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पेरेंटटग अॅनोलनमस
काल सकाळपासून लतच्या मनात एकच गाणुं घोळत होतुं. चाल होती 'व्हाय लधस
कोलावेरी कोलावेरी िंी' ची. पण शब्द मात्र लतचे स्वतःचे. 'का अशी गोची होते, गोची होते,
माझी नेहमी SSS' चुकीच्या बसमधे बसल्यावर लतकीट काढताना भर गदीत कुं िंक्टर आपलुं
'लशक्षण ' काढतो तेव्हा जसुं वाटतुं तस्सुंच वाटलुं होतुं काल लतला. लशवाय लग्न आलण मुलाुंच्या
बाबतीत लहच्या पुढे गेलेल्या लमत्र मैलत्रणींनी द्रदलेली बर्डसस ञॅंिं बीजची वॉर्ननग लहनुं ऑप्शनला
टाकली होती, तीही आठवली. भाजी लचरता लचरता लतला लललता मावशीची आठवण झाली.
आपलुं पोर आपल्याला रिकी प्रश्न लवचारतुं तेव्हा आपल्याला ग्रे हेअर आलण ग्रे मॅटरचुं
कॉलबबनेशन असलेल्याुंचीच का आठवण होते? लग्नाच्या आधी आपण द्रकती इबपेशुंट असायचो
या कॉंलबनेशनच्या बाबतीत. जाम बोअर व्हायचुं.पण लललता मावशी इज लिंफरुं ट. भाजी
फोिंणीला टाकू न लतनुं फोन हातात घेतला तेव्हा वेिंी-वाकिंी कु रतिंलेली स्वतःची नखुं द्रदसली
लतला. मग तर लतला सायमलटेलनअसली दोन गोष्टींची खुंत वाटली.
एक-आपण हल्ली पालसरला जायचीही टाळाटाळ करतो त्याची आलण दोन-आपण
स्िेस्िं झालो की नखुं खातो त्याची. हात लललता मावशीचा नुंबर द्रफरवत होता आलण िंोकुं
स्वतःला खात होतुं. आपल्या सारख्या व्हससटाईल, इुं टेललजुंट मुलीला ( अुंतमसन कु जबुजलुं,
'मुलीला काय बाईला बहण आता' आलण पालसरची आठवण अलधकच तीव्र झाली.) या
लचमुरड्यानुं अशी लाज आणावी.....टेलीफोन न धरलेला हात सहजच तोंिंाकिंे गेला. तो
शाळे तून यायच्या आधी आलण आजी आजोबा बाहेरून यायच्या आधी मावशीशी बोलायला
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हवुं. ओssss मावशी लपक अप द फोन.....प्लीज. नखुं खाण्याच्या नादात पलीकिंच्या
िंायलटोनकिंे जेव्हा लक्ष गेलुं तेव्हा तो 'समझनेवाले समझ गये है, ना समझे वो अनािंी है'
पयंत पोचला होता. या मावशीला पण हाच िंायल टोन लावायचा होता, इथे पण अक्कल
लनघतेय !!!! ती लतच्या आईच्या भाषेत 'करवादली', "बोला यमूताई, काय चाललुं आहे? "
लललता मावशीनुं लतच्यासाठीच्या स्पेशल टोनमधे पलीकिंू न लवचारलुं आलण लतचा
तोंिंाजवळचा हात झरस कन खाली आला. "ए मावशी तुला कसुं कळलुं मी नखुं खाते आहे ते "
मावशी छद्मी का काय बहणतात तसुं हसली आलण बहणाली " बहणजे तू नखुं खाते आहेस. स्िेस्िं.
हुं बोल. लचरुं लजवाुंनी काय प्रताप के ले?" मॉिंनस यालमनीचुं यमू करण्याचा हक्क् या एकमेव
मावशीला आपण का द्रदलाय ते लख्ख द्रदसलुं लतला.
मनकविंी मावशी. "अगुं त्याच्या सततच्या चळवळीचुं आलण भन्नाट खेळाुंचुं काही
नाही गुं वाटत. इट इज माय सरोगेट लजम. छान मजा येते आलण व्यायामही होतो. पण त्याच्या
सुपीक मेंदत
ू ून लनघणाऱ्या प्रश्नाुंचुं काय करायचुं कळत नाही. तू मागच्या वेळेस जी युक्ती
साुंलगतली होतीस 'बी ट्रुथफु ल,बट बी ब्रीफ' ती बॅकफायर झाली काल. कामवाल्या
कमलाबाईंची मुल,ुं आजी आजोबा असे आबही सगळे टीव्ही बघत होतो. बाबा माणूस
नेहमीप्रमाणे गैरहजर होता. हा कोलाुंट्या मारत होता. आलण.... ती शाई ओतायची जालहरात
आली. ती आली की अजूनही खड्डा पिंतो पोटात माझ्या. पण वाटलुं, तू बहणालीस त्या प्रमाणे
हेल्थ गाईिंच्या आधारे सगळुं समजावलुं आहे तर आता कशाला घाबरायचुं, लशवाय त्याचुं
लक्षही नाहीये !! पण नाही. कोलाुंट्या थाुंबवून हा बहणाला "आमची आई हा ब्रॅंिं नाही वापरत
+*#^+ हा वापरते". तोंिं कु ठे लपवावुं याचा लवचार करतेय तर पुढचे तारे तोिंलेन. "हॅ!!
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काहीही दाखवतात. असुं लनळुं वगैरे नसतुं ब्लिं. सगळयाुंचुं सारखुंच रे िं असतुं." एवढुंही पुरे
