PARCEL CULTURE
आपणआपण जेवत असतानाच कु णी पाहु णा आला क , हातात ताट घेऊन आत पळत जायची
प त ते हा आल न हती. जे आप या पानात, ती चटणी-भाकर चटकन वाढल जायची

आ ण भू क असो वा नसो, दोन घास मायेचे वीका न अ तथी तृ त हायचा. आता मनात
असू नह बदल या जीवनशैल नं आपले आ हह समजू तदार झाले; पण आता समजू न

यायचं हणजे नेमकं कती समजू न यायचं, हे च समज याची पंचाईत झालेय. अशीच

पंचाईत माझी अल कडं झाल .
अनेक दवसांचा आ ह आता दू र लोटणं अवघड झा यानं शेवट
कळवलंच ◌ः "येतो ये या श नवार जेवायला.'

ीकांत अन ् मृ दु लालामी

यांना झालेला आनंद मला फोनवरह जाणवत होता. केवळ आपण एखा याकडं "जेवायला

येतोय' हट यावर समोर या माणसाला एवढा आनंद होतो, ह गो टच केवढ सु खद आहे .

तासभर आधीच गेलो. थो या ग पा होतील; मग सावकाशीनं जेवण. खरं तर जेवण हे केवळ
ग पांसाठ चं न म त. एकमेकांचा मै भाव साधणारा एक चकर दु वा! पाच-दहा म नटं

ग पा झा यावर उ साहानं ीकांत हणाला, "तु ह च सांगा, कु ठलं हॉटे ल " ीफर' कराल?

" वीकार' गाडन रे टॉरं ट आहे , "अ तथी'तलं फूड म तच!, "सु र भ'म ये कॉ ं टनटल डशेस..!
चॉईस इज यु वस! अगद न संकोचता सांगा...'

संकोचायलाह पु रेसा वेळ न हता. जे मला कळत होतं, ते खरं होतं क जे खरं होतं ते मला

समजत न हतं, कु णास ठाऊक! बागेत फरायला नघालेला माणू स पाय घस न तलावात
पडावा, तसं काह सं.

"हे बघा ीकांत, तु ह च ठरवा.'
"अ सं क सं? तु हा आम या घर आलायत नं जेवायला?'

तोच धागा शताफ नं पकडू न मी हटलं, "अहो, मग घर च जेवू या नं. अगद साधी मु गा या
डाळीची खचडीह चालेल; पण घर जेवू या. घरात जेवायची गंमत वेगळी आहे .'
ीकांत-मृ दुलाची बोलक

टभेट टपायला वेग या कॅमे याची गरज न हती. एकदम माट

टचक वाजवू न मृ दु ला हणाल , "वॉव! ह तर बे ट आय डया! घर च जेवू या. खू प ग पा

होतील. तु ह बोलत बसलात क ऐकावंसं वाटतं. बाहे र काय, लगेच उठावं लागतं!'

चला! मी सु टकेचा नः वास सोडला. खू प आ ह क न घर जेवायला बोलावणा या

चाह यां या घरात मला च क "घरचं' जेवायला मळणार होतं. वेग या हातचं - मनापासू नचं!
ॉवर उघडू न मेनू काड काढू न तेव यात दोघंह ठरवू लागले : "हे बघ ी, सु रवातीला हराभरा

कबाब असू दे . हे ज मखनी, माल रोट , मग पनीर

ाईड राईस...'

फोनवर ऑडर दल गेल . माझी मु गाची खचडी मू ग गळू न बसल !
ीकांत हणाला, ""आ ता अ या तासात पासल येईल. हां, इथ या "सागर'मधलं फूड

बाक ...'

दोघां या आ त यात कमतरता न हती; पण ल टनं पायउतार होताना मन समाधानानं

भरलं न हतं. वेळ, वास न ् खच क न गेलेला माणू स एखा या या घर फ त "पासल'चं
खा य खायला जात नसतो; अगद साधं; पण यात गृ हणीचं मन मसळलंय, अशा गो ट नं
आ त य होतं. अशा मनपरं परे त वाढले या मला पासलपरं परे शी जु ळवू न घेताना थकायला
होत होतं. एवढा कंटाळा, एवढा औपचा रकपणा असेल तर केवळ पैसे मोजू न आ त याचा
ह यास तर ओढवू न यायचा कशाला, या

नाचं उ तर सापडत न हतं. आता कशालाह

" वा!' हणावं तर लगोलग उ तर येतं - "हे

ेय माझं नाह . "अ नपू णा'तू न आणलंय!'

दवस "पासल'नं सु होतो; "पासल'नं संपतो. ऑ फसला जाताना नघ याची तारांबळ हणू न

"चार पो या, 200 ॅम भाजी' पासल, तर रा ी घर जाताना "आता कु ठं वयंपाकाचा कु टाणा;
जातानाच नेऊ या पाव-भाजी पासल!'

आजारपण, वाध य, एकाक पण, अचानक, अनपे
काह असे

त आलेले खू प पाहु णे आ ण आणखीह

ण असतील क िजथं "रे डीमेड पासल' आणणं गरजेचं आहे . तथं ती गो ट सु वधा

ठरते; पण र गड पैसा, भरपू र आळस, लाडावलेलं सु खव तू पण, फ त कंटाळा, च ू खा याची
चटक अशा ठ या मा न तले या असं य घरांत या वृ ती- वृ तीनं आता न या
सम यांची पाळणाघरे सु केल आहे त!

