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अलफ़ाज डॉट कॉम 

िे प स्िक हवनामूल्य आिे 

पण फ़ कट नािी 

िे वाचल्यावर खचच करा ३ हमहनट 

१ हमहनट : लेखक व हचत्रकार याुंना िे प स्िक कसे 

वाटले िे कळवा 

१ हमहनट : ई साहित्य प्रहिष्ठानला मेलकरून िे 

प स्िक कसे वाटले िे कळवा 

१ हमहनट : आपले हमत्र व ओळखीच्या सवच मराठी 

लोकाुंना या प स्िकाबद्दल अहण ई साहित्यबद्दल 

साुंिा.  
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या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखकाकड ेसुरक्षित 

असून पुस्तकाचे ककर्ा त्यातील अंशाचे पुनर्ुवद्रण र्ा 

नाट्य, क्षचत्रपट ककर्ा इतर रुपांतर करण्यासाठी 

लखेकाची परर्ानगी घेण ेआर्श्यक आह.े तस ेन केल्यास 

कायदशेीर कारर्ाई होऊ शकते.  

 

 

प्रकाशक : ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

प्रकाशन :२१ ऑक्टोबर २०१७  

©esahity Pratishthan®2017 

• क्षर्नारू्ल्य क्षर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ह ेफ़ॉरर्डव करू शकता.  

• ह ेई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककर्ा र्ाचनाव्यक्षतररक्त कोणताही 

र्ापर करण्यापुर्ी ई-साक्षहत्य प्रक्षतष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े  
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प्रास्िाचिक.  

 

 

 फारूक एस. काझी हलहखि ‘अलफाज डॉट कॉम’ या प स्िकाि ििा बालकथा 

समाहवष्ट आिेि.  

 या कथा एका छोट्या क ट ुंबािील लाडक्या अलफाजच्या, त्याचे अब्बू, अम्मी, 

िािा, िािी या सवाांच्या आिेि.  

 अलफाज व त्याचे अब्बू, अम्मी, िािा, िािी याुंच्यािील रुसव्या-फ िव्याचे 

कािी प्रसुंि घडिाि. िे प्रसुंि झाडाच्या पानाुंवर पडलेले पाण्याचे थेंब वाऱ्याच्या िलक्याशा 

स्पशाचने जहमनीवर ओघळावेि िसेच ओघळिाि. अििी अलिि.  

 अलफाजचुं भावहवश्व हकिी हनरािस आिे िे या प स्िकािील िोन कथाुंवरून 

लक्षाि येिे. ‘चुंद्राला बॅटरी’ या कथेि अमावस्येची रात्र जवळ आल्यानुंिर हफक्या पडलेल्या 

चुंद्राला चालिाना प ढचुं हिसणार नािी म्िणून अलफाज त्याच्या हिशेने बॅटरीचा प्रकाश 

पाडिो.  

 अब्बू आपल्याला नेिमीच हशकवि असिाि. आपल्या अब्बूला आपणिी 

कािीिरी हशकवायला िवे म्िणून लुंिडी घालायला हशकविो. अब्बूिी लुंिडी घालिाि.  

 फारूक एस. काझी याुंचा अलफाज वाचकाुंना हनहिि आवडेल.  

 

 रा. र.ं बोराडे.  

 औरुंिाबाि  
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अर्पणर्त्रिका: 

 

“ज्ाांना अम्मी अब्बांच््ा प्रमेाची र्ाखर लाभली नाही 

अशा लेकराांना............ ” 

 

फ़ारुकचाचब 
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अलफाज.....  

3-4 वर्ाांचा एक छोकरा.  

मस्तीखोर...... ्ड्ड््ा...... प्रश्न त्रवचारणारा.......  

खोडकर..... र्ण त्रततकाच हळवा.  

अशा अलफाजच््ा ्ा कहाण््ा.  

अलफाज डॉट कॉम..... !!  

्ात आह ेकुटुां् अन कुटुां्ातील आर्लेर्ण....  

मलुाांचे आवडते दादा-दादी 

वेळ दणेारे अम्मी-अब्ब ्ात आहते.  

भा्डे प्रश्न आहते, नात्ाांना घट्ट करणारे प्रसांग आहते.  

्ात खबर् काही आह.े  

वाचबन जरूर साांगा.  

 

तमुचाच,  

फारूकचाचू.  

फारूक एस, काझी,  

नाझरा, ता. साांगोला, त्रज. सोलार्बर. 413308 

farukskazi82@gmail. com 

9921380966 

mailto:farukskazi82@gmail.com
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अनुक्रम 
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अलफाजची गाडी आज घरभर त्रफरून त्रफरून शाांत झाली. अम्मीला 

काळजी र्डली होती की आज अलफाज एवढा शाांत कसा ? अलफाज शाांत मांजे 

काहीतरी गड्ड त्रनत्रितच आह.े ह ेआता सगळ्ाांनाच कळब लागलां होतां.  

 “अरे, आज अप्र्ब कुठां  गेला्?” दादाजींनी हळबच त्रवचारलां. खाटेखाली 

लर्लेला अलफाज ह ेसगळां ऐकत होता. हसत होता. इतक््ात अम्मीही हाक मारू 

लागली....  “अरे अलफाज !! कुठ गेला् माझां त्रर्ल्लब ? कुठां  शोधब ? कहाां हो त्र्टू्ट 

? ” 

 अलफाज खाटेखाली ्सल््ा ्सल््ा हसबन सगळी मजा र्ाहत होता. 

दादाजी थकब न ्सले. त्ाांनी ओळखलां होतां... अलफाज खाटेखाली ्सला् ते.. ते 

र्नु्हा मजेने हाक मारत होते. आत्रण अलफाजचां हसब र्ाहून स्वत:ही खशु होत होते. 

दादीही ते र्ाहून हसत होत्ा.  

 अम्मीने अलफाज का् करतो् ह े र्ाहण््ासाठी खाटेखाली डोकां  

घातलां. खाली अांधार होता. इतक््ात अलफाज “्व्वा... !!! ” असे ओरडला. 

अम्मी दचकब न मागे सरकली. त्रतच््ा डोक््ाला खाटेची लोखांडी र्ट्टी लागली. खबर् 

दखुलां त्रतला... डोळ्ात टचकन र्ाणी आलां. अलफाजला अांधारात ते त्रदसलां नाही. 

र्ण अम्मी काही न ्ोलता त्रनघबन गेलेली त्ाला खटकलां... त्रतने आर्ल््ावर 

रागवावां, आर्ला गालगचु्चा घ््ावा.. पे्रमाने गालाची र्ार्ी घ््ावी असां त्ाला वाटत 

होतां. आर्ण ती र्ार्ी हाताने र्सुल््ावर ती लटकेच रागावणार......... मग आर्ण 

हसा्चां.... असां काही्ाही त्ानां मनात ठरवलेलां.  

 र्ण, अम्मी न ् ोलताच त्रनघबन गेल््ाचां र्ाहून तो हळबच ् ाहरे डोकावला. 

आर्ल््ा खोक््ातबन टफी आर्लां मुांडकां  ्ाहरे काढबन इकडचा –त्रतकडचा अांदाज 

घेतो तसांच त्ाने केलां. चार र्ा्ावर चालत ्ाहरे आला.  
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“अम्मी... ऽऽऽ अम्मी.... ऽऽऽ !! ” 

अशा लाडात हाका मारत तो त्रकचनमध््े आला.  

अम्मी कोर्ऱ््ात डोक््ाला हात लावबन ्सलेली. डोळ्ात र्ाणी.  

अलफाज र्त्रहल््ाांदा अम्मीला रडताना र्ाहत होता.  

तो लाडतच अम्मीजवळ आला....... “क््ा हुआ अम्मी? ” 

त्ाने अम्मीची र्ार्ी घेतली.  

र्ण अम्मीने लक्ष त्रदलां नाही. त्रतने त्ाला त्रझडकारलां.......  

“जा जवळ ्ेऊ नकोस माझ््ा..... !!! त्रकती िास द्या्चा रे....... ! ्ोलब 

नकोस माझ््ाशी... ” 

अम्मी उठबन ्ाहरेचे कर्डे आणा्ला गेली.  

अलफाजला वाईट वाटले.  

तो अम्मी अम्मी करत खबर् वेळ मागे लागला.  

अम्मीची ओढणी धरून ओढली. दादाजींना साांत्रगतलां.....  

र्ण, काही होईना....  

अम्मी काही ्ोलेना..  

