
 

 

पहचान कौन..? 

 
 

मी तुम�या घरात असतो, बागेत असतो, जंगलात असतो इतकंच काय, माझे 

काह� केसाळ नातेवाईक पा#यात पण राहतात. मला ओळखायची सोपी खूण 

(हणजे, मला आठ पाय असतात.. आठ!  

अभी पहचाना -या? 

तु(ह� त.डावर असणा0 या एकाच नाकाने वास घेता 2कनई?  

पण आपुन का 3टाईल 5डफरंट है.  

(हणजे आम�या त.डावर नाकच नसतं. त.डावर नाक असेल तर 8युट� 

ख9लास होता है, ऐसा आपुन को लगता है. कारण माझा चेहरा एकदम -ल�अर है. 

मी पायाने वास घेतो. आ<ण त ेपण आठ-आठ पायांनी, कारण माझी नाकं मा>या 

पायावर असतात.  

मी मा>या खाऊचा वास पायाने घेतो. तसंच मा>या जवळ येणा0 या शAचुा 

आ<ण BमAाचा वास मी पाय हलवून लगेच ओळखतो. (कारण दोघांचे वास एकदम 

5डफरंट असतात ना..) 

तु(ह� मुलं तुमची घरं तु(ह� 3वत: बांधत नाह�. तु(ह� रेडीमेड घरात राहायला 

जाता. पण आपुनका 3टाईल (हणजे, मीच माझा मोठा हवेशीर बंगला बांधतो. मोठा 

(हणजे तुम�या घरापेGा मोठा बांधतो आ<ण ते ह� तुम�याच घरात बांधतो. (हणजे 

तुम�या घरात 2, 3 2कंवा 4 खो9या असतील ना? पण मी तुम�याच घरात 

बांधले9या मा>या हवेशीर बंग9यात 2कमान 180 तर� खो9या असतात. काह�वेळा 

जा3ती पण असतात. आता हे वाच9यावर तर तु(ह� टोटल� कनNयूज झाले 

असणार. 

मी सुOदा तुम�याPमाणे घर� आले9या पाहु#यांचे आगत-3वागत करतो. पण 

तुम�या सारखं Qयांना खाऊ Rपऊ घालत नाह�. Qयांची उठ-बस करत नाह�. कारण 

अपना 3टाईल अलग है.  



मा>या घर� जे पाहुणे 3वे�छेने राहायला येतात 2कंवा मा>या घरात जे पाहुणे 

आगाऊपणे घुसतात ते मला इतके आवडतात, इतके आवडतात कU मी Qयांना 

खाऊनच टाकतो (काय करणार, मुझ ेकंVोल नह� होता) (हणून तर आम�यात 

(हणतात “अXतथी येवो भव. अXतथी खावो भव” 

अभी पहचाना -या..? 

आम�या कुटंुबात खूप सुपर3टास[ आहेत.  

हॉल�वुडचा  माक[  वेब मा]हQयै का तु(हाला? Qया�या आडनावात सOुदा “वेब” 

आहे. हा माक[  वेब तर आम�या इत-या Pेमात पडला कU Qयाने ‘आम�या नावाला 

माणसाचे नाव जोडून’ सुपरडुपर]हट Bसनेमे तयार केले. तु(ह� पण न-कUच पा]हला 

असणार यातला एखादा माझा Bसनेमा.. .. 

“ 3पायडर मॅन ” 

अभी पहचाना -या..? 

........................................................... 

- राजीव तांबे 


