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जािहर नोटीस
मी धंद
ु रवी, राहणार कोथरड, ता. हवेली, िज. पण
ु े असे जािहर करतो की, सदरचे ई-

बक
ु तम
ु ही तम
ु चया जवाबदारीवर वाचायचे असन
ु , ते वाचलयानंतर होणा-या पिरणामांना मी
जवाबदार नाही. काही मुलभुत िनयम पाळले तर तुमहाला हा ई-बक
ु ाची मजा घेता येईल.

सदरचे िनयम तुमचया काळजीपोटी केले असुन ते मोडणयाचा आगऊपणा केलयास काय
होईल ते तुमहाला कळे लच.
िनयम -

०१. हे ई-बक
ु ऑफीस मधये वाचु नये. तम
ु हाला वेड लागले आहे असे तम
ु चया सहका-यांना
वाटलयास,

तुमही

खुचीवर उभे रािहलयास िकंवा तयावरन खाली पडुनही हसत

बसलयास, तुमही बॉसचया तोडावर दात काढलयास, तुमची नोकरी जाऊ शकते.

०२. हे ई-बुक पाणी िपताना, जेवताना, उभे असताना, उं चावर बसले असताना, वाचु नये.
वाट लागते.

०३. हे ई-बुक माझयासारखया दद
ु ै वगसत लोकांनी वाचु नये. सदरचे अनुभव आपलेच आहे त
असा गैरसमज होऊन तुमचया जखमेवरची खपली काढली जाऊ शकते.

०४. हे ई-बक
ु वाचलयानंतर कदाचीत तम
ु हाला माझी िकंव येईल िकंवा सह-अनभ
ु त
ु ी वाटे ल.
कदाचीत माझे अनभ
ु व वाचताना तम
ु हाला असरु ी आनंदही होईल...

हषोनमादाचा

झटका येईल... िकंवा तुमही गडाबडा लोळालही...! पण तुमचया मनात उतपनन होणाया कोणतयाही भावनांना मी जवाबदार नसेन. डोळयातुन पाणी येणे, ठसका लागणे,

जोरजोरात हसावेसे वाटणे, असे हसणे, पोट दख
ु णे, वाट लागणे हे सवर मानिसक
आजार असुन तुमहाला सदरचे भास झालयास एखादा चांगलया तजाचा सलला घयावा.

०५. वाचुन झालयावर हे ई-बुक ताबडतोब नष करणयात यावे. हे पुनहा पुनहा वाचणयाचा
मोह

होऊन पन
ु हा पुनहा वरील भास होऊ शकतात.

माझया मलमली लुंगीची शपथ घेऊन सांगतो की हे वरचे िनयम महणजे आतमपौढी नाही.

जवळचया काही िमत-मैतीणींनी हा ई-बक
ु ातील लेखांना िदलेलया पितसादावरन वरील
नोटीस काढणयात आली आहे . तम
ु चा अनभ
ु व काही वेगळा असलयास जरर कळवावा.

कोणतयाही पकारचा दावा, तंटा, िफयारद, तकार, भांडणे फक घाणघापुरचया नयायालयात
सोडवला जाईल.

तुमचे पेम, कौतक
ु , शुभेचछा आिण आिशवारद पािठशी आहे च हाची खाती असलेला तुमचा
िमत,

धद
ंु रवी.

अनु क मिणका का काय महणतात ते . ..
माझी लंु ग ी खरे दी -

पु ण यातलया द ु क ानातु न ...

घाणघापु र चा एसे मे स

दे शी दारचे द ु क ान

....आिण आतमसाकातकार

असे ल रं भा घायाळकर
....पण नाद नाय करायचा

माझी लुंगी खरे दी - पुणयातलया दक
ु ानातुन.....
मी एक नशीबवान माणुस आहे . आयुषयानी मला सगळं सगळं िदलं. पेम करणारी
बायको... ऐकुन घेणारी मुलगी.... समजुन घेणारा बॉस..... कौतक
करणारे िमत...
ु
सांभाळुन घेणारे सहकारी..... आदर दे णारे शेजारी आिण.....
....आिण

अजन
ु

काय

हवं

आयुषयात?

मी

तर

ढगातुनच

चालायचो.

जिमनीवर

तरं गायचो.... पण मी हे िवसरलो होतो की आपलयाला ढगात अढळपद िमळायला आपण
काय धुवबाळ नाही. अथारत तो धुवबाळ जरी पुणयात खरे दीला आला असता तरी.... असो.

मला फक एक लंग
ु ी घयायची होती हो... माझया िवशेष अपेका, आवड-िनवड, िनकष
असलं कािहही नवहतं. .. िकती वेळ लागायला हवाय एक लंग
ु ी घयायला? १० िमिनटं ?

मलाही असंच वाटलं होतं. एका दक
ु ानात जायचं, लंग
ु ी मागायची आिण पैसे दे ऊन
यायचे. ... १० िमिनटं !

....पण सुमारे १० तास लागले आिण दक
ु ानं. ... डझनभर !
...... आिण हा भयावह अनुभवानंतर काय घालणार मी ती लुंगी ? ती बघीतली तरी
िकंचाळत डोगराकडे पळत जातो मी. मला तर लग
ंु ी-फोबीयाच झालाय.... जर मी ितकडं
दिकणेत रहायला असतो तर एवहाना आतमहतयाच केली असती.

मी लंग
ु ी खरे दी करायची महणन
ु आप-इषांना सोबत येणार का महणन
ु िवचारलं तर.... पेम
करणारी बायको तटसथ झाली, ऐकुन घेणारी मल
ु गी बिहरी झाली, समजन
ु घेणा-या बॉसनी
अजन
ु समजुन घेतलं आिण एक िदवसाची पगारी रजा िदली, कौतक
ु करणारे िमत गायब

झाले आिण शेजारी अजन
े ारखा तया
ु आदरानी पाहायला लागले. मग मी मंगल पांडस
शेकडो दक
ु ानदारांसमोर एकटाच उभा रािहलो...

(मला खाती आहे की तुमही मंगल पांडे हा िपकचर पुणर पािहला नाहीये. कारण हे वाचायला
तुमही उरलाच नसता. भोपाळ गॅस दघ
र नेनंतरची भारतातली सगळयात मोठी दघ
र ना होती
ु ट
ु ट

ती जयात लोक बेशद
ु पडले आिण परत शद
ु ीवर आलेच नाहीत !) ...........असो. उगाच
िवषयांतर नको. हािवषयी पन
ु हा कधीतरी िलिहन.
.....तर मी खरे दीसाठी एकटाच रसतयावर आलो.

द ु क ान नं ब र १
हा दक
ु ानात मालक एकटे च कान कोरत बसले होते. मी कािह बोलायला लागणार इतकयात

तयांचा चेहरा इतका वाकडा वहायचा की माझं धाडसंच वहायचं नाही. एकशेतीस गॅम मळ
बाहे र काढलयानंतर तयांनी हात झटकला आिण पन
ु हा खोदकाम चालु केले.

तयांचया मागेच खुप सुंदर सुंदर लुंगया रचुन ठे वलया होतया. तया पैठणीचया मोहासाठी जसं
विहनया आदे श

बांदेकर भाऊजींचे अनाकलनीय अबोध असे िवनोदाचे बाण सहन करायला

तयार वहायचया, तसं मी सुदा तया लुंगयांसाठी कानातली घाण सहन करत ितथंच उभं
रािहलो.

हाताला रग लागलयानंतर जसं तयांनी हात बदलायला घेतला तसं मी पण पिवता बदलला
आिण दक
ु ानात झेप घेतली.
मी : मालक, लुंगी हवीये.

दक
ु ानदार : दक
ु ानात माणुस नाहीये.

(मग तुमही काय बैल आहत काय ?, हा पश मी िगळला....)

मी : अहो.... हे काय इथेच तर आहे त, तुमचया मागे. .. दाखवा ना !
दक
ु ानदार : दाखवायला माणस
ु नाहीये.

मी : तम
ु ही नस
ु तं समोर ठे वा. मी माझं बघतो.
दक
ु ानदार : काढायला माणस
ु नाहीये.
मी :

मग मी काढु का ?

मी असं महं टलयाबरोबर..... तयांचया कानातलया मळापेका घाण, नापसंतीदशरक, तुचछ
कटाक तयांनी माझयाकडे टाकला. हावरन मला दोन गोषी समजलया.
०१. दक
ु ानात माणुस नाही.

०२. िग-हाईक माणस
ु नाही.
मी गप
ु चप
ु दक
ु ानाबाहे र पडलो.

द ु क ान नं ब र २

पुढचया दक
ु ानात सगळी माणसं हजर होती. पण जरा िविचत उभी होती. दोघं जण
गालाला गाल लाऊन आिण ितसरा तयांचया डोकयाला गाल लाऊन असे बसले- उभे होते.

बहुतेक मालक आले नसतील, तयामळ
ु े सगळे जण कोडाळं करन िककेटची कॉमे टी ऐकत
बसले होते. आिण गालांचया मधये टांझीसटर होता.
सकाळ-सकाळी कुणी ते िककेट ऐकत, बघत, बोलत असले ना की डोकंच भडकतं माझं !

इंगजांनी १५० वषर राजय केलयाचा मला जेवढा राग नाही तेवढा तयांनी इथे िककेट

आणलयाचा आहे . हा एक िरकामटे कडया नतदष लोकांचा दळभदी खेळ आहे , असं माझं

ठाम मत आहे . .. आिधच माझी िककेटिवषयी इतकी तळमळ आिण तयात कामाचया वेळेला
िह भंकसिगरी.... तिरही मी आत िशरलो.
मी : मला लुंगी हवीय.

दक
ु ानदार : दक
ु ानात मालक नाहीयेत.

मी : मला मालकांची नाही, निवन लुंगी हवीये. .... दादा, या इकडे आिण लुंगी दाखवा.
दादा : ---

मी : दादा, लंग
ु ी !
दादा : ---

मी : ओ दादा, जरा लुंगी दाखवा ना !

दादा : दोनच ओवर थांबा. लंच टाईमला दे तो.

मी : ओवर महणजे काय ? आिण सकाळी १० वाजता लंचटाईम ? लंचटाईमला तुमही
जेवायला गेलयावर कशी दे णार लुंगी ?

दादा : आमचा नाय हो.... मॅचमधला. (असं महणुन तो, "कशाला येतात मॅचचयािदवशी
येडयावानी " असं पट
ु पट
ु त पन
ु हा िनघन
ु गेला.)

माझया जीवाचा संताप संताप झाला. मी महं टलं की मालकांचा फोन नंबर दा तर तया
िनलरजज माणसानी तो िदला. मी रागारागात फोन िफरवला तर ितथच एकाचया िखशात

वाजला. तो माणुस वेडयासारखा हसत काय होता... नाचत काय होता.... कपडयांचा िढग
उडवत काय होता.... (कुणीतरी कुणाला तरी िसकस मारली तर हांना काय होतं दे वालाच
ठाऊक...)

मी : उगाच आगाऊपणा कर नका. हांचा नाही मालकांचा नंबर हवाय.
दादा : हेच तर आहे त मालक....
मी गप
ु चप
ु दक
ु ानाबाहे र पडलो.

द ुक ान नं ब र ०३
सदरचया दक
ु ानात मी सुमारे २० िमिनटे उभा रािहलो पण माझयाकडे कुणी ढुंकुनही

बिघतलं नाही. हावेळात एक िभकारी आला तर दक
ु ानाचे मालक "ए हाड...." असं जोरात
ओरडले. ...

तो िभकारी आिण मी..... गप
ु चुप दक
ु ानाबाहे र पडलो.

द ुक ान नं ब र ०४
थोडा वेळ बाजारात फेरफटका मारलयानंतर एका दक
ु ानात मालकचया जागेवर मालक आिण
सेवक असे दोनही वगर होते. पण िग-हाईकं नवहती. मी आनंदाने आत िशरलो.
मी : मालक, मला लुंगी हवीये.

मालक : (माझयातुन आरपार बघत तयांचया माणसांना) .....हांना लुंगी दाखवा.
मला बघुन एकजण कपडयांचया िढगाखाली घुसला... दस
ु रा माळयावर चढला... ितसरा न

आलेला फोन उचलुन बाहे र गेला. पण एकजण गट
ु खा खाणयात मगन असलयाने बरोबबर
जाळयात 'घावला'.

मी : नमसकार. मला लंग
ु ी हवीये.

तो : सॉएब.... टोमाला पोण ऑटाचचाच टॉयम घावोला कारॉव यॉयला... बॉललाआटता....

मी : तुमही जरा तो गुटखा थक
ुं ु न येता का ? मी तुमहाला निवन घेउन दे ईन.... (ते
तयाचे माझया हाता-तोडाशी आलेले 'तुषारं चे वैभव' पुसत मी महणालो.)

तो ितथच पिलकडे 'थक
ु ु न' आिण ितथलयाच एका कापडाला तोड पुसुन महणाला,
तो : बोला साहे ब...

मी : मला लुंगी हवीये. एकदम टॅ डीशनल हवीये. पांढरी...िकंवा लाईट रं गाची. चेकस िकंवा
लाईनींग असलेली...

तो : अशी कुणी वापरत नाही साहे ब आता.... निवन फॅशनची घया...
मी : मला तशीच हवीये. .. नाहीये का ?

तो : होती... पण मी आताच तयाला तोड पुसलं राव.... कुणी घेत नाही अशी, खुप
िदवस पडली होती महणुन....

मी : िठक आहे . दाखवा आहे त तया....
सेलसमन :

ही बघा...

