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माझी बायको, तिची बहिण, बॅडममिंटन आणण मी 
 
माझ्या बायकोचा एक छंद म्हणजे सर्व गोष्टी अगदी नियमाप्रमाणे, योग्य प्रकारे, योग्य लोकांच्या 
बरोबर आणण योग्य रे्ळी.... बहुदा रे्ळेपूर्ीच... करायच्या. म्हणजे आमच्या घरी १ जािेर्ारीच्या 
सकाळी Happy New Year Honey” हे दुसरे र्ाक्य असत. पहहले असत, “आपले  Taxes 
करायला आपण सुरर्ात करायला हर्ी हं !”  
 
आता, आजपयंतच्या आयुष्यात आमचे Taxes कधीही उशिरा गेलेले िाहीत. आमचा काही off 
shore trust िाही की oil and gas investment की इतर काही भािगडी िाहीत. मग ह्या 
“हं” च्या र्ाक्यािे िव्या र्र्ावच स्र्ागत का व्हार् ? 
 
तसेच आम्ही ७० मैलाच्या speed zone मध्ये असतािा ६५ मैलार्र काटा चचकटला की, “तू 
गाडी फार जोरात चालर्तोस हं !” असं का ऐकारे् लागत ?  
 
पण यालाच तर म्हणतात छंद!!  
 
या छंदांपेक्षाही जास्त आर्डणारा नतचा आणखी एक छंद, श्री समर्व रामदासांिी ि शलहहलेला 
मिाचा श्लोक सांग ूिकतो,”  
  
जे जे आपण ठारे् ते ते भार्ंडा शिकर्ारे्|  
िहाणे करूि सोडारे् कुटंुबजि||.” 
 
ककंर्ा लोकमानयांसारख्या गजविे प्रमाणे, ”मला समजलेले, उमजलेले  सर्व काही माझ्या बहहणींिा 
शिकवर्णे हा माझा जनमशसद्ध “ताई” हक्क आहे.”  
 
माझ्या बायकोच्या ह्या छंदाचे नतच्या बहहणींिा फार कौतुक आहे. त्या त्यांच्या ताईकडे 
सर्वगुणसंपनि बहहण या आदराच्या भार्िेिे पाहतात. कर्ीच्या ढंगािे सांगायचे तर माझी बायको 
म्हणजे उत्साहाचा  एक खळखळणारा झरा आहे अस त्यांिा र्ाटत. मग नतचे योगासिाचे प्रयोग 
असोत, की fusion cookingचे experiments असोत!  
 
माझ्या बायकोच ंरशसकतेिे जगणे, नियशमतपणे आहार वर्हार करण इत्यादी उपक्रम पुण्यात 
नतच्या बहहणींच्या घरी हौिीिे र्ाचले आणण ऐकले जातात, आणण कधी कधी तर ते उपक्रम 
आचरणात आणण्याचा गभंीर वर्चारही केला जातो.  
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िरे् उपक्रम र् त्यांचा उहापोह हा माझ्या बायकोचा आणण नतच्या बहहणींच्या दरूध्र्िी संभार्णाचा 
एक प्रमुख भाग असतो. हे छंद जरी नतच्या सर्व बहहणींच्या आणण भाचरांच्यासाठी असले तरी 
नतचा वर्िेर् रोख असतो तो नतच्या नतसऱ्या बहहणीकडे! 
 
त्याची कारणं मलाही माहहत आहेत.  
 
४० व्या र्र्ी VRS घेणारी माझी नतसरी मेव्हुणी  म्हणजे Newton च्या पहहल्या नियमाचे एक 
उत्तम प्रनतक आहे. “object at rest stays at rest” नतला कोणतीही हालचाल करायचा भयंकर 
कंटाळा आहे. म्हणजे ती जर पुरुर् असती, आणण नतला  जर नतला शमिा असत्या,  तर आपण  
सर्ांिी िाळेत र्ाचलेल्या गोष्टीप्रमाणे, नतिे शमिीर्रचे द्राक्ष तोंडात टाकायला िोकर ठेर्ला 
असता.  
 