अम्मी, दादा-दादी कामात आहते ह े र्ाहून अलफाज हळबच आतल््ा 

खोलीत आला...  

खचुी ओढबन लहान कर्ाटातील झांडब ्ामची ्ाटली काढली.  

ही ्ाटली घरातले मोठे लोक वार्रतात. मी घेऊ न्े म्हणबन वर ठेवतात.  

सदी झाली की नाकाला लावतात ह ेऔर्ध....  
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डोकां  दखुा्ला लागलां की दादीही डोक््ाला लावतात.  

अलफाजने टोर्ण काढलां... आत और्ध नव्हतच....  

“चबक..... आता कसां करा्चां..... ? र्रेुल का एवढां आर्ल््ाला... ? ” 

अलफाजला सहज प्रश्न र्डला.  

त्ाने ्ोटाने ्ाटली र्सुबन घेतली... व और्ध नाकाला लावलां.  

ते झणझणलां तसा तसा तो गड्डला.  

्ा गड्डीत त्ाचां ् ोट डोळ्ाला लागलां..... झालां........ मग का्...... 

? ? ? अलफाजचां गाणां इतक््ा जोरात सरुु झालां की ्ाहरे शोधणारे त्रतघेही आत 

धावत आले.  

“आग लागली........ आग लागली.......... आग लागली......... ” 

अलफाज रडत ओरडत होता.  

झाला प्रकार लक्षात आल््ावर सगळेचजण हसा्ला लागले.  

 अम्मीला हसताना र्ाहून अलफाजला तेवढ््ात ही ्रां वाटलां... सवापना 

र्ाहून त्ाचा आवाज जास्तच वाढला. आता शेजारी र्ाजारी गोळा होतात की का् 

असां वाटा्ला लागलां.  

अम्मीने डोळा धवुबन अलफाजला शाांत केलां. सगळेजण अजबन हसत 

होते.  

अलफाज अम्मीला जाम त्रचकटला होता त्रतच््ा गळ्ातच र्डला होता. 

त्ाने हळबच झांडब ्ामच््ा ्ाटलीकडे र्त्रहले.  

तीही हसते् असांच वाटलां त्ाला.  

त्ाने हसबन र्ाहताच त्रतने त्ाला डोळा मारला.  
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अलफाज अजबन हसला व अम्मीला त्रचकटला.......  

रागावलेली अम्मी त्ाला आता सोडणार नव्हती...  

अलफाज व झांडब ्ामची ्ाटली...... दोघांही मनोमन हसत होते..........  

...............................................  
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 सांध््ाकाळी अब्ब घरी आल््ावर अलफाज त्ाांना सोडा्ला त्ार 

होत नसे. सतत सो्त. “मांग ! त्रदवसभर कुठां  असतात ते माझ््ा्रो्र..... ? ” 

असाच जणब त्ाचा प्रश्न असतो.  

 अब्बांच््ा खाांद्यावर झोर्बन रस्त्ाच््ा कडेने फेरफटका मारा्ला त्ाला 

फार आवडा्चां. त्रदवसभर जवळ नसलेले अब्ब सांध््ाकाळी फक्त आर्ले त्रन 

आर्लेच असतात. आर्ण एकदम त्रनवाांतर्णे त्ाांच््ा खाांद्यावर डोकां  ठेवबन झोर्ब 

शकतो. तो आर्ला हक्कच !!  

 अब्ब त्रवचारतात, “त्र्टू्ट, आज त्रदवसभर का् केलस? ” 

मांग आर्ण साांगा्चां, “र्ाणी खळेलो, टफीला मारलां, माांजरीच््ा 

त्रर्ल्ला्रो्र खळेलो, मस्ती केली, थोडी मातीही खाल्ली......... ” असांच 

काही्ाही तो ्ोलत रहा्चा.... अब्नुा त्रदवसभराची हत्रकगत कळाली की त े

त्ाला एखादां गाणां गाऊन दाखवत. एखादी कहाणी ऐकवत. त्ात अधबन मधबन 

अलफाजची डा्लॉग्ाजी चालब असा्ची.  

 अांधार असला की अब्ब सो्त ्ॅटरी घेत. अलफाजला ती हवी 

असा्ची. रस्त्ावर चमकवण््ासाठी, झाडावर मारण््ासाठी......... अांधारात 

लर्लेली घरां शोधण््ासाठी.. आत्रण अांधारात भीती घालण््ासाठी दडलेलां माकड 

दाखवण््ासाठी.. त्ाला ्ॅटरी हवी असा्ची. ्ॅटरी रस्त्ारे्क्षा आकाशाकडेच 

जास्त वळलेली असा्ची. तो का् शोधतो् काही कळा्चां नाही....  

 अमावस््ा जवळ ्ेत होती. चांद्र जवळजवळ गा््च.... !!! अांधार 

जास्त होता... अब्बनी ्ॅटरी घेतली. दोघां त्रनघाले भटका्ला.....  

 दोघाांच््ा गप्र्ा अत्रवरत चालब होत्ा. नकुतच दोघाांनी त्रमळबन एक र्सु्तक 

वाचलां होतां. ‘प्राणी सांग्रहाल्ाला भेट’! त्ात नसुतीच त्रचिांच होती. ती अलफाजला 
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खबर्च आवडली होती. तो सतत तेच र्सु्तक वाचा्ला मागत होता. र्सु्तकावर गप्र्ा 

मारत मारत अलफाजने ्ॅटरी र्नु्हा आकाशाकडे वळवली.  

 “त्र्टू्ट, रोडवर ्ॅटरी मार. आकाशाकडे का््? ”...  

अलफाजने अब्बांकडे असां र्ात्रहलां जणब ्ाांना काहीच कसां कळत 

नाही.....  

“अब्ब, मी चांदामामाला ्ॅटरी दाखवतो्.... त्रकत्ती अांधारा् ्घा 

की...... !! तो कसा चालणार अांधारातनां... ? ? ? ? ” 

 अब्बना हसब आलां. अलफाजला अांधारातबन नीट चालता ्ावां ्ासाठी 

अब्ब त्ाला म्हणत..“्ेटा, नीट उजेडातबन चाल. अांधारात चालता ्ेणार नाही. ” 

 अलफाजलाही नेमकां  तचे करा्चां होतां. अांधारात चांद्राला चालता ् ेणार 

नाही ह ेत्ाला समजलां होतां. म्हणबन त्ाने चांद्राला ्ॅटरी दाखवली.  

 “त्र्टू्ट, अरे चांद्राला अांधारात चालता ्ेतां. त्ाला ्ॅटरीची गरज नसते. 

आत्रण तझु््ा ्ा छोट््ाशा ्ॅटरीचा उजेड त्रतथवर र्ोचणारही नाही. ” 

 अलफाज शाांत होता. तो केवळ ्ॅटरी आकाशाकडे चमकवत चांद्राला 

शोधत होता. त्ाला उजेड र्ात्रहजे असेल न ? मोठ््ाना काही कळत नाही. त्ाांना 

एवढांही कळत नाही..... चांद्रही लहान आह.े.. तो अांधारातबन कसा चालणार? र्डला 

मांजे ? ?  

 अलफाजची ्ॅटरी आकाशातच त्रफरत होती. आत्रण ढगाांच््ाआडबन 

चालणारा छोटा चांद्र हसतच त्ा ्ॅटरीच््ा उजेडात र्ढेु र्ढेु सरकत होता....... मस्त 

मजेत हसत........ हसत....... !!!!  

.................................................................................. 
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आज रत्रववार. अब्ब घरीच असणार. आज नाही सोडणार त्ाांना. रोज 

रोज ते शाळेत जातात. मलुाांना त्रशकवा्ला. आत्रण मला तर काहीच त्रशकवत 

नाहीत. आज मीच त्रशकवतो त्ाांना........... र्ण का् त्रशकवणार ?............ 

अांगणवाडीच््ा ्ाई ांनी त्रशकवलेलां गाणां ? की त्ाांनी त्रशकलेली लांगडी.... ? का् 

्रां त्रशकवब?  

 अलफाजच््ा डोक््ात असां प्रश्नाचां वादळ उठलेलां...... अवघ््ा ३ 

वर्ापचां व्.... उनाडर्ण माि प्रचांड ! सकाळी आग्रह करून अम्मीला त्ाने र्ोह े

करा्ला लावले. ्सबन खाल्ले. आता डोक््ात काहीतरी मस्ती खेळत होती.  

