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          रलरता गंडबीय  
                           Lalita  Gandbhir 
         4200 North Ocean Drive

         1501 – 2   
         Riviera Beach, FL.  33504

         U. S. A.  

       अनऩेक्षषत वाशव  
      
 वाडऩेाचरा घयात ऩाऊर टाकरं. तोच पोन खणखणरा. भी पोन उचरून शॎरो म्शटरं. 
दवुऱ्मा टोकारा यली शोता. त्माने भरा जास्त फोरामरा लेऱच ददरा नाशी. ‘शे फघ नीरा,भी 
वशा लाजता योझलुड भधल्मा बफलल्डगंभध्मे बाड्माने द्मामच ं दकुान आशे ना,ते दाखलामची 
अऩॉइंटभेंट घेतरीम. ऩण भरा जामरा जभणाय नाशी,तू जया जाऊन दाखल. ककल्री लयती 
नेशभीच्माच जागी खखळ्मारा रालरीम.’  
 ‘यली’ भी फोरामरा वुयलात केरी ऩण त्माच्मा आधीच त्माने पोन ठेऊन ददरा. भरा 
फोरामरा वंधीच ददरी नाशी. भरा मा जागा बाड्माने द्मामच्मा भोदशभलेय जामरा भुऱीच 
आलडत नाशी. त्मातनू आता तय उळीय झारा शोता,अद्माऩ भुरांना जेलामचं शोतं,धो धो ऩाऊव 
ऩडत शोता. मा वलव ऩरयलस्थतीची यलीरा कल्ऩना शोती. म्शणूनच त्माने पोन ठेऊन भाझ्माळी 
लाद टाऱरा शोता. त्मारा ऩयत पोन कयामचा म्शटरं तय तो कुठून पोन कयतोम शे भरा 
ठाऊक नव्शतं.  
 भी चयपडत लय गेरे. ततथे खखळ्मारा ककल्री नवून ककल्ल्मा टांगल्मा शोत्मा. त्मातीर 
कुठरी ककल्री दकुानाची शे भरा कवं वभजामचं? यलीच्मा चऩटी,गोर अॎल्मूलभतनमभची अळा 
पक्त त्माराच वभजणाऱ्मा ककल्ल्मांच्मा यशस्मभम खणुा अवतात. ळलेटी वगळ्माच ककल्ल्मा 
भी ऩववभध्मे टाकून खारी आरे.   
 लरलव्शंगरूभभध्मे अजम अरुण कळालरून तयी लाद घारत उबे शोते. ‘डॎडीने एक दकुान 
दाखलामरा वांगगतरंम. मेता का भाझ्मा फयोफय?’ उत्तय ठाऊक शोतं,ऩण भी खडा टाकून 
ऩदशरा. ‘शट आम्शी नाशी मेत तू जा एकटीच’ अरूणने तोंड लेडलाकड ंकयीत उत्तय ददरं. तुम्शी 
जेलार काम? भी तुम्शारा भेकडोनाल्ड शॉटेरभध्मे नेईन-भी रारूच दाखलरी. धाकट्मा 
अरुणची जया चरबफचर झारी ऩण अजमलय काशी ऩरयणाभ झारा नाशी. लऴावनुलऴावच्मा 
अनुबलाने तो पायच ळशाणा झारा शोता. ‘आम्शी टी.व्शी. वभोय फवून जेलामच ं डडनय 
फ्रीजभधनू गयभ करून घेऊ. डॎडीच्मा बफल्डींगच्मा कुठल्माशी बानगडीत आम्शारा ऩडामचं 
नाशी.’ अरुण ‘नाशी अगदी थोडा लेऱ रागेर नुवतं दकुान दाखलामच.ं’ भी प्रमत्न वोडरा नाशी. 
‘नेशभीच तू अवं फोरतेव आखण भग तावन ्ताव रालतेव,आम्शारा कंटाऱा मेतो.’ अजमने खयं 
तेच वांगगतरं. अजम मेत नाशी म्शटल्मालय अरुण मेणाय नाशी शे ओघाने आरंच. भोठ्मा 
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बालाच्मा ऩालरालय अगदी रक्ष्भणाप्रभाणे अरुण ऩाऊर ठेऊन चारत अवे. पक्त आम्शीच 
दळयथ,कौवल्मा,कैकमी माच्मा स्थानाऩावून कोवकोव दयू शोतो.  
