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पु ा आ ण पु  दोघांनी पलंगाव न टुणकन उडी मारली. 

आज मु जीचा वाढ दवस होता आ ण यांना त याकडे जा यासाठ  ेन गाठायची होती.
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मु जी हणजे या जु यां या आई या आईची आई..! पणजी अ जी. या भावंडा या अ जीबरोबर ती हैसूरला राहते. खरं

हणजे, तचा वाढ दवस नेमका आहे कधी याची न क  मा हती कोणालाच नाही पण अ जी नेहमीच मकर सं ाती या सु या

दवशी तो साजरा करत असे.

"अ मा, आज तकडे केक असेल?" पु ने वचारले. "भला मोठा लुसलुशीत केक यावर गुलाबी रंगाचं म आ ण यावर

ठेवलेलं एक गुलाबाचे म त फूल.. वा.."

"छे..." पु ा उ रला. " हाता या लोकां या वाढ दवसाला केक - बक काही करत नाहीत आ ण दोनशे मेणब या मावतील तरी

का या केकवर?"

"अरे बाबा, मु जी काही दोनशे वषाची नाहीय..." पु  हणाली " कती वषाची आहे ग ती, अ मा?"

अ मा हसत हसत हणाली, "आपण तथे गे यावर तु ही तलाच का नाही वचारत हा ?"  
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हैसूरमधील या हर ा कौलां या जु या घरात
पोहचताच ते दोघं मु जी या खोलीकडे धावले
आ ण एका सुरात ओरडले, 

"हॅ पी बथडे, मु जी. कती वषाची झालीस तू
आज?"

मु जी या दोघांना कुशीत घेत हणाली, "मी
कती वषाची झाले? कोणास ठाऊक! पण याने

काय फरक पडतोय..."

"पडतो..." पु ा आ ण पु  आपला ह  पुढे चालू
ठेवत  हणाले.
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मु जी हसत हणा या, "असं बघा, मा या ज मा या बरो बर पाच वष
आधी आपले महाराजा, द लीम ये भारतीय महाराजा आ ण महाराणी
यां यासाठ  झाले या एका शाही मेजवानीसाठ  गेले होते. या वेळ  एक

टश राजा आ ण राणी भारत भेट साठ  आले होते आ ण आप या
महाराजांना एक सुवण पदकही मळालं होतं."

"अरे वा, मेजवानी... , मग न क च यात खूप केक असणार," पु
हणाली. "पण हा राजा कोण होता, मु जी? तुला ते जर मा हती असेल

तर याने क हा भेट दली हे आ ही न क च शोधून काढू. आ ण यात पाच
वष मळवले क तुझा ज म झाला तेही आ हाला समजेल..."

खांदे उडवत मु जी हणाली, "मला नाही बुवा आठवत ते..."
पु ाचा चेहरा एवढासा झाला.
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"थांब हं," मु जी हणा या, "मला काही
आणखी आठवतं का ते बघते. अं... अं...हां, मी
जे हा तु या वयाची, हणजे नऊ-दहा वषाची
होते ना, ते हा माझे काका आम या घरी आले
होते आ ण मला ' व छ' ेन वषयी सांगत होते"

" व छ ेन?"

"हो ना," मु जी उ साहाने सांगू लाग या, " या
वष  मुंबईत ती ेन सु  झाली होती. अगद
व छ वास होता तो. कुठे कप ांवर काळ

धूळ नाही क  चेह यावर नाही... अगद  व छ!"

ते दोघंही त याकडे आ याने बघू लागले.
ेन या वासात कोणी अ व छ कसं होऊ

शकतो?
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"काही वषानी..." मु जी सांगू लाग या, "माझं ल न झालं. ल ना या वेळ
मुलगी कमीत कमी पंधरा वषाची तरी असली पा हजे असा ते हा कायदाच
होता, आ ण माझे वडील कधीच कायदा मोडत न हते, याचा अथ ते हा
न क च मी सोळा वषाची असणार. आम या ल नानंतर थो ाच दवसात
तुम या मु जाना मुंबईत नोकरी मळाली आ ण आ ही हैसूर सोडले."
  
"तुझं ल न झालं या वष  एखाद  मह वाची घटना घडली मु जी?" पु ाने
वचारले.
  