“अब्ब, आज मैं तमु्हारे को त्रसखाउांगा...... ! ” 

 अब्बना चहा त्रर्ता त्रर्ता हसब आलां. अलफाज त्ाांना ना ना प्रश्न 

त्रवचारून हरैाणबन सोडत असे. र्सु्तक वाचतानाही त्ाचे अनेक प्रश्न सतत धडाडत 

असत.  

ह ेका्? ते का्? कशाला ? कुठां? कोण आत्रण ्रांच काही....  

 आता अलफाज आर्ल््ाला काहीतरी त्रशकवणार मांजे भागलच.... ! 

अब्बना हसब आलां. अब्बना घेऊन अलफाज खोलीत आला. खचुीवर ्सा्ची 

ऑडपर सोडबन त्ाने ्ोला्ला सरुुवात केली.  

 “अब्ब, आज मी तमु्हाला लांगडी त्रशकवणार्... आमच््ा 

अांगणवाडीच््ा ्ाईनी त्रशकवली्. ” 

 असां म्हणबन अलफाज लांगडी घालब लागला आत्रण ते र्ाहून अब्ब 

खदखदबन हसब लागले. कारण अलफाज लांगडीच तशी मजेदार घालत होता. 

लांगडीसाठी दमुडलेला र्ा् मागां जाण््ाऐवजी वर जाऊन र्ढेुच र्डत होता. दोन 

उड््ा मारून..... र्ा् टेकवणां....... र्नु्हा दोन उड््ा मारणां....... र्नु्हा र्ा् टेकवणां... 

असा लांगडीचा का प्क्रम सरुु होता.  
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 अब्ुांची हसबन हसबन ्ो्डी वळा्ची वेळ आली होती.  

“अब्ब, आता तमु्ही करा ्रां... !! ” 

 झालां........ !!!! अब्बना आता लांगडी घालावी लागणार होती. त े

जाग््ावरून उठले. त्ाांनी स्टेर् आठवली. ्रीच वर्प झाली खळेबन. मजा ्ा्ची 

सगळे जण त्रमळबन खळेा्चो.  

 अब्बनी र्ा् उचलबन गडुघ््ात दमुडबन मागे घेतला. आत्रण लांगडी घालबन 

दाखवली...... “का् जमली की नाही लांगडी....!!” अशा अत्रवभापवात 

अलफाजकडे र्ात्रहलां.  

तर तो डोळे आक्रसबन अचांब्ाने र्ाहत होता.  

त्ाला अब्बांची लांगडी आवडली नाही.  

 “चक..... चक.... ”असां चकुचकुत त्ाने अब्नुा ‘अलफाज 

स्टाईलमधे’ लांगडी घालबन दाखवली.... अब्ब र्नु्हा हसले.  

 “अब्ब, कुछ नहीं आता तमु्हारे को... ्ा आता करून दाखवा..... ” 

 ्ऱ््ाच प्र्तनाांनी अब्नुा लांगडी जमली एकदाची..... !!!  

 अलफाज खशु होता.  

 आर्ण अब्बना लांगडी त्रशकवली म्हणबन...  

 तो त्ा खशुीतच अम्मी, दादीला साांगा्ला धावला...  

 अब्ब त्ाच््ा दडुक््ा चालीकडे र्ाहून हसत होते.  

 खरांच अलफाजने त्ाांना लांगडी त्रशकवली होती.....  

......... ‘अलफाज स्टाईल’ लांगडी.....  

.................................................................................... 
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रािभर र्ाऊस र्डत होता.  

त्ामळेु सकाळी धकुां  आत्रण थांडी भेटा्ला आलेली.  

धकु््ामळेु सगळांच धबसर धबसर झालेलां.  

सबरजचाचब वर आलेले तरी त्रदसत नव्हते...... गडर् झालेले.  

रत्रववारची सकाळ. अब्बही आज त्रनवाांत होते.  

अलफाज त्ाांच््ाच शेजारी झोर्लेला.  

त्ाची छोटी रजई गुांडाळबन घेतलेली त्ाने अांगाभोवती.  

“त्र्टू्ट, उठ ्घ सबरजचाचब आलेत भेटा्ला. ! ” 

एकदा दोनदा साांत्रगतल््ावर अलफाजने हळबच डोकां  ्ाहरे काढलां.  

डोळे त्रकलत्रकले करून र्ात्रहलां.  

त्रखडकीत फक्त धकुां  त्रदसत होतां.  

अलफाज र्नु्हा डोकां  आत घेऊन झोर्ी गलेा.  

“उठ अलफाज. आज आर्ण ्ाहरे जाणार् तब ्ेणार् ना? ” 

्ाहरे त्रफरा्ला म्हटलां की अलफाज एका र्ा्ावर त्ार ! त्ामळेु तो 

लगेच उठेल असां अब्बना वाटलां.  

र्ण अलफाज उठा्चां नाव घेईना.  
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“अब्ब झोर्ब द्या ना.... त्रकती थांडी वाजते्. ् घा सरुजचाचबही रजईत दडबन 

्सलेत. ्ाहरे ्ेत नाहीत. धबरही झाला् सगळा. ” 

अब्बना हसब आलां.  

“अरे, तो धबर नाही. धकुां ्..... ” 

“धकुां  मांजे.... ? ” 

“धकुां  मांजे र्ाण््ाचे लहान लहान कण. जे हवेत तरांगतात. त्ामळेु सगळां 

धबसर धबसर त्रदसतां्. ” 

“असां हो्.. मला झोर्ब द्या. ्ाहरे काहीच त्रदसत नाही. मी र्डेन. ” 

अब्बना हसब आलां. ते उठले. आर्ल््ा रजईची घडी घातली.  

“अब्ब उठब  नका. अजबन त्रदवस नाही उगवला. थाां्ा ना! ” 

“अरे नको. सटु्टी आह.े र्ण कामांही आहते. ती कोण करणार? ” 

अलफाज उठा्ला त्ार नव्हता.  

ऐकतच र्डल््ा र्डल््ा अलफाजच््ा डोक््ात त्रवचार ्ेऊ लागले होते.  

आज र्ाववाल््ाचा आवाज नाही.  

र्ाखराांचा गोंधळ नाही ऐकब  आला.  

सरुजचाचब नाही आलेले तरी त्रदवस कसा का् उगवला?  

अलफाजच््ा डोक््ात सहज त्रवचार आला.  

सगळ्ाांना कामां आहते. तशी मलाही कामां आहतेच की.  

काल मोडलेलां गाडीचां चाक ्सवा्चां्.... !!  

घरट््ात त्रर्ली आहते का? का कुणी नेली...... ह ेर्हा्चां्.....  
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चाफ््ाची फुलां फुलली असतील. ती तोडबन आणा्ची आहते.  

सीताफळां त्रर्कली की नाहीत ते र्ाहून... ती दादीनी साांत्रगतलीत तशी 

झाली असली तर तोडबन आणा्चीत....  

डब्ात त्रर्कब  घाला्चीत....  

त्रचांचा हाताला ्ेत नाहीत... त्रतथां त्रवटाांचा कट्टा करा्चा्.......  

खबर् कामां आहते.  

आज शाळा नाही. भरर्बर वेळ्... आज करून टाकब  ही सवप कामां..  

अलफाज झटकन उठला.  

रजईची घडी घालण््ाची खटर्ट करू लागला.  

जमेना.  

“अब्ब मझुे नहीं आता..... ” रडवेल््ा स्वरात ओरडब लागला.  

अब्बांना अलफाजला मदत करावीच लागली.  

रजई, सतरांजी, वाकळ ्ाांची घडी घालबन ठेवली.  

“अरे ! र्ण तब उठलाच कसा ? अजबन त्रदवस नाही उगवला..... ” 

अब्ब गालातल््ा गालात हसत होते... मजा र्ाहत होते.  

“नाही, सरुजचाचबला आज सटु्टी्. तो उत्रशराच ्ेणार. र्ण मला कामां 

आहते की... ! ती कोण करणार? ” 

अब्बना.... हसब आवरलां नाही. अब्बांच््ा समोर ्ेऊन अलफाज 

उभारला.... हात उांचावबन म्हणाला....  

“लो मझुे... ! ” 
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अब्बनी अलफाजला गोदीत घेतलां.  

अलफाजच््ा कामाची ्ादी अजबन सरुूच होती.  

सबरजचाचब अजबनही आलेले नव्हते.  

सरुजचाचबचा त्रदवस अजबन उगवला नव्हता.  

र्ण, अलफाजचा त्रदवस माि सरुु झाला होता....... अगदी दाट 

धकु््ातही...... !!!!  