एकदम लेटसट िडझाईन....

अजुन बाजारात असा पकार

यायचाय... (असं महणुन तयानी मला पलेन िहरवी लुंगी दाखवली.)
मी : कुठाय िडझाईन ?

सेलसमन : िडझाईन सोडा... रं ग बघा साहे ब... मोराकडे पण असा िहरवा रं ग िमळायचा
नाही. एकदम फ़ेश... बाहे र पडलात तर वळुन वळुन पाहाणार लोकं....

(एक तर मी मोराशी कसिलही सपधार करणार नवहतो आिण लोकांनी वळुन वळुन बघायला
मी काय ऑिफसला घालुन जाणार होतो काय.....?)
मी : पण हा िहरवा रं ग जरा अंगावर येतोय हो....

सेलसमन : रं गाचं सोडा. कापड बघा साहे ब.... एकदम हलकं... लुंगी घातलीये का नाही
ते पण कळणार नाही...

मी : ------ !!!! ????

सेलसमन : हात तर लाऊन बघा साहे ब.... एकदम ढाककयाची मलमल....

मी : हं , मऊ आहे पण िकती टानसफरं ट आहे . चक
ु ु न बाहे र गेलो तर लोक वळुन वळुन
बघतील. जरा दस
ु रा पकार दाखवा ना...

सेलसमन : हाच पकारात िहरवयाचया ऐवजी गल
ु ाबी रं ग दाखवु. ... ?
मी : गल
ु ाबी ?? छे ...

कािहतरी दस
ु रं दाखवा ना....

सेलसमन : ............ हे बघा साहे ब... एकदम कडक पकार.... माकेटमधये कुठही
दाखवा असा आयटम आिण फुकट घेउन जा हा..... एकदम लेटसट िडझाईन....

हावरही काही िडझाईन नवहतं तयामळ
ु े मी िडझाईनचं सोडुन रं ग पाहायला लागलो.... छान
होता रं ग... हलकासा िनळा तयावर पांढ-या रे षा... पण एकदम कडक पकार होता...

महणजे ते मिणपुरी का कुठलया नतृ य पकारात ते चटया घालुन नाचतात ना तसं वाटायला
लागलं. ...

मी : अजुन काय असेल तर दाखवा ना... नाही आवडलं हे पण....

(खरं तर तयानी मला दोनच पकार दाखवले होते पण तयाचा चेहरा मी 'तयाचा मानिसक
छळ करन अदखलपात गन
ु हा करतोय' असा झाला.)

सेलसमन : हे घया... हे सोडुन कािहच नाही आपलयाकडे. .. एकदम लेटेसट िडझाईन आिण
रं ग.... (असं महणुन तयानी एक लुंगी टे बलावर आपटली.)

खरं च एकदम लेटेसट िडझाईन आिण रं ग... मी तरी कुठे पािहला नवहता.... काय वणरन
कर तया लुंगीचं. ..

' आमखंडात शेजवान नड
ु लस िमसळुन ते िमशण पालकाचया गदर िहरवया पातळ भाजीत
बड
ु वन
ु खाऊन िपवळया कापडावर जर एखादं आजारी मांजर ओकलं ' तर कसं िदसेल,
अशा िडझाईन आिण रं गाची ती लग
ंु ी होती.

मी ती पिहली िहरवी लुंगी घेउन तयाला असतर लावुन घयावं असा िवचार करायला लागलो.

तयाला िकंमत िवचारली तर २७० रपये महणाला. ती उभी चटई १९५ रपायाची होती. माझा
चेहरा पाहुन तयाला काय कळायचं ते कळालं. ...
सेलसमन : " घयायची नाही तर बघायची कशाला... परवडत नाही तर............
मी गप
ु चप
ु दक
ु ानाबाहे र पडलो.

द ु क ान नं ब र ५
आता बराच वेळ झाला होता आिण माझी लुंगी खरे दी अजुन तशीच रािहली होती. एका
दक
ु ानात िशरलो तर ितथला माणुस महणाला की १ वाजलाय.
मी : मग ?

तो : काय निवन आहात काय पण
ु यात ?
मी : काय संबध
ं ?

तो : हे िवचारताय महणजे निवन आहात. १ वाजता आमचं दक
ु ान बंद होतं. ४ ला परत
उघडतं.

मी : का ?

तो : आमही माणसं आहोत. आमहाला जेवायला लागतं.
मी : तीन तास ?

तो : वामकुकी.......

मी : दप
ु ारचया वेळेला ?

तो : (एक िहडीस हासय)

मी : महणजे कामाचया वेळेला ?
तो : कुणाचं काम ?

मी : कुणाचं महणजे ? आमचं !

तो : मग तम
ु ही नका झोप.ु .. आमही झोपणार...

मी : पण आमचं काम तम
ु चयाकडे आहे . ते तम
ु चं पण कामच आहे ना....
तो : असं कोण महणतं. ... ?

मी : मी...! तुमचं िग-हाईक....

तो : हे कुणी ठरवलं ? समजा तुमहाला चकका हवाय तर तुमही माझं िग-हाईक कसं. ..

मी : एक िमिनट.. चकक घयायला मी तुमचयाकडे का येईन ? इथे येउन मी चकका का
मागेन ?

तो : मािगतलात तरी िमळणार नाही.

मी : अरे चचा... कापडाचया दक
ु ानात येउन चकका मागायला मी काय वेडा आहे का ?
तो : ते मी कसं सांगु शकेन ?

मी : िवषय बदलु नकात. माझा मुदा असा आहे की आमचं काम तुमचयाकडे आहे आिण
ते तुमचं पण कामच आहे च.
तो :

तर मग आमचा मुदा असा आहे की आमची कामं आमही आमहाला हवं तया वेळात

करतो. १ ते ४ नाही महणजे नाही.

तयाचयाशी बोलणं अशकय आहे असं वाटत असतानाच माझं घडयाळात लक गेलं तर
१२.५५ झाले होते.

मी : पण घडयाळात बघा... एकला अजन
ु ५ िमिनटं बाकी आहे त.
तो : तुमचं घडयाळ ५ िमिनटं मागे असेल.

मी : पण तुमचयाही िभंतीवरचया घडयाळात १२.५५ झालेत.
तया नालायक माणसानी, काच नसलेलया तया घडयाळात बोट घालुन काटे िफरवले आिण
१२.५५ चा ०१.०० केला आिण महणाला ०१.०० वाजला, तुमचया घडयाळातलया ३.५५ ला
या....

मी गप
ु चप
ु दक
ु ानाबाहे र पडलो.

द ु क ान नं ब र ६ व ७
एक नंतरही चालु असलेलं दक
ु ान शोधता शोधता बराच वेळ गेला. पण शेवटी मी एक
होजीअरीचं दक
ु ान शोधलंच. हावेळेस मी ठरवलं होतं की िमळे ल तया रं गाची, िडझाईनची,
िकमतीची लंग
ु ी घयायचीच.

मी : मालक, लुंगी िमळे ल का ?

होजीअरीन : काय राव तुमही ? होजीअरी मधये येऊन लुंगी िमळे ल का महणुन िवचारताय
? एक वेळ चेननईमधये िमळणार नाही पण इथे िमळणारच.... हॅ. ..हॅ. ..हॅ. .. !
( मी तयाचया बरोबर तया जोकवर हसणयाचया मनःिसथतीत नवहतो.)
मी : ....नाही िदड वाजतोय महणन
ु िवचारलं.
होजीअरीन

:

हॅ. ..हॅ. ..हॅ. .. !

मग?

िदड

वाजता

लग
ंु ी

िवकलयानी

काय

अपशकुन

होतो

का

?

मी : नाही... बहुतक लोकांचं दक
ु ान १ वाजता बंद होतं. ४ ला परत उघडतं.
होजीअरीन : आमही धंदा करायला आलोय झोपा काढायला नाही. हॅ. ..हॅ. ..हॅ. .. !
मी : ववा.... मग एक लुंगी दा.

होजीअरीन : कसली पािहजे ? (इथे तो हसला नाही. महणजे तयाला न हसता बोलता येत
होतं)

मी : कसलीही दा.

होजीअरीन : रं ग ?

मी : कुठलाही चालेल.

होजीअरीन : चेकस चालेल ?
मी : पळे ल.

होजीअरीन : लुंगी घालुन पळु नका पडाल....
मी :दा २ लुंगया.

हॅ. ..हॅ. ..हॅ. ..

होजीअरीन : िठक आहे . पण इथे नाहीये.

मी : अहो, आता तर महणालात की होजीअरी मधये येऊन लंग
ु ी िमळे ल का महणन
ु काय
िवचारताय....

होजीअरीन : महणजे हा दक
ु ानात नाही आमचया तया बाजच
ु या दक
ु ानात लंगु या ठे वतो. इथे
फक बिनयन, अंडरवेअर आिण शेरवानी ठे वतो. लुंगया ितकडे. .. तुमचा साईज काय आहे
?

मी : लुंगीचा ?

होजीअरीन : अंडरवेअर-बिनयनचा...(हॅ. ..हॅ. ..हॅ. ..) ....आलाय तर घया दोन जोडी....

मी : नाही, नको. आिध लंग
ु ी घेतो.

होजीअरीन : आिध लंग
ु ी कशी ? आिध अंडरवेअर-बिनयन मग लंग
ु ी. बाहे रन अंडरवेअर
घालायला

आपण

हॅ. ..हॅ. ..हॅ. ..

काय

सप
ु रमॅन

नाही.

हॅ. ..हॅ. ..हॅ. ..

हॅ. ..हॅ. ..हॅ. ..

हॅ. ..हॅ. ..हॅ. ..

मी : कुठय तुमचं बाजच
ु ं दक
ु ान... ?

होजीअरीन : बारकया, हांना आपलया शेजारचया दक
ु ानात टाकुन ये. ...
दक
ु ानदारांचं 'टाकुन बोलणं' नेहमीचंच पण हे 'टाकुन येणं' जरा निवनच होतं. बारकया
आिण मी तया बाजच
ु याच दक
ु ानाकडे सम
ु ारे १५ िमिनटं चालत रािहलो आिण जाता जाता

कुठलयातरी बारीक बोळात बारकु महाराज अंतधारन पावले. तया सातवया दक
ु ानापयरत मी
पोहचु शकलो नाही. मग पन
ु हा परत हाच दक
ु ानात आलो तर शटर डाऊन...
तयावर िलहलं होतं. .. दप
ु ारी ०१.३० ते ०५.३० बंद !
हॅ. ..हॅ. ..हॅ. ..)

(हॅ. ..हॅ. ..हॅ. ..

हॅ. ..हॅ. ..हॅ. ..

हावेळेस मी गुपचप
ु दक
ु ानाबाहे रच होतो.

द ुक ान नं ब र ०८
भुकेलया पोटी तहानेने वयाकुळ झालेलो लुंगयािधर असा तो मी ४ वाजेपयरत वणवण भटकत
रािहलो. एक बरं आहे की आशा नेहमी अनुभवावर मात करते तयामुळे आयुषय थांबत

नाही. मी पण न थांबता पुढचया दक
ु ानासमोर मानिसक तयारी करत उभा रािहलो. मी
माझे तोड उघडायचया आतच दक
ु ानातुन एक हाक आली.....
"बोला मालक...."

(.....तम
ु हाला सांगतो टचकन डोळयात पाणी आलं माझया. ते दसतरु खद
ु दक
ु ानाचे मालक
आिण मी एक कुद िग-हाईक.... माझी पायरी ओळखन
ु मी तयांचया दक
ु ानाची पायरीही

चढलो नवहतो.... ते सवतः आिण आपण सवतःहुनच मला हाक मारताहे त...? मला
बोलावताहे त, काय हवय ते िवचारताहे त....? मला मालक महणताहे त...? खुप गिहवरनच
गेलो हो मी.... काय बोलावं सुचेनाच.

मग मी ते मायेचे दोन शबद कानात भरन घेतले, ते हषोनमादाचे कढ आवरले, िखशातुन
रमाल काढला आिण डोळे पुसुन आत गेलो.)

दक
ु ानदार : बोला मालक....
मी : मला लंग
ु ी हवीये.

दक
ु ानदार : वर बांधणार का खाली ?

(मी अवाक. वर का खाली महणजे काय ? तयांना कंबरे चयावर... ढे रीचयाखाली.. असं
काही उतर अपेिकत होतं का काय ? िकंवा ते आपलयात मज
ुं ीमधये बटु बांधतो तसं मागुन
पुढे आिण मग कॉस करन परत मागे नेऊन मानेमागे गाठ असं लुंगी बांधणयाची काहीतरी

फॅशन वगैरे आली असणार. पण माझया संपुणर दे हाचा घेर पाहता िकमान पावणेदोन तरी
लंगु या लागणार आिण वर आरशात मीच मला िदसायची िभती....)

मी : नाही, वर नाही.... मी खालीच बांधेन... नेहमीसारखी... साडीसारखी गोल गोल....
पण वरती पदर वगैरे घेणार नाही.

दक
ु ानदार : मग खाली मोठी झालर दे ऊ का... बाईट िनळयाला खाली केशरी रे गाची ?
आिण चंदेरी रं गाची पटी असेल एकदम बारीक खाली....

(मी पन
ु हा आवाक. एक तर बाईट िनळी लुंगी... तयात तयाला मोठी झालर...तयात ती

केशरी रं गाची ?? चे देरी पटी ??? मला ओळखणारी आसपासची २६४ माणसं मला बघन
ु
लोळुन लोळुन हसताहे त, असं मला िदसायला लागलं. )
मी :

नाही हो... असलं काही नको. एकदम साधी. पांढरी आिण सोबत बरा रं ग.. चेकस

वगैरे दाखवा िकंवा...

