दक
ु ानात अडकरेरी चिऊताई
जॉम

जाजज आणण शै यी, दोघे आऩल्मा स्केटफोडज लरून व्हशडडओच्मा दक
ु ानात गेरे. दक
ु ान
फंद शोते. दयलाजालय एक नोटटव रालरी शोती. तमांनी णिडकीतन
ू आत ऩाटशरं.

आत एक चिभणी अडकरी शोती. दक
ु ानािा भारक २ आढलड्मावाठी ळशयाच्मा
फाशे य गेरा शोता. आणण चिभणीऩमंत मा दोघांना ऩोशोिणं अळक्म शोते. मा भर
ु ांनी
रलकय काशी प्रमतन केरे नाशीत तय चिभणी बफिायी आतभधे भरून जाईर.
भर
ु ांनी ळशयातीर भोठ्मा भाणवांना वलनंती केरी ऩण कुणीशी चिभणीरा
लािवलण्मावाठी प्रमतन केरा नाशी. एक भोठा भाणूव तय म्शणारा, "एक चिभणी
तय आशे ....भेरी तय काम झारं? एहशढ्मा चिभण्मा आशे त."
जाजज आणण शै यीने शाय भानरी नाशी. ते वयऱ भशाऩौयाकडे गेरे आणण तमांना वलनंती
केरी. भशाऩौयांनी अथाजति भदत केरी. अश्मा प्रकाये मा दोन भर
ु ांनी इलल्मा

चिभणीिे प्राण लािवलरे.

दक
ु ानात अडकरेरी चिऊताई
भयाठी : गागी रागू

नललऴज टदनी, जाजजआणण शै यी,

मांनी बाड्माने व्हशडडओ
आणरा शोता, तो ऩयत
कयण्मावाठी दोघे व्हशडडओच्मा
दक
ु ानात गेरे.

हशडडओिे दक
ु ान फंद शोते. दक
ु ानालय एक
चिठ्ठी चिटकवलरेरी शोती. दक
ु ान १३
जानेलायी म्शणजे २ आढलड्मानंतय

उघडणाय शोते. चिठ्ठीच्मा िारी

शै यीने आऩरे नाक णिडकीच्मा कािेलय दाफन
ू आत

ऩत्रऩेटीवायख्मा टदवणामाज पटीतून तमांनी

ऩशाण्मािा प्रमतन केरा. तो म्शणारा, "अये जाजज, फघ!

व्हशडडओ आत ढकररा, तो आत एका
डब्मात ऩडरा.

एक चिभणी! ती दक
ु ानात इकडे ततकडे उडते आशे ."

यस्तमाच्मा वभोयि एक छोटे शा
टे र शोते. टे फर ऩव
ु णामाज फाईने भर
ु ांना
वलिायरे, तम्
ु शारा काशी भदत शली आशे का?"

"व्हशडडओच्मा दक
ु ानात एक चिभणी आशे ,
आणण दक
ु ान फंद आशे . दक
ु ान २ आढलडे फंद
यशाणाय आशे , “ शै यी म्शणारा.
जाजजम्शणारा, "दक
ु ानािा भारक मेऊन
दयलाजा उधडू ळकतो आणण चिभणीरा वोडलू
ळकतो. तो कुठे यशातो ते तम्
ु शारा भाटशत आशे
का?"

फाईने भानेनेि नाशी म्शटरे.
"तो वुट्टीलय गेरा आशे . ऩण भुरांनो तुम्शी
चिंता करू नका. एकि तय चिभणी आशे .
फाशे य इतक्मा चिभण्मा आशे त," फाई म्शणारी.

जाजजआणण शै यी घयी आरे. तमांनी आईरा आणण लडडरांना

दक
ु ानात अडरेल्मा चिभणीवंफंधी वांचगतरे.

लडडर व्हशडडओ दक
ु ानाच्मा भारकारा
ओऱित शोते. तमांनी भारकारा पोन
कयामिा प्रमतन केरा. ऩण पक्त

आन्वरयंग भशळन लय तनयोऩ आरा."
भारक कुठे तयी फाशे य गेरा अवेर....!
लडडर म्शणारे.
"आऩण कवटश करून चिभणीरा
लािलामराि शले" जाजजम्शणारा.
लडडरांनी भान शरवलरी......"तमा
चिभणीरी वलवरून जा...." ते म्शणारे.
" चिभणी शी काशी रलकय काऱाच्मा
ऩडद्माआड जाइर अळी प्रजाती नाशी
की व्जरा लािलामराि शले.... "

चिभणीरा कािेतून जाजज, शै यी टदवरे. ततने उडणे फंद केरे.
शै यी म्शणारा, "ततच्मा डोळ्मात भरा वलळेऴ िभक टदवरी. ततरा कऱरे आशे की
आऩण ततरा वोडलामिा प्रमतन कयीत आशोत."

