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नििामूल्य नितरणासाठी उपलब्ध
•

आपले िाचूि झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिर्ड करू शकता.

•

िे ई पुस्तक िेबसाईटिर ठे िण्यापुिी ककिा िाचिाव्यनतररक्त कोणतािी िापर

करण्यापुिी ई सानित्य प्रनतष्ठािची लेखी परिािगी घेणे आिश्यक आिे.
•

या पुस्तकातील लेखिाचे सिड िक्क लेखकाकर्े सुरनित असूि पुस्तकाचे ककिा त्यातील

अंशाचे पुिमुडद्रण ककिा िाटक, नसिेमा, नसररयल, स्टेज शो ककिा तत्सम रुपांतर ककिा
भाषांतर करण्यासाठी लेखकाची परिािगी घेणे आिश्यक आिे.

टल्ली या टोपणिािािे िेटिर टाकलेल्या या कनिता.
कथेचं एक सूत्र यांच्यात िोतंिी आनण िव्ितंिी.
िोतं, कारण त्यात एका मुलाच्या आयुष्याचा धागा िोता.
िव्ितं, कारण या कथेत कािी िानिन्य िव्ितं, िाट्य िव्ितं.
आपल्या आजूबाजूला घर्णाऱ्या असंख्य घटिांपैकी या साध्यासुध्या घटिा आिेत.
कनिता म्िटलं कारण त्यांतूि भािुकतेचा एक स्त्रोत आिे. पण ती भािुकता शब्द बंबाळ
िािी. थोर्क्यात एखादी बातमी सांगािी तसा त्यांचा बाज आिे. त्यात गाऱ्िाणं िािी.
तक्रार िािी. फ़क्त मुलाला ददसलेल्या घटिा. त्या घटिांचा अथड िाचकािर सोर्लेला आिे.
बातमीमागची बातमी शोधण्याचं काम िाचकािर सोपिलेलं आिे. त्या घटिेतलं चांगलं
िाईट ठरिण्याचं काम िाचकािर सोपिलंय.
िे िणडि सेल्फ़लेस िािी. पण त्यातला सेल्फ़ इतरांिर स्ितःच्या भाििा लादत िािी. तरीिी
जर कु णी भािुक झालंच तर त्याचं श्रेय िाचकाच्या संिेदिशीलतेला जातं. रस्त्यािर एखादा
राकट माणूस एखाद्या मुलाला बदर्त असतािा असंख्य लोक बाजूिे जातात. कािी गंमत
बघत थांबतात. त्यातल्या एखाद्याला असह्य िोतं. आनण त्यातलािी फ़ारच निरळा त्यात
िस्तिेप करतो. तसंच िे. या कनितांिी जर तुम्िाला अस्िस्थ के लं तर त्याचं श्रेय तुम्िा
िाचकांिाच. तुमच्या संिेदिशीलतेला.
मात्र एकच नििंती. इतकं च करा. कनिता आिर्ल्याचं, िा ि आिर्ल्याचं, पुस्तक
आिर्ल्याचं, या पुस्तकाची संकल्पिा आिर्ल्याचं आम्िाला कळिा. कािी खटकलं तरी ते
कळिा. कािी ििीि कल्पिा सुचल्यास त्या कळिा. मराठी सानित्याला प्रकाशिासाठी एक
ििीि प्लॅटफ़ॉमड उभा रिात आिे. आनण आपला सिभाग असल्यानशिाय तो यशस्िी िोऊ
शकणार िािी.
आमचा पत्ता : esahity@gmail.com

This book is dedicated to all the sisters in the world

कच्चू
-----------------------------------

पनिलीत असतािा
शेजारची कच्चू आिर्ायची
आिर्ायची अख्खी कच्चू
नतचा फ़्रॉक, चड्डी
नतची माळ, गाल
नतचे के स, ररबीि
नतच्या बांगड्या, िात
आनण नतचे पर्के दात
चिात बुर्िलेलं नबस्कीट
अधं तुटूि चिात पर्े
आनण चिा अंगािर उर्े
मग ती "उई उई " करायची
तेिी आिर्ायचं
आनण मी िसतो म्िणूि
परत परत नबस्कीट पार्ू ि
"उई उई " करणं
ते तर खूपच आिर्ायचं
नतला सोर्ू ि घरी यायचं ते
आईचा धपाटा खाल्ल्यािरच
आनण शेंबड्या रोनितला मी मारलेलं

नतला ढकललं म्िणूि
------

कच्चू कु ठे आनण कधी गेली कळलंच िािी...
खरं च गेली ?
बरं च झालं....
िािीतर तीिी मोठी झाली असती.

धर्ा
-----

दुसरीतल्या र्ोंगरे बाई
त्यांचे मोठ्ठे र्ोळे
आनण
पट्टी धरलेला नबि बांगड्यांचा िात
सोमिारी पंधरा ते िीस चे पाढे
पाठ करुि यायला सांनगतले
पण शिीिार गेला सुजय, पप्प्या बरोबर
रिीिारी मािशीकर्े रटिी नमिी
संध्याकाळी नसिेमा संपल्यािर आठिण झाली...

तसाच बसलो पाठ करायला
पण अठरा एकोणीस कािी
र्ोक्यातच नशरे िात
एकोणीस तर आर्ा टेढा
घुसेचिा र्ोक्यात
र्ोळयांिा झोप आिरे िा
मिाला झोप येईिा
रात्रभर स्िप्नं ...पाढे,
र्ोंगरे बाईंची पट्टी,
नबिाबांगड्यांचा िात...
आनण एकोणीसचा पाढा

रात्रीत सारखा दचकू ि उठत िोतो
शाळे त
माझा िंबर येईतो
मी नभतीिे अधडमेला
आनण बाईंिी िेमका------िीसचाच पाढा निचारला.

त्या ददिशी एक ििीिच धर्ा नशकलो
उगाच नभतीिे मरायचं िािी.

आई गेली तो ददिस
-----------------------

चौथीची िुकतीच सुरुिात
बािेर भन्नाट पाऊस
येर्ा येर्ा झालो
मधल्या सुट्टीत चचब नभजूि िगाडत आलो
कोल्िे बाई िोत्या
िािी िािी ते बोलल्या
सगळया िगाडसमोर
आनण सगळा िगड
दफ़दी दफ़दी नखदळत िोता
तेिढ्यात दरिाजात िेर् बाई
आनण त्यांच्याआर् मिुमामा
मी टरकलो
िेर्बाई कोल्िेबाईंिा िळू िळू कािी बोलल्या
मिुमामािे चलायची खूण के ली
दफ़दीदफ़दी मािळलं
आनण मी घरी निघालो
-----

का कोण जाणे
पुढे कािी गृिपाठ के ला िािी तरी
कोल्िेबाई मला कािीच बोलल्या िािीत
कधीच कािीच बोलल्या िािीत.

ताई रर्ली तो ददिस
------------------------

आई गेली तेव्िा ताई आनण मी रर्लोच िािी
दोघेिी अचािक मोठे झालो
आनण पपा अचािक म्िातारे
रात्री उशीरा येऊ लागले
खरखरीत सफ़े द दाढी
के स गळायला आनण नपकायला लागले
पाठीत पोक
आनण तोंर्ाला िको िकोसा िास
अर्खळत बोलायचे
अर्खळत चालायचे
लोक त्यांिा टल्ली म्िणायचे
जिळच रिाणारी आत्या रोज घरी यायची
सकाळीच दोि िेळचं जेिण करायची
आमचा राग राग करायची
ताईला तर कािीिी बोलायची
िरुकाका - आत्याचे यजमाि- मात्र
खूप चांगले
खाऊ चॉकलेट आणायचे
आनण ताईला आग्रिािे खाऊ घालायचे
माझेिी लार् करायचे
पण ताईचे मात्र थोर्े जास्तच
का कोण जाणे

ताई मात्र त्यांिा टाळायची
माझ्या बरोबर-बरोबर रिायची
माझ्याबरोबरच बािेर निघायची
इतर िेळी दुकािात जायला आळस करायची
पण िरुकाका घरात असले की
आपणहूि घराबािेर रिायची.

