संध्याकाळची वेळ - पावसाची रिप -रिप संपन
ू आता चांगलाच कोसळू लागला होता.
हातातल्या पपशव्या सांभाळत ततने चावीने घिाचं दाि उघडलं आणि आधी एक कप गिम
चहा ठे वला. बाहे ि मस
ु ळधाि पाउस, आणि आत पवचािांची बिसातच जिू होत होती. बाहे िचा
पाउस स्वतःला स्पशश करू नये म्हिून छत्री धिता येते, पि मनातल्या पवचाि-पावसापासन
ू
स्वतःला वाचवायला कुठल्याही प्रकािची छत्री नसते. ती भाज्या आत ठे वत असताना ततच्या
मनातल्या ढगांमधन
ू पवचािांच्या जिू धािाच वाहत होत्या: मी कोि; माझ्या ह्या
आयष्ु याचा अर्श काय? मी आजवि काय करून दाखवलं आहे ? डडग्री हातात असलेली मी घि,
संसाि, ह्या गोंधळात स्वतःचे अस्स्तत्वच घालवन
ू बसले आहे . नक्की काय किायचा पवचाि
आहे माझा? आणि मी जे सध्या कित आहे ते तिी व्यवस्स्र्तपिे पाि पाडत आहे का?
श्रेयस आणि मानसी ह्यांना ततने भिपिू वेळ दे उन इतकी वर्श वाढवलं होतं खिं . तिी त्यांचं
हल्लीचं पवचचत्र वागिं: त्यांचं खोली बंद करून कॉम््यट
ु िवि ददवस-िात्र खेळ खेळिं, हाक
मािली तिी दल
श कििं ... अशा ममत्रांपासन
ु क्ष
ू ममळवलेल्या छोट्या -छोट्या सवयींपासन
ू
त्यांना दिू नेिं, त्यांचे मन अभ्यासाकडे वळविं, ह्या सवश गोष्टींकडे लक्ष दे उन दे उन र्कून
गेलेलं ततचं मन आज पाण्याने जड झालेला जिू ढगच. ह्या सवयी िोज िोज गोड बोलन
ू ,
उदाहििं दाखवन
ू , हळू हळू मोडण्याचा प्रयत्न कििे हे कायश कुठला तिी पवशत चढण्या इतकं
कठीि होतं हल्लीच्या जगात. ककंवा पवमानाच्या टे क-ऑफ इतकं कठीि. पथ्
ृ वीच्या
गरु
ु त्वाकर्शिा इतके जबिदस्त मल
ु ांना स्वतःकडे ओढून घेिािे हे छं द: त्यांचा सामना
किायला एनजीचा साठा लागतो खिं च.
हे घिच ततचं ऑकफस होतं. त्या मळ
ु े ऑकफस मधल्या छोट्या छोट्या गोष्टी जशा एखाद्या
बॉस ला खटकतात ककंवा लक्षात येतात तसं ततचं घिी होत होतं. पि ऑकफसच्या बॉस ला
सट्ट
ु ी घेता येते. घि नावाच्या कायाशलयापासन
ू कसली सट्ट
ु ी! जिी स्वतःला घिाबाहे ि काढलं
काही ददवसांसाठी तिी मनात मल
ु ,ं नविा, त्यांचं सगळं कसं चाललंय, हे पवचाि सतत
सोबती म्हिन
ू येतातच ... न बोलावता.

मनात साठलेले ढग बिसले तिी नवीन समस्यांच्या समद्र
ु ातून पन्
ु हा नवीन ढग तनमाशि
होतातच की! जन्
ु या काळज्या सिल्या तिी िोज उत्पन्न होिाऱ्या नवीन काळज्यांनी स्वाती
आज र्कून गेली होती. असो.
ओले कपडे बदलन
ू चहाचा पदहला घोट घेतल्यावि र्ोडंसं बिं वाटलं ततला. अधाश तास
पस्
ु तक वाचन
ू डी-स्रे स किायला हवे स्वतःला; मग घिातली सगळी कामं ...
पदहली दोन पाने वाचल्यावि पन्
ु हा कामं समोि ददसायला लागली. पस्
ु तक पि पष्ु पा
म्हिाली होती तततकं इंटिे स्स्टं ग नव्हतं. नाही ति बसली असती ती र्ोडा वेळ. भाजी
चचिायला आत जािाि तोच दािाची बेल वाजली.