दक
ु ानदार : चालेल आिण एक काम कर... .

(तो महान इसम मला काय हवंय हे न ऐकताच चालुच झाला होता....)

एक काम कर.... ....खालुन चुणया घेऊन घट बांधु आिण वर ओपनच ठे ऊ... असा वही
शेप....

(मी वचयाक... मला पन
ु हा ते भयानक दशय िदसायला लागलं. ... माझया पायाला खालन
ु
लंग
ु ी घट बांधली आहे आिण वरन ओपनच आहे . पण पडु नये महणन
ु मी दोन टोकं धरन
उभा आहे . पाऊस पडतोय आिण 'िदनवाणा मी' लुंगीत गारा वेचतोय..............)

केवीलवाणा मी : मालक तुमही फक लग
ुं ी दाखवा. ती कशी बांधायची मी बघेन....
दक
ु ानदार : िदवसा का राती ?

रडवेला मी : तुमही फक लुंगी दाखवा. ती कधी बांधायची मी बघेन मालक....
दक
ु ानदार : तुमचयासाठीच का पावणयांसाठी ?

हताश मी : तम
ु ही फक लंग
ु ी दाखवा हो पलीज.
दक
ु ानदार : बर िकती िदवस ठे वणार ?
िनराश मी :

अहो...

तम
ु ही लंग
ु ी दाखवा ना पलीज.

मला दोन लंगु या हवयात.

माझयासाठीच. राती घालायला. िकती िदवस ठे वणार, हाच काय उतर दे ऊ मालक ?....

फाटे पयरत ठे वेन... महणजे जवळ ठे वेन. अंगावरन रोज सकाळी काढणार..... तुमही लुंगी
दाखवा ना पलीज.

दक
ु ानदार : बर.. िठक आहे . तुमचं निशब जोरावर आहे राव. आजच निवन माल
आलाय. ितनंच लोकांनी वापरलाय... जवळजवळ बॅड नयु !!

(जवळजवळ बॅड नय.ु ... हे शबद कानात घम
ंु ी आिध वापरलेले
ु ायला लागले. माझीच लग
तळ
ु ु , पंजाबी आिण मदासी असे पण
ु र, अधयार आिण पाव लंग
ु ीतले तीन जण मला िदसायला

लागले. ) मी तया दक
ु ानातन
ु बाहे र पडणार इतकयात.... शकय िततकया िहडीस आवाजात
मालक हं बरले. ..

मालक : ए सोपानया.... िग-हाईक बघ....

िग-हाईक बघ.................? िग-हाईक बघ महणजे मग इतका वेळ काय चाललं होतं ?

हा पश मला पडणार इतकयात मालकांनी कानाचा बलु- टुथ काढला आिण फोन बंद
केला.... ! ते बाईट िनळी, खालुन चुणया, िकती िदवस ठे वणार हे सगळं दस
ु -याच
कोणाला तरी होतं. ... मी गप
ु चप
ु सोपानरावांसमोर झोळी पसरन उभा रािहलो....
सोपानराव : हं . ... ?

मी : मला लंग
ु ी हवीये.

सोपानराव : असले लुगेसग
ुं े आयटम आमी इकत नहाइ.
मी : ??

सोपानराव : चषमयाचं दक
ु ान समहोर आहे .
मी : ????

सोपानराव : आमही िनसत मंडपाचं कापड, डयेकोरशन, मांडव असले आयटम इकतो.

मी : अहो पण, बाहे र तर तम
ु ही तया बोडारवर एका लंग
ु ी घातलेलया माणसाचं िचत
लावलय.

सोपानराव : हा मंग... आमचे मोठे मालक हे त ते. .. अन शेजारचया रे नकोट-छतीचया
दक
ु ानावर एका साधु महाराजांचा फोटु लावलाय महनजे तयांनी काय लंगोट इकायचे काय ?
तया अशुद माणसाचया तकरशुद बोलणयानी बेशुद होऊन.... मी गुपचुप दक
ु ानाबाहे र पडलो.

द ु क ान नं ब र ९
मी िदसेल तया दक
ु ानात डोकाऊन समोरचा माणुस माझा िकती अपमान करे ल हाचा अंदाज
घेत िहंडत होतो. इतकयात एका दक
ु ानात मला एक मारवाडी भाभी बसलेलया िदसलया. मी
आत िशरलो.

मी: भाभी, मला एक लंग
ु ी हवीये.

तर एकदम.... आगीचा बंब जाताना जसा ठणठणाट होतो तसाच पण जरा जासतच

गंजलेलया घंटेचा असा बसका आवाज झाला. मी इकडे ितकडे पािहलं तर ती गाडी
िदसलीच नाही. मग कळालं की भाभी बोलताहे त.

भाभी : थे एमएसईबीरो बील दे वाने आया हो काई.... ?

(माझी भंबेरी उडाली. िजथं मी िहंदीचीच िचंधी करतो ितथं ही बया तर मारवाडी का
राजसथानी बोलत होती.)

मी : िहंदी बोलेगे कया ? गज
ु राती, राजसथानी मेरे पललु नही पडती....

भाभी : (ितनी एक राजसथानी कलाकुसर केलेली साडी हातात ठे वली आिण महणाली...)

गज
ु राथनी साडीमाटे राजासथानरी कलाकुसरकराडा पललु !
मी :

आपका कुच गैसमज होगयला हय.. मेरे को घरमे डालने के िलये एक, दो लुंगया

चािहये थया....

ती आत गेली आिण सतरं जया घेउन आली. मग आमही दोघं 'डमब-शरातस' खेळायला
लागलो. मी ितला खाणाखुणा करन सांगायला लागलो की असं पोटाभोवती बांधायचं,

कंबरे इतकया उं चीचं असं. .. वगैरे. .. चनीयाचोळी, िसलेडर, केरसण
ु ी, छती, पोतं असे

वेगवेगळे टाय मारलयानंतर ती मान हलवत 'हां हां हां' असं रे कत दक
ु ानाबाहे र गेली
आिण १० िमिनटांनी शेजारचया दक
ु ानातन
ु माझया कंबरे चया उं चीचा पाणी साठवायचा
पलॅ सटीकचा डम घेउन आली.

मी खचलोच. मला पडलेले यकपश असे -

१. मला पाणी साठवायचा डम हवा असता तरी मी कपडयांचया दक
ु ानात का येईन ?
२. कपडयांचया दक
ु ानात आलोच तर माझया पोटाकडे हात दाखवुन डम का मागेन ?
३. मी चेह-यावरन एमएसईबीचं बील दायला आलोय, असं वाटतं का ?
४. काही बायकांचे आवाज परु षांसारखे का असतात.... ?

५. काही पुरष मंडळी, मराठी िकंवा िहंदी न येणा-या बायकांना दक
ु ानावर का बसवतात ?

अनत
ु रीत मी : भाभी, आपका िमसटर बाहे र गया है कया..? ये दक
ु ान मे कोई दस
ु रा मदर
वगैरा नही है कया..? आप अकेले हो कया ?

ितनी तयाचा काय अथर काढला काय मािहत पण ितनी कोणलातरी फोन केला. अचानक
ितचा नवरा आला आिण ितनी तयाला कािहतरी कळवळुन सांिगतलं. तो गरगरीत मारवाडी
माझयाकडे जळजळीत नजरे नी पाहायला लागला. ते तप वारं माझया िदशेनं वाहतय हे
पाहुन मी......

....मी गप
ु चुप दक
ु ानाबाहे र पडलो.

द ुक ान नं ब र १०
आता बास झालं असा िवचार करन घरी जाणार होतो पण इतकया अपमानानंतर मी सािध

लुंगी घेऊ शकलो नाही हा अपमान मला सहनच होईना. सहज घडयाळात पािहलं तर

०३.५५ वाजुन बराच वेळ झाला होता महणजे तया दक
ु ान नं ५ मधलया 'माणसा'ची
वामकुकी झाली असणार.

खरं तर ते दक
ु ान खप
ु लांब होतं पण मी डगमगलो नाही. डोळे िफरलेले पण नजर शाबत
ु ,
डोकं िफरलेलं पण िवचार काबत
ु .... पाय बोबलत होते पण दक
ु ान बोलावत होतं. ..
ठणकत होतं पण धयेय खुणवत होतं. ... शेवटी मी तया दक
ु ानात पोहचलोच...

अंग

मी हशश हुशश करत ितथलया एका सटूलवर बसलो. खुप घामाघुम झालो होतो महणुन तया
वाद घालणा-या इसमाला पंखा लावायला सांिगतला तर महणाला की आमही संधयाकाळी ५
नंतर पंखा लावत नाही. मी कारण िवचारलं नाही, वादही घातला नाही. चक
ु ु न िमळालंच
तर बघावं महणन
ु पाणी मािगतलं. ..
मी : जरा पाणी िमळे ल का ?

तो : ए छोटु... जरा दोन सपेशल कोकम सरबत घेऊन ये.
(महणजे पाणी पण िमळणार नवहतं तर...)

मी : आता तरी दक
ु ान उघडं आहे का ?

तो : हे तुमही बाहे रन िवचारलं असतं तर 'हो' महणालो असतो, पण तुमही आत बसुन
िवचारता आहात. हे महणजे. .

मी : मी तम
ु ची माफी मागतो हा पशासाठी. पण मला लंग
ु ी हवीये. दाखवता का ?

तो : आमही तयार कपडे िवकत नाही. फक कापड िवकतो. लंग
ु ीच कापड दे ऊ शकलो
असतो पण तयाची िकरकोळ िवकी आपण करत नाही. तागाचया तागा तुमहाला घयायला
लागेल.

मी : मला काय सगळया जगाला लुंगया वाटायचया नाहीयेत. आिण हे सांिगतलं का नाही
मला ?

तो : मग मी हे काय करतोय असं तुमहाला वाटतय ?
मी : महणजे मगाशी का नाही सांिगतलंत ?
तो : कधी ?

मी : मी आलो होतो ते वहा. १२.३० ला...
तो : तुमही ०१.०० वाजता आला होता !

मी : हं . .. तेच ते. .. ते वहा का नाही सांिगतलंत ?

तो : कारण ते वहा तुमही माझं िग-हाईक नवहता. िदसेल तयाला "आमही तयार कपडे
िवकत नाही. फक कापड िवकतो." असं सांगत बसायचं का आमही ?

मी : िदसेल तयाला नाही पण िनदान जो दक
ु ानात येईल तयाला तरी ?
तो : मग सांिगतलं की तम
ु हाला आता...
मी : आता नाही हो... ते वहा...

तो : ते वहा ०१.०० वाजला होता...
मी गभरगळीत होऊन बसुन रािहलो. मी पुनहा एकदा वादिववादात हरलो होतो. पुनहा एकदा
पदरी िनराशाच पडली होती. इतकयात छोटु दोन कोकम सरबत घेऊन आला. मग तया
दोघांनी सरबत िपलं आिण....

...आिण मी गप
ु चप
ु दक
ु ानाबाहे र पडलो.

द ुक ान नं ब र ११
थोडा वेळ शांत डोळे िमटुन बसलो एका दक
ु ाना बाहे र. मग उठलो आिण निवन जोमाने

लंग
ु ी शोधायला लागलो. शेवटी मला ते दक
ु ान सापडलंच. ितथे लंगु यांचा एक वेगळा
सेकशन होता.

मी जाऊन उभा रािहलो तर तया सेलसमननी मला ितन वेगवेगळया रं गांचया, तयातलया

पतयेकातलया वेगवेगळया तीन िडझाईनसचया आिण तयात वेगवेगळया तीन िकमतीचया
अशा सुमारे २६-२७ लुंगया दाखवलया.

मला २ पसंत पडलया आिण मी भाव िवचारला तर तो महणाला की.....
"नववषारची सूट वजा करन दोन लुंगयांचे ९० रपये. "
रपये काढुन तया दक
ु ानदाराला िदले तर.....

मी आनंदाने नाचुन पाकीटातुन ९०

......तर तयाचया डोळयात पाणी ! मग तो िभकारी मला महणाला की "दे व, तम
ु चं भलं
करो. आज काल कोण दे तय ९० रपयांची भीक ? "

मी खडबडुन जागा झालो. अजन
ु ही तयाच दक
ु ानाबाहे र होतो. पण खुप उशीर झाला होता.
फाटकी का होईना पण तो लग
ंु ी घातलेला िभकारी दरू गेला होता.... माझे ९० रपये घेऊन.

सवपन फुकट असतात िह गोष आज खोटी िनघाली. पैसे गेलयाचं दःु ख नवहतं, लुंगी

िमळाली नाही हाचा तास होत होता. आता एक शेवटचं दक
ु ान बघायचं, नाहीतर 'ते'
करायचंच असं ठरवलं. ...
होता......

तयात खप
ु मोठी िरसक होतीच पण आता पश इभतीचा

द ुक ान नं ब र १२
मी रसतयाचया हा बाजुला होतो. ते कपडयांचं शेवटचं दक
ु ान तया बाजुला होतं. मधये रसता
आिण

रसतयावर

गाडयांची,

िवकेतयांची

आिण

माणसांची

तफ
ु ान

गदी...

घडयाळात

पावणेनऊ झाले होते महणजे अजन
ु १५ िमिनटांनी ते सगळे 'माणुस' असलयामुळे जेवायला,
झोपायला जाणार....

