
मामाचा गाव 
 
“काय धोपटलंत तुम्ह मलाा” 
“मग? सगळे जमवलले ेकाजू तू एक�ाने खाललसेा काय करायचं आम्ह?” 
“अरे मामाने चपलेखालह काजू फोडायला िशकवलं. मजा आलह; म्हून फोडतच गेलो. कधह 
संपल ेसगळे कळलंच ना्हा” 
“मामाकड ेमजा यायचहा  काजू, कैऱया....वाळत  ातलेलह  चच....तासन् तास तळयात डुंं हं...” 
“तू सापाचया िंळातला चचडू कााायला गेला ्ोतासा” 
“आपह एकादशहला मासे पकडून नेल े्ोते, आठवतं?” 

म्शे आिह �वहह लाँग-वहकएडंसाठह ंंगलोर�न मंुंईला, िगरहशकड ेआले ्ोते. ित े्ह 
साठहचे आजोंा, मनाने िगरहशचया मामाचया गावाला, कोकहात पोचले ्ोते; शाळकरह पोरं 
ंनून पुन्ा ि्ररा रानात  ंडारत ्ोते. तहन  दवस तशा जुनया आठवहवत कधह सरले ते 
तयांना कळलं्ह ना्ह. 
म्शे पुन्ा कामावर गेला तेे्ा्ह तह ि्रवाईचह धुंदह तयाचया डोळयांव्न  तरलह ने्तह.  

म्शेचया   फसात तयाचया ्ाताखालह ितशह-पिसतशहचया वयाचे स्ा शा�ज ्ोते. तयांत 
एक पुणयाचा, दसुरा तामहळनाडूचा, ितसरा ंंगालह ंांू, चौथा कािशमरह, पाचवा 
आईसलँडचा आिह स्ावा नायजे�रयन असं षट् �दशेवचं मेतकूट ्ोतं. ते्ह अ�ाप लाँग-
वहकएडंचया नशेतून ंा्रे आल ेने्ते. कॉफ़�चे  ुटके  ेत तयांचया ग पा चाललया ्ोतया. 
“ल्ानपहचे ते  दवस वेगळेच ्ोते.” 
म्शेने कान टवकारल.े  
जगाचया वेगवेगळया भागांतून आलेले ते मुलगेा एकाचं ंालपह दसुऱयाचया कलपनाशन�चा 
अंत ं ले इतकं िभ�ा कशा रंगहार ग पा? 

“काय ते MS DOSा ते कोलॉन, reverse slash सगळं पाठ करायचंा ना्हतर ‘faulty 

command’चा धपाटा िमळायचा.” 
“लोक म्हतात, संगहक मोडहं कठहह असतं. पह मह मोडलाया” 
“अरे महसुधदा मोडलाया” 
“तू ‘ि�नस  फ पपशया’ खेळला असशहलच ना?” 
“्ो तरा तू कुठलया levelपय�त पोचला ्ोतास?” 
“मह सगळं पार केल ं्ोतं.” 



“कुहह ’कॅ टन क�न’ खेळलायत का?” 
म्शे ऐकत ्ोता. जागितक एकातमतेचा खेळ रंगला ्ोताा पूहणपहे वेगळया �दशेांचे वारस े
िमरवहाऱया तया सगळया शा�जांचया मामाचया गावाचा पाा एकच ्ोताा ते सगळेजह 
ल्ानपहह संगहकमामाचया गावात तेच खेळ खळेले ्ोते; तयांनह खोखा्ह अगदह 
एकसारखयाच केलया ्ोतयाा 
म्शे‘मामा’चया मनातलया ि्रवाईला तया यामक गावाचह ठेच लागलह.  
‘िनसगाणपासून दरू चालललेह ्ह मुलं ि्रवाईचं नातं कस ंिनभावहार?’  

तो सु�पहे ऐकत राि्ला.  

मग संवादाला जरा वेगळा फाटा फुटला. 
“लाँग-वहकएडंला काय केलंस तू?” 
“मह मुलांना नदहत पो्ायला िशकवलं.” 
“माझया मुलांना मास ेपकडायला िशकवलं मह.  ओाचया काठावर ंसनू िमळणयाऱया शांततेचह 
मजा घयायला िशकवलं.” 
“मह मुलांना लालंागेत नेलं. वेगवेगळह झाड,ं पकह,  रटह दाखवायला.” 
“मह मुलहला दपुंहहतून तारे दाखवल.े” 
संगहकमामाचया भाचयांचं ि्रवाई-िनळाईशह नातं प�ं �टकून ्ोतं. तया नातयाचा वारसा 
आता तयाचया नातवंडांना्ह लाभत ्ोता. 

तयांचं ंोलहं चो्न ऐकहाऱया म्शे‘मामा’चा आनंद मा� तयांचया गावह्ह ने्ताा 
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