एके ददिशी मात्र निनचत्रच झालं.
घरात आत्या, ताई आनण मी
अचािक काका आले आनण आत्याला कािी सांनगतलं
आत्या तशीच नतच्या घरी गेली
जातािा ताईला स्ियंपाक घरातलं काम सांगूि गेली
मी मात्र बािेरच खेळत, टीव्िी बघत बसलेला

अचािक ताई बािेर आली
िमसािमशी रर्त
आनण काका नतच्यामागूि
आम्िी दोघे दकतीतरी िेळ नतची समजूत काढत िोतो
िरुकाका नतच्या पाठीिरुि िात दफ़रित िोते
पण ती थांबेचिा
मग आत्या आली
काकांकर्े प्रश्नाथडक बघत
काका म्िणाले, "नतला आईची आठिण येतेय"
आनण आत्या िाक मुरर्ू ि आत निघूि गेली.
जळल्या भाजीिर पाणी ओतायला...

मला मात्र एक गोष्ट कधीच िािी कळली

ताई इतक्या ददिसािंतर का रर्ली ?

िर्ळ
------

पाचिीच्या िगाडमागे एक पर्का िार्ा
शाळा सुटताच लपंर्ािाची मस्त जागा
अत्रंग सुजय एकदा लपला तो सापर्ेच िा
मी त्याला शोधत िाड्याच्या आत आत
मागल्या अंगाला एकटाच
अंधुकशी संध्याकाळ
आनण काळिंर्लेलं छत
--------मध्येच एक चपपळ
चभतीतूि उगिलेला
आर्दांर्
जिळ गेलो तर गदगद िलत िोता
अनण घुमत िोता सगळा
उं ि उं ि ऊंि ऊंssिः
उं ि उं ि ऊंि ऊंssिः
मी टरकलेला
आनण अचािक चपपळा आर्ू ि कािी पांढरं सं फ़र्फ़र्ू ि माझ्याकर्े आलं.
माझी िातभर फ़ाटली
राम राम राम ककचाळत मी बािेर पळत सुटलो
-------------पाठोपाठ कु णी लुिािरूि गेलं
पांढरा दुपट्टा
आनण गोरे गोरे पाउल... सरळ...

अत्रंग सुजय खॊ खॊ िसत बािेर आला
मी मात्र िाड्यात परत पाऊल टाकलंच िािी

ताई दुसऱ्यांदा रर्ली तेव्िा
-------------------------------

आमची कौलारू चाळ
आनण स्ियंपाक घरातच मोरी.
शेजारच्या घरातले िास फ़टींिाटे इथे यायचे.
नजभेला पाणी सुटायचं
कु णालदादाचं लग्न झालं तेव्िा तर घमघमाट.
मी तर सतत त्यांच्या घरात रें गाळायचो.

मोरीिी स्ियंपाक घरातच.
ताई आंघॊळ करतािा स्ियंपाक घराचं दार लािायची.
पण मी मात्र तसाच करायचो.
ताईला काय लाजायचं ?
पपा तर असूि िसूि सारखेच...
ताई सकाळच्या शाळे ला जायची म्िणुि आधी आंघॊळ नतची
मग मी.

एकदा ताई घरात िव्िती म्िणूि
दांर्ीिरचा टॉिेल काढायला
कठड्यािर चढलो
आनण चुकुि पनलकर्े लि गेलं
तर पनलकर्े कोमल िनििी आंघॊळ करत िोती
मी लगेचच खाली उतरलो
ज्याम थथडरत िोतो
सगळं अंग कांपत िोतं
आनण कािनशलं गमड गरम
िीज गेल्यासारखं झालं

मािेखालूि सरड कि
िको म्िटलं तरी र्ोळयांसमोर तेच दृश्य.
तेच ते दृश्य...

शाळे तसुद्धा तेच दृश्य.
सुजयिे बरोब्बर िेरलं
तसं अभ्यासात लि िसायचंच आमचं कधीच
पण त्याददिशी रटिल्याबािल्यांत पण रस िव्िता.
त्याला सांनगतलं िािी
पण धर्धर् तशीच ददिसभर.
आपण कािी चूक के लंय,
कािी िको करू असं.
पण
पण
दुसऱ्या ददिसापासूि आपोआप पाय कठड्याकर्े
एखाद्या दारुड्यासारखे
ताई घरातूि बािेर पर्ली की लगेच.
स्ियंपाकघराला कर्ी लािू लागलो
पण पुन्िा कािी ददसलं िािी...
पण तरीिी
िुस्तं फ़टीतूि पिातािा गोर्शी धर् धर् व्िायची
ििी ििीशी िेदिा
कळतच िसे...
कधी कोमल िनििी घरात काम करतािा ददसे
तशी मी नतला िेिमीच पािायचो
पण फ़टीतूि पिाण्याचा कािी िेगळाच
सुखमय अिुभि

धर्धर्, नभती आनण सुख असं निनचत्र नमश्रण.

आनण एक ददिस लिकरच
मी असा फ़टीला र्ोळा लािूि असतािा
कर्ी लािायची रानिली
पायाच्या पोटरीिर फ़टका बसला तसा कळिळलो
ताईच्या िातात पळी िोती
आनण र्ोळयांत अंगार
सपासप सपासप फ़टके मारत सुटली...

मला कळे चिा
नभती
मार
मला तर रर्ायचीिी चोरी. शेजारी येतील िा ...
कळिळत हंदके देत िोतो
आनण ताई तर बेभाि
अखेर ताईच थकली
आनण रर्ायला लागली...

" अरे मी इतरांिा रािस म्िणते रे ,
सगळे माझ्या पाळतीिर
पण तू सुद्धा त्यांच्यातलाच निघािास ?"
-----------ताई,

ताई

तुला मी िचि िािी ददलं कािी
पण
पुन्िा कधीच असं कािी के लं िािी गं.
तुझं दुसरं रर्णं तरी कामी आलं.

ताईची शाळा सुटली तो ददिस
---------------------------------

मला अभ्यासाची आिर् कधीच िव्िती
पण शाळे त तर जािंच लागे.
मजबुरीचं िांि मिात्मा गांधी
ताईला अभ्यास आिर्े
कायम पनिल्या पाचात िंबर
पण िििीतच शाळा सोर्ािी लागली.
या मजबुरीचं िांि कस्तुरबा गांधी.

नबचारी
आधी घरचं काम .
मग इतरांच्या घरी पोळया लाटायला.
ताईच्या िाताला चि आईच्या िाताची
कानििी के लं तरी चिदार व्िायचं
गांिातल्या प्रत्येक लग्नाकायाडला बोलािणं यायचंच.
खूप राबायची
िाताला चटके असायचे कायम
आनण कपड्यांचा बोंदरा
तरी ताई छाि ददसायची
लग्नघरच्या िटव्यांहूि देखणी, िाजुक
ती कधी नतकर्े घासिी घेत िसे
आनण बांधुििी आणत िसे
उरलं सुरलं तरी...िािीच.
घरी येऊि पुन्िा स्टोव्ि पेटिायची

पपा तर स्ितःचा सगळा पगार टल्ली करायचे
आनण आता नतचेिी पैसे उर्िायचे
त्यांची तर चंगळच झालेली.

