
मालक�ह�ाची न�द 
“हा माझा आयफेल टॉवरसमोरचा फोटो,” सहुास उतसाहाने दाावव होवाााा 

पंधरा �दवसांचया युरोपचया ��पसाठी ‘मधयय�’ सुहास-िसमवांनी मोठी पदरमोड केली होवीा 
तया ाचााव युरोपचया काही मोजकया  हरांव मोज�न एााद ्दसुरा �दवस तयांना िमळाला होवाा 
महणजे आयफेल टॉवरची सोबव दोन-वीन वासच लाभली होवीा मग वो थोडका वेळ तया 
मनोऱयाववन �दसणारा िवहगंम दाेावा बघणयाव न घालववा तया मनोऱयासमोर उभं रा न 
फोटो घेणयाव तयांनी फुकट का घालवला होवात आयफेल टॉवरचे �ावसाियक 
छायािच�कारांनी अनेक दिृ�कोनांव�न काढलेल,े उ�म �वीचे  केडो फोटो आंवरजालावरचया 
‘िफलकर’सारखया सथळांवर सहज पहायला िमळवावा मग सवासाधारण कण मेऱयाने सवव चया 
कुववीनुसार सामानय फोटो काढ�न काय सुा लाभवंत 

तयाव�न अनेकांना अनेक �कारचं साु लाभवंा ब�वेकांना पुढलं आयुषयभर तया फोट�चया मदवीने 
िवथलया सुाद अनुभवांची उजळणी करायची असवेा काहहना आपण िवथे जाान आलो ह े
फोटो-पुरा�ािन ी  ाबीव करायचं असवंा काहीजणांना ‘सफरीला गेलयावर फोटो काढायचे 
असवाव’ हा िनयम पाळायचा असवोा वस ंकेलयााेरीज तयांचं वे �ठकाण ‘होव’ नाहीा काहहचा 
हवे� ‘वुमहाला न जमललेी युरोपची महागडी सहल आमही केलीी’ हा मोठेपणा िमरवायचा 
असवोा काहहचया मवे ह ेसफर-फोटो दाावणं ह ेिव�पवी न आलयावर िवथला �साद वाटणं 
�कवा गंगो�ी न आणललें वीथा जवळचया माणसांना आवज�ान दणंे यासारां असवंा ‘कुणाला 
सहजी न जमणारी या�ा जेवहा आमचया पदराव पडली वेवहा आमहाला वुमची आठवण आली,’ 
ह ेतयाव अिभ�ेव असवंा  

�सदबादने तयाचया अद ्भवु सफरहववन िहरेमाणकं परव नेलीा �तयेकालाच अस ंाास काहीवरी 
घरी नयायचं असवंा िवथली जी समृिविचनह ंमनाव भरवाव वी िा ाला परवडव नाहीवा मग 
ब�वेक जण आधुिनक वं�जानाचया जादाु �भावाने एक कळ दाब�न अखाा आयफेल टॉवरच 
जससाचया वससा आपलया कण मेऱयाव पकड�न घेवावा तयाचयासोबव सवव चा फोटो घेवा आला 
महणजे वर तया उ�ुंग टॉवरवर तयांची मोहरच उमटवे; वे ‘ाुद ही बुलंद’ होवावी तया फोटोव�न 
वो तयांचया ‘मालक�चा’ टॉवर वे आपलया घरी घाेन येवाव आिण वे ‘तयांचं पण�रस’ 
िम�प�रवाराव िमरववावी  

सिचनची सवाारी घेणाऱयांनाही असाच तया सवाारीपुरवा सिचनवर ह� िमळवोा या 
‘मालक�ह�ाचया’ साुाने न��च कुणाचंही नुकसान होव नाहीा पण असंच सुा काही जणांना 
काही िवना कारी �कारांनी िमळवंा एाादा सोमयागोमया दौलवाबादचया �कललयाचया 



दरवाजयावर आपलं नाव कोरवो वेवहा तयाने औट ाणाव तया �कललयावर आपलं ि �ामोवाब 
केललें असवंी  

आिण अ ा सुााला एक िवधायक पयाायही िनघ�  कवोा एाााा �दव ी आपण धयासाने 
झपाट�न काही चांगल ंकाम केलं आिण वे डायरीव िलिहल ंक� वो �दवस ‘आपला’ होवोा अ ी 
िवधायक, कलयाणकारी न�द घडवायला �दवसाचया चौकटीव पकडललेया ववामानकाळा न 
आणाी योगय जागा अस�च  कव नाहीा 
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