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गोष्टी छोट्याच असतात
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

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

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

दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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गोष्टी छोट्याच असतात
लेहिका : स्मिता गानू जोगळे कर .
ईिेल : smita_dj@hotmail.com
पत्ता : एि २५२ , ररझर्वहह बँक कवॉर्हसह , नॉर्ह अर्वहेन्यू , साांताक्रूझ पस्िि . िांबई ४०००५४.
फोन : ९८९२५५१९५०
या पुस्िकािील लेिनाचे सर्व िक्क लेहिके कडे सुरहिि असून पुस्िकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे
पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेहिके ची लेिी परर्ानगी घेणे
आर्श्यक आिे. िसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई (दिंड र् िुरुिंगर्ास) िोऊ शकिे.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.

प्रकाशक ई साहित्य प्रहिष्ठान :
www.esahity.com
esahity@gmail.com
प्रकाशन : ४ जलै २०१९ (गरुपष्यािृतयोग)
©esahity Pratishthan®2019
• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.
• िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर
करण्यापुर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची-लेिी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे.
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लेहिके चा पररचय

नार् : हस्र्िा देर्दत्त जोगळे कर .
व्यर्साय : बँकर .
पत्ता :
एर् २५२, ररझर्विव बँक कर्ॉटवसव,
नॉर्व अर्विेन्यू, सािंिाक्रूझ पहिर्.
र्ुिंबई ४०००५४.
फोन : ९८९२५५१९५०
आजर्रचे हलिाण :
१ ) सार्ना-शहनर्ारच्या फु लोरा पुरर्णीर्ध्ये ' छोटी बािें ' िे सदर Feb
2016 – Nov 2016.
२ ) लहलि कादिंबरी ' र्न र्ाणूस इत्यादी ' ( शब्दािंजली प्रकाशन पुणे )
प्रकाहशि . ( हगरीजा कीर लहलिलेिन पुरस्कार प्राप्त ).
३ ) स्र्िःच हलहिलेल्या अनेक लहलिबिंधािंचे आकाशर्ाणी र्ुिंबई कें द्रार्र
टॉकर म्िणून र्ाचन.
४ ) कर्ा / कहर्िा / प्रर्ास र्णवन / लहलि लेि / प्रहिक्रक्रया > लोकसत्ता /
र्िाराष्ट्र टाईम्स / क्रदव्य र्राठी / र्ैत्रीण /

हर्ळू न साऱ्याजणी / रोहिणी /

देशदूि (बँककिं ग हर्शेषािंक ) / सकाळ / 'र्' / श्री अिरधन / युहनक फीचसवचे
अनुभर् - भटकिं िी - कॉर्ेडी कट्टा / रुची / कोर्साप चे कलार्िंच / ठाणे र्ैभर्
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/ पुस्िक 'हर्ळर्िीची पोिडी'र्ध्ये लेि / िहनष्का / IPH चे र्ैत्र / दैहनक
सकाळ रहर्र्ार सप्तरिं ग पुरर्णी.
५ ) क्रदर्ाळी अिंक हलिाण > अिर / चैत्राली / र्ुब
िं ई र्राठी साहित्य सिंघाचे
' साहित्य ' / आपला डॉक्टर / अनाहर्का / शूर सेनानी / दैर्ज्ञ श्री / र्ुक्त
सिंर्ाद / रहसक साहित्यचे 'साहित्य सूची' / नर् हनर्ावण / र्ाझिं कोकण / e
सृजन / डोंहबर्ली ग्रिंर् सिंग्रिालय स्र्रहणका.
६ ) राज्यस्िरीय र् अन्य बहिसे > कर्ा ( साहित्य सूची हसक्वेल लेिन ) /
अर्िरण अकादर्ीची कर्ा कहर्िा एकािंक्रकके ची बहिसे / श्री अिर धन कहर्िा / को र् सा प - कहर्िा /
७ ) अिरर्ानर् प्रकाशन िफे घेण्याि आलेल्या राज्यस्िरीय लेिन स्पधेर्ध्ये
कर्ा , कहर्िा र् कादिंबरी या िीनिी गटाि उल्लेिनीय हलिाणाि सर्ार्ेश
इिं हडयन कल्चरल सोसायटी - कहर्िा / राजगुरू ट्रार्विेल - र्ाझा सिंस्र्रणीय
प्रर्ास लेि लडाि /
८ ) चैत्राली लहलि लेिन पुरस्कार / बँक िोर् र्ॅगझीन हििंदी - र्राठी / र्
इिर अनेक बहिसे .
९) लेहिके चे सिंपूणव शालेय हशिण गुजरािी र्ाध्यर्ािून झालेले असून ,
अर्दार्ादच्या हर्ज्ञान र्ाहसक गुजरािी 'सफारी' र्धील अनेक लेिाचे
पुण्याच्या 'सिंदभव' र्ाहसकासाठी र्राठीर्ध्ये अनुर्ाद .
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गोष्टी छोट्याच असिाि : र्नोगि :

र्नोगि र्गैरे नको. िुर्ची आर्ची गोष्ट
म्िणूया. आहण त्या गोष्टीबद्दल चार शब्द बस.
गोष्टी छोट्याच असिाि म्िणून गोष्टी
सािंगणाऱ्या व्यक्तीचिं र्नोगििी छोटिंच िर्िं, नािी का!
र्ुळाि आपलिं आयुष्य छोटिं असििं आहण
त्याि घडणाऱ्या गोष्टी त्याहून छोट्या. र्ात्र या गोष्टींचिं
छोटेपण र्ोठे पण बघणाऱ्याच्या दृष्टीर्र अर्लिंबून
असििं आहण याच दृष्टीप्रर्ाणे गोष्टींची िोली, ऊिंची,
व्याप्ती आहण सर्ग्र पररर्ाण बदलििं. म्िणजेच
सापेििेचा हसद्ािंि एकू णच जगण्याच्या प्रत्येक
घटनेला, प्रत्येक िणाला लागू िोिो.
प्रत्येक र्ाणूस चष्र्े लार्ून र्ार्रि असिो.
दृश्य ककिं र्ा अदृश्य चष्र्े. चष्र्े आपले आहण
सर्ोरच्याचे. या चष्म्यािंची ककिं हचि अदलाबदल
करिा, कलायडोस्कोपचा कोन बदलल्यार्र सर्वस्र्ी
नव्या आकृ िी सर्ोर याव्याि िद्वि पररहस्र्िीची
हनराळीच रूपे नजरे सर्ोर येिाि. आहण िद्दन नर्ीन
भाष्य करून जािाि. म्िणूनच छोट्या र्ाटणाऱ्या
गोष्टी सुद्ा िण दोन िण िलर्ून जािाि. अर्ाप सुि ककिं र्ा काळीजकािर र्ेदना देऊन जािाि.
हर्चार करण्यास भाग पाडू न जािाि. घटना अगदी आपल्या आसपास घडि असिाि, फक्त त्या
'क्रदसणिं' गरजेचिं असििं.
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र्ाझ्या छोट्या छोट्या रटपणर्जा हलिाणाि आसपास घडणाऱ्या याच गोष्टी हचर्टीि
पकडण्याचा प्रयत्न के ला आिे. फार भव्यक्रदव्य घटना ककिं र्ा त्यार्रचिं हर्चारर्िंिाच्या भूहर्के िून
के लिं गेलल
े िं भाष्य नसेलिी पण र्नाच्या िोल आि ज्याचे पडसाद उर्टू शकिाि अशा या घटना
ककिं र्ा र्ाणसिं. घरी, दारी, प्रर्ासाि, ऑक्रफसर्ध्ये कु ठे िी भेटलेली र्ाणसिं. क्रदर्साचे नऊ दिा िास
ज्या रठकाणी व्यिीि िोिाि त्या ऑक्रफसच्या घटना हलिाणाि येणिं अर्ाविच अपररिायव. बँक
ककिं र्ा बँककिं ग बद्दल हलहििाना त्याि फक्त पैसे आहण आले क्रकिी गेले क्रकिीचे हिशेब नसून हिर्ेिी
भेटणाऱ्या र्ाणसाच्याच गोष्टी र्ािंडण्याचा प्रयत्न के ला आिे.
पुस्िक सिज िािी घ्यार्े कोणिेिी पान उघडार्े एिादिं रटपण सिज र्ाचून टाकार्े
अशा या सिज सोप्या साध्या नोंदी.
पुस्िकाच्या र्नोगिाि आभार प्रदशवन करण्याची पद्ि असिे. र्ात्र पुस्िकासाठी
हर्षय देणाऱ्या प्रत्येकाचे आभार र्ानायचे झाल्यास यादी अफाट लािंबि जाईल, िेर्विा त्या
सगळयािंना र्नोर्न फक्त र्िंदन करू शकिे.
असो. फार न बोलार्े. ऐकार्े बघार्े व्यक्त र्विार्े. आहण काय!
हस्र्िा गानू जोगळे कर.
ईिेल : smita_dj@hotmail.com
पत्ता : एि २५२ , ररझर्वहह बँक कवॉर्हसह , नॉर्ह अर्वहेन्यू , साांताक्रूझ पस्िि . िांबई ४०००५४.
फोन : ९८९२५५१९५०
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" काहीतरी असतां, काहीतरी नसतां
आस्ि नेिकां तेच पकडता येत नाही
असलेलां नसलेलां
नात्यातलां काहीतरी
नेिके पिी ."
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अनक्रि
१. गुड र्ॉर्निंग सुस्र्ागिर्.

२६ सिंस्कारािंच्या र्ूळापाशी.

२. हपढी दर हपढी
३. कािंदे पोिे

२७ भेटलेली छोटी पण िूप र्ोठी
र्ाणसिं.

४. गाडगीळबाई

२८. पूराि र्ाहून गेलेल्या आठर्णी.

५. िर्ारी औरिे.

२९ र्ोठे झालेले भाचे पुिणे र्गैरे.

६ . कलाकार आहण र्िंद धून.

३०. सलार् हिच्या हजद्दीला.

७. अक्का.

३१ गार्च्या आठर्णी िोल उराि

८ आयुष्याचे गुिंिे

३२. एक सॅकची गोष्ट.

९. अदृश्य छडी

३३. चटपटीि र्ुलिं.

१०. र्ान अपर्ान

३४. र्ाधुकरी.

११. ओला आहण ओलार्ा.
१३. आठर्णी.

३५ कसारा लोकल आहण के शरी
गिंर्ि.

१४ छोटे ग्रािक र्ोठिं प्रेर्.

३६ िीन पैशाचा िर्ाशा.

१५ कू पीिून आणार्ा सुगिंध.

३७. अद्रकर्ाली चाय.

१६. बदलत्या र्याचे हनकष हनराळे .

३८. बाबाची बेटी.

१७ सिजीर्न आहण सकारात्र्किा.

३९ बरकिर्ाले िार्.

१८. छोटे ग्रािक नव्या नोटा

४० िरिंग आहण बुलबुलिरिं ग.

१९. र्ाणसािला र्ाणूस.

४१ सहचनची सिी.

२०. पाटवनरचिं जाणिं.

४२ गाडी बाबािंकडू न हशके न.

२१ अन्नदान.

४६ श्रद्ा अिंधश्रद्ा ज्याच्या त्याच्या

२२. बाबा िुर्चिं पासवल

४७ सुजाण र्ाय.

२३ आठर्णींच्या परड्या.

४८ र्ाडी आहण बरिं च कािी.

२४ . र्ी आहण हलरीलची
जाहिराि.

४९. र्ाई आहण प्रकाश.
५० हनिळ सिंगीि.

२५. र्ला आर्डििं म्िणून.

५१. बाबा िू ऐकिोयस ना!
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१. गुड र्ॉर्निंग सुस्र्ागिर्.
सकाळी र्ाझिं चिाचिं आधण ग्यासर्र चढायच्या आधीच हिडकीि र्िंडळी र्ाट
बघि असिाि. क्रदर्ा सुद्ा लार्ि नािी र्ी आहण त्यािंच्या सार्ल्या क्रदसू लागिाि. र्ग कालची
र्ुद्दार् उरर्लेली कहणक झोपाळ डोळयाने बािेर काढिे, िी दोन िळिािािंर्ध्ये कािी िण धरून
उबदार करिे, स्लायहडिंग सरकर्िे आहण कणके चे छोटे गोळे त्यािंच्या पुढ्याि ठे र्ि म्िणिे " ििं
घ्या, गुड र्ॉर्निंग " एक कार्ळा, दोन िीन कार्ळे .
र्ग चिा उकळिो, एक कप दोन कप हिसरा कटटिंग, एकीकडे भाजी पोळी नाश्िे
आपापल्या भूहर्के ि हशरिाि.
पोपट झाडार्र बसून सगळिं बघि असिो, र्ीिी त्याला र्धूनच बघिे, िो येिो क्रक र्ी
बोलार्िे असा िेळ आर्चा रोज चालिो, िो कधीिरी र्ाघार घेिो, हिडकीि येऊन बसिो पण
िाक र्ारि नािी म्िणजे र्ोडीशी लबाडी असिेच असिे, र्ी हिरप्या नजरे ने त्याला न्यािाळि
असिे, पेशन्स सिंपला क्रक िो टीरीssssक हशट्टी र्ारिो, र्ी िसिे पोळीचा िुकडा र्ेट त्याला
चोचीि भरर्िे, ओिो ओिो, हचडलिं का बाळ र्ाझिं! आम्िी दोघे िुश िोिो, कधीिरी त्याने
येण्याची बोलार्ण्याची र्ाट बघि नािी आहण आपण िोिच त्याचा घास त्याला देऊन टाकिे.
स्लायहडिंग हर्िंडो उघडीच असिे, त्याच्या एर्ढ्याशा कट्ट्ट्यार्र पोळीचा चुरा असिो,
धीट्ट हचर्णा येिो, अिंदाज घेि त्याची लाजरी बायको येिे दोघे एक एक कण चोचीि भरून घेिाि,
र्धेच पाण्याचा एिाद घोट पुन्िा पोळीचे कण, र्ी हिर्ेच अगदी एिाद फु टार्र बसून िे सगळिं
न्यािाळि असिे, ऑक्रफसची गडबड असली िरीिी.
र्धेच येऊन कार्ळे पाणी हपिाि, र्र र्ान करून घोट हगळिाि बरिं च पाणी त्यािंच्या
र्ानेर्रून ओघळि रािििं, र्ी हर्चारिे, र्ज्जा येिीये ना पाणी हपिाना? गारे गार …. काय!
पिी अगदी जर्ळ येिाि, असेिी आहण र्नानेिी. हर्श्वासाने जेर्िाि पाणी हपिाि,
'र्ाणसा'ची भीिी र्ाटि नािी त्यािंना हि आपली अहचर्विर्ेंट असिं आपण िुशाल सर्जिो िरिं िर
िे त्यािंचिं र्ोठे पण असििं.
एकू णच फार गुिंिर्णूक नसिे पण परिार्ा भरभरून असिो, आयुष्यभर पुरेल एर्ढा.
पिी आभाळाि जािाि आहण आभाळ स्र्िः पिी िोऊन जािे.
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२. हपढी दर हपढी
र्ाणूस चािंगला र्ाईट असिो. आई सुद्ा र्ाणूस असिे म्िणूनच िीिी चािंगली ककिं र्ा र्ाईट असू शकिे िे र्ान्य करूनच हि पोस्ट.

"" कहणक अशीच हभजली पाहिजे, भािंडी िशीच लार्ली पाहिजेि. "
पण का?
हिला आठर्लिं िी हि असाच र्ाद घालायची हिच्या आईशी. आईचे िाि चालायचे
सोबि शब्दािंची र्हिरप “ िाक झाल्यार्र गिंज नीट हनपटू न घ्यायचा, लोण्याचा गोळा गरगरीि
क्रदसला पाहिजे, िरकटी भािंडी िशीच र्ोरीि टाकायची नािी, एकिर अन्न हशळिं झालिं क्रक दुगिंध
येिो आहण दुसरिं म्िणजे भािंडी घासणारी र्ार्शी सुद्ा र्ाणूस आिे हिला आपली कु ठलीिी घाण
साफ करायला लार्ायची नािी. र्ाणसाला र्ाणूस म्िणून र्ागर्ायला िर्े ककिं र्ा र्ान क्रदला िरच
र्ान हर्ळिो र्गैरे ”
या सगळया सूचनािंचा जाच र्ाटे िेर्विा.
साधिं कपड्याला िािहशलाई करायची झाली िरी आई र्ागे असायचीच " प्रत्येक टाका
एकसारिा सुबक नेटकाच यायला िर्ा, हशर्ण निीसारिी क्रदसली पाहिजे " िेर्विा या सगळया
गोष्टी क्रकचकटपणाच्या र्ाटि कारण लि बािेरच्या हर्त्रर्ैहत्रणींर्ध्ये गुि
िं लेलिं असे. या असल्या
गोष्टींर्ध्ये कशाला र्ेळ घालर्ि बसायचिं? कार् झाल्याशी कार् म्िणि आईचिं म्िणणिं धुडकार्लिं
जाि असे.
आज आई झाल्यार्र र्ात्र कळििंय, आई िोणिं हि िूप छान प्रोसेस असिे आहण त्यार्ध्ये
िूप िोल अर्व आपोआप येि जािो.
"चल िुला हशकर्िे " असिं प्रत्यि न म्िणिािी आई सिि कािीिरी हशकर्ि असिे,
सिंस्कार-सिंस्कृ िी असे र्ोठे शब्द न र्ापरिा िी िे जगि असिे हिलािी ठार्ूक नसििं आहण आपण
के र्ढिं काय हशकलो िे लेकीला सुद्ा कळि नािी. र्ात्र लेक हशकिच असिे आहण प्रत्यि आई
झाल्यार्र िीच लेक आईच्या सर्िंजस प्रौढ भूहर्के ि अलगद हशरिे. हशकण्या-हशकर्ण्याचे हनिािंि
सुिंदर चक्र हनरिं िर क्रफरि राििे जगाला सर्ृद् करि, पुढे नेि.
आई नार्क अबोल गुरू साठी. _/!\_
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३. कािंदे पोिे

"बरे झालेि का पोिे? " र्ुलाच्या आईनिं हर्चारलिं.
"ििंsss बरे आिेि, र्ोडिं र्ीठ चाललिं असििं " र्ुलगी उत्तरली.
कोणाला िा अगोचरपणा र्ाटेल पण अगोचरपणा नसून सिज सिंर्ाद िोिा िो.
आहण पुढे गप्पाच गप्पा. दािर्ण्याचा कायवक्रर्,
म्िणजे.... आम्िी र्ुलगा बघायला गेलो. र्ुलाच्या आईने कािंदप
े ोिे के ले िोिे. ईर्ूनच
गोष्टीिलिं र्ेगळे पण सुरू झालेलिं लिाि येईल.
िर, र्ुलगा एकु लिा एक, क्रदसायला बराबीरा, देशाच्या बँकसव बँकेि नोकरी
म्ििंटल्यार्र अधी लढाई हजिंकला िोिा. बाकी उरली अधी.
र्ुलाशी बोलणिं झालिं. गप्पािंचे हर्षय, सेन्स ऑफ ह्युर्र, बोलण्यािील र्ोकळे पणा,
सिजिा जुळि िोिे, पुढची पार् लढाई जर्ली.
दािर्णिं बघणिं र्गैरे नसून िूप जुन्या दोस्िािंची र्ैफल असार्ी असा र्ािोल.
क्रदर्ा स्टेशनला गुड्स ट्रेनचिं झालेलिं हडरे लर्ेंट ( 24 Dec 1985 ), बँकेच्या
गर्िीजर्िी, चालू हर्षय, र्ोडिं गाणिं, ककिं चीि पशुपिी. काय नी बाय. िसण्याचे धबधबे आहण
र्ोकळा सिंर्ाद.
र्ुलाच्या घराि पुस्िकिं क्रदसि िोिी आहण लाकडी कॉट (िोय िेर्विा लाकडी कॉट असि
जे बािेरच्या िोलीि ठे र्लेले असि आहण क्रदर्सा पार्विणे बसायला आहण रात्री र्ालक झोपायला
र्ापरि असि िर लाकडी कॉट िाली क्रदसली र्ापराि असल्याची ग्र्ािी देणारी िार्ोहनयर्. न
बोलिा िूप सिंर्ाद िोऊन गेला.
पप्पू पूणव पास झाला िोिा. नुसििं पास नािी हडहस्टिंगशन सकट.
आिा िेििीस र्षव झाली क्रक या गोष्टीला. हर्ळर्लेल्या हडहस्टिंगशनला जागि, पुढे
त्याि भरच टाकि गाडी पुढे हनघाली.
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िर िेिि
े ीस र्षािंपूर्ी.
" बरिं र्ग हनघिो आम्िी, कळर्ूच काय िे "
"ओके अच्छा "
र्ुलगी, हिची आई आहण भाऊ हजना उिरून गेले.
र्ुलगा आहण त्याची आई बाल्कनीि बाय करायला. ( िे बाल्कनीिून/हिडकीिून बाय
प्रकरण िेर्विापासून आजर्रचिं ). िर र्ुलाची आई म्िणाली " के स छान आिेि बघ हिचे. "
एर्ढा र्ेळ र्ुलाच्या लिािच आलिं नर्विििं. ( बऱ्याच गोष्टी कोणीिरी दािर्ल्यार्रच
लिाि येण्याचिं िे प्रकरण सुद्ा िेर्विापासूनचिंच ) " अरे िो, िरिं च क्रक, र्स्िच आिेि " आहण
त्याच्या चेिऱ्यार्र एक र्स्ि िुशहर्जाज िसू पसरलिं.
दुसरा क्रदर्स. र्ुलगा र्ुलीच्या र्ेट ऑक्रफसाि. र्ुलगी ब्लॅक चुडीदार अँड हसम्पल
र्विाईट कु िाव गळयाभोर्िी सिज लपेटलेला दुपट्टा, र्य एकर्ीस फक्त. नो र्ेकअप. लािंबसडक
शेपटा बस्स.
र्ुलाला असिं अचानक आलेलिं बघून र्ुलगी गडबडलेली.
र्ुलगा " र्ग...... काय ठरलिं िुर्चिं? आर्चा िर पक्का िोकार आिे "
र्ुलीच्या ऑक्रफसर्धले सिकारी हर्हश्कल....... ' ििंsss ' र्ाल्या र्ूडर्ध्ये.
"आईला हर्चारून सािंगिे " उफ्फ. कािंदप
े ोह्ािंच्या क्रदर्शी पोह्ाि र्ीठ र्ोडिं चाललिं
असििं म्िणणारी र्ुलगी आहण िे असिं गुळर्ुळीि उत्तर. ििंss, िोििं असिंिी िोििं.
आहण ठरलिं, झालिं सुद्ा.
गम्र्ि म्िणजे र्ुलगा र्ुलीच्या घरी गेला नर्वििा िर र्ुलगीर्ाले र्ुलगा बघायला
आलेल.े
आहण पोिे र्ुलीने नर्विे िर र्ुलाच्या आईने घाबरि घाबरि के ले िोिे.
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" ििं..... र्ीठ चाललिं असििं र्ोडिं " म्िणणारी र्ुलगी आहण दुसऱ्याच क्रदर्शी शब्दशः
'दत्त' म्िणून उभा रािणार र्ुलगा.
िब्बल िेििीस र्षािंपूर्ीची गोष्ट पण िूपदा ररर्ाइिं ड करून बहघिलेली र्जेर्जेची
गम्र्ि.
छान हर्त्र असलेल्या आपल्या नर्ऱ्याला बऱ्याच गोष्टी सािंगायचिं र्ुलगी ठरर्िे. र्ँक्यू
र्गैरे जुळर्िे सुद्ा, पण आपलिंच र्ाणूस आिे म्िणि िे प्रत्यि कधी बोलि नािी.
आयुष्य सोपिं असििं छान असििं सिज असििं..... करायचिं म्ििंटलिं िर.!
आहण गोष्टी छोट्या पण र्नार्र र्ोरपीसागि कोरलेल्या.
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४. गाडगीळबाई
स्र्िःला िूप शिाणे सर्जणारे आपण, क्रकिी क्रकरकोळ असिो, िे कािी करकरीि
र्ाणसिं ( न बोलिा ) सिि दािर्ून देि असिाि.
गोष्ट चार र्षािंपूर्ीची. र्ार्स बहिणीला भेटले. हनहर्त्त नाहशकची र्ार्शी र्ारली.
नागािंर् (अहलबाग) हून लग्न िोऊन नाहशकला आलेली र्ुलगी, र्ाझी र्ार्शी.
र्ािेरची र्ालिी सासरी सुिाहसनी. ( नार् बदललिं िरी आयुष्य िेच, ईिरािंना सुगिंधीि करणिं )
नागार्ला रोजच्या स्र्यिंपाकाि चार नारळ लागायचे, नाहशकला नारळ फक्त पूजेला.
िी नर्ी र्ुलगी गडबडू न गेली, नारळाहशर्ाय स्र्यिंपाक! अशक्य कोटीिील गोष्ट. पण जर्र्ून
घेिलिं बापडीने, आहण सरत्या र्षािंबरोबर पक्की नाहशककरीण झाली, र्ेळेच्या बाबिीि हनर्ािंि,
सॉरी टू से, ककिं हचि अजागळ र्गैरे.
परर्ा हिच्या आठर्णी काढि िोिो ( ििं, िी नर्वििी, फक्त आठर्णी काढू शकि िोिो
आम्िी ), र्ार्शीने करायचे रटपीकल लाड पुरेपरू करून घेिले िोिे आम्िी आर्च्या लिानपणी.
र्ार्स बहिण जयू सािंगि िोिी. बाजाराि जार्िं, कािी र्स्िू हर्कि घ्यार्ी िर दुकानदार म्िणे "
िुम्िी गाडगीळ बाईंची र्ुलगी ना? "
िो
र्ग पैसे नको.
कु ठे ररिाने उिरार्िं, चालकानिं हर्चारार्िं " कशा आिेि बाई? " आहण पुढे अर्ाविच "
पैशाचिं राहू द्या " र्गैरे. जयू म्िणाली, िा एक हर्हचत्र त्रासच िोिा, बाईंना सूट ठीक आिे,
आम्िाला कशाला!
र्ार्शी असिाना िर िे र्विायचिंच, पण िी गेल्यानिंिर कळलिं हिचा गोिार्ळा के र्ढा
पसरलेला िोिा िे.
र्ार्शी असिाना हिच्या घरी गेलो क्रक नेिर्ीचिं दृश्य क्रदसे, पाच र्षव िे पिंधरा
र्षावपयिंिची शाळकरी र्ुलिं हिच्या बािेरच्या िोलीि दाटीर्ाटीने बसलेली असि, स्र्िःच्या
क्रदसण्याबद्दल िद्दन बेक्रफकीर र्ार्शी र्ध्ये बसलेली असे आहण एकाच र्ेळी सर्ािंर्र लि, सर्ािंशी
सिंर्ाद असा र्ार्ला. र्ग र्ुिंबईहून आलेल्या आम्िा पाहुणे र्िंडळींनासुद्ा ट्युशन सिंपेपयिंि र्ािंबून
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रिार्िं लागे. अशा प्रकारे एकाच र्ेळी अनेक इयत्तािंचा अभ्यास िी बाई कशी घेिे याचिं आम्िाला
अिोनाि आियव र्ाटे, पण र्ुलािंचा ओघ र्षािंगहणक र्ाढिाच रािी.
ट्युशन िर बरीच र्ाणसिं बऱ्याच रठकाणी घेिाि त्याि हर्शेष कािी नािी र्ात्र इर्े
गोष्ट हर्शेष िोिी. िी र्ेडी बाई झोपडपट्टीि रािणाऱ्या या गरीब र्ुलािंना, कष्टकरी र्िंडळींच्या
र्ुलािंना एक पैसािी न घेिा र्षावनुर्षिं हशकर्ि िोिी, बरिं स्र्िःची जिाहगरी ऊिू जाि िोिी
अशािलािी भाग नर्वििा. हिनिं जणू ज्ञानदानाचा र्सा घेिला िोिा. पोरािंना र्न लार्ून
हशकर्णारी 'अजागळ' र्ार्शी के र्ढी भारी िोिी िे पूर्ी जाणर्ि िोििं पण परर्ा नव्यानिं लिाि
आलिं, या हशकर्णी यज्ञाबद्दल र्ध्ये हिचा नाहशकर्ध्ये सत्कार सुद्ा के ला गेला िेर्विा. अर्ावि
यािल्या कोणत्याच गोष्टीची " र्ी के लिं " टाईप र्ाच्यिा नािी. र्ेडी कु ठली. , आम्िाला या
सत्काराबद्दल हिसऱ्याच कोणाकडू न िरी कळलिं कारण हिच्या लेिी िे प्रकरण "ठीक आिे, त्याि
काय र्ोठिं " एर्ढिंच िोििं.
शेर्टच्या क्रदर्साि र्ार्शी आजारी िोिी. िॉहस्पटलला ऍडहर्ट.
आहण िे एर्ढिंच बाकी िोििं, िॉहस्पटलर्धला पोरसर्दा डॉक्टर सुद्ा म्िणाला " र्ी
पेशिंटला नर्विे िर र्ाझ्या आर्डत्या गाडगीळबाईंना ट्रीट करिोय "
कसली िोिीस गिं िू, र्ोठ्या शिराि राहून, पािंढरपेशी बाबू टाईप नोकऱ्या करून फार
भारी र्ाटू न घेणारे आम्िी …. छे!
" या गोष्टी का राहून जािाि " र्ाटायला लार्णाऱ्य गोष्टींपैकी एक म्िणजे र्ार्शीच्या
लाईर्वि ट्युशन र्गावचिं हर्विडीओ रे कॉर्डिंग करून ठे र्ायला िर्िं िोििं . के र्ढ्या िरी छोट्या जीर्ािंना
िूप कािी जगणिं एक छदार्िी न घेिा िऱ्या अर्ावनिं हशकर्णारी, प्रसिंगी स्र्िःच्या पदराला िार
लार्ून सगळिं हनभार्ून नेणारी गाडगीळबाई!
बरिं आिे आज िू नािीयेस, नािीिर म्िणाली असिील, कािीिी करिा गिं िुम्िी
आजकालची र्ुल,िं या काय प्रदशवन करायच्या का गोष्टी आिेि?
💕💕. हबनशब्दाि र्ाणूस क्रकिी काय सािंगून जाििं.
ह्युर्न सायकोलॉजी पुस्िकाि हशकण्यापेिा प्रत्यि अनुभर्ण्याची र्जा कािी
र्ेगळीच असिे.
गोष्टी छोट्या असल्या िरी िूप कािी हशकर्ून जाणाऱ्या.
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५. िर्ारी औरिे.

