भेजा फ्राय
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पुस्तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पुस्तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पुस्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापुढे आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची, हिा प्रवतसाद.

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.
प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत होते. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या
प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.
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या िस्िकािील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे
सरहिि असून िस्िकाचे ककुं र्ा त्यािील अुंशाचे
िनर्वद्रण र् नाट्य, हचत्रिट ककुं र्ा इिर रुिाुंिर
करण्यासाठी लेखकाची लेखी िरर्ानगी घेणे
आर्श्यक आिे. िसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई
िोऊ शकिे.
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नििामूल्य नितरणासाठी उिलब्ध.

• आिले िाचूि झाल्यािर आिण हे फ़ॉरिर्ड
करू शकता.
• हे ई िस्तक िेबसाईटिर ठे िण्याििी नकुंिा
िाचिाव्यनतररक्त कोणताही िािर करण्याििी ई सानहत्यप्रनतष्ठािची िरिािगी घेणे आिश्यकआहे.

मैं भगवान का भेजा हुं
मी बऱ्याच िर्ाडिासूि नलनहतोय िरुंत
िोस्ट करायचो ते फे सबक िर आनण
िोटबक िर. जन्म िुंढरिूरमध्ये एका "
सतुं िेठ " िािाच्या झोिर्िट्टीमध्ये झाला.
फक्त िाि आहे " सतुं िेठ " िरुंत एकही
सतुं िासाला सद्धा नमळणार िाही. मी
सध्या भारताबाहेर ररसचड करतोय; िरुंत
बालिणीच्या आठिणी ताज्या आहेत.
नशक्षण (नि.एच.र्ी). कॉम््यटर
सायन्स. मला नििोदी, भािनिक तसेच
अध्यानत्मक नलखाण करण्याची आिर्
आहे. िाटक आनण स्टेज म्हणजेच सिडस्ि
मािणारा मी एक कलाकार, लेखक आनण
आजन्म निद्यार्थी असिू तम्हा सिाांिा माझे
नलखाण आिर्ेल अशी अिेक्षा करतो.

खरे िानहले तर मला नलखाणाचा कोणताही िारसा िाहीये
िरुंत शालेय जीििािासिू िाचिाची प्रचुंर् आिर् होती.
नशिाय शेजारी राहणारे सिडच जण अनशनक्षत असल्यामळे
कणालाही आलेल्या ित्रािासिू ते अगदी " सोळा सोमिार व्रत
कर्था ", " िोर्थी-िराण " आनण बरे च काही मोठयािे िाचिाचे
काम आिजडिू माझ्याकर्े असायचे. हळू हळू शाळे तील
गॅदररुंगमध्ये सहभाग घेतल्यामळे आिण काहीतरी नलहू आनण
सादर करु शकतो ह्याबद्दल आत्मनिश्वास निमाडण झाला. इयत्ता
आठिीमध्ये असतािा मी "आन्याचे िाुंर्रुंगास ित्र" िािाचे
एकिात्री िाटक नलनहले आनण सादर करूि िनहले बनक्षस
िटकािले.
तेंव्हािासूि मी सतत काही-िा-काही नलहीत गेलो.
शाळे तील ग्रंर्थालयात जे नमळे ल ते िस्तक िाचत असतािा ि.
ि. काळे , शुंकर िाटील, ि. ल. देशिाुंर्े याुंच्या नलखाणाची
ओळख होत गेली. िरुंत २००८ िुंतर आिजडिू िण्यात खास
िस्तके निकत आणण्यासाठी िर्ाडतिू ३-४ खेिा होऊ लागल्या
त्यातच निजय तेंर्लकर, जयिुंत दळिी, राजि खाि
ह्याुंसारख्या नदग्गज लेखकाुंच्या िस्तकाुंिी मिाला भरळ

िार्ली. बालिणी शेजारी राहणाऱ्या सिड लोकाुंबद्दल
असणाऱ्या आठिणी आनण िेगिेळ्या लोकाुंच्या िेगिेगळ्या
िृत्ती मिात जशाच्या तशा साठलेल्या आहेत. भनिष्यात
िनब्लश करण्यासाठी ह्या सिड िात्राुंिर एक िस्तक नलनहतोय
"सुंत िेठ टू साऊर्थ आनफ्रका" त्यामध्ये माझा “स्लम एररया
(SA) ते साऊर्थ आनफ्रका (SA) " हा प्रिास माुंर्णार आहे.
भेजाफ्राय-बद्दलच्या आपल्या प्रहिहिया, बर्या ह ं वा
वाईट, जाणनू घ्यायला आवडिील.
अनिल औदबुं र निसे.
anil.pise7@gmail.com
ित्ता- 280 Pretoria Avenue Randburg Johannesburg South Africa-2194
मोबाईल िम्बर -+27676775593

प्रस्ताििा
------------------रनसक-िाचकाुंिा िमस्कार
प्रनतनलिी मराठी या िेबसाईटिर आनण फे सबकिर लेखि
सक्रीय असणारे लेखक नमत्र र्ॉ.अनिल निसे िास्तव्यास दनक्षण
आनफ्रके त - जोहान्सबगड या शहरात असतात सानहत्यलेखि या
समाि आिर्ीिेनमत्र म्हणिू आम्हाला जिळ आणले आहे.
व्हाट्सअ्ििर बोलताुंिा ते म्हणाले की माझ्या नमत्राुंिा
िाटत असते की - मी माझ्या नििोदी लेखिाचे इ- बक करािे.
ते म्हणाले कव्हर िगेरे तयारी झाली आहे आता फक्त
माझ्या या िस्तकाच्या प्रस्ताििे बद्दल निचार करतोय िण.
काही सचत िाहीये तम्ही र्थोर्े मागडदशडि के ल्यास बरे होईल.
त्यािसार अनिल निसे याुंिा म्हणलो मी काही मोठा सानहनत्यक
िगेरे िाही िण मी प्रास्तनिक नलनहले तर चालेल का? माझ्या
या सचू िेिे त्याुंिा धीर आला आनण लेखक-नमत्र र्ॉ.अनिल
निसे याुंच्या "भेजा फ्राय " िनहल्या इ-बकबद्दलचे हे प्रास्तनिक-

या सुंग्रहाच्या शीर्डकातिू या कर्था नििोदी -बाजाच्या
आहेत .हा के लेला अुंदाज या कर्थाुंचे िाचि करताुंिा उलगर्त
जातो .
या ई-सग्रुं हातील - सहा कर्था िाचिू लेखक- र्ॉ.अनिल
निसे याुंच्या लेखिाबद्दल म्हणता येईल कीत्याचुं ी लेखि शैली नििोदी लेखिास अिकूल आहे "िण
हे असे लेखि अनधक प्रभािीिणािे साध्य होण्यास लेखिसाधिा करािी लागणार आहे.
प्रस्तत कर्थाुंबद्दल लेखक साुंगतो की ही एक कर्था
मानलका आहे .अर्थाडतच या सगळ्या कर्थेला एक सुंदभड-सत्रू
आहे जे आलटूि-िालटूि या सगळ्या कर्थेतिू आिल्याला
कळत जाते.
या कर्था मानलके तल्या दोि प्रमख-व्यक्ती रे खा गोरे -साहेब
आनण त्याचुं ा ऑनफसमधील एक सहाय्यक,जो गोरे साहेबाचुं ा
नमत्र आहे, तो सतत त्याच्ुं या सोबत असतो.
या नििोदी शैलीच्या लेखिातिू लेखक र्ॉ.अनिल निसे हेसभोितालचे िणडि, -व्यक्ती -स्िभाि, िृत्ती- प्रिृत्ती, स्िताच्या

फायदाच निचार करणारी माणसे, त्याुंचा बेरकीिणा,
मतलबीिणा आनण व्यक्ती िमिे सनिस्तर िणडिातिू , प्रसुंगातिू
िेश करतात.
प्रसगुं कोणताही असो, माणसे आिल्या स्िभाििसार
िागत असतात यािर लेखक सतत भाष्य करतो .ते मानमडक
निरीक्षण आहे.
गोरे साहेब आनण त्याुंच्या नमत्राच्या निनिध उिक्रमाुंची
लाुंबलचक अशी ही नििोदी कर्था मानलका आहे .
कर्थेत अिेक व्यनक्तरे खा आहेत, त्याुंची या कर्था
खलण्यास छाि मदत झाली आहे.
काही कर्था नशर्डक १.िसते लघ -उद्योग,
२.गलाबी िायजमा,
३.सेल्फी निर्थ स्िीट कोिड,
४, कोकम अशा काही कर्था आहेत . या सगळ्या कर्थेत
हास्यास्िद घटिेतिू हास्यनिनमडती करण्याची लेखक अनिल
निसे याचुं ी लेखि धर्िर् कौतकास्िद आहे.

िव्या निढीच्या “ नमुंगलीश " भार्ेचा सढळ उियोग या
लेखिात के लेला आहे, आगामी लेखिात सहज मराठी असािे
"असा प्रयत्ि करािा, जेणे करोि लेखि खमासदार िाटेल अशी
आिलेिणाची सचू िा करतो.
“भेजा-फ्राय" या नमस्कील शैलीतल्या ई -बक
कर्थासुंग्रहाबद्दल लेखक र्ॉ.अनिल निसे याुंचे अनभिुंदि ि
िढील लेखिास शभेच्छा .
-अरुण नि.देशिाुंर्े
लेखक-किी
िणे.
9850177342

अर्पणर्त्रिका
सहजयोगाद्वारे आत्मसाक्षात्कार देऊन माझ्या आयुष्याचुं
मूल्य समजण्यास योग्य मागप दाखवून सदैव प्रेरणा
देणाऱ्या सहजयोगाच्या संस्थात्रर्का …
आत्रदशक्ती श्री. माताजी त्रनमपला देवी यांच्या त्रनमपल
चरणी कृतज्ञता र्ूवपक अर्पण...

कथानुक्रम
िसते लघ-उद्योग
गलाबी िायजमा,
गुंर्लेले छोले-भटरे
आयिड मॅि आनण सेल्फी निर्थ भागित!
सेल्फी निर्थ स्िीट कोिड,
कोकम

अहवव रण
या कथासंग्रहातील सर्व कथा काल्पनिक असूि त्यातील सर्व प्रसंग,
व्यक्ती र् स्थळे पुर्वपर्े काल्पनिक आहेत. यातूि कोर्ाही व्यक्ती र्ा
समूहनर्शेषाला दुखार्ण्याचा हेतू िाही. तरीही कोर्ाला यात काही
साम्य आढळूि आल्यास तो निव्र्ळ योगायोग समजार्ा.

नसते लघु-उद्योग

"ओ शक शक, मी तम्हाला एक suggestion देऊ का?
" हे िाक्य जेंव्हा गोरे साहेबािी कारमधिू तोंर् बाहेर काढूि त्या
टोल िाक्यािरील के नबिमध्ये बसलेल्या माणसाला फे कूि
मारले तेंव्हा त्या माणसाचा चेहरा िाहण्यासारखा झाला होता.
आमच्या साहेबाुंच्या चेहऱ्यािरचे अनिभाडि िाहूि त्या
के बीिमध्ये बसलेला आर्ाणी माणसू अनजबात इच्छा
िसतािाही, " बोला साहेब काय झालुं? " असे म्हणाला.

अहो, टोल चे ६२ रुिये झाले होते आनण आमच्याकर्ूि
तम्ही ७० रुिये घेतले ि ८ रुिये नचल्लर िाहीयेत म्हणूि त्याचे
चोक्लेट्स नदले बरोबर?
हो " बरोबर ", "आम्ही रोज-रोज नचल्लर कठूि
आणायची त्यामळे आम्ही सिाांिाच उरलेल्या िैस्याचे
चॉकलेट्स देतो ", त्यात काही ििीि िाहीये !.
त्यािर साहेब म्हणाले, " तमच्याकर्े नचल्लर ची कमतरता
आहे, हे मला मान्य आहे. िरुंत उरलेल्या िैस्याुंच्या बदल्यात
तम्ही चॉकलेट्स देता हे मला अनजबात मान्य िाहीये ".
साहेबाुंचे बोलणे ऐकूि तो के बीि मधला माणसू जरा
गोंधळात िर्ला आनण िैतागिू म्हणला, "ओ साहेब, तम्ही
आमच्या मॅिेजरला भेटूि तम्हाला काय मान्य आहे आनण काय
मान्य िाही ह्याबद्दल सनिस्तर तक्रार करा ".
साहेब म्हणाले,"अरे बाबा मी काय म्हणतोय ते ऐकूि तरी
घे".

बर साुंगा, काय आहे तमचे " सजेशि "?, आनण निघा
लिकर इर्थिू आम्हाला आमचे काम करू द्या. " ि जाणे कहा
कहा से आते हैं ! ".
आता साहेब िण जरा नचर्ूि म्हणाले, "अहो चॉकलेट
देण्यािेक्षा तम्ही ड्राइिरला " ड्राय फ्रट्स " देत जा, िौष्टीक
असतात ". तो समोरचा माणसू निनचत्र तोंर् करूि म्हणाला
काय? ?
हो खरुं तेच बोलतोय, " तसेही तम्ही नदलेले फालतू
चॉकलेट्स, मला िाही िाटत कणी खात असेल".
मी आिला ग्ि बसूि होतो . कारण, मला साहेबाुंची
सजेशि फे कूि मारण्याची सिय मागील ५ िर्ाांिासूि मानहती
होती.
ह्याचुं े हे सजेशि फे कूि मारण्याचे काम सरु असतािा
आमच्या कारच्या मागे गार््याचुं ी भली मोठी रागुं झाली होती
िण ह्या माणसाला त्याच काहीही िर्लुं िव्हत.ुं
आता मात्र के नबिमध्ये बसलेला माणसू इतका भर्कला
होता नक, त्याच्या हातात जर एखादी तलिार असती तर त्यािे

ह्या गोरे साहेबाुंची जीभच काििू टाकली असती. िरुंत ह्या
आमच्या साहेबाुंिा समोरच्या माणसाच्या ररऍक्शन्स शी
काहीही देणे-घेणे िव्हते. सरळ-सरळ त्या माणसाच्या तोंर्ाकर्े
दलडक्ष करूि त्याला, "ड्रायनिुंग करतािा ' ड्राय-फ्रट्स '
खाण्याचे फायदे " ह्या निर्यािर गोळ्या झार्ण्याचे काम सरु
होते.
काय लफर्ा सरु झाला आहे, हे िहायला नतर्थे हळू-हळू
आजबू ाजचू े लोक जमा होऊ लागले. जमलेले लोक
साहेबाुंच्या निरर्थडक बोलण्याला २ नमनिटातच कुंटाळूि मलाच
साुंगू लागले की, घेऊि जा ह्या साहेबाुंिा उगी कशाला तमाशा
लािलाय.
त्यािर साहेब म्हणाले, "तमाशा आम्ही िाही ह्यािुं ी
लािलाय, "मागच्या शनििारी नदलेले चॉकलेट कारमध्ये
िघळूि गेले बघा जरा र्ोळे उघर्ूि". तम्ही जर चॉकलेट ऐिजी
"बदाम-अक्रोर्-काज"ू ह्यािुं ैकी काहीही एक नदले तर
ड्राइिरला गार्ी चालनितािा झोि लागणार िाही आनण
त्यामळे रस्त्यािरील अिघाताचुं ी सुंख्या कमी होईल.