मी िवजय िदनानाथ चौहानसारखं 'अिगनपथ अिगनपथ' असं महणत तया पवाहाचया िवरद
पोहत शेवटी तया दक
ु ानापयरत पोहचलोच.

ितथंच तया दक
ु ानाबाहे र पदपथावरन तया

जोखमीचया पण खुप कामाचया वसतुची खरे दी करन आत िशरलो.

आयुषयािवषयी कमालीची िवरकी वाटावी असे सगळयांचे चेहरे होते. कुणीही माझी दखल
घयायला तयार नवहते. मी आत गेलो. एकच पयत करावा आिण मगच 'ते' करावं असा
िवचार करन काऊंटरवर जाऊन उभा रािहलो....
मी : मला लंग
ु ी हवीये.

माणुस : उदा या... आजची वेळ संपलीये.

मी : अहो पण ०८.५० झालेत आिण अजन
ु १० िमिनटं आहे त.

माणुस : हो... पण तो वेळ हा कपडयांचया घडया घालायला लागतो. तुमही मदत केलीत
तर ३ िमिनटात होईल आिण मग ७ िमिनटं उरतील.

मी घडया घालायला घेतलया. िकती वेळ घालत होतो कुणास ठाउक पण तो माणस
ु
महणाला, आता बास करा. ०९.०० वाजले. बाकीचया घडया उदा कर.

आता मात माझी सहनशकी संपली. माझया संतापाचा जवालामुखी फुटला आिण मी तांडव
करत माझे ितसरे नेत उघडले. 'ते' करणयाची वेळ आलीच होती.... रौदावतारात नतृ य
करत मी दक
ु ानाचे शटर खाली ओढले आिण नुकताच िवकत घेतलेली ती जोखमीची पण
खुप कामाची वसतु बाहे र काढली.

.....................तो एक कोयता होता...!
चटकन उडी मारन मी काऊंटरचया पिलकडे गेलो आिण तो कोयता मालकांचया मानेवर
ठे वला.... आिण गरजलो...

" हरामखोरांनो.... िकती छळणार रे नराधमांनो...? बास आता... खुप झालं. गप
ु चुप
एका रांगेत कान धरन उभं रहा नाहीतर तुमचया मालकाचा गळा कापन
ु ठे वेन. मालक,

खबरदार जर पैसे बाहे र काढाल तर... आत टाका सगळे पैसे नाहीतर िहशोबाची वही
फाडुन टाकीन तम
ु ची..."

(मग मालकाला एक गद
ु ा घालन
ु तयालाही तया कामगारात उभा केला. अजन
ु माझा राग
शांत झाला नवहता...)

" काय समजता तुमही मला.... ? एमएसईबीची बीलं वाटणारा िशपाई ? नालायकांनो...

िग-हाईक महणजे मातािपता. पण तयांचयासमोर एकेकटे कोकम िपता तुमही ? १ नंतर

दक
ु ान बंद ठे वता.... ५ नंतर पंखा बंद ठे वता होय.... एका लुंगीसाठी १२-१२ दक
ु ानं
िफरवता काय मला ? १२ उठाबशा काढा आिण सवतःभोवती १२ वेळा िफरा...."

(कोयतयाचया िभतीनी कामगारांनी पटापटा तसं केलंही पण मालकांना एकही उठाबशी िनट
काढता येईना.. महणुन शेवटचया ९ उठाबशयांना मी सूट िदली आिण फे-या वाढवलया..
अथारत तयानंतर सगळे पडलेच होते. पण मी उभाच होतो... तवेषात... जोशात...)

" गिलचछ माणसांनो... तुमचया जनमाचया वेळेस तया नसरनी आंघोळ घातलयानंतर कधी
कान धत
ु ला होता का नाही तुमही? तया तुमचया घाणेिदयात गोम कशी घुसत नाही ?

लाज वाटली पािहजे तम
ु हाला दप
ु ारी झोपताना... आिण खबरदार जर बायकोला मराठी येत
नसताना दक
ु ानात बसवाल तर.... डम मधये कोबन
ु मारे न... केरसण
ु ीने झोडपेन....
सतरं जीसकट धव
काढे न तम
ु न
ु
ु हाला....

अरे . ..

तुमहाला पण लुंगी नाही काय... भामटयांनो.... "

अंडरवेअर आिण शेरवीनी ठे वता येते

माझया वेडप
े णाची झांक मला तयांचया चेह-यावर सपष िदसत होती. गड
ुं ांपेका लोक वेडयांना

जासत घाबरतात िह निवनच मािहती मला कळाली. हळुहळु माझया रागाची जागा दःु खानी

घेतली आिण माझया हातातला तो कोयता गळुन पडला. मग डोळयातुन आसवं गळायला
लागली.....

"...िभकारी समजता तम
ु ही आमहाला.... १२.५५ दक
ु ान बंद करता आिण एक वाजलाय
महणता.... एकेकटे कोकम िपता.....

गट
ु खा खाऊन तोडावर उडवता.... "

मला लहान मुलासारखं रडताना पाहुन सगळे माझयाभोवती गोळा झाले. एकानी मला पाणी
िदलं. मालक माझया पाठीवरन हात िफरवयला लागले. तयांनाच िमठी मारन बराच
रडलयावर तयांनी हातात एक िगफट पॅक केलेली िपशवी ठे वली.
"लंग
ु ी आहे . ...!" - ते महणाले.
माझा िवशासच बसेना. तयांचे आभार मानन
ु मी तडक घराकडे पळत सट
ु लो आिण घरी
आलयावर ते पॅकेट उघडुन लुंगी पािहली. तीच ती....

' आमखंडात शेजवान नड
ु लस िमसळुन ते िमशण पालकाचया गदर िहरवया पातळ भाजीत
बुडवुन खाऊन िपवळया कापडावर आजारी मांजर ओकलेली '

...हलली कुठं लंग
ु ी िदसली की मी िकंचाळत डोगराकडे पळत जातो आिण चार-चार िदवस
येत नाही. ितथं इतकं शांत वाटतं की इकडे यावंसं वाटतंच नाही. ितथे कायमचं सेटल
वहायचा िवचार करतोय....

..........तसंही ितथं वलकलं िवकत घयायला लागत नाहीत....!
धंु द रवी.
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घाणघापरु चा SMS
आयुषयात वादळं ही येणारं च.... आिण आलेली वादळं तुमचं आयुषय बदलुन टाकणारं च...
पण मोठी मोठी वादळं येताना काय भारी भारी कारणं असतात हो लोकांकडे ! अघोरी
अनयाय,

जीवघेणी फसवणक
ु ,

पराकोटीचे अपयश,

सूड,

महतवाकांका अशा मराठी

कादं बरीत वाचलेलया पण सामानय माणसाला कधीच अनुभवायला न िमळालेलया गोषींनी
खुप वादळं येतात महणे. ...

काही काही लोक तर हा ही पेका नशीबवान असतात. लगनाआिध पेमभंग, लगनानंतर
अपेकाभंग,

मग

अनपेिकत

चढलेले

पेमरं ग...

मग

रसभंग.... अशी एकदम रोमॅटीक वादळं पण असतात हं !

बायकोला

कळालयानी

झालेला

आमचं एवढं नशीब कुठलं. .. पेमच नाही तयामुळे पेमभंग नाही तसच अपेका नाही तयामुळे

अपेकाभंग नाही. तरी माझया आयुषयात वादळ आलंच.... तुमहाला वाटे ल की एका कपडे
धुणयाचया साबणाची पावडर बनवणयाचया कंपनीत काम करणा-या माणसाचया आयुषयात
कसलं आलंय वादळ ??

पण नाही हं ! वादळ आलं. ... वादळ आलं एका SMS नी...
मागचया आठवडयात राती एका नातेवाईकाचा SMS आला... राती १०.४२ ला.

अरे काय

िविकप आिण िविचत असतात लोकं ! १०.४२ ही काय SMS करणयाची वेळ आहे का ?

(खरं सांगायचं, तर मला कुठलयाही वेळेचया बाबतीत असंच वाटतं. खातयातुन पैसे वजा
झालयाचा SMS मला जेवताना येतो. बीलाची िरमांयडसर मला झोपताना येतात. िनमंतणाचे
SMS मला तो कायरकम झालयानंतर येतात. एकदाच वहॅलेटाईन-डे ला एक SMS आला
होता. कुणाचा ते

कळालं नाही कारण ते वहा मोबाईल बायकोचया हातात होता. आिण

ितला 'माझयािवषयी कािहतरी िननावी पत आलयासारखा' ितचा चेहरा झाला होता. मला
वाटलं आता मोबाईलच फेकुन मारतीये का काय, पण तो SMS

डीलीट करणयावरच

भागलं. तो कुणाचा होता, काय होता हे नाही कळालं, पण तया कलपना-िवलासात अजन
ु ही
माझे काही कण खुप छान जातात. .....असो. सुखाची इतकी सवय चांगली नाही !)

मी तो SMS वाचायला लागलो.... "हा SMS घाणघापरु चा............................"
मी जाम टरकलो. कारण घाणघापरु महणजे भत
ू , डाकीणी, िपशाचच, हडळ असे बहसंबंध

जर मानगट
ु ीवर बसले असतील तर ते उतरवायला लोक इथे जातात, अशी एक ऐकीव
मािहती होती.

(अनुभव घयावा महणुन मी पण एकदा गेलो होतो... बायकोला घेउन. तया दं तकथेवर
िवशास ठे ऊन, जातानाची दोन रीझवहे शनस आिण येतानाचं मात एकच केलं.

कसलं काय हो ! येताना पण 'िह' माझया बरोबरं च.. ते ही तया रीझवहडर सीटवर बसुन...
मी मात आखखा पवास उभयानी पायावर, मानगुटीवर आिण मनावर ओझं घेउन केला.

मग पढ
ु े कळालं की हललीची भत
ु ंही खप
ु हुशार झालीत. घाणघापरु चया वेशीजवळ आली की
मानगट
ु ीवरन उतरन झाडावर जाउन बसतात. तो िबचारा झपाटलेला, दशरन घेऊन हलकया
मनानी (आिण मानेनी) घाणघापरु चया बाहे र आला की झाडावरचं भत
ु पन
ु हा झाडावरन

मानगुटीवर आिण मानगुटीवरन घरी !! पुढचया वेळेला िहला घाणघापुरला नेताना आिध
ितथली सगळी झाडं पाडणयाची िवनंती मी ितथलया कलेकटर साहे बांना करणार आहे .
असो....)

तर मी पुढचा SMS वाचायला लागलो. "हा SMS घाणघापरु चा पसाद आहे . ....".
हुशश ! मला कणभर हुशश झालं. कणभरच कारण एक अभद िवचार माझया मनात आला
की हललीचया भत
ु ांची नावं आरती, पसाद, भकी अशी मॉडनर आिण ऑफबीट नसतील ना
?

हो.... नाहीतर येऊन बसायचा मानगुटीवर...

घाणघापरु चा पसाद ! (अथारत मला

घाबरायचं कारण नाहीये. आमची 'ही' थोडीच बसु दे णार आहे तयाला ितथं. मग... ितचया
हककाचं 'झाड' आहे मी !)

.... मी SMS पुढं वाचायला लागलो. "हा SMS घाणघापरु चा पसाद आहे . हा SMS तुमही

जर पाच लोकांना पाठवला तर तुमची एक सरपाईज िमळे ल. जर दहा लोकांना पाठवला
तर तीन सरपाईजेस आिण पंधरा लोकांना पाठवला तर पाच सरपाईजेस िमळतील.".

तुमहाला सांगतो, माझं आयुषय 'उगाच कशाला' हा दोन शबदांमुळे खुप वाईट गेलं आहे .

चांगलं सुखासुखी िदवस चालले होते तर उगाच कशाला एकटं राहयचं महणुन लगन केलं.
मग उगाच कशाला वाद महणुन बरच काही उगाचाच सहन करतोय.

उगाच कशाला िरसक महणुन ऑफीसमधये जे पडेल ते काम करतो. आताही उगाच कशाला
खचर महणन
ु सोडुन दे णार होतो तर पढ
ु चा SMS वाचला...

"...जर तम
ु ही हा पढ
ु े न पाठवता डीलीट केलात तर... तर कोप होऊन लवकरच तम
ु चयावर
घाणघापरु ला यायची वेळ येईल."

'महणजे काय' ते मला कळालंच !

मागचया वेळेला मी घाणघापुरला गेलो होतो ते वहा हा अशा ' घाणघापुरला यायला लागणा-

या लोकांचं ' दशरन मला झालं होतं. तया मानगुटीवरचया कुणी... कुणाला खांबावर चढवलं
होतं,

कुणी कुणाला लोळवलं होतं,

कुणी कुणाला सवतःचेच कपडे फाडायला,

डोकं

आपटायला, सवतःचेच केस ओढायला लावलं होतं. हे सगळ ठीक होतं हो, पण एका
िववािहत माणसाला खळखळुन हसताना पािहलं आिण सरसरन काटाच आला अंगावर.
भत
ु लागलयानंतर माणस
ु काय दरु फेकला जातो वसतिु सथतीपासन
ु ... !!"

...तर उगाच कशाला िवषाची परीका... महणुन मी SMS करायचं ठरवलं. ... आिध पाच
लोकांनाच करणार होतो, पण मग नंतर अजन
ु पाच SMS मधये जर दोन जासतीची

सरपाईजेस िमळणार असतील तर उगाच कशाला संधी घालवा, असं िवचार करन मी तया
राती १.४३ वाजता दहा लोकांना SMS केले.
झालं. ..!