नाही की काय बहणून पुढे बहणाला "हो की नाही गुं आई ?" कॅ न यू इमॅलजन, सगळे माझ्याकिंेच
बघायला लागले." साध्या आठवणीनुंही ही लाजून लाजून चूर होत असताना मावशी मात्र
खळाळू न हसली. "अगुं हो हो. इथुंही वापर ना 'बी ट्रुथफु ल, बट बी ब्रीफ'. त्यानुं 'हो की नाही गुं
आई?' एवढुंच लवचारलुं ना, मग बहणायचुं 'हो बरोबर आहे.' बहणून.काय प्रॉब्लेम काय आहे
तुझा?" "मावशी तू ना अगदी फु ल्या फु ल्या फु ल्या आहेस. " ती आत्मसुंयमानुं बहणाली. "अगुं
बहण लनलसज्ज आहेस बहणून".आता ही लमलककल-मावशी कु ठली आठवण साुंगणार ते लतला लख्ख
द्रदसलुं. लतच्या लहानपणची गोष्ट. असेच सगळे व्हीसीआर वर लसनेमा बघत होते. हीरो
लहरॉईनचुं पावसातलुं गाणुं सुंपलुं.
ही बहणाली "पावसात लभजलेतना हे दोघुं....आता कॅं प फायर करून कपिंे वाळवतील
आलण मग लतला बाळ होईल." या उद्गारावर लहच्या मातोश्रींचा भिंका उिंाला होता आलण
लललता मावशीनुं हसत हसत लहला पाठीशी घातलुं होतुं. तेव्हा लहची आई मावशीला बहणाली
होती " लले, लाज लज्जा काही आहे का नाही तुला. एक धपाटा घाल लतच्या पाठीत. पाठीशी
काय घालतेस. कु णासमोर काय बोलायचुं,काही पोच हवा की नको मुलीच्या जातीला ?" आता
या माझ्या मुलाच्या जातीला कु ठला लनयम लावायचा हा नवाच प्रश्न पिंला लतला. बहणजे
मुलग्यानुं तो प्रश्न लवचारला बहणून आपल्याला त्रास होतोय का? लगेच मनकविंी मावशी
बोललीच, "अगुं तो चारचौघात बोलला याचा त्रास वाटतो आहे ? का तो मुलगा आहे आलण
तरी बायकी लवषयावर बोलतोय हा त्रास आहे तुझा? का त्याला प्रश्न पिंतात याचाच त्रास
होतोय तुला? आठवतुं तुला...'तू मोठी होणार आता....' अशी सुरवात करून मी तुला सगळी
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वयात येण्याची मालहती साुंलगतली होती तेव्हा नाक वर करून जोरात बहणाली होतीस ' मला
माहीत आहे सगळुं . एवढुं सीक्रेट साुंलगतल्यासारखुं हळू हळू काय बोलते आहेस ?' मग आता
कसलुं टेन्शन आलुंय? तुला मी बोलावलुं होतुं आमच्या पेरेंट-स्कू ल मधे ये बहणून.पण तू आलण
सुलमत बहणजे 'know all' आहात ना. आला नाहीत. आता ये. या मलहन्याचा लवषय आहे
'When I was embarrassed.' मी मेल पाठवलीच आहे तुला." मावशीशी बोलून बरुं
वाटण्याचा काही चान्स नव्हताच.नाकाला करपलेल्या भाजीचा वास झोंबला आलण त्या
गोचीच्या गाण्याचुं नवुं आवतसन सुरू झालुं.
लतनुं गॅस बुंद के ला.दुसऱ्या द्रदवशीची पालसरची अपॉइुं टमेंट घेतली.मोठा श्वास घेऊन
ती 'भाजी-रे स्क्यू-लमशन'किंे वळली.सगळया वैचाररक गोंधळाचा शेवट 'नोकरीतून ब्रेक
घ्यायचा लनणसय चुकला की काय!' या पालुपदानुं करायचा नाही हे ठरवलेलुं असूनही ते आलुंच
मनात. पुढचा द्रदवस तसा अनइव्हेंटफु ल गेला.लनळया शाईची ककवा तत्सम सावलीही पिंली
नाही त्यावर. लललता मावशीची मेल पाहून लतनुं कॅ लेंिंरवर तारीख, वेळ माकस के ली. गैरहजर
बाबाचा फोन आला तेव्हाही सगळयाुंच्या बोलण्याच्या टन्सस झाल्यावर लतनुं तो प्रसुंग वगळू न
द्रदवसाचा जमाखचस त्याच्यापुढे माुंिंला आलण आबही मजेत आहोत अशी पुस्ती जोिंली.
लचिंवणाऱ्याच्या हाती कोलीत कशाला बहणून पेरेंट-स्कू लचा उल्लेखही के ला नाही. तो फे सबुकी
नसल्यानुं धोका नव्हता बहणून लतनुं पेरेंट स्कू लला जाणार असल्याची पोस्ट टाकली. त्याला
सतरा लाईक,चार 'वॉव', तीन 'गुिं फॉर यू', पाच 'हेल्पफु ल', दोन 'इट वक्सस', एक 'ही भुंकस
असते सगळी' अशा कॉमेंटही आल्या लमनीट भरात. त्यावर ररॲक्ट होऊन वाद वाढवायच्या
मूिंमध्ये ती नव्हती. त्यामुळे काही जणाुंच्या डभती धुुंिंाळू न लतने लॉग आऊट के लुं. पालक६

