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“जेथे जाते तेथ।े हा माझा सांगाती। 

चालिवतो हाती। ध�िनया॥” 
 

नवववीीया मनमनजी न आया ला लया वया चं गचंवंुन ाा नया नवाजात गात.  ाच 
वषा� मव� तयांनी तो  चढे वोन चाां असलेला हलाा वया  नंत जालाव ची िच�ं बघमन, मािहती 
वाचमन िनव ला निं मचलाा मन न मंन घेतला. फ� भा  टााणयाात तच वााावं लागेल 
अशी तयाची  ंची  अ ॅ जसट ा�न नजजनी तो वा  ायला घेतला निं न आया सोयीसासी 
तयाीयात योयय ते फे फा  ाेले.  
तया वया ीया व ीया वां ीला अनेा खंांची एा ाा  ी ि शवी बांधललेी असे. ितला तया 
ऑगुनायझ   ह मंन वा  त. ितीया एाेाा खंात चचमा, ावकी, ,वंयं�, औषधं, 
ख ीसाख  यांीया  डया,  ाणयाची लहान बाटली, जा  मचसीचा चमचा,  चसता निं मोबााल 
फोन अस ंसा ं न ा आया जागी सेवलेल ंअसे. तयािशवाय हात-नाा-त�   चसायला लागला त  
 ह मंन एा  टटयमचा  ोलही सहज जफ ेल असा खालीया वां ीला टांगललेा असे. नजी असं 
सवयं मंु फ ताकच घेघन, तयाचं ांतचा सांगत घ भ  जफ त.  

व  मिहनयाला तयांचा मचलगा तया वया ची निं ऑगुनायझ ची  ाग चजी ा�न वाे. 
नसव�ाीया वा ांीया सात  ांगा निं �तयेा  ांगेत जववसाीया सााक-वच ा -संधयाााक 
अशा तीन वेकांचे छा ील ाप े असलेआया एावीस ापपयांीया  बीत वा ा-वेकेनचसा  
औषधांीया गोोयाही तो व   िववा ी भ�न वाे. नजजचा मोबााल तयांना वेकीया वेकी 
गोोया  यायची नसवं ा ी.   

 ाच वषा� मव� य�त एा ाासी तयांची सांगातीं होती. तीही तयांनी हला�, तीन  ब ी खच ांची, 
 ंची ामीजासत ा ता येंा ी अशीच  ा खमन मग न आया  ंचीसासी अ  ॅजसट ा�न घेतली 
होती. वचखनया  ााा  ायाला नधा   ायला ती ाासी  जाा हातात ाशी ध ायचीी  जवा 
चांगला  ाय  चलमन  चढे टााताना ितचा ासा नधा   यायचा हहेी िशाम न घेतल ंहोतं.  ं 
ितीयाव  फा  भा  टााता येत नसे. जेवहा अिधा भा  टााायची ग ज   ली तेवहा “ही ाासी 
 हाता ी झालीी नता ितला   टाय  ा�या!” असं  ह मंन तयांनी ब�गचंी वया ला सेवेत �जम 
ा�न घेतलं. 



नजी अशा अमानचष नोा ांा मन हंसेने सेवा घतेात. िशवाय वया ची चाां, तयाचे  ब ी खम , 
चच याचा नंब , ावकीचं जफ�टग, ,वंयं�ाची कमता, मोबााल-सेवेचं वैिवधय व चेव  
त ासमन तयांीयात सचधा ंा ा त  हातात. तयामचके घ ातआया घ ात ाा होाना, तया 
नवववीतही बनया ैा� सवतं� ंे णह म-जफ� शाताती न ली ब�तेा ाामं न आया न ं 
ा तात निं बाह ेीया जगाशीही सतत सं ााुत  हातात. 