क्रकस्सा चार र्षािंपूर्ीचा. ओररसा टू र.
बालुगार्ला हचहलका लेकच्या कु शीि OTDC च्या िॉटेल र्धे आर्चा र्ुक्कार् िोिा.
आम्िी सहलया धरणाकडे हनघालो. धरणार्र सेक्युररटी चेक शून्य. र्ाणूसच कु ठे
क्रदसि नर्वििा. सगळीकडे हनिािंि सार्सूर्.
नारळीच्या गदव झाडािंनी र्ेढलेलिं शािंि िळिं बघून पुढे हनघालो. र्ात्र पुढे एक अर्ािंग
'डोि' भेटणार िोिा याची कल्पना नर्वििी.
आम्िी सिा र्ाणसिं िोिो. सगळयािंनी डबल डबल शिाळिं घेिलिं. सिा र्ाणसािंनी बारा
शिाळी हपणिं म्िणजे र्ोठा आनिंदसोिळा आर्च्यासाठी िर िोिाच पण हर्कणाऱ्यासाठी िर
फारच जास्ि. नारळ सोलून िोईस्िोर्र इकडच्या हिकडच्या गप्पा चालू िोत्या.
बािोबािोंर्े र्ाणूस र्नाच्या आिलिं बोलून जािो, आहण र्िंहचिािंच्या र्नाि क्रकिी
िदिद असिे याचा प्रत्यय येि राििो.
शिाळी हर्क्रेत्याच्या बायकोसोबि र्ुलािंसोबि कािीिरी बोलि िोिो. गोळी
चॉकलेटची देर्ाणघेर्ाण झाली.
नारळाच्या सालािंचे टर्के िासि िो म्िणाला " आप लोगोको दस पन्द्रि िजार पगार
हर्लिा िोगा, इसहलये आप हपकहनक पर जा सकिे िै, चािे र्ो िा पी सकिे िै. "
आर्ची एकर्ेकािंशी फक्त नेत्र पल्लर्ी झाली.
िो बोलि िोिा. त्याि हर्िार ककिं र्ा दुःि नर्विििं. पररहस्र्िी हस्र्कारलेला एक कोरडा
भार् िोिा.
" और यिाँ िर् देिो. क्रदनभर िेिी का कार् करिे िै, िेिोर्ें कु छ उगिा िो निीं. क्रफर
ये छोटीबडी गाडी चलािे. िर्ारी औरिे के र्ल चार्ल पकािी िै, बच्चे पैदा करिी िै, कभी इस
गािंर्से बािर पैर भी निी रििी. "
त्याने बोटाने हनदेश के ला, हिर्े दोनचार बायका पाचसाि पोरािंना रर्र्ि िोत्या.
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आर्च्याकडच्या गार्ािंर्धे.... ककिं र्ा शिराििी... र्गैरे र्नाि येणारिं बरिं च गप्प करि
त्याचिं बोलणिं ऐकू लागलो कारण आम्िी बोलण्यापेिा आम्िी 'ऐकणिं' जास्ि र्ित्र्ाचिं िोििं.
शिाळयाची शकलिं सपासप ऊडर्ि िो बोलिच राहिला.
" िर्ारे गाँर्की औरिे... कभी घरसे बािर निी हनकलिी. कभी हबर्ार पड गई और
उनका नसीब अच्छा रिा िो दूसरे गाँर्र्ें डाक्टरके पास लेके जािे िै........ निीं िो!
निीं िो?
" निीं िो...... इधरिी जला देिे िै। "
कु ठे िी बािेर पाऊल ठे र्ण्याच्या िरएक शक्यिाच जणू जाळू न टाकल्यागि िो र्िंडपणे
बोलि िोिा. "इधरिी जला देिे िै।"
र्ी िटकन त्याच्याकडे पाहिलिं. पण त्याच्या चेिऱ्यार्र िोच िो र्िंड भार् िोिा.
कससिंच झालिं ऐकू न. एसी ऑक्रफसर्ध्ये कार् करणाऱ्या, सगळया कार्ािंसाठी र्दिनीस ठे र्णाऱ्या
बायका सिि िक्रारी करिाना क्रदसिाि, इर्े या बायका आहण अर्ावि हि र्ाणसिं सुद्ा क्रकिी
छोट्या पररघाि र्ार्रिाना क्रदसिाि.
" उनका नसीब अच्छा रिा िो दूसरे गाँर् र्ें डाक्टर के पास लेके जािे, निीं िो इधरिी
जला देिे िै। "
शािंि िळिं आहण अर्ािंग डोि.
हुिः..... गोष्टी छोट्या अहजबाि नसिाि. छोट्या असल्या िरी िळ ढर्ळू न
टाकणाऱ्या.
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६ . कलाकार आहण र्िंद धून.

फोटो काढायचे राहून जािाि आहण र्ग आपण चुटपुटि राििो.
बालाजी. बालाजी सुिार र्ाझा फे सबुक हर्त्र. एक गुणी र्ुलगा. त्याच्या 'गार्कर्ा'चा
प्रयोग बघायला गेलो. प्रयोगाआधी त्याला भेटलो र्गैरे. प्रयोग अपेिेप्रर्ाणे भन्नाट आहण भारार्ून
टाकणारा झाला. आपला हर्त्र क्रकिी भारी हलहििो िे बघून प्राऊड र्गैरे र्ाटू न घेिलिं.
प्रयोग सिंपल्यार्र िडक बािेर पडलो. हिर्ेच आसपास िोिो. आहण बालाजीचा फोन
"कु ठे आिाि?"
म्ििंटलिं, आिे इर्ेच सभागृिाच्या बािेर पाच हर्हनटार्र.
असे हनघून का बरिं गेलाि?
फोनर्र काय सािंगू त्याला?
पुन्िा सभागृिापाशी गेलो. बालाजी िालीच भेटला. गार्कर्ेिली र्ुलिं ररलॅक्स िोि
िोिी. बालाजी एकटाच िालच्या स्टॉल जर्ळ उभा िोिा.
चिा घेऊया?
नको. िू घे िर्िं िर.
र्ी म्ििंटलिं " िूप दर्लेला क्रदसिोयस ". बालाजी नेिर्ी प्रर्ाणे डोळयािून िसला.
गार्कर्ाचे एकापाठी एक प्रयोग चालू आिेि. िेिी र्ेगर्ेगळया गार्ाि शिरािंर्ध्ये.
प्रर्ास, शारीररक र्ानहसक र्कर्ा. सगळा डोलारा आपल्या िािंद्यार्र पेलण्याचा िाण. क्रकिी हन
काय. काय सािंगू बालाजीला. आम्िी का बािेर हनघून गेलो?
प्रयोगाआधी ककिं र्ा प्रयोगानिंिरिी कलाकार आपल्या अशा र्ेगळया धुद
िं ीि असिो.
क्रकिीिी सणसणीि ियारी असली िरी प्रयोगाआधी येणारा बेनार् िाण आहण प्रयोगानिंिर,
झाल्या प्रयोगािल्या भरीर् जागा, टाळया ककिं र्ा टोचरिं बोचरिं क्वहचि राहून गेलल
े िं हनसटलेलिं
कािी जोंबाळण्याच्या नादाि. कदाहचि िे र्ाझिं र्ैयहक्तकच रािार्िं असिं र्ि असेल पण
कलाकाराला प्रयोगानिंिर त्या धूनर्ध्ये राहू द्यार्िं. त्याची हि एकाकी लय िोडू नये असिं र्ला
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नेिर्ीच र्ाटि आलिंय. कायवक्रर् र्ग िो गाण्याचा असो, नाटक ककिं र्ा एकपात्री अर्र्ा कोणिािी.
िी हझिंग, िो झुलर्ा कलाकाराला िर्ािर्ासा र्ाटि असिो.
भेटायला आलेल्यािंसोबि िो फोटोहबटो काढिो, बोलिो िसिोिी पण िोल आि
प्रयोगाची र्िंद घून गुिंजि असिे. आहण त्याचे पडसाद िोल आि उर्टि असिाि.
असो गोष्टी छोट्या आहण िूप र्ैयहक्तक असल्या िरी...
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७. अक्का.

अक्का. नर्ऱ्याची र्ार्सआत्या. र्य पिंचाित्तर पार.
िाडे रठसूळ झालेली. दोनिीन िॉहस्पटल र्ाऱ्या झालेल्या.
पुन्िा पडल्या. र्ेजर फ्रॅक्चर. र्णक्याला र्ार बसलेला. ऑपरे शन अहिशय ररस्की.
डॉक्टरािंनी स्पष्ट सािंहगिले र्ाचण्याचा चान्स क्रफफ्टी क्रफफ्टी पसेंट आिे.

िूप िल झाला आहण ऑपरे शनला पयावय नािी या हनष्कषावर्र हशक्का र्ोिवब झाले.
र्ी त्यािंना सकाळचा चिा आहण नाश्िा देऊन र्ग ऑक्रफसला जाि असे, निंिरचे जेर्ण
र्गैरे, जाऊ आणि असे.
अक्कािंना चिा म्िणजे जीर् क्रक प्राण. या चिासाठी त्या र्ाझी अहिशय आिूर डोळयािंनी
र्ाट बघि आहण र्ी क्रदसले क्रक त्यािंचे म्िािारे िरी बोलके डोळे चर्कू न उठि.
िर दुसऱ्या क्रदर्शी ऑपरे शन ठरले. हनणवय रात्री उहशरा झाला म्िणून आम्िाला
कळर्ले गेले नािी. र्ी नेिर्ी सारिी चिा नाश्िा घेऊन गेले. बािेरच कळले क्रक आज त्यािंना
कािीच िायला प्यायला द्यायचे नािीये. र्ाझ्यासर्ोर धर्वसक
िं ट उभे राहिले.
र्ी अक्कािंच्या जर्ळ गेल.े त्या र्ला लिान र्ुलागि म्िणाला, चिा देऊ नका म्िणाले
ना डॉक्टर? अगिं कािी िोि नािी, दे िू.
र्ी म्ििंटलिं " अक्का, िुम्िाला त्रास िोईल, ऑपरे शनच्या आधी पोट पूणव ररकार्े असणे
आर्श्यक असिे.
अक्का अजीजीने म्िणाला " अधाव कप, बरिं हनदान घोटभर िरी दे गिं, डॉक्टरना सािंगू
नको "
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र्ाझा जीर् कालर्ला, कारण त्यािंची चिाबद्दलची आत्यिंहिक ओढ र्ला ठार्ूक िोिी.
एिाद्या गोष्टी बद्दलची िीव्र ओढ ज्याने अनुभर्ली त्यालाच कळार्ी.
र्ी परोपरीने त्यािंना सािंगि राहिले क्रक असे करिा येणार नािी.
शेर्टी िर त्या म्िणाला, बरिं एक बोटभर चिा चाटर् िरी, िेर्ढ्यार्र सर्ाधान
र्ानेन.
त्यािंना कसेबसे सर्जार्ले, म्ििंटले आज सिंध्याकाळी र्ी ऑक्रफस र्धून लौकर येईन
आहण येिाना िुर्च्यासाठी आल्याचा र्स्ि दोन कप चिा आणेन बस!
त्या कसनुसिं िसल्या, र्ी ऑक्रफसला गेले. पण क्रदर्सभर डॉक्टरािंचे शब्द डोक्याि हपिंगा
घालि िोिे. " र्ाचण्याचा चान्स क्रफफ्टी क्रफफ्टी पसेंट आिे. "
जर, त्या क्रफफ्टी पसेंट र्धल्या अभद्र टक्क्याने बाजी र्ारली, सिंध्याकाळी अक्का
क्रदसल्याच नािीि िर!
शब्दाि सािंगू शकि नािी र्ी या 'जर'च्या शक्यिेने र्ाझा पूणव क्रदर्स के र्ढा आहण
कसा ग्रासून टाकला. र्ाझ्या डोळयाि र्रचेर्र पाणी दाटि राहिले, एिाद र्ेंब चालला असिा
र्ाटि राहिलिं. जर अक्का गेल्या िर घोटभर चिासाठी िडफडणारा िो जीर् र्ला कधीच र्ाफ
करणार नािी.

अक्कािंचे ऑपरे शन सक्सेसफु ल झाले. पुढचे सािंगण्याि िेर्ढा र्रार नािी.
फक्त चिा न हर्ळाल्यार्ुळे कासार्ीस झालेला िो चेिरा आहण एरर्विी ज्या हपिंगट
डोळयािंचा आम्िी िेर्ा करि असू िे त्या क्रदर्शी र्ात्र रडर्े झालेले बाळाचे डोळे जसेच्या िसे
आठर्ि राििाि.
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८ आयुष्याचे गुि
िं े

िूप गुिंिा िोिो. सोडर्ायला जार्िं िर आणिी आणिी गाठी, अगदी बारीक बारीक
गाठी पडि जािाि हचर्टीि सुद्ा न येिीलशा.
शेर्टचिं टोक सापडििंय सिं र्ाटििं... पण अििं.
र्कू न जायला िोििं. अशा र्ेळी र्ी एक करिे.
सगळिं गुिंडाळू न बाजूला ठे र्िे. डोळे हर्टू न शािंि बसिे. जुना पट लख्ि करिे आहण र्ग
नव्यानिं सगळिं सोडर्ायला घेिे.
आियवकारक ररत्या सिज सुटून जाििं सगळिं . अगदी िर्िं िे टोक आबाद िािाि येििं.
एकदा का िे टोक सापडलिं क्रक र्ग चार बोटािंर्ध्ये ककिं हचि जागा सोडू न त्यार्र पोकळ पोकळ
गुिंडाळि जािे. छान र्ऊसूि गुिंडा ियार िोिो. अगदी र्नाजोगिा.
िोििं ना असिं बरे चदा.
िोय र्ी लोकरीच्या गुिंत्याबद्दलच िर बोलिीये. आहण कशाशी साधम्यव र्ाटििंय?
िरिं य क्रकिी गोष्टी एकर्ेकािंशी सर्ािंिर चालि असिाि नािी! म्िणायला गोष्टी आहण
प्रसिंग हनराळे . रठकाण आहण र्ाणसिं हनराळी. पण उत्तरिं र्ात्र िूप सारिी.
िेर्विा गाठी पडिायि जाणर्लिं क्रक एक करायचिं, िी गाठ आणिीघट्ट िोऊ नये याची
िबरदारी घ्यायची. िलकी गाठ असेल िर ककिं हचि स्पेस हर्ळिे आहण सुटायचा सोडर्ायचा रस्िा
सुद्ा. आहण हि स्पेस पटकन रटपायची.
िाच गुिंिा सोडर्ल्यार्र ककिं हचि दूर जाऊन सिज नजरे निं बघायचिं. आपणच
आपल्याला शाबासकी द्यायची. म्िणायचिं " आि, एर्ढिं सोपिं िोििं िर सगळिं ! उगीच गुिंिलो िोिो
एर्ढिं!
गोष्टी छोट्या असिाि आहण िूप सर्ािंिर चालणाऱ्या..
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९. अदृश्य छडी

स्र्यिंपाकघरािलिं सार्ान नेिर्ी भरलेलिं असििं. कडी-कोपऱ्यािील धूळ हनयर्ाने
पुसली जािे.
घरकार्ाच्या बायका आहण अन्य सेर्ा देणाऱ्या व्यक्तींची ििंत्रिं, बरोब्बर सािंभाळली
जािाि. त्यािंच्या र्नािलिं ऐकलिं जाििं, जोडीला बसर्ून िाऊहपऊ घािलिं जाििं.
घरािल्या र्िंडळींना र्ेळच्या र्ेळी चौरस नाश्िे-जेर्ण काळजीपूर्वक क्रदलिं जाििं.
सोर्र्ारी बोळे करून टाकलेले कपडे, र्ोज्यािंच्या गुिंडाळया, अधवर्ट दुर्डलेल्या
हर्जारी, िाि फोल्ड असलेले शटव, र्िंगळर्ारी हनगुिीनिं स्र्च्छ धुर्ून, बुधर्ारी इस्त्री करून,
िँगरर्र आलेले असिाि.
डीटरजिंट पार्डरच्या डब्याची पािळी, शॅम्पू टू र्पेस्टचा स्टॉक, नेिर्ी र्ेंटेण्ड ठे र्ली
जािाि.
हशळयापाक्या अन्नाची हर्ल्िेर्ाट लार्ली जािे, दुधादह्ाची क्रकचकट कार्िं, नेटकी
पार पडली जािाि.
रात्री हसिंकर्ध्ये अशीच टाकलेली िरकटी भािंडी, अगदी बाईसाठी असली िरीिी,
सकाळी स्र्च्छ धुर्ून, एकाि एक रचून ठे र्लेली असिाि.
हनरहनराळया हबलािंच्या िारिा, कोणाकोणाचे र्ाढक्रदर्स, आहण आठर्णीि ठे र्ायचे
क्रदर्स, िे सगळिं , कॅ लेंडरर्र आठर्णीनिं नोंदर्लेलिं असििं आहण िे िेर्ढ्याच नेर्स्िपणे पाळलिंिी
जाििं
आला-गेला, पै-पाहुणा, घर-दार, ऑक्रफस-लोकल , सगळिं ििंत्र सािंभाळलिं जाििं.
क्रकिीिी दर्ून घरी आलिं िरी घरािल्या लिानग्यािंच्या क्रदर्साभरािल्या घडार्ोडी
र्नापासून ऐकल्या जािाि, त्यार्र उत्तरिं ककिं र्ा सर्ाधानकारक प्रहिक्रक्रया क्रदल्या जािाि.

25

गोष्टी छोट्याच असतात

स्मिता गानू जोगळे कर

घरािल्या आजारी ककिं र्ा ज्येष्ठ जीर्ाचिं सगळिं , न र्किा न कु रकु रिा उरकू न, र्ग
कोणीिरी क्रदर्ा र्ालर्ििं. कोणाच्या लिाििी येि नािी. एक जादूची छडी अव्यािि क्रफरि असिे
घरभर. हिचा अहजबाि आर्ाज येि नािी र्ात्र र्ार्र जाणर्ि असिो. फक्त त्या छडीला, अर्ावि
सगळया धबडग्यािून, स्र्िःकडे बघायला र्ेळ झालाच िर. छडीला र्य नसििं, नार् ककिं र्ा जािधर्व नसिो. हिचा धर्व असिो अव्यािि क्रफरण्याचा.
आहण अचानक कोणीिरी म्िणििं " त्याि काय एर्ढिं, भािंडयाधुण्याला बाई िर आिे "
ककिं र्ा " झेपि नसेल िर गोष्टी बाजारािून आण "
क्रफरणारी छडी िणभर र्बकिे, छडी धरलेले िाि एकर्ेकािंकडे करुणापूणव आियावने
बघू लागिाि.
" म्िणजे िा जो कािी चालला िोिा िो िुळेपणाच िोिा क्रक काय! ज्या प्रर्ाणे रोबो
कार्िं करि असला िरी िी त्याला फीड करार्ी लागिाि, िसिंच पगारी बाई कडू न सगळिं करून
घ्यार्िं लागििं आहण फक्त धुणीभािंडी म्िणजे का घर असििं? गाण्याच्या स्र्रािंर्धल्या श्रुिींसारख्या
क्रकिी सूक्ष्र् जागा असिाि जीर्नाि ककिं र्ा, पुस्िकाच्या छापील ओळींर्ध्ये क्रकिीकािी हबटर्ीन
द लाईन्स पेरलेल.िं िेच न हलहिलेलिं र्ाचार्िं लागििं, हभनर्ार्िं लागििं " र्गैरे र्गैरे बरिं च येििं
छडीच्या र्नाि. पण िे र्नािच रािििं, कारण कोणी कोणाला स्पष्टीकरणिं देण्याघेण्याची
कोणालाच अपेिा नसिे. "ििं.... भािंड्याधुण्याला, र्रकार्ाला बाई िर आिे ". बोचरे शब्द पुन्िा
घुर्िाि. घुर्ि राििाि. छडीला डोळे नसले िरीिी दोन र्ेंब ओघळू न जािािच जािाि.
र्ात्र सकाळ िोिे, एक चक्र पुन्िा सुरु िोििं... स्र्यिंपाकघराि सार्ान भरलेलिं असििं
पासून पुन्िा नव्याने.
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१०. र्ान अपर्ान छोटे िरी र्ोठे .
गर्ार कशी क्रदली रे ?
र्ीसला पार्
पार् क्रकलो दे.
भाजीर्ाल्यानिं गर्ार िोलली, बाईंच्या हपशर्ीि घािली. बाईनिं भाजीर्ाल्याकडे न
बघिा आहण अहजबाि न र्ाकिा दिाच्या दोन नोटा भाजीर्ाल्याच्या परडीि हभरकार्ल्या.
भाजीर्ाल्यानिं एक नजर बाईंकडे टाकली पण बाई भुर्रकव न हनघूनिी गेली. गरीब डोळयाि अपर्ान
उर्टला, िणभर. पण लगेच हगळला गेला.
भलिं र्ोठिं क्रॉहसिंग. अर्ुक हर्हनटाच्या आि पोिोचायचिं टास्क. डॉहर्नो हपझाचा डब्बा
िडिडर्ि िरुण हडहलर्विरी बॉय बाईक र्रून सुसाट हनघालेला. र्ेळेच्या आि पोिोचला िर
त्याला कसले कसले पॉईंट्ट्स हर्ळणार असिाि. आहण रस्िा क्रॉस करायला एक आजीबाई
र्ािंबलेल्या. आजीबाईना क्रॉहसिंग झेपेना. त्या दोन पार्लिं पुढे आहण चार पार्लिं र्ागे करिायि.
डॉहर्नो िरुणाने गाडी स्लो करि र्ािंबर्िो. लेट झाला, िरकि नािी, िो ककिं हचि र्ाकिो, िाि
र्ाऱ्यार्र लिरीसारिा िलर्ि िसिो आहण आज्जीना " आधी िुम्िी जा " ची िूण करिो. िो
र्ािंबल्यार्ुळे त्याच्या र्ागची दोनचार र्ािनिं र्ािंबिाि. आजी हनर्ीघ्नपणे रस्िा ओलािंडिाि.
कदाहचि र्नािल्या र्नाि िरुणाला आशीर्ावद देिाि " सुिी रिा "
आजीच्या चेिऱ्यार्र सर्ाधानाचिं सुरहिििेचिं िसू. िरुणाच्या चिेऱ्यार्र कु छ पानेकी
ख़ुशी.
फक्त पाच हर्हनटाच्या फरकाने उर्टलेले िरिं ग.
काय करार्िं. आधीच्या प्रसिंगानिं दुख्िी र्विार्िं हचडार्िं क्रक अजून पूणव काळोि झाला
नािी म्िणून र्नाला क्रदलासा द्यार्ा!
क्रदलासाच द्यार्ा नािी का! सकारात्र्किा जर्ेल िेर्ढी जर्ेल हिर्े जर्ेल िशी.
गोष्टी छोट्या असल्या िरी.... करे क्ट, क्रदल बिलाने या क्रदल दिलाने र्ाल्या.
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११. ओला आहण ओलार्ा.
छोट्या म्िणजे िूपच छोट्या असिाि गोष्टी.
ओला बुक के ली. साि हर्हनटिं लागिील असिं फोन दािर्ि िोिा. गाडीपयिंि सोडायला
पुिणी आली िोिी. गाडी आली आम्िी बसलो.
नर्रा गाडीर्ाल्याला हर्चारिा झाला "ट्राक्रफक भरपूर िोिा र्ाटििं "
"निीं आज सुबिसे गाडी चला रिा हूँ। बार्रूर् भी जानेको टाईर् निीं हर्ला। इसहलए
अभी सब हनपटाके िार् र्ुँि धोकरके क्रफर आया इसहलए र्ोड़ी देर हुई। "
पहिली हसिंगल धार् काढली पठ्ठ्ठ्यानिं. िरिं िर " िो ट्राक्रफक िोिा " असिं िो सिज सािंगू
शकला असिा. पण त्यानिं िरिं कारण सािंगून टाकलिं. गाडी हनघाली.
बरे चदा िे गाडीर्ाले नाकासर्ोर बघून गाडी चालर्ि राििाि, त्यािंना िशी हशकर्ण
असिे म्िणे आहण पॅसेंजसवना सुद्ा फार प्रश्न हर्चारलेले आर्डि नािीि िेिी िेर्ढिंच िरिं . पण
यानिं स्र्िः सिंभाषण सुरु के लिं.
कोणत्या ट्रेननिं जाणार िुम्िी?
दुरािंिो.
िो पण त्याला िर अजून जर्ळ जर्ळ दीड िास आिे.
िो पण आम्िाला सर्य आिे िासभर आधी जाऊन बसायची.
ििं, ये िो बिोि अच्छी आदि िै। काश िरकोई ऐसा करिा। ( दोन धार्ा )
पुन्िा कािी िण गेले।
नर्रा म्िणाला " अब आगे र्ेरा बैंक आएगा”
“निीं सरजी, िर् पिलेिी राईट ले चुके िै, ररज़र्व बैंक और आगे र्ाले रास्िे पे िै”
अरे च्चा, याला कसिं कळलिं र्ी ररझर्विव बँकेि आिे. त्यार्र त्याने त्यािी पुढे स्टेट बँक
आिे, र्गैरे सिंबिंहधि र्ाहििी क्रदली. कॉर्न सेन्सर्र त्याने आणिी िीन धार्ा धार्ून काढल्या.
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आपकी ट्रेनको बिोि सर्य िै, क्या आपको कु छ चायनाश्िा करना िै? िो िर् गाड़ी
र्ैसे रोक सकिे िै, आप सिंकोच ना करें ।
नािी नािी आम्िी व्यर्हस्र्ि पोटभर िाऊन हनघालोय. (त्याच्या हर्चारण्याि
रटहपकल र्ाके टटिंगर्ाला िोटा ओलार्ा ककिं र्ा कृ हत्रर् शब्द नर्वििे)
र्ग जनरल गप्पा, रस्िे, र्ेट्रो, ट्राक्रफक र्गैरे.
स्टेशन जर्ळ येि िोििं.
क्या बेटीके घर आये र्े? (त्याचा आर्ाज एकदर् हर्त्राचा ककिं र्ा घरच्या
सदस्यासारिा र्ाटला )
निीं, एक फिं क्शन र्ा। ररश्िेदारके घर गये र्े.
र्ुझे लगा आपकी बेटी र्ी। (ओिो आम्िाला गाडीपयिंि सोडायला आलेली पुिणी बघून
पठ्ठ्ठ्यानिं िा अिंदाज बािंधन
ू टाकला)
िर्ारी भिीजी िै, बेटीके बराबरकी िी िै।
आहण स्टेशन आलिं. आम्िी उिरणार, िर िा म्िणाला उत्तरीएगा निीं, हबल पुरा करिे
िै क्रफर उिरीये.
हबल झालिं. िा पठ्ठ्ठ्या पटकन उिरून आला. शोफर सारििं दार उघडू न अदबीने उभा.
सिंकोचच र्ाटला पण जोडीला िूप जास्ि प्रेर् आदर. छान सोफे हस्टके शन. क्रदिार्ा म्िणून नािी
अगदी सिज र्ागणिं. सिज सुिंदर बोलणिं. आम्िाला बाजूला करि हडकीर्धून सार्ान काढू न क्रदलिं.
नर्रा : क्रकिने बजे िक गाडी चलािे िो?
र्ैं रोज निीं चलािा। सैटरडे सन्डे चलािा हूँ।
और बाकी क्रदन?
बाकी क्रदन ड्रायर्विर चलािा िै. क्योंक्रक र्ैं जॉब करिा हूँ। ग्रॅज्युएट हुिं. छु ट्टीके क्रदन
गाड़ी चलािा हूँ, ड्रायर्विरका पैसा बच जािा िै न!
आहण िो छान िसला.
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अरे िा िर आलेला प्रत्येक चेंडू टोलर्ि चालला िोिा. िेिी बाऊिंड्री बािेर. क्रकिी गोड,
क्रकिी िरिं असार्िं एिाद्यानिं!
स्टेशनकडे जािाना आर्चे दोघािंचे चेिरे प्रसन्न िसरे िोिे.
कोणीच कािी हर्शेष के लिं नर्विििं, कािी क्रदलिं नर्विििं घेिलिं नर्विििं िरीिी.
उिरल्यार्र त्याला म्ििंटलिं " र्ॅहक्झर्र् पाचच स्टार देिा येिाि म्िणून नािीिर िुला
िूप िूप स्टासव क्रदले असिे लेक्रकन पािंच स्टार िो पक्का "
भारी रे हर्त्रा. पुन्िा एक िसरिं िसू.
पण िो क्रक, त्याला िे सािंगायचिं राहूनच गेलिं.... िेच क्रक गोष्टी छोट्या असिाि पण
िूप र्स्ि करून जाणाऱ्या. अर्ावि िो स्र्िः िे जगिोयच क्रक!
आहण िे असलिं कािी सािंहगिलिं क्रक आई हर्चारिे, िुलाच गिं कशी नेिर्ी चािंगली
र्ाणसिं भेटिाि? ककिं र्ा िुला नेिर्ी चािंगलीच र्ाणसिं कशी गिं भेटिाि?
र्जेर्जेची गिंर्ि आहण काय! आपले चष्र्े स्र्च्छ ठे र्ले क्रक दुहनया सुद्ा र्स्ि क्रदसिे.
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१२ हजर्े हिर्े र्ानसशास्त्र.
कोणी कािी देि नसिो कोणी कािी र्ागि नसिो िरी सुिंदर देर्घेर् चालूच असिे.
हशर्ायला क्रदलेला कपडा घ्यायला टेलरकडे र्ािंबले िोिे. चाळीशीची एक बाई
दोनिीन हपशव्या घेऊन आली. दोनचार श्वास घेिले शािंि झाली. कौंटरर्ाल्या र्ाणसाला
म्िणाली " कै से िो?"
र्ै अच्छा हूँ.
क्रकिने सालके बाद आई ना र्ैं?
( र्ाणूस ब्लँक ) ( िूप र्दवळीच्या उपनगराि स्टेशन जर्ळचिं त्याचिं दुकान. क्रदर्साला
गेला बाजार पाचदिा र्ीस हगऱ्िाईक येणारिं जाणारिं . )
पुssssरे पािंच सालके बाद आई र्ैं। ( चेिऱ्यार्र बालसुलभ स्र्ाईल )
िािं िािं, बिोि साल िो गए।
अभी उधरिी सेटल िो गई ना।
िािं, आप उधर जाने र्ाली र्ी ना? ( त्याला लिाि असण्याची शक्यिा अगदीच
हर्रळ, िरी त्याने हबन सिंदभावचिं एक र्ाक्य सोडू न क्रदलिं )
िािं, र्ैं दुबई र्ें सेटल िो गई। ( बाई ने त्याच्या र्नािलिं प्रश्नहचन्ि पुसून टाकायला
र्दि के ली ककिं र्ा जणू त्याला हिच्या आयुष्यािल्या सगळया घडार्ोडी पूणव ठाऊक असल्याच्या
भाबड्या सर्जाि िी बोलली )
अच्छा अच्छा... िािं िािं, दुबई दुबई. बिोि अच्छा. ये िो बिोि र्स्ि िो गया. ( त्याला
दुसरी िीन हगऱ्िाइकिं पण बघायची िोिी )
र्ो क्या हुर्ा की हपछले साल डैडी को स्ट्रोक आ गया।
अरे बाप रे !
और अभी दो र्िीने पिले र्ो एक्सपायर िो गए।
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(पुन्िा एकदा ) अरे बाप रे , ये िो बिोि बुरा हुर्ा। (हसम्पर्ीचिं बाळकडू प्यालेला िो
उत्तरला)
क्रफर र्ैं र्म्र्ी को भी उधर लेके गई।
िाँ, ये बिोि अच्छा क्रकया। ( त्याच्या डोक्याि िरिं िर कोणाच्या कपड्यािंची हडहलर्विरी
नेर्की आज र्विायला िर्ी, कोणाची उद्या परर्ा र्गैरे याची गहणििं चालू )
अभी इधर पिंधरा क्रदनके हलए आई हुिं, िो बोला चलो ये साड़ी र्ाड़ी का कार् ििर्
करिे िै।
िािं िािं, बोलीये ना भाभीजी.
हिने झगरी र्गरी रटकल्या टु पल्या र्ाल्या चारपाच साड्या त्याच्या सर्ोर ठे र्ि
कशाचिं काय करायचिं िे सािंगायला सुरुर्ाि के ली.
आिा र्ाझ्यािल्या प्रेिकािंचिं कार् सिंपलिं िोििं आहण सर्ोर हनर्वर्ळ व्यर्िार सुरु झाला
िोिा.
िा सगळा प्रसिंग र्रकरणी हनरस र्ाटला िरी प्रत्येक र्ाणसासोबि, प्रत्येक
प्रसिंगासोबि के र्ढिं र्ानसशास्त्र गुिंिलेलिं असििं िे बघणिं र्जेचिं असििं.
त्या अत्यिंि हबझी टेलर बुर्ाला त्या बाईची ककिं हचििी ओळि पटलेली नसूनिी एर्ढा
र्ोठा सिंर्ाद त्यानिं पुढे रे टून नेला. स्र्िःर्र प्रेर् करणाऱ्या र्ाणसािंना इिरािंच्या नजरे ि सुद्ा
आपण िूप िर्े असल्याचा भार् असिो िे त्या बाईंनी चार र्ाक्याि दािर्ून क्रदलिं. त्या बाईच्या
बोलण्याि कोणिािी दािंहभकपणा नर्वििा ककिं र्ा आपलिं कार् झटपट करून घेण्याची क्लुप्ती र्गैरेिी
नािी.
सर्ाजाि र्ार्रिाना िे असे छोटे प्रसिंग न्यािाळणिं आहण त्याि िोल दडलेले अर्व
जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणिं रिं जक असििं.
बाकी गोष्टी छोट्या क्रदसल्या िरी छोट्या नसिाि िर िूप इिं टरे हस्टिंग असिाि, अर्ावि
त्याि िोल उिरलो िर!
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१३. आठर्णी.

