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Life is really 

simple, but we insist 

on making it 

complicated. 

 

- Confucius 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/c/confucius104563.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/c/confucius104563.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/c/confucius104563.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/c/confucius104563.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/c/confucius.html
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८.२५ पंच इन 
  लेजमध्ये माझं पहिलं लेक्चर 
रोज लेट व्िायचं अगदी ठरल्यासारखं 
 
इथे मात्र सगळं अगदी वेगळं 
गहित आिे प्रत्येक सेकंदाचं हमनीटाचं 
 
इथला प्रत्येकजि या घड्याळाच्या वेळेशी 
बांधला गेलाय .. 
कुिी जािून बुजून तर कुिी अजाितेपिी 
 
या जगातली सवात मिागडी गोष्ट 
काय असेल? तर तो म्ििज ेएखाद्याचा वेळ 
 
तोच तर हलमीटेड आिे सगळयांकडे 
त्या वेळेत आपि काय घडवू शकतो 
यावर आपली ककमत ठरते 
 
-०-०-०- 
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जित्या .. 
हजत्या आमच्या  
औहिसमधला 
सवात हबलंदर मािूस 
हतस-या क्युहबकल मधे बसायचा 
 
त्याचं क्युहबकल म्ििज े
एकदम िैपकनग प्लेस 
रोज कािीतरी नवीन 
कधी हपकहनकची प्लॅकनग 
कधी कुिाचा बथथडे बॅश 
िा सगळयात पुढे 
 
डेडलाईन्स सुद्धा सांभाळायचा 
सगळे म्ििायचे 
"हजत्या आिे डोन्ट वरी" 
 
मात्र ५.३० झाले की घरी पळायचा 
आयुष्यातला १ हमनीटिी 
वाया घालवायचा नािी म्ििायचा 

 
 
 
 
 
तो हदवसच वेगळा िोता 
कुिाचा तरी फोन आला 
ऐकताना त्याचा चेिरा 
पां ढराफटक पडला 
 
हकतीतरी वेळ  
कॉन्फरन्स रूम मधे जाऊन 
एकटाच रडत िोता 
त्या हदवशी २ वाजताच हनघून 
गेला 
 
आता रोज १०-११ वाजपेयंत 
औहफसमधेच असतो म्ििे 
. 
. 
. 
. 
आई गेल्यापासून घरी जाववत 
नािी म्िितो.. 
 
-०-०-०- 
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क्युजिकल नंिर ७ 
 
मला आहि शेख्याला 
शेवटचं क्युहबकल हमळालेलं 
सात नंबरचं 
 
सगळे भारी जळायचे आमच्यावर 
  स पासून लां ब िोतं बरच आहि 
आमचे स्क्रीन्स िी नािी हदसायचे कुिाला 
 
आमच्या टेबलवरचा फोन 
नेिमी वाजायचा 
" हरकेटचा स्क्कोर, शेयर माकेट 
इलेक्शन न्युज " हवचारायला 
प्लीज म्ििाले की काम व्िायचं ना! 
 
त्यावर्षी त्याची ईद 
आहि माझी हदवाळी 
ऑहफसातच गेली... 
 
-०-०-०- 
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ड्रीम्स 
 
४ नंबर मधला सुरज 
एका प्रोजके्ट मधे 
माझ्या बरोबर काम करायचा 
तेंव्िाची गोष्ट 
 
कािी   इगं्ज झाली नािी 
म्ििून मी त्याच्यावर जाम भडकलो 
त्याला खूप सुनवलं िोतं 
त्याच्या फ्युचरबद्दल.. 
त्याच्या ड्रीम्स बाबत 
 
दसु-या हदवशी िाताच्या 
बोटांना पट्ट्या बांधून 
काम करत िोता...वेगात 
 
वैजू ने सांहगतलं 
"रोज ४-४ तास हगटारची   क्टीस करतो 
हगटाहरस्क्ट व्िायचं स्क्वप्न आिे त्याचं 
कधी कधी बोटं कापली सुद्धा जातात त्याची" 
आहि जािवलं..                                                                  
मीच हवसरतोय माझी स्क्वप्नं.. माझं भहवष्य 
                                                                                                      
-०-०-०- 
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सेंड ऑफ़ 
 
बौस ने आज  
सगळयांना एकत्र बोलवलं 
कुिीतरी म्ििालं 
" वाडकर हरटायर िोतािेत" 
 
गेली २७ वर्षं िा मािूस  
एक नंबर मध्ये हटकून िोता 
खर तर तेंव्िा क्युहबकल्सच नव्िती म्ििे 
 
क्युहबकल्स झाल्यापासून 
कहलग्ज आले आहि हमत्र िरवले म्ििायचा 
कािीतरीच वाटायचं.. 
 
