीसवरखे ब्यवकर्डा रवशहलो नवही. आजबू वजल
ू व सगळे फॉरर्डा
लोक आहेत (उच्चवरी दोन्सही "ड" ्पि!) ठे र्व ती शडि खवली
आशि चलव ऐकवयलव सांगीत रजनी…..”
िी आिेने आप्पवकडे पवशहले. त्यवच्यव तोंडवत घवस
असल्यवने त्यवने नसु तां खिु ने े ‘तू हो पढु े’ असां म्हिलां आशि िी
जेर्ि अधार्ट सोडून सांगीत रजनी पवहवयलव आलो …िी िनवत
शर्चवर करत होतो की, भक
ू लवगल्यवनतां र जेर्ण्यवत कसलव
आलवय ब्यवकर्डापिव! …पि तो शर्चवर झटकून सांगीतरजनी
पहवयलव लवगलो. सोसवयटीतील पोरवनां ी गविी म्हिली, जोक्स

सवांशगतले. आिच्यव िांकऱ्यवने सद्ध
ु व ‘हवय शदल तोड शदयव..’ असलां
कवहीतरी गविां म्हिल.ां आिच्यव शहने शतच्यव क्लबवतल्यव
बवयकवांसोबत कुठलतां री सिहू गवन म्हिलां. एकसवरख्यव रांगवच्यव
सवड्यव नेसनू आलेल्यव त्यव सगळ्यवजिी चेहऱ्यवच्यव आशि
िवनेच्यव एकसवरख्यव हवलचवली करत कुठली तरी गविां म्हित
होत्यव … ते गविां फ्रेंच भवर्षेत होतां ही िवशहती िांकऱ्यवने िलव
परु र्ली. कवयाक्रिवच्यव िेर्टी ‘सोसवयटी गधां र्ा’ एच. िगां ेिरवर्
आशि त्यवच्ां यव सशु र्द्य पत्नी यवांनी भैरर्ी म्हिवयलव घेतली...
आजबू वजल
ू व थांडी होती … पोटवत दोन घवस गेले होते... खचु ीत
बसल्यव बसल्यव िलव झोप लवगली … ्र्प्नवत िी उभ्यव उभ्यव
जेर्त आहे आशि िवझ्यवकडे बघत सगळे हसत आहेत असां
कवहीतरी आलां … एर्ढ्यवत कोिीतरी धक्के िवरतांय असां
र्वटल.ां .. डोळे चोळत उठलो तर सोसवयटीचव र्ॉचिन िलव
झोपेतनू उठर्त म्हिवलव “सवब, इधर क्यू सोयेलव है... सब लोग
चले गये... देखो बवरव बज गये.. ह्यॅपी न्सयू ईअरचव टवयि हो
गयव”… िी िनगटवर्रील घड्यवळवत बशघतले... बरोबर बवरव
र्वजले होते.‘कवळ शकतीही पढु ां गेलव तरी बवबवांनी शदलेलां हे
घड्यवळ िवत् बरोब्बर र्ेळ दवखर्त’ां - असां पटु पटु त िी पवय ओढत
घरवकडे शनघवलो.
*******************
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