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�व
ान �ककथा : 01 
 

 

एक हात लाबं.. 
 

 

 

कालपासनू घरात या "सल#ंग फॅनचा खडाम खडाम, खुटूम खुटूम असा 

आवाज येत होता. आई वतैागून बाबांना 5हणाल# “तो पंखा तर# द9ु:त करा 

नाह#तर बंद तर# करा. या आवाजाने डोकं उठलंय माझं. सतत ख-ख ख-ूखू स?ुच 

@याचं.” 

बाबा भवुया ऊंचावत 5हणाले,“दोDह# करतो. त ूसाEंगतलेल# दसुर# गोFट आधी 

करतो आIण आधी सांEगतलेल# गोFट मग करतो. कळलं?” हात नाचवत सारा 

5हणाल#, “नाह# कळलं.” 

“अगं 5हणजे आधी पंखा बंद करतो आIण मग तो द9ु:त करतो.” असं 

5हणत बाबांनी दारामागे ठेवलेल# ॲ य"ुमनीयमची फो डीगं "शडी आणल#. 

पंNयाखाल# ठेवनू उघडल#. 

पदराला हात पसुत पंखा बंद करत आईने �वचारलं “काह# मदत हवीय का?” 

उOया मारत सारा 5हणाल#,“मी आहे आई..” 

पंखा थांबताच बाबा सावकाश "शडीवर चढले आIण आई :वयंपाकघरात गेल#. 

“अरेQया ती पंNयाची कॅनोपी खाल# घसरल# आहे. @यामळेुच @याचं ख-ख ख-ू

खू, ख-ख ख-ूखू स?ु आहे.” 

“पण ती खाल# का घसरल#?” 

“अगं सारा, पंखा Rफरताना @याची दांडी पण हलत असत.े धSके लागून @या 

कॅनोपीचा :Tू सैल झाला आIण घसरल# कU ती. तो :Tू घV केला कU झालं.” 
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“म.. तु5हाला तो :Tू WायXहर देऊ का?” 

“अगं :Tूचं डोकं पाहून @या मापाचा योYय :Tू WायXहर Zनवडावा लागतो. हा 

कॅनोपीचा :Tू इतका लहान आहे कU @यासाठ\ आप याकड ेतो छोटा टे:टर आहे 

ना, तोच दे मला.” 

साराने सामानाची बॅग उघडल#. @याबॅगेत वेगवेगळे पाने. लहान मोठे :Tू 

WायXहर, वायर#ंच ेतुकड,े नट-बो ट, वॉशस_ असलं काह#बाह# सामान होतं. साराने 

@या पसा` यातून बरोaबर टे:टर बाहेर काढला. �वजेचा bवाह आहे कU नाह# हे 

शोधcयासाठ\ @याचा उपयोग Xहायचा. 

टे:टर घेऊन सारा आल#. बाबा "शडीवर उभे होते. आता हा टे:टर बाबांना 

dयायचा कसा? साराला beन पडला. 

बाबांनी साराQया मनातलं ओळखलं. “थांब मी तुला एक कोड ंघालतो. gया 

टे:टरच ेटोक माhयाकड ेक9न जर त ूमाhया दशेने वर उडवलास तर ते टोक 

मला लागू शकेल. आIण टोक तुhयाकड ेठेवलंस तर तो खाल# तुhया अंगावर पडले 

कारण टे:टरची मठू जड असत.े म.. आता मला सांग हा टे:टर अ@यंत सरुijतपणे 

माhयाकड ेतू कसा फेकशील?” बाबांच बोलणं थांबलं आIण साराचं �वचार चT सु? 

झालं. 

इतSयात आईने Rकचन मधून डोकावनू पाहताना हात लांब केला. jणात 

साराला आयkडया सचुल#. उजXया हाताचं पहलं बोट सरळ क9न चटुकU वाजवत 

सारा 5हणाल#,“बाबा Xहा तयार. मी फेकते हा टे:टर तुमQयाकड.े.” 

बाबा घाब9न 5हणाले,“अगं पण कसा फेकणार? नाह#तर @या पंNयासारखं 

खडाम खडाम, खुटूम खुटूम मला करावं लागेल.” 

सारा हसतंच "शडीQया पायाशी उभी राह#ल#. Zतने उजXया हातात टे:टर 

आडवा धरला. हात सरळ लांब केला. आIण बाबांना 5हणाल# “आता कॅच पकडा.मी 

टे:टर आडवा फेकणार आहे 5हणजे @याच ेटोक तु5हाला लागणार नाह#. टे:टर 

आडवा वर आ याने @याचा कॅच पकडणं त5ुहाला सोपं होईल..” 

साराला मधेच थांबवत बाबांनी �वचारलं “अगं पण माझा कॅच सटुला तर..?” 
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“बाबा असं हो काय �वचारता? समजा तुमचा कॅच जर# सुटला तर# टे:टर 

माhयापासनू ‘एक हात लांबच’ पडले. हो Rकनई?” 

बाबा काह# बोललेच नाह#त फSत हसत-हसत हं..हं.. करत गरुगुरले आIण 

कामाला लागले. 

साराला थोपटत आई 5हणाल#,“Xवा! दोघांचा ह# आवाज बंद झाला. एक 

पंNयांचा आIण दसुरा...” 

आईकड ेपाहात बाबा 5हणाले,“5हणून तर मी साराचा फॅन आहे.” 

आIण घरातले तीन सजीव पंखे हॅ हॅ करत हस ूलागले. 

 

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