कोणकोण कु ठे कु ठे आठर्ि राििाि.
काकडी एकसारिी बारीक चोचर्िाना िाई आत्या आठर्िे. अहिशय काटकसरीचा
िरीिी नेटका सिंसार करणारी आत्या नेिर्ी भािंडिं बिंद गॅसर्र ठे र्ून निंिर गॅसला लायटर लार्ायची.
अिरशः दोनिीन सेकिंदाचा गॅस सुद्ा र्ाया जाऊ नये. अगदी साधिं रोजच्या स्र्यिंपाकाि गॅस
पेटर्िाना आत्या आठर्िेच आठर्िे. आत्याच्या क्रकिी क्रकिी गोष्टी िेर्विा न कळलेल्या पण आज
आदशव र्ाटणाऱ्या.
सायीचिं हर्रजण लार्िाना र्ार्ा आठर्िो. दूध दुभत्याि र्ाढलेला र्ार्ा. र्ार्ी
गेल्यार्र एकटा रािणारा ८२ र्षावचा र्ार्ा. त्याला एकदा हर्चारलिं दुधाच्या सायीचिं काय
करिोस रे िू. िो म्िणाला हशस्िीि हर्रजण लार्ून पुढे लोणी िूप सगळिं व्यर्हस्र्ि करिो.
डोसे पसरर्िाना र्ार्शी आठर्िे. आम्िी शाळकरी र्याि असिाना आहण िॉटेलच्या
िाण्याशी पूणव अनोळि असिाना र्ार्शीकडे के लेले िलर् र्ोठे डोसे आहण सोबि बटाट्याची
भाजी. हिरर्ी हर्रची, उडीद डाळीची फोडणी आहण लािंबट र्ऊ कािंदा र्ाली ओलसर क्रफकट
हपर्ळया रिं गाची िी भाजी एर्ढ्या र्षािंनिंिर सुद्ा िशीच आठर्िे.
फणस म्िणजे नागार्च्या र्ार्श्या. िो पसारा आहण आर्चिं र्ुलािंचिं अधाशासारििं गरे
गट्टर् करणिं.
फे साळलेलिं दूध म्िणजे हर्जुर्ार्ा. भाचीला लपून छपून गोठ्याि घेऊन जाऊन
म्िशीचिं िाजिं फे साळ दूध प्यायला देऊन निंिर हिच्या ओठार्र आलेली र्जेदार हर्शी पुसून देणारा
र्ार्ा. आज सत्तरी ओलािंडलेला. र्कलेला र्ार्ा.
आज असलेली ८४ र्षावची आई आहण नसलेला िरी सिि सोबि असलेला बाबा िर
क्रदर्साि पन्नास र्ेळा स्पशूवन जािाि.
र्ोठ्या चौकडीची ठसठशीि काठापदराची भरड सुिी साडी आहण नागार्ची आजी
िे एर्ढे एकाि एक हर्सळलेले क्रक हबिंब प्रहिहबिंब. आजीच्या शेर्टच्या क्रदर्साि िी र्ला म्िणाली
िोिी. आिा नोकरीला जायला लागलीस र्िं पािळिं नेसार्ी लागिील ना. बाळिं हिणीच्या
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िोलीिल्या पेटीिली िुला िर्ी िी पािळिं घेऊन जा. आज िे आठर्लिं िरी गलबलििं. आजीची िी
नऊर्ार लुगडी त्याचा स्पशव सुगिंध आहण त्यािल्या भार्ना. निंिर नेईन म्िणून त्या र्ेळी न नेलेली
लुगडी. आि.... आज सोबि असिी िर! कधीिी ठळक चौकडीचिं लुगडिं क्रदसलिं क्रक काळाचा आस
िीस बत्तीस र्षव उलटा क्रफरिो.
र्ध्ये म्ििंटलिं त्याप्रर्ाणे धाकट्या काकाच्या िािाची बोटिं बघिे आहण र्ेट बाबाचा िाि
आठर्िो. डोळे हर्टिे आहण िो स्पशव उर्लर्ि राििे.
रस्त्यार्रून शेजारून जाणारी अँब्युलन्स बघिे आहण आठर्िे र्ार्ी. अँब्युलन्स र्धेच
शेर्टचा श्वास घेिलेली. िॉहस्पटल पयिंि न पोिोचू शकलेली र्ार्ी. सायरनचा आर्ाज ऐकला क्रक
डोळयासर्ोर येिे शेर्टच्या श्वासासाठी धडपडणारी िडफडणारी र्ार्ी. आहण र्ग झाकोळल्या
नजरे ला कािी क्रदसेनासिं िोऊन जाििं. नजरभर फक्त ओल दाटू न येिे.
अशा क्रकिी क्रकिी नाजूक आठर्णींनी कधी जीर्घेण्या स्र्ृिींनी आपल्या र्नाचे कप्पे
गच्च व्यापलेले असिाि. रोज अगदी रोज त्या त्या रठकाणी त्या त्या कृ िी करिाना जणू िे सगळे
सोयरे आसपास असार्ेि असिं र्ाटि रािििं. काळ जणू गोठर्ून ठे र्लेला असिो आपण. आहण
काळाचिं लबाड घड्याळ झपकन पुढे झपकन र्ागे िोि रािििं. सुिर्ि रािििं िेर्ढिंच दुिर्ििी
रािििं. यालाच जगणिं म्िणि असार्े बहुिेक.
बाकी गोष्टी म्ििंटल्या िर छोट्या पण िूप गिन असिाि.
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१४ छोटे ग्रािक र्ोठिं प्रेर्.

िर र्ाझी बँक आहण बॅंकेिली र्ाणसिं. आर्चे िािेधारक. नेिर्ीच्या चक्राप्रर्ाणे र्ाझी
दुसऱ्या ब्ािंचला बदली झाली.
नव्या ब्ािंचला रुजू झाले. कािी र्हिने सरले. त्या क्रदर्शी ऑक्रफसर्धून येि िोिे.
हसग्नलला क्रॉहसिंगसाठी र्ािंबले. एक सायकल शेजारी र्ािंबली, बघिे िर आधीच्या ब्ािंचला
कािीबािी िायचिं आणून देणारा, एका िॉटेलचा हडहलर्विरी बॉय आहण अर्ाविच आर्चा लो
ररस्क कस्टर्र.
कै सी िो र्ैडर् ?
र्ैं अच्छी हूँ.
र्ैडर् आप दुसरी जगा गयी ना?
िािं, अब स्टेशनके ऊस िरफ र्ाली शािार्े गई. िुम्िारा िािा चालू िै ना अभीभी?
हबलकु ल चालू िै र्ैडर्. र्ै हपछले िफ्िे बँकर्ें गया र्ा, र्ै आपके हलये देि रिा र्ा,
आप काफी क्रदनोसे क्रदिी निी िो र्ैने दुसरी र्ेडर्से पुछा, उन्िोने बिाया आप दुसरी र्ाली
शािार्े गयी िो.
र्ी िसले. और बिाओ. बाकी सब ठीकठाक?
चार शब्दािंची देर्ाणघेर्ाण झाली, सायकलला टािंग र्ारून िो गेला.
र्ी दोन पायाच्या र्ािनाने हनघाले, िूप छान र्ाटि िोिे. "र्ै आपके हलये देि रिा
र्ा " एक र्ाक्य र्ला क्रकिी श्रीर्िंि करून गेलिं. िूप छान र्ाटलिं. सर्ाधान र्ाटलिं. छोट्या
ग्रािकािंच्या छोट्या गोष्टीसुद्ा त्यािंच्यासाठी र्ोठ्या असिाि आहण िे पररर्ाण ओळिणिं बँकरचिं
किवव्य आिे.
साधारणिः कोणत्यािी सेर्ा िेत्राि िाय प्रोफाईलच्या र्ागे धार्ण्याची अजब रीि
असिे. िे असिं धार्ल्यानिंिर िोंडार्र र्ािर्ा हर्ळिेिी पण िेच र्ािर्ा करणारे एर्ढ्याश्या
गोष्टीचिं भािंडर्ल करून त्याच र्ाणसाला ककिं र्ा सिंस्र्ेला धुळीस सुद्ा हर्ळर्ायला कर्ी करि
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नािीि. शिंभर गोष्टी बरोबर के ल्याचिं कौिुक नसेल पण त्यानिंिर एिाद गोष्ट ककिं हचि इकडेहिकडे
झाली िर िुर्चे र्ाभाडे हनघू शकिाि ककिं र्ा टारगेटचे गाजर हर्रले ककिं र्ा आपले उद्दीष्ट्य साध्य
झाले क्रक स्िुिी करणारा आहण करर्ून घेणारा दोघे दोन क्रदशािंना जािाि जे आयुष्याि पुन्िा कधी
एकर्ेकािंची आठर्णिी काढि नािीि आहण या पाश्ववभूर्ीर्र र्ाटििं अनेक र्षािंनिंिर भेटणारे िे
असे र्ाटेि भेटून आर्जून
व चौकशी करणारे छोटे / लो प्रोफाईल दोस्ि आपली िरी कर्ाई आिे.
क्वहचि िे आर्च्या लिाि नसिीलिी पण आपण त्यािंच्या लिाि असिो िे आपलिं सिंहचि.
आयुष्य र्स्ि र्विायला आणिी काय लागििं, िे असे छोटे छोटे िणच िर आयुष्य र्स्ि
करिाि..... ििं!
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१५ कू पीिून आणार्ा सुगिंध.

ऊन र्ारा पाऊस पिी र्ेड्यागि आर्डणारे िे दोघे. सिंगीि शब्द र्न भार्ना
सर्जणारे िे दोघे. न बोलिािी बरिं च कािी बोलणारे िे दोघे. कु ठे िी जायचिं झालिं िर एकसार्
जाणारे िे दोघे. पण त्या क्रदर्शी बायकोला जास्िीचिं कार् हनघालिं आहण िो एकटाच गेला. िरिं िर
जायचिं नर्विििं िरी गेला.
एर्ढिंसिं िोंड करून गेला, ककिं हचि नाराजीनिंच. गेला आहण आला.
एरर्विी र्ाचन आर्डि असलिं ककिं र्ा प्रचिंड र्ाचन असलिं िरी बोलिा चालिाना
साहिहत्यक भाषा आहण उपर्ा अलिंकारािंशी फारसिं सख्य नसलेला िो. फारसिं कर्ी टाईपचिं र्गैरे
न बोलणारा िो .
पण त्या क्रदर्शी र्ात्र हिर्लिं, हिर्ल्या र्ािीचिं, हनसगावच्या रूपािंचिं आहण एकू णच
सगळया हजर्िंिपणाचिं र्णवन करून र्कला आहण शेर्टी म्िणाला " िरिं सािंगू िू असायलाच िर्िं
िोििंस हिर्े.
"ििं? ".
" एक सािंगू, हिर्ून येिाना काय र्ाटलिं?"
" काय र्ाटलिं? "
" र्ाटलिं.... र्ािीचा, फु लापानािंचा, शेणगोठ्याचा, िर्ेचासुद्ा सुगिंध बिंद करून
कशाि िरी भरून आणिा आला असिा िर िूप सारा भरून आणला असिा……िुझ्यासाठी."
आि, िी पाणी पाणी.
िाय रार्ा... काय करार्िं अशा िुळयािंचिं! अरे िे आय लर्वि यु र्गैरे कु ठे कधी म्िटलिंय
आपण एकर्ेकािंना पण िे... िे आय लर्वि यु च्या लािपट सरस रे !
गोष्टी छोट्या पण िूप हजर्िंि रसरशीि असिाि.. असिाि ना!
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१६. बदलत्या र्याचे हनकष हनराळे .
रोजचा र्ॉर्निंग र्ॉक आहण भेटणारी हनरहनराळया स्र्भार्ाची र्याची, हनरहनराळया
सार्ाहजक स्िरािील र्ाणसिं. त्यािंना न्यािाळणिं, र्ाणूस र्ाचणिं िा सुद्ा रोजचा पररपाठ. कधी
हनिळ आनिंद िर कधी उदास अर्काश देणारे िण .
सिज जािाजािा एिाद र्ाक्य कानार्र पडििं आहण अस्र्स्र् करून जाििं. हर्चार
करण्यास उद्युक्त करून जाििं.
त्या क्रदर्शी शेजारून दोन आजोबा चालले िोिे. सत्तरीच्या आसपासचे असार्ेि.
एक आजोबा म्िणाले " बापट दोनिीन क्रदर्सािंपासून येि नािीये ना रे ?"
दुसरे आजोबा िणाचािी हर्लिंब न लार्िा म्िणाले "िीन नर्विे फक्त दोन क्रदर्स
झालेि"
अिरशः िणाचािी हर्लिंब न लार्िा िे उद्गारले. कोणिासा धागा कसली अििंड
रटकरटक त्यािंच्या र्नाि चालू असेल का? त्या धाग्याचिं बोट घरि दोघािंच्या र्नाि अशुभाची
सार्ली िणाधावि सरकू न गेली असेल का? नेर्किं त्या िणी त्या दोघािंना काय र्ाटि असेल?
एरर्विी दोनिीन क्रदर्स िा प्रयोग क्रकिी सिज िोऊन जािो र्ग इर्े उल्लेि झालेला िो हिसरा
क्रदर्स सुद्ा आजोबािंना नकोसा का झाला असार्ा?
र्य र्ाढि जाििं िसिं िे घट्ट धरून ठे र्ण्याची धडपड सुरु िोि असार्ी का?
एर्ढ्या र्ोठ्या आयुष्याि क्रदर्स र्हिने र्षव सरसर सरून गेल्या निंिर आिा उरलेल्या
आयुष्यािला प्रत्येक िण गाठी बािंधून जर्ळ धरून ठे र्ार्ा र्ाटि असेल का?
र्ास्िहर्क र्रकरणी अगदी साधिं र्ाटणारिं र्ाक्य " बापट दोनिीन क्रदर्सािंपासून येि
नािीये ना रे " दुसऱ्या आजोबािंनी ' दोन क्रदर्स ' या शब्दािंर्र भर देि सुधारून घेिलिं नसििं.. जणू
बापटािंचा आयुष्यािला एक अख्िा क्रदर्स त्यािले चोर्ीस िास गुहणले साठ आहण आणिी एकदा
साठ एर्ढा र्ोठ्ठा काळ िे सिजासिजी िािाचा जाऊ देऊ इहच्छि नर्वििे.
गोष्टी छोट्या असल्या िरी र्नार्र कोरल्या जाणाऱ्या, हर्चारप्रर्ृत्त करणाऱ्या
असिाि.
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१७ सिजीर्न आहण सकारात्र्किा.
गद्रे काकािंच्या घराच्या टाईल्स आहण हजने बघायला गेलो, िसिं कार् आर्च्या घराि
करून घ्यायचिं िोििं.
नाहशक. सिजीर्न....... सुिंदर शािंि बिंगल्यािंची कॉलनी. शािंि पण आिून िूप एकटी
एकाकी.
एर्ढा र्ोठा बिंगला आहण रािणारी र्ाणसिं दोन. काका काकू र्य पिंचाित्तर र्गैरे.
आम्िी फक्त, येिो असा हनरोप क्रदला िोिा. गेलो. आर्चिं कार् के लिं. काकािंना येर्र्ि नर्विििं िरी
टेरेस र्ध्ये काय काय कार् करून घेिलिं िेिी दोनदा हजने चढउिर करून दािर्लिं. टेरेसचिं कु लूप
लार्िाना त्यािंचा िाि र्रर्रि िोिा, म्ििंटलिं " बाबा द्या र्ी लार्िे "
अगिं राहूदे. र्ी लार्िो.
पुन्िा दुसरी दारिं लार्िाना िेच. राहू दे र्ी लार्िो, र्ािंब र्ी करिो. जणू त्या घराचा
एक एक कोपरा त्यािंच्या स्पशावसाठी िोळिं बलेला असार्ा.
िाली आलो,
" आिा जेर्ायच्या टेबलार्रच या " काकूिं नी फर्ावन सोडलिं
. "अिो नािी, हिकडे भार्ाकडे जेर्ायचिं सािंगून आलोय. "
" िुम्िी नेिर्ी धार्ि येिा हन पळि जािा, जेर्ायला िर कधीच येि नािी िेर्विा आिा
एक नािी हन दोन नािी. बसा टेबलार्र. "
काका हिर्ेच शेजारी बसून र्ृदू नजरे ने िा सोिळा बघि िोिे.
अप्रहिर् भरीि, भाकऱ्या, लोणी िूप चटण्या सर्ोर ठे र्लेल्या. आहण र्ग श्रीििंडाचा
िाsss एर्ढा आग्रि. कसिं अनर्ान करणार आहण पदार्ािंपेिा त्यािलिं प्रेर्, कधीिरी घरी येणाऱ्या
पार्लािंचे स्र्ागि, त्यािंना बािंधून ठे र्ण्याची आस.
काका िूपच दर्लेि, काकू नेटाने सगळिं करिाि. र्ग दोघािंनी हर्ळू न त्यािंची बाग
दािर्ली, आहण बरिं च काय काय कौिुक िौसेने सािंहगिलिं. जुन्या आठर्णी र्गैरे.
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आिा सुट्ट्ट्यािंर्ध्ये लेकींना नािर्िंडािंना बोलार्लिंय म्िणाले आहण नािर्िंडािंसाठी
कायकाय करायचिं याचे प्लान्स.
बाकी नेिर्ीचिं हचत्र. आसपासच्या बिंगल्यािले लोक शिर ककिं र्ा जग सोडू न गेलल
े े,
आलेल्या नव्या हपढीला जुन्यािंर्ध्ये फारसिं स्र्ारस्य नािी.
िरिं िर ज्यािंना शक्य आिे त्यािंनी अशा काका र्ार्ािंकडे अधून र्धून जायला िर्िं.
र्ाणसिं बोलून दािर्ि नािीि, पण र्ाणूस क्रदसि नािी, बोलायला कोणी नािी, िायला के लिं िर
प्रेर्ाने ज्यािंना िाऊ घालार्िं असिं जर्ळचिं कोणी नािी हि ििंि प्रत्येक कृ िीर्धून शब्दार्धून क्रदसि
िोिी.
काकुिं चिं भरीि भाकरी र्ुळाि चर्दार, पण जेर्विा काका काकू हिर्ेच शेजारी बसून
चक्क र्ाढि िोिे, आिून र्स्िू आणून आणून आग्रिाने िाऊ घालि िोिे िेर्विा त्यािंच्या चेिर्रयार्रून
ओसिंडून र्ािणारा आनिंद के र्ळ कोर्ळा र्ुलायर्, डोळयाि पाणी आणणारा.
र्ािंब ग िू बस, र्ी आणिे लोणचिं, म्िणि आि जाणार्रया काकूिं ना र्ग र्ी र्ुद्दार्च
नािी र्ािंबर्लिं. कारण िे स्र्िः के लेलिं लोणचिं स्र्िःच्या िािािंनी र्ाढिानाचा त्यािंच्या डोळयािला
आनिंद र्ला बघायचा िोिा.
पुन्िा हनघिाना पन्नास र्ेळा त्यािंचिं हनरोप घेणिं आहण र्ाझिं पन्नास र्ेळा " बाबा,
सार्काश उिरा "
सगळिं च िर्िंस.िं
िेिी कािीिरी हर्स करि असिाि, आपणिी कािीिरी हर्स करि असिो.
फक्त या हर्हसिंगची जाणीर् झाली पाहिजे आहण र्ेळ बसला पाहिजे.
िर हि दोन र्षािंपूर्ीची गोष्ट. र्ागच्या र्षी काका (बाबा) गेल.े काळ आपल्या गिीनिं
पुढे सरकायचाच.
आहण आज र्ात्र काकूिं च्या नव्या जगण्याची िेल्दी गोष्ट या पुढची.
काकूिं चा नािू आर्च्या कडे र्ुिंबईला आला िोिा. आम्िी जेर्ि िोिो. आहण काकूिं चा
फोन " आहशष अरे डीपी कसा बदलायचा र्ला सािंग बरिं "
"आजी र्ी हिकडे नाहसकला आलो क्रक सािंगिो. "
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" बरिं ठीके पण िे ओला बुक करायचिं हशकर् बरिं का आधी. "
"अगिं आजी, र्ी रहर्र्ारी येिोय ना हिकडे, र्ग सािंगेन सगळिं िुला. "
" नक्की सािंग, अरे आशू ऐक ना, आिा र्ला र्ेसेज पाठर्िा यायला लागले आहण िो
फोटो पण टाकिा यायला लागले बरिं का "
" अरे र्वर्ा छान छान. िे र्ला कळलिं गिं आजी, रोज उठलो क्रक पहिले िुझेच र्ेसेज
क्रदसिाि "
फोन स्पीकर र्र असल्यार्ुळे आम्िी सगळे च िे सिंभाषण ऐकि िोिो. िसि िोिो.
आशू म्िणजे र्ाझा पुिण्या आहण त्याची आजी म्िणजे र्ाझ्या जार्ेची आई. गद्रेकाकू र्य
पिंचाित्तरच्या आसपास.
परर्ा नाहशकला आर्च्या िीन घरािंच्या गणपिींचिं सोर्ेश्वरला हर्सजवन झालिं आहण
काकू म्िणाल्या आज र्ाझ्यािफे पाटी. र्ग काय चौदा पिंधरा जणािंची गॅंग उत्सर् र्ध्ये जेर्ायला,
र्ग आर्च्या घरी गप्पािंचा अड्डा, र्ार्कु िी आहण सिंध्याकाळचा चिा. हनघिाना काकू म्िणाल्या
" हस्र्िा िुझा र्विॉट्ट्सऍप निंबर दे गिं र्ला "
र्ाझे दोन पुिणे म्िणाले " हस्र्िा काकू िू गेलीस आिा कार्ािून "
काकू र्स्ि िसल्या "असू दे. र्ला आर्डििं चािंगले चािंगले र्ेसेज सगळयािंना
पाठर्ायला"
काकू छान र्ॅहचिंगचे ब्लाऊज आहण फ्रेश कलरच्या काठपदराच्या साड्या नेसिाि.
कधीिी गचाळ गबाळ नसिाि. िसिर्ुि.
त्यािंना सगळयािंकडे जायला आर्डििं आहण िेर्ढिंच दुसऱ्यािंना आपल्याकडे
बोलार्ायलािी आर्डििं. छानछान करून िाऊ घालायला आर्डििं.
र्ास्िहर्क सोर्ेश्वरला पायऱ्या चढिा उिरिाना त्यािंना त्रास िोि िोिा पण त्यािंनी
कु ठे िी शब्दािंनी ककिं र्ा चेिऱ्यार्रच्या भार्ािंर्धून िे दशवर्लिं नािी.
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बरे चदा सत्तरीिली र्ाणसिं, िेिी पाटवनर गेल्यानिंिर उदास, रडका स्टान्स घेिाि. (
त्यािंच्या िब्येिीच्या कु रबुरी असायच्या िे र्ान्य करूनिी )आपलिं दुिणिं, नकारात्र्किा दुसऱ्यािंर्र
लादिाि ककिं र्ा नको नकोचा नन्नाचा पाढा र्ाचिाि.
या पाश्ववभूर्ीर्र र्ला काकूिं चिं िूप कौिुक र्ाटििं. त्या लिान र्ुलाच्या उत्सािाने स्र्ाटव
फोन हशकल्या आहण छान र्ापरिायि. पुिण्या म्िणाला त्या प्रर्ाणे िरोिर आलेल्या र्ेसेजेस
र्धले हनम्र्े र्ेसेज काकूिं चे असिाि पण इररटेट नािी िोि. छान र्ाटििं. त्यािले बरे च ररपीट
झालेले असिाि कािी फक्त छापील फॉरर्डव असिाि, त्यािले बरे चसे र्ी न र्ाचिाच पुढे जािे.
पण र्ुद्दा र्ेगळाच आिे. काकूिं सारख्या व्यक्ती दुसऱ्यािंना जगणिं हशकर्ि असिाि. ऊजाव देि
असिाि.
हजयो काकू . छान र्ाटििं िुम्िाला भेटून.
"पुढच्या र्ेळी नक्की घरी या गिं " म्िणि हनरोप घेणाऱ्या काकूिं ना र्ी सािंगिे "येणार
काकू नक्की येणार िुर्च्या घरी आहण भरभरून ऊजाव घेऊन परिणार "
ऊजाव काय, सकारात्र्किा काय बाजाराि हर्ळि नािीि. िे सगळिं आपल्या अगदी
आसपास सािंडलेलिं असििं जे आपण फक्त रटपायचिं असििं िळु र्ारपणे.
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१८. छोटे ग्रािक नव्या नोटा
र्ी बँकर. राज्याि ककिं र्ा राज्याबािेरिी क्रफरिाना ककिं र्ा र्ुिंबईबािेर पडल्याबरोबर
म्ििंटलिं िरी र्ार्गिं ठरू नये, पैशाची देर्ाणघेर्ाण करिाना जुन्या नोटा हचिंध्या फॉर्व र्धे ककिं र्ा
प्लाहस्टक झीपलॉक र्धून क्रदल्या घेिल्या जािाि िे बघून र्नस्र्ी दुःि िोििं. बँकर्ाल्यािंना प्रत्येक
र्ेळी अगदी नव्या नोटाच हर्ळिील असिं नािी पण चािंगल्या ककिं र्ा देिाघेिाना छान र्ाटेल अशा
नोटा नक्कीच हर्ळू शकिाि. िर शक्य असेल िेर्विा िेर्विा हिर्े हिर्े र्ी नव्या कोऱ्या ककिं र्ा चािंगल्या
नोटा देिे. र्ट्टा ककिं र्ा िसण्यासाठी अर्र्ा र्ोठे पणा दािर्ण्यासाठी िे हलहिि नािीये. नर्ी कोरी
नोट देिाना देणाऱ्याच्या चेिऱ्े यार्र ख़ुशी पसरिे आहण िी नोट घेणाऱ्याच्या चेिऱ्यार्रची िुशी
शिपट िोऊन परि हर्ळिे.
िीच गोष्ट ब्ािंचर्धे नव्या नोटा आल्यार्र. आर्र्वक दृष्टया गब्बर ककिं र्ा सािेबाच्या
र्जीिल्या ग्रािकािंना एके का व्यक्तीला दोन पाच लािाची कोरी करिं सी देण्यापेिा िेर्ढ्याच
रकर्ेि गरीब ककिं र्ा छोट्या ग्रािकािंना अगदी दोन दोन चार चार िजार सुद्ा िे िी न र्ागिा
क्रदल्यार्र दोन्िी पिी फक्त ऊदिंड सर्ाधान सािंडििं. आपण कोणीिरी देर्दूि असल्यासारिे
आभारदशवक भार् सर्ोरच्या डोळयाि ऊर्टिाि. ज्यािंच्या घरी रोजच 'क्रदर्ाळी' असिे अशा
र्ूठभर लोकािंपेिा ज्यािंना त्या शिंभर पन्नासच्या दोन चारच नोटा ककिं र्ा अगदी दिाचिं का असेना
नर्ीन बिंडल हर्ळालिं िरी अप्रूप र्ाटििं अशा बाकी शिंभर लोकािंच्या आनिंदाचिं र्ोल जास्ि असििं.
यािलाच कोणी र्ग म्िणिो "र्ेडर्जी ये नोट िर् क्रदर्ाली र्ें पूजार्ें रिेंगे " ककिं र्ा आणिी कोणी
र्ुलगा भाबडेपणी म्िणिो " िे बिंडल र्ी बहिणीच्या लग्नासाठी सािंभाळू न ठे र्ेन " आपल्या देण्याचिं
चीज झालिं र्ाटििं.
सरकार ककिं र्ा ररझर्व बँक क्रकिी नोटा चलनाि आणिे आहण त्या नोटािंचा हिशेब काय,
त्यािले काळे गोरे क्रकिी र्गैरे िाहवर्क बौहद्क ककिं र्ा आर्र्वक चचेि र्ला रस नसिो. जे कािी
असििं िे एक सर्वसार्ान्य बँकर आहण एक सर्वसार्ान्य ग्रािक यािंच्यािलिं साधिंसुधिं हनिळ नाििं
असििं.
बँक र्ाझी असली िरी पैसा र्ाझा नािी. आर् जनिेसाठी आिे एर्ढा छोटासा हर्चार
त्या र्ागे असिो बस. बाकी गोष्टी नेिर्ी प्रर्ाणे........ छोट्याच असिाि पण भार्हनक दृष्ट्या
श्रीर्िंि करणाऱ्या.
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१९. र्ाणसािला र्ाणूस.

