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हरहुन्नरी मुलांसाठी ‘बहुरंगी बहर’ स्पराधा

आयोजक 
Institute For Psychological Health (IPH) 

आणि 'वयम्' माणसक

हरहुन्नरी मुलांचा शोर-प्रकल्प!

लॉकडाऊन्पूववीचया चार वराांमधयये तुफान यशसवी ठरलयेलया ‘बहुरंगी बहर’ स्परधेचं हये ्पाचवं वरधा..
तुमहांला सहभागी वहायला मजा ययेईल अशी ही स्पराधा! 

Institute for Psychological Health (IPH) आणि ‘वयम्’ माणसक 
यांचया संयुक्त विद्यमाने  इयत्ा सातवी तये नववीचया णवद्ारयाांसाठी ‘बहुरंगी बहर’ 

ही एक अनोखी वयक्तत्व स्पराधा घेणया्त ये्ते. 
एकाच वयेळी अनयेक णवरयांत रस असिाऱया हरहुन्नरी मुलांचा शोर घयेिारी ही स्पराधा आहये. 

बहुअंगानये बहरत असलयेलया, सतवशील आणि योगय णिशयेनये णवकणसत होत असलयेलया 
णकशोरवयीन णवचारी मुलांना वयास्पीठ णमळवून ियेिं, हा या स्परधेचा हयेतू आहये. 

्पणहलया फेरीत असयेल एक रंजक प्रशनावली. 
णनवडक मुलये ्पुढचया फेरीसाठी ्पात्र ठरतील. 

गटचचाधा (५ नोवहेंबर) व अंतीम कायधाक्रम (६ नोवहेंबर २०२२) ठाणयात होईल.
उत्र्पणत्रका १५ ऑगसट्पयांत ्पोहोचयेल, याची काळजी घया.

अवं्तम फेरी्त वनिडक स्पर्धकांना काही मानयिर आवि ्तज्ज्ञ वयक्तींना थेट भेटणयाची संरी वमळेल. 
स्परधेत सहभागासाठी प्रवयेश शुलक १५० रु्पयये आहये. 

स्परधेची प्रशनावली मराठीत आहये, मात्र उत्रये मराठीत, इंग्रजीत णकंवा णमंकगलशमधयये णलणहली 
तरी चालतील. बहुरंगी बहरची प्रशनावली डाऊनलोड करणयासाठी https://wayam.in/

bahurangi-bahar-spardha.html या वलंकला ककलक करा. www.wayam.in वकंिा 
www.healthymind.org या िेबसाइट ्पाहा. 

अवरक मावह्तीसाठी- www.wayam.in / सं्पक्क क्र- 022-25986270/ मो. 9137128915 

    शुभिा चौकर                     डॉ. आनंि नाडकिवी 
मुखय सं्पािक, ‘वयम्’                कायधाकारी णवशवसत, IPH

तुमचया भरभरून प्रणतसािाची आमही वाट बघतोय...
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RNI NO.MAHMUL/2013/53138

संपादकीय विभाग : 
'वयम्Ó नययू वंदना को.ऑप.हा.सो., ३रा 
मजला, लालबहादयूर शास्त्री मार्ग, वंदना 
ससनेमाजवळ, ठाणे- ४००६०२.
दयूरधवनरी : ०२२-२५९८६२७३/ 
६९०८६२७३
इमेल : info@wayam.in

'वयम्Ó हे माससक मालक, प्रकाशक 
श्रीकांत बापट यांनरी 
मेसस्ग रेड एसलफंट, ३१५/ए १, 
शाह अॅणड नाहर इंड. इस्टटेट, ३रा 
मजला, एस. जे. मार्ग, लोअर परेल 
(प.) मुंबई- ४०००१३, येथे छापयून, 
२०१, नंद चेंबस्ग, वंदना ससनेमाजवळ, 
ठाणे- ४००६०२ येथे प्रससद्ध केले. 
या अंकातरील सव्ग मतांशरी संपादक 
सहमत आहेत असे नाहरी. सव्ग हकक 
प्रकाशकाधरीन. 

www.wayam.in

िर्ष १०  अंक ३   ऑगस्ट २०२२
श्ावण/भाद्रपद शके १९४४

प्रकाशक 
श्रीकांत बापट
सल्ागार 
डॉ. असनल काकोडकर
कुमार केतकर 
डॉ. आनंद नाडकणणी
डॉ. उदय सनररुडकर
अचयुत रोडबोले 
राजरीव तांबे 
श्रीकांत वाड
मुखय संपादक 
शुभदा चौकर 
(परीआरबरी कायद्ानुसार जबाबदाररी)

मुखपृृष्ठ
राज कांदळगािंकर  

सु्ेखन
अचयुत पालव
अंकाती् वित्े 
सरररीश सहस्रबुद्धे, असदतरी पाधये-देसाई, 
जुईलरी माहरीमकर, आसच्गस सटळवे 

िररष्ठ उपसंपादक 
कांतरी रोडबोले-पाटरील
 
मांडणी-सजाि्ट   
कांतरी रोडबोले-पाटरील
मुवरितशोधन 
सशवानरी ओक
वितरण वयिस्ा
राजेंद्र रोसावरी