तया SMS मधये िलिहलं तसंच झालं.

पढ
ु चया काही िदवसात मला तीन

सरपाईजेस िमळाली आिण माझं आयषु य बदलन
ु गेलं. हा घाणघापरु चा SMS इतका
पॉवरफुल असेल असं वाटलं नवहतं. ...

सरपाईजसाठी उतावीळ झालेला असा तो मी....सकाळ सकाळी एकदम सजज होतो. पण

नेमकी लाईट गेलयानी िगझरवर पाणी गरम करता आलं नाही. 'तया' सवािभमानी सी नं
गॅसवर पाणी गरम करायला ढळढळीत नकार िदला. मग गार पाणयानी आंघोळ करावी

लागली. टॉवेल पण ओलाच िमळाला. बिनयन तर सापडेनाच. अपेकेपमाणे पन
ु हा एकदा
बायकोनी चक
ु ु न ओटा पस
ु ायला घेतला होता. पण हा िवषयावर ितचयाशी बोलणयात
कािहच अथर नसतो. माग एकदा असं झालं होतं तर महणाली होती,

"बिनयन कुठला आिण फडकं कुठलं हे कळतच नाही. फडकयाला भोकं नाहीयेत, एवढाच
तर फरक आहे . " काय बोलायचं हावर ?

मी कािहही तकार न करता आवरन िनघालो तर... बाईक पंकचर ! िरका िमळे ना महणन
ु
बस सटॉपपयरत चालत आलो. सगळया जगाची गदी तया सटॉपवर झाली होती. पिहलया

चार गाडया तर सोडुनच िदलया, पण असं केलं तर संधयाकाळपयरत ितथंच उभं राहायला
लागेल महणुन दं ड थोपटले आिण तयार झालो. तया सकीचया कुसतीनंतर कसाबसा आत
िशरलो तोपयरत माझयात बराच बदल झाला होता....

एकदम टरटरन फुगवलेला फुगा बरीचशी हवा गेलयानंतर जसा मऊ होतो आिण चुरगाळुन
जातो, तसा झालो. सहा मिहनयांपुवी गाठोडयात बांधलेले कपडे घालावेत, असे िदसायला
लागले. चषमयाचया काडया, जया आिध काचांना काटकोनात होतया, तया सरळ रे षेत
आलया. एखादा गवताचया झोपडीचं चकीवादळानंतर जे वहावं, ते केसाचं झालं.

तयानंतर..."कुठं बसलात ?" असं कंडकटरनी िवचारलयावर, "बसलोय कुठे ? अजन
ु उभाच
आहे " असं हलकट उतर तयाला िदलं. मग तयानी कािहही कारण न दे ता मला खाली

उतरवुन िदलं. अथारत पुनहा दस
ु -या बसमधये बसायची तयारी नवहती महणुन िरकाचा भुदरड
सोसुन ऑिफसला पोहचलो. दरमयान जे काही सरपाईज मला िमळायचं होतं ते

पावलोपावली िमळालं होतं आिण दस
ु रं सरपाईज माझी ऑफीसमधये वाट पाहत होतं. ..
नेहमीपमाणे साहे ब जरा उशीराच आले. तयांचे लाल डोळे पाहता कालची जरा जासत झाली
असावी. आलया आलया तयांनी सगळया सटाफला बोलावलं आिण ते महणाले. ..

"आपलया कंपनीत िदवसरात काम करणारे खप
ु मेहनती लोक आहे त. रात रात जागन
ु
कंपनीचा िवचार करणा-या हा माणसांमळ
ु े च आपली कंपनी इथपयरत आलीये. अशाच एका
गुणी माणसाला मी पमोशन दायचं ठरवलय. नुसतं पमोशनच नाही तर तयाची बदली
सगळयात कायरकम िवभागात केली आहे . "

तया SMS चा पिरणाम की साहे बांनी माझं नाव घेतलं. .. माझं !

माझं कौतक
ु केलयानंतर ते माझया कानात महणाले " हा वेळेस तुझी फक बदली करतोय
'तकार िनवारण' िवभागात, पण पुढचया वेळेस जर राती

१-१.३० ला

असा दळभदी

SMS करन जर झोपमोड केलीस तर घाणघापरु ला निवन बांच उघडुन ितथं तझ
ु ी बदली
करे न."

तयांचे ते िनदानाशामळ
ु े झालेले लाल डोळे पाउन मी काळा-िनळा पडलो. साहे बांनी...

कसला साहे ब... तया नालायक नराधमानी माझी बदली 'तकार िनवारण' मधये केलीच पण
तकारीसाठी माझा नंबर छापला हो... !

लोकांचे काय वाटे ल ते फोन येतात. साबणाला झाग येत नाही, साबणाचे डाग जात
नाहीत, साबणाला फेस येत नाही हे ऐकुन ऐकुन तर माझया तोडाला फेस आलाय. परवा
एका बाईचया मल
ु ानी थोडी पावडर खालली तर मलाच झापडलं हो ितनी. महणाली तम
ु ही
हबरल पावडर का काढत नाही ? आता काय कपडे धण
ु याची पावडर पण हबरल काढुन तयात
सटॉबेरी, मॅगो, बनाना असे फलेवर टाकायचे ? तरी फोन येणार की आमचया मुलाला

ऍपपल खुप आवडतं, तुमही ऍपपल फलेवर का काढत नाही ? एका िहरवे नावाचया बाईचा

फोन आला की आमचया येललो पावडरनी तयांचया िपंक डेसला बलु डाग पडले. तया िविवध

रं गांनी मी इतका गडबडलो की चक
ु ु न तयांनाच िपंकी महणुन हाक मारली. पार धत
ु लाच
तयांनी मला. समोर असतो तर आमचयाच पावडरनी धव
ु न
ु मला रं गवला असता.

काही

आगाऊ लोक पातयािकक दायला घरी बोलावतात. आता काय लोकांचया घरी जाउन कपडे
धव
ु ु ?

पुवी मला सवपनात अपसरा िदसायचया आिण तयात वातावरण िनिमरतीसाठी साबणाचे फुगे
वैगेरे उडत असायचे. आता खुप भयानक सवपन पडतात हो....

सावरजनीक नळावर मी मधयभागी बसलोय आिण सगळया बायका कोडाळा करन...घेराव
घालुन उभया आहे त आिण आमचयाच पावडर वरन मला घालुन पाडुन बोलताहे त आिण
माझया तोडातुन साबणाचे फुगे बाहे र पडताहे त असं काहीतरी....

हा सगळयाला तो SMS कारणीभत
ु आहे . मी फक पाचच लोकांना तो SMS केला
असता तर एकच सरपाईज िमळालं असतं िकंवा कमीत-कमी मी माझया साहे बांना तरी हा
SMS करायला नाही हवा होता, असं आता वाटाणयात काहीच अथर नवहता....

मला अजन
ु एक सरपाईज येणार होतं आिण मला ती झेलायलाच लागणार होतं. ...

'.......मी पाटावर उघडाबंब बसलो आहे . पाटापुढे (आमचयाच पावडरनी) रांगोळी काढलेली
आहे . बायको पावडरचं उटणं अंगावर लावत आहे . तया पावडरचं कंु कु कपाळावर ओढत
आहे . अकता महणन
ु डोकयावर पावडर....'

हे असलं सवपन तम
ु हाला पडलं तर तम
ु ही पण िपसाळुन जाल. गेलया दोन सरपाईज मधेच
मी इतका संपलोय की िवचारच नका. तया येणा-या फोनसमळ
ु े रात-रात झोप येत नाही.
झोप आलीच तर सवपनांचा तर कहर झाला आहे . हा आता सांिगतलेलया सवपनात तर

एकच बाई होती पण एखादा भयानक भयपटाचा पुढचा भाग जासतच भयावह असावा अशी
सवपन पडतात हो...

तया नळावरचया बायकांनी मला पाटावर बसवलं आहे . पुनहा पाटाभोवती पावडरची रांगोळी
आहे आिण तया बायका माझयाभोवती फेर धरन भोडला महणताहे त....

"शीकांता कमलकांता अससे कससे झाले. .. अससे कससे झाले माझया निशबी आले. ..

वेडयाचया बायकोनी आणली होती पावडर.. ितकडुन आला वेडा तयानी डोकाउन पािहले. .
िपठीसाखर महणुन तयानी चाटुन टाकले. .."
हे गाणं संपतं- न-संपतं तोच.....

"१ SMS कर बाई २ SMS कर

२ SMS कर बाई ३ SMS कर
३ SMS कर बाई ४ SMS कर
४ SMS कर बाई ५ SMS कर
पाचवया SMS ला सरपाईज..."

सरपाईज हा शबद आला की एकदम खडबडुन जागा होतो आिण बराच वेळ छाती धडधडत
राहते. मग उरलेला वेळ जागन
ु काढतो.... आता सगळ सहन शकीचया पिलकडे चाललय.
तया SMS टाकणा-या

नातेवाईकाला शोधुन... तयाचया हातातुन मोबाईल िहसकावुन...

तयावर दणादणा नाचन
ु तो मोबाईल तोडुन टाकावा आिण तयातलं सीमकाडर खलबतयात
कुटुन तया च-ु यावर पेटोल टाकुन तयाला काडी लावािवशी वाटते हलली. कुठे मोबाईल

खणखणला की डोकं भणभणतं. मळके कपडे िदसले की खप
ु धडधडतं. कुठे ही वाळत
टाकलेले जरी कपडे िदसले की आग लावािवशी वाटते.

...........हे सगळं मी एकदा बायकोला सांिगतलं. ितनी कणाचाही िवलंब न लावता
कुठलया तरी सपेशािलसट ची अपॉईटमे ट घेतली. बाहे रगावचा कुणीतरी नावाजलेला

सपेशािलसट असावा कारण तयाचयाकडे आमही चकक ST मधुन चाललो होते. तया गाडीतुन
खाली उतरलयावर पाहतो तर काय..... ितसरं सरपाईज....
घाणघापरु .... !!

जातानाचं ितचया एकटीचंच िरझवहे शन होतं आिण इथली झाडं पण कुणीतरी तोडली
आहे त. तयामळ
ु े सधया इथेच असतो.
तम
ु हाला महणन
ु सांगतो....
इथे आणले गेलेले ८०% लोक हे १५ SMS केलेले आिण उरलेले २०% माझयासारखे १०

SMS केलेले आहे त. पण एकही माणुस असा नवहता की जयानं तो SMS डीलीट केलाय.
तयामुळे किधही जर तुमहाला असा काही SMS आला तर...

एक- तो SMS लगेच डीलीट करा आिण दोन- तया SMS पाठवणा-या माणसाला शोधुन
तयाचा िनःपात करा.

आिण जर तम
ु हाला माझं न ऐकता तो SMS पढ
ु ं पाठवायचा असेल तर...
तर... घाणघापरु मधये तुमचं सवागत आहे !!

धुं द रवी.
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दे शी दारचे दक
ु ान आिण आधयाितमक साकातकार....
कुतुहल हा माणसाला िमळालेला सगळयात मोठा शाप आहे . कुतुहलचया वाटे ला गेलं की होतयाचं
नवहतं होतं आिण नवहतयाचं.....

नवहतयाचं... मुळीच नवहतं होतं.
हा कुतह
ु लाचया नादात माणसाला पार बरबाद होताना पािहलय. आजपयरत हा कुतह
ु लापायी मी
िकतयेकदा मार खाता खाता रािहलोय..... (........आिण िकतयेकदा खाललायही !!)

लहानपणी टॅ फीक पोलीसाची िशटी वाजवलयावर काय होतं... कसं वाटतं ? हाचं कुतुहल असायचं.

मग एकदा हळुच तयाचं लक नसताना वाजवन
ु पािहली. पयायचया पाणयाचया िपंपात सोडलेले मासे
नळातन
ु बाहे र येतात का ते पािहलं. (येतात... िवशेषतः जर वडलांनी गलास धरला असेल तर...

येतातच.) िदवसातले २८ तास अभयास करायला लावणा-या हे डमासतरांची मल
ु गी रिववारी काय
करते हे ितला पतातुन िवचारन पािहलं. (तयाचं उतर पिरकेचया पेपरवर िमळालं.) १२०-३०० तंबाखच
ु ं

पान खाउन िगळुन पािहलं, एकच वेळेला िबडी, िसगारे ट आिण िसगार ओढली तर काय होईल...
(नको.. नको तया आठवणी...) हे पािहलं. भावांची मािहती न काढताच मुलींना तयांची मािहती
िवचारन पािहली. सकरशीसाठी आणुन ठे वलेलया असवलाचया िपंज-याचा दरवाजा...... असो....

.........पण हा पतयेक वेळेला मार खाता खाता रािहलो. (मार खाललेली कुतहलं इथे िलहणे इष नाही,

हे सुजांना कळाले असेलच.) ते वहापासुन मनातलं कुतुहल दाबुन मी नाकासमोर चालत आलोय....
अगदी परवा परवा पयरत !

पण परवा मी पडलोच. परवा कुतह
ु लानी मला गाठलंच... मोह आड आलाच..... पाऊल वाकडं
पडलंच.... माझया घरी येणयाचया वाटे वर मला दोन अशी मोहाची दोन वळणं येतात. जया वळणांवर
वळुन तया वाटे वर हरवुन जावंसं वाटायचं...