र्ध्ये एकदा ररलायन्स र्ॉलला गेल.े हबल के लिं. कधीकधी कािी ऑफसव पॅकर्र स्पष्ट
हलहिलेल्या नसिाि आहण हर्क्रेिा र्ुलिंर्ल
ु ी पण अशा ऑफसवबद्दल आपण िोऊन सािंगि नािीि.
िरे दी के लेल्या र्स्िूिंर्र कािी गोष्टी भेट म्िणून क्रदल्या जािाि आहण त्या हडलीर्विरी काऊिंटरर्र
हर्ळिाि. िरिं िर ऑफर ककिं र्ा फ्री गोष्टीच्या र्ोिाने र्गैरे नर्विे िर नेिर्ीच्या सर्यीप्रर्ाणे र्ी
हबल हडहलर्विरी काऊिंटरर्रच्या र्ुलासर्ोर ठे र्लिं. जेर्िेर् हर्शीचा िो र्ुलगा, अजून धड
हर्सरूडिी न फु टलेला. त्याने िे हबल र्रून िाली हन िालून र्र दोनदा र्ाचलिं. िो र्ागे र्ळला
आहण र्रच्या फळीर्रून हबहस्कटाचा एक पुडा काढू न र्ाझ्या िािाि क्रदला.
म्ििंटलिं, िे रे कशार्र फ्री आिे?
िो छान िसला.
कािी बोलला नािी.
म्ििंटलिं, िो रे ss... कशार्र आिे?
िो म्िणाला, नािी नािी फ्री नािीये.
फ्री नािी? र्ग!
िुर्च्या हबलार्र कािीच फ्री नर्विििं ना... म्िणून िे असिंच क्रदलिं.
र्ाक्याचा अर्व कळायला र्ीस सेकिंदिं गेली असार्ीि. आहण एकहर्साव्या सेकिंदाला र्ी
हर्रघळू न पाणी.
कािीच फ्री हर्ळालिं नािी म्िणून, पन्नाशीच्या एका बाईला र्ाईट र्ाटेल अशा गोड
भाबड्या हर्चाराने त्याने on his own हनणवय घेि र्ला िो पुडा देऊ के ला.
काय रे काय म्िणायचिं या क्रदलदारीला.
छळर्ाद नुसिा.
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सायकॉलॉजीच्या सेशन्सर्ध्ये एक सेशन िुझिं पण ठे र्ायला सािंगिे रे छोट्या हर्त्रा.
"पुस्िका बािेरचिं बरिं च कािी" ककिं र्ा "हडग्रयािंच्या भेंडोळयािं पलीकडे" ककिं र्ा र्ाणूसपणाच्या
हिरव्या र्ाटा" र्गैरे नार् देि.
हजयो. िुम्िे र्ेरी उर्र लग जाए.
हबलाच्या शेर्टी एक आकडा असिो Money you have saved. र्ी त्यािी िाली
लािाचा आकडा टाकला आहण हलिीलिं genuine human being I have met. र्ाणसािला
र्ाणूस र्ी बहघिलेला.
गोष्टी छोट्या असिाि पण र्ाणसार्रचा हर्श्वास दृढ करणाऱ्या.
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२०. पाटवनरचिं जाणिं.

पाटवनरचिं जाणिं र्गैरे र्धूनर्धून हलहिण्या र्ाचण्याि येणार हर्षय. र्ाढत्या
र्याबरोबर आणिी आणिी घाबरर्णारा हर्षय.
िर र्ाझी बँक. बँक िूप र्स्ि ररफ्रेहशिंग िण देिे पण जोडीनिं हर्चार करायला
लार्णारे , आिून िलर्ून टाकणारे िणिी देि.े
हर्स्टर अशोक. र्य सत्तरच्या पुढ.े नेिर्ी उत्सािाि असणारे . येऊन सगळयािंशी िसून
बोलून रािणारे .
र्ात्र त्या क्रदर्शी आले िे उदास आभाळ घेऊन. गप्पपणे आपली कार्िं के ली. हनघिच
िोिे.
र्ी हर्चारलिं " काय िब्बेि नरर् गरर्?"
िे म्िणाले "बायको गेली "
"ओि...! "
" निंिर पिंधरर्ड्यािच र्ाझी अँहजयोप्लास्टी करार्ी लागली. र्हिनाभर कु ठे जाि येि
नर्वििो "
र्ी चार शब्द बोलले बस. फार कािी सािंत्र्न र्गैरे के लिं नािी कारण िे कृ हत्रर् र्ाटलिं
असििं. िे आपलिं कार् करून िे हनघून गेले.
िे बोलणिं िेर्ढ्यार्रच राहिलिं.
अर्घे दोनचार र्हिने झाले असार्ेि. ब्ािंच बािेर पडले. हर्स्टर अशोक रस्त्याच्या
पलीकडच्या बाजूनिं चालले िोिे. र्ला बघून हिकडू नच त्यािंनी अहभर्ादनाचा िाि िलर्ला. र्ी
सुद्ा िाि िलर्ून त्यािंना अहभर्ादन के लिं.
पण.... आज त्यािंच्या िािाि काठी िोिी. दोनचार र्हिन्याि िे दिा र्षव म्िािारे
झालेले र्ाटले.
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अगदी र्ागच्या र्हिन्यापयिंि सिज उत्सािाने बँकेि येऊन गप्पा टप्पा करणारा
र्ाणूस, आज काठी टेकि सार्काश चालि िोिा. िािंदे पडलेले िोिे. जणू जात्या बायकोसोबि
त्यािंची जगण्याची आस सुद्ा हनघून गेली असार्ी.
का कसिं कधी.. काय? हबन उत्तरािंचे ककिं र्ा ठाऊक असलेल्या उत्तरािंचे प्रश्न.
र्याप्रर्ाणे िे असिं र्विायचिंच ककिं र्ा िजार प्रकारचे ग्रािक त्यािंचा िजार िऱ्िा
असायच्याच म्िणून सोडू न देऊ शकिो आपण िे सगळिं .
पण.... गोष्टी छोट्या असल्या िरी छोट्या नसिाि, िूप िोल असिानाच िूप ऊिंच
असिाि.
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२१ अन्नदान.
छोट्या छोट्या गोष्टी. देणाऱ्याने देि जार्े सािंगणाऱ्या. आपल्या किृवत्र्ाबद्दल कु ठे िी
र्ाच्यिा न करणाऱ्या देर्दूिािंबद्दल बोलणाऱ्या.
नाहशकला कु ठे काय चािंगलिं हर्ळििं, नर्े फू ड जॉइिं ट्ट्स कु ठे झाले आिेि र्गैरे बोलणिं
चालू िोििं. आहण कोणीिरी म्िणालिं नाशकाि र्िात्र्ा नगरच्या जर्ळ एके रठकाणी घरगुिी
नाश्िा िूप छान आहण स्र्स्ि हर्ळिो. र्ग िॉटेलचिं नार् काय, कोणाचिं आिे र्गैरे प्रश्न आले िर
जाऊ सािंगि िोिी, अहग्निोत्री म्िणून एक हसहनयर हसटीझन जोडपिं आिे. िे िे अन्नदानाचिं पहर्त्र
कार् करिाि. व्यर्साय म्िणून नर्विे िर हर्रिं गुळा म्िणून आहण गरजूिंना घरगुिी नाश्िा हर्ळार्ा
अशा स्र्च्छ साध्या पण उदात्त िेिूनिं. हर्शेष म्िणजे हर्द्यार्थयािंकडू न िे अर्ुक एर्ढे पैसे घेि
नािीि, िर पोटभर िा आहण िुम्िाला र्ाटिील िेर्ढे पैसे त्या डब्याि टाका असिं सािंगिाि.
आजच्या र्ाके टटिंगच्या, जाहिरािबाजीच्या जगाि िे कािीिरी हनराळिं िोििं स्र्प्नर्ि
िोििं. र्ी के लिं र्ी के लिं च्या कल्लोळाि िे न पटणारिं , न बसणारिं िोििं. पण जे िोििं िे र्ास्िर् िोििं.
र्ास्िर् आिे.
बस गोष्ट एर्ढीशीच पण एर्ढीशी नर्विे.
अशी र्ेडी र्ाणसिं आिेि म्िणून र्ाणूसकी शब्दाच्या व्याख्या र्ेगळया सािंगाव्या लागि
नािीि. त्या र्ेट अनुभर्िा येिाि. _/!\_
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२२. बाबा िुर्चिं पासवल.

कसले र्ेडे असिो आपण. एरर्विी व्यर्िारी ककिं र्ा प्रॅहक्टकलपणाचे बुरिे पािंघरून
क्रफरिो पण कोणत्याशा हनसटत्या िणी एिाद्या शब्दानिंिी सेंटी िोऊन जािो.
िर झालिं असिं. सुट्टीच्या र्ारी रुटीन िरे दीला गेलो िोिो. येिाना चाऊम्याऊ िायला
र्ािंबलो. र्डे सर्ोसे र्गैरे. आम्िी ऑडवर क्रदलेला पदार्व नेर्का सिंपला िोिा आहण नर्ा घाणा गरर्
िळू न येिच िोिा. दोनपाच हर्नटिं गेली. िेर्ढ्याि नर्ऱ्याचा हर्त्र हिर्े आला. आर्च्या गप्पा
सुरु झाल्या. आहण पुढच्या पाचच हर्हनटाि पदार्व ियार झाला, छान र्ेष्टनाि गुिंडाळला गेला
आहण आर्चिं पासवल आलिं.
नर्रा अजूनिी हर्त्राशी बोलण्याि र्ग्न. काऊिंटर र्रच्या र्ुलीनिं दोन हर्हनटिं र्ाट
बहघिली आहण र्ग िे पासवल पुढे करि िी म्िणाली " बाबाss, िुर्चिं पासवल "
दोनिीन शब्द िे काय आहण के र्ढिं आभाळ कर्ेि घेिलिं पोरीनिं. बाबा िुर्चिं पासवल!
सिजिा आहण हनर्वळपणा.
झालिं पदार्व राहिला एकीकडे आहण िा आर्चा बाबा िरिं गि िळर्ा हबळर्ा िोि घरी
आला. र्ी िे सगळिं बघि िोिे, त्याच्या चेिऱ्े यार्रचे भार् हनरिि िोिे, त्याच्या एर्ढीच सुिार्ि
िोिे. र्ाटेि िो म्िणाला " क्रकिी गोड िोिी ना िी र्ुलगी?"
र्ी िसले. ििं... िी गोड आहण िा र्ेडा. आहण एकू ण सगळा िुळेपणाचा पसारा.
िरिं च क्रकिी र्ेडे असिो आपण, एकू णच भाबडेपणी कोणाला बाबा म्िणून सगळिं अिंिर
हर्टर्ून टाकणारी अशी कोर्ळी र्ुलिं आहण त्या कोर्हळकीि स्र्िःला गुरफटर्ून घेणारे 'बाबा'
लोक..!
गोष्टी छोट्या असिाि पण िळर्िं करून जाणाऱ्या.
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२३ आठर्णींच्या परड्या.

बारार्ीची परीिा सिंपली आहण र्ाझे दोन पुिणे र्ाझ्यासोबि नाहशकहून र्ुिंबईला
आले. कधी एकदा पेपर टाकिो आहण र्ुिंबई गाठिो अशी त्यािंची अर्स्र्ा. दिार्ीची आहण आत्ता
कालची सुद्ा. र्ागच्या र्ेळी पुरे आठ क्रदर्स राहिले दोघे, यार्ेळी र्ात्र CET चिं जोिड
असल्यार्ुळे िीन क्रदर्साि परि जाणार िोिे.
र्ला नेिर्ी र्ाटू न जाििं, क्रक िल्लीच्या न्युक्लीअर कु टुिंबाच्या फायद्या िोट्याबद्दल
हिरीरीने बोलणाऱ्यािंनी एर्ढिं िरी करार्िं, एके कट्या असणाऱ्या चुलि आिे र्गैरे भार्िंडािंना िरी
जर्ेल िेर्विा एकत्र येण्याची सिंधी द्यार्ी. आर्ची र्ुलिं आहण िी आलेली र्ुलिं जेर्विा हधिंगाणा
घालिाि िेर्विा आम्िालाच लिान िोऊन गेल्यासारििं र्ाटििं . र्ुलिं सिि फोन अर्र्ा कॉम्प्युटर
सर्ोर बसिाि िे म्िणणिं िद्दन िोटिं ठरर्ि िी र्ुलिं पत्ते 'कु टिाि ', कॅ रर्, दर्शेराज, निंिर सर्ुद्र,
र्ाके ट भटकणिं, धुर्ाधार गप्पा, हभिंिी िलिील असे िसण्याचे धबधबे, शाहब्दक कोट्या आहण
अर्ाविच आचरट िाणिं याि र्ुलिं गुिंिलेली पाहिली क्रक र्न प्रसन्न िोऊन जाििं. या साऱ्या
रर्िाणाि र्ी आहण नर्रा सुद्ा इक्वली आचरट बनिो. म्िणूनच िी र्ुलिं इर्े यायला प्रचिंड उत्सुक
असिाि.

एरर्विी अभ्यासाच्या क्रूर रिाटगाडग्याि हपचून हनघालेली िी र्ुलिं या सुट्टीच्या
क्रदर्साि ककिं र्ा त्यािंच्याच भाषेि म्िणजे िँग आऊटच्या क्रदर्साि रात्री दोन िीन चारपयिंि सुद्ा
जागि गप्पा र्ारि बसिाि, रात्री दोनला र्ॅगी ककिं र्ा हजलब्या िािाि, आहण सकाळी उठू न
पिार्े िर एकर्ेकािंच्या अिंगार्र कु ठे िी िाि पाय टाकू न र्नर्ुराद झोपलेली क्रदसिाि, र्ग उठणिं
दिा बारापयिंिसुद्ा िेचलिं जाििं, र्ुलािंना असिं झोपलेलिं बघिाना र्स्ि र्स्ि र्ाटि रािििं. िेच िर
त्यािंचा र्ाढीचे िण असिाि. िी सुद्ा त्यािंची गरज आिे. त्यािंच्या त्या झोपलेल्या चेिऱ्े यािंर्र सुद्ा
सर्ाधानाच्या लिरी उर्टू न र्ािि असिाि. र्ी िर चक्क र्ािंबून बघि राििे त्यािंच्या या र्स्ि
िुशहर्जाज झोपण्याकडे सुद्ा.
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आम्िी एक र्ात्र करिो एरर्विी त्यािंचे व्रिस्र् आई बाबा जे कािी सल्ले सूचना न र्किा
देिाि, िे देणिं टाळिो, शक्यिो लािंब चेिऱ्याने टाकलेले लेक्चर टाईपचे डायलॉग्ज.. अििं...
र्ज्यव..... " िर्िं िे करा " म्िणून आम्िीिी सुटिो. र्ग सर्ुद्रार्र जािा, ठसका लागेपयिंि पाणीपुरी
कोंबणिं, िोंडिं लाल हपर्ळी करि कपड्यार्र डाग पाडि बफावचे गोळे िाणे, र्ाळू ि लािंब पाय
करून आरार्ाि गप्पा िाणि बसणिं, आल्यागेल्यार्र टीका रटप्पणी करणिं, प्रसिंगी त्याची
नक्कलसुद्ा उिरर्णिं कधी बािंद्रयाच्या क्रकल्ल्यार्र जाऊन बसणिं िर कधी गेटर्ेला रपेट आहण कािी
िी म्िणजे कािीिी करणिं िे आर्चे उद्योग असिाि.

र्ुलिं इर्े सर्ोर नािीि म्िणून र्ोडिं गिंभीर िोि सािंगार्सिं र्ाटििं क्रक आपल्याला आजोळ
िोििं, आजी आजोबा र्ार्शी र्ार्ा िोिे, गार् िोििं, झोपाळे झाडिं, गुरिं आहण िूप कािी आठर्णीि
जपून ठे र्ण्यासारििं िोििं. इर्विेंट र्ेनेजसव ना र्गैरे पैसे न देिा घरच्यािंनी घरच्यािंना सोबि घेि
के लेले चार पाच सिा क्रदर्सािंचे सोिळे िोिे, म्िणूनच आपल्या र्नाच्या परड्या त्या सुिंदर
आठर्णींनी भरून र्ाहू शकिािेि, िर र्ग िे अपना भी फजव बनिा िै ना क्रक आपण आपल्या
र्ुलािंसाठी भाचर्िंड, पुिर्िंडािंच्या 'उद्या'साठी आठर्णी हनर्ावण करून ठे र्णिं!
िी र्ुलिं एकत्र आली क्रक र्ेगळिं च सर्ाधान र्ाटू न जाििं. िे भाऊ र्ाझ्या र्ुलींची एका
भार्ाच्या नात्याने जेर्विा काळजी घेिाि िेर्विा र्ुलींना सख्िा भाऊ नािी याचा हर्सर पडिो.
(नािी नािी... र्ुलगा नािी म्िणून र्ी सेंटीर्ेंटल र्गैरे झाले नािीये ).
र्ाटििं, पुढच्या पाच साि दिा र्षावि र्ुलिं हशिणासाठी, पुढे व्यर्सायाहनहर्त्त कु ठे
कु ठे गेलल
े ी असिील, र्षावर्षावि भेटिील न भेटिील, पण त्यािी पररहस्र्िीि आठर्णीचा
अनर्ोल िहजना िर आपण त्यािंच्या र्ैल्यािंर्ध्ये ठासून भरून ठे र्ू शकिो. आठर्णींच्या याच
धाग्यािील कािी दोर पकडू न िी र्ुलिं एकर्ेकािंना धरून राहू शकिील, कु ठे िी का असेनाि! आज
आपण जसे आठर्णींच्या अर्ािंग डोिािंर्ध्ये डु ब
िं ण्याची र्जा घेि असिो, िशाच त्यािंच्या त्या
डु ब
िं ण्यासाठी त्यािंच्या र्जेसाठीचे गोड्या पाण्याचे साठे आपणच भरून ठे र्ू शकिो.
बरिं इर्े पैसा प्रहिष्ठा, पोहझशन र्गैरेचा दुरान्र्येिी सिंबिंध येि नािी. आहण र्ुलािंच्या
लेिी िर नािीच नािी. फक्त एकत्र येणिं , हुिंदडणिं, िसणिं गाणिं कधी गळयाि गळे घालून रडणिं
आहण िा िा िाणिं, या साऱ्यािून एकर्ेकािंच्या जर्ळ येणिं असििं. आहण आपण आजचे आई बाबा,
र्ार्ा काका र्ार्शी यािंनी िे जुळर्ून आणणिं असििं, याि फार र्ोठिं भव्य क्रदव्य कािीच नसििं पण
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िरीिी त्याचिं र्ोल फार अहधक असििं , फोटो अल्बर् बनिो त्यार्ेळी त्याचिं र्ोल फक्त पैशाच्या
रुपाि असििं, परिं िु सरत्या काळासोबि पैसा कर्ी िोि िोि, त्या अल्बर्चिं भार्हनक र्ूल्य र्ाढि
जाििं. आपण एकच करायचिं या आठर्णींच्या अल्बर्र्ध्ये अधेर्ध्ये कािी रिं गीि हपसिं, कािी
पानािंच्या निी, सुगिंध सािंडणारिं कािी िळू च पेरून ठे र्ायचिं... अगदी कोणालािी न सािंगिा.
उद्या... अर्ाविच कािी र्षािंच्या 'उद्या '.... जेर्विा र्ुलिं िो अल्बर् उघडिील आहण एक
एक पीस िािी धरून बसिील, िळर्ी िोि आठर्णींर्ध्ये हििंदोळि राििील, िेर्विा रुपेरी बटा
सार्रि आपण फक्त हस्र्ि िास्य करि असू. र्ागच्या हपढीने आपल्यार्र करून ठे र्लेल्या
कजावची., कदाहचि िी ककिं हचिशी परिफे डच म्िणा ना!!!
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२४ . र्ी आहण हलरीलची जाहिराि.

हलरीलची जाहिराि. हपळदार शरीराचा िसरा बाबा, िो पाय रे टि चालिोय, आहण
चार सेकिंदािंनिंिर क्रदसििं क्रक त्याची हचर्ुरडी त्याच्या पोटरीला हबलगलीये. आहण र्ग लगेचच
दोघिं र्जेि हिरव्या हिरव्या साबणाने फे स काढकाढू न अिंघोळ करिाि. बघणारा म्िणिो र्ॉर्,
र्विॉट अ कन्सेप्ट सर जी!

साल 1993, र्ी पन्नास क्रकलोर्ीटरचा चेप गदीचा प्रर्ास करून सिंध्याकाळी सािला
र्विीटी र्रून डोंहबर्ली गाठायचे. ऑक्रफस आकडेर्ोड, बॅलहन्सिंग, ओर्विरटाईर् र्गैरे र्गैरे. लोकल
ट्रेनर्ध्ये सीट हर्ळे ल न हर्ळे ल कसलीच शाश्विी नािी. घरी आल्याबरोबर िािपाय िोंड धुर्ून
लगेच पदर िोचून स्र्यिंपाक घराि जायचिं. एका िािाने चिा दुसऱ्याने कु कर र्गैरे र्गैरे. त्यािच
क्रफ्रज उघडू न भाज्या बािेर काढायच्या. हिसरीकडे पोळयािंची कहणक र्ळायला घ्यायची.
क्रदर्सभर बािेर असलेली आई घरी आली क्रक आपला पूणव िक्क हिच्यार्र प्रस्र्ाहपि करणिं आपलिं
किवव्य र्ानणारी धाकटी लेक र्ग एक िणिी र्ला सोडायची नािी. हिला उचलून िेळर्णिं, िास
हिच्यासोबि बसून िीच कौिुक करणिं र्ेळेच्या दृष्टीनिं परर्डणारिं नर्विििं. र्ग िी पायाला घट्ट
हर्ठी र्ारून ठे र्ायची. त्यार्ुळे एका िोलीिून दुसऱ्या िोलीि जायचिं झालिं , फ्रीजर्धून ककिं र्ा
कपाटािून कािी काढायचिं असलिं िरी हिची र्ाझ्या पायाला बसलेली घट्ट हर्ठी िशीच रािी
आहण र्ी लेकीला पायाला हबलगलेली घेऊन एक पाय रे टि घरभर क्रफरायचे , आपली कार्िं करि
रािायचे, हिलािी त्याि कािी प्रॉब्लेर् नसायचा, आईला हचकटू न रािणिं एर्ढिं एकच हिचिं उक्रद्दष्ट
असायचिं.
हलररलची टीर्विी र्र येणारी जाहिराि बघून र्ाटििं िेर्विा िे क्रदर्स शूट करून ठे र्ले
असिे िर के लेल्या कष्टाचिं सार्वक झालिं असििं आहण आज त्या जाहिरािीि क्रदसणाऱ्या बाप्याच्या
ऐर्जी र्ी क्रदसले असिे. अगदी ररयल िरीिुरी आई आहण हिला हबलगलेली हिची लेक.
कोणालाच र्ेगळा अहभनय र्गैरे करार्ा लागला नसिा कारण आम्िी दोघी िे प्रत्यि जगि िोिो
आहण िो िोऱ्यानिं पैसा हर्ळाला असिा िो र्ेगळाच
जाऊ दे, एके काचे नशीब आणिी काय :(
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२५. र्ला आर्डििं म्िणून.
इटु कली चािंदणी चर्कार्ी आहण हिच्या हपटु कल्या उजेडानिं सगळिं लख्ि र्विार्िं.
" िू कशाला भािंडी घासिेस? र्ार्शी आिेि ना? "
" अगिं, भािंडी क्रकिीिी असली िरी कर्ीच पडिाि, बरिं पाणी हपण्याचे पेले, काचेची,
कोटींगची, टोकदार र्गैरे भािंडी आपणच घासिो. डार् चर्चे काटे यािंच्या कोपरे िाचा स्र्च्छ
करिोच आहण ऑक्रफसच्या जेर्णाचे डबे.... अर्ुक हन ढर्ुक " ओटाभर भािंडी आर्रिाना क्रदलेली
रोजची िीच िी स्पष्टीकरणिं आहण नव्या स्पष्टीकरणािंचा शोध.
"कार्ाला बाई असिाना िे बालदी बालदी कपडे धुर्ायचिं कािी अडलिंय का? "
" अरे बाबा, हिची म्िणजे आपल्या कार्ाच्या बाईचीसुद्ा पन्नाशी झाली, िल्ली हिची
पण पाठ किं बर दुििे, . आहण दुसरिं म्िणजे रिं ग जाणारे , नाजूक निीचे ककिं र्ा ज्यािंना ब्श र्ारायचा
नसिो असे कपडे आपले आपण धुिलेले बरे ...... र्गैरे र्गैरे फलाणिं क्रढकणिं.
बाईला म्िणजे घरकार् र्ार्शीला र्दि िोिे िा घट्ट र्ुद्दा अर्ाविच पहिल्या निंबरार्र.
पण अचानक ध्यानी र्नी नसिाना िीच िी चािंदणी चर्कली.
का करिेस? का करिेस? काय गरज आिे? आपण एर्ढे पैसे र्ोजिो र्ग आपण कार्
का करायचिं?
के र्ढे प्रश्न? आहण त्या प्रश्नािंची उत्तरिं शोधण्याची क्रकत्येक र्षािंची झटापट.
आहण त्या क्रदर्शी अगदी अचानकच उत्तर आपोआप आपण िोि सर्ोर आलिं. " र्ला
आर्डििं म्िणून " िो र्ला आर्डििं िे करायला बस्स.
आि... क्रकिी लख्ि झालिं सगळिं .
" र्ला आर्डििं म्िणून " फक्त िीन शब्द आहण क्रकिी गोंधळ घािला आपण? क्रकिी
स्पष्टीकरणिं, शब्दािंची जुळर्ाजुळर् . देर्ा! इर्ेच िर िोििं क्रक. काय काय? सगळया प्रश्नािंचिं उत्तर.
फक्त िीन शब्दािंचिं! र्ला आर्डििं म्िणून. बस्स.
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िोििं ना असिं बरे चदा. अगदी आपल्या जर्ळ, कु शीिच म्िणार्ी अशी क्रकिीिरी उत्तरिं
असिाि आहण आपण िुळयागि चािंदण्या शोधि क्रफरि असिो. अर्ावि िी इटु कली चािंदणी
चर्किे आहण हिच्या इर्ल्याशा प्रकाशानिं सगळिं उजळू न हनघििं. गोष्टी छोट्या असिाि पण
आपल्या िेजानिं क्रदपर्ून टाकणाऱ्या.
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२६ सिंस्कारािंच्या र्ूळापाशी.