तमच्याकर्ूि ड्रायफ्रूट्स नदल्यामळे नकती देशनहताचे आनण
िण्याईचे काम होईल हे तमच्या लक्षात येतेय का? "
साहेबािुं ी कठला निर्य कठे िेलेला िाहूि शेिटी तो
टोलिाक्यािरचा माणसू , " साहेब आमचुं चकलुं आम्ही
तमच्या िाया िर्तो कृ िया गार्ी िढे काढा. कारण, मागिू लोक
हॉिड िाजििू एकमेकाुंच्या कािाचे िर्दे फार्त आहेत ".
नशिाय तम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे समाजातील लोकाुंच्या
कािाचे िर्दे फाटू िये यासाठी मदत करणे आिले कतडव्य च
आहे िा? . मी तम्हाला शब्द देतो, आम्ही इर्थिू िढे तम्ही
सजेशि नदल्याप्रमाणे, " काज-ू बदाम-निस्ता-अक्रोर्-मस्तािी "
हे सिड ठे ितो. आता आमच्यािर उिकार करा आनण निघा इर्थिू
िानहजे तर तमचे टोल चे घेतलेले िैसे नह िरत देतो. शेिटी तो
मला उद्देशिू म्हणाला, " काय राि तम्ही जरा ठीकठाक नदसत
आहात घेऊि जा िा ह्या हाफ म्यार् माणसाला ". साहेब हाफ
िाही फल म्यार् असल्याची जाण असिू ही मी त्याला म्हणालो,
"ये तोंर् साुंभाळूि बोल साहेब आहेत ते माझे ."
इतक्यात त्या िाक्यािरील फळ निक्रेते, नबसलरी बाटल्या
निकणारे सिडजण नतर्थे जमा झाले. त्या गदीतील िेरू

निकणाऱ्या िोराुंिी साहेबाुंिा िाहता क्षणीच ओळखलुं आनण
ते अुंगािर येतच ओरर्ू लागले, " अरे हा तर तोच िेर्ा माणसू
आहे, मागे आिल्या हातूि मार खाता-खाता िळूि गेलेला,
िकर्ा ह्याला ह्या िेळेला साल्याला सोर्ू िका". त्याुंचा राग
िाहूि मी िण िरता घाबरूि गेलो, अहो साहेब हे काय अजिू
ििीि लफर्े? आता हे फळिाले तम्हाला का मारायचुं
म्हणतायत? त्यािर साहेब म्हणाले ती एक मोठी स्टोरी आहे
नििाुंत झाल्यािर साुंगतो.
माझ्या मिात एका क्षणासाठी निचार आला की, " उगी
ह्या माणसाच्या सोबत का आलोय आिण?, साला ह्यािे
स्ितःच्या बदिामीचा ठे का तर उचललेलाच आहे िरुंत आता
सोबत असणाऱ्या माणसाची सिारी िण घेतलीय की काय? ".
शेिटी घाबरूि मीच अहो साहेब चला आिल्याला उशीर
होतोय अशी निितुं ी करूि, मी त्या टोल िाक्यािरूि आमची
गार्ी िढे घेण्यासाठी कसेतरी ह्या माणसाला भाग िार्ले. खरे
तर त्या िेरू िाल्याचुं े उिकार म्हणािुं लागेल ते िसते आले तर
अजिू ह्याचुं े " ड्राय-फ्रट " िराि सिुं ायला तासभर तरी निनितच
लागला असता.

त्यानदिशी माझ्या लक्षात आले नक, ह्या माणसाला कठे ,
कधी आनण कोणत्या निर्यािर अि नकती िेळ बोलािे हे
मानहती िाहीये. त्याुंचा स्िभािच निलडज्जम सदा सखी..!!!
असा झालाय आनण स्िभािाला और्ध िसते त्यामळे हा
माणसू स्ितःच्या मेंदमू ध्ये असणाऱ्या गोष्टी " सजेशि " च्या
िािाखाली आजबू ाजच्ू या माणसािर नशुंिर्त नफरतोय.
िरुंत अजिू ही मला त्या िेरूिाल्याचुं आनण साहेबाुंचुं का
नबिसलुं होत ह्याबद्दल काहीही मानहती िव्हते. मी आता माझ्या
मिाशी ठरनिले होते की, इर्थिू िढे आिल्याला नकतीही तहाि
नकुंिा भक
ू लागली तरीही गार्ी र्थाुंबिू द्यायची िाही, कारण हा
माणसू ह्याचे " सजेशि " चे दकाि सरु करूि आिल्याला
गोत्यात आणेल.
शेिटी र्थोर्ेफार अतुं र िढे गेल्यािर साहेबाुंिीच ते िेरूिाले
त्याच्ुं यािर का िैतागले आहेत हे सागुं ण्यास सरुिात के ली.
म्हणे मागे २-३ िर्ाांििू ी ह्याच्ुं या एका मत्रुं ालयात काम
करणाऱ्या नमत्राला " मख्यमत्रुं ी लघ उद्योग सबनसर्ी अिदाि
योजिा " ह्या प्रोजेक्ट िर काम करायचुं होत त्यामळे त्यािे
ह्याचुं ी मदत मानगतली होती. तेंव्हा हे साहेब रात्रनदिस, " लघ

उद्योग " करणाऱ्या लोकाुंिा िकर्ूि-िकर्ूि ह्या योजिेबद्दल
साुंगत होते िरुंत ह्याुंच्या साुंगण्याच्या िद्धतीला घाबरूि लोक
ही " सबनसर्ी/अिदाि " चा लाभ घेण्यासाठी िरत येण्याची
नहम्मत करत िसत.
बघता बघता २-३ मनहिे गेले िरुंत कणीही नह योजिा
घेण्यासाठी साहेबाुंकर्े येत िाहीये असे लक्षात आले, घरातील
लोकही िैतागिू गेले होते, कारण साहेब रोज छोट्या-छोट्या '
दकाििाल्यािा ' आजबू ाजूच्या ' व्यिसानयकाुंिा ' घरी बोलििू
प्रोजेक्टर िर स्लाइर््स लाििू त्या योजिेबद्दल साुंगूि त्रास देत
होते. हो ! " त्रासच देत होते ", कारण साहेब जे साुंगत होते
त्यातील एकही अक्षर कणालाही समजत िसे, त्याुंचे इनुं ग्लश
सिाांच्या र्ोक्यािरूि जायचे. शेिटी जातािा चहा-िाणी घेऊि
झाल्यािर लोक साहेबाुंच्या बायकोला, "तमच्या ििऱ्याला
आिरा जरा " असा गोर् सल्ला द्यायचे. त्यामळे बायकोिे
शेिटी त्या योजिेबद्दल एकही शब्द घरात बोलायचा िाही ! जर
योजिेचा निर्य काढला तर, " मी कायमच माहेरी निघूि जाईि
" असा साहेबाुंिा दम नदला.

िरुंत साहेबाुंच्या र्ोक्यातूि एखादे घेतलेले काम काढूि
टाकणे म्हणजे काही सोिे काम िव्हते अधडिट काम सोर्ूि देणे
हे त्याुंच्या नियमाुंत बसत िव्हते . साहेब हे योजिेचुं काम
करतच रानहले आनण त्यासाठी त्याुंिी " कोर्-िर्ड " िािरण्यास
सरुिात के ली. त्यािेळी रोज बऱ्याच लघ-उद्योग करणाऱ्या
लोकाुंिा भेटूि आल्यािर रोजच्या updates बद्दल नमत्राला
साुंगतािा, आज ८ लोकाुंची " गेम के लीय ", आता उद्या ६
लोकाुंची " गेम करायला जायचुं आहे " नलस्ट तयार आहे
आिल्याकर्े, असे काही तरी बोलायचे .
आता इर्थे " गेम करायला जायच आहे " याचा त्याुंिी
ठरनिलेला अर्थड नकुंिा कोर्-िर्ड असा होता की, " मख्यमुंत्री
लघ उद्योग योजिा " ह्याबद्दल मानहती द्यायची आहे. मग काय
िेहमीच फोि िर सद्धा सहजच बोलायचे झाले की, आज
िण्यातील, " १५ लोकाुंची गेम करूि आलोय " तू नकती
जणाुंची " गेम के ली " मुंबईत आज?
िढे साहेब म्हणाले की, त्यािुं ा आता " गेम करायची
आहे, आिली " ' हत्यारे ' सिुं त आली आहेत ", ििीि " नलस्ट

रे र्ी आहे " . हे असले शब्द रोजचेच झाले होते, ती " गेम ची
भार्ा " जणू त्याुंच्या अुंगिळणीच िर्ली होती.
िरुंत शेिटी ते म्हणाले की, मानहती िव्हते की, ह्या "
कोर्-िर्ड "मध्ये बोलण्याची आम्हाला इतकी मोठी भरिाई
द्यािी लागेल. ह्या असल्या गुंर्नगरीच्या शब्दकोशामळे मी
आनण माझा तो मुंत्रालयात काम करणारा नमत्र कायमचा
दरािेल ह्याची आम्हाला कल्ििा िव्हती.
ह्याच्ुं या कोर्-िर्ड च्या अनत िािरामळे काय झाले असेल
ह्याची मला र्थोर्ीफार कल्ििा येऊ लागली होती. त्याचे असे
होते की, " साहेबाुंच्या मिात काय िसायचे ते आिले चाुंगल्या
हेतिू े लोकािुं ा मदत करायला जायचे िरुंत त्याच्ुं याच ते िेहमी
अगुं लट यायचे ". इर्थेही तसेच काहीतरी झाले होते हे िक्की .
मागे एकदा साहेब आनण त्याुंचा तो मुंत्रालयात काम
करणारा नमत्र ह्याच टोल िाक्या जिळ लाईिमध्ये असतािा
भक
ू लागली म्हणिू सहज िेरू निकत घेत होते. िेरू खरे दी करत
असतािा अचािक साहेबाुंच्या र्ोक्यात आले की, अरे हे िेरू
निकणारे सद्धा " लघ उद्योग " च करत आहेत. नशिाय बरे च
जण नदसत आहेत तर चला मग काही हरकत िाही ह्याुंची गेम

करूि टाकू. त्याुंचा नमत्रही म्हणाला, हो ! चालेल िा.
"आिल्याला काय कणाला तरी ते अिदाि घ्यायला भाग
िार्ायचे, मग तो िेरू निकू दे िाहीतर फटकळ दारू... आिले
काम काय तर ती योजिा समजिू साुंगणे ".
साहेबाुंिी त्या लहािग्या िेरू निकणाऱ्या िोराला निचारले,
"काय रे तम्ही नकतीजण आहात िेरू निकायला? ". िोराला
काही कळे िा, तो म्हणाला, " का? काय झालुं साहेब? " . अरे ,
" तम्ही टोटल नकती जण आहात? " तो म्हणाला १५-१६ जण
आहोत . त्यािर साहेब सहजच सोबत असणाऱ्या नमत्राला
म्हणाले, "चला आज ह्या सिड १५-१६ जणाुंिा एकनत्रत
बोलििू ह्याुंची आजच गेम करूि टाकू ". ते िोरग घाबरलुं
त्याला साहेबाुंच्या तोंर्ाकर्े िाहूि घाम फटला. िढे साहेब
नमत्राला म्हणाले, " आिली सिड हत्यारे आणली आहेत िा
एकजणही िाचलुं िाही िानहजे सिाांची गेम झाली िाहीजे? ".
आजच आिलुं टारगेट, " िेरूिाला गेम " िािािे कुंन्लट करूि
टाकू चला काढा आिली हत्यारे बाहेर. साहेबाुंिा नकुंनचतही
कल्ििा िव्हती की, हे प्रकरण अुंगलट येईल आनण आयष्यभर
" टोल जिळ के लेला झोल " लक्षात राहील.

ते िेरूिाल िोरग हत्याराुंच िाि ऐकूि नतर्थिू िळत सटलुं
आरर्ाओरर् करूि त्यािे त्याच्या सिड सार्थीदाराुंिा एकनत्रत
करूि घर्लेला प्रकार साुंनगतला. आता त्या जमलेल्या
िेरूिाल्याुंिैकी नकतीजण िशेत िव्हते ते देिच जाणे. त्याला ते
तर काय करणार नबचारे , नदिसभर उन्हात उभे राहूि िेरू निकणे
म्हणजे र्थोर्ाफार दारू/गाुंजा ह्याुंचा िशा असल्यानशिाय
शक्यच िाही. .
खरे तर साहेबाुंिा इर्थे " हत्यारे " म्हणजे ती फालतू योजिा
समजिू साुंगण्यासाठीची फाईल / िॅम््लेट्स म्हणायचुं होत. त्या
िेरूिाल्या िोरािे बाकीच्या त्याच्या सिड सार्थीदाराुंिा एकनत्रत
करूि साहेबाुंबद्दल काय साुंनगतले देि जाणे. एकतर त्या
िेरूिाल्याुंिैकी बरे च जण गाुंजा नकुंिा दारू ढोसलेले होते
त्यातील क्िनचत एखादाच िशेत िव्हता. मग काय फल्ल
टाकूि असलेले आिले ते १५-१६ िेरूिाले िहेलिाि काठ्याकऱ्हार्ी घेऊि साहेबाुंच्या कार िढे उभे ठाकले. समोर उभे
असणाऱ्या गॅगला
ुं िाहूि गार्ीत बसलेल्या साहेबाुंिा आनण
त्याुंच्या नमत्राला काहीच समजलुं िाही. नशिाय त्या िेरूिाल्या
अर्ाणी िोराुंिी त्याुंिा बोलायचा चान्सच नदला िाही, र्ायरे क्ट

हमला सरु के ला. गार्ीच्या काचा फोर्ूि दगर्े मारण्यास
सरुिात के ली. िशीब िोनलसाुंिी मध्यस्ती के ल्यामळे कसातरी
जीि िाचििू साहेब आनण त्याुंचा नमत्र नतर्थिू निसटूि
आिल्या-आिल्या घरी िोहचले. त्यानदिशी िासूि साहेब
आनण त्याुंचा नमत्र " कोर्-िर्ड " च सोर्ा "िॉमडल िर्ड "मध्येिी
एकमेकाुंशी बोलत िाहीत.

" गुलाबी र्ायजमा "

माझ्या मानहतीप्रमाणे जागनतक िातळीिर, सायकनलुंग
िीक, िमू न्स िीक, िाइल्र् लाइफ िीक, िैलेंटाइि िीक हे
मोठ्या प्रमाणात साजरे के ले जाणारे िीक आहेत. निनितच
इनुं र्यामध्ये स्ितःच्या गरजेिसार हे िीक साजरे करण्यामागचे
उद्दीष्ट्ये प्रत्येक नठकाणी बदलले जाते. बऱ्याच िेळा असे
निदशडिास येते की, आिल्या ऑनफस मधील काही ' िमिे '
नदलेले काम सोर्ूि " एक्स्रा-कररकलर एनक्टनिटीज " च्या

िािाखाली बाकीच्या गोष्टीं करण्यात अगदी मिािासूि व्यस्त
असतात. त्यामध्ये नबिकामी साहेब लोक आिण ऑनफसमध्ये
काहीतरी िेगळ्या प्रकारचे नदिे लाितोय हे दाखिण्यासाठी
कोणतेही ' र्े ' साजरे करण्यास िरिािग्या देत राहतात. जास्तच
नदखािा करायची सिय असल्यामळे काही अनतउत्साही '
कामचकार ' लोक 'र्े ' ऐिजी अक्खा िीक साजरा करतािा
िहायला नमळतात. असो, ज्याची-त्याची काम करण्याची
सिय... आिण यानठकाणी आमच्या गोरे साहेबाुंिी जागनतक
" स्िछता िीक " कसा साजरा के ला ते िाहू.
गोरे साहेबाुंच्या फकटचे सजेशि देण्याच्या धुंद्यामळे
िण्यातील बऱ्याच नठकाणी चाुंगल्या ओळखी आहेत.
साहेबािुं ा जागनतक " स्िछता िीक " निनमत्त ' निद्यार्थी दशेत
स्िच्छतेचे महत्ि ' ह्या निर्यािर व्याखािे देण्यासाठी बरीच
निमुंत्रणे आली होती. अनजबात इच्छा िव्हती तरी देखील
त्याुंच्यासोबत नफरायची आनण नििाकारण त्याुंचुं भार्ण
ऐकण्याची िेळ माझ्यािर आली होती. तर साहेबाुंचुं िनहलुं
भार्ण िण्यातीलच एका िामिुंत निद्यािीठाच्या मलाुंच्या
हॉस्टेलमध्ये आयोनजत करण्यात आले होते . त्या कायडक्रमास