संपादकीय : शुभदा चौकर- ४
राषट्ीय प्रवतज्ा कोणी व्वि्ी? : नरेंद्र लांजेवार- ६
अक्षरबापपा : कातंरी रोडबोले-पाटरील- ८
वनसग्ष सखा : एकनाथ आवहाड- १०
वमनू : असदतरी पाधये-देसाई- ११
अययो : डॉ. सनममोहरी फडके- १२
विमती मु्ांचया किाणया : डॉ. मरीना वैशंपायन- १६
कलपकक्ा : स्वरूपा वक्ालरी- १९
वजविाळयािे बंध : कांचन जोशरी- २०
पाऊसकाळ : भानुदास धोते्- २१
अँव्टनािा्ं कासि : आरतरी कुलकणणी- २२
पािसािं पाणी : दासयू वदै्- २३
वभंतीिी तिान : राजरीव तांबे- २४
Hide & Seek : Juilee Mahimkar- २६
वदवयांग रो् मॉडे् : शोभा नाखरे- २८
िपख् : प्रसतभा रोपुजकर- ३१
Think Positive... : Prachi Mokashi-३२
डोळे कु्ठे, वकती! : मकरंद जोशरी- ३६
क्ावसक : धनवंतरी हडणीकर- ४०
माझे वकशोरिय : डॉ. मोहसरीना मुकादम- ४६

महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि ससं क्ृती मंडळान े्या हन्यत्ाहि्ाच्या प्र्ाशनार्थ अनदुान हदिे असिे 
तरी ्या हन्यत्ाहि्ातीि िखे्ाचं्या हिचाराशंी मंडळ ि शासन सहमत असिेच अस ेनाही.

कागद, छपाई यांसि सि्ष खि्ष िाढलयाने जानेिारी २०२२ पासून 'ियम्' मावसकािे 
िावर्षक शुलक िाढिून वडव्विरी िाजजेससवित ते रु. ११०० करणयात आ्े आिे. 
सधयाचया सभासदांना तयांिे सभासदति असेपययंत आधीप्रमाणेि अंक वमळत रािी्, 
यािी कृपया नोंद घयािी. 

'वयम्Ó' वाचकांनो, दर मसहनयाला २० तारखेपययंत तुमहांला अंक पोहोचला नाहरी तर 
'वयम्Ó'चया दयूरधवनरी कमांकावर सोमवार ते शकुवार सकाळरी १० ते संधयाकाळरी ६ या 

वेळात संपक्क साधावा, हरी सवनंतरी. -संपादकीय आवण वितरण विभाग  

SßæÌ´˜ØçÎÙæ‘Øæ
 ãæçÎü·¤ 
àæéÖð‘ÀUæ!

मुखपृष्ठाविरयी-

अक्षरगणेशकार राज  
कांदळगांिकर यांनी आपलया 
'ियम्'चया नािात अक्षरबापपा 
साकार्ा आिे.   
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‘वयम्’ दोस्तांनो, 
सध्या मी ‘स्ीडन’ ्या ्ुरोपी् देशयात 

आले्. ्या प्रगत देशयाचं तुम्यांलया 
सयांगण्यासयारखं ्ैशशष्ट्य म्णजे मुलयांनया 
मयारया्लया शिं्या िोणती्ी शयारीररि शशक्या 
िरया्लया बंदी घयालणयारया ्या जगयातलया 
पश्लया देश. मोठ्या मयाणसयांनी ल्यान 
मुलयांनया थपपड मयारणं, धपयाटया देणं, छडी/
पट्ी मयारणं, ओण्ं उभं िरणं अशी 
िोणती्ी शयारीररि शशक्या िरया्लया इथे 
िया्द्याने बंदी आ्े. १९७९ सयाली त्यांनी 
्या िया्दया िेलया. (आपल्या देशयात 
२००९च्या शशक्ण ्कि 
िया्द्याने शयाळेत शयारीररि 
शशक्ेलया मजजया् िेलया्.) 
ल्यान मुलयांचया अपमयान 
िरणं, अनयादर िरणं ्या 
देशयालया मयान् नया्ी. अगदी 
छोट्यया मुलयांपयासून स्याांनया 
आदरयाने ्याग्या्चं असया 
इथे सिंेत आ्े. 

इथे ICA नया्याची 
सुपरमयािकेटची मोठी, प्रशसद्ध 
चेन आ्े. दूध, द्ी, फळं घ्या्लया शतथे गेले 
्ोते. फळयांच्या सेकशनपयाशी एिया टोपलीत िया्ी 
िेळी ठे्ली ्ोती. शतथे स्ीशडश भयाषेतलया एि 
फलि ्ोतया. भयाषयांतरयाचं app त्या फलियाज्ळ 
नेऊन ्याचल्या्र उलगडया झयालया. ICA मध्े 

स्वातंत्र्य आणि णिसत! 
्ेणयाऱ्या ल्यान मुलयांनी एिेि िेळं 
उचलया्चं आशण खया्चं. फिुट. शतथे 
आल्या आल्या मुलयांचं पोट आशण मन शयांत 
व्या्ं, म्णून ्ी खयास सो्. गेल्या िया्ी 
शद्सयांत मी अनेिदया पयाश्लं, अगदी ल्यान 
मुलयांस् इथे आलेले पयालि इमयाने-इतबयारे 
एिेि िेळं उचलतयात आशण मुलयांनया देतयात. 
थोडी मोठी मुलं स्त:्ून घेऊन खयातयात. 
इथले पयालि्ी शशसतशप्र् असया्ेत. िोणी्ी 
मोठी मयाणसं ्या टोपलीतलं िेळं खयातयानया 
पयाश्लं नया्ी अजून! आशण ब्ुतयांश गुणी 

बयालिं ते िेळं खयातयानया शदसतयात. त्यांनया 
स््ीचं झयालं् ते. 

