
"रिश्ता वही, सोच नयी!" 
"आई, तुरा शा वलस्ऩयचा ऩॅक घ्मामचा आशे काम?" 

बय वुऩय भाकेट भध्मे 10 लऴाांच्मा भुराने खणखणीत आलाजात वलचायरेरा प्रश्न ऐकून भी थथजूनच गेरे! अख्खख्खमा 
वुऩयभाकेटने भाझ्माकड ेलऱून ऩाहशरं!!  

त ेधयणी आऩल्मारा ऩोटात घेईर तय फयं लगैये काम अवतं त ेषणबय लाटून गेरं. भग स्लतः रा वालयरं. रषात 
आरं की, शाच तो षण, शीच ती लेऱ...आऩरं भूर भोठं शोतंम शे ओऱखण्माची! 
भग प्रमत्नाने आलाज स्स्थय ठेलून म्शणारे , "तू वलचायरंव शे फयं झारं ये. भी इकड ेवाफण घेऊन झारे की मेत ेत्मा 
फाजूरा!" 
त्मा षणी भी जय त्मारा  

"गप्ऩ फैव, तुरा कुणी वांथगतराम शा नस्ता उद्मोग?"  

"शा तुझा वलऴम आशे का? जा दवुयीकड ेबफस्स्कटं लगैये फघ.." 
अवं काशीतयी वांथगतरं अवतं तय ती टोरलाटोरली झारी अवती. ती त्माराशी रषात आरी अवती. 
भुख्खम म्शणजे एका भशत्त्लाच्मा वलऴमाफद्दर ऩोटच्मा भुराळी फोरामची वोन्मावायखी वंधी भी दलडरी अवती! 
भग घयी आल्मालय भी एका डॉक्टय भैबिणीरा पोन केरा. ततचा भुरगा फयाच भोठा आशे. तळी ती बयऩूय अनुबली 
आणण जाणती स्िी. 10 लऴाांच्मा भुराळी काम आणण कवं फोरालं माच्मा ततच्माकडून थोड्मा हटप्व घेतल्मा.  

नंतय ततच्मा वल्ल्माप्रभाणे भुराळी भी स्िीचं गबााळम आणण त्माचं भासवक चक्र मावलऴमी फयंच फोररे. 
ळेलटी भी वांथगतर,ं 

"शा आईच्मा फेफी फॅगचा भेंटेनन्व आशे. आणण तो नीट शोत अवरा की आईची तब्मेत छान याशते. शी फेफी फॅग 
ककती भशत्लाची आशे फघ. ततने तुरा व्मलस्स्थत नऊ भहशने वांबाऱून भोठं केरं. आणण म्शणून तू अवा छान , गोड 
भुरगा आम्शारा सभऱाराव!"  

शे ऐकून तय गडी खुळच झारा!! 
वंध्माकाऱी त्माचा फाफा घयी आल्मालय त्माने रगेच फाफारा आभची चचाा वांथगतरी. फाफानेशी भग ऩुढे वांथगतरं , 

"आईचा जेव्शा भेंटेनन्व वऩरयअड चारू अवेर तवे्शा ततरा आऩण शोईर तलेढी भदत कयामची , ततरा आयाभ द्मामचा. 
ततची काऱजी घ्मामची. आताऩावून दय लेऱी तूशी भाझ्माफयोफय शे कयळीर ना?"  

भुराने अगदी गंबीयऩणे शोकाय हदरा.  

सळलाम त्माने काशी घयी सळलासळल ऩाऱरी जाते, ऩण आऩल्माकड ेनाशी शा एक खूऩ भशत्त्लाचा भुद्दाशी त्मारा 
वभजालून वांथगतरा. 
 ऩुढच्माच भहशन्मात भाझ्मा वऩरयअडच्मा वुभायाव भाझा नलया ऩयदेळी गेरा शोता. त्मा लेऱी भुराने भरा 
जलऱ मेऊन वांथगतरं, "आई, तू अस्जफात काऱजी करू नकोव. फाफा नवरे तयी भी तुझ्मा भेंटेनन्वच्मा लेऱी भी 
तुरा शली ती भदत कयेन, बाजी आणून देईन, चशा करून देईन, ऩाम दाफून देईन..." भाझ्मा डोळ्मात एकदभ अशू्र 
आरे! त्मारा जलऱ ओढून सभठीत घेत म्शणारे, "फाऱा, खयंच ककती भोठा झाराव ये!" 

भरा लाटत,ं गबााळम मा अलमलावलऴमी त्माच्मा भनात आदयच उत्ऩन्न झारा अवेर, घणृा नक्की नाशी! 



"Start from the boys" म्शणतात त ेउगीच नव्शे!! 