मला मात्र ताई ददिस ददिस भेटायची िािी
मी उठण्यापूिीच जायची
आनण रात्री मी झोपल्यािर परतायची
मला सारा थंर् स्ियंपाकच नमळायचा
आनण ताई जगाला गरम पोळया िाढायची
मला राग येई
ताईचा
पपांचा
आनण सगळयात जास्त
आईचा
असं सोर्ू ि िसती गेली
तर िे सगळं घर्लंच िसतं.
िा..!
िो िा ?

रमाकाकू ... भाग १
---------------------

अचािक धिलाभ व्िािा
तशा रमाकाकू भेटल्या
ताई त्यांच्याकर्े पोळयांिा जायची
एकदा " येणार िािी" चा निरोप घेऊि मला जायला सांनगतलं
बळे बळे च गेलो
ओरर्ा खायच्या तयारीिे
पण उलट त्यांिी मला बसिलं
खाऊ ददला
रटव्िी लािूि ददला
मला ििा तो चॅिल...

मग पुन्िा मी असंच कािीतरी कारण काढू ि गेलो
तर तसेच लार्
रमाकाकू खूप गोऱ्या िव्ित्या
िा खूप सुंदर
पण िसायच्या गोर्
आनण प्रेमािे खाऊ द्यायच्या
िळु िळू रोजच शाळे तूि परस्पर
कधी ताईला सांगूि , कधी...

दाढीिाले ददलीप काका अंथरुणातच जास्त करुि.
कसल्याशा मोचाडत त्यांिा
लाठीचा खूप मार लागला िोता
चालतािी येत िसे

ददिसभर खूप खूप जर् जर् पुस्तकं
आनण रटव्िीिर न्युज चॅिल
मी गेलो तर मात्र ररमोट माझ्याकर्े येई
आठिीच्या सिामािीत मी िापास झालो
आनण माझी चंगळच झाली
रमाकाकू माझा अभ्यास घ्यायला लागल्या
मला आता रोज जायला कारणच नमळालं.
त्या फ़ु कट नशकित
आनण समजाित खूप छाि
मारतिी िसत
आंजारुि गोंजारुि नशकित
ताईलािी बरं िाटलं
'िािू अभ्यासाला लागला'

मला तर र्बलमजा िोती
गेल्या गेल्या खाऊ नमळे
मग थोर्ा िेळ रटव्िी
मग अभ्यास
रमाकाकू जिळ घेऊि नशकित
माझा गृिपाठ पण करूि देत
आनण मधूि मधूि नचमुकला खाऊ...
...आनण खूपशा पाप्या घेत.

कधी तरी उशीर झाला तर त्यांच्याकर्ेच जेित असे
(रोजच व्िायचा तसा)
ते मात्र ताईला आिर्त िसे
'नभकारी' म्िणायची

पण रमाकाकूं च्या गरम जेिणाचा मोि व्िायचा
तेिी ताईच्याच तर िातचं िा...

एकदा शनििारचा अधाड ददिस शाळा िोती
शाळा सुटली तसा रमाकाकूं कर्े गेलो
मला ठाऊक िोतं काकू जेिण िाढणार
पण िेगळं च झालं...

काका िव्िते
आनण रमाकाकूं चं र्ोकं दुखत िोतं
म्िणूि बेर्रुममध्ये झोपलेल्या.
मी जाताच दरिाजाला कर्ी लािूि घेतली
आनण पुन्िा झोपल्या...
मधे मधे कण्ित िोत्या
मी अस्िस्थ
'आज जेिायला नमळणार की िािी ... ? '
निचारात आत गेलो
" रमाकाकू .. रमाकाकू ...
काय िोतंय िो ?
बरं िािी का ? "

खूप िेळािे कण्ितच त्यांिी मला जिळ ओढलं.
त्यांचा श्वास जोरजोरात चालणारा
र्ोक्यािरुि िात दफ़रिला
"र्ोकं फ़ु टायला आलंय रे "
त्यांच्या अंगाला मात्र सेंटचा सुंदर िासच येत िोता
बामचा िािी..
"बाम लािला का ?

आणुि देऊ ?"
" बाम आिे रे माझ्याकर्े ..
जरा चेपूि देशील र्ोकं ?"
त्यांिी आशेिे पानिलं.
िात माझ्या पाठीिर तसाच दफ़रत िोता.
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त्या ददिशी बायालॉजीचा अभ्यास के ला

िाढतं िय
-----------

जािेिारीतल्या टेस्ट मध्ये
िगाडत सातिा िंबर आला
सत्तर टक्के माकड आनण गनणतात शिाऎंशी
सगळे च उर्ाले
ताईचा आिंद तर भुईिळयासारखा फ़ु टत िोता.
मला कु ठे ठे िू काय करू असं झालं नतला
जणू मी इं नजनियरच झालो
रमाकाकूं च्या पाया पर्ली
माझ्या 'मुलाला' लाईििर आणलंस -- म्िणाली

रमाकाकूं कर्े नशकिणीसाठी पालकांची तर रीघच...
पण रमाकाकूं िी सुजयलािी िािी म्िटलं
मी मात्र ददिसभर पर्ीकच असे
खूप खाऊ
खूप अभ्यास
आनण खूप िसणं
आयुष्यात िंतर कधीच इतका िसलो िािी
कसल्यािी कारणािे नखदळायचो आम्िी
गनणत सोर्ितािािी
माझी उं चीिी िाढत िोती
आनण बुद्धीिी.

झरा
------

मी मोठा िोत िोतो
आनण रमाकाकू लिाि
आधी साड्यांत िािरणारी रमाकाकू
आता मॅक्सी, ड्रेस आनण एक ददिस
चक्क जीन्स घेऊि आली
जीन्स आनण गदड निरिा टॉप
भास िोत िोता की काय कोण जाणे
पण ती आता गोरीिी ददसे
ताजी टििटिीत
िसतािा तर माझ्याहूििी लिाि िोई
नमनश्कल, धमाल, झऱ्यासारखी खळाळ
मला िाटायचं
िरिलेली कच्चूच आलीय
खूप िसली की लालसर व्िायची
आनण ककनचत चकणी व्िायची
मला ते रूप खूप आिर्ायचं
अशािेळी मी नतला फ़क्त रमा म्िणे
रमा
आनण ती मला िाि
फ़क्त िाि
िाि
रमा
िाि... रमा.

भकास
----------

आठिीची िार्षषक संपली
सुट्टी लागली
आता तर मोकळं राि
पण रमाकर्े जायचं निनमत्त संपलं.

तरीिी गेलोच
तर घर गच्च भरलेलं
रमाची सासू, दीर, जाऊ, पुतणे
रमािे घरात घेतलं.
खाऊ ददला
सगळे भोिताली
र्ोळयांत दयाभाि
आनश्रता सारखं िाटलं
थोर्ा िेळ अंग चोरूि बसलो
चेिऱ्यािर बेदफ़कीरी
पण आतूि खळबळ
पाणी नपऊि बािेर पर्लो
बािेर रणरणतं ऊि
भकास रस्ता
आता जाणिलं
आता ताईिी िव्िती कु ठे च
आनण सुजयिी िािी
मी आज अचािक एकटा झालो.

जािळी मंर्ळातल्या रात्री
----------------------------

ताई घरात िसेच िल्ली
नतिे आता घरकामं सोर्ली िोती
फ़क्त कारखानिस िकील
आनण मिाजि र्ॉक्टर
बाकी िेळ जािळी मंर्ळ मंगल कायाडलय
खूप राबायची
खूपच राबायची
नतकर्े
पपांची कं पिी बंद पर्लेली
गािातल्या सगळयाच कं पन्या कारखािे बंद
िजारो कु टुंबं रस्त्यािर आलेली
त्यातलंच आमचं एक .