िर सिीची गोष्ट.
सिी अशीच आर्च्या र्याची. पन्नाशी हबन्नाशी आहण नेिर्ीचे चचेचे हर्षय र्गैरे
र्ाली.
ििं.... िेच िे आरोग्य, व्यायार्, िाणिणार् हनयिंत्रण, आयुष्य छानपणे जगणिं,
जगण्याच्या स्ट्रॅटेजीज र्गैरे.
सिी र्ुिंबईिच जन्र्लेली र्ोठी झालेली. आई हशहिका, बाबा सेर्ादलर्ाले.
हनरपेििा हनररच्छिेचिं बाळकडू , साधेपणा आहण जगण्याची सकस ित्र्िं र्ारशाि हर्ळालेली
सिी.
सिी सािंगि िोिी, त्यािंच्या कडे र्ासे घेऊन येणाऱ्या कोळीण र्ार्शींचीसुद्ा हिसरी
हपढी सिीच्या घराच्या िीन हपढ्यािंबरोबर सर्ािंिर चालि आलेली. पूर्ी र्ार्शीची आई येई
आिा र्ार्शी येिे. सिी घराि नसली िरीिी िाजिं फडफडीि म्िार्रिं साफ करून िळद र्ीठ
लार्ून घट्ट झाकणाच्या डब्याि र्गैरे घालून सिीच्या क्रफ्रजर्ध्ये ठे र्ण्याएर्ढी र्ार्शी 'आपली'..
सिीचा लेक र्ार्शीच्या अिंगािािंद्यार्र िेळि र्ोठा झालेला. िक्कानिं चार शब्द
ऐकण्या बोलण्या एर्ढा.
िर सिीच्या लेकाचिं नुकििंच लग्न झालिं. अजून र्षव र्विायचिंय. लेक सून उच्च उच्च
हर्द्याहर्भूहषि र्गैरे.
सिीची आई नोकरी करणारी. सिी स्र्िः नोकरी करणारी आहण आिा सुनबाई पण
नोकरी करणारी त्या र्ुळे नोकरीचे अहधकऊणे पुरेपूर ठाऊक असलेली. त्याि सिीला एकच
र्ुलगा त्यार्ुळे रटहपकल सासू सून नाििं नसून कु ठे िरी लेकीची िौस भागर्ली जाण्याचिं सुद्ा
र्ॅटर.
सिी सुनेचिं कौिुक सिि सािंगि असिे. नव्या हपढीचे अहिव्यस्ि ििंत्र, त्यािंची टेन्शन्स,
त्यािंचे िाण, आर्विानिं र्गैरे नेिर्ी बोलले जाणारे हर्षय. नव्या हपढीचिं क्वहचि 'अहि' र्ाटार्िं असिं
प्रॅहक्टकल असणिं र्गैरे र्गैरे.
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िर कोळीण र्ार्शीची आहण नव्या सुनबाईंची अद्याप भेट झाली नर्वििी. र्ार्शी
चार र्ेळा म्िणाली सुनबाई बघायचीयिं िुझी. िर त्या क्रदर्शी सिी कसल्याशा कार्ाि बुडालेली.
आज र्ासे घ्यायचे नर्वििे म्िणून र्ार्शी र्र येणार नर्वििी. पण िी िळर्जल्यार्र आलेली
सर्जलिं. र्ग सिीचा लेक आहण सुनबाई िाली गेले. िोर्र सिी बाल्कनीि येऊन बघि िोिी.
लेकानिं आहण सुनेनिं र्ार्शींना र्ाकू न नर्स्कार के ला. र्ार्शींनी डोक्यार्र िाि क्रफरर्ून िोंडभर
आशीर्ावद क्रदल्याचिं सिीला जाणर्लिं. हिघािंच्या चेिऱ्यार्र प्रसन्निा िोिी.
प्रत्येक र्ेळी प्रत्येक गोष्ट शब्दाि सािंगार्ी लागि नािी. सिंस्कार के ले सिंस्कार के ले असिं
असा डिंका र्ाजर्ार्ा लागि नािी. कािी नािी हपढ्यािंबरोबर हनिळ र्ािि येिाि आहण या धारा
अशाच पुढे र्ािि रािणिं त्या धारे ि र्ािणाऱ्यािंर्र अर्लिंबून असििं. हिर्े हडग्रयािंची भेंडोळी,
हिशािली पाच दिा काडिं, आपलिं पिंचर्ीसाव्या सत्ताहर्साव्या र्जल्यार्र रािणिं कािी म्िणजे
कािी आड येि नािी. येऊ नये.
जगणिं सुिंदर असििं आहण आपण रुजर्लेल्या गोष्टी सिज फु लि जािाना बघणिं िूप
सर्ाधान देणारिं .
"त्या दोघािंनी र्ार्शींना र्ाकू न नर्स्कार के ला िेर्विा र्ला एर्ढिं छान र्ाटलिं, र्ी
शब्दाि नािी सािंगू शकि " म्िणणाऱ्या सिीच्या डोळयाि जे कािी भार् उर्टले िोिे, र्ो देििे
बनिे र्े.
आि, र्लाच सर्ृद् शािंि र्ाटू न गेलिं.
पुढची हपढी, नर्ी हपढी.... बोलि नसली िरी जाणि असिे बरिं च कािी. आहण जुन्या
हपढीनिं, र्धल्या हपढीनिं, नव्या हपढीनिं िे न बोललेल,िं ऐकि र्ाचि, दुसऱ्याला दािर्ि पुढे
जाण्यािच िे हनिळ र्गैरे र्ािणिं आिे. नािी का!
गोष्ट, म्ििंटलिं िर छोटीशीच पण सिंस्कारािंच्या र्ेट र्ूळापाशी नेऊन ठे र्णारी.

57

गोष्टी छोट्याच असतात

स्मिता गानू जोगळे कर

२७ भेटलेली छोटी पण िूप र्ोठी र्ाणसिं.
इस्र्ाईल भाई. रस्त्यार्र उभा राहून दोऱ्या, र्ायसव, िँगसव र्गैरे हर्किो. बाजाराि
सिज सर्ोरासर्ोर आलो िर नर्स्िे करिो.
र्ागच्या आठर्ड्याि त्याच्या िोक्यासर्ोरून जाि िोिे. िो म्िणाला " दिाचिं नर्ीन
बिंडल िर्िं िोििं. परर्ा येऊन गेलो पण कॅ हशयरनी सािंहगिलिं, नर्ीन बिंडलिं सिंपली. चार क्रदर्सािंनी
घरी कािीिरी कायवक्रर् आिे र्गैरे र्गैरे " म्ििंटलिं उद्या ब्ािंच र्ध्ये आलास क्रक र्ला भेट. घरी एक
बिंडल आिे िे आणून देिे िुला.
र्ीरजीच्या दुकानािून सार्ान घेिलिं. िो म्िणे "उद्या नानो भाई येईल. आईला
िॉहस्पटलला ऍडहर्ट करायचीये. ड्राफ्ट बनर्ायचाय. त्या आधी सगळया अकाउिं ट्ट्सर्धून एका
अकाउिं टर्ध्ये पैसे ट्रान्सफर करायचेि. अर्ुक र्ाजायच्या आि िॉहस्पटलला पोिोचायचिंय " म्ििंटलिं
र्ाझिं सेक्शन र्ेगळिं च आिे िरीिी र्ी नर्री (ररकार्ी) असले िर फटाफट करून देईन, नाना
(धाकटा) भाईला र्ाझ्याकडे पाठर् "
स्टेशनला किं गर्े हर्कणारा, क्रदर्साला पन्नास शिंभर रुपये हर्ळर्णारा आर्चा
कस्टर्र. र्ी दोन किं गर्े घेिल्यार्र म्िणे " पैसा एक का िी देना " अर्ाविच कस्टर्र असलेल्या
दुकानदारािंकडू न कधीच स्पेशल कन्सेशन ककिं र्ा भार् पाडू न र्गैरे न र्ाहगिल्यार्ुळे प्रेर् आहण
आदर अबाहधि राहिलेल.े
एिाद्या गरीब ग्रािकाकडे र्ोजके च पैसे असिाना, अनपेहििपणे सािंहगिले गेलेले
र्रचे दोन पाच दिा रुपये सुद्ा द्यायला नसिाना र्ग " असिील िर द्या, नािीिर राहू द्या ककिं र्ा
निंिर कधी इकडे आलाि िर द्या " म्ििंटल्यार्र आहण त्याचिं कार् झाल्यार्र त्याच्या डोळयाि
उर्टणारे भार्.
नोटबिंदीर्ध्ये रात्री नऊ र्ाजिा घराच्या पायरीपाशी आणून सोडणारा आहण पैसे
र्ना करणारा आर्चा ररिार्ाला साबीरभाई. क्रकिी क्रकिी र्ाणसिं... र्ाणसिं! 🌿🍀🌾
आि!
प्रत्येक र्ेळी र्ाटििं बाबा सोबि असिो. 👸आहण बाबा सोबि त्याची आठ दिा
र्षावची लेक. दुकानाच्या रािंगािंर्धून जािाना, गानू भाई िे िुर्च्यासाठी म्िणि चर्ळीच्या
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शेंगािंची जुडी गानूिंच्या हपशर्ीि कोंबणारा कोणी, गानू सािेब, चार र्हिन्यािंपूर्ी िुर्च्या कडू न
उसने घेिलेले िे पैसे. द्यायला र्ोडा उशीरच झाला म्िणणारा कोणी, र्ाझ्यासाठी भरुचची दोन
हिक्रकटिं काढू न ठे र्ा म्िणणारा कोणी, शेिाि आलेलिं पहिलिं पीक ज्याि र्ािंगी. हुरडा, िुरीच्या
भुईर्ुगाच्या शेंगा, हिरव्यागार पालेभाज्या असिं कायकाय असििं, देर्ाला नैर्ैद्य दािर्ल्यागि
हपशव्या भरून आणून ठे र्णारा हनष्पाप शेिकरी कोणी. गानूभाईंनी पैशाच्या र्ोजर्ापाि
बसणारिं कािीच के लेलिं नसििं, ना कशाची जाहिराि र्ा अपेिा. िरी क्रकिी क्रकिी र्हणभाई,
शािंिीलाल, िसर्ुिराय, जयिंिीभाई, र्ोटा भाई, प्रभुदास....!!
पैसे प्रहिष्ठा अििंकार इगो पोहझशन, क्रदले क्रकिी घेिले क्रकिी या सगळया शब्दािंपासून
हिशेबािंपासून िूप दूर असलेले िे सगळे र्ेडे प्राणी. 😘🐾
या सगळया भूिकाळाि, र्िवर्ानािले र्ाझे इस्र्ाईलभाई, र्ीरजीभाई, भाजीर्ाली
उर्र्वला, किं गर्े हर्कणारा जुनेद, ररिा चालर्णारा प्रेर्चिंद ककिं र्ा साबीरभाई अलगद हर्सळू न
जािाि. सरहर्सळ िोि राििे. काळाचे िुकडे इर्े हिर्े पसरलेले एक िोऊन येिाि. जगण्याचे
अर्व कळि राििाि, नर्े अर्व सापडि राििाि.
पुनजवन्र्, पुण्याई, नशीब र्गैरे आपल्याला कािी ठाऊक नसििं र्ात्र नात्यािंच्या
ऋणानुबिंधाच्या नव्या व्याख्या आपल्याच सर्ोर हलहिल्या जाि असिाि.
कोणिी पुण्याई असिे आपली क्रक आपल्याला अशी 'श्रीर्िंि ' र्ाणसिं भेटिाि आहण
आपण आणिी आणिी श्रीर्िंि िोि राििो. कोण बोट धरून चालर्ि असििं आपल्याला क्रक स्र्च्छ
हनिळ र्ाटच सर्ोर येि राििे. काय असििं कसिं आहण का असििं ठाऊक नािी! 🙏🏼💐
गोष्टी छोट्याच असिाि पण भरून टाकणाऱ्या भारून टाकणाऱ्या. 🌈
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२८. पूराि र्ाहून गेलल्े या आठर्णी.
र्ुळाि हचर्ूटभर िोििं िेिी पूराच्या पाण्यानिं र्ाहून नेलिं.
टळटळीि उन्िाि र्ला हन दादाला घेऊन र्ार्शी अहलबागला गेली िोिी. र्ी र्य
र्षव िीन दादा र्य र्षव पाच.
िेर्विाच्या प्रर्ेप्रर्ाणे भरपूर पार्डर आहण भरपूर काजळ लार्ून र्ार्शीनी र्ला आहण
भार्ाला िैयार के लिं िोििं. दोघािंच्या दाट के सािंचा एकीकडे सरळ रे षेि भािंग पाडू न क्रदला िोिा.
आईनिं हशर्लेला सुरेि काळा फ्रॉक ज्याला र्ोठ्या कॉलरला इर्लुशी सफे द लेस.
फ्रॉकला िाली पण क्रफ्रल क्रफ्रल आहण प्रत्येक क्रफ्रलला िीच िी हचटु कली लेस. दादा िाफ शटव आहण
ढगळू िाफ पॅन्ट. एका फोटोि र्ी हुप्प फु गून पुरी झाले िोिे. फोटोग्राफरनिं क्रदलेल्या सूचना र्ला
अहजबाि र्ान्य नर्वित्या. कृ हत्रर् फोटोंबद्दल हिटकारा िेर्विापासूनच असार्ा का... कोण जाणे!
र्ार्शीनिं िौसेनिं लार्लेलिं काजळ बिंडिोरपणे डोळयािंच्या बािेर आलिं िोििं. िेर्विाच्या
त्या परडी सारख्या रटहपकल स्टु हडओ टाईप िुचीि हि पुरी बसली िोिी. अिरशः र्ाऊचिं हपल्लू
जणू. आहण फोटो काढणाऱ्याला फू ल टशन.
दुसऱ्या फोटोि शेजारी दादा उभा िोिा. चेिऱ्यार्र अपार भाबडे िरी जबाबदारीचे
भार् आहण र्नाच्या िूप िूप आि जपून ठे र्लेलिं हचत्र म्िणजे दादानिं र्ाझ्या िािंद्या भोर्िून िाि
र्ेढून घेि र्ाझ्या फ्रॉकच्या क्रफ्रलचिं एक टोक बारीक हचर्टीि पकडलिं िोििं. र्ी िशीच फु गलेली
पण दादा एकदर् अलटव.
बाबा गेला, आईनिं सगळिं भक्कर् हनभार्लिं पण 'दादा आिे' िा भार्च अख्ख्या जगाचिं
बळ देऊन जाणारा. फार शब्द बिंबाळ नर्विििं आर्चिं जग. आजिी नािी, िरीिी न बोललेलिं बरिं च
कािी रे िून ठे र्लेलिं, िो जबाबदारीचा हर्श्वासाचा धागा आजिी िसाच अिूट. िेर्विा त्यानिं
फ्रॉकच्या क्रफ्रलचिं टोक हचर्टीि धरलिं िोििं आज र्ी त्याच हचत्रािले भार् हचर्टीि धरून आिे.
२६ जुलै च्या पूराि छिापयिंि पोिोचलेल्या पाण्याि सबिंध घर िरिं गि िोििं, पुस्िकिं
कागदपत्र.... आहणssssss सगळे फोटो.
िेच िे हचर्ूटभर फोटो.
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हचर्टीि पकडलेला िो काळ, िे िण परि कसे आणार्ेि. आि त्याचे िोल ठसे घट्ट
उर्टलेले असले िरी इर्े सोडलेले छोटेल्यािंचे फोटो बघिाना त्या दोन फोटोंची अिोनाि आठर्ण
येिे.
अििं डोळे अहजबाि ओले करायचे नािी म्िणि र्ी दोन बोटािंची हचर्ूट करिे आहण िे
दोन फोटो अलगद िाली घेिे. िळिािाि िलके च धरि हृदयापाशी नेिे. र्ला िे स्पष्ट क्रदसि
असिाि.... नजर धुरकटलेली असली िरीिी.
गोष्टी छोट्या असल्या िरी आठर्णी िोल ओल्या.
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२९ र्ोठे झालेले भाचे पुिणे र्गैरे.

प्रसिंग 1.
"काकू काय करिीयेस?"
"कािी नािी रे अशीच बसल्ये. "
"चल िुला नव्या गाडीिून चक्कर र्ारून आणिो " म्िणि पुिण्या र्स्िपणे पोलोचिं दार
उघडिो.
"ििं बस ". काकू बसिे.
िोच दार लार्िो सुद्ा. गाडीि कु ठलिंिरी ढािंगचीक गाणिं सूरू िोििं पण आज काकू
अहजबाि ईरीटेट िोि नािी.
जरा जास्ि स्पीडर्ध्ये चालिे गाडी पण र्याचा िुर्ार म्िणि काकू म्ििंजच
े र्ी राईड
एन्जॉय करिे.

प्रसिंग 2.
र्हिनीचा हनरोप घेि र्ी म्िणिे " चल गिं हनघिे "
भाऊ र्हिनी हर्चारिाि "कशी जाणारे स "
"बस स्टॉप पयिंि िर जायचिंय, जािे ररिाने "
भाचा त्याचे र्विॉट्ट्सऍप बाजूला ठे र्ि म्िणिो " आत्या र्ािंब गिं..... सोडिो िुला "
अरे र्ी जािे
"र्ािंsssब गिं " म्िणि नेसत्या थ्रीफोर्वहनशी िो क्रकटोि पाय अडकर्िो, चार्ी घेिो, टू
र्विीलरला क्रकक र्ारिो " आत्या दोन्िीकडे बस बर का "
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र्ािन सुटिे, इर्े पण जोशाि. र्ी म्िणिे "अरे जरा िळू "
"िू बस हबनधास्ि, र्ला सर्य आिे "
र्ग िेल्र्ेटच्या फटीिून गप्पा, पुण्याला पुढच्या कोसव साठी जायचा िपशील, जो
र्हिनीनिं ऑलरे डी र्ला सािंहगिलेला असिो.
" जपून रे बाबा " आत्याचा काळजीभरला स्र्र पण सोबि कौिुकाची दाट झालर
सुद्ा.

पुिण्या काय भाचा काय, र्य र्षव एकोणीस िे एकर्ीस, गप्पािंर्धून र्ाझ्यासर्ोर
नव्या हपढीचे हर्श्व उलगडि असिे, अगदी आईबाबा आहण र्ुलािंर्धल्या कम्युहनके शन गॅपपासून
गलवफ्रेंडपयिंि, क्रकिी िाज्या भार्हनक गोष्टी शेअर िोि असिाि, क्रकिी सुद
िं र स्टेटस िी र्ुलिं र्ला
देि असिाि त्यािंना सुद्ा कल्पना नसिे.
पुन्िा पुन्िा जाणर्ििं कोणी िरी ऐकू न घेणिं हि प्रत्येक जीर्ाची के र्ढी र्ोठी गरज असिे
आहण िी क्रकिीकदा अिृप्त राहून जािे.
काल ज्यािंना उदारपणे र्ी हिडकी ऑफर के ली िोिी िी िी र्ुलिं र्ोठी झाली िरी
कधी, ड्रायहर्वििंग हशकली कधी?
आहण आज र्स्िपणे र्लाच हलफ्ट देिायि.
र्ला फार सॉहलड र्ाटि रािििं. िुम्िी भारीच आिाि रे पोरािंनो, म्िणूनच र्ला िूप
जास्ि आर्डिा.
हबनधास्ि बोलनेका अपनी आत्याके सार्, काकू के सार् …हजयो. सगळी र्रगळ
कु ठच्या कु ठे पळू न जािे या हपढीसोबि बोललो क्रक.
भारी भारी. असेच उर्लि रिा... उलगडि रिा स्र्िःला आहण छोट्या
छोट्यागोष्टींर्धून आम्िालािी ऊजाव देि रिा.
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३०. सलार् हिच्या हजद्दीला.

"अशा र्ध्यरात्री िे हि टू र्विीलरनी? जायलाच िर्िं का रे ?"
"अगिं आई, र्ी जाईन व्यर्हस्र्ि. हचल. "
चलहबचल एका आईच्या र्नाची. लेकाच्या हर्त्राला झालेला रोड ऍक्सीडेन्ट आहण
त्यािच सिंपलेला िो जीर्. अजून आठर्ण िाजी, र्ेदना ओली.
िरीिी लेक हनघालेला. िािाि टू र्विीलरची चार्ी, घड्याळाने रात्री अकराचा काटा
ओलािंडलेला.
" पोचलास क्रक फोन कर रे बाबा ".
" िू झोप. र्ी कळर्िो "
लेक गेला. बाईकला क्रकक र्ारल्याचा फरव रवरवरव फरव रवरवरव आर्ाज आला. झोप कािी येई
ना. डोक्याि काहूर र्ाजलेल.िं र्ास्िहर्क त्याला पोिोचायला िीनेक िास िरी लागणार ठाऊक
असून िासाभरापासूनच हिचे फोनच्या टरिं गकडे कान.
उहशरा कधीिरी हिचा डोळा लागला.
रात्रीि नेर्किं काय झालिं कोणालाच कळलिं नािी. सकाळी हि उठली िे एक िाि एक
पाय िलर्िा येई ना. आपण अजून झोपेि आिोि का? अििं. देर्ाss.... िे काय िोििंय र्ग? र्ी
िाि का उचलू शकि नािीये... आहण र्ला हबछान्यािून उठायचिं आिे.. पण िा देि का सार् देि
नािीये?
र्ला बोलायचिंय. ििं शब्द उर्टिायि अजून.
हिने नर्ऱ्याला िाक र्ारली. हिची अर्स्र्ा बघून िो िबकला. शेजारी आले.
धार्ाधार् के ली. र्ेट िॉहस्पटल.
बािेर काळजीने िदिदणारे चेिरे . आिला जीर्घेणा हर्लिंब.
काय... काय सािंगिील डॉक्टर?
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आहण हसस्टर सािंगि आली " िुम्िाला आि बोलार्लिंय "
नर्रा आि गेला. र्ध्यरात्री कधीिरी याना पॅराहलहससचा िीव्र अटॅक येऊन गेलाय.
कसला िरी प्रचिंड िाण र्ेंदर्
ू र आलेला असार्ा. जर िेर्विाच कळलिं असििं आहण दोनेक िासाि
इर्े आणलिं असििं िर पररहस्र्िी आटोक्याि राहिली असिी. पण..!
सगळिं सिंपलिं क्रक काय. उफ्फ!
लेकाला जाऊ नको सािंगि िोिे िरीिी िो अशा अडहनड्या र्ेळी गेला. त्याच्या
हर्त्राचा चेिरा, हर्हच्छन्न देि, आईचा आक्रिंद आहण सोबि नको नको त्या धास्िार्लेल्या शक्यिा.
र्ेंदल
ू ा िे सगळिं असह् िोऊन शेर्टी कु ठे िरी िे पास ऑन झालिं. आहण िाि पाय चेिऱ्याची एक
बाजू पिंगू.
अशी क्रकिी र्षव गेली. आठ दिा क्रक जास्िच.
पोटच्या पोराची गोष्ट आहण हिचा धीर कु ठे गेला न जाणे, एरर्विी िी र्ोठ्या धीराची
बाई. टेबल टेहनस टुनावर्ेंट्ट्सना ऑक्रफसला ररप्रेझेन्ट करणारी. सिि उत्सािी, आनिंदी,
सळसळणारी, नर्नर्ीन गोष्टी ट्राय करणारी, छान प्रसन्न िसणारी.
पण गोष्ट सिंपली नािी. पुढची गोष्ट हिने स्र्िः घडर्ली. हबघडलेली किाणी नेटानिं
र्ाटेर्र आणली.
िी परर्ा भेटली.
अटॅकचा िाणािुणा इिक्याि पुसल्या जाण्यासारख्या नर्वित्या. एक िाि लुळा
आिेच. चालण्याि सुद्ा एक पाय हििकीशी सार् देि नािी. पण जुना उत्साि आनिंद परि
हर्ळर्ण्याि िी यशस्र्ी झाली आिे. जोराि बोलि िोिी, र्ोकळिं िसि िोिी. आपल्या घोगऱ्या
आर्ाजाि सगळयािंची हर्चारपूस करि िोिी.
ट्रेन प्रर्ास शक्य नािी.
कशी आलीस? या प्रश्नार्र िी सिज म्िणाली. कारने आले.
ड्रायर्विर?
र्ोकळे पणी िसि िी म्िणाली " अििं, र्ीच ड्राइर्वि करि आले "
कु ठू न बोररर्लीहून?
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ििं.
िू बोररर्लीहून कु लाब्याला ड्राइर्वि करि आलीस?
येस, एक िाि एक पाय कार् करि नािी, पण र्ी चालर्ू शकिे गाडी. िािं जािाना
र्ात्र ट्राक्रफक असेल, त्यार्ुळे दादरला आईकडे रात्री रािीन आहण सकाळी बॅक िोर्. बोररर्ली.
(आहण एक र्ोठिं िास हिचिं र्ालिं गडगडाटी िसू )
र्ाझे शब्द सिंपले िोिे.... जे कािी उरले िोिे िे अपुरे िोिे कारण र्ी फक्त र्क्क िोऊ
शकि िोिे. क्रदर्ाळीला रडक्या पोस्ट्ट्स टाकू नये ठाऊक आिे, म्िणूनच हि िूप गोष्टी सािंगणारी
िरी किाणी.
या सगळया प्रसिंगानिंिर हिच्या लेकाची काय प्रहिक्रक्रया असेल? म्िणजेच या
प्रसिंगािून, लेकाच्या र्याच्या र्ुलािंच्या र्नाि कोणिे हर्चार, कोणिे बदल उर्टले असिील? या
अशा गोष्टींचा प्रर्ाणाबािेर िाण घ्यायचा नािी, म्िणणिं सोपिं पण अिंहगकारणिं अर्घड नर्विे िर
अशक्य. र्ुलािंना हचल आऊट र्ाटणाऱ्या गोष्टी पालकािंसाठी क्रकिी सूक्ष्र् पदर घेऊन र्ार्रि
असिाि, िे र्ुलािंपयिंि कसिं पोिोचार्िं?
या सगळया प्रश्नािंर्र, शिंकािंर्र उपाय काय? प्रश्न आहण त्याची आपापल्या परीनिं
र्ािंडलेली उत्तरिं . हर्ळालेली आहण हर्ळर्ायची. आई आईच असिे. काळजी करू नको असिं कोणी
क्रकिीिी म्ििंटलिं िरीिी िे अहजबाि न ऐकणारी बाई असिे.
अििं सरसकट उदात्तीकरण र्गैरे नािी पण िरीिी!
र्रणाच्या र्ेशीर्रून स्र्िःला हजद्दीनिं िेचून परि आणणाऱ्या हिला शेर्टाला कडक
सलार्.
िोय क्रदर्ाळीचा क्रदर्ा म्िणून.
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३१ गार्च्या आठर्णी िोल उराि