शाळे चा द्रदवस उजािंला तेव्हा लतच्या मनात, आशाबाईंच्या मस्तमौला आवाजातलुं 'रुं ग दे मुझे
रुं ग दे' चुं आवतसन चालू होतुं. 'अ गुिं िंे फॉर मी'. लतनुं स्वतःला शाबासकी द्रदली. लेकाला
शाळे ला वेळेत पाठवायची सकाळची कसरत लतनुं लीलया आटपली. मग आजी-आजोबाुंबरोबर
ब्रेकफास्ट झाला. सोबतीला आज राजकारणा ऐवजी नाटकाची चचास होती. अगेन अ गुिं िंे.
द्रदवसाचुं लनयोजन करून ती पालकशाळे त हजर झाली.
सगळे गोलात खुच्यासवर बसले होते. एक मस्त ग्रे िंॉक्टर जोिंपुं लललता मावशी बरोबर
कायसक्रम कुं िंक्ट करताना लतला द्रदसलुं. ती हळू च ररकाबया खुर्चचत बसली. समोरचा एक
टॉल,िंाकस ,हॅंिंसम,बाबा बावळट चेहरा करून आपली एुंबबरॅ समेंट साुंगत होता. "वॉव फॉर अ
चेंज बाबाची फलजती ऐकायला लमळणार" ती मनातल्या मनात खुश झाली. "पाथसच्या शाळे तून
भेटायला बोलावणुं आलुं. माझी जायची पलहलीच वेळ असली तरी मी कू ल होतो. अभ्यासाचुं
असणार काहीतरी. टीचरच्या ऑद्रफसमधे गेलो तर काकू छाप लप्रलन्सपल आलण लहानशी के जी
टीचर दोघी गुंभीर चेहरा करून बसल्या होत्या. मी समोरच्या खुचीत बसायच्या आत टीचर
बहणाल्या "तुबही आलात होय. पाथसची आई नाही आली?" मी शूरपणे बहणालो, "काय असेल ते
मलाच साुंगा. ती टू रवर आहे. आय लवल टेक के अर ऑफ एव्हरीडथग" त्या चाचरत बहणल्या "
नाही बहणजे त्या आल्या असत्या तर बरुं झालुं असतुं. काय आहे...." दोघींनी एकमेकींकिंे
पालहलुं. न आलेला घाम पुसला. मला मात्र तोवर घाम फु टू लागला. मग त्या काकू टाईप
लप्रलन्सपलनी थेट मुद्द्याला तोंिं फोिंलुं. ललटरली. "काल पाथसनुं वगासतल्या सायलीच्या ओठावर
द्रकस के लुं."
मी तातिंीनुं ओठ चावला. चुकीची रर ॲक्शन, पण झालीच. त्या पुढचा मागचा भूगोल
साुंगत होत्या आलण मी....माझुं वणसन करायला शब्दच नाहीत....." सगळी पालकशाळा तोवर
एकसाथ हसत होती. आता मलाही हसू येतय
ुं . पण तेव्हा मीच कु णाचातरी लवनयभुंग
७