............................................................................. 
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 सकाळर्ासबन ्ाहरे र्ावसाची नसुती त्रझम्मड लागलेली. वातावरण 

ओलसर झालेलां. हवते गारवा होता. अलफाज त्रखडकीत उभारून र्ावसाची मजा 

र्ाहत होता. रस्त्ावरून छिी घेऊन जाणारे लोक, गाडीवरून र्ावसाचा मारा 

चकुवत डोळ्ावर हात आडवा लावबन जाणारे लोक, कुणी डोक््ावर प्लात्रस्टकचा 

कागद घेऊन जाणारे लोक...... रस्त्ात मधबनच कुठब न आले कुणास ठाऊक... ्ेडकां  

इकडबन त्रतकडे उड््ा मारत होती.  

 डाां्री रस्ता जास्तच काळा कुळकुळीत त्रदसत होता. र्ाण््ाचे थें् र्ाहून 

फुटा्चे व लहान कारांजां त्ार व्हा्चां. अलफाज शेतातलां त्रभजलेलां गवत र्ाहत 

होता. र्ावसामळेु दबरवरच््ा ्ाांधावरची ्ाभळ त्रदसतच नव्हती. तो डोळे चोळबन 

र्ाहत होता. र्ण ती काही त्रदसत नव्हती.  

 सांध््ाकाळी झालेली. शाळेतली मलुां रेनकोट घालबन घरी चालली होती. 

आज अल्फाजच््ा हाका त्ाांना ऐकब  आल््ा नाहीत. कारण आर्ण आधीच 

त्रभजलो्, थाां्बन नाही चालणार. सा्कलीचा र्ा ा्ंडा मारत त्ाना र्टकन घर 

गाठा्चां होतां.  

 “अब्ब अजबन कसे आले नाहीत? ” अलफाजच््ा डोक््ात प्रश्न र्डबन 

गेला. ”र्ावसात अडकब न र्डले की का्? ” अलफाज काळजीत र्डला. र्ाहता 

र्ाहता र्ाऊस थाां्ला. अांधकुसा उजेड सगळीकडे र्सरला.  

 अलफाज र्ावसात दोनदा त्रभजला होता. त्ामळेु त्ाला कुणी जागचा 

हळब त्रदलां नाही. नाहीतर त्रचखलात ्सबन त्ाचा खळे सरुु व्हा्चा..... !!  

“अम्मी, अब्ब क््ुां नहीं आ्े? त्रभगे क््ा? ” 
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त्रभजल््ावर आर्ण आजारी र्डतो. मग डॉक्टराांकडे जावां लागतां. ते 

इांजेक्शन दतेात. ह ेसवप त्ाला मात्रहत झालांच होतां. त्ाच््ा डोळ्ासमोर इांजेक्शन 

घेतानाचे अब्ब आले व अलफाजला हसब आले. अब्ुांची कशी मजा होईल....... 

असां वाटलां त्ाला.... “अब्ब र्ण घा्रतात इांजेक्शनला.... ही ही ही ही..... !! ” 

अलफाज स्वत:शीच ्ोलला. अम्मीने दचकब न र्ात्रहलां..  

“क््ा हुवा? ” 

“ ही ही ही, कुछ नै.. !! ” अलफाज अजबन हसतच होता.  

र्ीर् र्ीर् र्ीर्..... ओळखीचा हॉनपचा आवाज आला तसा अलफाज 

्ाहरे र्ळाला..... “अब्ब अब्ब...... !!! ” अशा हाका मारत....  

अब्ब अजबन गाडी लावताहते तोवर हा अब्ुांच््ा र्ा्ाला त्र्लगला.  

“त्र्टू्ट, चलो घर में ्ारीश आ रही ह.ै.. ! ” 

दोघां ही घरात आली.  

“आज तो दोनदा र्ावसात त्रभजला्;आत्रण अजबन जा्चां म्हणत होता. 

” 

अम्मीने आल््ा आल््ा तक्रार साांगा्ला सरुुवात केली.  

अलफाज ल्ाडासारखा जीभ ्ाहरे काढबन हसत होता.  

अब्नुी हात र्ा् धतुले. चहा घेतला.  

दोघे ्ाहरे आले.  

अल्फाजच््ा मनात का् आलां कुणास ठाऊक...  

“अब्ब, चला र्ावसात त्रभजब. ” 

अब्ब गड्डले. र्ाऊस तर र्बणप ा्ंद झालेला.  
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तरी ह ेर्ोरगां र्ावसात त्रभजा्चां म्हणतां्.  

“त्र्टू्ट, आता कुठा् रे र्ाऊस? र्ाऊस गेला. अब्ब असां म्हणताच 

अलफाज म्हणाला....  

“असतो की.... दसुरा र्ाऊस..... !! ” 

“दसुरा र्ाऊस? ’” अब्ब अलफाजकडेच र्ाहत होते.  

“हो की ; चला दावतो..... !! ” 

अब्ब अलफाजच््ा र्ाठी गेले.  

“मला गोदीत घ््ा.... ” अलफाज अब्बांच््ा गोदीत आला.  

त्ाने जास्वांदीच््ा झाडाची फाांदी धरून हलवली. अन र्टार्ट टर्ोरे थें् 

झाडाचा त्रहरवागार वास घेऊन र्डब लागले.  

अब्ब अलफाजला घेऊन ्ाजबला झाले. र्ण शवेटी त्रभजलेच.....  

अलफाज खट््ाळर्णे हसत होता.  

मग,  

त्रचांचेच््ा झाडाखाली 

मेंदीच््ा झाडाखाली  

नारळाच््ा झाडाखाली..  

दसुरा र्ाऊस अनभुवता अनभुवता दोघांही ओलेत्रचां् झाले. र्बणप त्रभजबन 

दोघांही घरात आले.  

अम्मीने त्रवचारलेच.... ”ह े का्? कुठां  त्रभजला? र्ाऊस तर नाही् 

्ाहरे... ! ” 

दोघांही एकमेकाकडे र्ाहून हसले.  
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एकाच सरुात ्ोलले...  

“आह ेकी..... !! दसुरा र्ाऊस.... !!! ” 

अम्मी अचांब्ाने र्ाहत रात्रहली.....  

अब्ब व अलफाज आत कर्डे ्दला्ला गलेे....  

्ाहरे दसुरा र्ाऊस अजबनही र्ानार्ानातबन त्रठर्कत होता.... !!  

.................................................................................. 
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अब्ब शाळेतबन आले. गाडी स्टॅडला लावताहते न लावताहते तोवर 

घरातबन अलफाज व त्ाच््ा अम्मीचा गोंधळ कानी र्डला.  

त्ाांना थोडां हसब आलां. आज काहीतरी मजेशीर ऐका्ला त्रमळणार. असा 

अांदाज करून त्ाांनी घरात र्ाऊल टाकलां. घरात र्ाऊल टाकताच अलफाज धावत 

धावत आला.  

“अब्ब, आमडीला साांगा. ती मला सॉरी म्हणत नाही... ! ” 

का् झालां असां त्रवचारावां की नको असा त्रवचार करून अब्बांनी 

अम्मीकडे र्ात्रहले. कोर्ऱ््ात भाजी त्रनवडणाऱ््ा दादीही हस्त होत्ा. अब्बनी 

ओळखलां. आज अलफाजने काहीतरी र्राक्रम केला्.  

“आधी मी हातर्ा् धवुब का? मग आर्ण सावकाश ्ोलब. चालेल का? ” 

 अब्बनी समजावत साांत्रगतलां.  

“नाही !! आधी त्रतला सॉरी म्हणा्ला साांगा. त्रतची गलती आह.े ” 

अब्ब कर्डे काढबन ्ाथरूममध््े गेले. अलफाज र्ाठोर्ाठ होताच.  

“मी आज काहीही खोड केलेली नसताना त्रतने मला त्रचडवलां. नावां 

ठेवली. !! ” अलफाजची कॉमेंट्री सरुूच होती.  

”अरे, अम्मी आह ेना ती? मग..... ? खवळली असेल. एवढां कशासाठी 

त्रचढा्चां ? ” 
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“त्रतने का मला िास द्या्चा? मी काहीच मस्ती केली नसताना.... ते 

काही नाही. त्रतने सॉरी म्हणलांच र्ात्रहजे...... ! ” 

अलफाज आज एवढा का त्रचढला् ते अब्बना कळेना.  