जाजजने आऩल्मा बालाकडे ऩाटशरे. "
वंकटकाऱी रोकांना कोण भदत

कयतो?" तमाने वलिायरे.
दऩ
े य लय िारी उडून
ु ायी दे घे ऩयत दक
ु ानालय गेरे. चिभणी णिडकीच्मा कांिल
फाशे य ऩडामिा प्रमतन कयीत शोती.

" फंद दयलाजा तोडून आत कोण
घव
ु ू ळकतो?"
"भरा भाटशत आशे , भरा भाटशत
आशे ....." शै यी ओयडरा.

तमानंतय जाजजल शै यी धालति
ऩोशरव स्टे ळनलय गेरे.

"व्हशडडओिे दक
ु ान!" जाजजने यडत यडत वांगामरा वुयलात केरी.
"ततथे भोठी कटठण ऩरयव्स्थती तनभाजण झारी आशे . दक
ु ान फंद आशे

आणण आत एक चिभणी भयणाच्मा लाटे लय आशे ."
"काम, व्हशडडओच्मा दक
ु ानात कुणी वंकटात आशे ?"
भर
ु ांनी भान शरलन
ू "शो" वांचगतरे. शै यी म्शणारा, "ती णिडकीत
उडून फाशे य ऩडामिा प्रमतन कयते आशे . आणण दक
ु ान तय १३

जानेलायीऩमंत उघडणाय नाशी."
"उडते आशे ?" ऩोशरवाने वलिायरे...."तम्
ु शी एका ऩषावंफंधी फोरत
अशात?"
"शो, एका चिभणीफद्दर !, तम्
ु शी कृऩाकरून दक
ु ानािा दयलाजा

तोडार का?"

ऩोशरवाने फवकणि भांडरी. तो म्शणारा," कार नललऴाजिी
ऩूलव
ज ंध्मा शोती. तमाभुऱे िऩ
ू काभ शोते. भाझी झोऩशी झारी नाशी.
तुम्शी आता इथन
ू रलकय जा...तनधा..नाशीतय तुम्शाराि िांगरी
अद्दर घडलीन."
"ऩण भग तमा चिभणीि काम शोईर?" जाजजने वलिायरे.
"ती चिभणी स्लगाजतून फोरू ळकेर......" ऩोशरव म्शणारा.

दव
ु माज टदलळी आईने भुराळी भयणाफाफत ििाज केरी.

"अये , प्रतमेकजण केहशा ना केहशातयी भयतोि. शे ि
अंततभ वतम आशे ." "तुभिे आजोफा - आजी भयण
ऩालरे. आऩरी भनीभाऊ ऩण भरून गेरी. तमा
छोट्मा चिभणीिी तुम्शी चिंता करू नका. फाशे य

बयऩूय चिभण्मा आशे त."
"ऩण ती अजून व्जलंत आशे . "शै यीने कानजफ्रेक्व
दध
ू ात शभवऱत अवतांना वांचगतरे. "ती आम्शी
वंकटांतन
ू लािलू म्शणन
ू लाट ऩशात आशे ."

"तुम्शी फागेतल्मा चिभण्मावाठी ऩोऱीिे तुकडे का
नेत नाशी? " लडडरांनी वुिवलरे.
"तमाभुऱे काम शोईर?" जाजजने वलिायरे.
लडडर शवरे.

"तभ
ु च्मा शे रषात मेईर की चिभण्मा इतक्मा
अवतात की एिादी चिभणी भेरी तयी काशी पयक
ऩडत नाशी.”

जाजजरा शा वलिायि कयामिा नहशता.
"फाफा नेशभी म्शणतात की तुम्शी कोणतेशी

काभ कामद्मािा आधाय घेऊन कयणाय अवार
तय तम्
ु शारा वलाजत भोठ्मा अचधकायी
व्हशडडओच्मा दक
ु ानात आता चिभणी उडत नहशती.
ती एका कऩाटालय फवरी शोती. ततिे ऩंि गऱून गेरे शोते.
तयीटश तीच्मा डोळ्मात आळेिा ककयण टदवत शोता.
जाजजआणण शै यी व्जन्मालय फवन
ू वलिाय करू रागरे.
"भरा लाटतं की उद्माऩमजत ती भरून जाईर," शै यी म्शणारा.

हमव्क्तिी भदत घेतरी ऩाटशजे" तो म्शणारा.

"भग आऩल्मा ळशयात कोण आशे वलाजत भोठा
अचधकायी ?, कोण आशे आऩल्मा ळशयािा
भारक?, ........श्रीभती भैकेंजी, भशाऩौय!"

