अगं अगं हशी मला तू च नेशी
– सु धीर करं द कर
मी रोजच दु पार बावधन (पु ण)े या भागात मु ल कडे जातो व सं याकाळी साधारण सात-साडेसातला
तथू न नघू न घर येतो. परत येताना बहु तेक वेळा कूटर कं वा कार असते, पण कधी कधी येताना पायी
येतो कं वा अध अंतर बसने येतो व पु ढे चालत जातो.
साधारण एक म ह यापू व ची गो ट आहे .
या दवशी बसने जायचे होते. घ न स वासातला नघालो. साधारण ५-७ म नटे चालत गेलो क मु य
र ता लागतो व र ता ओलांडला क बसचा थांबा आहे . ॅ फक या गद या वेळी पु यात कुठलाह र ता
ओलांडणे हे एक द यच असते. मी जाऊन र

या या अल कडे उभा रा हलो व र ता कधी ओलांडता येईल

याची वाट बघत थांबलो. या दवशी ॅ फक जरा जा तच होता. या र

याची खा सयत अशी आहे क पु णे

व यापीठ ते हाया पाषाण रोड - हाया चांदणी चौक - पौड रोड या डेपोपयत हणजे साधारा ५-६ कमी
अंतराम ये कुठे ह स नल नाह . यामु ळे सग याच गाडय़ा वेगाने एखादा ल ढा यावा अशा येत हो या.
एखा या कारखा या या चमणीमधू न जसे धु राचे लोट बाहे र पडत असतात तशाच कार- कूटरमोटारसायकल व बस र

या या दो ह कडू न जात-येत हो या. बहु धा २-३ म नटे गेल क एखाद

बार कशी गॅप मळते व याम ये जीव मु ठ त ध न र ता

ॉस करता येतो. आज काय कार होता माह त

नाह , म ये गॅप येतच न हती. ब याच वेळा मी ४-५ पावलं पु ढे जायचो आ ण वेडय़ा-वाकडय़ा येणा या
गाडय़ांना घाब न परत मागे यायचो. पण पु ढे जा याची माझी हं मत होत न हती.
वाट बघता बघता १० म नटे झाल पण ‘नो चा स’. अशा वेळेस वाटते क , काह तर कारण घडू न ॅ फक
जाम हावा, यामु ळे आपोआपच

ॉस करणा यांची सोय होते. पण तसेह काह आज घडत न हते. १०

म नटांनंतर मी होतो याच ठकाणी होतो. तेवढय़ात माझी नजर मागे गेल . मागे एक तगडी हैस उभी
होती व त या ग यातल दोर ध न मु लगा उभा होता. हशीकडे बघताच मी मनात या मनात ‘यु रेका’
हणू न ओरडलो. मी लगेच मु लाकडे गेलो.
मी : अरे , हैस घेऊन पल कडे चलणार का?
मु लगा : कशाकरता, काय करायचं आहे ?
मी : करायचं काह च नाह . फ त पल कडे मा याबरोबर चालायचे आ ण लगेच परत यायचे. हे घे ५ पये.
मु लाला काह च अथबोध झाला नसावा, पण ५ पये मळणार व करायचं काह च नाह हे याला समजले.
मु लगा : चला.
हशीला ॅ फकशी काह च दे णे- घेणे न हते. मु लगा हैस घेऊन नघाला, मी हशीची ढाल क न त या
उज या बाजू ने र ता

ॉस करायला सु वात केल . इतका धु वाधार ॅ फक असू नह मी मजेत र ता

ओलांडत होतो. अधा र ता ओलंड यानंतर मी

णभर घाबरलो होतो, कारण आता ॅ फक मा या बाजू ने

यायला सु वात झाल व हैस मा या डावीकडे होती. काह वाहनचालकांनी हशीक रता ककश हॉन
वाजवले, काह ंनी हशीला मनात श या द या असतील. आ ह थाटात पल कडे पाहोचलो. मी या
मु लाला ५ पये दले व याचे आभार मानले. पल कडे चार वय कर
इत या आरामात र ता

ॉस कर याकरता उभे होते. मला

ॉस करताना बघू न सगळे च मु लाला हणाले, अरे आ हाला पण पल कडे सोड.