 यलीच्मा कभलळवमर बफल्डींजज ् शोत्मा. त्मातीरच योझलुड भधरी शी एक शोती. 
तऱभजल्मालय ऩांच दकुान शोती. आखण लय ऑकपववाठी जागा बाड्माने ददरी शोती. वात 
आठ लऴावऩावून यलीने शा वाईड बफखझनेव चारू केरा शोता. योझलुडची बफल्डींग घेऊन ऩाच लऴव 
झारी शोती. ततथरे रोक भाझ्मा ओऱखीच ेशोते. बफल्डींग भोटायने दशा लभतनटांच्मा यस्त्मालय 
शोती. दकुान दाखलून मामरा पाय तय अधावताव रागेर अवा वयऱ दशळोफ यलीने भी लाद 
घातरा अवता तय करून दाखलरा अवता ऩण..... 
 भी दकुानावभोय गाडी ऩाकव  केरी तेव्शा दकुानावभोय एक अठया ते लीव लऴावचा भुरगा 
अस्लस्थऩणे इकड ेततकड ेऩशात उबा शोता. त्माच्मा फयोफय अठया लऴावचा भुरगा शोता. भुरांनी 
तंग दठगऱे रालरेल्मा भऱक्मा (लजन्व) ऩॎन्टव ्घातल्मा शोत्मा. दोन्शी भुरांनी वलगचत्र ऩोटीभा 
ऩद्धतीच ेब्राऊज ककंला ळटववायख ंकाशी घातरं शोतं. एकाने कुयळ्मा केवांचा टोऩ घातरा शोता. 
दवुऱ्माने फाजूच ेकेव अगदी फायीक काऩून लय केवांचा तुया उबा केरा शोता.  
 मा दोन वलगचत्र ड्रवेच्मा अलतायांचा,दकुानाळी काशी वंफंध अवेर अळी ळंकावुद्धा भरा 
आरी नाशी. भी ककल्ल्मांचा घोव काढरा एकएक ककल्री रालून फघू रागरे. भी दकुानाकड े
लऱताच एक भुरगा ऩुढे आरा ल म्शणारा ‘भी गॎयी, यलीफयोफय भी वशा लाजताची अऩॉइंटभेट 
घेतरी शोती.’  
 ह्मा अलतायांना यली बाड्माने दकुानं देणं ळक्म नव्शत. त्माने पोनलय अऩॉइंटभेट 
घेतरी अवणाय अवा भी तकव  केरा. ऩण आता आरेच आशे तय दकुान दाखलामरा शलं शोत. 
‘भी नीरा’ भरा यलीन ं ‘ऩाठलरम’ अव ं म्शणत भी एक ककल्री रालू रागरे. ळलेटी एक 
ककल्री रागरी. ऩण खटका कपयेना. यलीची वगऱीच ंकुरऩं अळीच अवतात म्शणामरा शयकत 
नाशी. प्रत्मेक ककल्री रालल्मालय दयलाजा जया लय उचरामचा लामव्मेरा ढकरामचा भग 
ऩलचचभेरा खेचामचा भग ककल्री रागते. अळा त्माच्मा प्रत्मेक दयलाजाच्मा कुरऩाच्मा गूढ 
यचना अवतात. ऩरयणाभी भी घाभाघूभ शोते ल गचडते. अजम अरुण फयोफय अवरे की 
बडकतात. राथा फुक्मांचा प्रमोग करून ऩशातात. ‘आऩल्मा ह्मा यशस्मभम ककल्री कुरऩाभुऱे 
कुठराशी चोय आऩल्मा बफलल्डगंचा दयलाजा वशज उघडू ळकणाय नाशी’ अळी फढाई यली भायतो. 
ऩण चोयाच ेइतय भागव अवतात,काचा पोडणे,खखडक्मा लगैये,त्मारा ऩुढच्मा दयलाजाच्मा याजयोव 
भागावची काम जरुयी? दयलाजाळी रढाई शोते ती भात्र भाझी.  