आम्ही िेळेत िोहचलो होतो, आज साहेब एखाद्या मुंत्र्यासारखे
नदसत होते कारण त्याुंिी िाुंढऱ्या शभ्र रुंगाचा ििीि कताडिायजमा िररधाि के ला होता. कायडक्रम सरु झाला अजिू २
लोकाुंची भार्णे झाली की, साहेबाुंचा िम्बर होता.
आम्ही दोघेजण बसतािा शेजारीच बसलो होतो. िरुंत
अचािक शेजारी बसलेले गोरे साहेब कठे गायब झाले काही
कळायला मागड िव्हता. सरुिातीला िाटले नखशात नलहूि
आणलेला भार्णाचा कागद िाचत बाहेर उभे असतील, येतील
र्थोर््या िेळात... िण बराच िेळ साहेब आलेच िाहीत . आता
आयोजक सद्धा साहेबाुंचुं िाि िकारू लागले िण तरीही
साहेबाुंचा कठूि रर्लाय येईिा . िशीब, िढील २-३ नमनिटात
अचािक साहेब स्टेजिर आले आनण एकदाची त्याुंचुं फालतू
व्याख्याि सरु झालुं. अचािक माझी िजर साहेबाुंच्या
किर््याुंिर गेली, िक्कीच काहीतरी गर्बर् झाली आहे हे
माझ्या लक्षात आले . कारण अुंगािर सकाळी िररधाि के लेला
िाुंढरा कताड होता िरुंत िायजमा िव्हता . अहो िव्हता म्हणजे
सकाळिाला िाुंढऱ्या रुंगाचा िव्हता, बदललेला िायजमा
चक्क गलाबी रुंगाुंचा (स्िायर्र मॅि च्या िॅन्ट ) सारखा नदसत

होता. मला ह्याुंच्या किर््याुंचा कलर चेंज कधी, कसा आनण
कठे झाला हे अनजबात समजलुं िाही. नशिाय किर््याच्या
कलरचे कॉनम्बिेशि इतके गािुंढळ नदसत होते की, खरुंच
त्याुंच्याकर्े िाहित िव्हते. तो त्याुंचा जोकर सारखा अितार
मलाुंच्या लगेच लक्षात आला, एकतर ह्या कायडक्रमाला हॉस्टेल
ची िोर रे क्टर ची मजी राखण्यासाठी िाईलाजािे बसली होती.
होस्टेलच्या िोराुंचुं िय मस्ती करण्याचुं होत, िोर एखाद्या
सुंधीची िाटच िाहत होती. त्यातिू ही सुंधी समोरूि चालिू
आली होती त्यामळे त्या सुंधीचा बरोबर फायदा िोराुंिी
उचलण्यास सरुिात के ली ! िोराुंमध्ये बरे च शीघ्र किी बसले
असािेत दोिच नमनिटात एक गाणे तयार करूि िोर
मोठमोठ्यािे गाऊ लागले,
" िाुंढऱ्या रुंगाचा बगळा, त्याचे गलाबी रुंगाचे िाय !
अहम भाग्य हे आिले, िाजिा टाळ्या िाहताय काय !
बगळा देतोय, स्िछतेिर भार्ण हाय-फाय, भार्ण हायफाय !! ".
साहेबािुं ी िररधाि के लेला बगळा ड्रेस िाहूि हॉस्टेल
मधल्या िोराुंिा गोंधळ घालण्यासाठी एक फकट निर्य

नमळाला आहे याची आयोजकाुंिा कल्ििा आली. कदानचत
आत्ताियांत झालेली सिड भार्णे रटाळ झाली होती आनण
अचािक समोर जोकर आला. मग काय िोराुंिी इतका दगुं ा
के ला की, आयोजकाुंिा सद्धा असे िाटू लागले की, कठूि
दबडद्धी सचली आनण ह्या माणसाला आमुंत्रण नदले. समोर
बसलेली सिड मले आऊट ऑफ कुंरोल झाली !... कणी, "ये
बगळ्या " म्हणिू ओरर्ायचे तर मधिू च सिडजण खिू टाळ्या
िाजिायचे. िरुंत कसल्याही आिाजामध्ये आमच्या
साहेबाुंच्या भार्ण देण्याच्या प्रनक्रयेला निचनलत करण्याची
ताकद िव्हती. स्िभािाप्रमाणे आिण देतोय ते भार्ण, कणाला
आिर्तयुं का ह्याबद्दल
् काहीही देणे-घेणे िसलेले आमचे
साहेब िोराच्ुं या टाळ्याुंिा उत्तम प्रनतसाद समजत होते. खरे तर,
ह्या सिड गोंधळात गोरे साहेबाचुं े भार्ण त्याच्ुं या स्ितः व्यनतररक्त
कणालाही ऐकू आले िव्हते. साहेबाचुं ुं व्याख्याि सुंिल्यािर
बाकीच्या उरलेल्या िक्त्याुंची भार्णे आयोजकाुंिी जास्त रार्ा
िको म्हणिू चक्क रद्द के ली. साहेबािुं ा औिचाररकता म्हणिू
िष्िगच्छ देऊि आभार काय व्यक्त के ले, तर साहेबाचुं ा
िेहमीप्रमाणे गोर् गैरसमज झाला. त्याुंिा िेहमीप्रमाणे हेच
िाटले की, त्याच्ुं या अमल्ू य अश्या भार्ण शैली मळे सिडजण

त्याुंचे कौतक करत आहेत. असो
कसातरी तो कायडक्रम िार िर्ला,
आता, " साहेबासुं मोर कणी गीता िाचािी? "
म्हणिू मी िण, "खिू सदुं र-अप्रनतम भार्ण " या
सारखे शब्द साहेबाुंच्या तोंर्ािर फे कूि
मारले एकदाची. सिड आयोजकाुंिा भेटूि
झाल्यािर साहेब आनण त्याुंचा िाढलेला
कॉनन्फर्न्स सोबत घेऊि त्या निद्यािीठाच्या
िररसरातिू आम्ही बाहेर िर्लो.
र्थोर्े अुंतर िार झाल्यािर मी साहेबाुंिा निचारलुं, सर तमचे
किर्े तम्ही कधी आनण कठे बदलिू आलात?
ते म्हणाले, " अरे ह्या बदललेल्या िस्त्ामुं ळे च मलाुंिा माझे
भार्ण आिर्ले. मला तर िाटते आजच्या यशाचे श्रेय ह्या
गलाबी रुंगाच्या िायजमाला द्यायला िानहजे ".
मी उत्सकतेिोटी निचारले यशाचे श्रेय िायजमा ला? का
बरे असे का?

अरे , तो िायजमा िररधाि करण्याआधी मी खिू अस्िस्र्थ
होतो कारण आज " िनहल्या नदिशीचे भार्ण कसे होणार? "
ह्याचे मला र्थोर्े टेन्शि होते, िरुंत ज्या क्षणी मी हा लकी
िायजमा िररधाि के ला, तेंव्हािासूि मी फल्ल कॉनन्फर्न्ट
बिलो रे !.
सर जी, " तम्ही काय बोलताय मला काही समजत िाहीये,
खरे तर हा गलाबी रुंगाचा लकी िायजमा तम्हाला भेटला कठे ?
जरा सनिस्तर साुंगाल का जरा? ".
अरे तला तर मानहती आहे, " मला माझ्या शगर च्या
प्रॉब्लेम मळे सारखुं एक िम्बरला जािुं लागत. आज माझे
भार्ण सरु झाल्यािर ती िेळ येऊ िये म्हणिू मी िाणी निण्याचे
आिजडिू टाळले होते. िण अचािक माझ्या भार्णाची िेळ
जिळ आल्यािर मला अस्िस्र्थ िाटू लागले... कारण माझी
एक िम्बरला जायची िेळ झाली होती . त्यामळे मी िॉशरूम
च्या शोधात हॉस्टेलमध्ये नशरलो ".
मला िाटलेच असेच काहीतरी असणार... त्यामळे च मला
ि साुंगता तम्ही बाहेर गेलात . िण ही िायजमा कठूि नमळाली?

सागुं तो ! मी त्या हॉस्टेल च्या िॉशरूममध्ये गेलो, िरुंत हे
असले िार्ी असणारे किर्े बािजन्मी िािरले िव्हते. त्यामळे
माझ्या िायजम्याची िार्ी सटण्याऐिजी घट्ट झाली. नतकर्े
भार्णाची िेळ जिळ आली होती आनण त्याच िेळी इकर्े
माझे " िार्ीयद्ध " सरु झाले होते.
अरे देिा... ! सर मग िढे काय के ले तम्ही?
अरे काय करणार, " कणी मदतीला भेटतुंय का हे शोधले
िरुंत सिड निदयार्थी कायडक्रमाला गेले असल्यामळे कणीही
सािर्ेिा. शेिटी िरमेश्वर कृ िेिे एकजण सािर्ला ".
त्या होस्टेलच्या नजन्याखाली एक " भागित खोबिे "
िािाचा िोरगा इस्त्ी चे दकाि चालनितो, तो नतर्थेच गािठी
दारू निऊि झोिला होता . त्याला उठििू माझ्या प्रॉब्लेम बद्दल
साुंनगतले, त्या नबचाऱ्यािे र्थोर्ा प्रयत्ि के ला िण िार्ीची गाठ
काही सटायचुं िाि घेईिा. शेिटी माझ्या िािाच्या
Announcement ऐकू येऊ लागल्या... तेंव्हा मात्र िार्ी
कािण्याव्यनतररक्त आमच्याकर्े एकही ियाडय उरला िव्हता.
आता हे प्रकरण सुंिििू मला स्टेजिर जाणे गरजेचे होते...
म्हणिू िायजम्याची िार्ी भागित िी कािूि टाकली. आता

िार्ी िरत एर््जस्ट करायला िेळ िव्हता... त्यामळे भागित िी
मला त्याच्या दकािातील कस्टमर ची हाताला येईल ती
िायजमा नदली.
बािरे ... ! सर नकती प्रकारची सक
ुं टे िार करत तम्ही शेिटी
भार्णाला हजेरी लािलीत... म्हणजे खरुंच त्या भागित
खोबण्याुंिी नदलेला 'गलाबी िायजमा ' तमच्यासाठी लकी
होता.
ते म्हणतात िा, "शो मस्ट गो ऑि ! ".
िण सर हा स्िायर्र मॅि च्या िॅन्ट सारखा िायजमा
तम्हाला शोभत िाही, त्याला त्याचा िायजमा िरत देऊि टाका.
आता भागितला िायजमा जागनतक " स्िछता िीक " िणू ड
झाल्यानशिाय िरत द्यायचा िाही. तसेही त्या दारुर््या
भागितला आिला ित्ता कठे मानहती आहे? आठ नदिसाुंिी
देऊि टाकू त्याला त्याचा िायजमा िरत.
आता साहेबाुंच्या ह्या घेतलेल्या िक्क्या निणडयािढे मी तर
काय बोलणार? मी आिला ग्ि बसिू िेहमीप्रमाणे तमाशा
िाहत रानहलो.

िढील ८ नदिस गोरे साहेब तो लकी " गलाबी िायजमा
" दररोज िररधाि करत होते... त्याचा िास सटला तरी ह्या
माणसािे तो िायजमा काढलाच िाही. नशिाय मला माझी
अनजबात इच्छा िसतािा देखील ह्या अस्िछ माणसाबरोबर "
निद्यार्थी दशेत स्िच्छतेचे महत्ि " ह्या निर्यािरील व्याखाि
ऐकत नफरािुं लागलुं ! सॉरी... जागनतक " स्िछता िीक "
साजरा करािा लागला.

" गंडलेले छोले-भटुरे "

जागनतक " स्िछता िीक " मधला आज चौर्था नदिस
मागील ३ नदिस गोरे साहेबाुंसोबत िेगिेगळ्या नठकाणी त्याुंचे
गनलच्छ व्याख्याि ऐकूि िैताग आला होता. मी िऱ्हेमध्ये
राहतो आनण साहेबाुंचे भार्ण आज कात्रज जिळील भारती
निद्यािीठमध्ये सकाळी ९.३० ते १० ह्या िेळेत आयोनजत के ले
होते. आज सकाळी ८.३० ियांत ते माझ्या घरी येणार होते
आनण इर्थिू च आम्ही भारती निद्यािीठ कर्े निघणार होतो. िरुंत
त्याुंिा घरातिू निघायला उशीर झाल्यामळे , "आिण र्ायरे क्ट
भारती निद्यािीठला भेटू " असा त्याुंचा मेसेज आल्यामळे
आम्ही ठरलेलेल्या िेळेत कायडक्रम स्र्थळी भेटलो. िरुंत समोर

िानहलुं तर, आयोजकाुंिी हॉलच्या बाहेर असणाऱ्या िोटीस
बोर्ड िर आजचा कायडक्रम काही अिररहायड कारणाुंमळे २ तास
उनशरा सरु होईल असे नलहूि ठे िले होते . आता िढील २ तास
काय करायचे हा यक्ष -प्रश्न माझ्यासमोर होता. मी ह्याच
एररयामध्ये राहतोय त्यामळे इर्थे र्थोर्ेफार लोक मला
ओळखतात त्यामळे ह्या अधडिट माणसाला कॅ म्िस च्या बाहेर
घेऊि जाऊ शकत िव्हतो. नशिाय त्याुंच्या अुंगात मागील ४
नदिसाुंिासिू मळलेला एकच कताड-िायजमा असल्यामळे मला
त्याुंच्यासोबत नफरण्याची लाज िाटत होती. काय अितार
साहेबाुंचा... त्या भागित कर्ूि आणलेला गलाबी िायजमा
आनण त्यािर िाढुं ऱ्या रुंगाचा मळलेला कताड, िण त्याचे ह्यािुं ा
काहीही िर्लेले िाही . काय तर म्हणे, " लकी गलाबी िायजमा
! "... लहाििणी आमच्या गल्लीत आराध्याच्ुं या मेळ्यात
सबुं ळ िाजनिणारा एक गोंधळी यायचा त्याचे किर्े आनण
आजचे साहेबाचुं े किर्े यात नकुंचीतही फरक िाटत िव्हता.
काहीही करूि आिण इर्थिू सटकायचे आनण २ तासाुंिी
िरत यायचे असे मी ठरनिले. सर... , माझे एक महत्िाचे काम
इर्थे जिळच आहे... जास्त िेळ िाही लागणार... मी जरा जाऊि

येतो, असे म्हणतोय इतक्यात साहेबाुंचा फोि िाजला, आज
साहेबाुंच्या घरी कणीही िव्हते आनण कणीतरी त्याुंिा भेटायला
आले होते, त्यामळे सोसायटीच्या नसक्यररटी िे फोि के ला
होता.
मागील ३-४ नदिस िाट िाहूिही आिल्या कस्टमर ची
िायजमा िरत नदली िाही म्हणिू भागित खोबिे िािाचा इसम
नचर्ूि गोरे साहेबाुंच्या घरी त्याुंिा शोधत आला होता . सराुंिी
त्याला हॅलो.. कोण आहे, िमस्कार-चमत्कार करण्याचा प्रयत्ि
के ला... िरुंत भागित त्याच्या कोळश्याच्या इस्त्ी मधल्या
फललेल्या निस्तिासारखा भर्कला होता. तो तोंर्ात येईल
त्या नशव्या देत होता, ज्या नशव्याुंचे अर्थड काय होतात हे सद्धा
साहेबाुंिा उमगत िव्हते. त्यामळे िेहमीप्रमाणे त्याुंिी माझ्याकर्े
फोि नदला आनण नसचएशि हॅन्र्ल करण्याची नििुंती के ली.
मी िण सरुिातीला त्याचे बोलणे ऐकूि घेतले कारण चक
ू
आिल्याच माणसाची होती. मी त्याच्या नशव्या देण्याच्या
फ्लोला तोर्ूि, " मी गोरे साहेब िसिू त्याुंचा अनसस्टन्ट आहे
ह्याची जाणीि करूि नदली ". तो माझे काहीच ऐकूि घेण्याच्या

मिःनस्र्थतीत िव्हता.. " सायबाुंिाच फोि द्या " म्हणू लागला.
साहेब घाबरूि फोि घ्यायला तयार िव्हते.
एकतर समोरूि तो अर्ाणी भागित नशव्याचुं ी लाखोली
िाहत होता आनण साहेब मला इशारे करूि तो काय म्हणतोय
हे निचारत होते. माझा एक ियनक्तक प्रॉब्लेम आहे, मला
इशाऱ्याची भार्ा अनजबात समजत िाही. तरीही मी
इशाऱ्याुंच्या आधारे साहेबाुंसोबत सिाुंद साधण्याचा र्थोर्ा िेळ
प्रयत्ि के ला, िरुंत खरुंच मला साहेबाुंचा एकही इशारा समजला
िाही. भागित जास्तच तािू लागला होता त्यामळे मी
साहेबाुंच्या आनण माझ्या सिड इशाऱ्याुंचा एक निष्कर्ड काढला
आनण शेिटी भागितला शाुंत करण्यात यशस्िी झालो. मी
त्याला सरळ साुंनगतले की, साहेबाुंचा जिळचा एक नमत्र
िारला आहे त्यामळे आम्ही अुंतयात्रेत आहोत नशिाय
साहेबाुंिी नमत्राच्या मर््याला खाुंदा नदलाय त्यामळे ते तझा
फोि घेत िाहीयेत.
कणीतरी गचकलयुं हे ऐकल्यािर कसातरी तो र्थर्ुं झाला
आनण त्याच्या िेदिा साुंगू लागला, " लय मोठा प्रॉब्लेम
झालाय सायब... काय साुंगू तमाला?... माझ हॉस्टल मदुं ी एक

छोटस इस्त्ी करायचुं दकाि हाय? ", मागल्या सोमिारी तमच
सायब इकर् कसलुंतरी भार्ण ठोकायला आलुं हुत... भार्ण
सरु व्हायच्या अगदर सायबाला मतायच हुत िण तेंच्या
िायजमाची िार्ी झालती टाईट... त्यामळ िार्ी सटीच िा
राि... ! जाम िुंचायत झालती अि नतकर्ुं भार्णाची येळ
झाली म्हणिू स्टेजिर िाि िण िकारत हुती... येळच अशी
आली हुती की, सायबाची कािािी लागली िार्ी... आता
नबगर िार्ी ची िायजमा कशी घालायची?... त्यामळ... म्या
दया दािली अि दकािातला एक िायजमा उधार नदला
सायबाला... िाटल हुत आणिू देत्याल काम झाल्यािर... ती
िायजमा एका खर्ूस रे क्टर ची हाय... त्यािुं माझ्याकर् इस्त्ी
मारायला नदला हुता... ..मागचुं ३ नदस रोज, "आज देत -उद्या
देत " अशी टोलिा-टोलिी करूि झाली िण आज शेिटी
िैतागिू त्या िायजमाच्या मालकािे माझ्या कािाखाली जाळ
काढला. ह्या तमच्या गोरे सायबाचा ित्ता नमळनिण्यासाठी मला
नकती जणाच्ुं या हाता -िाया िर्ािुं लागलुं ते माझ्या जीिाला
मानहत.