एक महणजे.... रामदाससवामींचा मठ ! (नाही... नाही.... हे ते रामदाससवामी नाही... हे सवामी
महणजे रा. म. दाससवामी. रामयया मिलंगपपा दाससवामी. मागचयाचया मागचया जनमी ते तक
ु ाराम

महाराजांचया कोणाचेतरी कोणतरी होते महणे.... महणे महणजे ितथं गेलयावर असे लोक महणाले.
असो). हा मठात एकदा तरी नककी काय होतं हे मला पाहायचंच होतं.

आिण दस
ु रं मोहाच वळण महणजे..................................
दे शी दारचे दक
ु ान... दक
ु ान महणजे फक दे वाण नाही... घेवाण सुदा... महणजे दे शी दारचा गुता !
तर मी काय सांगत होतो.... परवा माझं पाऊल वाकडं पडलंच....

तया पिहलया वळणावरचया मठात घाबरत घाबरत मी आत गेलो. एकटयानीच कुठे अनोळखी
िठकाणी जायला िभती वाटते हो.... आत गेलो आिण बघतो तर ही गदी... घाबरलोच. माझयासारखेच

अनंत भकगण ितथे एकमेकांवर उचछवास सोडत उभे होते. आत जाताच एका माणसानी मला कोपयाकडे बोट दाखवुन "आिध... शेवाळे महाराज" असं सांिगतलं.

ितकडे गायीचया तोडाचा एक दगडी नळ होता. मला वाटलं की गरम पाणयाचं िजवंत कंु ड असेल. ितथं
खाली तर गीन माबरल बघुन वाटलं की इथे बहुतेक शेवाळे महराजांनी िजवंत समाधी घेतली असेल.

तया संगमरवरावर पाय ठे वतो तर काय.... जानेशरांचया िभंतीसारखं आपोआप, पाऊल न उचलता

ं ावर
तया नळापयरत पोहचलो. पण ितथं आपोआप न थांबता एकदम तया नळावरचया गायीचया िशग
आपटलोच. कपाळावर टे गळ
ु आलं. मग कळालं की गीन माबरल वगैरे काही नाही ितथे शेवाळं

साठलय. मला टे गळ
ु ाचा पसाद दे णा-या तया हलकट माणसाला मी शोधायला लागलो. पण तो

केवहाच तया अनंतात िवलीन झाला होता. मग मी ही पुढचया येणा-या माणसाला कोप-याकडे बोट
दाखवुन "आिध... शेवाळे महाराज" असं सांिगतलं आिण पसाद पुढे वाटला. एका पायात ती िहरवी
सलीपर आिण दस
ु -या पायावर ती मे दी घेऊन मी रांगेत उभं रािहलो.

"सवामींना असवचछे तेची खुप चीड ! " अशी बहुमुलय मािहती मला एका भकानी परु वली. भकांचया
पदकमलांनी ितथे िहरवे िहरवे गार गालीचे असे साठत असतील तर कुणालाही चीड येईल.

"िह जागत
ु री मािहती िमळते न
ृ वासतु आहे आिण तुमहाला इथे ओम सतत जाणवत राहतो." िह दस
िमळते तोच एक माणस
ु गंध घेऊन आला. तयाचया हातात ओमचया आकाराचा एक आकडा होता, जो

गंधात बड
ु वन
ु तो लोकांचया कपाळावर लावत होता. ते गंध तयानी इतकया जोरात माझया

कपाळावरचया टे गळावर लावलं की मला वाटतं ते मागुन पण िदसलं असेल. पण एक खरं झालं की
तो ओम मला सतत जाणवत रािहला.

लोक मख
ु र असतात हो.... काय वाटे ल ते करतात हो. कधी तयांच अनक
ु रण कर नये. ितथं एका

समाधीबाहे रची साखळी घेऊन लोक कपाळावर लावत होते, डोळयांना लावत होते, डोकयावरन
िफरवत होते. मी पण एका सामाधीबाहे रची साखळी घेऊन कपाळावर लावली आिण सोडुन िदली.

ती तया समाधीवरचया दरवाजयावर आपटली आिण दरवाजा चकक उघडला गेला. पाहातो तर काय..

चमतकार !! तया जागत
ु एक िजवंत बाई..... साधवीच असणार कोणतरी ! "कोन पायजे
ृ समाधीतन

?" हे इतकया भसाडया आवाजात ितनी मला िवचारलं की माझी तंदी भंग पावली. मग ितथे मठाचा
रखवालदार राहतो आिण ती तयाची बायको आहे ही अजन
ु एक बहुमुलय मािहती िमळाली.

िमळे ल ितथले अंगारे घेऊन लोक भरन घेत होते, उदबतया हुंगत होते, भंडारा उधळत होते, कंु कु
कपाळावर लावत होते. मी पण ितथलया एका िभंतीवरचं कंु कु कपाळावर लावलं.
लोकं काय असभय, बेिशसत, असंसकृत, बेजवाबदार, अिशिकत, बेअककल आिण आवारचय असतात
हो. एक तर मठात येतानाही गुटखा वगैरे खाउन येतात आिण वर कुठही थक
ुं तात. ते कपाळावर
लावलेलं थक
ंु ु ... माफ करा... कंु कु धव
ु ायला मी पन
ु हा शेवाळे महाराजांकडे गेलो. मग दस
ु -याही

पायावर मे दी काढुन घेऊन मी पन
ु हा रांगेत आिण मग पन
ु हा तो कपाळावर ओम कोरणयाचा कायरकम
झाला.

ितथं इतकी गदी होती की तया रांगेत घामाघुम झालो. लोक एकमेकांना अगदी िचकटुन िचटकुन उभी

होती. घाम आला महणन
ु रमाल काढायला िखशात हात घातला तर हातात चन
ु याची डबीच आली.

कुणाचया िखशात हात घातला होता कुणास ठाऊक ! मग पन
ु हा ितथं ठे वायला गेलो तर ितथं आिधच
एक डबी होती. मला काय समजायचं ते समजलं. मी गपचुप ती डबी खाली टाकली. ती ितस-याच
भकाचया पायावर पडली. तयाला वाटली तयाचीच.

(इथे सगळे भकांकडे जोरदार ितसत
ु ी होती. हातात फुलांचा हार, कपाळावर घामाची धार आिण
तोडात तंबाखच
ु ा बार... )

तर तयाला वाटलं की तयाचीच डबी महणुन तो मागचयाला धकका दे ऊन खाली वाकला. तया
मागचयाला वाटलं की तो पिहला नमसकारालाच वाकलाय. दे वाचंच कािहतरी महणुन तो ही तयाचया

मागचयाला धकका दे ऊन खाली वाकला. लोकं माकड असतात. कशाला कुणाचं अनक
ु रण करायच.. !
पण नाही.... मग तया माणसाचया मागचा वाकला, मग तयाचया मागचा.... असं करत करत शेवटचा
माणुस एकदम बाहे रच ढकलला गेला. मग ितथं छोटीशी झटापट झाली. तया गोधळाचा फायदा
घेउन मी हळुच सवामींचया खोलीत िशरलो.

आत गेलयावर रा. म. दाससवामींचं दशरन झालं. फॅनसीडेस सपधेत अफजलखानसारखं िदसणा-या
कुणी जर तक
ु ाराम महाराजांचा डेस घातला तर कसं िदसेल तसे ते िदसत होते. डोळे िमटुन ते

रामदाससवामी (सवतःचयाच) मनाचे शोक महणत होते. मधये तयांनी डोळे उघडले आिण
तुकाराममहाराजांचा अभंग वाचला....

आनंदाचे डोही आनंद तरं ग
आनंदिच अंग आनंदाचे

काय सांगो जाले काहीिचयाबाही
पुढे चाली नाही आवडीने

गभारचे आवडी मातेचा डोहळा
तेथींचा िजवहाळा तेथे िबंबे

तुका महणे तैसा ओतलासे ठसा
अनुभव सिरसा मुखा आला

हा अभंग तयांनी ितथं का महं टला ते काही कळालं नाही. तयांना नमसकार करन बाहे र पडावं असा
िवचार करन मी नतमसतक होणारच होतो. पण तयाआिधच सवामींचया एका िशषयानी माझं मंड
ु कं
पकडुन तयांचया पायाशीच इतकया जोरात आपटलं की तो कपाळावर कोरलेला ओमसुदा खाली
पडला. आिण ओम पुनहा तया वासतुतच रािहला.

नस
ु ता ओम पडला असता तर काही वाटल नसतं, पण तया ओम बरोबराच माझय िखशातन
ु शंभराची
एक नोट पडली हो...! ती महाराजांनी उचलन
ु लगेच िखशात घातली आिण एकदम जोरात ओरडले, "
िवचार वतसा, िवचार एक पश "

" ती माझी पडलेली नोट परत िमळे ल का ?" असं मला िवचारायचं होतं पण तया िशषयाचा हात
अजन
ु ही माझया मानेवरच होता. खाजगी पश तया गदीत िवचारणं शकयच नवहतं महणुन कािहतरी

िवचारायच महणुन मी िवचारलं की आनंदाचे डोही आनंद तरं ग हा अभंगाचा अथर कळे ल का ? तर

सवामी महणाले की, " आतमनंदात आतमवंचना झालेलया आतमयाला आतमिचंतीत आतममननाची
जोड िदली तर आतमपिरकणानंतर जनमणा-या आतमिववेचनातच आधयाितमक आतमसाकातकार
आतमयाला होतो. "

मी तया शंभर रपायाच अखेरचं दशरन घेतलं आिण बाहे र पडलो ते पन
ु हा कधी कुतह
ु लाचया वाटे ला
जायचं नाही हे ठरवनुच.... !

पण अनुभवाचया वळणावर सडकुन आपटुन शहाणा झाला तर तो माणुस कसला ! ते दे शी दारचं
दक
ु ान मला बोलावत रािहलं आिण एक िदवस मी दस
ु -या वळणावर वळालोच. आिण जया अभंगाचा
अथर मला तया मठात कळला नवहता तो मला तया गतु यात कळाला.
तयाचं असं झालं............

मला नेहमी रसतयावरन जाताना तो दारचा गत
ु ा िदसायचा. जाता जाता काही कणांसाठी तया

गुतयाचया दरवाजयावरचा पडदा हलायचा आिण आत िदसायचे सगळे तप
ृ चेहरे ... समाधानाने
ओथंबलेले... सुखाने डोळे काठोकाठ भरलेले.... पराकोटीचया आनंदात रममाण.... शांत, पसनन,
उतसाही जीव... धयानमगन.... आतमतललीन..... पुणयातमेच !!

का नाही वाटणार हे वा...? का नाही होणार मोह....? का नाही वळणार पाऊल ितकडं... ? वळालंच
एकदा....

गाडी थोडी लांबच लावली आिण चालत चालत तया धयानमंदीराकडे िनघालो. कुणी ओळखु नये

महणुन तोडावर रमाल बांधला. छातीत जाम धडधड होत होती पण कुतुहलही िततकच होतं. कच
खाऊन मागे वळणार िततकयात पुनहा पडदा हलला आिण पुनहा तया चेह-यांच दशरन... मग दारात
जाऊन उभं रािहलो.

तुमहाला खोटं वाटे ल पण, दारात दोन बायका दोन बाजुला सवागताला उभया होतया. ते भरतनाटयम

का कथथकला नेसतात तशया जरीचया साडया नेसुन... दोघींचया लांबसडक वेणया, अगदी

कंबरे पयरत.... तयावर वेगवेगळया फुलांचया वेणया, चमकया, वेगवेगळया रं गांचे मणी आिण गजरे ....
डोळयात नीळं काजळ आिण गालावर (आपलयाकडे शाळे त सनेहसंमेलनात लावतात तसं) गुलाबी

रज का काय ते.... हातात ('तया लमाणी आहे त काय' असा संशय यावा इतकया) बांगडया... पायात
जाडजड
ु पैजण (तयाला घंग
ु र आहे त की घंटा हे मी बराच वेळ पाहत रािहलो पण कळालं नाही)....

एकीचया हातात आरतीची थाळी आिण दस
ु री 'पभात िचत'वालया बाईसारखी एक पाय मागे दम
ु डुन
फुलं टाकयासाठी तयार....

……………………………………………………… पडदावर पण काय छान छान िचत असतात ना....!

मग तया सवागतानं गिहवरन गेलेलो मी आत गेलो. आिण आतलं वणरन काय सांगु महाराजा... ?

ितथं जनसागरच लोटला होता. पंचड
ं गदी पण गोधळ अिजबात नाही. सगळ िशसतबद.... ४ माणसं
रांगेत होती... ७ रांगत होती.... ६ वेगवेगळया िदशेला तोड करन, पायांचे एकमेकांशी िविवध कोन

करन बसली होती (िह बसलेली माणसं कुणाशी तरे बोलत होती पण बहुतेकांचया समोर दस
ु -याचे
पाय, पाठ िकंवा िभंत होती. केवढी मानसीक ताकद पहा... कुणी असो नसो फरक पडुन दायचा नाही.
नाहीतर आपण...)

....आिण सुमारे ११ माणसं असतावयसत पडलेली होती...(सुमारे असं महणणयाचं कारण की नीट
मोजता नाही आली. कोण कुणाचया वर आहे , कुणाचं अंग कुठलं आहे आिण डोकं कुठं लं आहे काही

कळत नवहतं. मग हात आिण पाय मोजन
ु पािहले तर हात २३ भरले आिण पाय २१... महणुन
सरासरी ११. अथारत खप
ु खालची खालची माणसं नाही मोजली. कारण ती मोजताना वेळ जात होता
आिण तोपयरत रांगत असलेली माणसं पडत असलयामळ
ु े घोळ वहायला लागला.)