त्या हदवशी जािवलं 
. 
. 
त्या हदवशी प्रत्येकजि त्यांच्या कामाहवर्षयीच बोलला 
त्यांच्यातल्या मैत्रीवर कुिीच बोलला नािी...! 
 
-०-०-०- 
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मरीन ड्राईव्ह .. 
 
शेख्या नवीन िोता मंुबईत 
नागपूर िून आलेला.. 
त्याला मंुबई बघायची िोती 
मी सांगीतलं मरीन ड्राइव्ि पिाच.. 
 
समुद्र काय असतो ते कळतं  
मनातल्या हवचारां च्या गंुत्यांना 
मोकळं करिारा समुद्र.. 
सुख द:ुखां सारखा जवळ येिारा 
दरू जािारा समुद्र 
 
दसू-या हदवशी मी हवचारलं 
काय पाहिलंस.. 
 
िमसून िमसून रडला 
म्ििाला.. 
 
" दोस्क्त विां पे समंदर तो निी  
मगर पुहलसवाला हमला " 
 
-०-०-०- 
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प्रािी 
 
शेजारच्या क्युहबकल मधे 
परबजीत बसायचा 
िट्टा कट्टा सरदार 
आम्िी त्याला प्राजी म्ििायचो 
 
मित्वाकां क्षी आहि िुशार िोता 
कािी लोक त्याला सरदार’जी’ म्ििायचे 
त्याला त्यातला उपरोध कळायचा नािी.. 
की.. 
 

स्क्पेनमधल्या नवीन प्लां ट 
वर ट्ांस्क्फर झाल्यावर  
जाताना मात्र तो बोलला 
न बोलतािी 
’ जी माने जीहनयस ’ 
 
-०-०-०- 
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अजििास ते नायके 
 
"NoThinG is ImpoSSibLe " 
त्या अहददासच्या   डव्िटाईजची 
  ग लाईन म्ििूनच छान वाटतं ते... 
 
  सच्या केहबनमधून बािेर पडताना 
संज्या बडबडत िोता.. 
 
खरंतर िी ओळ संजयची सवात आवडती 
आजवर केलेलं प्रत्येक काम त्याची पावती 
त्याच्या क्युहबकल मधलं सहचनचं ते पोस्क्टर... 
 
पि, िे सगळं त्याच्या लग्नाआधीचं 
 
आता त्याच्या क्युहबकलमधल्या 
सहचनची जागा नायके च्या युवी ने घेतलीय.. 
 
"JuSt dO iT " 
 
-०-०-०- 
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हाऊ आर यु !! 
शाली.. 

. 

औहफसमधे चार पाचच मुली 

त्यात िी सवात स्क्माटथ 

टीप-  प रिायची 

नेिमी इगं्रजीत बोलायचा प्रयत्न करायची 

फक्त िाईटमध्ये मार खायची 

िाय हिल्स घालूनसुद्धा.. 

 

सी-कलक च्या कामासाठी 

बांद्र्याला गेलो 

तेंव्िा हतला बैंड स्क्टैंड ला पाहिली 

एकटी नव्ितीच...तडकलोच.. 

 

पुन्िा हवचार आला.. का तडकलो ???? 

-०-०-०- 
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call centre 
 
क्युहबकल नं १०  
call centre म्ििूनच ओळखलं जायचं 
अते्र   डम all time फोनवर हबझी 
 
फोन तरी काय? 
कधी मुलां चा अभ्यास, कधी रेसीपीज.. 
 
एकदातर कुठल्याश्या  
   फमथचा फोन िोता, तीन तास.. 
 