म्हणूि माझी बायको नतच्या ह्या बहहणीला स्र्तःचे व्यायामासंबंधीचे उपक्रम मुद्दाम आणण 
अत्यंत उत्साहािे सांगते.  
 
सध्या माझ्या बायकोचा िर्ा उपक्रम आहे बॅडशमटंि खेळणे. 
 
आमच्या िेजाऱ्यांच्या आग्रहािुसार ह्या उपक्रमाची सुरर्ात झाली. आणण मग बायकोच्या योग्य 
रीतीिे, योग्य रे्ळी.... इत्यादी नियमाप्रमाणे नतचे Badminton चे धडे सुरु झाले.  
 
फुल आणण बॅट यांची तोंडओळख घडवर्ण्याच्या समारंभाला  नतला  बरेच पररश्रम करारे् लागले. 
पण नतच्या जजद्दीिे ते  हळूहळू घडूि आले. Badminton हा र्रूि र्रूि अगदी साधा र् सोपा 
र्ाटणारा खेळ खेळतािा होणारी मिाची र् िरीराची प्रचडं कसरत नतला खपू भार्ू लागली, आणण 
हेतूपूर्वकही र्ाटू लागली.  
 
हा खेळ आपल्या Newtonian बहहणीसाठी रामबाण उपाय आहे ह्या वर्चाराच्या उत्साहात एक 
हदर्स बायकोिे बहहणीचा फोि िंबर कफरर्ला. पहहला औपचाररक संर्ाद झाल्यार्र बायको 
मुद्द्याकडे र्ळली. “अग, गेले दोि महहिे मी बॅडशमटंि शिकतेय. पहहल्यांदा कठीण गेले पण 
आता अगदी चांगले जमतय  बघ. आणण खेळतािा खपू मजा येते. ‘खपू’ र्र खपू जोर देऊि 
बायको म्हणाली “तू आता badminton शिकण्याचे र्गव लगेच लार् बघ.” बायकोची  सूचिा. 
 
दुसऱ्या बाजूिे बहहणीच्या हसण्याचा  आर्ाज आला. “बॅडशमटंि, ईश्ह्य त्यात काय शिकायच ं! 
बॅट घेऊि फुलाला मारायच”ं बायकोला हे उत्तर अपेक्षक्षत असार्ं. आळिी माणसाला किातच 
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काही हदसत िाही, म्हणजे काहीच करण्यासारखे िाही हा बहहणीचा िेहमीचा वर्चार बायकोच्या 
चांगला पररचयाचा होता.  
 
 “तू कधी रॅकेट तरी हातात धरल्येस का?” बायकोि िॉट मारला. 
 “अग खपू रे्ळा. परर्ाच तर खेळले” बहहणीचा प्रनतिॉट.  
 “कोणा बरोबर ?” बायकोचा उलट तपासणी प्रश्ि. 
 “अरंुधती बरोबर, Singles खेळले” बहहणीचे उत्तर. 
 “ही अरंुधती कोण?” उलट तपासणी चालू.  
      “अग, िाटेकर” 
      . 
      . 
 “िाटेकर?“,  
 
“हं, अरंुधती िाटेकर. आपल्या िाळेत होती िा. बॅडशमटंिची Champion.....िंद ू िाटेकरांची 
िात”  
 
आमच्या घरात टाचणी–पडू  िांतता झाली. बायकोचा चेहेरा कृष्णमेघांच्या छायेत गेला. ओठांचा 
चबंू झाला. स्र्तःला सार्रण्याचा प्रयत्ि करीत बायको पुटपुटली, “अग,ं लाईि मध्ये बराच 
disturbance येतोय. िीट ऐकू िाह्ये. पुनहा केव्हातरी फोि करीि....bye” र्ाक्य पूणव होण्याच्या 
आतच Receiver फोिर्र गळूि पडला होता.  
 
माझ्या मेहुणीिे मारलेला smash मला र्ोड्या गुदगुल्या करूि गेलाच. 
 
गभंीरपणाचा आर् आणण्याचा प्रयत्ि करत मी म्हणालो, “अग ंआठ र्ाजले, चल, आज तुला 
Drop-shot शिकायचा िा ?”    
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