“मी ती  हातानयांची ाासी वा  ंा  नाही!” 
स� ीचे बोधाेााा ग जले. स्ोा झाआया ासमन ाााांचे  ाय लट टतात.  ह मंन तयांीया 
मचलीने तयांना  �म ाासी न मंन जवली.  ं ाााांनी ती हहाने वा  ली नाही. एावा 
  ायलाही झाल.ं त ीही ाासी वा  णया ेका ाााांनी तेवहा ासमन िबछानयाला िखकमन  हांं 
 संत ाेलं. �तयेा यं�ाला नावं सेवमन ते न वा  णयाा चे तयांचा ाल असतो. नता त  
िजवाीया सगोया बा ीासा ीा ाामांसासी ते मचलीला-जावयाला  ाबवतात. 

ही वोन टोााची  वाह ंं झाली.  हाता  ंात न जमंा ी लहानसहान ाामं सो ी ा�न 
जगंं सचा  ा ंानया अनेा वसतम बाजा ात सहज िमकतात. तयात ाासीसा रया साधया 
वसतमही असतात निं ालेिल्ा वहीलचेअ , तडयेतीची वखेभाल ा ंा े  ोबयरस यांसा खी 
महाग ी �गत यं�ंही असतात.  ं तयांीयातआया ाशाचाही वा   ा ायचा ा� नाही ते 
ग जे ेकाही जयाीया-तयाीया ाि�मतवाव  अिधा अवलंबमन असतं. असं असमनही, ज  चचमा, 
ावकी वगै े साधी नयचधंसचधवा गंली त  व  चा  वयसा  मांसां ैा� िनवान एाजं त ी 
असल ंनयचध वा  तो. तयामचके तयाला अिधा वष� सवावलंबी  हाता येतं निं तयाीया 
नातलगांचं ाामही ामी होतं.   

ाासीचा एा  ब ी खम  ज ी िनसटलेला असला त ी ितीयाव  भा  टााआयाव  तोल जाघन 
मोसा अ घात होघ शातो. ती मांस ंअशा जया-जया वसतमव  अवलंबमन असतात तया-तया 
वसतमची िनयिमत वखेभाल निं  ाग चजी वहायलाच हवी. हआलीीया घ ांत सगोया खोआया 
एाा  ातकीव  नसताती एखा ा  ाय ीची चढ- त  ा ावी लागते. मो�ा मांसांना 
 ायनया जमत नाहीत. तयांीयासासी अशा  साांी  त ं ाेली त  तयांना वया -वहीलचेअ ने 
घ भ  जाता येाल. णभती न बांधता नचसतयाच लेवहलने खोआया वेगोया ाेलेआया असआया त  
ितथे िनवान ास  ेाेल ेत ी अनेा अ घात टकतील. वया -वहीलचेअ ला अ थका होघ नये 
 ह मंन घ ातआया सगोया वाटाही  मंु ंे मोाोया सेवंं  �म.  

मनमनजी नहांीत खचच�व  बसमन नंघोक ा तात. तयांीया नहांीला  ायनया नाहीती वया  
ितथव ही सहज जातो. ितथे निं  ा�ातय  धवतीचा सं ास वा  ताना घसबस ा ायला 
तयांना वया चा   योग  होतो. ए वी अशा सं ासात नधा ासासी णभतीला बसवलआेया भभम 



वां�ांची वृधवांना मवत होते. घ ातसचधवा जागोजागी अशा वां�ा लावआया त   टान नधा  
घेता येतो. नहांीत नयन-िसल  चटया टााआया ा� घस�न   ंं टकतं. 