मी मजते हवचारलं 
"   ब प्रोफाईल चेंज करताय की काय ?" 
म्ििाल्या 
. 
" It is difficult for woman to be a single parent " 
-०-०-०- 
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लंच 
मी शेख्या आहि अज्या 

दपुारचं लंच एकत्रच घ्यायचो 

पहिल्यांदा मजबुरी, हतघंिी   चलर... 

नंतर मात्र हरवाजच झाला 

खरतर    टीनच्या जवेिापेक्षा 

अज्याच्या हफलौ  फीज टेस्क्टी असायच्या 

 

एकदा म्ििाला 

" कोितीिी गोष्ट हमळवायची असेल ना तर  

ती टाळायचा प्रयत्न करावा .. ती गोष्ट आपोआप हमळते .. 

आहि कोितीिी गोष्ट हमळवायचा प्रयत्न केलात.. 

तर ती कधीच हमळत नािी " 

 

जरासा थांबला , म्ििाला 

" द:ुखाचं बरोबर उलट आिे.. " 

त्या हदवशी जवेि जरा कडवटच लागलं 

-०-०-०- 
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किुतर ... 
 
माझ्या क्युहबकलच्या बाजूला 
एक हखडकी आिे 
AC चालू असला की ती बंद असते 
 
एका सोमवारी एक कबुतर 
त्या हखडकी बािेर हफरत िोतं 
 
पुढे मागे हफरायचं.. 
काचेवर चोच मारायचं 
पुन्िा तेच.. 
असं त्याचं बराच वेळ चालू िोतं 
 
मला वाटलं 
त्याला त्यात मजा येतीय़ 
परंतू िळू िळू काचेवरचे टोचे 
जोरजोरात िोत िोते 
गुटूर-गुटूर सुद्धा जोरात सुरु झालं 
 
 

 
 
मी शेवटी हखडकी उघडली 
ते झटक्यात आत हशरलं 
बावरल्या सारखं इकडून हतकडं 
पंख फडफडत उडत िोतं 
 
क्क्लकनग स्क्टाफ मधला जौनी 
त्याला िाकलायला धावला 
खाली बसलेले सगळेच ओरडू लागले 
 
हबचा-याला घाबरल्यासारखं झालं 
एका कोप-यात जाऊन बसलं 
हनघेचना.. 
 
मनात हवचार आला.. 
" अरे आपल्यात आहि त्या कबुतरात 
फरक काय ?" 
. 
. 
. 
त्याला हबचा-याला कहवतासुद्धा करता 
येत नािीत... 
 
-०-०-०- 
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अज्या 
 
वैजू ने   ब सोडला 
. 
मी आल्या-आल्याच 
हमनू माझ्याकडे धावत आली 
म्ििाली 
" तू तरी समजाव ना हतला 
तुझं ऐकेल ती..." 
 
मला ठाऊक िोतं 
माझ्या िातात कािीच नव्ितं 
उगाच म्ििालो हतला 
"बघतो "  
तसिी दसुरं काय करिार िोतो.. 
 
जाताना ती सवांना भेटली 
तशी मलािी भेटली 
म्ििाली 
" त्याला सांभाळ " 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
. 
त्या हदवशी लंचमधे 
अज्याने त्याची शेवटची हफलोसौफी 
सांगीतली 
 
" मािूस मरेपयंत जगण्यासाठी जन्माला 
येतो 
िे त्याला ब-याच उशीरा कळतं " 
-०-०-०- 
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  प 
 
आज जवळपास महिनाभराच्या 
सुट्टीनंतर ऑहफसात आलो िोतो 
 
येताना रस्क्त्यातच जौनी भेटला 
मी गेल्यावर हरनोव्िेट झाल्याचं सांगत िोता  
औहफस एकदम पौश केलय म्ििाला 
 
आपोआप उघडिारी काचेची दारं.. 
मिागडी   फी महशन, 
कभतीवरचे     ट स्क्रीन्स 
या सगळयांना जवळ जवळ ओलां डतच आत हशरलो.. 
 
जी हभती वाटली िोती तेच नेमकं हदसलं 
. 
. 
. 
क्युहबकल्सच्या कभतींची उंची वाढवली िोती... 
 