आ ह २-२ पये दे ऊ. लगेच मु लाने हैस मागे वळवल व चौघांना पल कडे सोडले. मी शेजार च नवीन
तयार केले या बसथां यावर जाऊन बसलो.
र

यावरचा ॅ फक मगाशी होता तसाच टॉप गीअरम ये सु होता. सहजच माझं ल

पल कडू न येणा या

हशीकडे गेल.े दोन वय कर माणसे हशी या आडोशाने र ता ओलांडत होती. हशी या फे या सु
झाले या पाहू न मजा वाटल आ ण ल ात आलं क
पयाय नाह . तेवढय़ात या मु लाचं ल

हशीबरोबर र ता

ॉस करणं यासारखा सु र

त

मा याकडे गेलं व लगेच याने आनंदाने हात हलवला. बहु धा

मनाम ये मला थँ स हटलं असावं. मी पण हात हलवू न या याशी ‘संवाद’ साधला. तेवढय़ात माझी बस
आल . मी नघालो.
नंतर साधारण म हनाभर माझी जा-ये कूटरने सु होती. कूटर असल क जा या-ये याचा माझा र ता
थोडा बदलतो. आज बसने जा याकरता मी बावधनहू न नघालो. चालत मु य र

याला पोहोचलो.

साडेसातची वेळ अस यामु ळे दो ह बाजू ंनी सु साट गाडय़ा धावत हो या, सगळीकडू न हे डलाइट डो यांवर
येत होते, ककश हॉन वाजत होते. काह दु चाक उलट क न जा-ये करत हो या, काह फूटपाथव न जातयेत हो या. थोड यात हणजे पु यात या कुठ याह हमर

याचे च समोर होते. च ातला एक रं ग

म सं ग आहे हे पटकन ल ात आलं, आ ण तो हणजे मु ठ त जीव घेऊन र ता
दसत न हते. मी मनात हटले क , हे सगळे गेले कुठे ? तेवढय़ात माझे ल
हशीकडे गेले आ ण हशीबरोबर या मु लाचे ल
ओरडला, ‘काका, चला पल कडे सोडतो,

ॉस करताना कुणीच

बाजू लाच उ या असले या

मा याकडे गेल.े बघताच मु लाने हात हलवला व

म ये, पैसे यायचे नाह त.’

मा या डो यात म ह यापू व या घटनेची टय़ू ब पेटल , ‘आपण याला हशीबरोबर र ता

ॉस कर याचे ५

पये दले होते.’ मु लगा मला ‘थांबा’ असे हणाला व धावत जवळ या फुलवा याकडू न एक फुलांचा गु छ
घेऊन आला. मला गु छ दे ऊन नम कार केला व हणाला, ‘चला.’ आ ह दोघं लगेच हशी या एका
बाजू ने र

यावर उतरलो व चालायला लागलो. म ह यापू व गेलो होतो ते हा हैस थोडी बचकत होती.

आज ती एकदमच तरबेज झा यासारखी दसत होती. आप याकडे स नल तोडणारे , उलट कडू न येणारे ,
फूटपाथवर गाडय़ा घालणारे जेवढे कंफटबल असतात तेवढ च.
चालता चालता..
मी : अरे हशीला घेऊन इकडे काय करत होता? मला गु छ कशाकरता दला?

मु लगा : गे या वेळेला आपण भेटलो या दवसापासू न रोजच या वेळेला इथे असतो आ ण रोजच तु मची
वाट बघत होतो.
मी : कशाकरता?
मु लगा : तु ह च मला हा माग दाखवला. सं याकाळी हशीला घेऊन रोज इथे येतो व र ता

ॉस

करणा यांची मदत करतो. गे या १० दवसांपासू न याच रोडवर आता ८ हशी सोड या आहे त. घरचे
सगळे च २-३ तास थांबतात. रोजचे एका हशीमागे साधारण ८० ते १०० पये मळतात. या वेळेला
हशींना काह च काम नसतं. यांची खा यानंतरची शतपावल होते. रा ी झोप पण छान लागत असेल.
यामु ळे दू ध पण वाढलं आहे .
मी : ॅ फक कमी असेल तर

पा मळत नसतील!