जा  मचसजचे चमचेी ि ताना  ेला णहवाकला त ी सां लवं  होघ नये  ह मंन चोचीचं झाां 
बसवललेे ा  यांीयामचके सवतवीया हाताने खाणयि णयाचा ननंव जातयेा जववसांनी वाढवता 
येतो. ााही चमीयांना त  जफ तया मचसी असतात. खाताना हात वे ावाा ा झाला त ी तया 
मचसजमचके चमचा    ा होंं टकतं. हाताबोटांचा स ाात ंा घटला ा� सा ी-ल�गा नीट नेसंं 
जमत नाहीी ा   े ायात येघन   ायला होतं. ना�ा-बटंांिशवायचे एासंध, सैलस , ज ा 
नखम  ा   ेसोयीचे स तात. खांव ेध लले ेअसल ेत  मा�  चढमन बनया ैा�  घ ंा े निं 
वेल�ोने बंव ा ता येंा े शटु ब े   तात. अशा वेकी ा   ेअंगाव  चढवायला लांब वां�ाचा 
�ा मवत ा तो.  

 ाय िजथेितथे न टताती च ला िनसटताती जो  ेचढवायला वाांं जमत नाही. 
ना ीिशवायचे, ालॅिसटाने घह बसंा े जो  ेनिं लांब वां�ाचा शम-हयनु यांनी  �म ााम 
होतं. ालॅिसटा  रटांनी  चग चगतया सांधयांना नधा  िमकतो. बा ीासा ीा वसतम हातातमन 
सचटमन जिमनीव    तात. तया  चलायला घससमट वााावं लागम नये  ह मंन लांब वां�ाचे 
िचमटेही िमकतात. व वाजयांना-नकांना गोल मचसीीया जफ ा��वजी लांब वां ीे वकतया, लांब 
वां�ाचा ांगवाी  बे-बाटआया  घ ायला जा  मचसीची वेगवेगकी नयचधंी गोोयांचे ब ोडब  
वोन तचा  ेा ायला ि ल-ाट  अशा अनेा छोटा गो�जनी मोसा फायवा होतो. यांीयातआया 
ब�तेा वसतम मो�ा हयिस टलांजवकीया ऑथ� टसटीयाातयांीयाव  ‘स�जाल’ अशी  ाटी 
असते) �ावा औषधांीया वचाानात िमकतात.  िशवाय नेमलया न आया ग जेसासी अशा ााही 
साधया गो�ी घ ीया घ ी बनवता-बनवमन घेताही येतात. 

नताशा वया ने चालताना मनमनजजची वमछाा होते. “नता चेअ मन होते  े बाबा!”  हंत 
तयांनी हआलीच वया लाही   टाय  ाेलं. वहीलचेअ   ा खताना ितचा तोल साव ंा ी 
मागची नंखी वोन छोटी चाां निं सहज लावता येंा ा �ेा या सचिवधा तयांनी नवजमुन 
बघमन घेतआया. मचलाने तयांीया वहीलचेअ ला सगोया बाजमंनी ब ोडब  तयांीया मा ाने गावी 
ा वली. िशवाय नजजनी ितला अनेा ऑगुनायझ  िखसे निं ताट- चसता-नय ॅ  सेवायला 
घ ीची फकीही बसवमन घतेली. नजी तया नय ॅ व�न नातवाची  �ं, वतुमान �ं, ाावबंनया 
वाचतात �ावा �ाताती  शडवाो ी सो वताती वाचायचा ांटाका नला त  िसनेमाही 
बघतात!   वा त  तयांनी सााा  ा�न न आया ऑस्ेिलयातआया तान ा  ंतीचं  ालथ ं
  ंंही  ािहल.ं   



मनमनजजनी संगंााशी वोसती ाेली नह.े  ं तयांीया वयाीया ब�तेाांना तो बागचलबचवाच 
वाटतो.  ेनशनव  जगंानया, व�ृी-बचधवी खालावलेआया वृधवांना नयटीचे गचंतागचंतीचे, व  वोन 
वषा�नी नवा अवता  धा ं ा ंा े, महाग  ेसगंंा भेव वतात. िशवाय ‘नवं तं�जान  हंजे 
संगंा’ अशीही जातयेाांची समजमत असते. तयांना तं�भय यासमन टाातं. 

