
‘आपला तो बाब्ा’ 
“लागलं माझ्ा बााालाा फार �ाड आहते ती कारटी!” 

आपसांत मारामारी क�न मुलं आ्ांकडे गेली होती. �त्ेक आआ आपप्ा बाााला ग गारत हचे महहत होती. बाककची मुलं  पपापी 
आिह आपलं मूल तेवढं सद गुहांचा पुताा असप्ाचा �त्ेककचा ाावा होता. 

माहसाची िन�ा आधी सवततवरर मग आपप्ा िगवलगांवरर मग कुटंुबावरर मग �ांतावरर मग ाशेावरर मग गगावर अशी  तरत्ा 
भागहीने अिधक बाहरेच्ा वतुुाांत िवसतारत गाते. त्ामुाे त्ाच्ा सवाुत गवाचं ते सवंतके  असतं. त्ावेाी तो आपप्ाला  ्ा 
वतुुााचा भाग समगत असतो त्ा वतुुााच्ा आतलं ते सारं  ंम आिह त्ाच्ा बाहरेचं गग परकं महहून ितणलं सगां िनके  
ठरवलं गातं. ही नैस�गक �वेंी आह.े �त्ेक आआला ितचं मूल सवाुत गवाचं वाटतं. त्ाच्ात ती सवततचं �ित�बबच बचत असते. 
महहून ितला त्ाच्ातले ागुुुह  ासत नाहीत. ासुऱ्ांची मुलं परकक. महहून सवाभािवकच ा�ून त्ांच्ातप्ा ाोोांची सारी कुसां 
ितला मुसा�ा्  ासतात. ती आपप्ा मुलाचं गे संगोपन करते त्ा तोडीचं पालनपोोह ासुऱ्ा कुहाही बाआला गमहं शक्च वाटत 
नाही.  
“रागूची आआ डब्ात ढोकाा ातेे मुलालाा  डलीसाररं गरा पपि क काही �ावं नाा”  
“हमेेनची आआ हमॅबगुर ातेेा कसलं गंक फूडा मी रवीला सागूक तुपातप्ा रखा-नारााच्ा करं ्ा  ाप्ा्ता” 

 डलीत आिह ढोकळ्ात पोोहततवं साररीच. हमॅबगुरमर्े ल�ारकहाणु एक सॅलडचं पान असतं. बाकक कॅलरीगर कोलेसटेररल 
वगैरे बाबतीत त्ाच्ात आिह रखा-नारााच्ा करंगीत काही फरक नाही. तरी �त्ेककला फफ आपलाच िग�स पपि क आिह 
ासुरीचा िहहकस वाटतो. 

्ाचाच िवसताारत �कार महहगे आपप्ा ाशेातप्ा चालीरीती  तर ाशेांतप्ा परातपधन ते� समगहं. �ात�वधी  रकप्ावर 
पा�ात् लोक कागा वापरतातर भारती्ांचं शुराीकरह पाप्ािशवा् होत नाही. पा�ात्ांना �कालनाची  कास ्ेतसे भारती्ांना 
‘�ा्कली�नग’ची चाह वाटते. �त्कात खविसणत केली तर ाोरही परातपनी  ंम सफाआ होते. नीट केली नाही तर कुठप्ाही 
�कारात असवचचता रहातेच. तरी �त्ेकाला आपलं ते सोवां वाटतंर पर�णा �गा वाटते.  
 
आंाप्�त सवाशेातले ‘आपह’ आिह पराशेातले ‘ते’ ्ांच्ात एक अभे� ललमहरेोा आरून वागहं गमत होतं. आता गग 
अिधकािधक गवा ्ेतं आहे. नोकरीधं�ाच्ा िनिमंाने वेगवेगळ्ा ारूच्ा ाशेांत भटकहंर ितणे वोाुनुवो� रहाहं अपारहा्ु होतं 
आह.े ितणे गाऊन आपप्ाच संसकेतीच्ा चाम्ातून पािहलं तर सगां धुरकट  ासतंस गागोगागी परकेपहाच्ा ठेचा लागतात. महहून 
िगणे गाऊ ितणप्ा चाम्ातून पहा्ला िशकू्ा. मग सारं सवचच आिह िबनचूक  ासेल. ितणप्ा रीतीभाती समगून चेता ्ेतीलस 
आपप्ाशा करता ्ेतील. त्ा्ोगे आपप्ा चो ा वतुुााचा पारच �ंाावत गाआल आिह त्ा िवसताारत वतुुाात साऱ्ा पेथवीचा 
गोल सामावेल. सारं िव� आपलंच चर बनेल. 
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