पण आमचं तर अिरशः रस्त्यािर आलं...
कारण आयुक्तांिी रस्ते रुं दीकरण सुरु के लेल.ं
शिर सुंदर करत िोते.
काम धाम िसलेलं सुंदर शिर.
रस्ते मोठे िोणार िोते
गनलच्छ िस्त्या तुटणार िोत्या...
रस्त्यालगतची आमची चाळ चपेटमध्ये आली.
ििीि घर देऊ म्िणाले
पण तोिर ?
सिा मनििे तरी आम्िी रस्त्यािरच ....

चार ददिस जािळी मंर्ळाच्या नजन्यातच सोय के ली
पपा तर कु ठे असत कोण जाणे
ताई आनण मी ददिसभर राबायचो
आनण रात्री नजन्यात
ताई चभतीशी मुटकु ळी करुि झोपे
आनण मी नतच्या भोिती
लाईट भगभगत रात्रभर
आनण माणसं येत जात..
कसलं िा कसलं निनमत्त काढू ि.
मुद्दाम अंगािरुि जात
ताईला घासूि
मला आता सगळं कळत असे
खिळायचो
अजूि
अजूि खिळतो आिे
अजूि खिळतो आिे.

आठिीत पनिला आलो तो ददिस
-------------------------------------

आठिी क मध्ये मी पनिला आलो
आनण सिड तुकड्यांत सातिा
पण
याचा आिंद कु ठे च िव्िता
घरी... घर िव्ितंच
तात्पुरतं झोपर्ं
लिुंबाईिे ददलेल.ं ..
पपा िव्ितेच
ताई ददिसरात्र राब राब राबत िोती
लग्नांचा मोसम िोता
मरे स्तंिर काम...
आनण ताटािर पैसे...

सुजय िापास झालेला
तसं त्याला त्याचं कािीच सुतक िव्ितं.
तो मला िंबर नमळाल्याच्या आिंदात
आनण िोकरीच्या गुमीत
एका साउं र् सर्षिस िाल्याकर्े,
आनण मंर्प कं ट्राक्टरचं काम पण िोतं
तीि चाकी ट्येंपूत दफ़रायचा
जेिूि खाऊि पगार
रात्री बेरात्री काम.
आनण टकार पोरांची संगत

खाण्याबरोबर नपणंिी फ़्री.
सुजय प्यायला लागलेला
बी कॅ नबिच्या पोरांत कायम लोळायचा
नसग्रेटी फ़ुं कायचा
“िम आपके िैं कौि” चा ब्लॅक करतािा पकर्ला गेला
पण सायबािे कािनशलात ददली आनण सोर्ला
लिाि म्िणूि
सुजय लिाि ददसायचा;
िोता त्यापेिािी लिाि ददसायचा.
पण चुणचुणीत आनण चपळ
त्याची लाईिच बदललेली
आनण माझीपण
एकमेकांिा समजणंिी अिघर् जात िोतं
मी पास झाल्यािर
त्यािे मला सरबत गोळा पाजला
तरी मी दुःखीच
तो िापास झाला म्िणूि.
तर तो म्िण्ला " अबे रोन्या, रोिा मत यार
तू इं जिेर िोशील
तिा मी नबल्र्र आसेि यार
तुला िोकरी ’मीच’ देईि बघ
आपली शाळा अलग अलग आिे यार
माझ्या शाळे त अस्सल नर्गरी भेटते."

मी िसलो
िसता िसता खांद्यांतूि िाकलो
िाकू िच

माि खाली घालूि चालू पर्लो.

शामली पाण्यानशिाय रानिली तो ददिस
------------------------------------------------

ताई आनण सुजय
मी इं नजनियर िोण्याची स्िप्नं बघत िोते
पण मी माझी पनिली कमाई के ली
जािळी मंगल कायाडलयात पाणी भरूि,
लोकांिा पाणी पाजूि.

ददिसभर पोऱ्या म्िणुि राबलो
संध्याकाळी चाळीस रुपये िातात पर्ले
तेव्िा राजा झाल्यासारखं िाटलं
लिुंबाईिे पैसे ताईच्या िातात ददले
'यातले कापूि िािी घेणार' म्िणाली
तेव्िा नतचेिी र्ोळे भरले िोते
मला कष्टांचं आनण अपमािाचं कािी िाटत िसे.
एकदा िगाडतली शामली मराठॆ आली एका लग्नात िटू ि
तेव्िा थोर्ा बािचळलो
पण नतिे ओळखच दाखिली िािी
नबचारी ददिसभर पाणी प्यालीच िािी.
काउं टरकर्े दफ़रकली पण िािी.
तेव्िा मला िसू आलं.
मी नतला घाबरलो
आनण ती मला.
च्य़ायला...

माझ्या मिािर तेलाचा चटका बसला तो ददिस
---------------------------------------------------------

लोक ताईला निनर्स दफ़नर्स करत
तेव्िा मात्र मी खिळत असे
रक्तािे कानन्शलं लाल लाल तापत
कपाळाची नशर फ़ु टते की काय असं िाटे
ताईच्या पायाचं िख बघायची लायकी िसलेले
नतला घालुि पार्ू ि बोलायचे
अंगािर पैसे िोते िा....
एकदा तर किरच झाला
संध्याकाळी बटाट्याची भाजी उरली
अंदाज चुकला पाटीचा
इतर जेिण कु णी कु णी बांधूि िेलं
पण बटाट्याला कोणी िाली िव्िता की काय...
लिुंबाईिे भाजी तशीच ठे िली
आनण दुसऱ्या ददिशी बटाटेिर्े करायला ददले
थोर्ी आलं लसूण पेस्ट जास्त मारली
आनण नमपूडर्, निरिी नमरची ...
तरीिी कसं कोण जाणे
मुलाच्या आत्याला चि कळाली
नतिे चारचौघांदख
े त िधुनपत्याची खरर्पट्टी काढली
अशी िासकी जेिणं घालता... मुलगीपण तशीच िासकी असेल...
असंच कािी बािी...
आनण काय निचारता...
सगळे घसरले ताईिर...
लिुंबाईिे अंग काढू ि घेतलं,

कािािर िात ठे िले,
ती लोकांच्याहूि जास्त कचाकचा करत सुटली
नबचारी ताई
मुकाट काम करत िोती,
चारिी बाजूंिी आग
आनण समोर उकळत्या तेलाची कढई
सपकि तेलाचा एक सपकार नतच्या अंगािर आला
पण हं िािी की चुं
तशीच काम करत रानिली
रामभाऊंिी नतला पाण्यािर िेली
मीिी धािलो
तेल पुसलं , पाणी मारलं, बफ़ड लािला...
आजिी तेलाचा तो िळ
माझ्या मिािर जळतो आिे,
आनण शब्दांचा तो व्रण अजूि ओलाच आिे
माझी सारी कमाई नतथेच संपते रे ...
आजिरची सारी कमाई...

िििीचा मे मनििा
-----------------------

िखभर झोपर्ीएिढं घर िोतं
त्यात तरी आम्िी असायचो कु ठे ?
फ़क्त झोपायला जायचो
(म्िणूिच "झोप"र्ी ....)
झोप तरी दकती ?
रात्री एक दोि िाजत यायला
आनण ताई चारलाच उठायची.
मला पाच सिाला उठिायची.
मग ददिसभर राबायचो
मी िॉलमध्ये पाणी ककिा असंच कािी
ताई चुलीशी...