त्याला मी साुंनगतलुं की, तू िरत हॉस्टेलमध्ये जाऊि दकाि
उघर्... आम्ही र्थोर््याच िेळात तझा िायजमा घेऊि नतकर्े
येतो. तर तो म्हणाला, " त्या रे क्टर ि मला नििा िायजमा
हॉस्टेल मुंदी िाय नठिायचा न्हाय असा दम नदलाय त्यामळ
आज रात जरी झाली तरर म्या िरत जाणार न्हाय . तमच्या
सायबाुंिा साुंगा, " आज हा भागित िायजमा िरत
घेतल्याखेरीज माघारी जाणार न्हाय ", असे म्हणिू त्यािे कॉल
कट के ला.
आता अक्ख्या सोसायटी समोर तमाशा होईल याची
साहेबाुंिा नचुंता िाटू लागली होती. मी त्याुंिा धीर देत " सर
भार्णाची िेळ जिळ आली आहे " त्यामळे तम्ही आत्ता फक्त
भार्णाकर्े लक्ष दया अशी निुंिती के ली.
अरे , िण माझी बायको आल्यािर नतच्यासमोर हा भागित
रार्ा करे ल... आता नतला नकुंिा त्याला समजिू सागुं ािुं लागेल.
मी म्हणालो, " ओके तम्ही ते माझ्यािर सोर्ा त्या दोघािुं ा
हॅन्र्ल करायचुं काम माझुं . अजिू काही जास्त िाढण्याआधी
आिण घरी िोहचणे योग्य ठरे ल त्यामळे तमचे भार्ण लिकर
सिुं िा.

मी अगोदर सराुंच्या बायकोला फोि के ला, त्याुंिा अजिू
हॅलो म्हणतोय तर नतकर्ूि त्याुंचा कर्िट रर्लाय,
"लष्कराच्या भाकरी भाजूि झाल्या असतील तर घरातील
स्िछता ही सद्धा ह्या तमच्या " जागनतक स्िछता िीक "मध्ये
सामील करायला काहीही हरकत िाही असे तमच्या साहेबािा
साुंगा जरा ".
मी आिला, " हो साुंगतो तसे साहेबाुंिा" असे म्हणालो.
मी फोि का के लाय हे साुंगायचा फक्त प्रयत्िच करत होतो िण
ह्या मॅम काही ऐकूि घेण्याच्या मर्ू मध्ये िव्हत्या. िढे त्या म्हणे,
"स्ितः मळकट-कळकट-अस्िछ किर्े घालिू जगाला स्िछ्ते
बद्दल शहाणिणाचे व्याख्याि देणे नकतित योग्य आहे?".
हो मॅम, मी त्यािुं ा इर्थिू िढे िीटिेटके किर्े घालायला
सागुं ेि... तम्ही जरा शाुंत व्हा.
साहेबाुंिा जरा साुंगा, घरातील कचरा साफ करण्यासाठी, '
र्थोर्ा िेळ द्यािा सजेशि देऊ िये ' म्हणजे मग जगातील कचरा
आिोआि स्िच्छ होईल .
बर मॅम मी त्याुंिा सागुं ेि सिड समजिू ... आता मी तम्हाला
का फोि के ला हे ऐकता का जरा? न्लज . त्यािर त्या म्हणे,

"म्हणजे िहा एक हाताखाली काम करणारा माणूस ह्याुंिा
समजिू साुंगणार, धन्य आहे रे िरमेश्वरा !" अहो गोरे मॅम मला
तम्हाला एक महत्िाचुं बोलायचुं होत बोलू का? तरीही ती बाई
माझे एकही िाक्य िणू ड ि ऐकता, साहेबाुंच्या सोबत सुंसार
करतािा नतला नकती त्रास होतोय ह्याचा िाढा िाचण्यात दगुं
होती. शेिटी साहेबाुंिी माझ्या हातातूि फोि नहसकाििू घेतला
आनण नतला म्हणाले, "अग ये दगर्, हो मी तझा ििरा म्हणजे
खिू मोठा गाढि आहे, त्याबद्दल ह्याुंिा िुंतर नििाुंत बोल...
आत्ता फक्त ते काय साुंगत आहेत ते ऐकूि घे जरा !".
मला िाटलुं ििऱ्यािे साुंनगतल्यािर तरी बायकोचा तक्रारी
साुंगण्याचा िेग कमी होईल तर झाले उलटेच त्या अजिू जास्त
भर्कल्या. साुंगू लागल्या की, " मी सहज नििुंती के ली की,
र्थोर्ाफार घरातील स्िच्छे ते साठी हातभार लािा तर त्याुंिी
मला मदत करण्या ऐिजी काल रात्री ९ ते ११ ह्या िेळेत
स्लाईर््स लाििू "13 Secrets of People Who Always
Have a Clean House! By-Kelly Bryant" ह्यािर चक्क
२ तास सजेशि कम लेक्चर नदले ". आता आमच्या साहेबाुंच्या
कामचकारिणा बद्दल मागील ५ िर्ाांिासिू प्रॅनक्टकल

एक्सनिररयन्स असल्यामळे मॅम च्या भाििा मी समजू शकत
होतो .
साहेबाच्ुं या फालतचू े कार्ुं करण्याच्या सियी मळे िेहमी
मला बोलणी खािी लागतात याचे त्यािुं ा आजिर काहीही
अप्रिू िाटले िाही... कारण ते ह्याला माझ्या र््यटी चाच भाग
समजतात . आता मात्र ह्या माणसाची हद्द झाली, मी फोि िर
बोलतोय म्हणिू ते मला इशाऱ्यािे भक
ू लागलीय असे साुंगत
होते. काय करािुं ह्या माणसाला आिल्यामळे समोरचा माणसू
नििाकारण अभद्र गोष्टी ऐकतोय ह्याबददल काहीही देणे-घेणे
िाही ह्या माणसाला, मी फोििर बोलतोय (खरे तर फक्त
ऐकतोय ) हे िाहूि देखील िाष्टा करायला म्हणिू मला कॅ न्टीि
कर्े ओढत होते . िशीब माझे !... अखेर १० नमनिट सराुंबद्दल
मि भरूि नशव्या देऊि झाल्यािुंतर मॅम स्ितः म्हणाल्या बोला
आता तम्ही कशासाठी फोि के लेला? माझी बोलण्याची िेळ
आली िरुंत आता काय बोलािुं सचत िव्हतुं. िररनस्र्थती
कुंरोलमध्ये आणण्यासाठी साहेबाुंबद्दल काहीतरी चाुंगलुं
बोलणुं आिश्यक होत म्हणिू मी त्याुंिा साुंनगतलुं की,

तमच्यासाठी एक खश खबर आहे . तमच्या घरी एक भागित
खोबिे िािाचा व्यक्ती आला आहे .
आता हा कोण, भागित खोबिे? आनण कशाला आला
आहे? मी माझ्या भािाच्या घरी आली आहे िार्ाण ला.
भागित आला असेल भगिुंत िाही िा त्यात कसली खश
खबर?
अहो मॅम, ते िाही का िनहल्या नदिशी साहेबािी खिू छाि
भार्ण के ले होते त्या निद्यािीठातील हा भागित " सरकारी
धोबी " आहे . आयोजकाुंिी सराुंच्या भार्णािर प्रेररत होऊि
भागितला तमच्या घरी फकट किर््यािा इस्त्ी करूि
देण्यासाठी िाठनिले आहे. फक्त एक करा की, त्याच्यासमोर
तम्ही सराबुं द्दल जास्त बोलू िका त्याला कणी ििऱ्याबद्दल
िाठी-मागे बोललेले आिर्त िाही. त्याला तम्ही िाष्टा -िाणी
करा तोियांत आम्ही नतकर्े येतो. र्थँक गॉर्... आिल्या घरी
कणीतरी मदतीला येतेय हे ऐकताच जास्त आढे -िेढे ि घेता...
र्थोर््याच िेळात घरी जाते असे म्हणिू मॅम िे फोि कट के ला.
मला िाटलुं आिण तोंर्ाला येईल ते साुंगतोय म्हणिू
साहेब रागाला जातील िण मी जे काही बायकोला साुंनगतलुं

त्याबद्दल कसलाही अक्षेि ि घेता... अगोदर िाष्ट्याची ऑर्डर
दे मला खिू भक
ू लागलीय असा आदेश सराुंिी मला नदला .
शगर असल्यामळे हा माणूस भरिेट िाष्टा करे ल म्हणिू मी र्बल
इर्ली -िर्ा साुंबर ची ऑर्डर नदली.
आता भागितला फोि करूि सराुंची बायको येतेय,
नतच्यासमोर िायजमा मागू िको ह्याबद्दल
् बोलणुं अत्युंत
गरजेचे होते. म्हणिू मी साहेबाुंच्या मोबाईल िरूि िरत त्या
सोसायटीच्या नसक्यररटीला फोि लाििू भागितला बोलण्यास
सरुिात के ली. आता फोि तर के ला होता िण बोलणार काय
ह्याबद्दल
् माझ्या र्ोक्यात काहीही आयनर्या िव्हती. नशिाय
सराुंिी नमत्राच्या मर््याला खाुंदा नदल्यामळे ते फोि अनजबात
उचलत िव्हते. काय करणार... त्यामळे आता हे प्रकरण मलाच
हॅन्र्ल करािे लागणार होते.
मी भागित शी बोलायला सरु के ले, "भागित सराचुं ी
बायको घरी येत आहे ..नतला मानहती िाहीये की सर नमत्राच्या
अत्ुं ययात्रेला आले आहेत ".
त्यािर तो येर्ा म्हणाला, " बर मुंग म्या साुंगत त्याुंच्या
बायकला की, तमच्या ििऱ्याचा नमत्र िारलाय अि सायबाुंिी

त्याला खाुंदा नदलाय ". मेलेल्या माणसाला खाुंदा देण लय
िण्याई च काम हाय बघा !
अरे बाबा मी काय साुंगतोय ते िीट ऐकूि घे, " सराुंची
बायको खिू इमोशिल आहे म्हणूि नतला आम्ही सानुं गतलुं
िाहीये . तू सद्धा काही साुंगू िको िाहीतर िढील ३ मनहिे त्या
रर्त बसतील ".
काय साुंगताय काय राि तमी?, ििऱ्याच्या नमत्राची मयत
झाल्यामळ ३ मनहि रर्ते ही बाई? बर म्या त्याुंिा मयता बद्दल
काहीच साुंगत न्हाय . म्या िायजमा घेत अि चालता हुत मला
त्या रे क्टर चा िायजमा िािीस देििू माझ दकाि उघर्ायच हाय
!.
अरे , " तू िायजमा बद्दल तर अनजबात काही बोलू िको
आम्ही आल्यािर तला तझी िायजमा देतो आनण िाटल्यास
तला तझ्या हॉस्टेल ियांत कारमध्ये सोर्ायला येतो " . तू फक्त
शाुंतिणे सराुंच्या घरी टीव्ही बघत बस. अक्षरश: मला "
सराुंच्या बायकोला काहीही बोलू िको ", ह्या िाक्यानशिाय
दसरे काहीही सचायचे बुंद झाले होते... Blank Total
Blank...

आि माझा येळ कशाला िाया घालिताय?
म्या माझी िायजमा घेऊि निघतू राि अगदरच
सकाळिासि माझुं दकाि बदुं हाय. माझा िण एक
लहाििणािासि प्रॉब्लम हाय म्हजुं ी... त्याच आस हाय की, "
मी जर एखाद नदशी कािर्ािर इस्त्ी न्हाय मारली तर माझ हात
र्थरर्थर काित्यात हो... ! ".
काय तझे हात र्थरर्थर काितात?... देिा जगातील सिड
गुंजर्े लोक माझ्याच िनशबात का येतात?
म्या तमाला समजिू नघतया... जरा तमी िण गररबाला
सुंभाळूि घ्या सायब... " माझ हात र्थरर्थर कािायला सरुिात
झालीय ओ !".
आता मी फोि िर सराुंिी िाढििू ठे िलेली प्रकरणे
सोर्िीत होतो इतक्यात आमचे साहेब शेजारच्या गार््यािर
जाऊि छोले-भटरे ची ऑर्डर देऊि िण आले. िेहमीप्रमाणेच
ह्या माणसाला स्ितःच्या चकीमळे सरु झालेल्या प्रकरणाचा
कसलाही सीररअसिेस अनजबातच िव्हता... एकदम कल
माणसू ... नििातुं प्राणी... !

आता ह्या गुंजेर्ी भागित चा हात र्थरर्थर कािू िये म्हणिू
त्याला काय उिाय साुंगािा हे माझ्या बनद्धमत्तेच्या बाहेरच काम
होत . तरीही त्याला काहीतरी साुंगािुं लागणारच होत म्हणिू
सरळ त्याला साुंगूि टाकले की, " तू सराुंच्या बायकोला असे
साुंग की... तूला सराुंच्या भार्णािर प्रेररत होऊि
निद्यािीठातील लोकाुंिी किर्े इस्त्ी करण्यासाठी िाठनिले
आहे. म्हणजे तला र्थोर्ेफार किर्े इस्त्ी करायला नमळतील
आनण त्यामळे तझे हार्थ र्थरर्थर करणार िाहीत ".
तो िण खश झाला आनण म्हणाला, " व्हय सायब तमी
म्हणाल तस ..मला काय कठतरी काम करायचच हाय... िण
त्या देतील िा मला कािर् इस्त्ी मारायला? "
हो बाबा देतील... आम्ही सागुं तो मॅम ला... तू फक्त त्यािुं ा
" मयत आनण िायजमा " ह्या दोि गोष्टींबद्दल अनजबात काहीही
सागुं ू िकोस. तला तझा िायजमा आनण सराच्ुं या घरी इस्त्ी
करशील त्या किर््याचुं े िैसे आम्ही आल्यािर देईि... त्यामळे
तू इस्त्ी करण्याच्या िैस्याचा सद्धा निर्य काढू िकोस... जर
निचारले तर सागुं फकट इस्त्ी करू देण्यास तला आयोजकाुंिी
िाठनिले आहे.