"घडली क ..." काहीशी ख न होत मु जी  हणाली " या वष या दसरा
महो सवात येथील मो ा धरणाचं आ ण या या जवळ असले या सुंदर
बागेचं महाराजांनी उ ाटन केलं, पण मला नाही ना तो समारंभ बघता
आला. मी यावेळ  मुंबईत होते ना..."

"मो ं  धरण?" उठून बसत पु ाने वचारलं "अजून ते आहे तथे?"  
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मो ाने हसत मु जी हणाली, "अथात! चांगलं खंबीरपणे उभे आहे अजून... या धरणानेच तर कावेरीला वेसण घातली आ ण

पावसा यात येणारा पूर थांबवला. शवाय उ हा यात शेतांना पुरेसं पाणी पण मळू लागलं."  

 

तेव ात अ जी तकडे डोकवत हणाली, "अ मा, तू के आर एस ब ल बोलतेयस का?" 

"हो ग, या याब लच..." मु जी अ जीकडे मो ा ेमाने बघत हणाली. "तुमची अ जी हणजे माझे पाचवे बाळ, सग यात

लहान पण ते हढेच माट. मुलांनो, तु हाला मा हतेय् का, माझी सगळ  मुलं अगद  घ ाळा या वेळेसारखी ज माला आली.  दोन

पावसाळे झाले क  एक बाळ! तुम या अ जी या ज मा या दवशी मु जा कुठे सापडेचनात. गोवा लया टँक मैदानावर

गांधीज चं भाषण होतं ते आपण ऐकायला गेलो होतो असं मग यांनी सां गतलं. या दवशी एवढे उ साहात होते ते क  दवसभर

'छोडो भारत' अशा आरो या देत होते... या आरोळयांमुळे ते छोटंसं बाळ दचकतय् हे सु ा या वे ा माणसाला कळत

न हतं..."
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"छोडो भारत!" उ साहाने डोळे मोठे करत पु  ओरडली. "आपण शकलोय हे पु ा, आप या इ तहासा या ध ात! १९४२ साली

ही चळवळ सु  झाली. याचा अथ १९४२ साली..."

"अ जी ज माला आली..." तला मधेच थांबवत पु ा हणाला, " मु जी नाही ग..."

"अग, ती सुरवात आहे" पु  हणाली, "अ जी, तुझा ज म कोण या वष  झाला ग?"

" ा वष  ७४ वषाची होईन मी" अ जी हणाली," याचा अथ माझा ज म कधी झाला? चटकन हशोब करत पु  हणाली,

"१९४२*!" अ जीने मन डोलावली.

*(२०१६ - ७४ = १९४२) 
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"आता बघ, अ जी हे मु जीचं पाचवं बाळ आ ण तची सगळ  मुलं दोन - दोन वषा या अंतराने ज माला आली," पु ा

हणाली,"याचा अथ जर आजी १९४२ साली ज माला आली आहे तर..."

"... मु जीचं चौथं बाळ १९४२- २ = १९४० साली ज माला आलं, तसरं १९४०-२ = १९३८, आ ण सरं १९३८-२ = १९३६

तर प हलं बाळ ज माला आलं १९३६-२ = १९३४ साली."

"याचा अथ मु जीचं ल न १९३२ साली झालं..." पु  ओरडली. 

"असच काही नाही बरं," पु ा हणाला, "मु जी या ल नानंतर दोन वषानी तला प हलं बाळ झालं असं कुठं तनं हटलय? ती

फ  एवढंच हणाली क , या वष  तचं ल न झालं या वष  हैसूरम ये धरण बांधलं गेलं."
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"मुलांनो, तु हाला ाचा उपयोग होतोय का बघा बरं ..." हातात,
मु जीला आवडणा या खरी या वा ा घेऊन येत आजी हणाली. "के
आर एस हणजे कृ णराज सागर धरण आ ण या या जवळच वृंदावन
गाड स आहेत. आपण गे या वष  या बागेतील संगीता या तालावर उडणारी
कारंजी बघायला गेलो होतो, आठवतंय?"

या दोघांनी मान डोलावली " वा..." पु  हणाली, "तू केलेली खीर एकदम
म त झालीय अ जी."  
 
"अ जी, तुला ठाऊक आहे, केआरएस कधी बांधलंय ते?"
 