मे मनिन्याचा जाळ
लोक पंखा ककिा कू लर धरूि बसत
आनण ताई चुलीसमोर रटरटत्या आगीशी खेळे
पपा तर भेटतच िसत
फ़क्त पैशांसाठी येत
कधी कु णाचे उधार घेत
आनण देणेकऱ्याला ताई कर्े पाठिीत
मला पपांचा राग राग येई
पण ताईला त्यांची दया येई
त्यांच्या एकटेपणाची
बेकारीची, अशक्तपणाची, कमकु ितपणाची

नतला सगळयांचीच दया
ताई म्िणजे
दया िमा शांती यांची सुद
ं र मुतीच
कधीच कु णािर रागाित िसे
(एक मी सोर्ू ि...)
कोणाच्या मागेिी अपशब्द िािीच मुळी
मला आनण पपांिा ििीि कपर्े,
स्ितः लोकांिी ददलेल्या जुन्या साड्यांत िािरायची;
मात्र त्या जुिेरातिी ताई
ििरीला मागे टाकायची
नतला िटण्याची गरजच िव्िती
दाट भुिया, टप्पोरे काळे र्ोळे ,
आनण घामािे तकाकी आलेली कांती
अशीच उभी करािी, ििरी, करिली म्िणूि...

चुली समोरच्या चटक्यांचे र्ाग
अंगािर उमटलेले
पण पररनस्थतीचा ओरखर्ा
चेिऱ्यािर िव्िता
िसत नखदळत िसे कधी
पण दुमुडखीिी िािी
तजेल ओठांिर सदा िलकं नस्मत
आनण र्ोळयांत
कतडव्य आनण करुणा
गायीसारख्या र्ोळयांची माझी ताई
.....
माझी ताई
माझी ताई

ताई भर्कली तो ददिस
--------------------------

ताईचा िािू
इं नजनियर व्िायचा िोता
बस्स
ताईला बसणारा प्रत्येक चटका
आनण चटके देणारा िरे क शब्द
यांच्यािरचं तेच एक मलम िोतं
सारा भूतकाळ
सगळं ितडमाि
निझूि थंर् िोई
माझी ताई
चंदिाचा लेप लािल्यासारखी
थंर् असे ती एकाच ध्यासापायी
एकाच स्िप्नासाठी.

आनण म्िणूिच ती भर्कली एकदा !

त्या िोरपळीतली सारी कमाई
नतिे माझ्या नशिणासाठी लपिली िोती
जेव्िा पपांिी तेच शोधायला सुरुिात के ली
तेव्िा मात्र ताईचा भर्का झाला
भर्कू ििी ताई
बोलली कािीच िािी
पण नतच्या र्ोळयांतली चूल
आनण उकळत्या तेलासारखा "िािी !"
पपािा जाणिला
ट्रंक तपासणारे पपा

चटका लागल्यासारखे मागे सरले
थरथरत बोलले
" रांर्,े सगळे पैसे त्या भािड्यािर उर्ितेस
बापापेिा भािड्या जिळचा िाटतो
नछिाल
त्याच्या बायको पोरांचे शाप बसतील तुला
सांगूि ठे ितो...
मग मला बोलू िकोस
सांनगतलं िव्ितं म्िणूि...
रांर्े
मी घरी िसलो तरी
मला तुझे सगळे धंदे ठाउक असतात..."

ते निषारी शब्द ऐकू ि
मी तर चभतीला नखळलेलो
ताईच्या एका इशाऱ्यािे
मी प्रत्यि बापालािी धुतला असता त्या ददिशी
पण मी नखळला गेलो
आनण ताई तर
जादूगारािे नचत्त्याचा ससा करािा
तशी िणात मलूल झाली
चूल निझली
राखेतूि पाणी िाहू लागलं
तेव्िा मला जाणिलं
एखाद्या मुलीच्या चाररत्र्यािर
एक चशतोर्ा दकती घाि घालतो
एक चशतोर्ा
सगळी आग निझितो

सगळी चूल शांतितो
सगळा खेळच बदलूि जातो

गढू ळ...
-------

चशतोड्यािे आपलं काम चोख बजािलं...
इतरांचं सोर्ा
रामभाऊकर्े बघतािा
दुसऱ्या ददिशी मलाच कसंसं िोऊ लागलं
रामभाऊ
भािड्या
फ़ार उमदा माणुस
लोक “िािा पाटेकर” म्िणायचे
िोता नबिधास्त
पण मिाचा मऊ
त्या ददिसापासूि मात्र
त्याच्या मऊपणाचािी संशय येऊ लागला
त्याचं ताईला मदत करणं
मला सांभाळू ि घेणं
सारं सारं च संशयास्पद िाटू लागलं.

आता मी मोठा झाला िोतो
ताईहूििी मोठा
आनण ताई मात्र लिाि भासायला लागली िोती
माझ्याहूििी लिाि
मला जबाबदारी जाणित िोती
तसा मी ताईबद्दल संशय घेऊच शकत िव्ितो
पण ...

पण खरं सांगू?
रमाकाकूं िा भेटल्यापासूि
कु णाचीच खात्री िाटेिाशी झाली िोती
िजर गढू ळच झाली िोती.
रमाकाकूं िी मला खूप कािी ददलं िोतं
खाऊ, माझ्या बुद्धीची चमक आनण प्रेम
पण कािीतरी घेतलंिी िोतं निरािूि
ते आता जाणित िोतं.

िपुंसक
--------

त्याच ददिशी माझं बालपण संपलं.

बालपण संपलं
पण मोठे पण मात्र सुरु िोईिा
ताईसमोर जायची चिमत िव्ितीच
पण िाटे
समोर जाऊि छाती पुढे करुि सांगािं
" ताई , तू यापुढे घरी बस.
बस म्िणजे बस !
आराम कर !
मी आणतो कमािूि
मी पोसतो तुला
मी लािूि देतो तुझं लग्न
मी करतो सारं तुझ.ं .."

पण यातलं कािीच जमण्यातलं िव्ितं.
मी असिाय दुबडल लाचार
उद्याची स्िप्नं आज पोट भरू शकत िव्िती
उद्याचा इं नजनियर
आज लग्नात चाळीस रुपयािर पाणी िाटत िोता
लाचार
दुबळा
खच्ची झालेला
ददिसभर खत्रुर् लोकांचं "अरे तुरे"

"िार् हर्" ऐकू ि निझलो िोतो
पुिी निदाि िजरे िे उत्तर द्यायचो
खुन्नस...
आता िजरिी निझली िोती
थंर्गार.

पुरता पुरुष िोण्याआधीच
मी कापुरुष झालो िोतो
मी छक्का झालो िोतो
मी निजर्ा झालो िोतो
मी िंपुंसक झालो िोतो.
मी
मी उरलोच िव्ितो कु ठे
माझी घृणा िाटत िोती मला
श्शी!

ििी िििी
-------------

िििीचं िषड फ़ार निनचत्र चाललं िोतं.
िर िर शांत िाटणाऱ्या तळयाखाली
एखादा ज्िालामुखी असािा
तसं झालं िोतं
आमचं ििं घर एकदाचं तयार झालं
आम्िी िरच्या मजल्यािर िोतो
आनण तसेिी ििेतच िािरत िोतो
पपा आता बार मधली प्यायचे
मीिी माझ्या मे मनिन्यातल्या कमाईच्या आधारािे
थोर्ा िरच िोतो की
चाटे क्लासला जायचो
आनण टेचात िािरायचो
माकड आनण पैसे
उं चीिी िाढली िोती
आिाजिी ’फ़ु टला’ िोता
थोर्ासा माजिी येऊ लागला िोता
ताईचेिी कपर्े िगैरे व्यिनस्थत झाले िोते
िीट िेणीफ़णी करुि जायची
[ते मात्र खटकायचं
िे सारं रामभाऊसाठी तर िव्िे ?]