इतक्यात आमच्या टेबलिर िेटर इर्ली-िर्ा साुंबर आनण
िलीकर्च्या गार््यािरील छोले-भटरे ठे ििू गेला आनण
आमच्या " निलडज्जम सदासखी " माणसािे खायला सरुिात
देखील के ली.
साला आज चा नदिसच फालतू होता एक झाला की दसरा
प्रॉब्लेम समोर येत होता... आनण हे प्रॉब्लेम ज्याुंच्या मालकीचे
आहेत ते मात्र... ' मस्त ..नििाुंत ' . आता भागित म्हणे की, "
चालल म्या िैश्याचा ईर्य काढणार न्हाय... ! िण शेिटची एक
अर्चण हाय !... , म्हजुं ी मला फक्त कोळश्याच्या इस्त्ी ची
सिय हाय त्यामळुं लाईटिरची इस्त्ी िािरता येणार न्हाय . जरा
कोळशाची इस्त्ी असल तर बघता का?... नमळाली तर... बर
हुईल... !
आता मात्र माझी क्षमाशीलता कायमची िष्ट होईल आनण
मी एखादा मर्डर करे ल असे मला िाटत होते..! मी िैतागिू
भागितला म्हणणार होतो की, तझ्या तर xxx िण... िाही
म्हणालो, स्ितःला कुंरोल के ल.ुं त्याला फक्त सानुं गतलुं की, "
राजे र्थोर्ा राय करा "... " जमेल तम्हाला लाईटिरची इस्त्ी

िािरायला "... " न्लज... ! तम्हाला आता कोिरािासिू हार्थ
जोर्तो "... असे बोलूि मी फोि बुंद के ला.
आता बोलिू बोलिू (बऱ्यािैकी खोटे ) माझ्या तोंर्ातील
लाळ सिुं ली होती आनण भक
ू िाढली होती. काहीतरी खाऊि
घेऊ म्हणिू मी टेबलाकर्े िानहले तर समोर असा िजारा... जसे
की एखादा लहाि मलगा साबणाच्या फे समधिू होणाऱ्या
बर्बर््याुंचा फगा बोट लाििू फोर्ण्याचा आिुंद लटतो तसेच
हे आमचे ४७ िर्ाडचे बाळ समोर असणाऱ्या गरम-गरम छोलेभटरे च्या ्लेट मधील फगलेल्या िरीला बोट लाििू
फोर्ण्याचा आिुंद लटण्याचा प्रयत्ि करत आहे. मी अजिू
एकच घास तोंर्ात टाकतोय इतक्यात गरम िरीमध्ये बोट
घालतािा िाफ िोळल्यामळे स्ितःशी च झालेल्या झटािटीत
समोरील ्लेट मधील सिड गरम रस्सा नशिाय शेजारच्या ्लेट
मधील गरम साुंबर साहेबाुंिी अुंगािर िार्ूि घेतले. िसतेच
तेव्हर्े करूि भागले िाहीत तर त्या ्लानस्टक च्या खची सनहत
खाली िर्ले त्यामळे ती नबचारी खची सद्धा मोर्ूि िर्ली.
आिाज इतका मोठा झाला की, सिड लोक काय झाले म्हणिू
िाहू लागले... आजबू ाजूच्या दकािातील लोकही खाली

िर्लेल्या साहेबाुंचे दशडि घेण्यासाठी जमा झाले. आता त्या
कॅ न्टीि चा मालक के रळचा अण्णा त्याच्याशी बोलायला
माझ्याकर्े शब्द उरले िव्हते... मी फक्त एक तकर्ा इर्ली
खाल्ली होती... िरुंत झालेल्या घटिेमळे , र्बल इर्ली-िर्ा
साुंबर, छोले -भटरे आनण तटलेल्या खचीची नकुंमत टोटल
गोळाबेरीज बील म्हणिू नदले. कणी ओळखीच्या लोकाुंिी
िानहले तर िाही याचा अुंदाज घेत तेलकट भाजीत नभजलेल्या
साहेबाुंिा सोबत घेऊि निसटलो. िण ह्या माणसाला झालेल्या
तमाशा बद्दल काहीच िाटत िव्हते फक्त त्याुंिा िाईट ह्याचे
िाटत होते की, त्या अुंगािर साुंर्लेल्या भाजीमळे त्याुंची
गलाबी रुंगाची िायजमा आता तेलकट लाल रुंगाची झालीय.
ह्या छोले-भटरे च्या ्लेटमध्ये उुंगली के ल्यामळे साहेबािुं ा
आजचे व्याख्याि कॅ न्सल करािे लागले नशिाय घराकर्े जािुं
तर भागित ची भीती त्यामळे िाईलाजािे मी त्याुंिा माझ्या घरी
घेऊि गेलो.

आयनप मॅन आत्रण सेल्फी त्रवथ भागवत!

नह एक नििोदी सेरीज असूि मागील ३ भागात गोरे साहेब
म्हणजे माझे बॉस हे िात्र कसे िेहमी " हात दाखििू अिलक्षण
ओढििू घेते " हे आिण िानहले. आिला आयष्य िािाचा
जीिििट ज्यािे नलहूि ठे िला आहे त्यािे आिल्या जीििामध्ये
येणारे प्रत्येक िात्र कें व्हा, कसे आनण कठूि येईल या बद्दल चे

सिड अनधकार स्ितः कर्े राखीि ठे िलेले असतात. त्यामध्ये
फे रफार करण्याचा आिल्याला अनजबात अनधकार िसतो...
त्यामळे योग्य िेळ झाली की, त्या िात्राची एन्री आिल्या
आयष्यात िक्की होतेच. मी िोकरी निनमत्त िण्यात आलो
आनण गोरे साहेब िािाचुं िात्र माझ्या आयष्यात आले.. कारण
माझ्या जीिििटाचे काही एनिसोर् त्याुंच्या सोबत नलनहले
असािेत. िरुंत ह्या माणसामळे नििाकारण बाकीची िात्रे िेहमी
येतच रानहली... त्यािैकी एक िात्र म्हणजे ' भागित खोबिे '.
ह्या भागित िािाच्या माणसाला भेटण्याआधी माझ्या मिात
त्याच्या बद्दलची जी इमेज होती त्यािेक्षा तो खिू िेगळा होता.
मी र्थोर्क्यात ह्या भागित चा िररचय करूि देतो, मागच्या
सोमिारी िण्यातील एका निद्यािीठाच्या हॉस्टेलमध्ये गोरे
साहेबाचुं ुं व्याख्याि होते . िेमके व्याख्याि सरु होण्याच्या १०
नमनिट अगोदर गोरे साहेब िॉशरूमला गेले असता त्याच्ुं या
िायजम्याची िार्ी सटण्याऐिजी खिू घट्ट बाधुं ली गेली...
त्यामळे त्याच्ुं याकर्े िार्ी कािण्यानशिाय दसरा ियाडय उरला
िव्हता. हॉस्टेलमध्ये भागितचे इस्त्ी करण्याचे दकाि असिू
त्यािेळी तो नििातुं दकािात झोिलेला होता, त्यामळे गोरे
साहेबािुं ी त्याच्या मदतीिे िार्ी कािली. नशिाय व्याख्याि सरु

होण्यास २-३ नमनिट बाकी आहेत अशी अिाऊुंन्समेंट
ऐकल्यािर त्याच्याकर्ूि एका कस्टमरचा इस्त्ी करण्यासाठी
आलेला िायजमा साहेबाुंिी मागिू घेतला. भागित चा असा
समज होता की, साहेब १-२ नदिसात िायजमा िरत आणिू
जमा करतील. िरुंत ३-४ नदिस झाले तरी असे काही झाले
िाही. त्या िायजमा च्या मालकािे २-३ नदिस कारणे ऐकूि
घेतली िरुंत चौथ्या नदिशी त्यािे भागितच्या कािनशलात
लगािली. त्यामळे नचर्लेला भागित साहेबाुंिा शोधत त्याुंच्या
घरी िोहचला.
साहेबाुंच्या, " बायकोला ह्या िायजमाबद्दल काहीही
मानहती िव्हते आनण नतला मानहती होऊ िये ", ही काळाची
गरज होती, कारण साहेबाुंची बायको आज सकाळीच भाुंर्ण
करूि िार्ाणला असणाऱ्या नतच्या भािाकर्े रागािे निघिू
गेली होती. आता आिण घरी िसतािा नचर्लेला भागित घरी
आलेला आहे... त्यामळे त्याचा राग शाुंत करण्यासाठी घरी
कणीतरी असणे गरजेचे होते... िाहीतर... हा अर्ाणी भागित
सोसायटीमध्ये बिाल करे ल अशी साहेबाुंिा भीती िाटत होती.
साहेबाुंची, " आ बैल मझे मार " ही िरुंिराच आहे. नशिाय

आलेल्या बैलासमोर िेमका माझाच बळी द्यायचा अशी खोर्
असल्यामळे ... हे प्रकरण सद्धा मलाच हँर्ल करािुं लागणार
होत. त्यामळे मी साहेबाुंच्या बायकोला फोि करूि असे
साुंनगतले की, तमच्या घरी किर्े प्रेस करण्यासाठी निद्यािीठािे
िाठनिलेला भागित िािाचा व्यक्ती आला आहे तर तम्ही
त्याच्याकर्ूि फकटात किर्े इस्त्ी करूि घेण्यासाठी जािे.
नशिाय, " आिण फक्त किर्े प्रेस करूि देण्यासाठी आलो
आहोत ", इतके च बोलायचे... अनजबात " िायजमा " चा
निर्य काढायचा िाही अशी अट घालिू भागितला सद्धा सेट
के ले.
आज आिण व्याख्याि सिुं ििू च घरी जायचे .. असे मी
आनण गोरे साहेबािुं ी ठरनिले होते... " जो होगा देखा जाएगा !
"... िरुंत कायडक्रम सरु होण्यास िेळ असल्यामळे िाश्ता करूि
घेऊ म्हणिू हॉटेलमध्ये गेलो असतािा... साहेबाुंिी छोले-भटरे
मधील गरम िरीमध्ये उुंगली करूि समोरच्या ्लेट्मधील
तेलकट आनण गरम साबुं र अगुं ािर िार्ूि घेत स्ितः ही खाली
िर्ण्याचा िराक्रम के ला. अगुं ािर भाजी सार्ुं ल्यामळे

साहेबाुंची झालेली निनचत्र अिस्र्था िाहूि... व्याख्याि कॅ न्सल
करूि मी त्याुंिा माझ्या घरी किर्े बदलण्यासाठी घेऊि आलो.
घरी आल्यािर साहेबाुंिी किर्े िॉनशुंग मशीिमध्ये टाकले
आनण मोबाईल माझ्याकर्े देऊि र्थोर्ािेळ आराम
करण्यासाठी बेर्िर आर्िे झाले. साहेबाुंचा घोरण्याचा
आिाज आनण माझ्या हातामध्ये असणाऱ्या त्याुंच्या
मोबाईलच्या ररुंगटोि चा आिाज एकदमच सरु झाला.
साहेबाुंच्या घरूि फोि होता त्यामळे कट ि करता ररनसव्ह के ला
तर, त्याुंची बायको... " अहो तम्ही नदलेल्या भार्णािर नफदा
होऊि त्या आयोजकाुंिी िाठनिलेला भागित िािाचा धोबी
खिू कामाचा आहे... sss आल्यािासिू घरातील किर्े इस्त्ी
करण्याचा त्यािे सिाटा लािलाय ". तम्ही "सेल्फी निर्थ
भागित ! " ही मी टाकलेली िोस्ट आनण फोटो िानहला का?
आिल्या सोसायटीच्या व्हाट्स अि ग्रि िर? नशिाय माझे
व्हाट्स अि चे स्टेट्स िण बघा "सेल्फी निर्थ भागित ! ".
मी शेिटी त्याुंचुं बोलणुं मध्येच तोर्ूि, " अहो म्यार्म
समोरूि कोण बोलतुंय हे तरी चेक करत जा... साहेब कामात
आहेत आनण त्यामळे फोि माझ्याकर्े नदलाय.

जरा त्या भागित कर्े फोि देता का? त्याच्याशी जरा मला
महत्िाचुं बोलायच आहे. तेंव्हा भागित िे फोि घेतला, "बोला
सायब, झाले का समदे निदी? "
अरे ये ' बािळट ' त्या म्यार्म समोर कशाला निचारतोय
निधी? आिलुं काय ठरलुंय?
चकलुं सायब... बरुं मुंग इकर्ुं कुंदी येणार हायसा तमी
दोघ?
आम्ही येईि र्थोर््या िेळात... तू मला साुंग नतर्थली सिड
िररनस्र्थती ठीक आहे िा? तू म्यार्म समोर ' िायजमा ' चा
निर्य िाही िा काढला?
हा इकर्ुं सगळुं झ्याक हाय... अि म्या म्यार्म समोर '
िायजमा ' चा इर्य न्हाय काढला.
अरे बोकर्ा sss " ती बाई बाजल
ू ा उभी आहे िा तझ्या? "
अरे ..नतच्यासमोर काय बोलतोय तला कळतुंय का? आता '
िायजमा ' बद्दल कशाला तोंर् िर करूि बोल्लास? तला फक्त
' हो ' नकुंिा ' िाही ' असे बोलता येत िाही का?

चकलुं सायब... म्या अर्ाणी माणसू हाय... आता इर्थिुं
िढुं म्या म्यार्म समोर ' िायजमा ' चा इर्य काढणार न्हाय... !
बर तमी कधी येणार हाय?
अरे येतोय म्हणिू साुंनगतलुं िा तला एकदाच... काय
गर्बर् लािलीय?
आि सायब... मला काय बी फरक िर्ायचा न्हाय उलट
माझा धुंदा झोरात सरु हाय इर्थुं..तमी या नििाुंत !!
काय sss धुंदा जोरात सरु आहे? म्हणजे?
सायब, " म्या ह्या घरात आल्यािासि ह्या बाई... म्या
फकट कािर् इस्त्ी मारणार हाय म्हणिू ... घरातली समदी कािर्
आणिू टाकत हायत माझ्या समोर,... अि म्या काय मारतया
सम्ध्या कािर्ािुं ा इस्त्ी ". जिळजिळ ५ 0 -६ 0 कािर् इस्त्ी
मारली मागच्या २ तासात.
मी फोि मद्दाम... काय-sss काय sss करत कट के ला.
कारण मला सराुंच्या घरी काहीतरी गर्बर् िाटू लागली होती.
घरात नतकर्े " धोबीिछार् " सरु करूि... हा माणसू मात्र
नििातुं लहाि बाळाप्रमाणे झोिला होता... काय करािुं मला

काहीच सचत िव्हतुं. काहीही करूि भागितला आता किर्े
इस्त्ी करण्यािासिू रोखायचे होते. िाहीतर, त्यािे इस्त्ी के लेल्या
किर््याुंचे िैसे मला द्यािे लागतील. साला sss िाटल होत २४ किर्े इस्त्ी करूि बसेल गि... िण हा तर येर्ा गाुंजा खाऊि
आल्यासारखा शोधूि-शोधूि कािर्ाुंिा इस्त्ी मारतोय.
मी साहेबाुंिा झोिेतूि उठििू त्याुंच्या घरी सरु झालेल्या
ििीि प्रकरणाबद्दल कल्ििा नदली आनण त्याुंच्या बायकोिे
सोसायटीच्या ग्रि िर के लेली िोस्ट िाहायला साुंनगतली.
चक्क सराुंच्या बायकोिे, "सेल्फी निर्थ भागित ! ".
िािाची भली मोठी िोस्ट टाकली होती आनण त्यात असे िमदू
के ले होते की, " गोरे साहेबाच्ुं या भार्णािर प्रेररत होऊि
आयोजकािुं ी फकट किर्े इस्त्ी करूि देण्यासाठी एक सरकारी
सेिक आमच्या घरी िाठििू नदला आहे. त्यामळे
सोसायटीतील प्रत्येकािुं ी नकमाि ५ जोर्े किर्े फकट इस्त्ी
करूि िेण्याचा लाभ घ्यािा... धन्यिाद... ! ".
अरे बाि रे ? म्हणजे म्यार्म िे आज भागितकर्ूि
घरातीलच िाही तर अक्ख्या सोसायटीतील सिड किर्े इस्त्ी
करूि घेण्याचा मािस के लाय?... कठीण आहे रे देिा... !