हसु नकात.... भलयाभलयांना जमणार नाहीत अशी योगासनं करणारे हे योगी....., (हो मग... योगीच

ते... नाहीतर जिमनीवर बसुन, एक पाय सवतःचयाच गळयात, दस
ु रा पाय समोरचया बाकडयावर,

तया पायावर एक योगी-बंधु, मांडीवर एक योगी-बंधु, एका हाताने िभंतीचा आधार घेतलेला आिण

दस
ु रा हात सापडत नाहीये...अशा अवसथेत मान खाली खाली नेऊन तोडानी जिमनीवरचा गलास
उचलायचा... हासाठी कमीतकमी १३८ योगासनं मािहत हवीत.)

तर हे सगळे हटयोगी, िदसत असले जरी जिमनीवर, तरी होते सगळे तरं गत. इतकयात एका

महातमयाने मला टे बल समजुन, (मी आहे थोडा बुटका, तयात तयाची काय चक
ु ) माझया डोकयावर

ठे वलेला गलास माझयावर अमत
ृ ाचा वषारव करन गेला आिण मी िचंब िभजलो. आनंदाचया लाटांवर
लाटा उसळत होतया आिण तया आनंद-डोहात सगळे िचंब िभजले होते. सगळय़ांचयाच अंगात आनंद
इतकाच ओसंडत होता की तुझं अंग, माझं अंग असा फरकच रािहला नवहता. हा वातावरणात मी
गिहवरन गेलो आिण नकळत तोडातुन शबद बाहे र पडले...
आनंदाचे डोही आनंद तरं ग
आनंदिच अंग आनंदाचे

कुठे ते दाससवामी, जे डझनभर शबद घेऊन सुदा मला कािहच समजावु शकले नाहीत. आिण कुठे ही
मंडळी, जयांनी न बोलताच मला पिहला शोक समजावुनही िदला.

माझयाही नकळत मी रांगेत उभा रािहलो आिण कधी एकदा माझा नंबर येईल हाची वाट पाहायला
लागलो. मी असं ऐकलं होतं की पतयेकाचया आयुषयात सुंदर सुंदर गोषी घडतातच पण ब-याचदा खप
ु
उिशरा. इथे नाही झालं असं... लगेच आला नंबर माझा...

काय आपण उगाच रडतो की महागाई... महागाई... ! इथे १ गलास ८ रपायाला... ५ गलासवर २ गलास
फी आिण ७ गलास घेतले तर तो गलास पण फ़ी... ! मंथली मे बसरना चकणा फ़ी... ! लाईफ मे बसरना
िपक-अप आिण डॉप फी... ! नुसता सेल लागला होता ितथं.

मी एक गलास घेतला आिण ओठापयरत आणला. जवळपास एखादा उं दीर मरन पडला असणार

नाहीतर एवढया सुंदर दवाचा वास असा येणच
ं शकय नाही. मी तो गलास कसाबसा ओठाला लावला
आिण नेमकं ते वहाच २-३ जणांचया खाली गाडला गेलेला कोणतरी एक िफनीकस पुनहा भरारी

घयायला उठला. मग तयाचा एक जोरदार धकका मला आिण एका घोटात सगळं कुतुहल पोटात.
मग…...............

………..उगाच तया २६ वया मजलयावरन खाली पडायला नको महणन
ु मी रांगत रांगत एका

िभंतीचया कडेला जाऊन बसलो. आिण मग भास वहायला लागले िकंवा.... िकंवा भासही असतील....
नाहीतरी िनघायचे भासच ! पण काही का असेना माझया कानातली ती भीकबाळी मला टोचायला

लागली... डोकयावरचया तया पगडीवरचे मोती कपाळावर आपटायला लागले... हातातलं गुलाबाचं
फुल सापडेनाच... मसतानी मात नाचता नाचता मधयेच ितरका डोळा का ितरकी मान असं काहीतरी

करन हसत होती.... मधयेच तया पाणगे डयाशी माझी कुसती झाली नसती तर मगरीला लोळावलाच
असता मी... पण मला एक अजन
ु कळालं नाहीये की माझा रणगाडा कुणी चोरला....

हळुहळु जरा चढायला लागली आिण मग एकेक दःु ख बाहे र पडायला लागली. आिण मी माझया
बाबतीत आजपयरत जे कािहिचयाबाही झाल होतं आिण मला आवड नसतानाही तया अिगनपथावर
मी कसा पढ
ु े चालत रािहलो हे तया िभंतीला सांिगतलं. मग िभंत झाली महणन
ु काय झालं...
िभंतीलाही कान असतात.

खुप हलकं वाटलं... मोकळं वाटलं... अगदी िपसासारखं... आिण मग मी पुढं पुढं जायला लागलो...

अगदी आवडीनं... कसलाही आकस नाही, दःु ख नाही... तकार नाही.... आता मला
तुकाराममहराजांचा शोक उमजला.
काय सांगो जाले काहीिचयाबाही
पुढे चाली नाही आवडीने

जोपयरत आपलया मनातन
ु आयषु यात घडलेलं ते कािहिचयाबाही आपण कुणाला सांगत नाही
तोपयरत पढ
ु े आवडीनं नाही चालता येत.

....आिण आपण मुखर लोक तया दार िपउन बडबडणा-या माणसांना हसतो, जे खर तर समाधानानी
चालत असतात... आवडीनं चालत असतात.

आपण... (महणजे तम
ु ही... सवतःला शहाणे महणवणारे ,) नसाल एकटचं बडबडत पण आयषु याची
पाऊलवाट रडत रडत, रखडत रखडत चालता हे लकात ठे वा....)

आयुषयाला सामोर जायची लोकांची ती िजद पािहली आिण चेह-यावरचा तो रमाल नावाचा मुखवटा

गळुन पडला. आिण मी आपोआप आवडीने पुढे चालायला लागलो. सुरवातीला दोन पावलं टाकायला
पण तास झाला मग दोन गलास टाकलयावर हवं ितथं तरं गतच जायला लागलो.

आिण मग सुख-दःु ख, समाधान-तकार, वेडा-शहाणा, जिमन-आकाश, जनम-मतृ यु असा काही
फरकच रािहला नाही.

शीकृषण गीतेत महणतात तेच खरं ....

तुमही काय आणलय जे हरवेल ? जे घेतलत इथन
ु च घेतलंत.... जे िदलंत इथेच िदलंत.... (हाचा अथर
दार इथेच िपऊन ती पुनहा ओकुन इथेच दे णे असा घेऊ नये. हातला गिभरत अथर गलासमधये घयावा.)

खरं सांगायचं तर जीव जेवहा गभारत असतो ते वहाच सगळं सगळं ठरलेलं असतं. आपलयाला काय
हवय ते तया गभारला बरोबर कळतं आिण ते शोधत तो इिचछत सथळी पोहचतोही. शेवटी माता एक
िनिमत आहे . एक माया आहे . डोहाळे हा एक भास आहे . खरा िजवहाळा असतो तया समाधीत... तया
मोकात.... आतमयाचया पितिबंबात....
गभारचे आवडी मातेचा डोहळा
तेथींचा िजवहाळा तेथे िबंबे

.............आिण शेवटाचया कडवयाचं महणाल तर तयात मुदणदोष आहे . तया कडवयातलं पिहल वाकय
' तक
ु ा महणे तैसा ओतलासे ठसा' असे नसुन, तो शोक 'तुका महणे घसा ओतलासे ठरार' असा आहे .
ठरार महणजे मिदरा. तर….

तुका महणे घसा ओतलासे ठरार
अनुभव सिरसा मुखा आला

महणजे.... नस
ु तया तोडाला येणा-या वासावरन दारचा अनभ
ु व नाही घेता येत, तयासाठी दार
घशयातच ओतावी लागते. एकदा का तम
ु ही ठरार घशात ओतला की अनभ
ु व तम
ु चया मख
ु ा आलाच
महणुन समजा. काय मोठी गोष सांगुन गेलेत पहा बुवा, की अनुभव घेतलयािशवाय मजा नाही.

मला सांगा, घरात बसुन मुसळधार पडणा-या पावसाचा आनंद िखडकीत बसुन िमळे ल काय ?
तयासाठी बाहे र जाउन िभजायलाच हवं हो.... नुसतं गाणयाचे नोटस वाचुन काय हरवुन जाता येईल
काय ? तयासाठी सुरांची नशाच अनुभवायला पािहजे.

आिण साहे ब... ठरार महणजे तर सवगरच की ! पाऊस पडुन जातो, सुर िवरन जातो... पण ठरार उरन
राहतो. जे सगळयांना िदसतं ते दाखवतोच, पण जे कोणाला िदसणार नाही ते ही दाखवतो. तया

पडदावरचया बायकांना मी सवतः आरती ओवाळताना आिण माझयावर फुलं टाकताना मी

पाहायलय. इथलया काही योगी यग
ु पुरषांनी तर तयांचा नाचही पाहायलाय. एकदा याच तुमही अनुभव
घयायला.

मी हलली ब-याचदा घेतो...

तयामुळे हलली मला आनंदाचे झटके येतात... तरं गावंसं वाटतं.... सवत:बदल पेम, करणा आिण
वातसलय दाटुन येतं.... कोणाचा राग येत नाही, हे वा नाही, मतसर नाही... खरं सांगायचं तर
अजब
ु ाजुचया जगाची जािणवही नाही... फक समाधान आिण तुपी.... !

मला सांगा आधयातमात अजन
ु काय िमळतं.... आतमसाकातकार हाहुन काय वेगळा असतो हो...?
हलली मी असाच तललीन असतो. सगळी कुतह
ु लं आता शमवलीत पण हलली हलली धयानमंदीरात
कुठलया तरी बाईचया तमाशाची जोरदार चचार असते. तमाशा वगैरेचा आपलयाला नाद नाय करायचा
पण कुतुहल महणुन गेलोच ितथे तर सांगेनच तुमहाला लवकर...
तोपयरत....
आनंदाचे डोही आनंद तरं ग
आनंदिच अंग आनंदाचे
धुं द रवी.
एक कळकळीची िवनंती सदरचया लेखात आलेला शी. तुकाराम महाराज आिण तयांचया अभंगाचा उललेख, हात तयांचा अपमान िकं वा चेषा करणयाचा हेतु

नसन
ु लेखातील एका दारडया माणसाने तयाचया परीने लावलेला अभंगाचा अथर मनोरं जक पदतीने मांडला आहे . दारचया नशेतही
भकी शोधणयाचा उपरोध िवनोदाचया रपात मांडला गेला आहे . मला सवतःला शी. तुकाराम महाराज हांिवषयी िनतांत आदर आिण

पेम असुन माझया िलखाणामुळे जर कोणी दख
ु ावला गेला असलयास मी मनापासुन िदलिगरी वयक करत आहे . पण सुज वाचकांना
हे िलखाण कोठे ही खटकणार नाही हाची खाती आहे च. लोभ असावा.
धुंद रवी.

"असेल रं भा घायाळकर...... पण नाद नाय करायचा "
....................माझयासारखा साधा, सरळ, पांढरपेशी, वहाईट कॉलर माणुस गुलाबी फेटा

घालन
ु तमाशाला गेला, हाचं कारण आमचया धयानमंिदरातलया (जयाला काही कोतया
मनाचे कुद जीव दारचा गत
ु ा महणतात..)

रिसक सिमककांनी केलेलं चक
ु ीचं सिमकण....

!

दार पयायलयावर माणुस खरं च खर बोलतो हे धादांत खोटं आहे . ...
मला मािहत आहे की माझया हा वकवयामुळे माझे काही दे शी-बांधव दख
ु ावले जातीलही
पण जो आघात माझया मनावर झालाय तयाचं काय ? जयांचया सह मी चकणा चरला तया

माझया सहचरांनी मला फसवलय. जयांचया गलासवर गलास आपटुन आजपयरत 'िचअसर'
महणत होतो तयांचया डोकयावर डोक आपटुन 'िचटसर' महणावसं वाटतय...

एक वेळ तयांनी मला तळलेले काजु दाखवुन सादळलेली बॉबी िदली असती तरी मी सहन
केलं असतं. ..

एक वेळ तयांनी अपेयपानाचं िनमंतण दे ऊन एरं डल
े तेलात राजिबंद ु घालुन िदलं असतं तरी

मी सहन केलं असतं. .. (हे राजिबंद ु काय आहे हे एकदा िपऊन बघाच. सगळया रोगांवर
रामबाण इलाज आहे . हे पयायलं की तो रोग आिण तोडाची चव, कायमचे नष होतात.)

ं डलं असतं तरी मला चाललं
एक वेळ तयांनी गल
ु ाबपाणी महणन
ु माझयावर गोमत
ु िशप
असतं. ....

पण तयांनी हाही पेका वाईट केलं. ..
तयांनी मला आशा दाखवुन.... तयांनी मला आशा दाखवुन....
....इला अरण ऐकवली हो...!

मला धुकयातले ढग सांगुन डीडीटी पावडरचया धरु ाळयात उभा केला.... तयांनी भरजरी
पैठणी दाखवुन हातात टॉवेल-टोपी ठे वली...!
......... मी होतो महणन
सहन केलं. .
ु

माझयाजागी दस
ु रा कुणी शद
ु ीवर असता तर

िनराशातीशयानी दारच सोडली असती. नको तो गत
ु ा आिण नको ती अघोरी फसवणक
ु ...
पण मी िटकुन आहे आिण नककी काय झालं हे पण तुमहाला सांगणार आहे . ..

तयाचं असं झालं. ..
तयािदवशी

तमाशाला

जायचं

महणन
ु

मी

सकाळपासन
ु च

शद
ु ीत

होतो.