के ल्यासारखुं वाटलुं होतुं. एक्सक्यूजेसचा दुंगा चालला होता माझ्या िंोक्यात. आबही नाही हो
त्याच्यासमोर असुं काही....नो नो. खरुं असलुं तरी असुं कसुं साुंगणार? तेही लेिंी टीचर समोर.
टीव्हीत बलघतलुं असणार हे सेफ राहील. पण मग त्या बहणणार, तो काय बघतो त्याच्याकिंे
जरा लक्ष ठे वा. बहणजे घुमा द्रफराके आमच्याच भोज्ज्याशी येणार. आबहाला जे करायला लग्न
होईपयंत वाट बघावी लागली ते हा करून मोकळा, असा जरा चावट लवचारही आला. पण
आता काय बोलायचुं आलण पुढे काय करायचुं ते काही सुचेना. आय वॉज सायलेंट लाईक अ लॅंब.
मी आपलुं त्याुंनाच लवचारलुं "मग आबही आता काय करायचुं? शुिं वी से सॉरी टु सायलीज
पॅरेंट्स?" असुं काहीच्या काही चाललुं होतुं िंोक्यात.त्याुंनीच मग मला या लललताताईंकिंे
पाठवलुं. तर त्याुंनी सगळी हवाच काढली पटकन. बहणाल्या "फार गुंभीरपणे घेऊ नका हो हा
प्रसुंग.पण इग्नोअरही नका करू. फक्त साुंगा त्याला. इट्स नॉट अ बॅिं डथग बट इट्स नॉट अ िंन
डथग आयदर. या प्रसुंगाचुं भयुंकरीकरण नका करू. आलण तुबही लगल्टी वाटू न घेऊ नका.
टीचरशीही मी बोललेय. सायलीच्या पालकाुंशीही बोला हवुं तर. मी बोललेय त्याुंच्याशी." मी
शाुंत झालो. ही मुत्सद्दी बाई आपली मावशी आहे याचा एकदम अलभमानच वाटला लतला.
खो