ते घरात आले. चहा त्रर्ता त्रर्ता अम्मीने सगळी हकीगत साांत्रगतली.  

“आज ्ाहरे उन्हात हरभरे वळा्ला ठेवलेले. दरु्ारी र्ाहते तर सगळे 

हरभरे त्रवस्कटलेले. मला वाटलां ्ाचांच कारस्थान असणार.रागावले मी र्ण....!! ” 

“नाही अब्ब. ती झबट ् ात करती्. मी काहीच केलां नाही. शेजारचा भैय््ा 

आलेला. त्ानेच त्रवस्कटलां सगळां. मीकाही केलां नाही. सॉरी म्हणा्ला साांगा त्रतला. 

” 

अब्ब हसले. अलफाज आज खऱ््ासाठी भाांडत होता. त्ाांनी अम्मीला 

साांत्रगतलां.  

“अलफाज आज एकदम करेक्ट ्ोलतो्. आर्ली चबक आह ेतर आर्ण 

माफी मागा्ला हवी. ” 

अम्मीने लगचे माफी मात्रगतली. कान र्कडबन.  

अलफाज हसला आत्रण अम्मीच््ा गळ्ात र्डबन त्रतची र्ार्ी घऊे 

लागला.  

“आमडे, चबक असेल तर टब मला खवळ, र्ण चबक नसताना नको रे काही 

्ोलब. ” 

अम्मीने त्ाचा र्ार्ा घेतला. दादीनी त्ाला जवळ ् ोलावबन त्ाची मोठ्ठी 

र्ार्ी घेतली.  
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दसुऱ््ा त्रदवशी सकाळी अलफाजला त्र्स्कीट हवां होतां.  

“अरे, सांर्लेत त्र्त्रस्कटे. आज फक्त दधु घे. दादाां्रो्र दरु्ारी गावात 

जाऊन घेऊन ्.े ” 

अम्मी समजाऊन साांगत होती.  

“नाही. मला आत्ताच र्ात्रहजेत..... !!! ” 

अलफाज हट्ट करू लागला. दादीनी समजावलां तरी ऐकेना.  

तो रडत रडत लाथा मारू लागला. काही लाथा अम्मी व दादीना 

लागल््ा.  

अब्ब ह ेसवप र्ाहत होते. त्ाांनी अलफाजला जवळ घेतले. डोळे र्सुले. 

तो अजबनही र्ा् झाडतच होता.  

“माझां, शहाणां त्रर्ल्लब कुठां  गेलां् रे आज? सार्डेच ना..... !!! ” 

“इथांच आह.े कुठां्...... !! ” अलफाज मधचे हसबन ्ोलला.  

“त्र्टू्ट, घरात त्र्स्कीट आहते का? ” 

“नाहीत. ” 

“दरु्ारी आणा्चे आहते ना? ” 

“हो !! ” 

“मग मघाशी त्र्स्कीट र्ात्रहजे म्हणबन लाथा मारून कोण रडत होतां?. माझां 

शहाणां त्रर्ल्लब असां कधीच करत नाही. कोण रडत होतां रे मघाशी? ” 

“तमुचा त्र्टू्ट..... !! ” 

“दादी व अम्मीला लाथ कुणी मारली? ” 

“मी... ” 
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“आर्ली चबक झाली तर आर्ण का् करतो.... ? ” 

“सॉरी म्हणतो..... ” 

असां म्हणबन अलफाजने चमकब न अब्बांकडे र्ात्रहलां. त्ाला काही तरी 

समजलां होतां.  

तो धावतच दादींकडे गलेा.  

“सॉरी दादी...... मैं अ् कभी नही ऐसा करुां गा..... !!! ”दादींनी त्ाला 

र्टकन गोदीत घेऊन त्ाची र्ार्ी घेतली.  

त्ाने अम्मीचीही माफी मात्रगतली.  

अब्ब ह ेसवप र्ाहून मनोमन मस्त हसत होते. अलफाज त्ाांच््ाजवळ 

आला.  

“अब्ब, मैं सॉरी ्ोल््ा हां...... !! ” 

अब्बनी त्ाला कवटाळलां.  

“माझां, शहाणां त्रर्ल्लब सार्डलां. इथांच होतां. र्ण मला त्रदसलांच नाही... ” 

अलफाज अब्बला जास्तच त्रचकटला. सॉरीचा फां डा कामी आला........ 

!!!  

................................................................................... 
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रत्रववार होता. अलफाजला अांगणवाडीला सटु्टी. आज त्ामळेु साहे्  

जरा उशीराच उठले. सटु्टी आह ेह ेर्क्कां  गत्रणत होतां त्ाच््ा डोक््ात. आता उत्रशरा 

उठबन सरळ खळेा्ला जावां असा त्रवचार त्ाच््ा डोक््ात चमकत असावा. 

अलफाज उठबन सरळ अांगणात गेला.  

 त्रचांचेच््ा झाडाला लागलेल््ा त्रचांचा र्ाहून त्ाच््ा चेहऱ््ावर मस्त हसब 

फुललेलां होतां. तोंडाला र्ाणी सटुलां होतां त्ाच््ा.  

“आज मजजा ्ेणार !! त्रचांचा र्डा्ला त्रमळणार...... आज फरहत 

दीदीर्ण ्ेणारे् आज... !!! मग तर आणखीनच मजजा ्ेणार... !! ” 

 झाडाच््ा खाली, आजब् ाजबला जाऊन त्ाने नीट र्ाहून घेतले. त्रचांचा 

कुठे कुठे लागल््ात ते. कुठां  त्रचांचा वर आहते.. कुठे खाली आहते...... त्रचांचा 

र्डा्ची काठीही र्ाहून ठेवली. गरज लागणार त्ाची. घरातल््ाांचां लक्ष नाही असां 

र्ाहून त्ाने काठी हातात घेण््ाचा प्र्तन केला. ती लाां् अन जाड होती. ती लाां् 

अन जाड काठी त्ाला काही धरता ्ेईना. त्ाच््ा डोक््ात त्रवचार आला.  

“कोण मदत करेल? ” 

मग एकच चेहरा समोर आला.  

“दादाजी... !!!! हो्, दादाजीच आर्ल््ाला मदत करतील. नाही ऐकलां 

तर दादींनासाांगब. त्ाांचां ऐकतात दादाजी... ”  
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 अलफाज आज जरा जास्तच खशु आह ेह ेघरातल््ाांनी ओळखलां होतां. 

र्ण कारण काही केल््ा कळेना. दात घासणां, अांघोळ, दधु –त्र्स्कीट खाणां.. र्टकन 

आटर्लां आत्रण अलफाज साच््ात त्रचखल [क्ले] भरून खळेब लागला. खळेणी ् नवब 

लागला. खळेता खळेता तो गाणां गणुगणुत होता. अम्मी ्ेता जाता ह ेर्ाहत होती. 

अब्बांचां लक्ष होतां... तो का् ्नवतो् ्ाकडे.  

 त्रचखल खळेण््ातबन मन भरलां तेव्हा त्ाने आर्ली छोटी कार काढबन 

घईु ांघईु ां असां आवाज काढत घरभर फेऱ््ा मारा्ला सरुवात केली. ह ेकरताना तो 

गावाांची नावे घेत होता.  

 इतक््ात फरहत आली. र्ाच वर्ाांची अलफाजची फुफेरी [आते्हीण] 

्हीण. सो्त फुफ्फब ही आलेल््ा. अलफाज जाम खशु झाला. आल््ा आल््ा 

फरहतच््ा गळ्ात र्डला.  

“दीदी, चल खलेने.... ! ” असा सारखा आग्रह करू लागला.  

आज त्रचांचा र्डण््ाचा प्रोग्राम आह ेअसां त्ानां फरहतला साांत्रगतलां.  

“चल दीदी, तब त्रचांचा र्ाड. मी गोळा करतो. ” 

“नको.. !! ” 

‘चल, मैं हुां नाां..... !! कुछ नै होगा..... !! ” 

आर्ल््ारे्क्षा मोठ््ा ्त्रहणीला अलफाज धीर दते होता. 

 समजावत होता.  

“मला नाही ्ेत.. “फरहतचा नकार का्म होता.  

अलफाज कां टाळला.  

“लकडी से त्रगराने का. र्ाईर् से त्रगराने का. चल मै त्रदखाता.... ” 
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दोघां त्रचांचेच््ा झाडाकडे गेले.  

अलफाजने काठी हातात घेण््ाचा प्र्तन केला. र्ण ती जाडजबड काठी 

काही केल््ा हलेना. त्रतथांच एक र्ाईर्चा तकुडा र्डलेला.  