्या दुियानयात शशरल्या शशरल्या पश्लया सेकशन 
असतो िँडीजचया (Candies). शितीतरी 
प्रियारच्या रंगीबेरंगी, श्श्धयंागी Candiesचे ट्े 

Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó ¥æò»SÅU 20224



ठेवलेले असतात. मिट्ट गोड, आंबटगोड असे अनेक 
प्रकार. िनात आलं, हे बरं चालतं यांना! -पण 
काही पालकांशी बोलताना तयाचं उत्तर मिळालं. 
िुलांनी अमत गोड पदार्थ जासत खाऊ नयेत महणून 
इरले पालक एक प्रिाण ठरवतात. मकती 
Candies घयायचया, हा मनयि िुलांना घालून 
मदलेला असतो. तया सेकशनिधये वजनकाटा असतो. 
तया तया कुटुंबाचया मनयिानुसार जासतीत जासत 
मततकयाच वजनाचया Candies िुलं घेतात आमण 
पुढचया ICA भेटीपययंत पुरवून खातात. तयापेक्ा 
जासत नाही महणजे नाही. महणजे आवडता खाऊ 
खायचं सवातंत्र्य आमण ते प्रिाणात खाणयाची 
जबाबदारीही!  

इरे ICA िधये ट्रॉलीत बसलेली मकंवा ट्रॉली 
ढकलत पालकांचया शेजारून चालणारी लहान 
िुलं- हे मचत्र सरा्थस मदसतं. खूप लहान वयापासून 
आई-वडील िुलांना दाखवत खरेदी करतात. काय 
घयावं, मकती घयावं, पदारायंवरचं लेबल वाचावं- हे 
िुलांना मशकवतात. लवकरात लवकर िुलांना सिाट्ट 
व जबाबदार शरॉपर करणयाचा तयाचंा प्रयत्न असतो.  

इरे िुलांना न ओरडता, मशक्ा न करता िुलांना 
मशसत कशी लावायची याचया कललृपतया पालक-
मशक्क आतिसात करतात. सवातंत्र्य आमण 
जबबदारी यांचं संतुलन पाळणयाकडे तयाचंा कल 
असतो. महणजे एखादं िूल हट्ट करू लागलं, की 
िला आता जेवायचं नाहीये, की आई-वडील तयांना, 
वेळेत न जेवलयावर काय होईल ते सांगतात, 
सिजावतात. तेवढ्ाने ऐकलं तर ठीक. नाही ऐकलं 
तर तो मवषय सोडून देतात. िग भलतया वेळी भूक 
लागली तर काय पया्थय असतील, हे सांगून ठेवतात. 
बास, मवषय संपला. तीच गोषट अभयासाबाबत. 
िुलांनी अभयास केला नाही तर काय काय होईल हे 
वेळोवेळी सामंगतलं जातं आमण पररणािांना तोंड 
देणयासाठी सजज केलं जातं. िुळात इरली िुलं 

सतत शालेय अभयासाला जुंपलेली नसतात. 
वेगवेगळया गोषटी मशकणयाकडे आमण तया करून 
बघणयाकडे कल असतो.

सवातंत्र्य आमण जबाबदारी या एकाच नाणयाचया 
दोन बाजू आहेत, हे आपलयाला िाहीत असतं. दर 
१५ ऑगसटला आपण तयाबद्दल बोलतो, मलमहतो. ते 
वयवहारात आणणारी काही मचत्रं इरे वावरताना 
पाहायला मिळताहेत. 

आपणही एक यादी करूया?– आपलयाला 
कोणकोणतया गोषटींना सवातंत्र्य असलयाबद्दल छान 
वाटतं आमण आपण कोणकोणतया जबाबदाऱया 
सवत:हून पाळतो? प्रतयेकी ५-५ िुद्दे मलमहणार?

-शुभदा चौकर  
cshubhada@gmail.com

 मला या गोष्टींचं स्ातंत्र्य ममळतं- (५ मुद्दे)

 मी या जबाबदाऱया पार पाडतदे/तो- (५ मुद्दे)

मिबंध िको- फकत ५ मुद्दे मलहूि पाठ्ा! 

मराठी, इंग्लश मकं्ा ममंग्लश! 

पत्ा- ‘वयम्’ मासिक, नययू वंदना को.ऑप.हा.
िो., ३रा मजला, लालबहादयूर शास्त्री मार्ग, 
वंदना सिनेमाजवळ, ठाणे (प.)- ४००६०२.  
दयूरधवनरी : ०२२-२५९८६२७३

इमदेल-ahamawamwayam@gmail.com  

अंमतम तारीख- ३० ऑगस्ट २०२२  

ही सपधाधा िाही. फकत आ्ाहि.

आपण एक संकलि करू या आमण स्ाांचं 
महणणं जाणिू घदेऊ या. 