क्षणभर िाटले, " ह्या बाईच्या मेंदिू र का कणी नफरित िाही
जरा इस्त्ी ..! ".
साहेब सद्धा मेसेज िाचल्यािासिू घामाघमू झाले त्याुंिाही
काही सचेिा ते म्हणाले की, " माझ्या बायकोच्या मोबाईल िर
फोि करूि माझ्या मलाकर्े फोि द्यायला साुंग... त्याला िक्की
काय िररनस्र्थती आहे याबद्दल आिण निचारू ". मला माझी
अधाड तासाची झोि इतकी महागात िर्ेल असे िाटले िव्हते
!!!
मला सराुंचे म्हणणे िटले कारण त्याुंचा िोरगा इनुं ग्लश
नमर्ीयम चा आनण बायको सातिी िास ह्यामध्ये बराच फरक
आहे... त्यामळे सरािुं ी साुंनगतल्या प्रमाणे मी फोि के ला आनण
त्याच्ुं या िोरािे उचलला. मी त्याला सरुिातीिासिू काय -काय
झाले ह्याबद्दल निचारले तर तो म्हणे, " सकाळी मम्मी आनण
बाबाचुं े भार्ुं ण झाले त्यामळे आम्ही मामाकर्े िार्ाणला
गेलो".
अरे बाबाsss " सरुिातीिासिू म्हणजे सकाळी झोिेतिू
उठल्यािासिू िाही रे राजा... हा भागित भेटल्यािासिू काय
घर्ले ते साुंग ".

ओह्ह बर बर साुंगतो... " तमचा फोि आल्यािर अचािक
मम्मी मला घरी जायचुं असे म्हणू लागली... मी निचारलुं का
काय झालुंय? तर नतला ऐििेळी " धोबी " हा शब्द काही
आठिेिा त्यामळे नतिे मला आिल्या घरी " आयिड मॅि "
आलाय असे साुंनगतले ".
काय " आयिड मॅि " आलाय? काहीतरीच काय हे?
हो िा माझा सद्धा मर्ू ऑफ झाला मी, " आयिड मॅि "
आलाय म्हणिू लगेच आिरूि निघालो मम्मी सोबत आनण
इर्थे आल्यािर िाहतोय तर काय? ? हा तर " नचम्िान्झी "
सारखा नदसणारा निनचत्र भागित िािाचा प्राणी निघाला.
धन्य आहे रे तझी मम्मी आनण बाबा !!!.
हो िा मला सद्धा आजच मानहती झालुं, मम्मीचा " आयिड
मॅि " म्हणजे किर््यािाुं "आयनिांग करणारा मॅि ".
बर.. " एक नमनिट तझ्या बाबािुं सोबत बोल "... म्हणिू
मी फोि सराुंकर्े नदला.

बेटाsss " सोसायटीच्या ग्रि िरचा मेसेज मम्मा च्या फोि
मधिू नर्लीट कर... िाहीतर भागितला नििाकारण अक्ख्या
सोसायटीचे किर्े प्रेस करूि द्यािे लागतील ".
बाबा... आता खिू उशीर झाला... .आता मेसेज नर्लीट
करूि काहीही उियोग िाही... !
म्हणजे? का बरे मेसेज नर्लीट करूि काहीही उियोग
िाही?
तम्ही काय इतका िेळ झोिला होतात का बाबा?
हो झोिलो होतो... सॉरी... sss... सॉरी... िाही म्हणजे
एका इिुं ॉटडन्ट नमनटुंगमध्ये होतो... िण मला साुंग तझ्या मम्मी िे
टाकलेला मेसेज नकती लोकािुं ी नसररअसली घेतलाय?
बाबा जिळ जिळ ९० % लोकाुंिी... आिल्या
सोसायटीमध्ये टोटल ७० फॅ नमलीज राहतात... त्यातील ४०
फॅ नमली प्रत्येकी ५ ड्रेस फकट प्रेस करण्यासाठी म्हणिू आिल्या
घरी ठे ििू ... " सेल्फी निर्थ भागित ! ". ..घेऊि... चहा-िाणी
निऊि.. गेले सद्धा िरत !

अरे िालायका sss यमक कसली जळनितोय? तझ्या
मम्मीला हे सिड करण्यािासूि रोखायचुं िव्हतुं का?
बाबा ती तम्हाला ऐकत िाही sss आनण तम्ही
माझ्यासारख्या १० िर्ाडच्या नचमकल्याकर्ूि कसली अिेक्षा
ठे िताय? एक फ्रीमध्ये Advice देतो ती घ्या... !
बोल काय आहे तझी Advice?
हे िहा बाबा, ७० िैकी ४० फॅ नमलीज घरी होत्या आनण
बाकीच्या ३० फॅ नमली ऑनफसमध्ये असल्यामळे येऊ शकल्या
िाहीत.. िरुंत ते लोक िक्की ह्या सुंधीचा लाभ घेण्यासाठी
येणारच. त्यामळे तम्ही येऊि ही फकट इस्त्ी करूि घेण्याची
सुंधी ठरानिक कालािधी ियांतच मयाडनदत होती... असे साुंगिू
३0 x ५= १५0 किर्े फकट प्रेस करूि देण्यािासूि िाचिू
शकता... बघा म्हणजे निचार करा..!
हो, तू म्हणतोय ते बरोबर आहे... िण तरीही तू आता मम्मी
िे िसरनिलेल्या, " फकट इस्त्ी करूि नमळे ल" ह्या मेसेजला
अफिा होती असे नसद्ध करण्यासाठी जरा िाऊले उचल...
िाहीतर आिणाला खिू महागात िर्ेल ही "सेल्फी निर्थ
भागित ! ".

अहो बाबा काय साुंगू तम्हाला मम्मी चा िराक्रम... ?
नतिे घरातील एकही किर्ा सोर्ला िाहीये... घरातील
िर्दे म्हणू िका, सोफयाचे -उश्याचे कव्हर म्हणू िका, अहो
नकचिमध्ये िसायला असते ते फर्के , तमचे जिे फाटलेले
सॉक्स, आनण हो देि घरातील सिड देिाुंचे अुंगािरील किर्े
सद्धा... म्हणजे देिालाही सोर्ले िाही... फकट आहे म्हणिू
भागित कर्ूि सिड प्रकारची कािर्े इस्त्ी करूि घेण्याचुं काम
अनिरत िणे सरुच आहे. लिकर घरी या िाहीतर फकट आहे
म्हणिू माझ्या अुंगािर सद्धा इस्त्ी नफरिायला मागेिढे िाहणार
िाही मम्मी.
तझी मम्मी " मदुं " आहे हे मानहती होते मला sss िण
आज ती " मनतमदुं " झालीय हे िक्की sss अरे सोसायटीतील
बाकीच्या लोकािुं ा कशाला निमत्रुं ण द्यायचे रे ... ?
आता तम्हीच बघा काय करायच ते... ह्या सुंधीचा लाभ
घेण्यासाठी म्हणूि आिले शेजारी येऊि... "सेल्फी निर्थ
भागित " घेऊि... जात आहेत आिल्याच घरचा चहा निऊि
!!!

बाबा sss हे सरु झाल्यािासिू िासूि ५ नलटर दधू आनण
२ नकलो साखर िव्यािे आणािी लागली मला िाण्याकर्ूि.
अरे यार,... " बर फोि ठे ि आम्ही आलोच घरी ". असे
सागुं िू सरािुं ी फोि कट के ला.
म्हणजे िहा ह्या भागित कर्ूि आणलेला एक जिा
"गलाबी िायजमा " गोरे साहेबाुंिा नकती महागात िर्ला...
म्हणिू कधी कणाची िस्तू आणली तर ि निसरता िेळेत िरत
करािी िाहीतर अशी नििाकारण भरिाई करािी लागेल.

सेल्फी त्रवथ त्रस्वट कॉनप !!!

मी कधी साहेबाुंिर नचर्त िाही िण आज नचर्लो आनण
निचारलुं अहो साहेब काय गरज होती त्या मख
ू ड माणसाचा
िायजमा आणायची? नकती महागात िर्ले हे प्रकरण आता द्या
साऱ्या सोसायटीचे किर्े इस्त्ी करूि.
अरे बाबा िेळच तशी आली होती म्हणूि घ्यािी लागली
मदत त्याची... माझ्या र्ोळ्यासमोर तो क्षण आजही तसाच

नदसतो कारण त्यात माझ्यासोबत र्थोर्ी भागित ची सद्धा चक
ू
होती...
काय... त्याची सद्धा चक
ू होती?
हो... मी िॉशरूमला गेल्यािर िायजम्याची िार्ी सटत
िाहीये म्हणूि नतर्थे बाजल
ू ाच दकािात झोिलेल्या भागितला
मी मदत मागीतली िरुंत तो िशेत होता त्यामळे िार्ी काितािा
गर्बर्ीत त्यािे िार्ीसोबत माझी िायजमा सद्धा र्थोर्ी कािली
होती.
तरीच, " िाहीतर ओळख िसतािा त्यािे तम्हाला का
िायजमा नदला? " हा प्रश्न मला सताित होताच.
मी त्याच्या दकािातील एक िायजमा िररधाि करूि
भार्ण नदले... िाटले िव्हते तो जिा िायजमा िेळेिर िरत
नमळाला िसल्यामळे दारुर्ा भागित मला शोधत घरी िोहचेल.
आिण िेळ मारूि िेण्यासाठी भागित फकट किर्े इस्त्ी
करू देण्यासाठी आला आहे असे खोटे साुंनगतले . िरुंत नह
चाल आिल्याला खिू महागात िर्ली आहे. त्याचे खरे कारण

" जिा िायजमा त्याच्याकर्ूि का आणला " म्हणिू बायको
ओरर्ेल याबद्दल असणारी भीती.
हो... आिण एक खोटे लिनिण्यासाठी अिेक खोट्या
कबर््या िािरल्या आहेत... आता आिण घरी जाऊि
बायकोला खरे -खरे साुंगूि सोसायटीतील लोकाुंची इस्त्ी साठी
आलेली सिड िस्त्े िरत करू आनण त्या भागितला त्याची
िायजमा देऊि हाकलूि लाि.ू इर्थिू िढे, " प्राण गेला तरी
चालेल िण कधीही खोटे बोलायचे िाही ".
आम्ही असे छाि-छाि सुंकल्ि करूि माझ्या घरातिू
निघालो िरुंत आजियांतचा स्िािभि, " आिल्या मिात
सक
ुं ल्ि नकतीही छाि असतील तरी प्रत्यक्षात त्याची मातीच
होते ".
दिारचे २ िाजले होते सराुंच्या घरी िोहचलो,
सोसायटीमध्ये शाुंतता होती नशिाय घरातही लोर् शेनर्ुंग मळे
लाईट िाहीये म्हणिू किर्े इस्त्ी करूि दमलेला भागित जेिण
करूि नििाुंत झोिलेला.
आम्ही भागित ची झोि मोर् होऊ िये म्हणिू एका स्ितत्रुं
रूममध्ये गेलो... िाटले होते की, शातुं तेत चचाड करूि काहीतरी

मागड काढण्यात येईल... िरुंत चचेचुं रूिाुंतर भाुंर्णात कधी
झाले हे समजलेच िाही.
साहेब आज जसे काही ठरििू आले आहेत असेच बोलत
होते... िाही sss िाही.. खर तर ओरर्त होते बायकोिर...
त्याुंिी सरुिातच इतकी स्फोटक के ली होती नक िाहूि मी सन्ि
झालो... ते म्हणाले... !
तू मला एक साुंग ६ मनहन्याुंििू ी घेतलेली, " स्िीट सेल्फी
निर्थ नस्िट कॉिड " निसरलीस का त?ू बोल िा, अग बाई...
निसरलीस का त?ू
मी आिले ििरा बायकोच्या मध्ये काय बोलािुं म्हणिू
शाुंत उभा...
अरे तला आठितय का? मागे आिण आमच्या गािा कर्े
गेलो होतो.
मी म्हणालो, हो हो कसा निसरे ि... ते शेत... ते तमचे
र्थोरले भाऊ... ती कणसे...
म्हणजे मग तला त्यानदिशी आिण नदिसभर काय काम
के ले होते हे आठितच असेल... ?

हो आिि नदिसभर तमच्या शेतात मक्याची कणसे तोर्त
होतो... कसा निसरे ि माझ्या हाताला चरे िर्ले होते साहेब त्या
नदिशी.
फक्त तझ्याच िाही तर माझ्या हाताची
सद्धा कातर्ी लाल झाली होती.
हो बरोबर आहे, शेतात काम करणे
सोिे िाही साहेब... िण
त्याचा आज इर्थुं काय
सुंबुंध?
त्या नदिशी येतािा माझ्या र्थोरल्या
भािािे आिल्या कार च्या नर्क्कीमध्ये
आनण कारमध्ये... आिण दोघे बसायला
र्थोर्ी जागा सोर्ूि उरलेल्या जागेत रॅक्टर च्या रॉलीत भरतात
तशी गच्च भरूि मक्याची कणसे नदली होती.

हो साहेब आनण ते म्हणाले होते की, " उद्या सकाळी मी
मोटार-सायकल िर िण्यात येईि मग माके ट यार्ाडत जाऊि नह
कणसे निकूि टाकू ".
मी कसा निसरे ि तो कणसाुंसोबत झालेला प्रिास, एखादुं
नभजलेलुं माकर् बसते िा उन्हात तसे त्या कणसाच्या
नढगाऱ्यात बसलो होतो मी तमच्या बाजल
ू ा कारमध्ये .
हो अगदी बरोबर आठितय तला... िण िढे काय झाले
याचा तला अुंदाज नह िसेल... !
मला फक्त हे समजलुं िव्हतुं... नदिसभर इतकुं काम करूि
नह... " तम्ही मला ४ सद्धा कणसे नदली िव्हती ".
अरे कसा देणार बाबा तला ४ कणसे, माझ्या घरात जर
असतील असली आगाऊ माणसे?
मॅम म्हणाल्या, " मी काही अर्निले िव्हते तम्हाला कणसे
देण्यािासिू , उगी उठ-सटू टोमणे मारू िका ".
साहेब मला िाटलेले की, दसऱ्या नदिशी सकाळी तम्ही
मला माके ट यार्ाडत सोबत यायला साुंगाल... िण तम्ही तर "
ऑनफसला िेळेत ये " असा मेसेज टाकलेला.

तला कणसे का नदली िाहीत ते बाईसाहेबाुंिा निचार... !
मॅम म्हणाल्या, " अहो त्याच काय झालुं... "... इतकुंच
बोलतायत तर साहेब अचािक गरजले, " सरळ सागुं िा
ििऱ्यािे सगळी कणसे खाल्ली त्यामळे नदली िाहीत म्हणिू
!".
अहो, " तम्ही काही िाट्टेल ते बोलू िका, उगी मी ऐकूि
घेतेय म्हणिू "... झाली असेल एखादी चक
ू ... !
चक
ू ... ह्याला चक
ू म्हणतात का घोर्चक
ू ? आनण िरत
आज के ली ती हत्ती चक
ू ?... चक
ू म्हणे चक
ू ... !
साहेबाुंचा असा हा रुद्र अितार िाहूि मला काही सचत
िव्हते, िण काहीतरी बोलणे भाग होते... िाहीतर हे दोघे
एकमेकाचुं ा खिू करतील अशी िररनस्र्थती निमाडण झालेली...
म्हणिू मी म्हणालो, " अहो साहेब जाऊ द्या मला िाटलुं दसऱ्या
नदिशी सकाळी तम्ही आनण तमच्या र्थोरल्या भािािे ती सिड
कणसे निकली "
अरे निकली का फकटात खिली ते ह्या बाईला निचार?