मान हलवत अ जी हणाली, "मला न क  ठाऊक नाही, पण जेवण
झा यावर तु ही अ जाबरोबर से ल लाय रीम ये जाऊन शोधू शकता."
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लाय रीम ये पु ाला हैसूरचा इ तहास असलेलं एक पु तक सापडलं. "हे बघ, मला सापडलं." तो कुजबुजत हणाला, " या थळांना हैसूरम ये सवा धक
पयटक भेट देतात ते, के आर एस धरण आ ण वृंदावन गाड स हे लोकांसाठ  १९३२ साली खुलं कर यात आलं."
या दोघां या चेह यावर भलं मोठं हसू पसरलं. याचा अथ मु जीचे ल न खरेच १९३२ साली, ८४* वषापूव , झालं होतं. 

*(२०१६-१९३२ = ८४)   
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"ल न झालं ते हा आपलं वय १६ वष होतं असं मु जीला वाटतंय," पु
हणाली, "पण तचं वय १५ कवा १७ कवा १८ सु ा असू शकतं."

" त या मुंबई या काकांनी तला ' व छ' ेनब ल सां गतलं ते हा ती सुमारे
९ कवा १० वषाची होती असंही ती हणाली," पु ा हणाला. "याचा नेमका
अथ कदा चत अ जाना ठाऊक असेल."

अ जा पु तकां या खोलीत बसले होते.

"अ जा" पु  यां याजवळ जाऊन कुजबुजली, "पूव या काळचा ेनमधून
केलेला वास करणा या लोकांना मळवून टाकणारा होता?"

मान डोलवत अ जा हणाला, " या वेळ  वीज न हती, कोळशावर
चालणारी वाफेची इं जन होती ना, मग चमणीमधून उडणारी कोळशाची
काळ  धूळ येकावर आ ण येक गो ीवर बसत असे.."

"मी हटलं न हतं. पु ..." वेडावत पु ा हणाला," वजेवर चालणारी ेन ही
' व छ' ेन होती."
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आजोबांनी भारतीय रे वेवरचं एक पु तक बाहेर काढलं "याम ये असं
हटलय क, १९२५ साली मुंबईत भारतातील प हली व छ ेन आली"

पु तकातला मजकूर दाखवत ते हणाले.

"आ ण मु जीचं हणणं आहे क, ती या वेळ  नऊ वषाची होती. जर
तचं हणणं बरोबर असेल तर मु जीचा ज म १९१६*  साली झालाय

आ ण याचा अथ, मु जी या ज मा या पाच वष आधी जी राजा आ ण
राणी यांची द लीम ये शाही मेजवानी झाली ती १९११** साली झाली
असणार. 

ते दोघे परत आजोबांकडे धावले.

*(१९२५-९ = १९१६) ; **(१९१६-५ = १९११)  
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"अ जा, १९११ या आसपास भारताला भेट दे यासाठ  परदेशातून आले या राजासाठ  एखाद  जंगी मेजवानी झाली होती?"

आजोबा वचारात पडले. "१९११? ही तारीख एवढ  ओळखीची का वाटतेय? हं, बरो बर, हे तेच वष आहे या वष  मुंबईत गेटवे

ऑफ इं डया बांधलं गेलं, आ ण ते, भारताला भेट देत असलेला टश राजा, पाचवा जॉज या या वागतासाठ  बांधलं गेलं.

यावेळ , एकच नाही अनेक मेजवा या झा या असणार..."

खूष होत आप या कपाळावर बोट नाचवत अ जा हणाला, " हातारी होऊनही ही बु  बरं काम करतेय नाही...?"  

"न क च वाईट नाही!" दोघं एकसाथ ओरडले. "थँ स अ जा!" मु जीचं नेमकं वय यांना समजलं होतं.

18



पाचच म नटात ते घराकडे धावत सुटले.  

"मु जी" थेट त या खोलीकडे धाव घेत, धापा टाकत ते हणाले, " हैसूर या महाराजांना पाच ा जॉज राजा या हातून

सुवणपदक मळालं होतं?"

"आं!" मु जी खूष होत हणाली, " बरो बर! काय गु तहेर मुलं आहात तु ही!"

 

"मु जी, याचा अथ तुझा ज म १९१६ साली झाला! तू बरो बर शंभर* वषाची झालीस आज!"