स्ातंत्र्य आमण जबाबदारी
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देशभरातील शालेय पाठ्यपुस्तकांमधये सर्वत्र 
एक समान प्रत्तज्ा प्रतयेक तरषयाचया पुस्तकामधये 
सुरुरा्तीलाच तिलेली अस्ते. ही प्रत्तज्ा कोणी 
तलतहली, कधी तलतहली, ्ती केवहापासून िेशा्तील 
पाठ्यपुस्तकांमधये आली- याची मातह्ती जरळपास 
कुणालाच तिस्त नाही. मला बालपणापासून हा प्रशन 
पडला हो्ता की, आमची ही प्रत्तज्ा कोणी तलतहली 
असेल? कारण या प्रत्तज्ेचया खाली कोणाचेच नार 
नवह्ते. मला तशकरणाऱया बऱयाच तशक्षकांना मी हा 
प्रशन तरचारला, परं्तु मला उत्तर तमळाले नाही. पुढे 
मी बऱयाच तरद्ान वयक्तींशी याबाब्त चचा्व केली, 
पण तयांचयाकडूनही समाधानकारक उत्तर तमळाले 
नाही. याबाब्त काही संिर्व अतधकृ्तररतया तमळ्त 
नवह्ते. मग मी कसून संशोधन केले, ्तेवहा कुठे ही 
मातह्ती हा्ती लागली-  

आंध्रप्रिेशा्तील सुप्रतसद्ध ्तेलगू सातहततयक 
पेिेमरी वयंकट सुबबारार यांनी मुळा्त १९६२ 
मधये ्तेलगू राषे्त ही प्रत्तज्ा तलतहली हो्ती. ्ते 
आंध्रप्रिेशचया नालगोंडा तजल्ह्ा्तील अन्ेपथीं 
गारचे राहणारे हो्ते. संसकृ्त, इंग्रजी आतण अरेतबक 
राषांमधये पिवयुत्तर पिरीपययं्तचे तयांचे तशक्षण 
झाले हो्ते. ्ते तरशाखापट्टणम् या तजल्ह्ाचे अनेक 
रषयं ‘तजल्हा कोषागार अतधकारी’ महणून सरकारी 

१५ ऑगस्टला झेंडावंदन करताना आपण 
आपली प्रततज्ा म्हणतो. ्ही प्रततज्ा कोणी 
तलत्हली, मात्हतीये? वाचा, ‘वयम्’ 
मातिकात २०१८ मधये प्रतिद्ध झालेला ्हा 
लेख, आज पुन्हा! ्ही मात्हती जयांनी शोधून 
काढली ते लेखक नरेंद्र लांजेवार यांचं   
फेब्ुवारीत, वयाचया ५३वया वर्षी दुददैवी  
तनधन झालं. 

मुलांना वाचनाची गोडी लावणयािाठी 
तयांनी खूप काम केलं आ्हे. ते आपलया 
‘वयम्’चे अगदी पत्हलयापािून प्रतततनधी 
व चा्हते ्होते. तयांनी ्हा लेख खाि 
आपलयािाठी तलत्हला ्होता. तो लेख 
तयावेळी शाळाशाळांमधये वाचला गेला व 
फलकावर लावला गेला ्होता. 
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नोकरीत होते. त्यांच्य कयही कवितय, कयदांबऱ्य, 
कथयसांग्रहसुद्य गयजले होते. मुळयत रयष्ट्रप्ेमयने प्ेररत 
झयलेले, सियतांत्र्य चळिळीत सहभयग घेतलेले किी 
पेदेमरी व ा्ंकट सुबबयरयि ्यांनी आपल्य वजलह्यतील 
शयळयांमध्े विद्यर्यांनी महणयिी महणून एक 
प्वतज्य १९६२ मध्े वलवहली. त्यांच्य एकय वशक्षण 
खयत्यतील वमत्यलय ही कलपनय खूपच आिडली. 
त्यने आांध्रप्देशचे ततकयलीन वशक्षणमांत्ी पी.वही.जी. 
रयजू ्यांच्यकडे ही प्वतज्य पयठिली. वशक्षणमांत्र्ययांनी 
ही प्वतज्य शयळयांमध्े घेण्यचय आदेश वदलय. 
केंद्र सरकयरच्य नेतृतियत मनषु््बळ विकयस 
मांत्यल्यच्य अांतग्गत देशयतील वशक्षणखयते कयम 
करत असते. ्य खयत्यच्य ितीने वशक्षणयमध्े 
सयतत्यने निनव्य सुधयरणय सुचविल्य जयतयत. 
्यसयठी ‘डेवहलपमेंट ऑफ एज्ुकेशन इन 
इांवड्य’ ्य सवमतीची सथयपनय केलेली असते. ्य 
सवमतीचे अध्क्ष केंद्री् वशक्षणमांत्ी असतयत. 
्य ‘डेवहलपमेंट ऑफ एज्ुकेशन इांवड्य’ची 
एकवतसयिी वमवटंग ततकयलीन केंद्री् वशक्षण 
मांत्ी एम. सी. छयगलय ्यांच्य अध्क्षतेखयली 
११ आवण १२ ऑकटोबर १९६४ मध्े बांगळुरू 
्ेथे झयली होती. ्य वमवटंगच्य िृत्यनतयमध्े- 
‘Development of Education in India: 
A Historical Survey of Educational 
Documents before and after 
Independence’ ्य पुसतकयच्य पयन १४० 
िर मुद्य क्रमयांक १८ मध्े उललेख आढळतो की, 
विद्यर्यांमध्े रयष्ट्री् भयिनय सदोवदत रयहण्यसयठी 
शयळय-महयविद्यल्यांमध्े, तसेच रयष्ट्री् वदिसयांच्य 
शुभपिय्गिर विद्यर्यांसयठी एक प्वतज्य असयिी. 
्यकररतय पेदेमरी व ा्ंकट सुबबयरयि ्यांनी वलवहलेली 
‘India is my country, All Indians 
are my brothers and sisters…’ ही प्वतज्य 

देशपयतळीिर सिीकयरण्यची वशफयरस करण्यचय 
वनण्ग् ्य बैठकीत घेण्यत आलय. पुढे असेही 
सवूचत करण्यत आले की, ही प्वतज्य देशपयतळीिर 
२६ जयनेियरी १९६५ पयसून सि्गत् लयगू करयिी. ्य 
प्वतज्ेचे देशपयतळीिर विविध भयषयांमध्े भयषयांतर 
करण्यत आले आवण १९६५ पयसून देशयतील 
सि्गच रयज्यांच्य पयठ्यपुसतकयांमध्े वतचय समयिेश 
करण्यत आलय. 