-०-०-०- 
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पाणी 
 
शेख्याला यायला 
जरा उशीरच झाला आज 
सािेबांनी त्याला आत बोलावला 
 
कारि हवचारल्यावर 
पािी थोडं उशीरा आलं म्ििाला 
‘असली क्षुल्लक कारिं सांगायला 
लाज वाटत नािी ...’ सािेबांचा हरमाकथ  
. 
. 
. 
. 
त्या हदवशी नोटीस बोडावर 
नोटीस िोती 
. 
. 
“ Please flush the toilets after use – By order” 
 
-०-०-०- 
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जिवाळी 
 
गेल्या वर्षथभरात बरेच 
प्रोजके्ट्ट्स ऑनटाईम झाले िोते. 
हडपाटथमेंटचे प्रोगे्रस हरपोटथस सुद्धा  
लक्षिीय िोते 
 
या वर्षीची हदवाळी  
धुमधडाक्यात जािार 
सगळेच अगदी खुर्ष िोते 
 
हवन्या मात्र एकटाच 
तोंड पाडून बसला िोता 
अमेहरकेतली कुठलीशी बैंक 
बुडाल्याचं सांगत िोता 
 
अज्या जवळ जवळ ओरडलाच 
“हतकडे कशाला इन्व्िेस्क्टमेंट केलीस ?” 
हवन्याला डोळयातले अशु्र आवरेना 
म्ििाला 
“ आपल्या कंपनीची िोती रे....” 
-०-०-०- 
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  प-अप 

“  
First 50% of project work takes 
80% time  
   ……..  and rest takes another 
80% “ 
 
कालच्या टूलबौक्स मीटींग मध्ये  
प्रोजके्ट मैनेजर चड्डा फारच खवळला िोता 
  न्फरन्स, ई-मेल्स, फोन  ल्स अशा 
फालतू गोष्टीत वेळ वाया घालवण्याचे 
पहरिाम सांगत िोता 
 
डोक्यात अशी सिक हशरलेली माझ्या.. 
एकतर या लोकां च्या वेळेच्या कहमटमेंट्ट्स  
अव्वाच्या सव्वा.. त्या िी झेलायच्या 
आहि वरून असलं ऐकायचं.. 
 
पि करिार काय हनमूटपिे कामाला 
लागलो.. 
 
प्रोसेस   वर चं हडझाईन संपत आलं िोतं 
हतस-या   डू्यलमधले कािी मेंबसथ  
अजूनिी फेल िोत िोते.. 
 
 

 
 
 
 
हततक्यात पौप-अप आला 
“You got 1 new mail in 
your inbox” 
डोळयासमोर चड्डा उभा राहिला.. 
म्िटलं “ मरूदे ...” 
आहि पुन्िा त्या फेल मेंबसथच्या पाठी 
लागलो 
 
त्या हदवशी संध्याकाळी सुरज भेटला 
म्ििाला 
“ “अरे एक वाईट बातमी आिे.. 
चड्डाचा   क्सीडेंट मध्ये मृत्यू झाला 
त्यांना डोनर हमळाला नािी. 
O –ve वाल्यांना मेल केलेला दपुारी.. 
 
तुझ्या ब्लड गु्रप कोिता ?”” 
-०-०-०- 
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नजिि 
 
दस-याला आमच्या हबझनेस युहनटचा िेड 
सवांशी िात हमळवायला येिार िोता 
 
हवन्याचा तर रोलमौडेल िोता तो 
िी तर त्याच्यासाठी पवथिीच िोती 
 
पि म्िितात ना.. 
’हजथं नहशबच गां डू.. 
हतथं काय करिार पां डू’ 
 
हबचा-याचा उजवा िातच 
मोडला िोता 
 
तरीिी हवन्या दस-याला आलाच 
दसु-या हदवशी अख्ख्या कंपनीत 
बातमी िोती.. 
. 
. 
. 
“ राघवन सािेबांनी हवन्याला हमठी मारली...” 
नहशबच असतं.. 
-०-०-०- 
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महागाई 
 