तो उचलबन प्र्तन चालब केला. र्ण ती वरर््ांत जाईना.  

आता झाली का र्ांचा्त... !! दीदीसमोर इम्प्रेशन डाऊन...... !!!!!  

अलफाजने फरहतला त्रतथांच उभां केलां आत्रण तो दादाजींकडे धावत गेला.  

“दादाजी ऽऽऽऽ !!! ओ ऽऽऽऽ सनुोऽऽऽ ” 

लात्रडक आवाजावरून सवाांनी ओळखलां.... ्ा वाघाचां काहीतरी काम 

आह.े  

दादाजींच््ा ढेरीवर चढबन त्ाने त्ाांचा र्त्रहल््ाांदा र्ार्ा घेतला.  

गाल कुरवाळले. दाढी वाढलेली असबनही कुरकुर केली नाही.  

“मेरे दादाजी... मेरे हैं..... !! ”असां म्हणबन र्ारे् घऊे लागला.  

दादाजी हसब लागले.  

“क््ा काम ह?ै ” दादाजींनी त्रवचारलां.  

“इमली त्रनकालनी ह.ै.. ” गाल फुगवत अलफाज ्ोलला.  

दादाजींना अजबन हसब आलां. ते जाग््ावरून उठले.  

“चलो... !! ” असां म्हणत अलफाज हसत-नाचत झाडाकडे गेला.  

 

 

दादाजींनी काठीने त्रचांचा र्डा्ला सरुवात केली.  
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अलफाज व फरहत त्रचांचा वचेण््ात गढबन गलेे.  

अलफाज आर्ण फार मोठां  काम केल््ाच््ा तोऱ््ात होता तर फरहत 

त्ाच््ाकडे कौतकुाने र्ाहत होती...  

आत्रण मध््ेच त्रचांचचेां एखादां ्टुुक तोंडात टाकब न आां्ट चव लागताच 

“चट.... चट.... !! ”असा आवाज करून खळाळबन हसत होती.  

अलफाजला मोठां  झाल््ासारखां वाटत होतां.  

त्रचांचा त्ालाही हसवत होत्ा...... तोंडाला र्ाणी आणबन..... !!!  

.................................................................................. 
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अलफाजच््ा रडण््ाचा आवाज आला. अम्मी आतबन धावतच ्ाहरे 

आली. र्ाहते तर का्.....  
अलफाज हाताला खरचटलेलां. त्ातबन रक्त ्ा्ला लागलेलां.  
“अम्मी ऽऽऽऽ  अम्मी ऽऽऽऽ  ए आमड््ा ऽऽऽऽ !! ” 

अलफाजचा आवाज वाढलेला.  

अम्मी समोर ्ेताच,  

“कुठां  गेली होतीस? ्घ तझु््ा ्छड््ाला त्रकती लागलां्... ! त्ा 

हात्रफजला मी ्कुलबन काढणार. नाही सोडणार त्ाला. ” 

अलफाजचा अवतार र्ाहून अम्मीला हसब आलां.  

“का हसती्स ? तलुा आनांद होतो् ना? नहीं तो तब हमेशा कहती ह.ै... 

‘अब्बना साांगबन तलुा चाांगला धडा त्रशकवते. ” 

अम्मीने अलफाजला जवळ घेतले.  

“माझा लाडका ्छडा.. ” 

अम्मीचा हात त्रझडकारून अलफाज रुसबन ्सला.... !!  

“्स्स !! ्स्स ! आतबन खशु व्हा्चां अन वरून गोड गोड ्ोला्चां.... !! ” 

अम्मी खदुकन हसली.  
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त्रचडबन अलफाजने अब्बनी आणलेला टेडी्ेअर जोरात फेकला.  

तो एका त्रखळ्ात अडकला.  

अलफाजने त्ाला ओढलां. त्ात ते ्ेअर फाटलां.  

अम्मीला ह ेआवडलां नाही.  

ती त्ाला काहीच ्ोलली नाही. ती स्वैर्ाकघरात त्रनघबन गेली.  

अम्मी आर्ल््ा मागे का आली नाही ? ह ेर्ाहण््ासाठी अलफाज ्ाहरे 

आला.  

अम्मी स्वैर्ाघरात होती.  

“अम्मी ऽऽऽऽ सॉरी..... मी त्रचढलो तझु््ावर. तझु््ा ्छ्ड््ाला और्ध 

नाही का लावणार? ्े चल ना... !! ” 

अम्मी काहीच ्ोलली नाही.  

“ ए अम्मी ऽऽऽऽ ्ोल न!! चल ना !! खबर् दखुतां् गां... ! ” 

अम्मी काम थाां्वबन अलफाज कडे वळली.  

“आधी माझां एक काम करशील ? ” 

काम म्हटल््ा्रो्र अलफाजचां तोंड कसांनसुां झालां.  

नाक डोळे ओढबन एकि आणत तो फुग-्ा गालाांनी अम्मीकडे र्ाहत 

होता.  

“आधी जा, आत्रण त्ा टेडी्ेअरला और्ध लाव. ” 

“का... ? ? ? ? ” ह ेम्हणताना अलफाजचां तोंड इतकां  वाकडां झालां होतां 

की अम्मीला हसब आवरलां नाही.  
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“ हो, आधी त्ा टेडी्ेअरला और्ध लाव. ज्ाला तब मगाशी मारलां 

आत्रण जखम केली. ” 

अलफाज भवु्ा आक्रसबन अम्मीकडे र्ाहत होता.  

“अम्मी त्ला कुठे जीव असतो. त्ाला कुठां  रक्त ्ेतां ? ” 

“त्ाला ्ोलता ्ेत नाही. त्ाला जीव नाही म्हणबन तब त्ाच््ाशी हवां 

तसां वागणार का?  

उद्या तलुा असां कुणी मारलां तर...... ? ” 

“मग हात्रफजने मारलांच की मला आज. !! ” 

“चबक कुणाची होती ? ” अम्मीने त्रवचारले.  

“तो मला खळेब दते नव्हता. मी त्ाला ढकलबन खळेा्ला लागलो. तर 

त्ाने मला मारलां. !! ” 

अलफाज अजबन त्रचढलेला होता.  

“म्हणजे आधी चबक तझुीच होती. आत्रण उलट तबच हात्रफजची तक्रार 

करत होतास. ्ा सवाांचा राग त्ा टेडीवर काढलास.... !! ्रुी ्ात ह ै्ेटा.. गलती 

खदु करो और तकलीफ दसुरों को? हा कुठला न््ा् झाला... ? आत्रण वरून एवढा 

राग... ? सॉरी, तझु््ा तबच लावबन घे और्ध.. ” 

अम्मी त्रनघबन गेली.  

अलफाज त्रहरमसुला झाला. रडकुां डीला आला.  

“अम्मी ऽऽऽऽ  ए अम्मी....... अम्मीजान.... आर्ल््ा ्छड्ाला माफ 

नाही करणार? म्हणलां ना चकुलां.... !! प्लीज माफ कर ना!! ” 

अम्मीने अलफाजला जवळ घेतले.  
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तोंडावरून हात त्रफरवबन दोन्ही हात कानाजवळ ठेऊन कडकड ्ोटां 

मोडली.  

और्ध लावलां...... अलफाज ्ाहरे त्रनघबन गेला.  

अम्मी त्रतचां काम करत रात्रहली.  

थोड््ा वेळात अम्मी ्ाहरे डोकावली.  

तेव्हा अलफाज फाटलेल््ा टेडी्ेअरला टाके घालत होता.... सो्त 

हात्रफज ्सलेला.  

अम्मी गालातल््ा गालात हसली.  

त्रतला जे समजा्चां ते त्रतला समजलां होतां.  

मनोमन त्रतला आर्ल््ा ्छड्ाचां खबर् कौतकु वाटलां.....  

............................................................................................................. 
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 आज अांगणवाडी सटुल््ावर अलफाज घरी आला दादाां्रो्र. आल््ा 

आल््ा त्ाने आर्ल््ा खळेण््ाांचां खोकां  काढलां. त्ात कोणतीच खळेणी ठीकठाक 

रात्रहली नव्हती. सगळ्ा खळेण््ाांचे र्ाट्पस तटुबन फुटबन ्ाजबला काढले होते त्ाने. 

ढोल वाजवणाऱ््ा माकडाचां मुांडकां  गा्् होतां.  