आपले रयष्ट्रगीत आवण रयष्ट्रगयन जसे रिींद्रनयथ 
टयगोर आवण बांवकमचांद्र चटजजी ्यांच्य नयिे 
ओळखले जयते, तसेच ही रयष्ट्री् प्वतज्यही पेदेमरी 
व्ांकट सुबबयरयि ्यांच्य नयियने ओळखली जयिी. ्य 
प्वतज्ेच्य खयली त्यांचे नयि असणे गरजेचे आहे. 

-नरेंद्र लांजेवार 
l_narendra2001@yahoo.com
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राज कांदळगांवकर हे जगववख्ात अक्षरगणेशकार. 
तीन वर्ल्ड रेकॉ्ल्ड त्ांच्ा नावावर आहेत. 
आत्ाप्यंत २८,००० कलाकृती त्ांनी साकारर्ा 
आहेत. लता मंगेशकर, आशा भोसले, अवमताभ 
बच्चन, सव्चन तें्ूललकर, अणणा हजारे, बाळासाहेब 
ठाकरे अशा अनेक वदगगज मं्लळींना त्ांनी त्ांच्ा 
नावा्चे अक्षरगणेश रेखाटून भेट महणून वदले आहेत. 
काहीजण त्ांच्ाक्ेल ऑ्ल्डर देऊनही अक्षरगणेश 
साकारून घेतात. हे अक्षरगणेश रेखाटताना पाहणं 
हा ्चवकत करणारा अनुभव होता. 

मी ्ा राज सरांना भेटले ते त्ांच्ा नेमपलटे 
बनवण्ाच्ा छोट्ाशा गाळ्ामध्े. दरवाजावर 
लावण्ाच्ा नेमपलेट बनवणं हे त्ां्चं अराथाजथाना्चं 
साधन आवण ‘अक्षरगणेश रेखाटन’ ही त्ां्ची 
आव्ल आवण कला. उरहासनगर ्ेरे राज सरा्ंची 
‘अक्षरगणेश आट्ड गॅलरी’ आहे. 

त्ांनी मला प्ररमेश, वरद ही गणपती्ची नावं 
अक्षरगणेश रूपात रेखाटून दाखवली. हे करत 

दरवर्षी गणेशोत्सवाच्ा निनित्ािे 
‘व्म्’च्ा िान्सकातूि तुम्ही 

वेगवगेळ्ा प्रकारच्ा इको-फ्रेंडलही 
गणपतींबद्दल वाचलं अ्सेल. ्ावेळही 
आपण ‘अक्षरगणेश’ ्ा कलेबद्दल 

जाणूि घेऊ ्ा. 
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असताना आमच्ा गप्ा सुरू होत्ा.
राज सर शाले् व्ा्ासून खू् च खोडकर. 

शाळेत शशकताना मागच्ा बेंचवर बसून मसतती 
करा्चती, शशक्षकांचा ओरडा खा्चा, शशक्षा 
भोगा्चती हा त्ांचा शनत्क्रम असे. तास सुरू 
असताना राज सर सतत अक्षरातून शचत्र काढा्चे 
आशि आजूबाजूच्ा मुलांचं लक्ष वेधून घ्ा्चे. 
मधलती सुट्ती असेल शकंवा ऑफ श्ररएड, ते का् 
नवतीन रेखाटतात हे बघण्ात मुलांना फार कुतूहल 
असा्चं. मात्र त्ावेळच्ा त्ांच्ा शशक्षकांना 
त्ांच्ा कलेचं जराहती कौतुक नवहतं. एकदा 
त्ांनती राज सरांना शशक्षा केलती तेवहा राज सरांनती 
त्ांच्ा शशक्षकांना साशंगतलं कती, मला अभ्ास 
जमत नसला तरती मती कलेच्ा क्षेत्रात नाव कमावून 
दाखवेन. बालव्ा्ासून राज सरांनती त्ांच्ा 
अक्षर-रेखाटनाकडे मना्ासून लक्ष शदलं आशि 
त्ाचा सराव सुरू ठेवला. घराततील बेताच्ा आश्थिक 
्ररसस्ततीमुळे रेखाटन कलेततील शासत्रशुद्ध शशक्षि 
त्ांना घेता आलं नाहती. ्ि त्ांनती त्ांचा सराव 
मात्र सुरू ठेवला. 

कोित्ाहती नावातून अक्षरगिेश 

साकारण्ामागचा उद्ेश त्ांनती सांशगतला. ‘देव’ 
महिजे चांगले गुि. त्ांच्ा मते प्रत्ेक नावात देव 
आहे. वाईट गुि महिजे दैत्वृत्ती. आ्ि जे चांगलं 
आहे ते घ्ावं. प्रत्ेकात जे जे चांगले गुि असतात 
त्ा गुिांना प्रोतसाहन देण्ासाठती हा अक्षरगिेश!