 ह्मा ककल्ल्माकुरऩांचा पाय लैताग मेतो. यलीकड ेतक्राय केरी तय म्शणतो ‘तुरा थोड े
कष्ट ऩडरे की तक्राय कयतेव. दयलाजे अवेच अवतात’ तझु्मावायख्मा आऱळी फाईरा ‘ततऱा 
उघड’ अवं म्शणून उघडणाया दयलाजा ऩादशजे.’  
 त्मातल्मा त्मात भागे कुणी दयलाजा उघडण्माची लाट ऩशात उबे अवरे की भरा लैताग 
मेतो. त्मा कुरऩाळी शाणाभायी कयताना भागे अस्लस्थ शारचारी शोत आशेत शे भरा जाणलर ं
त्मा शारचारीकड ेदरुवष कयत भी खटऩट चारू ठेलरी.   
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 ‘भाझी आई आता मेईर. ततरा दकुान फघामचम. भी फघू का ककल्री रालून?’  
 भी भागे लऱून ऩादशरं तय गॎयी ‘जमानफा तुकायाभ’ ककंला ‘घाईंची रागरीम’ मा थाटात 
एक ऩाम ऩुढे ल एक भागे ठेऊन वायखा ऩुढे भागे शोत शोता. भी शवू दाफरं आखण म्शटरं 
‘ककल्री नाशीच रागरी तय दकुान काचतेून ददवतंम?’  
 ‘भी ऩादशरच आशे.’ गॎयी म्शणारा, ‘बाडबफडं वगऱं ठयरंम.’ मा ऩात्रारा दकुान बाड्मान े
द्मामच ंयलीने आधीच कफूर केरं शोतं तय! यलीच ंडोकं दठकाणालय आशे काम माची भरा ळंका 
मामरा रागरी. भाझ्मा चशेेऱ्मालयच ेबाल गॎयीरा वभजरे अवालेत. ‘भाझी आई गॎयेंटी देणाय 
आशे,रीजरा, म्शणून तय ततरा दकुान फघामच आशे. तो भाझा ऩाटवनय जॉळ’ दवुऱ्मा वलगचत्र 
भुराकड े फोट दाखलत गॎयीनं खरुावा केरा. थोडक्मात यलीच डोकं अजून ळाफूत आशे. भी 
भनात वलचाय केरा. आखण भाझा जील बांड्मात ऩडरा. यलीने अथावत नेशभीप्रभाणे काशी 
भादशती न देता भरा काभालय ऩाठलरं शोत. बाड ंककती ठयरमं शे वुद्धा भरा भादशत नव्शत. 
‘उघडतेच भी दयलाजा’ अवे म्शणत खोट्मा आत्भवलचलावाचा आल आणत भी ऩयत दयलाजाकड े
लऱरे. भी खटऩट वुरु केरी. भागची शारचार तीव्र झाल्माच भरा जाणलरं शोतं भी भागे 
लऱून ऩादशरं तय गॎयी ‘जमानफा तुकायाभ’ स्टाईरने उड्मा भायत शोता. ‘घे तू उघड दयलाजा.’ 
म्शणून भी ककल्रीचा घोव गॎयीच्मा स्लाधीन केरा. आखण जलऱच्मा मा ऩॉरच्मा कऩड्माच्मा 
दकुानात गॎयीच्मा उड्मा फघून अनालय झारेरे शवू दाफत लळयरे. ऩॉर काउंटयभधनू आरा. 
त्मारा भी का शवतमे शे ताफडतोफ वभजरं. ‘त ूगॎयीच्मा आईरा दकुान दाखलामरा आरीव 
लाटत?’ तो म्शणारा ‘तुरा ते जोकवव बेटरेरे ददवतामत,तावबय मेलनू थांफरेत. तुझ्मा 
नलऱ्माने अगदी नग ळोधनू काढरेमत दकुान द्मामरा.’ ‘गॎयी उड्मा भायताना ऩॉररा ददवरा. 