इथेच
इथेच तो ज्िालामुखी िोता
सगळया गािाच्या िजरे त

घराच्या िजरे त
खुद्द माझ्यािी खाली घातलेल्या िजरे त
एकच कु तुिल िोतं
या ज्िालामुखीचा स्फ़ोट िोणार कसा
कु णाला नभती िोती,
तर कु णाला आतुरता
कु णाला कु तुिल
तर कु णाला घाई
एिढाच एक फ़रक.
मला गंमत िाटायची याचीिी
बाकी मात्र सगळं छाि छाि िोतं
मी एक कनितािी के ली िोती गॊर् गॊर्शी
आनण ताईिे ,मला एक पाकड र पेि ददलं
बनिस म्िणूि
कनिता छापूि आली एका गािकीच्या ितडमािपत्रात
तर माझा कोण माज.
सुजय मात्र मला बायक्या म्िणे
नित्य िेमािे भेटे
आता तोच जािळी मंर्ळाचा साऊंर् कं ट्राक्टर झाला
आनण सगळयाच िॉलिाल्यांिा तो धमकािू लागला िोता
एके क ििा ििा धंदा काढत िोता
दोि ऍंब्युलन्स सुद्धा िोत्या
(मारामारीला बऱ्या पर्तात म्िणाला)

मला आता लोक "टल्लीचा मुलगा" म्िणूिच ओळखत
आनण एिढं मोठं िाि कोण घेणार
तेव्िा तसाच "टल्ली" झालो

म्िणजे आधी िािािे
आनण मग ....

पण िििीत ज्याम सज्जि िोतो
मुली माझ्या िह्या िेत
कािीतरी कारण काढू ि बोलायला येत
बरं िाटे
कालपयंतचा ओिाळू ि टाकलेला मी
रमाकाकूं च्या जादूतूि बािेर आलेला
ििा टल्ली
िििीतला ििा िािू

पपांिा अपघात झाला तो ददिस
-----------------------------------

पण अपेनित स्फ़ोट झालाच िािी
घर्लं कािी भलतंच
एके ददिशी मी शाळे तूि क्लासला जातािा िाटेत
रामभाऊचा धाकटा भाऊ आला बाईक िर
आनण म्िण्ला "तुझ्या बाबांिा ऍनक्सर्ंट झालाय
चल"
मी सुन्न...
कळे चिा कािी.
पपांिर फ़ार प्रेम िोतं असं िािी
पण...
तसाच गेलो
नसव्िील िॉनस्पटलात
तर रामभाऊ पोनलसांिा पटिूि पपािा िॉर्ाडत पोचिूि बािेर आलेला
त्यािे माझ्या िातात नचठी आनण पैसे ददले
आनण मला औषध आणायला पाठिलं
(म्िणजे पपा नजिंत आिेत... )
धाित िर आलो िॉर्ाडत
तर िाटेत सगळी मरणकळा
पपा ओळखू देनखल येईिात
िशेत असतािा ररिािे उर्िल्याचं कळलं.
काय बोलणार ?
रामभाऊच्या लोकांिी ररिािाल्याला चोपला
आनण पोनलसात ददला
िर खचाडपाणी पण घेतलं

थोर्ं इकर्े ददलं
थोर्ं नतकर्े िेलं.
पपांच्या मांर्ीची िळी फ़ु टली िोती
असं Xray िाला बोलला
बाकी जखमा दकरकोळ िोत्या
पण " आयुष्यात चालतील असं िाटत िािी" म्िणला
(....बरं च झालं)

मात्र रामभाऊ गप्प बसेिा
चौथ्या ददिशी
ताईला घेऊि मोठ्या र्ॉक्टरला भेटला
प्रायव्िेट इलाज करािा का असं निचारायला.
तेव्िा र्ॉक्टर बोलले
KEM ला िलि
माझा नमत्र आिे नतथे
मी सांगतो त्याला
(आकर्ा पण त्यांिीच सांनगतला असािा)
आनण पपा सुजयच्या ऍंब्युलन्समध्ये झोपूि
KEM च्या ओथोपेनर्क िॉर्ाडत पोिचले

िॉर्ड िं २०३
----------------

इथलं काम भारीच असतंय
इथे भेटतात पेशंट िषड िषड पर्ू ि रानिलेले
ज्यांिा बघायला मनििा मनििा घरचं कु णी येतच िािी
माणुसकीचा गंध संपला म्िणािा
तर
यांचं काम चालतं माणुसकीिरच
शेजारच्या बॆर्िरच्या पेशंटचे िातेिाईक
सगळं करतात यांचं
स्ितःच्या पैशािं
कु णी "गेला" की शेजारचे रर्तात
आनण बरा िोऊि चालला
तरीिी यांचे आिाज भाराितात.
पण एकाच्या खोकण्यािे दुसरा संतापतो
आनण घरचे भेटायला आले
तर सगळं शेजारच्याबद्दलच बोलत रिातो
सुरुिातीचे ददिस आम्िी
ददिसभर असायचो
मी शाळा सोर्ू ि
ताई काम सोर्ू ि
पण लिकरच कळालं
आपलं कािी कामच िािी
ऑपरे शिची तारीख कळे ल
तोिर पपािा िुसतं पर्ू ि रिायचं िोतं
शेजारच्या बेर्िर
एक आमच्या पैकीच भेटले
पपांची दोस्तीिी झाली

त्यांिा सिड "भाई" म्िणत
आनण पपािा "पपा"
इथे तरी आम्िाला कोणी टल्ली म्िणत िव्ितं
अजूि एक माणुस आला
बळीराम
तोिी भाईंच्या िसईचाच निघाला
त्याचा फ़क्त िात मोर्ला िोता
बाईकिरुि पर्ू ि
त्यामुळे सगळी दफ़रस्ती कामं तोच करायचा
या दोघांचीिी.
मग तर आमची काळजीच नमटली ...
....
तसं खरं सांगायचं तर पपांसाठी
आतर्ं तुटत िोतं अशातला भाग िव्िताच
लोकलज्जेस्ति जेिढं करायचं
तेिढंिी करायची शक्ती िव्िती
ताईच्या कामािर पोट िोतं
आनण माझे दिािीचे क्लास सुरु िोत िोते
िििीची पररिा जिळ आलेली
िॉनस्पटलमध्ये कधी गेलो तर पपा
उन्िाळयाची तक्रार करायचे
कायम पाठीिर झोपूि झोपूि
घामािे फ़ोर् आलेले
आनण प्लास्टरमधली मांर् खूप खाजायची
अंगाला कं र् सुटलेला
आंघॊळ िािीच
घाण यायची जिळ गेलं की
दया यायची, िािी असं िािी...
पण त्याला जबाबदार तर तेच िोते िा ?

आता कोण काय करणार िोतं ?
ताई मात्र आता पूणड रामभाऊच्या दयेिरच अिलंबूि िोती
तसे आम्िी सगळे च
तोच सगळी धािपळ
ओळखी, पैस,े िेळ
आम्िी त्याच्यानशिाय कािीच करु शकलो िसतो
पपा तरीिी त्याच्याकर्े रागािेच बघत
आनण मी कसा बघत असे ते मला ठाऊक िािी
पण बहधा माझ्या िजरे त संशय ददसत असािा
...

र्ोळे कधी खोटं िािी बोलत यार.