अक्षरगिेश साकारण्ाबरोबर राज सर 
अक्षरशशल्हती साकारतात. महिजे अक्षरशशल्ातून ते 
त्ा व्कततीचं शचत्र रेखाटतात. एकदा माक्कर शकंवा 
ब्रश उचलला कती ते नाव साकारल्ावरच ते खालती 
ठेवतात. ते इंग्रजती भाषेतूनहती अक्षरगिेश साकारतात. 
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ते इतर भाषांतही अक्षरकला शिकत आहेत. गाण्ाचा 
रर्ाज जसा रोज केला जातो, तसाच राज सरांचा 
सरावही रोज चालू असतो. 

आमच्ा ्ा गप्ा सरुू असताना ‘व्म्’ माशसक 
बघनू त ेमहणाल ेकी, मी सव्व मलुानंा ह ेआवजू्वन सागंने 
की, अभ्ासाबरोबर कलाही जो्ासा. दसुऱ्ाच्ा 
कलचेा सनमान करा. सराव करा, महेनत करा, मग 
तमुच्ा कललेा नककीच दाद शमळेल.

ज्ा िाळेच्ा ्टांगणावर राज सरांना मसतीखोर 
मुलगा महणून शिक्षा झाली होती, त्ाच ्टांगणावर 
२०१८ साली िाळेने त्ाचंा सतकार केला. तो शदवस 
त्ांना फार सुखावून गेला. लॉकडाउनमध्े लोकांमध्े 
सकारातमकता शनमा्वण करण्ासाठी, ते घरातून 
अक्षरगणिे रेखाटून दाखवत होते. 

अिा कलाकारांना भेटल्ावर गण्तीचं हे गाणं 
सार्व वाटतं- 

‘तू सकलांचा भाग्शवधाता, 
तू शवद्ेचा सवामी-दाता
ज्ानदी् उजळून आमुचा 
शनमवी नैराश्ाला...’

-क्रांती गोडबोले-प्रटील
krantigodbole530@gmail.com

सोशल मिमियावर राज सरांनी साकारलेलया अक्षरगणेशचे 
फोटोज आमण व्हिमिओज पाहिायचे असलयास-फेसबुकवर 
RAJ KANDALGAONKAR@aksharganesh Artist सच्च 
करा आमण Instagram वर akshar.ganesh.kalakar सच्च 
करा. तुमहिांलाहिी तुिचं नाव अक्षरगणेश सवरूपात हिवं असलयास 
सोशल मिमियावरून तयाचंयाशी संपक्क साधा.
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आई, मी आले. आज ना शाळेत आम्ाांला...

अगां छत्ी कुठेय? आजपण 
बसमधये विसरून आलीस 
ना? रोज कशी विसरतेस गां? 
उद्ापासून आठिणीने आण.

आई! मी आले. 
आवण ्ी बघ न विसरता, 

नीट लक्ात ठेिून  
छत्ी आणलीये.

अगां... दपतर कुठेय?

खालील दोन्ी वित्ाांमधय े११ फरक आ्ेत. शोधा बरां! 



वॉशिंग मशीनमधले अध्धवट ओले-कोरडे कपडे 
अय्ोनं बादलीत काढून घेतले. चिनूच्ा खोलीतल्ा 
गॅलरीत ्ेऊन ते कपडे ती वाळत घालू लागली.

चिनू चतथिे पलंगावर बसली होती. समोरच्ा 
फोनवर ट्ूशन-टीिर ऑनलाइन ्ेऊन चशकवत 
होत्ा. कॅमेरा बंद करून, ऑचडओ िालू ठेवून 
चिनू नुसतं ऐकत होती, पण चतला खरंतर अचतश् 
कंटाळा आला होता. चकती चदवस झाले, मे मचहना 
तर कैदेति गेला. जूनमधली शाळेच्ा नव्ा 
वरा्धिी मजाही लॉकडाउनमुळे गा्ब झाली. नुसता 
ऑनलाइन ऑनलाइन अभ्ास. त्ात भरीस भर 
महणून घरातली कामं. सुरुवातीला मजा वाटली, 
पण नंतर मात्र... इकडिी काडीही चतकडे करा्िी 
सव् नसलेल्ा चिनूला लॉकडाउनिे हे िार मचहने 
महणजे चशक्ा वाटू लागली होती. खाली खेळा्ला 
जा्िीही बंदी. पण थँक गॉड...अय्ो आता 
इकडे परत आली होती. ह्ा लॉकडाउनमुळे गावी 
अडकलेली अय्ो िार चदवसांपासून कामावर ्ेऊ 
लागली आचण चिनूला हुशश वाटलं. 

अय्ो. चिनचू्ा घरी मागच्ा बारा वराांपासनू 
काम करणारी. अगदी चिनचू्ा जनमापासनू. आता ती 
काम करणारी नवह,े तर त्ाचं्ा घरातलीि एक झाली 
होती. चिनचू्ा इमारतीच्ाि समोर लहान घराचं्ा 
बठै्ा िाळी होत्ा. त्ातल्ा एका घरात एकटीि 
राहणारी. चदवसभर ती चिनचू्ाि घरी असा्िी. 
सधं्ाकाळिा सव्पंाक उरकला की, जवेनूि 
जा्िी. चिनचू्ा घरातली खडा न् खडा माचहती 
असा्िी चतला. चिनलूा तर चतनिं वाढवल ंहोत.ं 
आई ऑचफसला गलेी की, अय्ोि चिनिूा साभंाळ 
करा्िी. अय्ोचशवा् चिनिू ंपान हलत नस.े

दीदी चिनूपेक्ा सात वराांनी मोठी. त्ामुळे 
धाकटी चिनू लहान लहान महणून जरा 
लाडावल्ासारखी. धाकटी असूनही चतिा घरात 

एक वेगळीच रोचक गोष्ट

दरारा. आबासुद्ा चिनिूंि ऐका्िे. गमतीनं चतला 
बॉस महणा्िे.