ऩॉरशी शवू रागरा. आता तो दवुया भुरगा दायाळी खटऩट कयत शोता. भी ऩॉररा वलचायर, 
‘ऩॉर तुरा तो दयलाजा उघडता मेईर का?’ तो ततथे फयीच लऴव अवल्माने त्माची भाझी 
चांगरीच ओऱख शोती. गॎयीच्मा उड्मा चारूच शोत्मा.  
 ‘मेतो तय. भी त्मात शुळाय झारोम. भी ल ऩॉर फाशेय गेरो. आता ऩॉर खटऩट करू 
रागरा. पुटऩाथलय रागून एक काय थांफरी. ऩन्नाळीच्मा आवऩावची बायदस्त फाई कायभधनू 
उतयरी. गॎयी ल जॉळच रष ऩॉरकडचे शोत. त्मानंी ततरा ऩाशीर नाशी. कायचा दयलाजा उघडा 
टाकून ती आभच्मा कोंडाळ्माकड ेआरी आखण ततने चक्क गॎयीच्मा ऩाठीत एक धऩका ठेऊन 
ददरा ‘स्टाऩ इट गॎयी लेड्मावायखा काम उड्मा भायतो आशेव?’ ती शऱू ऩण यागीट आलाजात 
म्शणारी. गॎयीच्मा उड्मा एकदभ थांफल्मा. गॎयी ओळाऱलाणा झारा.  
 ‘शी भाझी आई’ त्माने ततची ओऱख करून ददरी. ‘शॎरो’ भी ततचा शात शारलत म्शटरं. 
एव्शाना ऩॉर मळस्ली झारा शोता. ‘थॎक्मू ऩॉर’ म्शणत भी ककल्ल्मा ऩयत घेतल्मा. गॎयी ल 
जॉळची जोडगोऱी आखण गॎयीची आई दकुानाची ऩशाणी करू रागरे. दोघेशी एकाच लेऱी फोरून 
ततरा आऩण दकुानाची भांडणी कळी कयणाय वांगू रागरे. भध्मेच गॎयी ल जॉळचा भतबेद 
झारा. ते आऩाऩवात लाद घारू रागरे. गॎयीच्मा उड्मा ऩुन्शा वुरु झाल्मा. ऩयत त्माने एक 
यऩाटा खाल्रा. ‘तुम्शी दोघे वगऱ आधी ठयाला आखण भग भरा वांगा.’ आईने त्मांना दभ 
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बयरा आखण त्मांचा आलाज थांफरा. ‘आखण बफझनेवच्मा काभावाठी मेताना व्मललस्थत कऩड े
घारून मेत जा म्शणून तुरा ककती लेऱा वांगगतरं गॎयी?’ ‘तुझा वूट कुठे आशे?’ ‘वूट’ गॎयी 
वलचायात ऩडरा. ‘तो फ्मुनयररा घारामचा वूट?’त्माने आईरा वलचायरं. ‘फ्मुनयररा घारामरा 
भी ‘तो वूट’ आणराम.’ म्शणजे तो काम फ्मूनयर वाठीच आशे; अवं नाशी इतय लेऱी ऩण 
लाऩयता मेतो. ‘ऩण तो भरा वाऩडत नाशी’. गॎयीने वफफ ठोकरी. ‘खोट फोरू नकोव. तू 
ळोधराच नाशीव’ आई आणखी गचडरी.  

 आता शी फाई गॎयंटी देणाय की नाशी माचीच भरा ळंका मामरा रागरी. ऩण गॎयी शे 
राडालरेर फाऱ अवालं, कायण भाझ्माकड ेलऱत ती म्शणारी, ‘आलडरमं शे दकुान भरा. शा 
डडऩॉझीटचा चके’ ततने आधीच चेक लरशून ठेलरा शोता. ती ऩुढे काशी फोरणाय एलढ्मात गॎयी 
ततरा ओढून आतल्मा खोरीत घेऊन गेरा.  
 भी फाशेय उबी शोते. तय ऩॉर आरा. ‘नीरा भाझ्मा तऱघयात ऩाणी मेतंम. यलीरा वांग. 