घरातलं वयंपाकघर हणजे फ त पासलचं गोडाऊन झालं तर तथ या मु लांचं पालन
सु ख प होईल; पण पोषण मा होणार नाह . पालन पदाथानी होतं; पोषण भावनांनी!
आई-बाबा दोघांचाह

यास जे हा मसळतो; ते हा ताटात या पदाथाना येणारा सु वास

कु ठ याह बलानं चु कता होणारा नसतो. अगद घरातलं साधं खमट लोणचं असेल,

फोडणीचा भात असेल, गू ळ-चपातीचा लाडू असेल...पदाथ अगद साधे! पाच म नटांहू न वेळ
लागणार नाह ; पण यात एक घर मसळलेलं असतं. चव या घराची असते!

कु णी हणेल ◌ः सांगायला काय जातं? ह ल ची मु लं खातात का हे असलं? ह ल चायनीज
ह का नू ड सवर ह कानं ताव मारणार मु लं आहे त. तु मचं सांगणं कालबा य आहे ! मजा

हणू न खा याचे पदाथ हे च जर रोजचे खा याचे झाले तर घर न ् हॉटे ल यात वेगळे पण काय

उरलं? आ ण अ नपदाथातलं स व फ त चवीत असतं? क या या पोषणमू यांत? एक

मायेनं गु ंफून साधं-साि वक जेव यात? आता गंमत हणू न, फॉर अ चज हणू न "घर ' जेवू
या, असं हणणार घरं वाढत आहे त. सगळे च काह इतके गक नाह त; पण बटण दाब यावर
सु ख दारात हजर, हा आभास नको या दशेनं घेऊन चालला आहे. अनेक लोक हे

ऐक या याह मनःि थतीत नाह त; इतक रे डीमेड सु खाची सवय पटकन ् बेफाम वेगानं वाढत
आहे . या सव सो नी वेळ वाचतो, हे खरं च आहे ; पण या वाचले या वेळेचं काय करायचं, हे
वतःपु रतं ठरवायला हवं.

जा हरातीतले टाच इ

ीतले प पा-म मा न ् घरातले आई-बाबा यातला फरक अधोरे खत

होतो, छो या छो या गो ट ंतील आप या गु ंतवणु क तू न. एखा वेळची "सोय' जर "कायमची
यव था' होत असेल तर नातीह पासलचीच ठरतील! याला फ त लेब स असतील; पण
यात त ह सांजे या आठवणींची ऊम नसेल.
आज जी आळशी, सु खव तू घरं पासलसं कृ ती या पायावर उभी आहे त, यां या हाती
पासलनंच पु पगु छ येणार! पासलनंच केक येणार आ ण हॅ पी बथ डेचं एक वतःची
सह सु ा नसलेलं ी टंग! या वेळी जरा वळू न पाहताना, आपण आपलं वा स यह

पासलनंच पाठवलं होतं, या व तु ि थतीची जाणीव असायला हरकत नाह . कृ ती वीकारायची
ती प रणामासकट!
आधु नकता, य ता कतीह असो; नाती एकमेकांशी वा समाजाशी जोडताना थोडी तोशीस

पडतेच. संगी अडचण, चडचीड, वैतागह उ वतोच. तारांबळ-ग धळ- मह होतात; पण घर
नावा या समाजात न ् समाज नावा या घरात एकमेकांना गु ंफताना अनेकदा इतक सावध

अ ल तता नाह चालत. समटची अ ल तता घरा या पायर साठ ठ क; पण समटम ये बीज

जणार नाह . प ह या पावसानं टणक ढे कू ळ वर यावर याची मऊ माती होते. पु ढं तेच

मातीचं मऊपण बीजांकु रांनी हरवळू न येतं. अनेकदा आयु यातह

अ ल तता सोडावीच

लागते; नाती एकमेकांत दरवळताना एकमेकांसाठ राबायची तयार लागते.
आज या यं यु गाला वसा याचे
ओढ नं जमवलेले वसा याचे
एकमेकांतील नरपे

ण परवडणारे नाह त; हे सग यांनाच कळतं; पण तर ह

ण पु हा यं ा या वाधीन करणं हे के हाह समथनीय नाह .

सहजता ओसरल तर "श द'सु ा "पासल'मधू न आ यासारखे

उमटतील; पण कटणार नाह त.

ीकांत न ् मृ दु लानंओढ नं जे अग य केलं, ते यां या मा हती व तं यु गा या संदभाना ध न

अगद यो यच आहे ; पण या ह ीपल कडं भावनांचाह एक सु कोमल दे श असतो. िजथं

"मन' य त करताना मनाचाच आधार घेतला क , एक अपार आनंद असतो, हे ह यांना
समजायला हवं!

दोघांनी खू प सारे पैसे खच क न "पासल'ने घरचं अग य केलं; पण याह पे ा घरातला साधा
"मा यासाठ ' केलेला चहा मला अ धक उबदार वाटला असता!