आता माझ्यात कठली नहम्मत मॅमला काही निचारायची...
मी आिलुं फक्त िजरे िेच त्याुंिा निचारायचा प्रयत्ि के ला.
अहो, " त्याच असे झाले... "... मी मध्येच मॅमला र्थाबुं ििू
सरािुं ा म्हणालो, " साहेब तम्ही आता मध्ये बोलू िका
please... " मला " त्याच असे झाले... " याच्या िढचुं जरा
ऐकू द्या.
त्या म्हणाल्या, " त्याच असे झाले... मला िाटले की,
िेहमी प्रमाणे शेतातिू आणलेला माल (रािमेिा ) शेजारिाजाऱ्याुंिा र्थोर्ा-र्थोर्ा देण्यासाठी आणला असेल ."
" तला िा मी आता sss ", असे म्हणत साहेब िरत मॅम
च्या नदशेिे बक्की उगारत धाििू आले.
नतला तू आधी निचार की, " ििऱ्यािे ती कणसे िाटायला
आणली आहेत ह्याबद्दल एक शब्द तरी काढला होता का? ".
मी साहेबाुंिा िनहल्याुंदा सिी देिल सारखे नचर्लेले िाहत
होतो, "खरुंच त्यानदिशी त्याुंच्याकर्े िाहूि मला तो घातक
नसिेमातला काशी जसा कानतया च्या अुंगािर नचर्ूि जातो तसे

िाटत होते... तीच र्ोळ्यात आग... आनण िळलेली मठू "...
मी आिला शाुंत िणे उभा होतो.
आत्ता ियांत साहेब म्हणायचे, " तू नतला निचार " िरुंत
आता मॅम सद्धा, " तम्ही ह्यािुं ा निचारा " म्हणू लागल्या... !
ह्यािुं ा निचारा की, तम्हाला आज त्या कणसाची कशी
काय आठिण झाली? आनण आिण शगर ि बी.िी चे रुग्ण
असिू ही इतके नचर्ायला काय झालय?
खरे तर मी दोघाुंिाही काहीही निचारात िव्हतो... फक्त
िजर टाकायचो आनण हे सरु व्हायचे खेळण्यातल्या चािी
नदलेल्या माकर्ाप्रमाणे.
तू म्हणतेय िा, " मला आज त्या कणसाची कशी काय
आठिण झाली? ". अग मला हाच प्रश्न तला निचारायचा आहे
की, त्या कणसाचुं ी तला का आठिण िाही झाली आज? बोल
िा आता उघर् तोंर्?
मी कन्फयज होतो... आता काहीतरी बोलािुं म्हणिू मी,
"साहेब शाुंत व्हा, मला अनजबात काहीही समजत िाहीये ss
तम्ही का भाुंर्त आहात याबद्दल... "

साहेब म्हणाले, " अरे उगी सॅम्िल म्हणिू मी फक्त मोजिू
१० कणसे घरात घेऊि आलो... त्यािैकी ५ सोलिू मीठ टाकूि
नशजिायला टाकली ककरमध्ये.
मग? ?
मग काय, नदिसभर शेतात राबूि र्थकलोय म्हणिू आता
नििाुंत एखादी गजल लाििू , " नशजिलेली कणसे आनण
आिण " असा माहोल करण्याचा मिात बेत आखला होता...
िण ह्या बाईिे तो आखलेला बेत उलटििू लािला रे ..!
का काय झालुं?
मी उरलेली ५ कणसे िोराला आिर्तात म्हणिू सोलत
होतो... इतक्यात ह्या बाईिे सेल्फी काढला त्या कणसाुंसोबत.
त्यात एव्हर्ुं काय नचर्ण्यासारखुं झालुं साहेब?
अरे इतक्यात आमचे ित्र रत्ि लगेच बोलले, "अग मम्मा
ह्या ५ कणसासुं ोबत काय स्मॉल सेल्फी काढतेय? आिल्या
कारमध्ये अदुं ाजे ५०० कणसे आहेत, बेटर य राय सेल्फी निर्थ
ऑल ", "मी आत्ताच िाहूि आलो आनण सोसायटीतील सिड
लहाि मले िण आिल्या कारच्या बाजल
ू ा जमले आहेत !"...

आता अश्या सेल्फी ची आईनर्या देणाऱ्या िोराला काय
बोलणार साुंग?
ओ बाबा त्यात माझी काय चक
ू ? आम्ही आिले खाली
खेळत होतो... आनण हो सिड मलािुं ी माझ्या अगोदरच कार
मधली कणसे िानहली होती... एव्हर्ी काळजी होती त्या
कणसाुंची तर कव्हर का िाही घातल कार ला?
अरे बेटा असे बोलू िये... तझे बाबा आहेत िा ते?... बर
मग मॅम कार कर्े गेल्या का सेल्फी काढायाला?
िाही... नहिे घरात काढलेली कणसाुं सोबतची सेल्फी.
“Sweet Selfy with Sweet Corns” ह्या िािािे भली मोठी
िोस्ट नलहूि आजच्या ह्या "सेल्फी निर्थ भागित " प्रमाणे
सोसायटीच्या ग्रि िर िोस्ट के ली... काय गरज होती का? ?
अरे देिा मग हो सर?
आमच्या सोसायटीतील सिड भक्कर् सदा-उिाशी लोक
१०-१५ नमनिटात हातातले काम सोर्ूि... कणीतरी मोठा
सेनलनिटी आल्याप्रमाणे आमच्या घरी कणस मागण्यासाठी
जमा झाले.

काय कणसे मागायला?
सराचुं ा िोरगा म्हणाला, हो कारण तो मेसेज मीच मम्माला
नलहूि नदलेला... त्यात असे नलनहले होते,
“Come on Hurry Up" take a “Sweet Selfy with
Sweet Corns” and "Grab 5 corns each family,
don’t miss the grand opportunity".
सर म्हणाले, " मग काय हे हिािलेले लोक सोर्तात का
नह चालिू आलेली सुंधी? "
बाि रे .. साहेब.. तमचे घर भरले असेल लोकाुंिी?
त्यािर साहेबाुंचा मलगा, "अहो त्या नदिशी आमच्या
घरात जानलयििाला हत्याकाुंर्ची ििरािृत्ती होणार होती...
कारण एकाच दरिाज्यातूि असुंख्य लोक एकाच िेळी आले
होते मात्र जाणार कसे? "
त्यािर तोर्गा कसा काढला?
शेिटी कार ची चािी मम्मा कर्े नदली आनण ह्या
जमलेल्या तमाम िागररकाुंिैकी कणी चेंगरा-चेंगरीमध्ये मारला
जाऊ िये... म्हणिू सोसायटीच्या नसक्यररटीला बोलाििू ...

सिाांची व्यिनस्र्थत नशस्तबद्द राुंग लािली आनण आमचे "
जिरल र्ायर " सॉरी sss आमचे बाबा हळू-हळू लोकाुंिा
खाली सोर्त रानहले.
काय हे साहेब? काय-काय होतयुं तमच्यासोबत?
अरे त्यात एक अती-उत्साही कायडकताड िायरलेस माईक
आनण स्िीकर गळ्यात अर्कििू अिाऊन्समेंट करू लागला...
!!!,
"सिाडिा कणसे नमळतील... कृ िया प्रत्येक फॅ नमली मधील
फक्त एकाच व्यक्तीिे ह्या योजिेचा लाभ घ्यािा, जर एका
फॅ नमली मधील एका िेक्षा जास्त मेम्बसड राुंगेत उभे असतील तर
कृ िया राुंगेतिू बाहेर व्हा अन्यर्था अिमाि के ला जाईल...
प्रत्येक फॅ नमलीला फक्त ५ कणसे नमळतील... तेंव्हा सहकायड
करा... !"
म्हणजे ती सिड कणसे त्या नदिशी चक्क तम्ही ह्या ७०
फॅ नमलीमध्ये िाटूि टाकली?
फक्त कणसे च िाही... अरे त्या गर्बर्ीत कणीतरी माझ्या
कार च्या नर्क्की मधिू टूल-नकट सद्धा घेऊि गेलाय रे ... !

सर नह तमची सोसायटी आहे का चोर बाजार? एक से
बढकर एक नभकारी भरलेत िसते... ! ह्यािेक्षा झोिर्िट्टी
िरिर्ली राि !
हो सिडजण नभकारी आहेत... एक ियस्कर (above 80)
ििरा-बायको आमच्या समोर राहतात... तोंर्ात अनजबात दात
िाहीयेत तरीही कणसे खायची हौस खूि... ते तर दोघे
त्यानदिशी िासिू माझ्या र्ोक्यातच बसलेत sss कारण त्याुंिी
त्या नदिशी आमच्या नकचिमध्ये घसिू मी नशजििू ठे िलेली
िाचही कणसे लुंिास के ली.
म्हणजे सर तम्ही आखलेला बेत... तो माहोल... सिडकाही
कॅ न्सल के लुं त्या दोघािुं ी? कठीण आहे हे सिड... !
महाकठीण आहे ह्या आमच्या सोसायटीमध्ये राहणे
म्हणजे... !
साहेब म्हणजे, " आता फक्त ५ कणसे तमच्या घरी उरले
असतील? ".
इतक्यात सराुंचा िोरगा म्हणाला, " ते उरलेले ५ कॉन्सड
नसक्यररटी काका घेऊि गेले".

साहेब म्हणाले, िाच िाही शन्ू य... !! हो... " नझरो कॉन्सड
निर्थ लॉट्स ऑफ फालतू सेल्फीज "... !
हे िाक्य ऐकूि का कणास ठाऊक माझ्या तोंर्ातिू , " जय
हरी... िार्ुं रुंग हरी " हे शब्द बाहेर िर्ले.
िढे सर म्हणाले, " शेिटी माझ्या भािाला फोि करूि
साुंनगतले की, उद्या तू येऊ िकोस कारण मी सिड कणसे
निकली". खरे तर फक्त सोल-लेल्या ५ कणसाुंची आिरणे
उरली होती हातात... !!!
बेशरम िणाची हद्द म्हणजे काहीजण दसऱ्या नदिशी
सकाळी, " आम्हाला कणसे नमळाली िाहीत " अशी तक्रार
घेऊि आले होते.
खरे तर आता माझ्याकर्ील सात्ुं िि करण्यासाठी िािरली
जाणारी शब्दसामग्री सुंिली होती... तरीही शेिटी... सर सॉरी...
असू द्या होत असुं कधी कधी ..असे मला म्हणािे लागले.
अरे , " माणसू एकदा िोळले असेल तर, ताक सद्धा फुं कूि
नितो " असे म्हणतात, िण तो नियम आमच्या घरी लागू होत
िाही.

असू द्या साहेब तम्ही शाुंत व्हा, " आिण आता
भतू काळात काय झाले ते निसरूि, आज आिल्या समोर जे हे
भागित िािाचे प्रकरण आहे ते सोर्िू ".
इतक्यात मला एक फोि आला म्हणिू मी बोलत-बोलत
गॅलरीमध्ये जात असतािा सहज िानहले... तर हा भागित
नििाुंत शाुंत िाुंघरूि घेऊि झोिलेला होता... आनण साहेब
मात्र बायको सोबत भाुंर्णात व्यस्त होते... !...
" जय हरी... िाुंर्रुंग हरी ! "

कोकम... !

लोर् शेर्ींग मळे गेलेली लाईट ५ िाजता येणार
असल्यामळे ह्या गोरे साहेबाुंचे आनण बायकोचे भाुंर्ण
अनतशय सुंर्थ गतीिे सरु होते. सकाळिासिू साहेबाुंच्या
घरातील सिड किर्े इस्त्ी करूि र्थकलेला भागित बाजच्ू या
रूममध्ये नििाुंत झोिलेला. माझी मात्र िुंचायत झालेली एकतर
मी खिू दमलो होतो त्यातिू ह्याुंच्या दोघाुंच्या उणे -दणे
काढण्याच्या शयडतीमध्ये कणीही र्थकण्यास तयार िव्हते . मला

आता ह्याुंचे भाुंर्ण लिकर सुंिििू घरी जाऊि झोिायची गरज
होती िण हे भाुंर्ण मारुतीच्या शेिटीसारखे िाढतच चालले
होते. ह्या दोघाुंिा समजिू साुंगण्यासाठीचे सिड प्रयत्ि निष्फळ
ठरत होते. काहीही करूि सोसायटीतील लोकाुंकर्ूि फकट
इस्त्ी करूि देण्यासाठी म्हणिू जमा के लेले किर्े िरत करूि
ह्या भागितला हाकलिू लािणे माझ्यासाठी अत्युंत गरजेचे
होते.
शेिटी मी धार्स करूि निचारले की, " मॅम,... आता
आिण ह्या सिड किर््यािा प्रेस करूि द्यायचे नक, तसेच िरत
करायचे ह्यािर र्थोर्ा निचार करूयात का? " .
त्यािर मॅम चे उत्तर हे असे, " आता मी काय सागुं ?ू "
साहेब, तम्ही उरलेले भाुंर्ण िुंतर करा... आत्ता र्थोर्े
सहकायड करा आनण हे िाढलेले भागित प्रकरण र्थाुंबिा... ,
िाहीतर मी आता निघूि जाईि तमचे काम सोर्ूि कायमचा...
खिू िैताग आलाय मला.
आता मी तर काय सागुं ू मलाही काही सचत िाहीये, "
आता ह्या जमा के लेल्या किर््याचुं े करायचे तरी काय?

आमच्या मलासोबत सिाांचे किर्े ररटिड िाठििू देण्यानशिाय
दसरा ियाडय िाही ".
" ओ बाबा, आता ते शक्य िाही ", सराचुं े ित्ररत्ि
उदगारले,
का... का... शक्य िाही?
आता ते शक्य िाही कारण सोसायटीतील नकतीतरी
सभासदाुंिी, "र्थँक यू " चे मेसेज के ले आहेत आनण मम्मा िे
त्यािर "always welcome " असा रर्लाय िण नदला
आहे... त्यामळे आता हा आिल्या ‘प्रेस्टीजचा निर्य ’
बिलाय... !
इतक्यात मॅम म्हणाल्या, "नशिाय सिाांिी गोरे साहेब
आनण फॅ नमली चा सत्कार करण्याचा ठराि के ला आहे,
कदानचत तम्हाला सोसायटी चे सेक्रेटरी िद देण्याबद्दल एकमत
झालुं असल्यामळे तमचा फोटो सद्धा कट आऊट (होनर्ांग)
बिनिण्यासाठी म्हणिू सोबत घेऊि गेले आहेत ..! "
त्याुंिी मानगतला आनण तू फोटो नदला?
हो नदला... !

कोणता फोटो नदला?
मला आता ह्या फोटो िरूि ििीि िाद ऐकण्याची
अनजबात इच्छा िव्हती... त्यामळे मी सराुंिा नििुं ती के ली की,
" साहेब आता ििीि भार्ुं ण सरु करू िका, िढे काय करायचुं
ते साुंगा ".
ह्या बाईला खिू घाई रे ... !
असो... मला आता ' बाई आनण घाई ' ह्याबद्दल काहीही
साुंगू िका... ok ..! तसेही तम्हाला सोसायटी चे सेक्रेटरी
होण्याची बऱ्याच िर्ाांिासूिची इच्छा होतीच... आता समोरूि
चालिू आलेली सुंधी तम्ही काय सोर्ताय का? मग ‘प्रेस्टीजचा
प्रश्न’ या शब्दाुंखाली द्या करूि सिाांच्या कािर्ाुंिा इस्त्ी.
तसे काही िाहीये... !
सराचुं ा िोरगा इतक्यात एखाद्या ररिोटडर सारखा, " बर बाबा
तम्हाला काय िाटतुंय? म्हणजे.. आता नह एक सुंधी नमळाली
आहे सेक्रेटरी होण्याची... त्याचा योग्य िािर करािा असे
तमच्या मिात आहे का? "

अरे ... " सेक्रेटरी िगैरे मला अनजबात व्हायचुं िाहीये.."...
" ह्या लोकाुंचे किर्े ह्याुंच्या तोंर्ािर इस्त्ी ि करताच कसा
फे कूि मारतो ते बघ िसते तू आता sss ".
नशिाय ह्या भागितला लार्था घालूि घराबाहेर काढतो नक
िाही ते बघ sss... झोिलाय बघ कसा एखाद्या राजकमारासारखा घोरत नििाुंत .
साहेब तम्ही जास्त चीर्-चीर् करू िका अगोदरच तमची
तनबयेत बरोबर िाहीये .
तनबयेतीच सोर् रे ... जर समजा ‘प्रेस्टीजचा प्रश्न’ म्हणिू
आिणाला सिाांचे किर्े प्रेस करूिच द्यायची िेळ आली तर
सिड किर्े इस्त्ी करू देण्यासाठी ह्या भागितला कसे िटिायचे
ते बघ? .
तम्ही त्याची काळजी करू िका... किर्े इस्त्ी मारायचे
म्हणजे त्याच िेहमीच कामच आहे... फक्त तम्ही त्याला िैसे
देण्याची तयारी ठे िा.
महत्िाची गोष्ट म्हणजे, अशा प्रकारच्या निष्फळ िाटाघाटी
सरू असतािा सद्धा... सोसायटीतीतील सभासद मुंर्ळी अधिू मधिू येऊि उिद्रि देण्यास कठे ही कमी िर्ले िाहीत.