सगळ्ा गाड््ा त्र्नचाकाच््ाच धावत होत्ा.  

मोठा रो्ोट हात मोडका झालेला. त्ात सेल टाकब न तो कसा्सा 

चालतो. त्ाची तलवार मोडबन र्डली्.  

ररमोटवर चालणारी मोटार आता सेल टाकब नही चालत नाही. आत का् 

लर्लां्... गाडी कशी चालते ह ेर्ाहण््ासाठी त्ाने सगळी गाडी उचकटबन काढली 

होती. त्ात सगळ्ा वा्राांनी जीव त्रदलेला होता..... !!  

फुफ्फब नी आणलेली लाकडी रेल्वे मोडबन त्ाच््ा र्ट््ट्ा ्ाजबला काढल््ा 

होत्ा त्ाने. त्ाचा वार्र करून तो घर ्ाांधत होता. दरवाजा, छत ्नवत होता.  

मोठे प्लात्रस्टकचे डम्र्र, टॅ्रक्टर. जेसी्ी ह ेसवप आता भांगारातही कुणी 

घेणार नव्हतां. तरी अजबन ती खळेणी त्ाच््ा ्ॉक्समध््े होती. तो त्ाांच््ाशी खळेत 

होता.  
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खळेणी का तोडली ? असां त्रवचारलां की.....  

“खळेणी ही तटुवण््ासाठीच असतात अब्ब..... ! ” ह ेवाक्् तो नेहमी 

वार्रा्चा.  

नकुतीच एक साधीशी रेल्वे दादाांनी आणली होती. त्ाने आणल््ा 

आणल््ा त्ाची चाके ्ाजबला काढली.  

“का चाके काढली ? ” असां त्रवचारलां तेव्हा तो म्हणाला.  

“माझी रेल्वे रुळावरून जाणारै... त्ाला चाकां  नकोत.... ! ”  

अलफाजच््ा ्ा उत्तरावर अम्मीने कर्ाळावर हात मारून घेतला होता.  

 

आजही त्ाची आर्लीच मस्ती चाललेली. हात र्ा् धवुा्ला तो त्ार 

होईना.  

हात र्ा् धवुा्ला धसुफब स चाललेली.....  

“अरे हात र्ा् धवुबन तलुा का् करा्चां् ते कर..... अ्ी चल र््ले 

हात.. र्ाांव धो ले.... ” अम्मी साांगत होती तरी अलफाज आर्ल््ाच मस्तीत खळेत 

होता. र्ळत होता.  

“चलो आज हम लोग ‘मॅत्रजक ्ॉल’ खलेनेवाले हैं..... ! ” 

दादाांनी असां म्हणताच अलफाज र्टकन उठला. हात र्ा् धवुबन आला.  

“चलो दादाजी.. खलेते हैं.... ! ” 

मॅत्रजक ् ॉल मांजे एका प्लात्रस्टकच््ा ् ॉलवर वगेवेगळे आकार कार्लेले 

होते. त्ा आकाराचे सटेु्ट भाग शोधबन त्ा त्ा आकारातबन आत टाका्चे. 

अलफाजला ते फार आवडा्चां.  
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दादाजी व अलफाज खळेब लागले.  

“अरे, चकु््ा तेरा. र्नु्हा एकदा नीट आकार ्घ. ” 

अलफाजला दादाांचा राग आला. तरी काही न ्ोलता तो र्नु्हा प्र्तन 

करू लागला.  

“चबक.... चबक.... र्नु्हा चकुलां.... ! ” 

दादाजी र्नु्हा म्हणले.  

आता अलफाजला सहन नाही झालां. त्ाने सरळ ्ॉल फेकब न त्रदला. तो 

फेकताना त्ाने हात वर केला तेव्हा दादीना ्ॉल लागला.  

दादीना तो लागताच खबर् वेदना झाल््ा. सगळे अलफाजवर त्रचढले.  

“का मारलां तब दादींना... ्ोल? ” अम्मीला राग आलेला.  

“मला सारखां चबक चबक का म्हणा्चां? चकुतांच की... मग सारखां सारखां 

चबक का म्हणा्चां? ” 

अलफाजला का् झालां् ह ेलवकर कळालां नव्हतां. दादीना लागलां् ह े

जेव्हा त्ाच््ा लक्षात आलां तेव्हा तो गड्डला.  

दादींजवळ गेला.  

“दादी.... क््ा हु्ा? लग््ा क््ा ? ” 

अलफाज कळवळला. त्ाने जाणबन्जुबन मारलां नव्हतां.  

“दादी सॉरी.....मी असां र्नु्हा नाही वागणार. माफ करो दादी. दादा मला 

सारखां चकुलां चकुलां का म्हणले मग ?...मी कशाला फेकला असता ्ॉल ? ” 
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“ना् रे माझ््ा सोन््ा. चबक तझुी नव्हती. र्ण आर्ण एवढा घसु्सा करू 

न्.े दादाांना साांगा्चां की मी ्रो्र करून दाखवतो. घसु्सा नहीं करना सोनब...... !!! 

” 

दादी समजाऊन साांगत होत्ा. अलफाज समजल््ासारखा मान हलवत 

होता.  

दादीचां ्ोलबन झाल््ावर अलफाजने दादींची र्प्र्ी घेतली.  

“सॉरी दादी...... ! ” 

दादींनी त्ाला जवळ ओढबन घेतला. गोदीत घतेलां.  

“ना् रे सोनब.... ! ” दादींच््ा डोळ्ात र्ाणी आलां. त्ाांनी ्ोटां 

अलफाजच््ा गालवरनां हात त्रफरवबन आर्ल््ा कानावर नेऊन कडकड मोडली. 

शेवटी त्ाच््ा मस्तकाची र्प्र्ी घेतली.  

अलफाज उठला.  

“चलो दादा... त्रफर खलेेंगें.... ! ” 

आता र्नु्हा नव््ाने खळे सरुु झाला. दादा आता त्ाला चकुलां असां 

म्हणत नव्हते.  

उलट त्ाला चबक कळबन दरुुस्त होईस्तोवर वाट र्ाहत होते. अलफाजने 

सगळे आकार ्रो्र लावले.  

दादाांनी त्ाला “शाब्ास !!! ” असां म्हणताच अलफाज नाचतच घरभर 

त्रफरू लागला.  

दादी त्ाचा डान्स ्घबन गालातल््ा गालात हसत होत्ा. त्ाांची वेदना 

कुठल््ा कुठे र्ळबन गेली होती.  

.................................................................................. 
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 आज अब्बना कसलीतरी सटुी होती. त्ामळेु ते घरीच होते. अब्ब घरात 

असले की ते एकतर त्रसनेमा र्ाहतात, कुठेतरी ्ाहरे जातात त्रकां वा त्रदवसभर र्सु्तक 

वाचत ्सतात ह ेआता अलफाजला मात्रहत झालां होतां. आज अब्ब घरात आहते 

म्हणजे आज ते त्रदवसभर र्सु्तक वाचणार ह े अलफाजने ओळखलां. अब्ब 

र्सु्तकातल््ा गोष्टी खबर् सुांदर वाचबन दाखवतात. अलफाजला आवडा्च््ा त्ाांनी 

वाचबन दाखवलेल््ा गोष्टी.  

 अब्ब गोष्ट वाचबन दाखवताना मधचे प्रश्न त्रवचारतात, गांमत साांगतात. 

मलाही त्रवचारतात. त्ामळेु खबर् मजा ्ेते. आज आर्ला चान्स् ! आज अब्ब गोष्ट 

वाचबन दाखवणार. अलफाज अब्ब ् सले होते त्रतथां आला. अब्ब ् ेडवर टेकब न ् सले 

होते. माांडीवर उशी होती व त्ावर र्सु्तक ठेऊन ते वाचत होते. अलफाज आत 

आलेलांही त्ाांच््ा लक्षात नाही आलां. अलफाज हळबच आत आला.  

 “भौ...... !!! ” असां जोरात ओरडला. अब्ब एकदम दचकले. अलफाज 

खळाळबन हसब लागला. अब्ुांच््ा लक्षात आल््ावर ते ही जोरात हसब लागले. त्ाांनी 

अलफाजला जवळ घेतलां अन त्ाच््ा गालाची र्ार्ी घेतली. अलफाजने 

नेहमीप्रमाणे तो गाल र्सुबन टाकला. अब्ब र्नु्हा हसले.  