 

  *(२०१६-१९१६ = १००) 
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" वा मुलांनो, बरो बर शोध लावलात क तु ही" अ मा हसत हणाली. "मला वाटतय, तु ही आ ण मु जी यां यासाठ  आता काही खास बेत करायला हवा,
भला मोठा लुसलुशीत, गुलाबी म आ ण वर गुलाबाचे फूल असलेला केक..."

" र..." दोघं खुशीत ओरडले...
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महाराजा - महाराणी यांची शाही मेजवानी (आ ण भारतीय इ तहासातील अ य रंजक तपशील)

या गो ीम ये मु जीने सां गतले या सग या मह वा या ऐ तहा सक घटना आठवतात ना? या सव य  घडले या आहेत.

याब लची थोडीशी अ धक मा हती पुढे.
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महाराजा-महाराणी यांची शाही मेजवानी (१९११) - टनचे राजे पाचवा जॉज (पंचम जॉज) आ ण यांची प नी राणी मेरी

यांनी थम भारताला भेट दली ते हा यांनी एक शाही मेजवानी आयो जत केली होती आ ण या मेजवानीला भारतातील चारशे

राजे आ ण रा या उप थत होते. याला द ली दरबार असे हटले गेले होते. या मेजवानीसाठ  आमं त केले या दोन लाख

लोकांना जेऊ घाल यासाठ  बेकरीम ये रोज पावा या वीस हजार ला ा बेक के या गे या. येक जेवणासाठ  एक हजारपे ा

अ धक जनावरे आ ण म ांची क ल केली गेली. या वेळ  अनेक भारतीय राजांना टन या राजाने सुवणपदके दली यात

हैसूरचे महाराज कृ णराज वोडीयार (पाचवे) यांचाही समावेश होता .  
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व छ े स (१९२५) - दनांक ३ फे ुवारी १९२५ रोजी, भारतातील प हली वजेवर धावणारी ेन मुंबई या ह टो रया

थानकाव न कुला येथे रवाना झाली. यामुळे, रे वेचे व ुतीकरण करणारा भारत हा आ शयातील तसरा आ ण जगातील

२४वा देश ठरला.

कावेरीला वेसण घालणारे धरण (१९३२) - कावेरी नद  द ण कनाटक आ ण ता मळनाडू मधून वाहते. ही नद   हैसूर
साठ  नेहमीच एक वरदान होती कारण त यामुळे हैसूरमधील शेतांना पाणी मळत होते, पण अ य न ां माणे,
पावसा यात तला पूर येत असे आ ण उ हा यात ती कोरडी ठ क पडत असे. ा नद वर बांधले या कृ णराज सागर
धरणाने हे च  बदलले. ा धरणातून बंगलोर शहराला आजही प याचे पाणी पुरवले जाते. 
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 गांधीजीचे मह वाचे भाषण (१९४२) - मुंबईत गोवा लया टँक मैदानात ८ ऑग ट रोजी गांधीजीनी टशांना 'छोडो भारत'

असा इशारा देणारे भाषण केले. लोकांनी आपला लढा हसे या मागाचा वापर न करता टश लोकांनी लागू केलेले कायदे मोडून

चालू ठेवावा असे आवाहन गांधीजीनी यावेळ  केले. पाच वषानंतर, १५ ऑग ट १९४७ साली, या अ हसा मक चळवळ चा हवा

तो प रणाम गांध ना मळाला. टश भारत सोडून गेले आ ण भारत वतं  झाला. या शांततामय ांतीची मृती हणून

गोवा लया टँक मैदानाला आज ऑग ट ांती मैदान असे हटले जाते. 

 

24



This book was made possible by Pratham Books' StoryWeaver platform. Content under Creative Commons
licenses can be downloaded, translated and can even be used to create new stories  provided you give
appropriate credit, and indicate if changes were made. To know more about this, and the full terms of use
and attribution, please visit the following link.

Disclaimer: https://www.storyweaver.org.in/terms_and_conditions

Some rights reserved. This book is CC -BY -4.0 licensed. You can copy, modify, distribute and
perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission. For full terms
of use and attribution, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ The development of this book has been supported by Oracle

Giving Initiative.

Story Attribution:
This story: मु जीचे वय आहे तरी कती? is translated by Vandana Atre . The © for this translation lies with Pratham Books, 2016. Some rights reserved. Released under CC
BY 4.0 license. Based on Original story: 'How Old is Muttajji?', by Roopa Pai . © Pratham Books , 2016. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license.

