
आखँ� दखेा हाल 
“अगदी खरं आह ेते! मी �त्य माझ्ा  डो्ांाी ीापहलं्!”  
माणसांचा स्ततः्ा  डो्ां्र गा  प् ास असतडस 
आील्ा ममददचा  ार मडोा  ाग ददृ ीीी पागप त असतडस पी्ा् आीले  डोे  तर अाेे 
�ाण्ांसारखे  डो्ाः्ा दडा ोा दंाा ासतातत ते चेहच्ाः्ा ीु ः्ा  ागात असतातस  तर 
�ाण्ांाा ा  दसणारे  ेत्ेे ोारेा्े  डो्ांः्ा त्ा रचाेमुोेच आील्ा ा रेत सह  
 रतात आपण समडरः्ा ददृ ्ाः्ा खडलीचाही अंदा  ्ेतडस  
माणसांची ऐेण्ाची आपण ्ासा्वा पाषेकष ेा ण्ाची ेु्त  तर �ाण्ांंा ेमी असतेस 
पासगाषत तगदा रहाण्ासाोी माणदस ोराचसा ददृ ी्रच अ्लंोदा असतडस महणदाच   े ीापहल ं
ते सत्च असणार ह ेतड गदपहत धवा चालतडस  
टीवही्रः्ा  ापहराती  डो्ांाी  दसतात! महणदा त्ांः्ा्र सह  प् ास ोसतडस त्ा 
ोघदा ्ु्ती दर आो्�ाला आीला साोण ोदलतात आपण आ्ा मुलांाा ााााप्ध ीौपृे 
ीे्ं ीा तातस 
 डो्ांाी ्ाचलेल्ा म ेुरा्र तर लडेांची �धदाच असते!  
मान््र ्तषमााीपांतला ोराचसा म दे र  ोाोदारीाे  ाीलेला असतडस ीण ेाही अीीही 
द्�ीप ंअसतात े� ज्ांत ीपीांचा मडोदला घेेा ह�ा तीा ोातम्ा आपण �चारातमे 

म दे र  ाीता ्ेतडस ोच्ाच  डो्ा ाो�ांाा त्ा ीां च्ा्रः्ा ेाो्ातलं ेाोोेरं 
 दसतच ााहीस 
आंतर ाला्रही अाेे खड साो �चार चालद असतात, 
‘र�ाः्ा चड्ीस ोाटल्ा च ्ल्ा े� कद्प्ेार ीदणषीणे ोरा हडतडत तीरेीाची गर  
रहात ााही!’ 
्ासारख्ा �चारााे लडेांची  दीा दल हडतेत ्डग्  ीा् लांोणी्र ी तातस त्ामुोे 
प ्ा्र ोेततंस 
आीली ददृ ी  स्ी असतेस ‘्ा आ दे तीत  ेती पपेडण आहते?’ ्गपरे खडटे आ ास पामाषण 
ेरणारे अाेे खेो ददपृ�मा्रच आधारललेे असतातस   
 ेत्ेेदा तर ेा् ीहा्चं ह ेममददः्ा ीद ष्रहा्र अ्लंोदा असतंस  
ोाहरे धडधड ीाेस ी त असतााा ‘ताासा तला्ाे दा ्ेणाच्ा तीा ्ापहन्ा  ुटल्ामुोे 
मंुोईत ी�ास ट�े ीाणीेीात,’ ही ोातमी  दसली तरी ीटेा  डो्ात पीरत ााहीस  
समा ातल्ा �पतपित ���ाे ्तषमााीपात लखे पलपहला े� त्ात ेाही चुे�ची प्धाां 
असली तरी ती आील्ाला  दसत ााहीतस  



म�ा षे  ोा्णाच्ा  ेा ेंीाीाे तजज म�ीारखी लडेां्र ेाही �्डग ेेलेस त्ा तजजांाा 
 े  ोांीासदा ोाणाच्ा लाल म�ाची ोाटली आपण  े ीां च्ा दावची ोाटली चाखा्ला 
 दलीस तजजांाी त्ा लाल म�ातला  ोांचा स्ाद  ारच ्ाखाणलास ेंीाीाे त्ा दडनही 
ोाटल्ांत तीच ीां री दाव  रललेी हडतीस  े�त  � दे पपम लाल रंग पमसोला हडता! ीण 
तजजांः्ा प  ेआधी त्ांः्ा  डो्ांाी ती दाव ‘चाखली!’ आपण पतची च् ेीी लागेल ते 
आधीच ोर्ल!ं मग अथाषतच त्ांः्ा ममददला त्ा दावत  ोांची च् साी ली! 
 ेत्ेेदा ‘ दसतं तसं ासतंस’ महणदाच सत् सम दा घ्ा्चं असेल तर  े  दसतं त्ा्र  डोे 
झा दे ा प् ास ोे द् ा्ेत ते प्चारीद ष्े  घ�ा  डो्ांाी ीहा्ं आपण मगच स्ीेारा्ंस   
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