 “अब्ब... क््ा र्ढ रहीं तमुे? ” 

 “अरे एक सुांदर र्सु्तक्. तेच वाचतो्. तब का् वाचणार आज? ” 

 अलफाजला वाचता ्ते नाही तरी अब्बनी त्ाला प्रश्न त्रवचारला.  

“आज मैं ना कत्रवता की त्रकता् र्ढबांगा. ” 
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“ओके.. , चलो त्रफर अ् शरुू करो र्ढना” 

अलफाज र्सु्तक घेऊन आला. तो अब्सुारखां टेकब न ् सला व एक उशी 

माांडीवर घेऊन त्ावर र्सु्तक ठेऊन वाचा्ला लागला.  

“हाां, अब्ब सनुो. ” 

हातात र्सु्तक घेऊन अब्ब जसां वाचबन दाखवतात तसांच करत अलफाज 

वाचब लागला.  

 

‘्े आजजी कुठां  चालली?  

गावाला !! जा जा..... ’ 

‘्े आजजी का् का् खाती?  

भाजी-रोटी !!! खा खा..... ’ 

 

अलफाज कत्रवता वाचत होता अन अब्ब त्ाच््ाकडे कौतकुाने र्ाहत 

होते. अलफाजची कत्रवता वाचबन झाली.  

“अब्ब, अ् तमुे र्ढ के त्रदकाव ! ” 

अलफाज अब्ुांच््ा माांडीवर डोकां  ठेऊन झोर्ला. अब्बनी र्सु्तक घेतलां 

व अलफाजची आवडती त्रवांदा करांदीकराांची कत्रवता “नकटी राणी’ वाचा्ला 

सरुवात केली.  

“सबन त्र्टू्ट, कत्रवतेचे नाव : नकटी राणी. ” नाव ऐकताच अलफाज र्नु्हा 

गालातल््ा गालात हसला. अब्नुी सरुवात केली.  
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नकट््ा दशेाची  

नकटी राणी.  

नकटा प्रधान  

फार इमानी.  

 

नकटी राणी  

नाकात हसते.  

नकटी मनी  

माांडीवर ्सते.  

 

त्रतघे त्रमळबन 

खळेतात रमी.  

नकट््ा नाकात  

शें्डु कमी.  

 

कत्रवता ऐकब न अलफाज हसतच सटुला. ्राच वेळ वाचबन झाल््ावर 

अब्ुांच््ा लक्षात आलां अलफाज झोर्ी गेला्. त्ाांनी त्ाला नीट झोर्वलां आत्रण 

स्वत: र्सु्तक वाचत ्सले.  

अलफाज अजबनही झोरे्त हसत होता. अब्ब त्ाला र्ाहून मनोमन हसत 

होते.  

“नकटी राणी स्वप्नात आली वाटतां..... !! ” असां मनाशीच म्हणत अब्ब 

र्सु्तक वाचण््ात रमबन गेले.  

 [कत्रवता साभार : अज्खाना, त्रवांदा करांदीकर, र्ॉप््लुर प्रकाशन, मुां्ई. ] 

…………………………………………………………. 
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लेखक पररिय  

 

फारूक सय्यदलायकअल्ली काझी.  

नाझरा, िा. सागंोला, चज. सोलापूर ४१३३०८ 

9921380966 

farukskazi82@gmail. com  

 

 इयत्ता दुसरीच्या (मराठी) बालभारिी  

पाठ्यपुस्िकाि ‘मला िाटिे’ िा पाठ समाचिष्ट.  

 ‘चिकण्याच्या िाटेिरि ंआनदंिन’ (२०१४) (चिक्षक –पालक) 

     -िहक्षण मिाराष्ट्र साहित्य सभा, कोल्िापूर ‘हवशेष साहित्य प रस्कार-२०१५.  

    - बालक मार साहित्य सभा, कोल्िापूर प रस्कार -२०१५ 

 ‘चमत्र’ (मलुासंाठी) २०१६  

- राज्यस्िरीय हवद्याथी साहित्य सम्मेलन, साुंिली. (२०१७) प्रयोिशील 

राज्यस्िरीय बालसाहित्य प रस्कार.  

 

  

mailto:farukskazi82@gmail.com
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मखुपृष्ठ ि आिील सजािट : योचगिा धोटे, मुबंई  

सुलेखन : प्रिीण लोिार, मुबंई  

आभार : माचसक ऋग्िेद, आजरा. (कोल्िापूर) 

प्रकािन चदनाकं : २१ ऑक्टोबर २०१७ (अलफाजिा साििा िाढचदिस) 
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ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान 

 

र्राठी क्षसनेर्ा हा एकेकाळी भारतात हहदी क्षसनेर्ाच्या तोडीस 

तोड ककर्ा काकणभर र्रचढच होता. र्ध्यंतरी र्राठी क्षसनेर्ाला उतरती 

कळा लागली. प्रेिक येईना. म्हणून क्षिएटर क्षर्ळेना. क्षिएटरच क्षर्ळत नाही 

म्हणून चांगले र्राठी क्षसनेर्ा बनेनात. आक्षण चांगले क्षसनेर्ा नाहीत म्हणून 

प्रेिक क्षर्ळेनात. अस ेएक दषु्टचक्र सुरू झाले. र्ग आला झी र्राठी क्षसनेर्ा. 

आक्षण त्याच्याच जोडीने छोट्या आकाराची र्ल्टीप्लेक्स आक्षण क्षडक्षजटल 

प्रिेपण. त्यार्ुळे पुन्हा एकदा र्राठी क्षसनेर्ा जोर्ाने बहरू लागला.  

काहीशी अशीच पररक्षस्िती र्राठी साक्षहत्याचीही होत आह.े 

एकेकाळी टॉपला असलेले र्राठी साक्षहत्य र्धल्या काळात रटव्ही आक्षण 

क्षसनेर्ाच्या युगात र्ागे पडले. पण आता र्ोबाईल आक्षण इंटरनेट 

यांच्यार्ुळे र्राठी र्ाचकर्गव फ़ार र्ोठ्या प्रर्ाणार्र र्ाढतो आह.े आक्षण 

त्याच जोर्ाने त्यांच्यासाठी क्षलक्षहणारा दजेदार लेखक र्गवही क्षनर्ावण होऊ 

लागला आह.े र्राठी साक्षहत्याच्या भक्षर्ष्याबद्दल आम्ही अत्यंत आशार्ादी 

आहोत.  

आपली साि र्ात्र पाक्षहजे. आपल्या ओळखीच्या जास्तीत जास्त 

लोकांना ई साक्षहत्य बद्दल सांगा. त्यांचे ई र्ेल पत्ते र् whatsapp नंबर 

कळर्ा. त्यांना ई साक्षहत्यचं र्ोबाईल app download करायला सुचर्ा. 

आग्रह करा. ई साक्षहत्यचे र्ाकेटटग करा. एकदर् फ़ं्रट फ़ुटर्र येऊन खेळू. 
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जबरदस्त र्ाकेटटग करू. लाखांचे कोटी करू आक्षण र्राठी साक्षहत्य पुन्हा 

नंबर र्न ला आणू.  

ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान 

www. esahitya. com 

esahity@gmail. com 

आता ई साक्षहत्य चे APP उपलब्ध आह.े ई साक्षहत्यचं  App आपण खालील हलकर्रून 

आपल्या र्ोबाईलर्र डाऊनलोड करा आक्षण भरर्साट पुस्तकं फ़्री र्ाचा.  

https://play. google. com/store/apps/details? id=com. esahity. www. 

esahitybooks 

ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठानची ई बुक्स Whatsapp broadcast service  सुरू झाली आह.े 

पूणवपणे फ़ुक्कट पुस्तकं आता आपल्या र्ोबाईलर्र िेट. कृपया नांर् नोंदणीसाठी 7710980841 हा 

नंबर आपल्या र्ोबाईलर्र सवे्ह करा आक्षण नतंर या नंबरर्र र्ॉट्सऍप करून आपले नांर् र् शहराच े

नांर् कळर्ा. आपल्याला क्षनयक्षर्तपणे एक नर्ीन र्राठी ई पुस्तक Whats app द्वारे पाठर्ल े

जाईल. आपण ते पुस्तक आपल्या क्षर्त्रांना Whatsapp करा आक्षण भार् खा.  

आपल्या ओळखीच्या ककर्ान दहा लोकाचंे रे्ल आय डी आम्हाला कळर्ा. त्यानंा 

आम्ही क्षर्नार्ूल्य पुस्तके पाठर्ू. र् आपल्याला VIP सभासद बनर्ले जाईल.  
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