
यादी काम साधी 
 

“अरे बापरे! िबडकरांचयाकड े फोफ-पि�का पफचवायची आह!े �कती वाजता ते िवचारते.”  
नाश्याचं ब तानाच मेधाला लेक�चया ललाचं ोेेनन आल.ं ितने  ाई ाईत  फन केला. ्या 
भानगडीत उपमयााालचा िववतव मफठाच रािहला.  फन चाल ूअसतानाच करपो वास आला. 
लक उपमयाकड ेलागलयाममुे  फनवरचं बफललं बेतास बात  ालंं   फ ‘दमपारी एकला या,’ 
इतकं समजलं.  फन ठेवून जाईतफ उपमा करपून गेला. सकाु पावलफणयावरच िनभावली. जरा 
मन ताळयावर यावं महलून ितने ोीटही सम� केला आिल दमपारचे बारा कधी वाजले ते ितचया 
धयानातही आलं नाही. कसाबसा डाुभात जेवून ती िबडकरांकड ेगेली. पि�का पफचवून येताना 
वाोेतच बयूोी पाललर लागलं महलून ितने  ेिनयल क�न  ेतलं.  री पफचायला चार वाजल.े 
तेटहा आठवलं क� सधंयाकाुचया पाो�साठी छफले िभजत  ालायचे रािहलेच हफते!  
गीताही लेक�ची आई! ितचं सारंच िनवतबधद. आदलया रा�ीच ितने कामांची, सधंयाकाुचया 
मेेयूची यादी, बयूोीिनयनचया अपअइंोमटोची वेु आिल  फोफपि�केसाठी जावडकेरांचा  फन-
नंबरही ��जवर िचकोवला हफता. छफल ेिभजत  ातले हफते. नाश्याचं पावलफणयावर 
भागवायचंही ठरवलंच हफतं. ्याममुे जावडकेरांकड ेिनवांतपले  फन  ालां जमेया  ुाी 
िन ालयां काम समकर  ालं. नंतर सधंयाकाुचया पाो�ची सगुी तयारी क�नं ्यातलंच जेवून 
ती जावडकेरांकड ेगेली. येताना बयूोीिनयनकडून सधंयाकाुसाठी तयार हफहन आली.  
दफ �नाही तीच कामं करायची हफती. न  ाललेी कामं मेधाला भंडावत रािहली. ्याला 
‘ ायगारिनक इ ेको’ महलतात. मानसनाााचया मते ्या अपूलल कामांची दाल  ेतली जावी 
महलून सम� मन जागृत मनाचा िपचछा पमरवतं. ्याने मानिसक ववावाय िब डतं. 
�ेमसंे यासातला गफकमु आठवलीसाठी उपरणयाला गाठी मा�न ्या गाधुात भर  ालत असे. 
गीताने िवचारपूवलक यादी क�न कामांची  मवार आाली केली. यादी केलयाममुे सम� मन तृ� 
हफतंं ोफचली संपते. िबनमह�वाचया कामांना जालीवपूवलक  ाोा �दला जातफ. अधूनमधून 
यादीकड ेनजर ोाकून उरकलेलया कामांचं समाधानही लाभतं.  
गीता अनी रफजची यादी तर करतेच पल मिहेयाभराची दर �दवसाचया तीन कामांची यादीही 
कालिनललयावर  ोपून ठेवते. अिधकचा तपनील आदलया रा�ी नादला जातफ. िनवाय पूलल 
वषलभरासाठी दर मिहेयाचया तीन ममखय कामांची यादीही असते. तसा तीन-ितनाचा लेाी पाढा 
कामं वेुचयावेुी क�न  ेतफ. ्याममुे बारा मिहेयांचया नेवोी गीताला कालिनललयाकडून 
वषलसा लयाची ीवाही िमुते.  



गीताने आिल ितचया नवर याने ्यांचं लल ठरलयाठरलयाच पमढलया आयमषयात कायकाय साधायचं 
्याची ‘ववततचं  र, महातारपलाची तरतूद, ममलांची िनकलं-ललं’ वगैरे यादी कागदावर 
उतरवली हफती. ्यानंतर दर दहा वषाानी आढावा  ेहन ्यांनी यादीत  ेर ार केल.े  
आता ब�तेक सारं िलिहलयाबर�कूम साधल ंआह.े पमढलया दहा वषाात कम ठले दने पहायचे ती 
यादीही तयार आह.े   
सधया गीता लेक�चया ललाचया आमं�लांची यादी करते आह.े   
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