एका भाणवाने श्रीभती भैकेंजीच्मा घयािा दयलाजा
उघडरा आणण म्शणारा,"षभा कया। तम्
ु शी आता
भशाऩौयांना बेटू ळकणाय नाशी. तमांिी आतता

लतृ तऩत्रकायाफयोफय वबा िारू आशे ."

"आम्शी तमांिी वबा वंऩेऩमजत इथे थांफतो."
जाजजम्शणारा ल ते ततथेि व्जन्मालय फवरे.

श्रीभती भेकैंजीने तमांना फतघतरे
अवणाय.....कायण तमा तलयीत फाशे य आल्मा.

तमांनी ऩत्रकायांकडे एक कटाष टाकरा ल
म्शणाल्मा, "यस्तमाच्मा कयावंफंधी वलवरून जा.
तम्
ु शारा लतृ तऩत्रात छाऩण्मावाठी काशीतयी

आकऴजक फातभी शली आशे ना? तय भग

भाझ्माफयोफय िरा. भी तुम्शारा अगदी रोकांना
आलडेर अळी गोष्ट दे ते.”

जाजजआणण शै यीरा चिभणीरा रगेि वोडून
द्मामिे शोते.
ऩण तमाआधी श्रीभती भेकैजीरा चिभणी,
आणण भर
ु ाफयोफय पोटो काढून शला शोता.
छामाचित्र घेतांना तीव्र प्रकाळाऩावन
ू
चिभणीरा वंयषण द्माल रागरं. पोटो
काढून झाल्मालय श्रीभती भेकैंजी ऩत्रकायांना
श्रीभती भेकैजी ळशयातीर वलांना ओऱित शोती. वलजप्रकायच्मा िाहमा जलऱ
अवणामाज वयु षा यषकाराशी ओऱित शोती. वलजजण व्हशडडओ दक
ु ानाच्मा

भाचगर फाजूव गेरे. यषकाने दयलाजा उघडरा. शै यी आणण जाजजआत ऩऱारे.
ते वयऱ णिडकीऩाळी गेरे. चिभणी जशभनीलय ऩडरी शोती. ऩण ती व्जलंत शोती.
जाजजने ततरा आऩल्मा शातात उिरन
ू घेतरे. तमाच्मा फोटांना चिभणीच्मा
ह्रदमािी धडधड जाणलत शोती.

म्शणारी, "एका वंलेदनाळीर भशाऩैयारा
कोणताशी प्रश्न कभी भशतलािा नवतो."

नंतय जाजजने आऩल्मा भठ
ु ीत ठे लरेल्मा
चिभणीरा थोडा लेऱ तवेि फवू टदरे.
ततिे ह्रदम रशान घड्माऱावायिे टटक
टटक कयत शोते. जाजजने ततच्मा अंगालरून
प्रेभाने शात कपयलरा. गोंजायरं. चिभणीने

डोऱे उघडरे. ऩंि थोडे शरवलरे. आणण
जाजजकडे अती वलश्लावाने ऩाटशरं. भग
चिभणीने आऩरे ऩंि ऩवयरे, पडपड
केरी आणण आकाळात, भोकळ्मा शलेत
उडून गेरी.
जाजजलाटरे की ती िारी कोवऱे र.
ऩण चिभणी फाशे य उडारी आणण षणांत
टदवेनाळी झारी.

भर
ु ांच्मा आईने कौतक
ु ाने भान शरलन
ू
म्शटरे, "भरा लाटरं नहशत की तुम्शी ऩढ
ु े
जाऊन अवे काशी कयार!"

लडडरांनी लतजभान ऩत्रात श्रभती भेकैजी
आणण चिभणीफयोफय काढरेरा भर
ु ांिा
पोटो दािवलरा.

"ती एक िऩ
ू िांगरी भशाऩौय आशे ...."
जाजजम्शणारा.
"आणण िूऩ शुळाय ऩण........"
लडडर म्शणारे.

लतजभानऩत्रातीर पोटोच्मा िारी शरटशरे
शोते....

"मुल आणि चिमण्यांिी रक्षिकर्ती "

समयप्र्त

तमाटदलळी दऩ
ु ायी जाजजआणण शै यीने फागेत जाऊन चिभण्मांना ऩोऱी िामरा टदरी.
तमाना लाटत शोते तमांिी चिभणी तमाच्माऩैकी एक एवेर. ऩण ओऱिणे ळक्मि

नहशते. कायण ते ज्मा ज्मा चिभणीकडे ऩशात शोते प्रतमेकीच्मा डोळ्मात तमांना तमाि
बालना, तीि वलश्लावािी िभक टदवत शोती.......