एक से बढकर एक िमिे... म्हणजे ते म्हणतात िा,
"एकाला झाकािा अि दसऱ्याला काढािा " अशी िररनस्र्थती
होती.
आज आिल्याला फकट किर्े इस्त्ी करूि नमळणार
म्हणिू दर ५ नमनिटाला कणीतरी शेजारी तोंर्ािर खोटे हास्य
आनण ५ जोर्े किर्े घेऊि यायचाच त्रास द्यायला.
प्रत्येक िेळी आम्ही आमचे सरु असणारे भाुंर्णरूिी
निष्फळ चचाडसत्र अधडिट ठे ििू ... रूम मधिू बाहेर यायचो
आनण त्रास द्यायला आलेल्या शेजाऱ्याचे निनिडकार चेहे-यािुं
स्िागत करायचो. नशिाय नशदोरी म्हणिू इस्त्ी करण्यासाठी
आणलेले त्याचे किर्े जमा करूि घेऊि... त्याला चहा-िाणी
करूि िरत िाठिायचो.
त्यामध्ये एक "कलकणी सर " िािाचे नशक्षक आले अि
येताच म्हणाले, "गोरे साहेब तमच्या अत्युंत सुंदर अश्या
नििामल्ू य किर्े इस्त्ी करूि देण्याच्या उिक्रमास अगदी
मिःििू डक शभेच्छा !!! "
आमचे साहेब लगेच,"धन्यिाद आदरणीय कलकणी सर".

माझ्या मानहतीप्रमाणे, " समोरचा माणसू करीत असलेली
आिली स्तती खरी िाही, कायडसाधिू णाची आहे, हे समजत
असलुं तरीही जगातील ८५ % लोक अश्या स्ततीला बळी
िर्तात ", त्याचप्रमाणे आमचे साहेब बळी िर्तािा नदसत
होते... िण काय करणार?
मास्तर िढे कौतकािे साुंगत होते की, " तमच्या सौ. िी
नलनहलेला फोि िरील सुंदश
े िानहला आनण शाळे तील हेर्
मास्तराुंची तत्काळ भेट घेऊि तमच्या उिक्रमा बद्दल मानहती
नदली".
त्यािर साहेब म्हणाले, "अच्छा अच्छा... म्हणजे
आमच्या ह्या छोट्याश्या " शेजारधमड " करण्याच्या
खटाटोिाला आिण शाळे त " उिक्रम " असे िामकरण करूि
आलात कलकणी सर? "
कलकणी मास्तर अगदी नििम्रिणे, " हो ते तर आमचे
अहोभाग्य sss ! ". नशिाय ५ जोर् किर्े तम्हाला इस्त्ी
करण्यासाठी देऊि तमच्या स्तत्त्य उिक्रमासाठी योगदाि देता
यािे म्हणिू , " मी माझी अध्याड नदिसाची सट्टी मुंजरू करािी

अशी िलग्िा हेर् मास्तराुंकर्े के ली असता त्याुंिी आम्हास
आिुंदािे मुंजरी सद्धा नदली ".
साहेब आियडचनकत होऊि म्हणाले, "... . काय सागुं ताय
काय?... तमच्या शाळे तील हेर् मास्तराुंिी अध्याड नदिसाची
सट्टी मुंजरू के ली... ?
तर तर... तमच्या सारखे हरहुन्िरी व्यनक्तम समाजातील
चरगळूि िर्लेल्या किर््यािा इस्त्ी करूि देण्यासारखे महाि
कायड करत असतािा... आमचे मि शाळे त कसे बरे रमेल?
त्यामळे तमच्या उिक्रमास प्रोत्साहि देण्यासाठी शाळे तील हेर्
मास्तर साहेबाुंिी सद्धा त्याुंचे ५ जोर्े िस्त् इस्त्ी करण्यासाठी
आमच्या सोबत िाठििू नदले आहेत... हे िहा... !
साला... , हा कलकणी मास्तर असुं काही तोंर्ािर आि
आणिू बोलत होता िा... की मला आमच्या निद्यािीठाच्या यर्थ
फे नस्टव्हलमध्ये के लेल्या देशभक्तीिर िाटकातील माझ्या
दादासाहेब ह्या स्िातुंत्र्य सैनिक िात्राची आठिण येऊ
लागली... " देशाच्या स्िातुंत्र्यासाठी देह ठे िला आम्ही... sss
"... असेच काहीतरी र्ायलॉग होते त्यात माझे.

मी म्हणालो, "मास्तर धन्य ती शाळा आनण धन्य ते
तमच्या शाळे तील हेर् मास्तर !! " ( मिातल्या मिात ) .
इतक्यात मॅम म्हणाल्या, " असू द्या कलकणी सर ठे िा ते
किर्े भागित देईल प्रेस करूि ".
आता साहेब नचर्ले होते िण तरीही ‘प्रेस्टीजचा प्रश्न’
म्हणिू , " कलकणी सर तम्ही चहा घेणार की दधू चालेल? "
सराचुं ा मलगा हळूच म्हणे, " बाबा घरातील चहा िाऊर्र
सकाळिासिू बरे च िाहुणे आलेले त्यामळे सुंिली आहे ".
त्यामळे उगी मानहती िसतािा, " नखशात िाही दमर्ा अि
खायला िानहजे कोंबर्ा !! " असे िागू िका.
त्यािर कलकणी मास्तर, "अच्छा अच्छा मग आम्ही दधू
प्राशि करण्यास तयार आहोत"
बाबा, " मम्मा िी ह्या मोठ्या टाकीमध्ये जिळ-जिळ ३०
-४० नलटर कोकम सरबत बिििू ठे िला आहे, कारण दधू सद्धा
सुंिले आहे... ! ".
मास्तर िढे म्हणाले, "िाह िाह उत्तम, आमचे आजोबा
सागुं ायचे, " जो नितो कोकम त्याच्या जीििात राहणार िाही

जोखम "... िोरा ३-४ ग्लास कोकम नदले तरी प्राशि करे ि...
कारण कोकम हे आिल्या नलव्हर चे और्ध असते रे ... !
गोरे साहेब तम्हाला सागुं तो, "तमचे हे शेजारील लोकाुंिर
असणारे प्रेम िाहूि मि अगदी भरूि येते आमचे... "... येत्या
रनििारी नमनटुंगमध्ये, " तमच्या नििामल्ू य किर्े इस्त्ी करूि
देण्याच्या उिक्रमा बद्दल बाकी सिड सभासदाुंच्या र्ोळ्यात
अुंजि घालण्यासाठी मी भार्ण देणार आहे.
साहेब म्हणाले, " अहो कलकणी सर... मी काय िेता
िाहीये... कशाला भार्ण िगैरे sss मी आिला छोटा माणसू
आहे "
गोरे हा तमच्या मिाचा मोठे िणा... ! भार्ण तर देणारच
sss नशिाय आजिर सोसायटीसाठी आिण नदलेल्या
योगदािाबद्दल दरिर्ी " ले. ले सुंस्र्थाि " याुंच्या सुंयक्त
निद्यमािे देण्यात येणारा " समाजभर्ू ण किडल खाजिे िरस्कार
" तम्हालाच प्रदाि करािा यासाठी महाराष्र सरकारकर्े
नशफारस ित्र सादर करण्याचा अमचा मिसबा आहे. "
बाि रे ... ! हे कलकणी मास्तर, घरात बोलतािा सद्धा असे
भार्ण नदल्यासारखेच बोलत असतील का? आनण बोलत

असतील तर त्याुंच्या बायकोची काय अिस्र्था होत असेल?
असे काही प्रश्न माझ्या मेंदल
ू ा स्िशड करूि गेले.
आम्ही सद्धा ह्या िोिटाला एकदाची कोकम ढोसायला
देऊि हाकलिू लािू असा मिसबा करूि... मास्तरच्या हातात
जरा जास्तच बफड नमक्स के लेला कोकम चा ग्लास नदला.
मास्तर नदलेला ग्लास ररचििू अजिू कोकम मागणार ह्याबद्दल
अुंदाज होताच त्यामळे एका जन्या कळकट नबसलरी
बॉटलमध्ये एक नलटर कोकम िासडल देण्याच्या हेतूिे भरूि
ठे िला.
मास्तर कोकम ढोसिू झाल्यािर, "कोकम प्राशि
के ल्यामळे माझा जठराग्िी कसा शातुं झाला... बेटा... अजिू
द्यािा एखादा ग्लास "
मास्तर, " नह घ्या अक्खी बाटली आनण र्थुंर् आहे तोियांत
घरी जाऊि कलकणी मॅम सोबत घोट -घोट प्राशि करा म्हणजे
त्याुंचाही जठराग्िी शाुंत होईल... ! "
बर मी निघतो... आनण हो शाळे तील हेर् मास्तराचुं े किर्े
म्हणजे जोखमीचुं काम त्यामळे िीट इस्त्ी करािेत ही िम्र
निितुं ी... !!

मास्तर बाटली घेऊि गेले आनण ५ नमनिटातच शेजारी
राहणारा आणखी एक इसम आम्हाला दारातिू च टोचे मारू
लागला... तो म्हणाला... !
" गोरे साहेब मी तमच्याकर्े किर्े देण्यासाठी अर्थिा
सेल्फी घेण्यासाठी आलेलो िसिू फक्त एक " एक्सचेंज ऑफर
" घेऊि आलोय... ! "
साहेब म्हणाले, "काय कसली एक्सचेंज ऑफर घेऊि
आलात? "
अहो माझ्या बायकोिे चकूि गर्बर्ीत ि धतलेला ड्रेस
तमच्याकर्े इस्त्ी करण्यासाठी जमा के लेला आहे तो बदलूि
दसरा देण्यासाठी आलोय बाकी काही िाही... !
क्षणभर िाटले की sss त्याला एक कािाखाली देऊि
निचारािुं नक, " अरे ये sss हे काय दकाि आहे का बदलिू
घेण्यासाठी आला आहेस र्थेरर््या? " िण करणार काय काहीच
करू शकत िव्हतो.
कारण साहेब अशाही अधडिट माणसाला एखादे कमळ
जसे काटेदार भुंग्याला आिल्यामध्ये सामाििू घेते तसेच

समजिू घेत होते. साहेबाुंिी त्याला त्याचा ड्रेस बदलूि देऊि
त्याच्या िरर््यात कोकम ओतिू प्रसन्ि मद्रेिे रिािा के ले.
साहेब तो भगुं ा गेल्याितुं र बायकोिर खिू ओरर्ले, "अग
ये अर्ाणी तला काही र्ोकुं आहे नक िाही? एकतर ह्या
गाढिाुंिा फकटात किर्े इस्त्ी करूि द्या sss नशिाय िरूि
त्याुंिा चहा-िाणी करा... अग चहा-िाणी इर्थिर ठीक आहे ग
sss !!! िण कोकम? ? ? तू मला साुंग, " मी काम करतोय नक
दरोर्े घालतोय? " म्हणिू तू इतके िैसे नििाकारण उधळत
आहेस? "
अहो ते बरे नदसते का? " आिल्या घरी कणी आले आनण
त्यािुं ा काही चहा-िाणी ि करता िरत िाठनिलय ", नशिाय
तम्हीच िेहमी म्हणता, " आिल्या ‘प्रेस्टीजचा प्रश्न’ "
त्या ' प्रेस्टीज 'ला घाल चलीत sss उद्या म्हणशील ‘
प्रेस्टीजचा प्रश्न ’ म्हणिू चहा-िाणी-कोकम कशाला? ? ?
एखादे बोकर् कािू म्हणजे येिा -जाणाऱ्या शेजाऱ्याुंिा एकएक िाटी मटण आनण सेल्फी निर्थ बोकर् देता येईल . ' प्रेस्टीज
' म्हणे ' प्रेस्टीज ' साला कठूि हा असला दगर् माझ्या गळ्यात
बाुंधला आमच्या मामािे देि जाणे... !!!

मॅमला दगर् म्हणताच त्या रर्त-रर्त बेर्रूममध्ये जाऊि
चक्क झोिल्या. आता उरलेली सिड ब्यानटुंग मला आनण
साहेबाुंिाच करािी लागणार होती.
एका िठ्ठयािे तर फोि के ला, "गोरे साहेब तमच्या फकट
इस्त्ी करूि देण्याच्या उिक्रमा बद्दल मी आिल्या िार्ाडच्या
िगरसेिकाला कल्ििा नदली sssत्यामळे ते स्ितः तम्ू हाला
भेटण्यासाठी येत आहेत... तेंव्हा तम्ही तयार रहा... आनण हो
आिले िगरसेिक सद्धा sss तम्हाला िानठुंबा देण्यासाठी म्हणिू
५ जोर् किर्े घेऊि येत आहेत... !" आनण हो िगरसेिकाुंचे
किर्े म्हणजे जोखमीचुं काम त्यामळे िीट इस्त्ी करा... !!
आता काय बोंबलाि का?
मला तर खरुंच हे प्रकरण खिू असहय िाटत होते sss
र्थोर््या िेळासाठी मी एखाद्या धोब्याच्या दकािात कामाला
आहे की काय अशी शुंका िाटू लागली होती. कारण .. फोिची
ररुंग िाजू अर्थिा दाराची बेल िाजू किर््याुंच्या देिाण-घेिाण
नशिाय दसरे काही निर्यच िव्हते.
इतक्यात बेल िाजली... िाहतो तर समोर राहणारे ियस्कर
आजी-आजोबा ५ जोर् किर्े हातात घेऊि उभे... आता ह्या

आगाऊ झोर््याला कोकम निल्यािर त्रास होतो sss म्हणिू
कोकम च्या बदल्यात दसरे काहीतरी द्यािे अशी नििुंती
करण्यासाठी ह्याुंिी सराुंच्या बायकोला झोिेतिू उठनिले... जसे
काही उिकारच करत आहेत म्हणिू नर्माुंर् करायला ह्याुंिा
लाज कशी िाटली िाही... ह्याचे मला आजही ििल िाटते...!
सराचुं ा िोरगा, "आजोबा तम्हा दोघाुंिा आईसनक्रम
चालेल का? "
"हो .. हो... चालेल िा ह्या ियात कोकम िेक्षा आईसनक्रम
बरे .! "
अशाप्रकारे सोसायटीतील उरलेल्या सिड लोकाुंिा, "
कोकम देत आनण त्याुंच्या कािर्ाुंची ज़ोखम घेत " आम्ही
आमची फालतचू ी ' प्रेस्टीज ' साुंभाळली.

नमत्रहो
पवु ि ं वाचनू ोणी शिाणं िोिं ा?
िो! आम्िी म्िणिो िोि.ं वाचन रणारी माणसं त्याच्ं याबरोबरच्या वाचन न
रणार्या माणसांिून अहि प्रगल्भ आहण हवचारी असिाि.
ोणत्यािी प्राण्याला, सजीवाला, अनुभवाने शिाणपण येि.ं इिर प्राण्यांना ािी
प्रमाणाि त्याचं े जन्मदािे थोडंफ़ार हशक्षण देिाि. पण मानव िा असा प्राणी आिे
ज्याला पवु ी जगलेल्या आहण आिा हजविं नसलेल्या माणसाचं े अनभु विी
हश िा येिाि. िे पवु ि ांद्वारे. माणसाला आपल्या सभोविाली नसलेल्या, दरू
देशािल्या माणसांचे अनुभव समजनू घेऊन हश िा येिं. िेिी पवु ि ांद्वारे . प्रत्यक्ष
अनभु वािं ून चागं ला हशक्ष नािीच. पण इिरानं ा आलेले अनभु व, त्यानं ी
खाल्लेल्या ठे चा यािी माणसाला हश विाि आहण शिाणे रून सोडिाि.
म्िणनू वाचा. वाचि रिा. इिरांना वाचायचा आग्रि रा. वाचाल िर वाचाल िे
शभं र टक् े सत्य आिे.

मर्ुं ळी!
िाचायला तर हिुंच!
िण िाचिू झाल्यािर प्रनतसादायलाही हिुं…
…आहण वविःिी हलिायला िवं.
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