मु लगा : काका, ॅ फक कमी असताना गाडय़ावाले फार पीडनी आ ण वेडय़ावाकडय़ा गाडय़ा हाकतात.
यामु ळे मा या

पांना मरण नाह . अगद दु पार , सकाळी लवकर, कं वा रा ी ९ नंतर अगद च बेताचा

असतो. ते हा मीच येत नाह .
मी : वा, या बात है!
तेवढय़ात आ ह पल कडे पोहोचलो. तथे ५-६ वय क

ी-पु ष उभे होतेच. मु लाने लगेच यांना माझी

ओळख क न दल , ‘यांनीच ह क पना दल , ’ वगैरे.
मी मनातू न जरा आनंदलो व दे वाचे आभार मानले. सग यांनी माझे आभार मानले. तघा जणांनी मला
बाजू ला घेतले व मु लाला सां गतले, ‘आ ह पु ढ या

पला येतो. तू जा पु ढ.े ’

एक जण : तु ह आमचा व आम या घर यांचा फार मोठा ॉ लेम सोडवला आहे . आता घ न बाहे र
पडताना बायको बजावते, ‘ हैस असेल तरच र ता

ॉस करा, २-४ पये जाऊ दे त.’ दु सर य ती : पू व

रोज र ता ओलांडताना समोर हशीवर बसलेले यमराज दसायचे. आता यांची हैसच बरोबर असते.
यामु ळे एकदम ‘ ब-न–धा-स’
तसर य ती : आम या ये ठ नाग रक संघा या पु ढ या मी टंगला आ ह तु हाला बोलावू. तु मचा
स कार आ हाला करायचा आहे . न क यायचं आहे . तु मची हशीची क पना हणजे, तोड नाह .
फोन नंबरची दे वाण-घेवाण झाल .
यांचा नरोप घेऊन मी टॉपवर पोहोचलो. तथे बसायला नवीनच बाक केले आहे . बाकावर बसलो आ ण
क पने या दु नयेत पोहोचलो.
पु ढ या काह म ह यांनंतरची वतमानप े मला दसायला लागल .
* ‘सी नयर स टझ स या मदतीला हशी सरसाव या’

पु यात या र

यांवर चालणे ‘मौत का कुआ’म ये गाडी चालव याइतके धोकादायक होते. तु हाला कोण

आ ण के हा उडवेल ह चालणा यां या मनात सतत धा ती असायची. हशीचा आडोसा घेऊन चालताना
लोकांची ह धा ती आता संपल आहे . खाल नर नरा या चौकातले वय कर मंडळींना घेऊन र ता

ॉस

करणा या हशींचे फोटो होते.
* ‘र

यावर या पीड ेकरना रामराम’

बहु तेक र

यांवरचे पीड ेकर ह पार आहे त. र

यांवर ठरावीक अंतरावर हशींची जा-ये सु के यामु ळे

वाहनां या वेगावर आपोआपच वचक बसला आहे . ‘वाहने सावकाश चालवा, पु ढे पीड ेकर आहे ’ या
पाटय़ा जाऊन आता ‘वाहने सावकाश चालवा, पु ढे हशी आहे त’ अशा पाटय़ा आ या आहे त.
* ‘ऑथरे पे डक ि ल नकमधल गद ओसरल ’
र

यांवरचे पीड ेकस काढ यामु ळे वाहनचालकांचे पाठ चे व कंबरे चे दु खणे यात ल णीय घट

न दव यात आल आहे .
* ‘शाळाचालकांची हशीला पसंती’
शाळा सु ट यानंतर लहान मु ले र ता ओलांडताना वाहनांची नेहमीच दहशत असायची. शाळे ने शाळा
सु टताना शाळे समोर २ हशी तैनात करा या अशी पालकांनी शाळा चालकांकडे मागणी केल आहे . बहु तेक
शाळाचालकांनी याला मंजु र दल आहे .
* ‘पु यात आय-ट पाक या धरतीवर हैस पाकची उभारणी’
शहरामधू न आयट यन ना उचलू न बस व टॅ सी रोज आय-ट पाकम ये सोडतात. याच धत वर टे पो व
क हैस पाकमधू न हशींना उचलू न शहरांमध या व वध चौकांत व र

यांवर सोडतील.

* ‘ हशींना सवच शहरांम ये डमांड’
सवच मोठय़ा शहारांम ये पादचा यां या सु र

ततेक रता हशींची मदत घेणार. पाहणी पथके पु यात

दाखल.
* वषातल सग यात ‘इनो हे ट ह’ क पना हणू न लवकरच श कामोतब हो याची श यता! मी डया
संशोधका या शोधात!!!
काह तर गोड आवाजामु ळे माझी तं

मोडी. शेजार बसलेल मु लगी सांगत होती, बस येतेय, चला. लांब

बस दसत होती. मी त या मागोमाग पु ढे गेलो. बाजू ला हशीची

प सु होतीच.

तेवढय़ात बस आल . मी हशीकडे बघू न तला बाय केलं आ ण बसम ये चढलो.