र्ी ऑक्रफसर्ध्ये र्ाझ्या सिकारी हर्त्राला सुिासला सािंगि िोिे " िे पलीकडे बसलेले
र्हणकाका ना आपल्या बडोद्याचे आिेि. त्यािंच्या बोलण्याि नेिर्ी बडोदा ( सॉरी, र्डोदरा ),
चोरिं दा, र्ोटीकोरल, चाणोद, र्करपुरा र्गैरे सिंदभव येिाि. िीनचार र्हिन्याि एिाददा िे
गार्ाला जाऊन येिाि. चोरिं दाला त्यािंची शेिी आिे. "
सुिास पण बडोद्याचा. िो छान िसला.
र्हणकाका बँकेि आले क्रक बँकेचिं कार् झाल्यार्र र्ाझा प्रश्न असिोच "आटलार्ा गया
िा के नई चोरिं दा? क्यारे जर्ाना? "
र्ग िे सािंगिाि, र्ागच्या र्हिन्याि जाऊन आलो आिा पुन्िा हडसेंबरला जाईन.
आत्ता हिकडे िर्ा अशी आिे आहण अर्ुक िसिं हन िर्ुक असिं असिं आिे. त्यािंच्या शब्दािंसोबि र्ी
त्या त्या रठकाणी क्रफरि राििे अगदी काकािंच्या न बहघिलेल्या शेिाि सुद्ा जाऊन येिे.
काका हडसेंबरला बडोद्याला जाणार... आि क्रकिी भाग्यर्ान! र्ी म्िणिे " िािं त्यारे
िो उिं हधयु ने पोंक ( हुरडा ) पण र्जाना र्ळशे " म्िणेस्िोर्र र्ी बडोद्याला ककिं र्ा र्ाझ्या गार्ाला
हर्यागार् करजणला पोिोचलेली असिे.
काकािंना पेर्ेंट देिाना र्ग कािीिरी सौम्य आपलेपण दाटू न येििं. त्यािंनी न र्ागिाच
हनर्डक नोटा आपोआप क्रदल्या जािाि. इिरािंना र्ाईट ककिं र्ा टाकाऊ द्यायचिं म्िणून नर्विे पण
जणू आपल्या गार्च्या म्िणजेच आपल्या र्ाणसाला आपल्या आर्ाक्यािलिं िरी कािीिरी िास
द्यार्िं िसिं.
र्हणकाका जािाना र्ला उगाचच र्ाईट र्ाटििं, जे त्यािंचा गार्ी सुद्ा नसििं. पिंचाित्तर
ऐंशीच्या आसपासचे र्हणकाका बघून र्ला र्ाटििं क्रक र्ाझे बाबा आहण र्हणकाका कधी भेटले
असिील का एकर्ेकािंना, हिकडे गार्ाला रे ल्र्ेचिं हिकीट र्गैरे काढिाना? िुळेपणा आणिी काय!
िर सुिासचिं आहण र्ाझिं र्हणकाकािंबद्दलचिं बोलणिं चालू असिाना हर्स्टर कादरी,
एका इिं डस्ट्रीचे र्ालक सर्ोर उभे िोिे. आर्चिं बोलणिं ऐकू न िसि िोिे. र्ग सिंभाषणाि शाहर्ल
िोि िे म्िणाले, िर्ने एक प्रसिंग कहू हस्र्िाबेन. र्ी हस्र्त्झलिंडला गेलो िोिो. परिीच्या
फ्लाईटला र्ेळ िोिा म्िणून जर्ळच्या एका शॉहपिंग कॉम्प्लेक्स र्ध्ये क्रफरि िोिो. आहण र्ाझ्या
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लिाि आलिं, कोणीिरी र्ाझा पाठलाग करििंय. आधी र्ाटलिं भास असेल पण निंिर िात्री झाली.
र्ी शेजारच्या सेक्शनर्ध्ये गेलो, आणिी पुढ,े र्ागच्या भागाि पण िी ओर्विरकोट घािलेली
व्यक्ती ठराहर्क अिंिर ठे र्ून आसपास र्ार्रि िोिी. परका देश. र्ी परदेशाि बराच क्रफरलो
असलो िरी त्या र्ेळी कािीिरी हर्हचत्र भीिी दाटू न आली. सदीर्ेभी पसीने र्गैरे. पुढे िर र्ी
चक्क धार्ल्यासारिा स्टोसवच्या बािेर आलो िर िी व्यक्ती पण र्ाझ्यापाठी.
िणभर र्ािंबलो, हर्चार के ला. िे असिं कु ठर्र पळि राहू र्ी. आहण जाऊ िरी कु ठे .
र्ग नीटच र्ािंबलो. त्या व्यक्तीकडे बहघिलिं. ऊिंच हधप्पाड गोरा िो गृिस्र् र्ाझ्याजर्ळ आला.
र्ाझ्या काळजाचे ठोके र्ाढलेले र्ला जाणर्ि िोिे. िरी र्रकरणी र्ी नजर र्िंड ठे र्ि त्याच्या
कडे बहघिलिं.
िो र्ाणूस म्िणाला " Are you an Indian? "
र्ी म्ििंटलिं " yes "
िो म्िणाला " र्ी िुझ्याशी हििंदीि बोलू शकिो का?"
म्ििंटलिं " बाय ऑल र्ीन्स "
आिsss र्ाझ्या र्नार्रचिं दडपण अलगद िाली आलिं.
िो क्रदल्लीचा िोिा. हसनेर्ाि दािर्िाि त्या प्रर्ाणे उनके पुरिे दोन हपढ्यािंपूर्ी इर्े
येऊन सेटल झाले. र्ोडिंफार हििंदी पिंजाबी घराि बोललिं ऐकलिं जाििं.
जुजबी गप्पा झाल्यार्र िो म्िणाला " और एक फे र्विर चाहिये "
म्ििंटलिं " कहिये "
िो व्याकु ळल्या स्र्राि म्िणाला " Can I hug you? " र्ी िोकार देिा त्याने जी
कािी उबदार हर्ठी घािली क्रक बस. ( िे ऐकिाना र्ला र्हणकाकािंसोबि शेिाि क्रफरणारी,
शेिािल्या कोर्ळया रोपट्यािंना अलगद स्पशव करणारी र्ी क्रदसू लागले. )
सािंगिाना हर्स्टर कादरी त्या िणाि हशरले ककिं र्ा त्या र्ाणसाच्या िगर्ध्ये जणू बुडून
गेले.
बस बाकी पुढे कािी सािंगार्िं बोलार्िं लागलिंच नािी.
गोष्टी छोट्याच असिाि पण हचिंब हभजर्ून टाकणाऱ्या.
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३२. एक सॅकची गोष्ट.
कािी लोकािंना प्रत्येक गोष्ट र्ाजर्ून घ्यायची, िक्क म्िणून र्ागून र्सूल करून घ्यायची
सर्य असिे िर कािी लोक असेल त्याच्याि आनिंदी असिाि. र्ुळाि असलेल्यापेिा आपल्याला
कािी अहधक िर्िंय िेिी जणू त्यािंच्या गार्ी नसििं. शािंििा सर्ाधान जणू त्यािंच्या रक्तािूनच र्ािि
असिाि.
हिची लेक, आिा गेली लग्न िोऊन सासरी. पण िेर्विा कॉलेजला असिानाची गोष्ट.
अकरार्ी बारार्ी, क्लास कॉलेज प्रॅहक्टकल्सचा धबडगा. सकाळपासून हनघायची,
सिंध्याकाळ सरिा परिायची.
िर त्या क्रदर्शी त्यािंचिं ठरलिं िोििं कु ठे िरी जायचिं. म्िणून लेकीच्या क्लासजर्ळच्या
बस स्टॉप र्र िी आहण नर्रा लेकीला भेटून हिघे पुढे जाणार िोिे.
लेक यायला र्ेळ िोिा, लेकीची आई असिंच आसपासच्या कॉलेजर्ाल्या र्ुलार्ुलींचिं
हनरीिण करि िोिी, प्रत्येकाच्या िािाि टकाटक फोन िोिे, कपडे स्टायहलश िोिे आहण
एके काच्या सॅक ककिं र्ा बॅग्स सुद्ा करकरीि र्स्ि फ्रेश रिं गाच्या, त्यािंच्या र्याला साजेशा टर्टर्ीि.
उधळपट्टीचा आपला स्र्भार् नसला िरी आर्श्यक गोष्टी घेिाना आपला िाि कधीच
आिडलेला नसिो.... र्ग िे असिं!
हिच्या र्नािलिं र्ादळ सुरु झालिं, अचानक िी उदास अबोल िोऊन गेली. नर्ऱ्याला
कािी कळे ना.
पाचसाि हर्हनटािंनी लेक आली, हिच्या िािंद्याला िािंदा घसटि गोड अहभर्ादन के लिं.
कधी आलाि, िूप र्ेळ झाला का?
हिच्या डोळयाि अश्रू िरळू न आले.
आई, काय झालिं?
अििं कािी नािी.
बाबाsss....?
नािी बॉ, र्ला कािीच कल्पना नािी, घरून हनघिाना चािंगली िुशीि िोिी.
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आई, बोल ना, काय झालिं, आजोबािंकडे नको जाऊया का?
अििं, जाऊया. चल बस आली बघ.
बसर्ध्ये या दोघी शेजारी बसल्या, बाबा र्ागे कु ठे िरी.
लेक हिचा िाि िािाि घेि म्िणाली " ििं, सािंग आिा "
क्रकिी उकडििंय ना!
आई ssss..... बोल काय झालिं?
र्घा आर्रलेले अश्रू पुन्िा ओघळले. लेकीच्या सॅकला िाि लार्ि िी म्िणाली " अगिं
िुझी सॅक बघ. "
का..... काय झालिं सॅकला?
अगिं र्ी आिा स्टॉपच्या आसपास र्ार्रणाऱ्या र्ुलार्ुलींच्या सॅक्स बहघिल्या
आहण.....!
इट्ट्स ओके आई, याि काय र्ोठिं सिं?
िुला कधी र्ाटलिं नािी का गिं. नर्ीन सॅक घ्यार्ी, क्रकिी हर्टलीये बघ िी. िीन र्षव
सिि र्ापरिीयेस एकच एक सॅक.
म्ििंटलिं ना इट्ट्स ओके आई.
हिचिं र्न प्रचिंड दुःिाने आहण त्याहून जास्ि अपराधीपणाने भरून आलिं. शी काय आई
आिे र्ी. जर आज िी र्ुलिं क्रदसली नसिी, त्यािंच्या सॅक्स कडे र्ाझिं लि गेलिं नसििं िर िे र्ेडिं पोर
न जाणे क्रकिी क्रदर्स हि असलीच सॅक र्ापरि राहिलिं असििं. क्रकिी क्रदर्स.... ििं!
अस्र्स्र् अस्र्स्र्.
आपण आजच नर्ी सॅक घ्यायला जािोय. आहण पुन्िा असिं......!!
आई, हप्लssssज.... सोड ना..!!
"र्ेडिं पोर िे " म्िणेस्िोर्र हिचे शब्द जड िोऊन गेले
लेक हिचा िाि र्ोपटि राहिली, आिा हिडकीिून छान र्िंड िर्ा आि येि िोिी.
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३३. चटपटीि र्ुल.िं
र्ुलिं चटपटीि असल्याचा पालकािंना अहभर्ान असिो, पण कधीकधी र्ाटििं र्ुलािंनी
एर्ढिं सुद्ा चटपटीि असू नये.
एक आजी बँकेि आल्या, सोबि त्यािंच्या ३ आहण ५ र्षावच्या दोन नािी िोत्या.
आजींना म्ििंटलिं काय सुट्ट्ट्या लागल्या र्ाटििं?
िर आजी म्िणाल्या, िर काय? यािंच्या सुट्ट्ट्या आहण आम्िाला डबल ड्युटी. दोन
र्ुलािंच्या या दोन र्ुली र्ाझ्याकडेच असिाि क्रदर्सभर. क्रदर्सभराची यािंचिं िाणिं हपणिं हन भािंडणिं
सोडर्णिं िाच उद्योग असिो.
आजीचिं कार् िोईस्िोर्र र्ी या दोन चािंदण्या ओजस्र्ी आहण अद्वैिा बरोबर
नेिर्ीप्रर्ाणे गप्पा र्ारि िोिे. धाकटी ओजस्र्ी सफरचिंदासारिे गाल फु लर्ून फक्त िुदि
ु ुदु िसि
िोिी, फार बोलि नर्वििी. हिच्या िािार्र र्ी पेनाने एक रठपका काढला िर िुदकन िसली
म्िणाली अद्वैिालासुद्ा काढू न दे. ( द्या नर्विे …'दे' बरिं का :) )
र्ग अद्वैिाची फरर्ाईश आली, र्ाझ्या िािार्र A आहण हिच्या िािार्र O काढ.
गप्पािंच्या ओघाि अद्वैिाने िे सर्ुद्रार्र गेले हिर्े आजीने घरचेच र्ेफसव क्रदले िे
सािंहगिलिं, घरी जेर्ण कोण बनर्ििं, आम्िी दुपारी काय काय करिो, दोघींचे बड्डे कधी, र्ी आिा
जूनर्ध्ये फस्टवर्ध्ये आहण ओजस्र्ी नसवरीला जाणार र्गैरे सगळिं सािंहगिलिं.
बोलिा बोलिा हिने स्र्िःची आहण ओजस्र्ीची आई जािे कधी येिे कधी िे सािंहगिलिं.
दोघींचे बाबा सुद्ा येिाि कधी आहण जािाि कधी िे अगदी परफे क्ट टायहर्िंग देि सािंहगिलिं.
दुपारी आम्िी दोघी आहण आजी एर्ढेच घरी असिो िेिी सािंहगिलिं.
र्ी अरे र्ा र्ा र्गैरे म्ििंटलिं. पण र्नाि हर्चार चक्र सुरु झालिं. बँकेि येणारा ग्रािक
कार् करून हनघून जािो पण र्ेंदल
ू ा हनरहनराळया प्रकारचिं कार् देऊन जािो. िर या िडिड
लाह्ािंचा बोलणिं ऐकू न र्नाि हर्चार येऊन गेला, र्ुलिं पसवनल गोष्टी क्रकिी सिज सािंगून जािाि.
या अशा गोष्टी अनोळिी र्ाणसाला सािंगू नये िे या र्ुलािंना नेर्किं कसिं सािंगार्िं. सिज सिज म्िणून
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क्रकिी सिज िे सगळिं बािेरच्या व्यक्तीला कळू शकििं. बरिं कोणाला काय सािंगायचिं आहण कोणाला
लािंब ठे र्ायचिं या र्ोजपट्ट्ट्या या छोट्या जीर्ािंना कशा दािर्ायच्या.
म्िणून र्ाटििं आपल्या र्ुलाला फार चटपटीि र्गैरे नािी म्ििंटलिं िरी िरकि नािी
पण कािी गोष्टी घराबािेर न गेल्याच बऱ्या.
कािी पाळीर् प्राण्यािंना हि उपजि सर्ज असिे, कािी घरािले कु त्रे, अनोळिी व्यक्ती
क्रदसिा भुिंकायला सुरुर्ाि करिाि पण आलेल्या व्यक्तीशी जर घरािलिं र्ाणूस बोलि असेल िर
िे शािंि िोिाि, आहण हिर्ेच आसपास रािि त्यािंचिं सिंभाषण ऐकि बसिाि.
िेर्विा घरी आलेल्या आहण आईबाबािंच्या ओळिीच्या व्यक्तींसोबिच िेिी हर्चारलेल्या
गोष्टीच बोलाव्या िे ज्ञान र्ाणसाच्या र्ुलाला कसिं देिा येईल?
गोष्टी छोट्या असिाि पण हर्चार प्रर्ृत्त करणाऱ्या.
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३४. र्ाधुकरी.

गोष्ट जुनीच पण आशय अनिंिापयिंि िाजा रिार्ा असा.
आई र्ार्ा र्ार्श्या त्यािंच्या आईला म्िणजे र्ाझ्या आजीला र्ार्ी म्िणि, िसिंच बाबा
आहण काका आत्या त्यािंच्या आईला काकू म्िणि. लिानपणी िे कािीिरी र्ेगळिं र्ाटायचिं पण
नेर्किं काय िे सािंगिा यायचिं नािी.
ककिं हचि कळायला लागल्यार्र एक क्रदर्शी आईला हर्चारलिं, िे असिं कसिं? आपल्याच
आईला िू आहण बाबा र्ार्ी ककिं र्ा काकू का बरिं म्िणिा?
त्या र्र हिने क्रदलेलिं उत्तर ऐकू न र्ी भारार्ून गेले. आई सािंगि िोिी त्या काळी म्िणजे
हिच्या लिानपणी, आजपासून सत्तरे क र्षािंपूर्ी त्यािंच्या कडे हशकायला चुलि र्ार्स र्गैरे भार्िंडिं
असायची, हि सर्र्यस्क र्ुलिं आजीला म्िणजे आईबाबािंच्या आईला ककिं र्ा र्हडलािंना जी िाक
र्ारि िीच िाक त्या आईर्हडलािंची सख्िी र्ुलिं सुद्ा र्ारायची. आहण िा अगदी जनरल ट्रेंड
असे.
दोन्िी घरी श्रीर्िंिी फार उिू जाि िोिी अशािला भाग नर्वििा, िािं गरजा नीट भागि
िोत्या एर्ढिंच. बाकी र्ध्यर् र्ध्यर् र्गीय रटहपकल ब्ाह्मणी घरिं िी. शेिीर्र कु टुिंबाचिं व्यर्हस्र्ि
भागि असे एर्ढिंच. आहण र्ुलिं प्रत्येक जोडप्याला चार पाच पासून अकरा बारा पयिंि सुद्ा. पण
अशािी पररहस्र्िीि र्ाझ्याकडे एक रुपया आिे िर त्यािले चार पैसे ककिं र्ा हनदान दोन पैसे िरी
र्ी त्याला देईन ककिं र्ा अप्रत्यि र्दि करे न, ज्याच्याकडे िेर्ढे चार पैसे सुद्ा नािी. र्ुलािंचिं
उदरभरण व्यर्हस्र्ि झालिं पाहिजे र्ुलिं हशकली पाहिजेि असा स्र्च्छ शुद् िेिू असे आहण र्ुलाि
र्ूल र्ाढू न जाििं म्िणि र्ग आपल्यापेिा गरीब अशा नािेर्ाईकािंची र्ुलिं ककिं हचि र्ोठ्या गार्च्या
घरािंर्ध्ये सिज राहून हशकू न र्ोठी िोऊन जाि.
दोन्िी घरी र्ाधुकरी येई. आजच्या हपढीसाठी िा शब्द सुद्ा िद्दन अनोळिी.
र्ाधुकरी ला िाजिं गरर् अन्न र्ाढलिं जाई आहण अन्न हशजायला र्ेळ असेल िर धान्याचा हशधा
क्रदला जाई. देर्ाच्या नैर्द्य
े ाचिं पान र्ाढलिं जाई िसिं र्ाधुकरी व्यक्तीचिं सुद्ा पान आस्र्ेनिं र्ाढलिं
जाई.
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र्ाधुकरी काय ककिं र्ा हशिणासाठी र्ुलिं आपल्या र्ुलािंसोबि ठे र्ून घेणिं काय,
सर्ाजाचा गाडा सुरळीि चालर्ा यासाठीया पद्िी क्रकिी साह्रूप िोत्या.
कोणिािी गर्गर्ा नािी, हर्जास हर्रर्णिं नािी. डोनेशनच्या पार्त्या नािी आहण
सेक्शन 80 िाली दािर्णे नािी.
कोणी हलहून ठे र्लेले नर्विे परिं िु परिं परे ने चालि आलेले, सिज आपलेसे के ले गेलेले
हनयर्.
आज त्यािंचिं र्ित्र् नव्याने कळििंय. त्या परिं परा बनर्णाऱ्या, जपणाऱ्या आहण
रुजर्णाऱ्या जीर्ािंना के र्ळ साष्टािंग दिंडर्ि _/\_
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३५ कसारा लोकल आहण के शरी गिंर्ि.
३.४७ ला सुटलेली कसारा लोकल.
ऊन र्ी म्िणि िोििं, अिंगाची काहिली म्िणजे काय िे पुरेपरू कळि िोििं.
सर्ोर एक अहशहिि र्ाटेल असिं जोडपिं. आक्रदर्ासी नर्विे पण िशाच कािीशा भाषेि
एकर्ेकािंशी बोलि िोििं. अगदी सुर्ार कपडे. पण नर्रा बायकोच्या चिेर्रयार्र हर्लिण शािंििा.
बाई गरोदर क्रदसि िोिी पण कु ठे िी हचडहचड हिचहिच नािी.
त्यािंच्या सोबि त्यािंचा पाचेक र्षावचा र्ुलगा िोिा.
र्धेच फोनर्र बोलि त्यािला बाबा दारापाशी गेला, ( िोय िल्ली कार्गारािंकडे सुद्ा
र्ोबाईल असिािच क्रक ) िर त्या बाबाच्या जागेर्र एक बाई येऊन बसली, बाबा सिंभाषण सिंपर्ून
परि आला, त्या बाईला हिर्े बसलेली बघून िो दुसरीकडे जागा िोिी हिर्े र्ोडा दूर जाऊन
बसला.
गाडीि लीर्लेटच्या गोळया हर्कायला आल्या. पाच रुपयाला चार चिंद्राकार के शरी
गोळया. त्या कु टुिंबानिं त्या हर्क्रेत्याकडे बहघिलिं. आईने र्ुलाला गोळयाचिं पाकीट घेऊन क्रदलिं.
झीप लॉक उघडायला र्दि के ली. छोट्याने हपशर्ी उघडली. आहण काय करार्िं....... िर एक
गोळी काढू न आधी आईला क्रदली, बाबा दूर बसला िोिा, त्याला बोलार्ून बोलार्ून दुसरी गोळी
त्याला क्रदली, हिसरी स्र्िःच्या िोंडाि टाकू न हर्ट्ट आर्ाज करि गोळी चाटली. हिघे जण त्या
के शरी आनिंदाि डू ब बुडून गेले.
िे दृश्य बघून र्ी आहण र्ाझा नर्राच फ्रेश िोऊन गेलो.
उन्िाची काहिली कु ठच्या कु ठे पळू न गेली.
िरिं च कािी गोष्टी हशकर्ून येि नािीि, त्या रक्तािूनच पुढे र्ािि राििाि.
जगणारे जगि असिाि आपापल्या परीने, सुिाििी कुिं र्णारे आहण शून्याििी स्र्गव
ऊभा करणारे .
गोष्टी क्रकिी छोटय़ा असिाि पण िूप कािी हशकर्ून जाणाऱ्या!
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३६ िीन पैशाचा िर्ाशा.

त्या निंिर काळजाि धडधड आहण नजर चोरुनच जाणे िोई.
िर झालिं असिं, र्ाझा नर्रा र्ाझा नर्रा झालेला नर्वििा िर अठरार्ीस र्षावचा र्ुलगा
िोिा िेर्विा भुसार्ळला टटिंगलटर्ाळया करि क्रफरायचा.

र्डील रे ल्र्ेर्ध्ये गाडव िोिे. नर्रा आहण त्याचे हर्त्र शाळाकॉलेज बिंक करि रे ल्र्ेलाईन
र्रून जाणाऱ्या पुलार्र उभे राहून िालून जाणाऱ्या गाड्यािंना आहण गाडीिल्या पॅसेंजसवना िाि
देि टारगटपणा करि बसायचे, एकदा नर्ऱ्याने गाडीच्या गाडवला सर्यी प्रर्ाणे बायबाय के लिं,
दुसऱ्याच िणी हर्त्राने सणक्याि एक चपराक क्रदली आहण म्िणाला "XXXच्या िुझे बाबा िोिे
िे"
िेर्विा गार्ाि म्िणजे गार्च्या र्ेशीपाशी िर्ाशाचे फड लागि. िर नर्रा एकदा
गार्चा िर्ाशा बघायला गेला. िेळ सुरु झाला. पागोटी फे टे उडर्ले जाऊ लागले आहण
हशट्ट्ट्यािंनी कनाि दुर्दुर्ून गेली. आहण सिज र्ळू न बहघिले िर काय! दोन रािंगा सोडू न शाळे िले
र्ास्िर पण िर्ाशाला बसलेल,े स्टेजच्या िेजाकडे बघणाऱ्या र्ास्िरािंचा चिेरा सूयवफुलाप्रर्ाणे
िुललेला िोिा . एका गाफील िणी नर्रा आहण र्ास्िर या दोघािंची नजरानजर झाली. र्ात्र या
िणानिंिर नाचणारी बाई हबचारी हिकडे नाचून दर्ली आहण इकडे घार् फु टलेला यािंना.
आिा काय! पुढे काय! िोंड दािर्ायची चोरी झालेली. नजरे ला नजर हभडर्णिं अशक्य
िोऊन बसलिं.
एरर्विी सिंपूच नये र्ाटणारा िो िर्ाशा कधी सिंपेल असिं झालिं , पहब्लक बािेर आलिं.
र्ास्िर कनािी बािेर र्ािंबलेले. बािेर जायला दुसरी चोरर्ाट सुद्ा नािी, र्ोडा र्ेळ काढायचा
प्रयत्न फसल्यानिंिर नाईलाजाने नर्रा त्याच एहक्झट र्धून बािेर आला.
र्ास्िरािंनी त्याला नजरे नेच जर्ळ बोलार्लिं. झालिं, याच्या डोळयासर्ोर काजर्े
चर्कले आहण िेर्विाच्या परिं परे प्रर्ाणे आिा कानफडाि ककिं र्ा ढु िंगणार्र सणसणीि बसणार याची
र्न घट्ट करि र्ानहसक आहण अिंग घट्ट करि शारीररक ियारी के ली.
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र्गावि धडकी भरर्णारा र्ास्िरािंचा आर्ाज कािी चर्त्काररकच आला िे म्िणाले "
जोगळया, र्ला र्चन दे "
र्ास्िर काय र्चन र्ागिायि? असून असून काय असेल...! असेल बुर्ा "पुन्िा
िर्ाशाला येणार नािी" ककिं र्ा र्न लार्ून अभ्यास करे न आहण एर्ढे एर्ढे र्ाकव हर्ळर्ून दािर्ेन
र्गैरे र्गैरे कािीिरी र्ास्िरािंना अपेहिि असेल आहण िेर्ढ्यार्र भागि असेल िर आपल्या
र्हडलािंचिं काय जाििंय, म्िणि नर्रा र्चन म्िणून द्यायच्या शब्दािंची जुळर्ाजुळर् करिच िोिा,
िेर्ढ्याि र्ास्िर आणिी चोरटा आर्ाज लार्ला. आपलिं िोंड ऐकणाऱ्या कानािंच्या अगदी जर्ळ
आणलिं. त्यािंचे शब्द गुिि
े ून आल्यागि घुर्ून आले. त्याच त्या गोलाईयुक्त गिंभीर आर्ाजाि र्ास्िर
नर्ऱ्याच्या कानाि म्िणाले " र्चन दे, .... र्चन दे जोगळया.. काकूिं ना कािी सािंगणार नािीस"
(िेर्विा र्ास्िरािंची बायको सर्स्ि गार्ाची काकू असायची )
" र्चन दे, काकूिं ना कािी सािंगणार नािीस " िे र्ाक्य अनलाईझ र्विायला एिाद
हर्हनट गेल,िं आहण नर्ऱ्याच्या र्ेंदि
ू आनिंदाचा बॉम्ब फु टला. ओिो ओिो, िर िे असिं र्चन काय
बच्चर्जी!
त्या क्रदर्सापासून भूहर्कािंची अदलाबदल िोऊन गेली . त्या निंिर काळजाि धडधड
आहण नजर चोरुनच जाणे िोई पण........... नर्ऱ्याचे नर्विे िर र्ास्िरािंचे. गोष्टी छोट्या असिाि
पण हिकडचा चेंडू इकडे आपल्या कोटव र्ध्ये घेऊन येणाऱ्या.
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३७. अद्रकर्ाली चाय.
सरिी दुपार. एक टपरी. दोन हर्त्र. ऑक्रफसर्धला ब्ेक टाईर्. कार्ाचिं टागेटचिं टेन्शन.
" पप्पूसेठ, दोन कटटिंग दे रे . "
हर्त्रािंर्धला एक जण ऑडवर देिो. हिकडे चिाची क्रकटली स्टोर्विर्र चढिे. गप्पा चालू
असिाि. र्धेच चिार्ाला कािीबािी बािम्या, र्ोडिं इकडचिं हिकडिंचिं बोलिो. चिा येिो. र्स्ि
आलिं गर्िी चिा आहण िास राजस्र्ानी चिा र्साला घािलेला पीर्र दुधाचा चिा. आिा. िे
गरर् अर्ृि घशािालून उिरि जाििं. ऑक्रफसच्या कार्ाचा आलेला र्कर्ा फरटग र्ीरू लागिाि.
सर्ोर बािंधकार् चालू आिे. इर्ेहिर्े बािंधकार्ाचिं सार्ान सळया, िडी र्ाळू पसरलेल.े
हिर्ेच शेजारी पत्र्याच्या चार शेड्स उभारलेल्या. दुपारच्या उन्िाने पत्रे िापलेले आिा
र्िंडाव्याच्या प्रिीिेि असलेल.े
शेड बािेर बसलेलिं, फाटकी चड्डी, हर्टका टीशटव घािलेलिं पोर र्ािीचे क्रकल्ले करििंय,
बाजूला काटक्या लार्ििंय. आपल्याशीच र्नर्ग्न कािीिरी बोलििंय. र्धेच गुणगुणििंय सुद्ा. शब्द
नािीयेि पण भार्नािंचा ओर्िंब दुर्डी भरून र्ाििोय.
अधवर्ट झालेल्या बािंधकार्ाच्या डोलाऱ्यािून हिशीचा एक बाबा बािेर येिो. त्या
फाटक्या चड्डीर्ाल्या पोराचा बाबा. चिा हपणाऱ्या हर्त्रािंना आिा िे चेिरे , िे दृश्य पररचयाचे
झालेल.े बाबाची दाढीची िुटिं िं र्ाढलेली, क्रकिीक क्रदर्साि ब्श फार्डिं न लागलेली. कु डी िर
अशी बारीक क्रक चिेऱ्यार्रची िाडिं आहण त्र्चा यार्ध्ये र्ािंसाचा अिंशिी नािी. बाबा आपल्या
ििंद्रीि हनघालेला. कदाहचि दुपारची चार िण हर्श्रािंिी आहण हबन सािर हबन दुधाच्या घोटभर
चिाचिं फु ळु क पाणी आटोपून हनघालेला. आहण बाबाचिं लि जाििं क्रकल्ले रचणाऱ्या आपल्या
पोराकडे.
बाबा त्या पोराला िुणेने आपल्या जर्ळ बोलार्िो. पोरगिं गळकी चड्डी सार्रि धार्ि
येििं. टाचा उिं चार्ून बाबाच्या बरोबरीि यायला बघििं.
बाबा र्ाकू न त्याची पापी घेिो, पोरगिं त्याच्या गळयाला हर्ठी घालििं. दोघािंचे
र्ळके धळके चेिरे आनिंदाने भरून र्ाििाि. शब्दािंची गरजच पडि नािी. िूप कािी सािंगून िूप
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कािी बोलून झालेलिं असििं. या र्नीचिं त्या र्नी पोिोचलेलिं असििं. आहण सोबि एक अिूट
हर्श्वासाचा धागा गुिंफला गेलल
े ा असिो.
बाबा जािो. िो र्ळणार्र क्रदसेनासा िोईस्िोर्र पोरगिं त्याची पाठर्ोरी आकृ िी बघि
रािििं. बोलक्या टप्पोर डोळयािंनी बरिं च कािी रटपि रािििं.
दुपार सुरू लागलेली असिे, उन्िाचा िाप हनर्ू लागलेला असिो.