बळीराम
----------

पपांचं ऑपरे शि,
माझी पररिा,
आनण लग्नाचा मोसम.
नतन्िी एकदमच आले
रामभाऊलािी िेळ नमळे िा
ताईिी अर्कलेली
आनण माझे क्लास
पण देि अल्टरिेट देतोच िा
बनळरामाची आनण त्याच्या लग्न झालेल्या मोठ्या भािाची
पपांिा खूप मदत झाली.
मोठ्या भािाचे सासरे म्युनिसीपालटीत मोठ्या हद्द्द्यािर
त्याचा फ़ायदा झाला
पपािा बरं िाटलं
पायाला
आनण मिाला
त्यांिािी "भािड्या" र्ाचत िोताच
पण ताईला मात्र खूप िाईट िाटलं
आपण करायला ििं तेिढं करु शकलो िािी याचं
मला मात्र िािी िाटलं कािीच
उलट आता पपा घरी येणार याचंच िैषम्य िाटे
कारण आता या िषी मी
खूप अभ्यास करायचं ठरिलं िोतं.

एके ददिशी सुजय आला

दकती पैसे पानिजेत म्िणाला
तसं रमाकाकुं िीिी निचारलं
आनण आत्यािेिी
पण ते िरिरचं
सुजय मात्र मिापासूि बोलला
अशी देिमाणसं भेटतच िोती त्या काळात
बळीराम पपांच्या आधीच घरी गेला
पण तरीिी रोज येई भेटायला
प्लॅस्टरमधला िात घेऊि
आमच्यापेिा जास्त फ़े ऱ्या मारी
िारळ पाणी देई आणूि...

एक ददिस मी ररकामं शिाळं फ़े कायला गेलो
तर भपकारा आला
... तेच्यायला
माझा बाप भलताच बेरकी निघाला
पण बनळराम आनण पपा खरे दोस्त झाले
ियाचं अंतर ि ठे िता.

असा उन्िाळा संपला
आनण अधाड पाऊसिी संपला
माझा १० िीचा बराचसा पोशडििी
संपला.

ताईचं लग्न
------------

गणपतीच्या ददिसांतच
पपा घरी आले
आता ििीिच अर्चण
आनण अभ्यासाला खोळं बा
पण आता पपा बदलले िोते
अंगािर येत िसत
काित िसत
कधी मधी एखादा गोर् शब्द बोलत
बळीराम इथेिी येई
आनण रामभाऊ पण
पपािा रामभाऊचं येणं खपत िसे
आर्ू ि आर्ू ि बोलत
... आनण एक ददिस म्िणाले
’तुझ्या ताईचं लगीि ठरिलंय
बळीरामाशी
चांगला पैसेिाला ििरा
गार्ी, घर, नबचल्र्गी आिेत
िशीब काढलं पोरीिे
बघ माझा पाय गेला
पण त्याच्या बदल्यात असा जािई भेटला’

ताईला आिर्लं िसािं
मलािी का कोण जाणे पसंत िािी पर्लं.

तेव्िा तो नबजिर आिे िे ठाऊक िव्ितं
आधीच्या बायकोिे जीि ददला िे तर अनजबातच िव्ितं ठाऊक
पण तरीिी का कोण जाणे
आिंद असा िािी झाला
पण पपांचा उड्या मारणारा आिंद
आनण मुलात िाि ठे िायला कािीच जागा िािी
काय बोलणार ?

ताईचं लगीि ठरलं
...ताई जाणार आता

मिभर खळबळ झाली
कासािीस व्िायला लागलो
आता जाणिलं
आपल्याला दुसरं कु णीच िािी या जगात
जणू घासच नगळता येईिा
दकतीतरी िेळ िुसता पाणीच पीत िोतो...
र्ोळे कोरर्े
पण बांध फ़ु टायचा अिकाश िोता
ताई
ताई घरात कामच करत िोती
माि खाली घालूि.
ताईिे िंतर कधीच माि िर के ली िािी
माळ घालतािािी.

ताईच्या घरी पनिल्यांदा गेलो तो ददिस
--------------------------------------------

ताईचं लग्न तसं साधंच
गांिाला जेिण देणारी ताई
स्ितःच्या लग्नात जेिलीच िािी
सगळं च घरगुती झालं
मुलाकर्ची चारच माणसं
बायका सोन्यािं लादलेल्या
आनण नमत्रिी
पांढरे कपर्े, पांढरे बूट आनण सोिेरी चैिी, आंगठ्या

ते बघूि ताईच्या घरी जायची नभतीच िाटायची
पण निघालोच एकदा
ररकाम्याच िातािे
सुदाम्यासारखा
अकरािीत िोतो
पण ददसायचो बारक्या
अशक्त, कु पोनषत...

ट्रेिमध्ये नसल्पर तुटली
आनण अधाड खचलो
तशीच सुत्तळ बांधूि गेलो
िसईच्या समुद्राजिळ
गल्ल्यागल्ल्यांचं गाि

आनण दोि घरांच्या मधली जागा
ओले गटार रस्ते...
सगळं सारखंच ददसे
निटांिा बािेरूि प्लास्टर असलेलं
येकच घर
बळीरामाचं
ओट्यािरच सासऱ्यांच्या समोर
बळीरामाचे दोस्त फ़ुं कत बसलेले
मला ि बनघतल्यासारखं के लं
आनण मी पण...
तर्क आत
तर ताईच्या सासूची िचािच ऐकू आली
आनण ताई तर ददसेिाच कु ठे
मग
काळोख्या कोपऱ्याच्या धुरा आर्
ताईची कृ श आकृ ती ददसली
नतला बघूि
मी थांबलो
मला बघूि
सासू थांबली
पण ताई मात्र िलली िािी
नथजल्यासारखी
नभजल्या कोंबर्ीसारखी
बघत रानिली
मी

पाले जी चा पुर्ा
ताईच्या सासू समोर ठे िला
धूर िाढतच चाल्लेला
चुरचुरणारे र्ोळे
आनण सन्नाटा दाट िोणारा
सासूच ओरर्ली
’थोर्ं राकील घाल XXX लाकर्ािर ”

तेव्िा ताई मला पाणी देत िोती
ग्लास माझ्या िातात ि देताच चुलीकर्े िळली
पाणी देणारा लाकर्ासारखा िात
चरड झालं
आनण कोरर्े र्ोळे
ताई
ताई
ताई

माझी बारािी
---------------

अकरािीच्या िषाडतच बारािीचा अभ्यास लागला
मी तर िेड्यासारखा अभ्यासाला लागलो.
कधी कं टाळू ि पुस्तक बाजूला सारलंच
तर ताईचा गालफ़र्ं िर आलेला
नििीरीसारख्या र्ोळयांचा चेिरा ददसे
नतच्या आशा
नतची स्िप्नं
सगळी फ़क्त माझ्य़ािर िोती
िेर्ी ताई
नतचा झपाटलेला भाऊ
इतर मुलांिा अभ्यासाचं ओझं असे
मला तीच एक रं गीि दुनिया
दफ़नजक्स मॅथ्सचे प्रॉब्लेम
माझी रोजच्या प्रॉब्लेम मधूि सुटका करत
तोच तर निरं गुळा िोता
पुस्तकांबािेर
एक भयािक जग
निकृ त िास्ति
मला नगळू पिात िोतं
दमूि झोप लागेपयंत अभ्यास अभ्यास
रात्री दचकू ि जागा व्िायचो
ताईची काळजी िाटायची
मग अंथरुणात पर्ण्यापेिा
र्ेररव्िेरटव्िज सोर्िायचो

के नमस्ट्रीच्या ररऍक्शन्स पाठ करायचो
पुस्तक खाली ठे ितािा
पपांचा नतरस्कारािे भरलेला थोबर्ा ददसे
मग अभ्यासाला अजूिच चेि येई
बारािीची सीईटी माझं युद्धस्थळ िोतं
अभ्यास माझं निश्रांतीस्थाि िोतं
एखाद्या िषडभर ताणलेल्या धिुष्यासारखा
मी अधीर झालो िोतो
सुसाट सुटायला
माझ्या ताईला सोर्िायला
माझ्या ताईची स्िप्नं पूणड करायला
एकच ध्यास िोता
इं नजनियर व्िायचं
ताईसाठी

माझी बारािी ---२
-------------------------

रामभाऊ अधूि मधूि पैसे द्यायचा
म्िणायचा “ताईचे आिेत.”
माझ्या मिात येई
ताईचे पैसे, तर सगळे च का िािी देत ?
ताईिे याच्याकर्े का ददले ?
िा स्ितःचे तर िािी देत ?