द्रदल्यासारखी

पुढची

एक

लचमुरिंी

पण

दोन

मुलाुंची

आई

बोलू

लागली....."अमोघच्यावेळी मी प्रेग्नुंट असताना सालनका चार वषांची होती. लतला जेव्हा
साुंलगतलुं तेव्हा लवचारलुंच लतनुं - बाळ आत कु ठू न गेलुं आलण बाहेर कसुं येणार वगैरे. नडथग न्यू
इन इट. आत जाण्याबद्दल फु लालबलाचुं उदाहरण देऊन जमेल तसुं साुंलगतलुं. पण खरी गोची
पुढे होती. हॉलस्पटल मधे ऑपरे शन करून बाळ बाहेर काढतात हे हाफ ट्रुथ लतनुं ऐकू न घेतलुं.
नुंतर एकदा घरगुती पाटी होती. कु णी कु णी माझ्या तब्येतीची चौकशी करत होतुं.ही एकदम
बहणाली "आई जुंगलामधे हॉलस्पटल असतुं का?" या प्रश्नाच्या पुढे काय वाढू न ठे वलुंय ते न
लक्षात आल्यानुं मी बहटलुं "काहीतरी काय. जुंगलात कु ठलुं हॉलस्पटल." "मग वाघाचुं बाळ कोण
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बाहेर काढतुं?" पुढच्या उत्तरानुं पायावर नवा धोंिंा पािंू न घेणार हे न कळल्यानुं मी बहणाले,
"प्राण्याुंचुं वेगळुं असतुं. नुंतर साुंगते." माझे शब्द खाली पिंायच्या आत पुढचा प्रश्न, "
लशवाजीच्या वेळी हॉलस्पटलुं नव्हती ना. तूच बहणाली होतीस एकदा. मssssssग? "
लशवजन्माचा हा नवा वाद त्यावेळी पोललरटकली अगदी इनकरे क्ट होता. लतचुं वाक्य मी लतथेच
थोपवलुं आलण बहटलुं आत्ता मी पाहुण्याुंशी बोलतेय ना. मग साुंगीन मी तुला सगळुं . पण हे
बहणजे आजचुं सुंकट उयावर घालण्यासारखुं. पण या िंॉक्टराुंनी त्याुंचुं पुस्तक वाचायला द्रदलुं
आलण....मला बाळ-वाट सापिंली." इतर जण ककलचत ककलचत हसले. पण ही झॅप्िं....पण हुशार
ना....लतच्या िंोळयासमोर चाईल्िं बथस इन ररअल टाईम ॲन्िं प्लेस ग्राद्रफक द्रफल्म द्रदसू
लागली आलण बाळवाटेची ट्यूब पेटली. वॉव.... ओ ररअली, अमेडझगली वॉव. व्हॉट ञॅन
आयलिंया िंॉक्टरजी!!! आता मात्र नवऱ्याशी हे सगळुं कधी शेअर करतेय असुं झालुं लतला.
'रुं ग दे रुं ग दे' च्या साथीनुं ती घरी आली.घरातली आविंणारी माणसुं आलण न आविंणारुं
घरकाम सगळुं कसुं एकदम एन्जॉय करतोय असुंच झालुं लतला. रात्री नवऱ्याला फोन वरून
पॅरेंटस्कू लची अनएलिंटेिं ऑलिंओ िंॉक्युमेटरी ऐकवली.त्यानुं पेशुंटली ऐकू न घेतलुं आलण
लमलककलपणे हसत बहणाला "याला खरुं तर 'पेरेंटटग अनॉलनमस' बहणायला पालहजे. रुं जल्या
गाुंजल्या पेरेंट्सचा सपोटस ग्रुप". मनात लखदळू न बहणाली, "अय्या खरुं च की... Oh dear, what
will I do without your sense of humour!!!" आपण द्रदवसभरात नखुं खाल्ली नाहीत
याची लतला एकदम लख्ख जाणीव झाली.
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