Other Credits:
This book was first published on StoryWeaver, Pratham Books.The development of this book has been supported by Oracle Giving Initiative.

Illustration Attributions:
Cover page: A boy and a girl looking at an old photo album, by Kaveri Gopalakrishnan © Pratham Books, 2016. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0
license. Page 2: A boy with a toothbrush in one hand and a towel in the other, a girl brushing her teeth, by Kaveri Gopalakrishnan © Pratham Books, 2016. Some
rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 3: A cup of coffee in a glass tumbler, by Kaveri Gopalakrishnan © Pratham Books, 2016. Some rights
reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 4: An old woman waving from the window of a large, green house, by Kaveri Gopalakrishnan © Pratham Books,
2016. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 5: A boy and a girl gleefully running towards an old woman, by Kaveri Gopalakrishnan ©
Pratham Books, 2016. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 6: A king standing beside a grand cake, by Kaveri Gopalakrishnan © Pratham
Books, 2016. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 7: An old woman talking animatedly , by Kaveri Gopalakrishnan © Pratham Books, 2016.
Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 8: A young woman standing in a balcony, by Kaveri Gopalakrishnan © Pratham Books, 2016. Some
rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 9: Pencil in a child's hand, by Kaveri Gopalakrishnan © Pratham Books, 2016. Some rights reserved.
Released under CC BY 4.0 license. Page 10: A woman and her children near a dam, by Kaveri Gopalakrishnan © Pratham Books, 2016. Some rights reserved.
Released under CC BY 4.0 license.

/terms_and_conditions
/search?search[query]=Vandana Atre
/stories/5699-how-old-is-muttajji
/search?search[query]=Roopa Pai
/illustrations/3096-a-boy-and-a-girl-looking-at-an-old-photo-album
/illustrations?search[query]=Kaveri Gopalakrishnan
/illustrations/3097-a-boy-with-a-toothbrush-in-one-hand-and-a-towel-in-the-other-a-girl-brushing-her-teeth
/illustrations?search[query]=Kaveri Gopalakrishnan
/illustrations/3117-a-cup-of-coffee-in-a-glass-tumbler
/illustrations?search[query]=Kaveri Gopalakrishnan
/illustrations/3114-an-old-woman-waving-from-the-window-of-a-large-green-house
/illustrations?search[query]=Kaveri Gopalakrishnan
/illustrations/3098-a-boy-and-a-girl-gleefully-running-towards-an-old-woman
/illustrations?search[query]=Kaveri Gopalakrishnan
/illustrations/3099-a-king-standing-beside-a-grand-cake
/illustrations?search[query]=Kaveri Gopalakrishnan
/illustrations/3100-an-old-woman-talking-animatedly
/illustrations?search[query]=Kaveri Gopalakrishnan
/illustrations/3101-a-young-woman-standing-in-a-balcony
/illustrations?search[query]=Kaveri Gopalakrishnan
/illustrations/3118-pencil-in-a-child-s-hand
/illustrations?search[query]=Kaveri Gopalakrishnan
/illustrations/3102-a-woman-and-her-children-near-a-dam
/illustrations?search[query]=Kaveri Gopalakrishnan
/terms_and_conditions
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


या पु तकाची वाचन पातळ  ४ आहे. आ म व ासाने, ओघवते वाचन करणा या मुलांसाठ .

(Marathi)
मु जीचे वय आहे तरी कती? मु जी खूप हणजे अगद  खूप हातारी आहे, हे पु ा आ ण पु  या दोघांनाही चांगलंच ठाऊक

आहे. पण न क  कती असेल तचं वय बरं? ा लाखमोला या ाचा छडा लाव यासाठ  ा
जु या भावंडांनी एक रोमांचक असा ग णती वास केला. मु जी या आठवणी आ ण आप या
देशाचा इ तहास याची या दोघांनी डोकेबाज सांगड घातली आ ण या ाचे उ र मळवलेच.

Pratham Books goes digital to weave a whole new chapter in the realm of multilingual children's stories. Knitting together children, authors, illustrators and
publishers. Folding in teachers, and translators. To create a rich fabric of openly licensed multilingual stories for the children of India  and the world. Our unique
online platform, StoryWeaver, is a playground where children, parents, teachers and librarians can get creative. Come, start weaving today, and help us get a
book in every child's hand!