ट्ूशन-टीिरिं आजिं ऑनलाइन लेकिर 
संपलं आचण चिनूनं फोन बंद केला. टू्शन-टीिरनं 
चहसट्ीिा दुसरा लेसन संपवला होता. हडपपा आचण 
मोहेंजोदडो... इंडस वहॅली चसववहला्झेशन... 
चसंधूनदीच्ा काठावरिी हजारो वराांपूववीिी संसककृती.

‘बापरे, केवढं का् का् होतं आपल्ा देशात 
हजार वराांपूववी. चकती मोठी शहरं होती बांधलेली. 
चकती हुशार माणसं होती ही. पण अशी ही शहरं 
जचमनीच्ा पोटात गुडूप झाली. हजार वराांनंतर 
शोधून काढलं त्ांना. पण कसं का् शोधून काढलं 
असेल हा अभ्ास करणाऱ्ा लोकांनी हे सगळं 
हजार वराांपूववीिं. खरंि असं असेल का?’ 

चविार करता करता चिनूच्ा डोळ्ावंर पेंग 
्ेऊ लागली होती. गॅलरीत कपडे वाळत घालणाऱ्ा 
अय्ोकडे चतिं लक् गेलं. चिनिूेि कपडे ती वाळत 
घालत होती. बारीक अंगािी, पण उंि चदसणारी, 
केसािंा बुिडा बांधलेली अय्ो. चतच्ाकडे 
बघता बघता चिनूला वाटलं- अरे, ही तर त्ा 
हडपपा चसववहला्झेशनमधल्ा त्ा चित्रातल्ा 
बाईसारखीि चदसते् की.. चडट्ो. ही अशी मॉडेल 
महणून उभी राह्ली तर? आपल्ा चविारािंं चिनूला 
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खूप हसू आलं. रात्री गपपा मारताना ततनं ते दरीदरीला 
सातंगतलं. दरीदरी महणालरी, “तिनू, ह्ा लॉकडाउनमुळे 
तुझं डोकं ना तितित् तििारांिं खोकं झालंय... पण 
आत्ा तुला सिुलेलरी आयतडया छानै हां.” ...... 

“अययो, अगं तेिढं िेळिें लक्ात ठेि गं.” दरीदरी 
बाहेर जाता जाता महणालरी. “वहय दरीदरी, कशरी 
इसररीन? पककं लक्ात हाय.” अययो महणालरी आतण 
केरसुणरी घेऊन तिनूचया खोलरीतला केर  

काढू लागलरी.
‘अययो... तहिं खरं नाि काय 

असेल?  हे तििारायिं आपलया 
कधरी लक्ाति आलं नाहरी. आपलं 
कसं तिनमयरी, पण घरात लाडािरी 
तिनू. तशरी हरी अययो असेल तर  
तहिं खरं नाि?’ तिनू पलंगािर 
पटकन उठून बसलरी. ततनं अययोला 
हाक मारलरी, 

“अययो...” 
केर काढता काढता अययोनं 

तििारलं, “काय गं तिनू?” 
“अययो, तुझं खरं नाि  

काये गं?” 
अययो एकदम थांबलरी आतण  

हसू लागलरी. 
“हे काय आज भलताि? माजं 

नाि महाईत नाय का तुला? माजं 
नाि अययो... इतकालरी िरसं जालरी. 
आज का इिारतेस? बर्र... सात 
िाजलेत. िालले मरी. आटापलरी 
कामं. आज उपिास माजा. जेिायिं 
नाय माला. तुला काय खायला हिा 

काय? आईबाबांना उशरीर होणारे. 
आबा जेिले. दरीदरीिं डायट-फायट, तरी गेलरीय 
बाहरीर. तुजं सांग.” 

“अगं, मला काहरी भूक नाहरीये. मरी घेईन काहरी 
लागलं तर. जा तू.” 

तिनू एिढं बोलताि अययो लगालगा केर सारत 
तनघून गेलरी. तिनूचया लक्ात आलं, तहनं आपलया 
प्रशनाला मसत बगल तदलरी करी. अययो गेलरी आतण 
तिनू पुनहा तशरीि पलंगािर लोळू लागलरी. थोडा 
िेळ ततनं तहसट्रीिा तसंधू संसककृतरीिरिा धडा िािला. 

तित्- अतदतरी पाधये-देसाई
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होमवर्क पूर्ण रेला. मग जरा रंटाळा आला तिला. 
िेवढ्ाि तिच्ा डोक्ाि राहीिरी लरारलं. िी 
पटरन पलंगावरून उठली आतर आजोबांना हार 
मारि महराली, “आले हो आजोबा मी दहा-पंधरा 
तमतनटांि परि. जरा खाली जाऊन ्ेिे.”

“ओरे... मासर घालनू जाऽऽ.” आजोबा महराल.े
तिनू खाली आली खरी, पर खाली खेळराऱ्ा 

तमत्र-मैतत्ररींरडे न वळिा गेटमधून बाहेर पडली. 
समोरिी गलली ओलांडून पलीरडच्ा बैठ्ा 
घरांच्ा िाळीि तिरली. त्ा िाळीि दोनही  
बाजूला लहानलहान घरं आतर मधून जारारी 
तिंिोळी वाट होिी. जेमिेम दोन मारसं एरत्र  
िालू िरिील इिरीि.