दार

सोडुन

आयषु यातलया कोणतयाही गोषीचा आनंद हा शद
ु ीत राहुनच घेता येतो हे मागचया एका
पसंगावरन मी िशकलोय. माग एकदा आमचया धयानमंिदरात 'रं भा घायाळकर' नावाची
लावणयवती कोनशीला समारं भासाठी पिहली वीट ठे वायला आली होती.

(हं . .. दक
ु ानाचया मालकानी होती ती दोन बेिसन पाडुन ितथं हौद बांधुन घेतला, ते वहाचीच
गोष....)

इितहासात पिहलयांदाच आिण शेवटचेच... सगळे जण शुभ वस, सवचछ नेत, सपष उचचार

आिण सतबध दे ह घेऊन एका रांगेत, दोन जणात एका हाताचं अंतर ठे उन, आपापलया
पायजमयाची इसी पन
ु हा पन
ु हा चेक करत, टोपीचं टोक हातानी पन
ु हा पन
ु हा पढ
ु ं ओढत,

हसणयात आपण जहािगरदार असलयाचा आिवभारव घेऊन आिण िमशयांना 'मदारवानी' ताव
दे त.... बाईचया सवागताला उभे होते.

सगळ ठीक चाललं होतं आिण झालंही असतं जर जाता जाता बाईचा गजरा पडला नसता.

तया गज-यासाठी तुंबळ यद
ु झालं. शुभ वस आिध मिलन आिण मग लाल झाली. सवचछ

नेत आिध लाल आिण मग काळे - िनळे झाले. सतबध दे ह कुबध झाले. उचचार मात सपषच
रािहले पण ते उदार ऐकवत नवहते इतकंच...!

हा एकतफी सवयंवरानंतर दक
ु ानाचया मालकाने सगळयांना (जरी लाईफ मे बर नसले तरी)
फ़ी डॉप िदला.... पोलीस चौकीपयरत.... !

ितथं सगळयांना आत टाकता टाकता पोलीसांनी, सगळयांचया वसतु काढुन घेताना, हातात

आलेला गजरा फेकुन िदला आिण पुनहा एक िनवारणीचं तुंबळ युद ! तया सामािजक

असंतोषातुन जनमलेलया जनकोभापुढे झुकुन पोलीसांनी सगळयांना गज-याची एक एक
कळी िदली आिण तहाचे िनशाण फडकवले. ....

िजचया फक गज-यासाठी, पेमात मसती करणारे दोसतीत कुसती करायला लागले, जीवाला
जीव दे णारे िशवीवर िशवी दायला लागले, िजला नीट पाहता यावं महणन
ु आखखा एक

िदवस दार न िपता दे हयातना सोसायला तयार झाले, ...अशा तया मदिनका-समाजी
लावणयवतीचं दशरन मी शुदीत नसलयामुळं मला झालं नाही... हाय रे दै वदिु वरलास !!

तया िदवशी मला समजलं की एकदा चढली की मग घडणयासारखं बाकी काही उरतच नाही.
तयामुळे जगणयासारखं आिण बघणयासारखं काही असेल तर नशेत नसणं खुप गरजेचं आहे .

तर सांगायचं असं की,
तयािदवशी तमाशाला जायचं महणन
ु मी सकाळपासन
ु च शद
ु ीत होतो. पिहलया रांगेच ितिकट
काढुन आत जाऊन बसलो. गंमत महणजे पिहलया रांगेत मी एकटाच... माझे सगळे
आपेष, इतर रिसक दस
ु -या, ितस-या ते दहावया रांगेत...

रं भा घायाळकरच इतकं कौतक
ु ऐकलं होतो की कधी एकदा तो पडदा वर जातोय असं झालं

होतं. उरातली धडधड वाढत चालली होती. धड धड धड धड असा आवाज अचानक टण

टण टण टण िढगीिटकी िटकीिटकी िधंगीक असा झाला अन घाबरलोच... मग कळालं की
पडदामागुन ढोलकीचा आवाज येतोय.... तो
पडदामागन
ु च एक अनाऊंसमे ट झाली.

ढोलकीचा आवाज शमतो न शमतो तोच एक

"रशीक मायबापांना माणाचा मज
ु रा,
आवरन बसा जरा सावरन णजरा

घाला नोटाचये हार घयावा िपरे माचा गजरा.....
कमजोर िदलवालयांचया जीवाला धोका

वा-यावर पदर... तुमचा ढगामधी झोका

ही ढगातली हपसरा चक
ु वील काळजाचा ठोका
आज नटरं गी नार उडवील लावणयांचा बार

जनु मोसंबीचा झटका... जनु नारं गीचा वार

रावजी सांभाळुन बसा... जावाल कामातुन पार
या भावजी तुमचयासाठी चंदनाचा पाट
फेटे वालं पावनं आज यववनाशी गाठ

जयाची िशटी वाजनार नहाई... तयेला घराकडची वाट...."
हा वाकयावर पचंड िशटटया पडलया आिण तया थांबेचना. ते पाहुन मी तर तोडातच बोटं
घातली आिण िशटी वाजवायच पयत करायला लागलो. मला आवाज हवा होता पण
नुसतीच हवा.

तमाशा बघणयासाठी जसं फेटा हा डेस कोड असतो, तसं
कॉिलिफकेशन लागतं.

'िशटी येणं' हे िमिनमम बेिसक

मला माझया असंसकृत आिण अिशिकतपणाची लाज वाटायला

लागली आिण आता ते आपलयाला घराकडाची वाट दाखवणार हा िभतीनी माझा जीवच
गोठला. पण पिहलयाच रांगेत बसणयाच मान घेतलयामळ
ु े असं काही झालं नाही.
मग अनाऊंसमे ट पुढे चालु झाली....
".....तर

तुमचयासमहोर

सशर

सादर

करतोय.....

रं भा

घायाळकर

पसुत....

१६

लावणयवतींचा.... भवय एकपाती लावनयांचा बहारदार पोगाम.... 'नाद नाय करायचा'.... "
अन हा पोगामची सादर कती हाये. ...

रं भाऽऽऽऽ रं भाऽऽऽऽऽऽ अंभाऽऽऽऽऽ भाऽऽऽऽऽ भाऽऽऽऽऽ

घायाळकरऽऽऽ याळकरऽऽऽ ळकरऽऽऽऽ ळकरऽऽऽऽ ळकरऽऽऽऽ "
पुनहा िशटयांचा मुसळधार पाऊस पडला आिण मी.... नळी फुंकली सोनारे , इकडुन ितकडे
गेले वारे !

मग हळु हळु पडदा वर गेला. आिण....

आिण पैठणीचया ऐवजी टॉवेल-टोपी !! महणजे अगदी टॉवेल-टोपीवर नाही पण एक
काळाकिभनन,

जाडजड
िमशया आिण घनदाट दाढीवाला अडवा-ितडवा रांगडा गडी,
ु

मावळयाचया फॅनसी डेसात, हातात डफ घेऊन, अंगार भरलेले डोळे माझयावर रोखत उभा
होता.

तमाशात पोवाडा ??????????????
तमाशात ??????????????

पोवाडा ?????????????????????
"………………..हो रं भेचा बॉयफेड. शाहीर आहे . पिहलयांदा तेचा पोवाडा गपगम
ु ान ऐकायला
लागतो, मग रं भा येतीया !"- गेली िकतयेक वषर इमानेइतबारे तमाशाची वारी करणा-या

एका भकानं मला मािहती परु वली. मी जरा िनराश झालो. हे महणजे भागयशी हवी असेल
तर िहमालय पण घयावाच लागेल असं झालं. पण िहमालय नकोच महणुन भागयशी पण
नको असं इथे चालणार नवहतं. शेवटी इथे रं भा होती... रं भा ! िजचया फक गजयासाठी.... असो.

माझयावरची नजर न काढताच तया शािहरानं मला एक मज
ु रा केला. पिहलया रांगेत
बसणयाचा मान.. दस
ु रं काय ! मग तयाचा पोवाडा चालु झाला आिण मी गपगुमान ऐकु
लागलो….
".....

वै- याची रातये. ..

खप
अंधार पडलाये. ...
ु

मावळे

घाबरलेलेत....

तानाजी न

डगमगता उभाये. .. कोढाणयानी आवाज िदलाये मराठयांना.... तानाजीनी यशवंतीला दोर
बांधलाये आिण सगळे मावळे गड चढुन वर गेलेलेत... समोर मघ
ु ल बघताच तानाजीचा
संताप संताप झालेलाये. .... "

असं महणन
तो माझयाकडेच रागारागानी पाहायला लागला.
ु
सरकलो. तर तो अंगावर ओरडलाच.

मी घाबरन थोडा मागे

" खबरदार... जागचा हलशील तर..."

मी घाबरन "नाही...नाही" अशी मान हलवायला लागलो. तो पुढे महणाला,
"

हे

मराठयाचं

रक हे ,

असा

सोडाणार

नाही

तुला

लांडगया....

शपथ

सवराजयाची... तुझं मुंडकं आिण कोढाणा घेऊनच महाराजांना तोड दाखवेन..."

हे

मला

तो मांडीवर हात आपटुन कसले कसले आवाज काढायला लागला. तो रागानी लाल झाला
होता होता, मी िभतीनं पांढरा पडलो होतो. पिहलया रांगेत कुणी का बसत नाही हे मला

आता कळालं. (आता तम
ु हालाही माझया यातना कळालया असतील, आता कळालं असेल

की माझया दे शी-बांधवांनी मला कसा फसवला.) नको तो तमाशा पण नको ते युद असा
िवचार करन मी उठलो तर तो गरजला.....

"भयाडा, कुठे पळतोस ? चल हो तयार लढायला. हा तानाजी आज तुला जीता सोडत
नहाई.... "

..... आिण मला काही कळायचया आत मी सटे जवर होतो. तयाचया हातात माझी गचांडी

होती. माझा मानाचा फेटा मला कधीच सोडुन गेला होता. मग तयानी मला मार मार
मारलं. ...हाण हाण हाणलं. ...कुदलंल.. आपटलं. .. धोपटलं. .. आिण हा सगळा वेळ तया
मागचया बायका, पोवाडयाचया सरु ात....
"मुघल धोपटला जी हा जी जी...
मुघल धोपटला जी हा जी जी....

मुघल धोपटला जी हा जी जी " असं

गातच होतया.

कधी एकदा गड येतोय आिण हा िसंह जातोय असं झालं होतं मला.....

मग पोवडयाची ३-४ रकरं जीत कडवी झालयानंतर एकदाचा िसंह पडला आिण मी जीवाचया
आकांताने उठुन पळायला लागलो. तर हा रे डा पुनहा उठुन उभा... महणाला, "ए िभतया..

माझया भाचचयाला मारन कुठं पळतोस रं xxxxx ? हा ७८ वषारचा शेलार मामा िजता हाये
अजन
ु ....ये िहकडं, लढ माझयाशी..."

(हा कणी मला जर दे व पसनन झाला असता तर मी खालील तीन वर मागुन घेतले
1.

असते.

लढाईसाठी एका घरातील एकच वयकी असावी.

नातलग घेऊ नयेत. िवशेषतः मामा-भाचचे. ..)

२. ६० वषारवरील महाता-यांना लढाईत पवेश नसावा.
३. पोवाडयामधये ४ पेका जासत कडवी नसावीत.)

...तर शेलारमामा बरोबर अजुन ४-५ कडवी झाली जयाचा शेवट "मुघल धोपटला जी हा जी
जी... " असा होता. मग शेवटी यद
ु संपलं आिण शुद हरपलेलया मला सटे जवरन
समोरचया िपटात ढकलणयात आले.

तयानंतर खप
ु लावणया झालया महणे. मी भानावर आलो ते वहा लोक बेभान झाले होते.
ढगात झोके घेत होते. ..

फेटे उडत होते. ... िशटटया वाजत होतया....लोकं पार कामातन
ु

गेली होती.... नारं गीचा वार झाला होता... पावनयांची यववनाशी गाठ पडली होती. आता

पिहली रांग भरली होती महणुन मी ितथंच िपटात बसलो. इतकयात एक अनाऊंसमे ट
झाली.

" तर रशीक मंडळी... तुमचया िवनंतीला मान दे ऊन एक शेवटची लावणी रं भाबाई सादर
करतील.. " मी पन
ु हा िजवंत झालो.

ढोलकीची थाप आिण घग
ंु रांचा आवाज ऐकु यायला लागला तशी माझी धडधड वाढायला
लागली. रं भा बाहे र आली... पण आखखी नाही ितचा एकच हात िवंगेबाहे र आला. तया
हातात गजरा होता आिण काही कळायचया आत ितनं तो गजरा पिबलकमधये िभरकावुन
िदला.

तो हरामखोर गजरा माझयाच डोकयावर पडला आिण मग सुमारे ५६ जण तया गज-यासाठी

माझयावर तट
ु ु न पडले. माझे आिण गज-याचे िमळुन १९३ तक
ु डे झाले. .....शेवटचया
लावणीला ४ वेळा वनसमोर िमळाला महणे.

......मी आता ठरवलय... िकतीही नादखुळा तमाशा असला तरी जायचं नाही... सगळे

नाद सोडायचे. ... मोहावर िनयंतण ठे वायचं. ... िकतीही सुंदर मोह असला तरी जीवापेका
थोडाच मोठा आहे . .. असेल ती रं भा.....

....असेल ती रं भा घायाळकर पण आता नाद नाय करायचा..........................!

धुं द रवी.
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