पण
माझ्या संशयाचा
त्याला संशयिी येऊ देत िसे
दुसरा कोणी िव्िताच आता
कािीच मागड िव्िता
तोच देि िोता
आनण ताई देिी
ताईचं एकदाच पत्र आलं
घाईघाईत चोरूि नलिील्यासारखं ददसलं
नतिंिी नलिीलं
िािू...
रामभाऊकर्ू ि पैसे घेत जा
माझेच आिेत
तुझेच समज
माझं सिडस्ि तुझ्यात आिे
माझं जग, माझा िािू

तू लांब असूििी जिळ आिेस
तू एकच तर आिेस जिळ.

कधी अंतर िको देऊ भाऊराया
दकतीिी लांब गेले तरी.

शेिटची ओळ
पाण्यािर तरं गत रानिली
उचंबळत रानिली
भळभळत्या जखमेसारखी
पत्राच्या दकतीिी घड्या घातल्या
तरी ददसत रानिली
टोचत रानिली
अस्िस्थ अस्िस्थ करत रानिली
ताई
ताई
ताई

शाळा संपली तो ददिस
-------------------------

सीईटी चा शेिटचा पेपर संपिूि घरी आलो
दोरी तुटलेल्या धिुष्यासारखा
िल्लक िलका
कधी एकदा ताईला भेटेि असं झालेलं
पण मिात अिानमक धाकधूक
कािीतरी भीषण घर्णार...

घरी
पपा रोजच्या कोपऱ्यािर िव्िते
आनण पायरीशी शेजारच्या शांताकाकू
माझी िाट बघत िोत्या
तेव्िाच शंकेिे बेजार झालो.

मी घरात जाताच
शांताकाकू
अि अजूि दोघे नतघे
बरोबर आले
त्यांचे भेसूर चेिरे
अपिाताड ...
नभती...
काळोख....
सुन्न सुन्न...
शब्दांआधीच कळलं
गर्गर्ाटाआधी िीज चमकािी तसं
अख्खं शरीरभर लुळा पांगळा झालो

रामभाऊ
िंतर आला
तोिर सारे गप्पच...
ि बोलता मला सगळं कळत िोतं
पण ऐकायचं िव्ितं
रामभाऊ
त्याचे र्ोळे लाल
अि चेिरा सुजलेला
कु णी मारलं असािं असा...
निनचत्र भकत िोता
“ ती कशाला जीि देईल ?
नतला याच चांर्ाळांिी ढकललं समुद्रात
साले िरामी
आनण तुझा बेरर् बाप साला
बापाच्या िािाला कलंक भॅंचोद
स्ितःच्या मुलीचा सौदा के लाि् साल्यािे”

परत परत तेच बोलत िोता
कधी मला जिळ घेऊि
कधी दूर लोटू ि
बाकीचे सगळे पुतळयासारखे स्तब्ध
जाता जाता बोलला
“तुझ्या पररिेसाठी थांबली रे ती
तुझ्या पररिेसाठी...
दकती दकती सिि के लंि बायोिे

तुझ्य़ासाठी फ़क्त रे ... तुझ्यासाठी.
.... आनण माझ्यामुळे...
........
...खरं च सांगतो रे िािू
लोक बोलतात ते सगळं खोटं आिे
सगळं खोटं आिे !
....
तुझी ताई
देिी िोती रे ... साध्िी िोती !
पनित्र
कोर्या िस्त्रासारखी
कसलाच र्ाग िव्िता रे
कसलाच र्ाग िव्िता !
कसलाच र्ाग िव्िता !”

मी
त्यािी ददिशी रर्लो िािी.

निरोप
-------

ताईचं अंत्यदशडि कािी मला झालं िािी
दोि िषांत एकदाच भेटलो नतला
आनण एक पत्र
तरीिी ती कायम माझ्या जिळ
माझ्या पाठीचा कणाच जणू
मीिी कायम
नतच्या दुपट्ट्ट्याला बांधलेला
ि भेटतािी
आम्िी इतके जिळ
आमच्या मधूि मुंगीिी जाऊ शकली िसती
पण
दकती अंतर पर्लं िोतं
ते त्या ददिशी कळलं
नतिे माझी सगळी व्यिस्था के ली िोती
रामभाऊला नतच्या प्रत्येक शब्दाचा अथड
आता लागत िोता
नतिे या ददिसाची तयारी
एक िषाडपासूि के ली िोती
ककिा त्यािी आधी
आनण माझी परीिा सुरळीत व्िािी
एिढं एकच बंधि िोतं
मला आता नतची इच्छा
पूणड ि करणं

म्िणजे पाप ठरलं असतं पाप.
के िळ नतच्या त्या इच्छेसाठी
मी उरलो िोतो
तशीिी
दुसरी कसलीच शक्ती िव्िती
सुजयसारखा असतो
तर एक दोि कोथळे काढले असते
पण...

मी आता संपलो िोतो
िािू आता संपला िोता.

समुद्र
-------

खळबळता समुद्र बघतो तेव्िा तेव्िा
भुरभुरती िाळू बघतो तेव्िा तेव्िा
मी तुला निसरतो , ताई
मी तुला निसरतो.

कलत्या सुयाडच्या लालस चबबासाठी
िा समुद्र जेव्िा निळा जांभळा िोतो
झुळझूळता िारा अंगािरती माझ्या
उधळतो
पसरतो
माया बिूि येतो
उबदार चबब सरकते िळु च निनतजाशी
मी संधीप्रकाशासाठीिी तळमळतो
थांबिू पिातो
थांबिू पिातो िा सरणारा काळ
थांबिू पिातो येऊ घातली रात्र
पण थांबत िािी
पण थांबत िािी िारा
छातीिर माझ्या लोट िाळू चे येती
लाटांिा मागे जातािा मी बघतो
भुरभुरती िाळू र्ोळयांमध्ये जाते
मी तुला निसरतो ताई
मी तुला निसरतो.

कल्लोळ उठिती त्याच्या िेड्या लाटा

उसळती, उफ़ाळू ि येती त्याच्या लाटा
िाटते अशांती त्याच्यािी हृदयात
पण सीमा त्याला
थांबिते िाटेत
मग िताश बिूिी तोिी मागे दफ़रतो
अि मीिी िळतो
मग मीिी िळतो िाळू च्या घरट्यात
आटतेच पाणी त्याच्यािी लाटांचे
अि कोरर् पर्ते माझ्यािी र्ोळयांस
मी तुला निसरतो ताई
मी तुला निसरतो
मी तुला निसरतो
मी तुला निसरतो.

िाचक भािा भनगिी

आकाशात स्िच्छंदी उर्णारा पतंग कधी िर जातो, कधी खाली, कधी कटतो.
पण म्िणूि त्याची कथा संपत िािी.
त्याला ििीि मांजा नमळतो
आनण तो पुन्िा ििेिर स्िार िोतो.
टल्लीचं पुढं काय झालं?
जाणूि घ्यायचंय?
एक पत्र नलिी आनण निचार
esahity@gmail.com

टल्लीचा भाग दोि... टल्लीचं मिानिद्यालय

ककिा चेक कर िेबपेजिर
www.esahity.com