 ं न ामखचच�ला िखकलेआया, टेा�ला नलआेयांनाच टेटयलयजीची ख ी ग ज असते. तयांना 
‘साकाता ’सा खा तीन-चा च ाामं ा ंा ा निं थ थ तया बोटांना झे ंानया �ंव ाकजचा 
सवसत संगंा सोयीचा होाल. तो वा  तानाही वेकेला ग जे च तंच िशावत, तेच-तेच 
 चनहा चनहा िग वत, शाबासा� वते,   वशेातआया नातवं ांशी सं ाु साधायची लालमच वाखवत 
िशावावं लागेल.  

िशवाय तयांीया जवमतीला असललेी, संगंााख ेीजची ात  टेटयलयजीही तयांना समजावमन 
 ावी लागेल.   वशेातला मचलगा तयांना टेिल्ानसफ ने  ैस े ासवतो.  ेज�ज ेट , टीवही, 
टेिलफोन, फॅन, ालेिल्ा-शेवह  ातांच नवह ेत  ाात , अ जा�ा, िचमटा,  लथंं अशा 
जातयेा ‘तांि�ा’ गो�ी वयसा  मांस ं ोजीया ोज वा  तात. ह ेतयांनी सहज वा  ललें 
तं�जान तयांीया धयानात न मंन जवल ंत  तं�भय ामी वहायला मवत होाल. तीच 
  ा ंीसचधवा तयांना अिधा शााशचधव वा  ता येतील. तयाीयामचके तयांचं िजंं अिधा 
सचखाचं होाल निं नाकत नतमसनमानही वाढेल. 

 �म �तीची ावकी �ावा ,वंयं�ही ास ंवा  ायचं ते ाकल ंनाही त  िन� योगी होघन 
  मन  हातं. मनमनजजनी ाासीसचधवा ाशी वा  ायची ते नीट िशाम न घेतलं. नाा वसतमसासी 
नवं िशकं नवववीलासचधवा अतयावटया असतं. िशवाय एावाच िशाम न भागत नाही. वया  तवे 
ग जा बवलत जातात. ग जेनचसा  नयचध ंबवलावी लागताती  चनहा नााने िशांं भाग   तं. 
असं िशात  ािहल ंत च बचधवीही अिधा ााक तआलख  हाते. ही नगकीवेगकी औषधी गचटी 
व ीलधानयांीया गकी  त वंं ासीं असलं त ी ते ा ावंच लागेल.  

खास वृधवांीयाच जवमतीला असलले ंााकजीवाव तं�जान �ावा ‘नाना-टेटयलयजी’ नता 
अिधाच ‘समाटु’ होते नह.े तोल जाघन   ायला होघ नये  ह मंन ‘नय-शमज’ी गोोयांची 
नसवं ा�न वें ा ा, तया वचसनयांवा घेतआया जाघ नयेत  हंमन ज ंा ा ‘मेम ी-ि स ेनस ’ी 
हालचाल,  �वाब, ना ीचे सोाे, ता मान यांची न�व सेवंा ी, ती मािहती  यलट ांना निं 
वम वशेजीया नातलगांना ाकवंा ी ‘यॅण -ाेअ -िससटीम’, एाटे ंा घालवणयासासी संवाव 
साधंा ा  ोबयट ‘ ॅ ो’ अशी अनेा अिभनव यं� ंज ानी वृधवांीया सेवेला तत   असतात. 
टेिलमेि िसनमचके शह ातला तजज गावातआया वृधवाव    चा  ा तो.  



ती तं�ंही सवसत होघन लवा च न आयाा  े ोचतील. तयांीयािवषयीचं जान वृधवांना 
िचमंीीया वातांनी भ वलं त  ते तयांीया  चनी   लेी थाआया गा�ांची नाा तं�ांशी मै�ी 
नभ� जमेल. 

- डन. उजजजॉा दळजज 

ujjwalahd9@gmail.com 

(’लोकप्र’च्र सौजन्रान) 
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