िरिं िर पोराला छप्पर नसििं, ना घराला निीच्या चौकटी.
बाबा थ्री-पीस र्ध्ये नसिो क्रक नसिे िािाि र्र्सवडीजची चार्ी.
िरीिी सुि आहण आनिंद हिर्ेच आसपास र्ुईर्ुई नाचि असिाि.
कोणाच्याच कपाळार्र भूि भहर्ष्य र्िवर्ानाच्या हचिंिािंचे जाळे नसिे.
बािंधकार्ाचिं रुि सार्ान आहण पत्र्याच्या िापलेल्या हभिंिी बापलेकाच्या भार्नािंच्या
आड येऊ शकि नािीि.
सुिदुःिाच्या व्याख्या करण्याच्या फिं दाि कोणी पडि नािी.
त्या िणी िे दोन जीर् पृर्थर्ीिलार्रचे सर्ावि श्रीर्िंि जीर् असिाि.
आहण टपरीर्र प्यायला जाणारा चिाचा पुढचा घोट अम्र्ळ जास्िच गोड झालेला
असिो .
एकू णच सगळा शीण र्ाहून गेलल
े ा असिो. सुिाच्या नव्या व्याख्या आपोआप
हलहिल्या जाि असिाि.
िुशीि आलेला हर्त्र जोराि सािंगिो " पप्पू सेठ, और दो कटटिंग, र्स्ि अद्रक र्ारके "
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३८. बाबाची बेटी.

आिा िे क्रदर्सभर असिं िोि राहिलिं, डोळे ओले िोि राहिले िर कार् करणिं अर्घड
िोऊन बसायचिं.
र्ध्ये कोणीिरी म्िणालिं क्रक आपल्या िाजगी गोष्टी पहब्लक का करायच्या. पण िे
एका र्ाक्याि सािंगण्यासारििं नसििं ना.
आपल्या आनिंदाचे, सुिदुःिाचे, भार्नािंचे क्रकिी के र्ढे कर्डसे आसपास पडलेले क्रदसि
राििाि. र्धेच कोणीिरी म्िणून जाििं, ओि िुझ्या आहण िुझ्या भार्ाच्या क्रकिी सर्यी सारख्या
आिेि, अगदी फोनर्र भरलेला हुिंकार सुद्ा क्रकिी एक जैसा आिे. आिून िूप नाजूक िूप छान
र्ाटू न जाििं.
र्ैहत्रणीचे बाबा नर्वर्दाव्या र्षी गेल.े त्र्याणर् र्षावचे काका अजून आिेि आहण हििंडिे
क्रफरिे आिेि. र्ैत्रीण सािंगि िोिी, काकािंकडे गेले क्रक र्ी त्यािंचा सुरकु िलेला िाि िािाि घेऊन
बसिे, आहण र्ला बाबािंचा स्पशव आठर्िो.
आपलिं र्ाणूस क्रकिी शोधि राििो आपण इर्ेहिर्े.
िेच िे आरसे हजर्े र्ला र्ाझिं प्रहिहबिंब क्रदसि रािििं म्िणून िूप आपल्यािंबरोबर असे
िण र्ाटिाना र्ेगळी गोडी, र्धुर सुिाच्या यािना र्ाटू न जाििं.
र्ोठा काका यायचा िेर्विा र्ी त्याच्या अनेक लकबींर्धून र्ाझा बाबा शोधि रािायचे.
धाकट्या काकाचे िािपाय, डोळे बघिाना बाबा क्रदसि राििो. काका आला क्रक आम्िी िसिो
हिदळिो, र्यिं हर्सरून र्ट्टा र्स्करी करिो. पण िे सगळिं करिाना र्ाझे डोळे काकाच्या िािािंकडे,
लािंबसडक बोटािंकडे बघि असिाि, अगदी असेच िाि.... अशीच बोटिं िोिी बाबाची. काकाचे
िसिाना बारीक िोणारे डोळे र्ला चाळीस र्षव र्ागे घेऊन जािाि. फार अर्घड िोऊन बसििं
र्ग र्िवर्ान आहण चाळीस र्षावर्ागच्या धाग्यािंची जुळर्ाजुळर् करणिं. र्ी धडपडि राििे या
दोन हबिंदर्
िंु ध्ये.
आज र्ुद्दार् गोडाचा हशरा के ला. सर्स्ि गानू र्िंडळींना आर्डणारा. बाबा असिा िर
८६ र्षावचा असिा, त्याला आर्डला असिा ना हशरा.... साजूक िुपािला, सत्यनारायणाच्या
प्रसादासारिा हर्ट्ट गोड र्ऊ ओला.
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ठरर्लिंय सारििं डोळयाि पाणी आणायचिं नािी. एकिर नजर धूसर झाली क्रक सर्ोरचिं
कािी क्रदसेनासिं िोऊन बसििं. बस झाला िा बाहलशपणा.
बाहलशपणा?...... ििं बाबा कधीच नार्ानी िाक र्ारि नसे, कारण बाबाची लेक
त्याची बेटी िोिी.
बेटी.
चाळीस र्षव झाली हि िाक ऐकू न. आज िे असिं काय िोििंय! ठाऊक नािी.
िीच िी र्ेळ िोिी, बेटी शाळे ि जायला हनघाली िोिी आहण फोन आला..... र्ुलािंना
घेऊन लगेच इकडे या.
र्ुलािंना हिकडे घेऊन जाईस्िोर्र सगळिं सिंपलिं िोििं. अगदी ' बेटी ' िा िाके सकट सगळिं .
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३९ बरकिर्ाले िार्.

आर्च्या ऑक्रफसर्ध्ये फु लिं / िार देणारा र्िाराज उफव प्रकाश कोणत्याशा िीर्विेत्री
जाउन आला.
स्टाफ र्िंडळींना गिंडे क्रदले (घािले नर्विे, क्रदलेच), त्यािंच्या कपाळार्र काडीने के शरी
गिंध लार्ले. र्ाझ्या सर्ोर येऊन उभा राहिला, र्ी या प्रकारािंर्ध्ये नसिे ठार्ूक असूनिी नेटाने
र्ला गिंडा ऑफर के ला. िो र्ी अर्ाविच नाकारला, म्ििंटलिं, िुर्को िो पिा िै ना इिं सानर्ें भगर्ान
ई ई ई. िो िसला, त्याला रागबीग नािी आला.
िा पहिला अध्याय सिंपल्यार्र त्याने क्रफक्सर्ध्ये पैसे ठे र्ण्याबाबि चौकशा के ल्या.
कोरी स्लीप र्ाझ्या िािी ठे र्ली, भरून द्यायचा फॉर्विी सुपूदव के ला ( म्िणजे र्ी या
दोन्िी गोष्टी भरून देणार िे टेकन ऍझ ग्रािंटेड )आहण सरहर्सळ नोटा असलेलिं पैशाचिं पुडकिं सुद्ा
क्रदलिं.
र्ाझ्या शेजारची कॅ हशयर म्िणाली "हस्र्िा र्ॅडर् हबझी आिे, दे र्ी घेिे पैसे "
त्याने र्ान िलर्ून नकार क्रदला.
िी म्िणाली "अरे दे, र्ी र्ोजिे क्रक ककिं र्ा फॉर्व िरी भरून देिे. दे आन इकडे. "
िािािलिं पुडकिं सार्रि िो म्िणाला " निीं, निीं र्ै र्ेडर्कोिी पैसा दुग
िं ा, उनके िार्र्े
बरकि िै, उनके िार्र्े देनेसे पैसा डबल िोिा िै "
र्ाझ्या कर्ाव, काय करार्िं अशा र्ेड्या र्ाणसािंचिं? सिा आहण साि टक्क्यािंच्या र्र
बरकि कु ठू न आणू बाबा र्ी!
आहण अरे पैसे दुप्पट िोि असिे िर पहिल्या क्रदर्शी एक पैसा, दुसऱ्या क्रदर्शी लार्
त्याला िाि - दोन पैसे कर
हिसऱ्या क्रदर्शी चार पैसे लार् िाि कर डबल, लार् िाि कर डबल करि हिसाव्या
क्रदर्शी पन्नास लाि र्ी र्ाझ्याच हिशाि िुळिुळर्ले असिे क्रक!
करा पस्िीस र्षावच्या नोकरीचा हिशेब. कशाला िी िडेघाशी करि बसले असिे!
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असो पण प्रकाशने कािी िण का िोईना र्ला पैशाि लोळल्याचे स्र्प्न िरी दािर्ले.
पुढच्या कस्टर्रने कौंटरर्र टकटक करे पयिंि र्ी र्ाझ्या बरकियुक्त िािािंकडे बघि
राहिले.
इिं सानर्ें भगर्ान र्गैरे ित्र्ज्ञान झाडि िोिीस काय? िा िा िा....... आपलेच
ित्र्ज्ञान आपल्यार्र बुर्रँ ग िोऊन आदळिे िे असे.
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४० िरिं ग आहण बुलबुलिरिं ग.

अहजबािच ऐपि नर्वििी. र्ोठिं आजारपण सोसून बाबा गेलल
े ा, डोक्यार्र कजव. दोन
र्ुलािंचिं हशिण बाकी.
बाबाच्या जागेर्र नोकरीला लागलेली आई. फी, कपडे, िाणेहपणे. घरभाडे इ इ इ इ.
िचव आ र्ासून उभे. येणारा पैसा आहण जाणारा पैसा यािंची हर्ळर्णी करिाना िोणारी त्रेधा.
र्ुलिं अधवर्ट र्यािली. आईच्या पररहस्र्िीची कल्पना असून पूणव कल्पना नसणारी.
आहण एक क्रदर्शी एक लािंबुळका िोका, सोबि िािंद्याला पसव, िािाि भाजीची
हपशर्ी आहण नेिर्ीचा र्कर्ा घेऊन आई घरी आली.
कािीच न बोलिा र्ाझ्या िािी िोका क्रदला.
पूर्ी कधीिरी बाबा असिाना झालेलिं बोलणिं. िूप स्र्प्न आहण िूप प्रॉहर्सेस त्या त्या
र्ेळच्या र्िवर्ान काळाशी सुसिंगि. भहर्ष्याबाबि िद्दन अजाण स्र्प्निं.
एस. एस. सीला फस्टवक्लास हर्ळाला िर ररस्टर्ॉच घेऊन देईन असिं बाबा पूर्ी
कधीिरी म्िणाला िोिा. त्या काळी फस्टव क्लासचिं र्ित्र् िोििं आहण शब्दाला ककिं र्ि िोिी.
कोणिािी क्लासबीस न लार्िा बाबाच्या लेकीनिं डीहस्टिंगशन हर्ळर्लिं. बाबाचा शब्द
आईनिं पक्का ध्यानाि ठे र्ला िोिा आहण त्याच आठर्ड्याि पगार झाल्या क्रदर्शी 'एच एर् टी
सौम्य'. िे सुबक सुिंदर घड्याळ आईनिं लेकीच्या िािी ठे र्लिं. त्या घड्याळानिं र्ेळ आहण शब्द
पाळायचिं भान क्रदलिं.
क्रदर्स चालले िोिे. र्षव सरि िोिी. आहण िे नर्ीन.
िे काय. िा िोका कसला?
उघडू न पाहिलिं िर त्याि बुलबुलिरिं ग. आि!! िे स्र्प्न आिे क्रक िरे िरु े ििंिू.
कािीिरी िर्िं आिे िे शब्द कधी ओठािंपयिंि येऊ शकिच नर्वििे... कारण पररहस्र्िीची
जाणीर् िोिी. घराि बाबाच्या र्ेळचा जुना रे हडओ िोिा आहण त्यािून अिोरात्र गुिंजणारे
हर्हर्धभारिी, रे हडओ हसलोन आहण जोडीला उर्टणारी गुणगुण घराच्या पररचयाची.
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आहण आज िे सुिंदर सरप्राईज.
प्लास्टीकची िाटवशेप्ड गुलाबी चकिी काढली आहण सिज िारािंर्र क्रफरर्ली. िो
टणत्कार र्ेट काळजाच्या आि झिंकार छेडून गेला.
बोटिं एक एक एक करि बटणािंर्र.... डार्ी कडू न..... उजर्ीकडे.. अजून उजर्ीकडे.
पहिले िे शेर्टचे बटन, प्रत्येक स्र्राशी िािहर्ळर्णी करि जानपिचान करून घेिली.
क्या बाि.
िरिं आिे िे सगळिं ... स्र्िःलाच सािंहगिलिं. कारण िा स्पशव िे स्र्र िरे िुरे आिेि.
सुरािंचे ज्ञान हर्ळर्ण्याचा अर्ाविच कोणिािी प्रयत्न के लेला नर्वििा. पण डोक्याि
कािीिरी असार्े कदाहचि.
आहण एक िािाची बोटिं कीजर्र दुसऱ्याने िारा र्रर्रणाऱ्या.
"क्या उर्र र्ी.. क्या सर्ा र्ा.. क्या जर्ाना र्ा "
"रर्ैया र्स्िा र्ैया...... "
"ये र्ेरा दीर्ानापन िै "
"घर आया र्ेरा परदेसी "
बटणािंशी िेळि र्ाजू शकणारी गाणी आपोआप एकािून एक उर्टि गेली.
सोबि क्रदलेले " गाणी कशी र्ाजर्ार्ी " पुस्िक उघडायची र्ेळच नािी आली.
" क्या यिी प्यार िै....... िािं यिी प्यार िै..... क्रदल िेरे हबन किीं लगिा निी... र्क्त
गुजरिा निीं..!!
आई गिं.... क्रकिी आर्डििं गाणिं.. िोय िरिं च र्ाजििंय आपल्या बोटािंर्धून आहण
र्नार्धून...... उर्टणारे स्र्र िुटक िोिे, पण िुटक नर्वििे...!!
िािं.. िािं यिी प्यार िै. जगण्याबद्दल.
कधी बोलून दािर्ण्याची र्ेळ नािी आली,
पण, िािं यिी प्यार िै.
बुलबुलिरिं ग आहण सोबि बऱ्याच हनःशब्द भार्ना र्ािंडणाऱ्या त्या बाईबद्दल....
आईबद्दल--- िािं यिी प्यार िै.
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४१ सहचनची सिी.

सहचन. एका र्ोठ्या हबल्डर ऑक्रफसची कार्िं बघणारा साधा सरळ हसन्सीअर लाघर्ी
र्ुलगा. ककिं हचि अबोलसा. आम्िी हर्चारलिं िरच र्ैयहक्तक गोष्टींबद्दल बोलणारा. पोरसर्दा
बाबा.
नेिर्ीच्या कार्ासोबि िोणाऱ्या गप्पािंर्धे त्याच्या र्ुलीचा सिीचा उल्लेि असिो.
काल सिज हर्चारलिं " काय म्िणिे सिी "
सहचनच्या चेिऱ्े यार्र छोटिं िसू पसरलिं " र्स्ि आिे र्ॅडर् "
" फोटो आिे का रे , दािर् क्रक "
झटकन र्ोबाईल चर्कला " ििं, हि बघा र्ॅडर् "
र्य दीडेक र्षव.
एक बिंडिोर गुिंड बाळाचा र्स्ि फोटो िोिा.
"काय रे , गुिंड असेल ना एकदर्, फु ल र्स्िी... ििं!”
बस एक प्रश्न आहण सहचनच्या चेिऱ्यार्र प्राऊड बाबार्ाले जे उबदार भार् आहण
डोळयाि रटपीकल बाबार्ाली जी चर्क आली ना क्रक बस रे बस. आहण र्ग िो एरर्विी अबोल
असणारा बाबा रटहपकल ' लेकीचा बाबा ' र्ोडर्ध्ये जाि फक्त आहण फक्त सिीबद्दल शब्दािंिून
डोळयािंिून बोलू लागला.
या अशाच नाजूक िणािंनी आपला सभोर्िाल र्स्ि िोऊन जािो. कोणी कोणाला
कािी देि नािी घेि नािी िरीिी सुिंदर देर्ाणघेर्ाण चालू राििे.
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४२ गाडी बाबािंकडू न हशके न.

गाडी हशकायची आिे... धोशा लार्ून र्नाली र्कली. आज उद्या करि एके क क्रदर्स
सरि िोिा. र्ग एकदाचा बाबा ियार झाला, गाडी हशकर्ायला.
पण आिा र्नालीने हनराळाच सूर लार्ला. आई हप्लज, बाबाकडू न र्ी नािी हशकणार
बरिं का.
अगिं पण!
नािी, िो हशकर्ण्याआधी घाबरर्ायलाच सुरुर्ाि करिो, र्ी र्ाझ्या र्गाविल्या
अहर्िकडू न हशके न. आहण बाबा एर्ढी स्लो गाडी चालर्िो क्रक फ्रस्ट्रेशन येििं.
र्नाली र्ोडिं शािंिपणे हर्चार कर बाळा. पन्नाशी /साठीच्या आसपास असलेल्या
आपल्या आई ककिं र्ा बाबाच्या ड्रायहर्वििंगर्र िसण्यापूर्ी ककिं र्ा िोचक शेरा र्ारण्यापूर्ी फक्त
एकदा हर्चार करायला नको का. क्रकिीिी नािी म्ििंटलिं िरी दृष्टीि ककिं हचि िरी फरक पडलेला
असिो, पन्नाशीसाठीच्या आसपास ररफ्लेक्सेस र्िंद झालेले असिाि, पडलो िर स्र्िःला सार्रू
शकू ककिं र्ा नािी याबाबि र्न साशिंक झालेले असिे, त्यार्ुळे कोणे एके काळी "ह्ा त्याि काय
र्ोठिं " म्िणि अगदी िुर्च्याच सारििं झूssर् र्ध्ये िुर्चे आईबाबा सुद्ा गाडी चालर्ि िोिे िे
हर्सरू नका.
अगिं पण आई, आम्िाला स्पीडची हझिंग असिे आहण िे असिं गुळर्ुळीि ड्रायर्विींग
बघून....!
िुर्च्या र्याच्या चौर्थया पाचव्या र्षी, बाबाच्या पोटाला हर्ठी र्ारून टू र्विीलरर्र
र्ागच्या सीटर्र बसून " बाबाssss आणिी फास्ट, अजूsssन जोराि " म्िणिानाचा िुर्चा
आर्ाज, भुरवरव उडणारे िुर्चेच के स आहण र्ुळाि आई / बाबासोबि चक्कर र्ारायला जायचिं या
कल्पनेनेच लुकलुकू लागलेले डोळे आहण त्या डोळयाि दाटलेलिं सुपरर्ॅन बाबासाठीचिं प्रेर् फक्त
आठर्ून बघ जरा. आहण बाबा सूचना देिो िे िुझया भल्यासाठीच ना गिं.
ििं म्िणि र्नाली आपल्या िोलीि गेली.
रहर्र्ार सकाळ आहण एक र्ेगळी फ्रेश फ्रेश नर्ी र्नाली सर्ोर आली.
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र्नाली : बाबाsssss, आज िुम्िी र्ला ड्रायर्विींग हशकर्ायला सुरुर्ाि करणार
आिाि.
आईबाबाची नजरानजर आहण आईच्या डोळयाि कौिुकाचिं पाणी.
चला गाडी र्ागी लागली. गोष्टी छोट्याच असिाि आहण सर्जार्ून सािंहगिलिं िर
कळणाऱ्या सुद्ा.

88

गोष्टी छोट्याच असतात

स्मिता गानू जोगळे कर

४३ परिं परा द बुटीक.

घरकु ल ककिं र्ा कोणाची िरी कृ पा र्गैरे नार् शोभार्िं अशा टाईपचिं घर. शिराि
असूनिी शिरािलिं नसार्िं असिं. साठ सत्तर ककिं र्ा त्याहूनिी जास्ि र्षव र्याचिं. घरार्र इिक्या
र्षावि कधी नार् कोरलिं गेलिं नर्विििं, घराला त्याची गरजच र्ाटली नसार्ी िरी पिंचक्रोशीि त्याचा
उल्लेि लँडर्ाकव म्िणून के ला जाई.
घर आगेर्ागे नारळीची आिंब्याची अनिंि सोनचाफा र्गैरे झाडिं हचकाटीने जपि
राहिलेल.िं लाकडी हजने िूप कािी पाहिलेले. छोटीशी हर्िीर, पालापाचोळा जरी झाला िरी
ओलार्ा अजूनिी धरून असलेली. घर गार्ासारििं पण गार्चिं नािी आहण शिराि र्ात्र उपरिं
िोऊन बसलेल.िं काळाच्या प्रचिंड र्ेगाशी जुळर्ून घेण्याि कु ठे िरी कर्ी पडलेलिं जणू.
पण घर िोििं. 'घर' िोििं. शािंि सिंयर्ी घरािंना अस्र्स्र्िेचा शाप लागार्ा ककिं र्ा
कोणाची दृष्ट लागार्ी िसिं कािीिरी घडलिं.
िी आली. परदेशािून नव्या युगाचिं नर्ीन कािीिरी हशकू न म्िणे, ज्याि भरपूर पैसा
िोिा प्रहसद्ी िोिी आहण क्रक्रएरटहर्विटी िोिी. आजर्र घर त्याच्या सिंर् लयीि गुणगुणि िोििं,
त्याच्यासाठी िे क्रक्रएरटहर्विटी र्गैरे शब्द अगदीच अनोळिी िोिे. िर िी आली आहण हिची नजर
नेर्की या घरार्र पडली. र्ग काय हिचिं र्नच जडलिं म्िणे या र्ास्िूर्र.
कागदी हडग्रयािंची िूप िूप भेंडोळी गाठीशी असलेल्या हिने र्ग िे घर जहर्नीसकट
झाडािंसकट िर्ेसकट पाण्यासकट घेऊन टाकलिं हिच्या बुरटकसाठी. आिा सगळयार्र हिचा िक्क
शाबीि झाला.
हडझायनर हर्चारािंची िी आहण हडझायनर हिचा व्यर्साय. बघिा बघिा असत्याचिं
नसििं िोऊन गेल.िं
घरािली उरली सुरली र्ाणसिं कु ठे गेली ककिं र्ा घालर्ली गेली कोणास ठाऊक.
र्ळचणीचिं हचर्णीचिं घरटिं नेस्िनाबूद झालिं. घरट्याि हपलिं नुकिीच हचर्हचर् करू लागली िोिी
असिं जाणारा येणारा कोणीिरी पुटपुटला.
र्ग हिने, हजने सगळे िक्क हर्कि घेिले िोिे, सगळिं सपाट के लिं..... म्िणजे घरासोबि
झाडािंसोबि झडझडू न सगळिं च अगदी र्ािीचिं सुद्ा नार्ोहनशाण हर्टर्ि.
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आहण रस्टी लूक असलेलिं नर्ीन कािीिरी उभारलिं. सारर्ल्यासारिी निी असलेली
लादी हनर्डली, झार्ळयािंचिं आच्छादन घािल्यासारख्या हडझाईनच्या हभिंिी, हजना सुद्ा िास
लाकडी 'िानदानी' बनर्ून घेिला, दारिं कडी-कोयिंडर्
े ाली पारिं पररक हपिळी र्ाटणारे , ित्तीची
र्ोराची निीर्ाले. बािेर शो पीस म्िणून घिंगाळ, जाििं, पाण्याचा बिंब काय हन काय. सजार्ट
भारी झाली. शेर्टी उच्च प्रिीची प्लाहस्टकची फु लझाडिं लािंबून कु ठू न िरी र्ोठ्या सायसानी
र्ागर्ली िीच कर्ा कृ हत्रर् लॉनची आहण पानाफु लािंर्धून र्ुद्दार् र्ािणारे सुगिंधी द्रव्य िर
परदेशािून आणर्ले.
बघणारे कौिुक करिाि हिच्या पारिं पाररक टेस्टचिं. क्या बाि सिज उर्टििं
बघणाऱ्यािंच्या नजरे िून, अगदी म्िणजे अगदी जुन्या र्ािार्रणाि नेल्याची पार्िी हर्ळिे हिला
आहण िी धन्य धन्य....... अहभर्ानाने हर्रर्णारी.
बुरटकचिं नार् र्ात्र िी शोधिीये अजून 'द परिं परा'..... 'सिंस्कार' 'ककिं र्ा 'द नेरटर्वि'
अर्र्ा 'the habitat' टाईप्स कािीिरी भारीर्ालिं.
क्वहचि रस्त्याने एक जोडपिं जािायेिा र्ािंबििं, बारीक डोळयािंनी अनिंिाचिं झाड आहण
फु लािंच्या गिंधाचा शोध घेििं.
आहण उद्वस्ि घरटिं कु ठे गेलिं िे न उर्गलेली हचर्णी हिर्ेच हघरट्या घालि. जुनी
ओरीजनल भािंडी र्ािीर्ोलाि हर्ळाल्यानिं िूश झालेला भिंगारर्ाला अजूनिी ईर्ेिीर्े रें गाळिाना
क्रदसिोय.... त्या जोडप्या सारििं, त्या हचर्णी सारििं.. ओररजनल शोधि.
प्लाहस्टकची फु लिं र्ात्र दृष्ट लागार्ी अशी हर्ळू
िऱ्यािोट्यािला फरक न कळणाऱ्या नादान जगाि.
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४४ श्रीर्िंि भिंगारर्ाला.