चर दाखलतो तुरा.’ भी त्माच्मा फयोफय त्माच्मा दकुानाखारच्मा तऱघयात गऱणाय ऩाणी 
ऩाशून आरे. रशानळी धाय रागरी शोती. यलीरा घयी पोन करून वांगाल अवा वलचाय कयत 
ऩयत बाड्मान े द्मामच्मा दकुानाजलऱ आरे तेव्शा गॎयी ल जॉळ एकाच लेऱी फोरत आईरा 
काशी वभजालून वांगत शोते. त्माच्मा वंबाऴणालरून ते ऩोस्टवव ल येकॉड्ववच दकुान उघडणाय 
शोते. माऩरीकड ेभरा काशी फोध झारा नाशी. ततराशी वभजरं नवालं कायण ततने शात शलेत 
उडलरे. आखण डॎडीरा वांग म्शणत ती भाझ्माकड े लऱरी. भी घड्माऱाकड े ऩादशरं वाडवेात 
लाजरे शोते. अधंाय ऩडू रागरा शोता. थोडा लेऱ ततची ल भाझी तीन लऴावच्मा बाडगेचठ्ठीभध्मे 
दयलऴी बाड े लाढलामरा कन्झुभय प्राइव इंडके्व लाऩयाला की इंफ्रेळनचा आकडा लाऩयाला 
माफद्दर चचाव झारी. भी ततरा तू शले त ेघार,आम्शारा पोन कय म्शणून वांगगतरं. ती ‘भी 
जातेम’ अव ंगॎयीरा वागंून गेरी. गॎयी ल जॉळ ‘गुड फाम म्शणून लाद घारतच तनघून गेरे’. भी 
दयलाजा ओढून घेतरा तोच ळलेटच्मा दकुानातीर बफनफाह्माचा ळटव,खाकी ऩॎट अगदी फायीक 
केव मा अलतायातीर दांडगट फमा उगलरी ‘तुझ्माळी फोरामच ंआशे. जाण्माऩूली दकुानात मेऊन 
जा’ अवं तोंडाच्मा कोऩऱ्मातीर लवगायेट न काढता फोफड्मा आलाजात वांगनू गेरी. भाझं डोक 
तऱघयातल्मा ऩाण्मात गुतंरं शोत. ‘थोड्मा लेऱान मेते भी’ अव ंभी ततरा आचलावन ददरं, 
‘वालकाळ,आम्शी दशा लाजेऩमतं आशोत’ अव वांगून ती ऩयत गेरी. शे दकुान वशा भदशन्माऩूली 
मा फामकांनी बाड्माने घेतरं शोतं. खयं तय ते दकुान नव्शतं त्मा फामका काशी लस्तू वलकत 
नव्शत्मा. त्मा कवरा तयी वल्ल्मा देण्माचा धंदा कयामच्मा एलढंच भरा भादशत शोत. यलीरा 
ऩाण्माफद्दर पोन कयामच्मा आधी बफल्डींगच्मा भागे जाऊन ऩाणी कुठून गऱतंम त्माचा ळोध 
रालामचा अव ं भी ठयलरं. अधंाय ऩडरा शोता. भागच्मा गल्रीत यस्त्मालयच्मा ददव्माच्मा 
अधंकु उजेडात भी ऩॉरच्मा दकुानाभागे गेरे. थोड्मा लेऱाने डोऱे अंधायारा वयालल्मालय 
भागची गटाय ऩानाने बयरी शोती. शे रषांत आरं. त्माभुऱे ऩालवाच छऩयालरून मेणाये ऩाणी 
ड्रनेेजभध्मे जाण्माऐलजी तुंफर शोतं. ऩानं काढामची जरुयी शोती. ऩॉरच्मा दकुानाचे ददले फंद 
झारे शोते. तो दकुान फंद करून गेरा शोता. ऩानं काढामरा भाझ्माकड े शातालळलाम काशी 
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नव्शतं. भी नाईराजाने लाकून ऩानं उकयामरा वुयलात केरी. फयीच ऩानं शोती. भे भदशना शोता. 
