
ततसये ऩान   
   
मंदा भी ठयलरे कि आऩण पुरे, बाज्मा ह्ांच ेबफमाणे आणून स्लत्च योऩटी तमाय िरूमा. भग गेरे 
फाजायात आणण भल्च ऩॉट, बाज्मा आणण पुरे ह्ांच ेबफमाणे, भाती खयेदी िरून आरे. दसुये ददलळी 
भी भाती भल्च ऩॉट भध्मे बरून फी रालून लय ऩुन्हा थोडी भाती घारून ऩॉट तमाय िेरी तन थोड ेऩाणी 
शळऩंून आता तनसगााच्मा चातुमााची लाट ऩाहत फसरे. िुणारा अिुंय रलिय पुटणाय होता तय िुणारा 
उळीय रागणाय होता. 
 
भी आऩरी सिाऱी उठरे कि योज ह्ा भाझ्मा नव्मा ऩाहुणमांची ऩाहणी ियामरा जामची. आठ ते दहा 
ददलस गेरे तन भग हरिेच दोन इटिुरी बफटिुरी चचभणी ऩाने डोिे िाढून भरा हाम िरू रागरी 
आणण भाझा आनंद िाम सांगू? भी खळु झारे. भग लाट ऩाहत फसरे िायण आता तय टोभॎटो, िािडी, 
लांगी, णझतनमा सगळमांचीच ऩाने अगदी सायखीच ददसत होती. भी भनात म्हटरे, ही लेगऱी लेगऱी 
ओऱख ूिळी मेणाय? ऩण आणखी तीन ते चाय ददलसांनी आणखी एिेि ऩान प्रत्मेिारा पुटू रागरे. 
हे ततसये ऩान आऩल्मा आऩल्मा िुटंुफाची ओऱख देऊ रागरे. टोभॎटोच ेऩान म्हणे भी आहे टोभॎटो 
िुटंुफातरा. तय लांग्माच ंऩान म्हणे भी आहे लांगी िुटंुफातरा. अळी प्रत्मेि जण आऩरी ओऱख देऊ 
रागरा. ती हरिे हरिे लाढू रागरी. 
 
भी त्मांना खते ऩण देऊ रागरे तन ती जोभ धरू रागरी. पुरे आरी भग पऱे धरू रागरी. भाझा 
आनंद तय खऩू लाढू रागरा. पुरे घयात िुठे ठेलामची कि िुणारा बेट द्यामची माचा भी वलचाय िरू 
रागरे, तन भग टोभॎटोरा दहयले टोभॎटो रागरे कि आता दहयव्मा टोभॎटोची चटणी िरूमा, बजी ऩण 
तऱूमा अळी स्लप्ने भी आिारू रागरे. थोडा टोभॎटोचा भुयंफा आणण नायऱ टोभॎटो लड्मा ियामच ेभनात 
ठयलरे. 
                  
गंभत म्हणून रालरेल्मा उरट्मा टोभॎटोरा टोभॎटो धरू रागरे तन भी आनंदरे. भाझी एि भैत्रीण आहे, 
ततरा अस ेफी रालून घयी प्रांट ियता मेते हे भाहीतच नव्हते. ततरा भी म्हटरे, "अगं अस ेफी रालून 
ते भातीत रुजलून मेणाये प्रांट हे  नसायीतल्मा प्रांटऩेऺा कितीतयी जास्त आनंद देते. िायण त्मारा 
आऩण रालर,ं त्माची प्रगती आऩण ऩाहतोम, त्मारा खत घारतोम आणण दहा-फाया ददलसांनी दोन 
ऩानांतून आऩरा लेगऱेऩणा दाखलत ततसये ऩान मेतेम आऩल्मा िुटंुफाची ओऱख दाखलामरा."   
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