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�व
ान �ककथा :  

चपुचाप आय�डया 
 

 

 

दपुारची शातं वेळ होती. सारा आई&या समोर बसनू प*ुतक वाचत होती 

आ+ण आई साराचं बोलणं ऐकता ऐकता भाजी 1नवडत होती. साराला मधेच थांबवत 
आईने �वचारलं, “आज गीता नेहमीपे6ा उशीरा आल8 वाटतं?” 

“ऑ.. तुला कसं कळलं? तू कुठं पाहलंस 1तला?” 

“कमालच आहे तुझी, पाहायला कशाला पाहजे 1तला? अगं गीता बाजूने 

गे@याचं डोळे नसले@या माणसालासAुदा कळेल.” 
“कसं काय?” 

“आBता ती िजDयावEन वर गे@याचं तू ‘ऐकलं’ नाह8स का? फटाक् फटाक् 
आवाज करत ती िजने चढत ेआ+ण उतरत.े आ+ण 1तला चालताना पाहलं आहेस 

का..?” 

“अंह.. ऐकलं आहे! खस ्खस ्पाय घासत चालते ती.” 
“असं खसर फटर, खसर फटर करत चाल ूनये इतकं पण 1तला कसं समजत 

नाह8.” 

“पण आई, ती तर8 काय करणार? ती सOड@स Pकंवा बटू नाह8 ना वापरत. ती 

पायात *ल8पसQ घालत.े Bयामळेु िजने चढता-उतरताना सटाक् फटाक् आवाज 
होणारंच ना? आपण *ल8पर अंगSयात पकडल8 कT मागचा भाग तरंगतंच राहतो 

ना? म.. तो सटाक् फटाक् करणारंच कT.. काय?” 

“सारा तुझं Uहणणं खपुसं खरं आहे. पण सगळं नाह8.” 

“Uहणजे..?” 
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“माVयाकड ेपण आहेत *ल8पसQ. अिजबात आवाज न करता मी तुला जीना 

चढून आ+ण उतEन दाखवते...” 

“थांब..थांब. आधी मी पाहात.े” असं Uहणत साराने *ल8पसQ घात@या आ+ण 

ती घराबाहेर पळाल8. 
दोन Wम1नटातच परत येत साराने आईला हसतच �वचारलं,“ऐकल8स का 

माझी चढ-उतर? मी सॉल8ड �ाय केला.. पण कसं शYय आहे गं?” 

आई हळूच हसतच Uहणाल8,“गीतापे6ा थोडा कमी आवाज. आता माझी 

पाळी. पण मी एकट8 नाह8 जाणार. मी काय चUमतग करत ेत ेशोधनू काढ.” 

आई आ+ण सारा दोघी Wमळून िजने उतE लाग@या. आई चपुचाप पाय[ या 
उतE लागल8 तर साराचा ऑक\ *�ा सEु झाला. आई समोर दोDह8 हात पसEन सारा 

Uहणाल8,“आधी थांब. तू काय आय�डया करतेस त ेमला सागं.” 

“अं हं. अिजबात नाह8 सागंणार. तू िजDया&या एकदा खाल8 उभी राहा आ+ण 

एकदा वरती. नीट पाहा मी काय करते. अगद8 सोपी चUमतग आहे.” 
आईने सां]गत@या^माणे साराने आई&या पावलांवर ल6 क_ `त केलं. तर 

1तला एaहढंच कळलं कT िजने चढ-उतर करताना आई&या पायात@या *ल8पसQ 

माग&या बाजूने न तरंगता, Bया खोटेला घb ]चकटून असतात. Bयामुळे अिजबात 

आवाज येत नाह8. पण हे असं कसं होतं, हे माc 1तला काह8 कळेना. 

सारा फुणफुणत आईला Uहणाल8,“हे काय? मी आ+ण गीता काय वेdया 
आहोत का? तू काह8 तर8 जाद ूकरतेस..” 

साराला जवळ घेत 1तला समजावत आई Uहणाल8,“असं काय बोलतेस सारा? 

अगं ^Bयेक �डझाईन&या मागे एक लॉिजक असतं आ+ण Bया लॉिजक&या मागे 

�व
ान असतं. वेगवेगळे ^योग कeन आप@याला त े�व
ान शोधून काढावं लागतं.. 
कळलं..?” 

“काह8सAुदा कळलं नाह8 गं. मला समजेल असं सांग ना...” 

“ओके. काह8 हरकत नाह8. तू Pकंवा गीता पायात gया^माणे पायात *ल8पर 

अडकवता Bया^माणे मी अडकवत नाह8 Uहणून आवाज येत नाह8 हे *पhटंच आहे.” 

“खरं सांग ूका आई, मला अजून काह8च कळलं नाह8.” 
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“हं. तुझा उजवा पाय वरती उचल. आ+ण तVुया उजaया पायाचा अंगठा 

Pकं]चत खाल8 दाब. बघ काय झालं..?” 

“ओह वॉव! ह8 मागे तरंगणार8 *ल8पर खोटेला घb ]चकटल8. कमाल आहे!” 

“सारा आता काय कर..” 
आईला थांबवत सारा Uहणाल8,“थांब. तू नको सागंूस. मला शोधनू काढू दे. 

चल.. आता आपण दोघी Wमळून िजना उतeया.” 

आ+ण खरंच दोघीजणी चपुचाप िजना उतर@या. 

उजaया हाताचं पहलं बोट सरळ कeन चटुकT वाजवत सारा Uहणाल8,“कळल8 

मला ती ‘चपुचाप’ आय�डया. चालताना पण ह8 वापरता येईल.” 
“हो. पण चालताना Bयात थोडा बदल Uहणजे..” 

आईचं बोलणं पणूQ होiयाआधीच सारा झपाझप चालू लागल8 होती.. आधी 

ऑक\ *�ा सEु झाला होता पण थोdयाचवेळा सार काह8 शांत शांत. 

“हं चालताना पाय उचलून टाकायचा आ+ण पाय उचलला कT आहेच कT 
आपल8 ‘चूपचाप’ आय�डया. आई हो Pकनई?” 

आईने साराला शाबासकT देत चपुचाप मान हलवल8. 
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