ऩाणी अजून थडंच शोतं. शात गोठामरा रागरे. आणखी ऩाच लभतनटांत गटयभधनू ऩाण्माचा 
प्रलाश लाशू रागेर. अव ंस्लत्रा वांगत भी एकाग्रतेने काभ करू रागरे. तय भाझ्मालय प्रखय 
प्रकाळाचा झोत ऩडरा. छातीत धस्व झारं. प्रकाळाच्मा ददळनेे ऩादशरं तय डोऱे ददऩरे. भागून 
ऩुरुऴी आलाज आरा. ‘फाई काम कयतेव?’ ददऩरेल्मा डोळ्मांना वुद्धा यस्त्मालयच े कपयते तनऱे 
ददले ददवरे. एकदभ भाझ्मा रषांत आरं की शा ऩोलरव आऩरं कतवव्म फजालतो आशे. बीतीची 
जागा यागाने घेतरी. ‘ती फॎटयी फंद कय’ ऩोलरवाच्मा अगंालय ओयडरे. डोळ्मालयचा प्रखय झोत 
गेरा. भागची वशा पुट ल लय काशी इंच उंचीची गधप्ऩाड आकृती ददवरी ‘तुरा काम लाटतमे 
भी काम कयतेम?’ भी लैतागून वलचायरं. शी फाई भागून खखडक्मा पोडून चोयी लगैये 
कयण्माच्मा वलचायात अवाली अळी त्मारा फशुतके ळंका आरी शोती. ऩण एव्शाना त्माच्मा 
डोक्मात प्रकाळ ऩडरा शोता. ‘वॉयी’ तो म्शणारा ‘पाय अधंाय ऩडराम एकट्मा फाईरा शी गल्री 
वुयक्षषत नाशी’ त्माने वायलावायल केरी.  
 ‘ऩाणी मेतंम तऱघयात म्शणून ऩाने काढतेम’ भी वांगगतरं.  
 ‘तुझं शोईऩमतं थांफतो.’ अव ंम्शणत तो आऩल्मा कायभध्मे फवून यदशरा. 
 भाझं काभ वंऩल्मालय ‘थॎक्व’ म्शणून भी कोऩऱ्मालयच्मा दकुानाकड ेलऱरे. चाय ऩाच 
फामका दकुानाच े फाशेयच े ददले फंद करून आऩल्मा खोरीत गप्ऩा भायत ल वॎडवलच खात ल 
बफअय ऩीत फवल्मा शोत्मा.  
 भी फाथरूभभध्मे जाऊन गोठरेल्मा शातालय गयभ ऩाणी घेतरं ल फाशेय आरे. खोरी 
लवगायेटच्मा धयुाने ल बफअयच्मा लावाने बयरी शोती. भी भाझ्माळी फोररेल्मा ऩुरुऴी फाईच्मा 
ददळनेे फघत म्शटरं ‘काम शलंम तुम्शारा?’ भरा कुणीच उत्तय ददरं नाशी. वगळ्मा भाझ्माकड े
ऩाशू रागल्मा. भरा काशी कऱेना. अकस्भात एक ककऱवलाणी लळयलळयी अगंातून गेरी. 
काशीतयी अनैवगगवक वगऱीकड े बरून यादशरं आशे अवं लाटरं. भागच्माच प्रकाळझोताने 
झारेरी छातीची धडधड दपु्ऩट लेगाने वुरु झारी. ऩाम थयथरू रागरे. घळारा कोयड ऩडरी. 
आखण घाभ पुटरा. अळा फामकांच्मा वलऴमी कधीकधी ऩवुट ऐकरेरं डोक्मात मेऊ रागरं. 
ताफडतोफ फाशेय ऩडण्माची जरुयी आशे. शे तीव्रतेने जाणलरं. भी ऩवव उचरत आलाज थडं 
ठेलामचा प्रमत्न कयत ‘आता उळीय झाराम.’ ‘उद्मा यलीरा पोन कयामरा वांगते तुम्शारा’ 
म्शणत, दयलाजाकड ेधाल घेतरी ल फाशेय आरे. थडं शला रागताच उवनं अलवान वंऩरं आखण 
रटरट्मा ऩामाने भी ऩॉरच्मा फंद दयलाजाच्मा ऩामयीलय फवरे.  