भुरभुर पाऊस पडू न गेला िोिा. रस्िे ओले ओले. एका कािोटीला ऑक्रफस बॅग, दुसऱ्या
िािाि छत्री, आसपासच्या र्ािनािंर्ुळे उडणारा हचिल सार्रण्याची त्रेधा आहण त्याच र्ेळी िड्डे
चुकण्याची कसरि. ऑक्रफसर्ध्ये आज हनम्म्या स्टाफच्या जीर्ार्र क्रदर्स िेचायचे टेन्शन. अर्ुक
र्ाजायच्या आि पोिोचायला िर्े..... नेिर्ीचे हिरकीट धा चालू.
िरिं िर र्स्ि र्गन र्ोकळया िर्ेि छत्रीहबत्री न घेिा हुिंदडायला जार्िं असा र्ूड िोिा.
पाऊस र्ािंबलेला. र्ािोल हभना हभना. कु ठे च बघायला र्ेळ नर्वििा िरीिी लि गेलिंच.
भिंगारर्ाला िो, रस्त्याच्या कडेला त्याची भिंगाराची लािंबडी गाडी लार्ून त्याच
गाडीि लर्िंडला िोिा. कालच्या गोळा के लेल्या भिंगारािलिं छु टपूट कािी गाडीि पडलेलिं त्यािच
िा एक. बाजूच्या एर्ढ्याशा यिंत्रािून गाणिं र्ाजि िोििं " सर्ा िै सुिाना सुिाना " भिंगार बाबाच्या
बाजूला हिरर्िंगार ओलेििं झाडिं, र्धूनच त्यािून गळणारा एिाद र्िंडगार र्ेंब, र्स्ि हिल
स्टेशनर्ाली र्त्त िर्ा. त्या बाबाची लागलेली ब्म्िानिंदी. भोर्िालचा पडलेला हर्सर. र्ला र्ाटििं
िो स्र्िः त्या गाण्याबरोबर गुणगुणि िोिा. ििं िरिं च की!
त्याच्याकडे बघिाना आहण बाजूचिं र्ािन चुकर्िाना पसव गच्च पोटाशी चेपली.
कािीिरी टोचलिं. आि ऑक्रफसची चार्ी. आहण र्ी िटकन भानार्र आले. एका अजाण असूयेने
र्न भरून गेल.े
या िणी िरा श्रीर्िंि कोण िोिा....... र्स्ि गार र्ाऱ्यार्र गुणगुणू शकणार
भिंगारर्ाला..... की अर्ुक र्ाजायच्या आि ऑक्रफससाठी धार्णारी ऑक्रफसर्ाली बाई!
ििं....... प्रश्न प्रश्न आहण त्याची आपणच अर्घड करून घेिलेली, र्ूळाि सोपी असलेली
उत्तरिं .
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४५ आम्िीिी रे टलिं असििं.
लेकीच्या बाळिं िपणाला आलेली आई उफव बाळाची आजी.
नर्िं नर्िं िान्ििं बाळ क्रकरकीरिं .
क्रीटीकल बाळिं िपण आहण कार्लेल्या र्ायलेकी.
बोलिा बोलिा आजी म्िणजे बाळिं िीणीची आई म्िणाली " आम्िी सगळिं एकट्या
िािी के लिं, असिं कोणी क्रदर्सरात्र र्दिीला ककिं र्ा सोबिीला नर्विििं िो "
बाळाची आई पटकन म्िणाली " िेर्विा कोणी नर्विििं िुर्च्या आसपास म्िणून अपेिा
के ली नािी, पररहस्र्िी िशी िोिी म्िणून रे टून नेलिंि, इर्े कोणी नसििं आहण आर्च्यार्र र्ेळ
आली असिी िर आम्िी सुद्ा िेच के लिं असििं "

आजीला प्रचिंड राग आला. िी स्र्िःच्या कठीण क्रदर्सािंचिं र्णवन करिा करिा त्या
क्रदर्सािंच्या र्धुर सुिाच्या यािनािंबद्दल बोलि िोिी आहण हि पिंचर्ीशीिली

पोर

प्रॅहक्टकलपणाचे धडे द्यायला हनघालेली. िी का रीि झाली बोलण्याची, म्िणजे आम्िी एर्ढिं
सोसलिं त्याचिं कािीच नािी!
िरिं िर आपापल्या जागी हिघे बरोबर िोिे.
आजी, बाळिं िीण बाई आहण कीरक्रकरिं बाळ सुद्ा.
प्रत्येक जण आपापलिं जगणिं जगि िोििं.
िे असिंच िर िोि रािििं आयुष्याि पदोपदी. चष्र्े हनराळे असिाि म्िणून क्रदसणारी
दृश्य हनराळी क्रदसिाि आहण दुदर्
ै ानिं त्या चष्म्यािंची अदलाबदल करायची राहून जािे.
गोष्टी छोट्याच असिाि पण सापेििेचे हसद्ािंि लेर्ून सर्ोर येणाऱ्या
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४६ श्रद्ा अिंधश्रद्ा ज्याच्या त्याच्या

हर्ज्ञानार्र पूणवपणे आधारलेलिं यान र्िंगळार्र सोडिाना आर्चे र्ोर लोक र्ोठ्या
देर्ाच्या पाया पडिाि, त्याला साकडिं घालिाि.
आम्िी र्ाचिो आहण म्िणिो …असो.
गगनचुिंबी इर्ारिीि रािणारी, उच्चभ्रू सुहशिीि र्गैरे बाई एकहर्साव्या र्जल्यार्रून
सूयावसारख्या सूयावची पूजा करिाना त्याला बुडकु लिंभर पाण्याचिं आहर्ष दािर्िे आम्िी बघिो,
ककिं हचि िसिो आहण पुन्िा म्िणिो ……… असो.
एकू ण आम्िी 'असो' म्िणिच जगि असिो.
असो.
िर झालिं असिं, सकाळी ऑक्रफसला नेिर्ीप्रर्ाणे चालि हनघाले. भिंगार गोळा करणारा
एक जण सर्ोरून येि िोिा, आर्च्या साधारण र्धून एक र्ािंजर जाि िोििं, आपल्याला र्ािंजरच
काय र्ािंजराचा भाचा र्ाघोबा गेला िरी कािी फरक पडि नािी, उलट आपल्या आडर्े जाण्यानिं
पडलाच िर त्या र्ािंजराला फरक पडू शकिो अशा हर्चारानिं र्ी शािंिपणे पुढे चालि राहिले र्ात्र
भिंगारर्ाल्याने िे र्ािंजर आिा आडर्े जाणार िे जाणले आहण कािीसा हर्चार करून त्याने आपली
चालण्याची गिी कर्ी के ली, रें गाळि चालू लागला. त्यानिं र्नाि हिशेब के ला क्रक सर्ोरून येणारी
िी बया म्िणजे र्ी र्ािंजराने भ्रष्ट के लेल्या 'त्या' रे षेर्रून पार झाली क्रक र्ग आपण पुढे जार्िं.
क्रदर्सभराची नसिी नाट लागायला नको.
र्ला त्याचा इरादा लिाि आला, आपल्याला यािलिं कािीच जाणर्लेलिं नािी असिं
भासर्ि र्ी त्या र्ाजावररक रे षेर्रून चालि पुढे गेले, गिंर्ि आहण कु िूिल म्िणून िळू च र्ळू न
पाहिलिं िर त्याने जणू सुटके चा श्वास सोडला असार्ा अशा रीिीनिं िो भरभर चालू लागला.
प्रश्न अिंधश्रद्ा / अिंध सर्जूिींचा नसून, त्या व्यक्तीसाठी िी र्ान्यिा क्रकिी र्ित्र्ाची
आिे याचा आिे. पहिल्या दोन उदािरणािंर्ध्ये के र्ळ जपायच्या म्िणून जपल्या जाणाऱ्या सर्जुिी
ककिं र्ा कोणीिरी करििं म्िणून आपण करायच्या अशा गोष्टी कारण र्ीर्ािंसा सर्जून न घेिा के ल्या
गेलेल्या, या बाबाच्या बाबिीि र्ात्र र्ी अपर्ाद ठरर्ल्या.
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र्ाझ्या घरार्र छप्पर आिे, उद्या काय हि हचिंिा करायचिं र्ला कारण नािी, र्ात्र त्या
भिंगारर्ाल्यासाठी त्या त्या क्रदर्साचिं कार् आहण त्या निंिर हर्ळणारा पैसे त्या क्रदर्सासाठी
अनर्ोल आिे. त्याचा धिंदा भिंगाराचा धिंदा म्िणून कोणी त्याला 'र्ोडीि' काढू शकि नािी.
िेर्विा म्ििंटलिं, चल बाबा िे बालिंट / िे अभद्र र्ी घेिलिं र्ाझ्या डोक्यार्र, िू हनघ
हबनधास्ि
आहण िुला आजच्या क्रदर्साि िूप 'सर्ृद् भिंगार' हर्ळो िी सक्रदच्छा. असो.
गोष्टी छोट्याच असिाि पण अर्िंगळाला सुद्ा र्िंगल करून टाकणाऱ्या.
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४७ सुजाण र्ाय.

शक्यिो िो नको म्िणून दुसऱ्या रस्त्याने जाणारे अनेक. आपण र्ात्र नेर्का िोच
रस्िा पकडू न जायचिं. जग करे ल त्यापेिा कािीिरी र्ेगळिं . र्ुद्दार् करायचिं म्िणून नर्विे िर
आपोआप घडणारिं .

िीच िी र्स्िी, र्स्िीिल्या झोपड्या. हिर्ल्याच कोण्या झोपडीर्ाल्यानिं गोळा के लेले
भिंगार-रद्दीचे ढीग, र्ाटेि नाचणाऱ्या बेहशस्ि बेगुर्ान कोंबड्या , िोपटाबािेर झोपलेले ििंगलेले
देि र्गैरे आहण सिंपण
ू व र्ािार्रणाि भरून राहिलेला एक अस्र्च्छ गिंध.
अगदी रोज. सकाळी पार्णेसिा िे साडेसिाच्या र्ध्ये कधीिी इर्ून जाणिंयेणिं.
झोपडपट्टी सिंपिाना लगेच टॉर्र सुरु िोिाि. त्या टॉर्सवच्या किं पाउिं डपाशी
र्ेर्सािेबािंच्या आळसार्लेल्या पोरािंना घेऊन नोकराण्या ककिं र्ा पोरािंना सािंभाळणाऱ्या 'आया'
स्कू ल बसची र्ाट बघि असिाि. त्यािंच्या दोन्िी िािािंर्ध्ये जडच जड साहित्य. पोरिं पारोशा
चेिऱ्े यानिं हशिा के ल्यागि उभारलेली. झोपडीपट्टीच्या या टोकाला कािी र्ुलिं शाळे ि जायची
ियारी करून हनघण्याच्या बेिाि असिाि . कोणी प्लाहस्टक ग्लास र्ध्ये पार् बुडर्ून िाि असििं.
कोणी नुसिाच हर्ट्ट काळा चिा पीि असििं.
रोज भेटणारे कािी ओळिीचे चेिरे .
काळी कळकट िेलगु जाडी बाई. िरिं गणारा गाउन, अस्िाव्यस्ि देि, के स, कपडे.
हिच्या िािाशी असिे एक बारकीशी पोरगी हजच्या िेल लार्ून दोन घट्ट र्ेण्या
घािलेल्या असिाि. पोरीला ियार करणिं म्िणजे चक्कीिल्या डब्याला हपठाची आिंघोळ
घािल्यागि पार्डर लार्णिं असिं त्या आईच सर्ीकरण असार्िं. भसाभसा पार्डर लार्ल्यार्ुळे
चेिरा पािंढरा आहण बाकी देि सार्ळा. पोरीच्या पाठीला दप्तर असििं.
रोज हिला सोबि म्िणून एक इर्लिं कु त्र्याचिं हपल्लू सुद्ा नेर्ाने हिच्या बाजूबाजूने
चालि असििं.
शाळे साठी र्ािंबलेली र्ुल,िं या टोकाला, त्या टोकाला.
95

गोष्टी छोट्याच असतात

स्मिता गानू जोगळे कर

त्या टोकाच्या र्ुलािंचिं िेर्ढिं कौिुक र्ाटि नािी. त्यािंना, टेबल िुच्याव लेपटोप, लेिण्या
हर्ळणारच आिेि.
या टोकाच्या र्ुलींना लेिण्या हर्ळायला िव्याि.
र्ला र्ाटििं त्या काळया बाईला एक छान हर्ठी द्यार्ी, म्िणार्िं बाई िू भारी आिेस,
पोरीला शाळे ि धाडिीयेस.
सुटू नयेि म्िणून जशा हिच्या र्ेण्या घट्ट िेचून बािंधल्या आिेस, िसेच िे हशकण्याचे
पेड सुद्ा सुटू नयेि असे घट्ट धरून ठे र्. त्या र्ुलीच्या दप्तराि नेर्किं काय असििं यापेिा हिच्या
अिंगार्र युहनफोर्व आहण पाठीर्र दप्तर असििं िी गोष्टच डोळयािंना, र्नाला सुिार्णारी असिे.
टॉर्रर्ध्ये जन्र्ाला आली नािी म्िणून ििंि करण्यापेिा, या आईच्या पोटी जन्र्ाला
आल्याचा त्या घट्ट र्ेणीर्ाल्या पोरीनिं आभाळभर अहभर्ानच बाळगार्ा... नािी का!
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४८ र्ाडी आहण बरिं च कािी.
र्ाडी आहण बरिं च कािी.
र्ी बघि राहिले दूर दूर जाणाऱ्या आकृ त्यािंकडे. आकृ त्या...... पुढे त्यािंच्या लािंब लािंब
सार्ल्या उरलेल्या. निंिर जणू त्या सार्ल्यािी लािंब लािंब जाि क्रदसेनाशा िोि गेल्या. सार्ल्यािंच्या
र्ागे धार्णे, आकृ िी रे िाटणे, आहण त्या हनरिि बसणे त्यार्र कल्पनाहर्लास रचणे िा िर
जीर्ाला जन्र्ापासून लागलेला छिंद जणू. त्याच आकृ त्या अनेक प्रकारच्या लािंब रुिं द हत्रकोणी
चौकोनी आहण अनेक पदरािंच्या आहण म्िणूनच त्यािंच्या सार्ल्यािी िशाच बहुरिं गी बहुढिंगी. कधी
र्ेट पायािाली लपून बसणाऱ्या कधी हिरप्या हिरप्या िोि अलगद नजरे च्या किेपलीकडे जाऊन
दडणाऱ्या िर कधी असिा असिा न क्रदसणाऱ्या आहण क्रदसिा क्रदसिा गायब िोणाऱ्या.
सार्ल्यािंचेिी जणू झोके िोिाि, पिाट िे सकाळ, सकाळ िे दुपार, दुपार िे हिन्िी सािंजा आहण
पुढे िर गदव भरि जाणारे हनशेचे कर्डसे आहण त्या त्या कलाने िशाच बदलि जाणाऱ्या सार्ल्या
आहण त्यािंचे हििंदोळे . कधी उत्तुिंग आकाशाला हभडणारे िर कधी र्ोरहपसागि सलगी करणारे ,
कधी सिज कर्ेि येणारे िर कधी येिा येिा हनसटणारे झोके ... सार्ल्या... आकृ त्या... सगळीच
सरहर्सळ.

सार्ल्या क्रफरायच्या, िसिसे आम्िीिी क्रफरायचो. सकाळी कोर्ळी उन्ििं िाि
बसायचो आहण पुढे त्याच उन्िाशी लपिंडार् िेळि बसायचो. दुपारचा र्ाडीिला र्ुक्कार् म्िणजे
आर्च्यासाठी एक सोिळाच असे, आनिंद सोिळा. सकाळची हशपणिं झालेली असायची िो
र्ािीचा गाभारी र्ास आसर्िंिाि भरून रािायचा. आर्च्या आिंघोळी आहण न्यािारीचा कायवक्रर्
झाला क्रक दुपारच्या जेर्णापयिंि आम्िी र्ाडीि स्र्च्छिंद भटकि रािायचो. घरचा आहण
शेजारच्या रिाटाचा येणारा आर्ाज र्ािार्रण नादर्य करून टाकि असे, र्धेच गाई गुरािंचे
िम्बरणे, भरून राहिलेला चुलाण्याचा िर्िंग र्ास आहण र्ाई अण्णा आहण इिर र्ोठ्यािंचे
सकाळचे उद्योग चालू असयचे. सुपारीची एिादी गारे गार अळी शोधून आम्िी त्याि नारळाचिं
ककिं र्ा सुपारीच पसरट िोडक्यासारििं आसन टाकू न बसायचो, कधी एिादे छानसे पुस्िक, कधी
चक्क अभ्यासाचे साहित्य आहण बरे चदा गप्पा आहण फक्त गप्पा. र्न नुसिे र्ुई र्ुई नाचि रािायचे
पािरासारिे. उन्िे सरकि जाि, िसे आम्िी िी आर्ची हस्र्िी बदलि रािायचो, आहण त्या
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उन्िािंसोबि आर्च्या सार्ल्यािी लिान र्ोठ्या िोि सरकि रािायच्या, िाच िो सार्ल्या
हनरिण्याचा र्ेडाबागडा िेळ, जो पुढे आयुष्यभराचा सिासोबिी िोऊन राहिला.

कसल्या कसल्या गप्पा गोष्टी के ल्या असिील आम्िी या र्ाडीि, र्नािील के र्ढी गुहपििं
िुली के ली िोिी बहिणी बहिणींनी. छोटी छोटी सुि दुख्ि, अगदी बाहलश गर्िीजर्िी, त्या
र्याि िूप अप्रूपाच्या र्ाटणाऱ्या िूप आपल्या अनेक गोष्टी अगदी आपुलकीने आहण हर्श्वासाने
एकर्ेकािंना सािंहगिल्या िोत्या इर्ेच या र्ाडीि. आम्िा बहिणींर्धले क्रकिी बिंध बािंधले िोिे याच
र्ाडीने. स्र्प्नाळलेल्या डोळयािंची क्रकिी झाकोळ स्र्प्ने एकर्ेकींच्या डोळयािंनी पाहिली िोिी,
दािर्ली िोिी. म्ििंटलिं िर प्रत्येकीचिं जगणिं र्ेगळिं िोििं िरीिी प्रत्येकीचिं सारििं जग िी कु ठे िरी
याच जगण्याि िोििं. र्य र्ेडिं िोििं. र्न कािर करणारिं , हुरहूर उठर्णारिं िे भाबडिं र्य एक िोििं
म्िणूनच आम्िी एकर्ेकींना सािंहगिलेल्या इर्ल्या इर्ल्या गोष्टीिी िूप कािी सार्ार्ून िोत्या
स्र्िःर्ध्ये, कािी िूप िरल, िळर्िं िूप िास. आपल्याला आहण फक्त आपल्याला कािी अर्णवनीय
क्रदसलिंय, हर्ळालिंय असिं र्ाटण्याचिं िे र्य िोििं.

बरे चदा िर कािीच न बोलिािी आम्िी एकर्ेकींशी सिंर्ादि रािायचो. िािाि िाि
गुिंफून, हनिेिुक इर्े हिर्े भटकि रािायचो कधी देर्ळाच्या पारार्र.. कधी र्ेळूच्या बनाि.....
कधी आकाश हनरिि... कधी शेिाच्या रे षािंर्धून.. िर कधी र्ोकळया र्ैदानाि.... कधी बकु ळी
िाली िासिंिास बसून रािायचो, िर कधी शािंिपणे सर्ुद्राची गाज कानाि साठर्ि रािायचो...
अगदी हनिेिुक, हनःशब्द... िरीिी िूप कािी सिंर्ादि..!
प्रत्येक र्ेळी शब्द असार्ेच लागिाि असिं कु ठे ! सिंर्ाद िर र्नाचा र्नाशी िोिच असिो
र्ने जुळली िर.
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४९. र्ाई आहण प्रकाश.

दुपार सरू लागिा र्ाई सर्व किं दील घेऊन बसे, किं दील पूणव उघडू न र्ािीर्र जर्लेली
काजळी हचर्टीि धरून हनगुिीने काढू न टाके . र्ािीला नव्याने स्र्च्छ उजेड दािर्ण्यासाठी
र्ोकळी र्ाट करून देई. पण फक्त र्ाि स्र्च्छ असून भागि नािी किं क्रदलाि इिं धन काठोकाठ
भरलेले असार्े लागिे, आहण ज्या पारदशवक काचेिून िो प्रकाश सािंडून बािेर पसरणे अपेहिि
असिे िी काचिी िेर्ढीच लख्ि. र्ग र्ाई त्या काचा रािुिंडी लार्ून निंिर कापूस ककिं र्ा
र्लर्लीसारख्या िलर् कपड्याने अलगद पुसून घेई. सारी हसद्िा झाल्यार्र र्ाई हिरप्या नजरे ने
त्या किं क्रदलािंकडे हनरिून पािी.

जगणे िी असेच असिे ना किं दीलासारिे! म्िणजे असार्ेच. जेर्ढा पारदशीपणा रटकू न
रािील, जगण्याकडे हिरप्या िरीिी िटस्र् नजरे ने बघिा येईल िेर्ढे उत्तर्. जेर्ढी काजळी कर्ी
जर्ेल जेर्ढे सर्ृद् सघन हर्चारािंचे इिं घन लाभेल आहण ज्योि लार्ण्याचे, िी पुढे कर्ीअहधक
करण्याचे िारिम्य रटकू न राहिल िेर्ढे जगणेिी हनर्वळ लख्ि िोि जाईल.
िे साधले जािा उजेड अहधक फाके ल आहण सारिं स्पष्ट िोि पुढील र्ाटािी सुकर िोऊन
जािील. स्र्िः सोबि इिरािंना प्रकाहशि करिील.
एकू ण काजळी जर्ू न देणे आहण जर्िे असे र्ाटल्यास र्ऊ कपड्याने िी पुसून घेणे,
पुन्िा दृष्टी हनरभ्र करणे, म्िणजेच प्रकाशाकडे र्ाटचाल नर्विे काय!
र्ाई, न बोलिा िू िेर्विािी बरिं च बोलायचीस. नसलीस िरी आजिी िू आिेस अगदी
इर्े अगदी आसपास.
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५० हनिळ सिंगीि.
िी सुहशहिि सुिर्स्िू कु टुिंबाि र्ाढलेली र्ुलगी आिे. उत्तर् र्कील आिे. र्ाद्य
र्ाजर्िे. छान गािे. हनर्वळ आिे िुळी आिे या सगळया पेिा िूप जास्ि र्ित्र्ाचिं म्िणजे िी
आपला िुळेपणा िुशाल एन्जॉय करिे.
कसिं?
र्ीकें ड्सना िी गाणिं हशकर्ायला जािे. हपटु कल्या हर्द्यार्थयािंचा क्लास हिच्या हर्शेष
आर्डीचा असिो ज्याची िी आहण हिची र्ुलिं ( िोय, हिच्या क्लास र्धली र्ुलिं हिची र्ुलिं
असिाि)
क्लास सुरु िोिो. ििं, सा लार्ा.
छोटे गोड आर्ाज एकसार् म्िणिाि... सा sssss. र्ग रे येििं, र्ग ग, र्, प, ध आरोि
अर्रोि.
र्ग गाडी पुढे हनघिे.
म्िणा...... ग प ग रे सा रे ध सा
ग _ ग रे ग प ध _. हिची र्ुलिं हिच्यापाठोपाठ म्िणू लागिाि. ग प ग रे सा रे ध सा
आहण पहिल्या रािंगेिून नाजूक क्रकणक्रकण उर्टिे.
एक हपट्ट्टू " teacher, even my mom's name is Nehal "
गाणिं र्ािंबििं र्ात्र रटचरला आिून गिंर्ि र्ाटि असिे. र्रकरणी िी त्या
क्रकणक्रकणणाऱ्या जीर्ाला लटके दटार्िे.
शूsss ........ ििं म्िणा " ग प ग रे "
गाण्यासोबि आनिंदलिरी र्ािि असिाि.
त्यािल्या एिादया हपट्ट्टूची र्स्िू चुकून िाली पडली िर त्या इर्ल्या जीर्ाला त्रास
नको म्िणून िी र्स्िू हि र्ुलगी उचलून देिे. िे करिाना िी र्ाकली क्रक िो छोटा जीर् हनिळ
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र्नाने आपल्या दोन िळव्याि हिचा चेिरा धरुन पटकीनी हिची पापीबीपी घेऊन टाकिो. बरिं
हि कोण्या एकाची कर्ा नािी िर बऱ्याच जणािंना याची लागण झालेली.
आहण रटचरला र्ँक्यू म्िणायची हि कोर्ळी पद्ि आर्डल्याने आिा हि र्ात्रट रटचर
र्ुद्दार् र्स्िू पाडिे आहण भाबडया चेिऱ्यानिं र्ुद्दार् र्ाकिे. आहण िी र्ाकली क्रक र्ग िो र्ऊर्ऊ
सोिळा.
सुिंदर नािी. सुिंदर जगणे.
हबनपैशाचे सोिळे . कोणी गरीब नसिो कोणी श्रीर्िंि नसिो. कोणाचिं हशिण िानदान
कािी कािी कु ठे आड येि नािीि. हनर्वर्ळ स्र्च्छ हनिळ नािी पारदशवक र्ािि राििाि. गोष्टी
छोट्याच पण 'क्या बाि ' र्ाल्या असिाि.
************************
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५१. बाबा िू ऐकिोयस ना!
ििं..... फादसव डे.
आपल्याला कु ठे रे डे र्गैरे लागिाि एकर्ेकािंसर्ोर अहभव्यक्त र्विायला. आपला िर
रोजचाच सिंर्ाद असिो. िोय ना!
िुला गिंर्ि सािंगिे बाबा. लग्न झालेल्या एिाद्या र्ैहत्रणीचा बाबा हिच्यासाठी
कािीबािी घेऊन येिो, हिच्या िािी िो डबा ककिं र्ा पुडकिं देिो, दोघे शेजारी शेजारी बसून र्नाच्या
गोष्टींची देर्ाणघेर्ाण करिाि. र्ी र्ाझ्या काऊिंटरच्या आि एकटी बसून िा प्रेर्सोिळा र्नभर
बघि असिे, र्ैहत्रणीच्या जागी र्ी र्ला आहण हिच्या बाबाच्या जागी िुला ठे र्ून.
डोळयाच्या कडेपाशी आलेला एिाद र्ेंब पुसायला एक सेकिंदच िर लागििं. िू नसिोस
िरी िू असिोसच. आहण र्ाझ्या र्ुठीि, र्ाझ्या फ्रॉकच्या हिशाि र्ी आपली बरीच गुहपििं दडर्ून
ठे र्लेली असिाि.
आत्ता र्ुठ उघडली िरी िो हबहस्कटाचा पुडा िुला िसाच सापडेल त्याि, पण र्ी र्ुठ
उघडणारच नािी, गेली बेचाळीस र्षव जी झाकू न ठे र्लीये.
िािािली हपशर्ी िलर्ि र्ी िुझ्यासोबि बाजारभर क्रफरि असे, आहण गार्च्या
प्रेर्ळ भाजीर्ाल्यािंनी कॉंप्लीर्ेंटरी म्िणून क्रदलेल्या चर्ळीच्या शेंगािंची एर्ढीशी गड्डी, रसरशीि
टोर्ेटो, कोर्ळया भेंड्या चबरि र्जेि बागडि असे.
िू दाढी करिाना िुझ्या गुडघ्यापयिंि पोिोचणारे र्ाझे डोळे , र्न भरुन िुला बघि
रािि. आहण िू फे साने भरलेला ब्श र्ाझ्या गालार्र टेकर्ायचास, र्ी लटकिं रागर्ायचे पण िरिं
सािंगू िेर्ढ्या करिाच र्ी िुझ्या आसपास घुटर्ळि असायचे..
रे हडयोचे फाईन ट्युहनिंग करिानाची िुझी िन्र्यिा र्ी डोळयाि प्राण आणून बघि
असे.
िुला आठर्ििं बाबा, आपल्या र्नूच्या हपल्लाला कु त्र्याने पळर्ून नेलिं त्यानिंिरचे दोन
क्रदर्स आपण दोघािंनी कसे उदासपणे काढले िोिे? आपण दोघे सारिेच र्ेडे िोिो निं रे , ककिं र्ा िे
र्ेड िूच र्ाझ्याि पेरलिं िोििंस.
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िू िुझ्या अडहनड्या र्ेळच्या ड्युटी करून यायचास, आपलिं हपल्लू जेर्िा जेर्िा झोपििं
िे ठार्ूक असल्याने, क्रकिीिी दर्लेला असलास िरी र्ाझा हबछाना आधी बनर्ून र्ग जेर्ायला
बसायचास, आहण िािाि घास असिानाच र्ाझे डोळे पेंगायचे, िू र्ला बाहुलीसारिे उचलून,
िाि िोंड धुर्ून हबछान्याि हपसासारििं ठे र्ायचास.
र्ला अहजबाि आर्डि नसे िरी िू कधीिरी गार्ाला जायला हनघायचास, र्ी
एर्ढासा जीर् पण िे गार्िी एर्ढिंसिं आहण र्ाणसिं सगळी आपली , एकट्याने परि घरी जाण्याची
काळजी नसायची, र्ग र्ीिी िुला सोडायला स्टेशन पयिंि यायचे. िू हिर्ल्याच स्टॉलर्रून र्ला
हबहस्कटाचा पुडा घेऊन द्यायचास, र्ला कािी कािी नको र्ाटायचिं, फक्त िू िर्ा असायचास..
िुला घेऊन जाणारी गाडी येउच नये अशी र्ी र्नािल्या र्नाि इच्छा करि रािायचे पण िी दुष्ट
गाडी यायची, र्ाझा इर्लासा िाि कष्टाने सोडर्ून घेि िू डब्याि चढायचास, आपली ब्याग आि
ठे ऊन परि दाराि यायचास, र्ी फक्त िुझ्याकडे बघि रिायचे, आहण जर्ेल िेर्ढा र्ेळ िुझा िाि
धरून ठे र्ायचे, गाडवची हशट्टी र्ाजून िलक्याशा धक्क्याने गाडी सुरु र्विायची, िू र्ला दूर र्विायला
सािंगायचास. र्ाझ्या छोट्या पार्लािंच्या गिीपेिा गाडीच्या चाकािंची गिी भारी ठरि िू उभा
असलेला डबा दूर दूर सरकू लागायचा, आपण एकर्ेकािंना क्रदसेपयिंि िाि िलर्ि रािायचो.
बघिा बघिा िू एक रठपका िोऊन क्रदसेनासा र्विायचास, दूर धुराची एक क्रफकट रे ष
िेर्ढी हर्रि हर्रि जायची.
र्ाझी धुरकटलेली नजर िुला शोधि रािायची ……. बराच र्ेळ ……. अगदी
आत्तापयिंि म्िण ना.
बघ ना बाबा, आजिी र्ी िुला शोधिेच आिे रे , आत्तािी र्ाझी नजर िशीच ओली
धुरकट झाली आिे आहण र्ाझ्या र्ुठी घट्ट बिंद.
िू क्रदलेला हबहस्कटाचा पुडा र्ी िसाच जपून ठे र्लाय र्ाझ्या र्ुठीि, र्ी घाबरिे रे ,
चुकून र्ुठ उघडलीच िर सगळिं कािी सािंडून जाईल, एर्ढी र्षव घट्ट धरून ठे र्लेलिं. िुझिं र्ाझिं
गुहपि. घाबरिे र्ी.
िू ऐकिोयस ना बाबा?
**************************
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कसां वार्लां पमतक स्ित्ाांनो?
फ़कर् असलां तरी दजेदार आहे ना?
काही लोकाांचा असा सिज आहे की जे फ़कर् स्िळतां ते किी दजाहचां असेल. पि तसां
नसतां. आपल्याला आपले आईवडील स्िळतात ना की ते आपि स्वकत घेतो? आस्ि त्याांचे
सांमकार? आस्ि आपला देश आपलां राष्ट्रीयत्व? अगदी आपल्या आजूबाजूच्या हवेतला
ऑस्ससजनही फ़कर्च स्िळतो ना. आस्ि हा िौल्यवान िनष्यजन्िही फ़कर्च स्िळाला की
आपल्याला!
तेर्वहा स्ित्ाांनो जे जे फ़कर् ते ते फ़ालतू असा सिज असलेल्या लोकाांना एकदा ई
सास्हत्यच्या साइर्वर आिा. ई सास्हत्यची पमतकां वाचायला द्या. तम्ही जे पेराल तेच उगवेल.
जर तम्ही सिाजात चाांगली िूल्यां पेराल तर तम्हालाही या सिाजात चाांगली वागिूक स्िळे ल.
सिाज म्हिजे आपिच की. स्नदान आपल्या आजूबाजूचा सिाज तरी िूल्यप्रधान करुया.सगळां
काही पैशानांच करायचा अट्टाहास नाही चालिार.
चला तर स्ित्ाांनो, एक भव्य चळवळ उभारुया. यात प्रत्येकाने आपला सहभाग घेतला
तर हा बाराकोर्ींचा िहाराष्ट्र जगातला सवोत्कृ ष्ट अस्भरुचीपूिह वाचकाांचा प्रदेश बनायला वेळ
लागिार नाही.
र्ीि ई सास्हत्य
esahity@gmail.com
www.esahity.com
एक प्रसन्न अनभव
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