“या महिन्यापासून आपला DA वाढवतायत !” 
संज्या ने सकाळीच न्यूज आिली 
 
आहि सवांना पुन्िा जािीव झाली 
मिागाई वाढल्याची 
 
हचते्र   डमच्या मुलां च्या युशन फीज 
अज्याच्या बाईकचं पेट्ोल 
शालीची   स्क्मेटीक्स 
संज्याच्या रेडीट काडाचे EMI 
सगळंकािी आटोक्यात येिार िोतं 
. 
. 
. 
“तुरदाळ स्क्वस्क्त झाली का ?” 
तुक्या हवचारत िोता... 
-०-०-०- 
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कंडीिन्स अप्लाय.. 
 
माझ्या क्युहबकलचा दसुरा ड्रॉवर 
कायासारखा टोचत िोता मला 
 
रेडीट काडथ ची चूकीची हबलं 
ती न भरल्याबद्दल आलेल्या 
कोटाच्या नोटीस 
पोस्क्टपेड कनेक्शन बंद करूनिी 
दर महिन्याला न चुकता येिारी त्याची हबलं 
 
आहि या सवांच्यावर अगदी ताज ं
हड  ल्टर म्ििून  
िोमलोन नाकारल्याचं लेटर 
 
अज्या म्ििाल्याचं आठवत िोतं 
“फुकटात हमळिा-या गोष्टीसाठीच 

 सवात मोठी ककमत मोजावी लागते” 

-०-०-० 
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िालन.. 
 
टाक टूक टाक टूक 
शाली आली की 
हतच्या िाय हिल्स 
ओरडून सांगायच्या 
 
जवळ जवळ सगळेच 
आपापल्या क्युहबकलमधून 
डोकावून पिायचे 
 
पि त्या हदवशी 
जिू शालीचं 
अक्स्क्तत्वच जािवलं नािी 
 
कुिा शालन पाटील च्या नावावर 
’इन-आऊट’ च्या वेळा मात्र िोत्या 
 
आज एका व्यक्तीमत्वाचीच 
हनघूथि ित्या करण्यात आली िोती 
 
त्याचा पुरावा माझ्या टेबलावर िोता 
’शुभ हववाि’ मथळयाखाली... 
-०-०-०- 
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सोप्पं ! 
 
आज   फी महशन काम करत नव्िती 
दोन हदवस झाले AC  
अधून मधून बंद पडायचा 
   टीनच्या जवेिातली 
स्क्वीट हडशिी ’हलमीटेड’ झालेली 

माकेट बसल्याचा िटका 
जवळपास सवांनाच बसला 
कािींना प्रत्यक्षपिे 
तर कािींना अप्रत्यक्षपिे 
 
हवन्याने तर हमळालेला पुरा बोनस 
तेजीत चाललेल्या बाजारात टाकला िोता 
आज डोकं धरण्यावाचून पयायच नव्िता.. 

 अश्क्या म्ििाला त्याला.. 
“ सोप्पं असतं रे.. 

    पुन्िा सुरुवात करायची..” 
-०-०-०- 
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सोप्पं ?? 
 
अश्क्या बोलण्यात िुशार 
’फाड फाड इगं्रजी’  
बोलिा-यालापि लोळवायचा 

आमच्या   सचा फेव्िरीट 
पाच वर्षथ त्याने   सची ’मजी’ सांभाळली 
यावर्षी त्याचं प्रमोशन हफक्सच िोतं 

पि.. 

’सािेबाची ट्ान्सफर झाली’ 

खरंच सोप्पं असतं..? 
पुन्िा ? सुरुवात करायची.. 

-०-०-०- 
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संज्या.. 
 
संज्याला लिानपिी 
पायलट व्िायचं िोतं 
 
संज्याची आई  
  डव्िोकेट िोती 
वहडलां ची टौवेल फैक्टरी िोती 
मामा आमदार िोता 

संज्या मात्र  
’इहंजहनयर’ झाला 

संज्याला पािीलं की अज्याची ओळ 
सारखी आठवते 
 
“ संज्याची रम्मी कधीच नािी व्िायची 
  .. त्याच्या पत्त्यात जोकसथ जरा जास्क्तच येतात ” 

-०-०-०- 
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