 यस्त्मालरून जाणायी एक काय थांफरी. काच खारी करून कुणी ‘नीरा नीरा’ म्शणून 
शाक भायरी. भी उत्तय देत नाशी अवं ऩाशून तो भनुष्म खारी उतयरा. तो जलऱ मेताच 
भाझ्मा रषात आरं की तो डॉन शोता.... डॉन रयअर इस्टेट एंजट शोता. तो आभची दकुानं 
बाड्माने घेण्मावाठी गगऱ्शाईक आणत अवे.  
 ‘नीरा,काम झारंम तुरा? ठीक आशेव ना? घाफयरीमव का एलढी?’ भी आलंढा 
गगऱरा. ‘ठीक आशे’ भी वांगगतरं. ‘घयी ऩोचलू का तुरा?’ त्माने वलचायरं. ‘त्माचा भाझ्मालय 
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वलचलाव फवरेरा ददवरा नाशी.’ ‘भाझी काय आशे ततथे आशे’ भी कायच्मा ददळनेे फोट दाखलरं. 
आता भाझी बीती जया कभी झारी शोती. डोकं चारू रागर शोत ‘डॉन त्मा फामका’ भी त्मा 
कोऩऱ्मालयच्मा दकुानाकड े फोट दाखलत वलचायरं, ‘त्मा कोण आशेत?’ डॉननेच ते दकुान 
बाड्माने द्मामरा गगऱ्शाईक आणरं शोत.  

 ‘त्मा ना? त्मा दारूच्मा आधीन झारेल्मा वभलरगंी व्मलशाय कयणाऱ्मा फामकांना 
ट्रीटभेंट देतात. त्मा रेलस्फमन आशेत.’ भाझी बीती एकदभ नाशीळी झारी. ऩामात ऩयत जोय 
आरा. धडधड थांफरी. भी उठून उबी यादशरे. डॉनरा म्शटरं ‘भी अगदी चांगरी आशे. तू 
काऱजी करू नको.’ ‘फाम’ म्शणून काय वुरु कयताना जाणलरं की एका न अनुबलरेल्मा 
बालनेरा,अनुबलारा भी घाफयरे शोते. एकदा त्मा बीतीच कायण वभजल्मालय बीती गेरी. 
वभलरगंी व्मलशाय कयणाऱ्मा फामका अळा अवतात तय! भी भनात म्शटरं.  
 घयी ऩोचरे तेव्शा नऊ लाजरे शोते. यलीनं दाय उघडरं. भुरं झोऩरी शोती. ‘इतका लेऱ?  
भी योझलडुच्मा ऩोलरवारा पोन कयणाय शोतो आता.’ यली म्शणारा.  
 ‘झारीम त्मांची भाझी भुराखत’ भी शवून म्शटरे.  
 जेलताना भी यलीरा वगऱी शकीगत वांगगतरी. ‘ऩोलरव वगऱेच वायखेच! त्मारा लाटरं 
अवेर तू भागून बुमाय खोदत शोतीव फशुतेक. एलढं करून चोयणाय काम? ऩॉरच्मा दकुानातीर 
कऩड?े’ यली उद्गायरा.  
 भग त्मा फामकांच्मा दकुानात झारेरं याभामण ऐकून तो शवत वुटरा. 
 ‘तू फाकी एकदभ टयकू! फामकांना घाफयरीव? काम कयणाय शोत्मा त्मा फामका तुरा?’  
 मा प्रचनालय भी कायभधनू मेताना फयाच वलचाय केरा ऩण उत्तय वाऩडर ंनव्शतं. नंतय 
थोडा लेऱ वलचाय कयत यली लभस्कीरऩणे शवरा आखण म्शणारा ‘एक वांगू का तुरा नीरा?’  
 ‘वांग वांग’ ळारजोडीतरे खामची तमायी कयत भी म्शटरं.  
 ‘तुझ्मालय भीच कपदा झारो अवं नाशीतय त्मा फामका वुद्धा कपदा झाल्मा,म्शणजे त ू
खयीच वुंदय अवरी ऩादशजेव. शो की नाशी वांग!  
 शे अजफ तकव ळास्त्र ऐकून भी शताळ शोऊन त्माच्माकड ेफघतच यादशरे.  
 
ऩूलव प्रलवद्धी : अभयेंद्र, वप्टेंफय १९८६.     