सगळ्ांिी दारं उघडी होिी. तिनूला आशि््ण 
वाटलं. एरा घरािून भाररी भाजल्ािा वास ्ेि 
होिा, िर दुसऱ्ा घरािून खमंग फोडरीिा. एरा 
घरािून तटवहीवरच्ा बािम्ांिा आवाज ्ेि होिा, 
एरा घरािून तटवहीवरच्ा मराठी मातलरेिा.

िेवढ्ाि रुत्रािं एर लहानसं तपललू िेपूट 
हलवि तिच्ा मागेमागे आलं.

‘अरे हा िर तटंक्ा. मुकिारडिं तपललू.’ 
सविःिीि पुटपुटि तिनूनं तटंक्ाला उिललं. 

मुकिा...अय्ोच्ा बतहरीिी मुलगी. तिनूएवढीि. 
तििी लहानपरापासूनिी मैत्रीर. १० नंबरिं घर 
अय्ोिं. तिनूनं तटंक्ाला िुिरारि खाली सोडलं. 
िो उड्ा मारि तनघून गेला. अय्ोच्ा घरािं दार 
लोटलेलं होिं. दाराजवळिी तखडरी बंद होिी. 
तिनूनं हळूि दार ढरललं आतर िी अय्ोला हार 
माररार... इिक्ाि... समोरिं दृश् पाहून तिनू 
एराि जागी तखळून उभी रातहली. 

अय्ोिं घर एरदम वेगळंि तदसि होिं. थोडं 
अंधारलेलं. दोन रोपऱ्ाि मािीच्ा दोन मोठ्ा 
परत्ा िेवि होत्ा. जुन्ा दगडािं िे घर थंडगार 
वाटि होिं. त्ािल्ा वसिूही वेगळ्ाि. जुन्ा पर 

नक्ीदार. एरा रोपऱ्ाि मािीिी भांडी, िूल.
‘अरेचिा, िूल? अय्ोरडिी गॅसिेगडी रुठे 

गेली?’ तिनू सविःिीि पुटपुटली. िेवढ्ाि त्ा 
घराच्ा मागच्ा दारािून एर आरृिी पुढे आली. 
तिच्ा हािाि एर परिी होिी. तिनू थोडी घाबरली. 
िी आरृिी पुढे झाली. तिनं िी परिी तभंिीिल्ा 
रोनाड्ाि ठेवली. त्ा आरृिीच्ा िेहऱ्ावर 
प्रराि पसरला.

‘ओहो...’ तिनू ओरडली. “अगं अय्ो? िू? िू 
अिी वेगळी रा तदसिे्ंस? आतर िुझं घरही?” 

अय्ो राहीि न बोलिा उभी होिी. रंबरवेर हाि 
ठेवून. तिनू बघिि बसली. ‘तडट्ो ििीि तदसिे्  
री ही. हडपपा-मोहेंजोदडोमधल्ा बाईसारखी. 
िशिीि बारीर, उंि, हसरी. रेसािंी बुिड्ासारखी 
हेअरसटाइल रेलेली. गळ्ाि तरिीिरी माळा. 
सोन्ाच्ा, मण्ाचं्ा. तरिी संुदर तदसिे् अय्ो. 
हजारो वराांपवूवी आपल्ा तसंधू संसरृिीमधल्ा 
बा्रा अिाि तदसा्च्ा आतर राहा्च्ा. महरजे 
अय्ो त्ाचं्ािली? मग मी? मी रुठली?’ 

अय्ो हसि महराली, “िूबी इथलीि, बा्ो.”
मग अय्ोनं रोपऱ्ािली एर मोठी, नक्ीदार 

पेटी उघडली. त्ामध्े रपडे तन दातगने होिे. तिनं 
िे तिनूला घािले. तििे रेस बांधले. समोरच्ा 
मोठ्ा लारडी गोलाि एर जुना आरसा होिा. 
त्ाि तिनूनं सविःला पातहलं. ‘ओहो, आपरही 
अय्ोसारखे तदसिो् री. जुन्ा सटाइलसारख्ा. 
मसिि वाटिं्. पर हे सगळं अय्ोरडे रसं?’ 
अय्ो तिच्ा मागेि उभी होिी. तिनू आतर 
अय्ो दोघी सारख्ाि तदसि होत्ा. एरा लहान 
आरृिीिी एर मोठी प्रतिरृिी.

अय्ोनं तिनचू्ा खादं्ावर प्रमेान ंहाि 
ठेवला.  तिन ूमहराली, “अय्ो, आपर दोघी 
एरमेरींसारख्ाि आहोि री हजार वराांपवूवीपासून. 
ि ूअय्ो, िर मी बा्ो.” दोघींना खूप हसा्ला आल.ं 
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“पण अय्यो, मला एक सांग, तुझ्ा घरात ह्ा 
सगळ्ा जुन्ा वसततू आल्ा कुठून? आणण हे 
कॉस्च्ुम... आ् मीन कपडे?” 

अय्यो गयोड हसली आणण णत्च्ामागे एक मयोठ्ा 
गयोल णिवा प्रकाशला. स्टँडवरचा गयोल णिवा. त्ा 
णिव्ा्च्ा मागतून कुणीतरी पुढे आलं. अंधारात 
डयोळ्ांसमयोर अचानक प्रकाश आल्ामुळे णचनतू 
डयोळे चयोळा्ला लागली. डयोळे उघडून बघते तर 
का्... ‘िीिी ? हयो िीिीच आहे की ही...’ 

णचनतूची िीिी आणण णतचे तीन-चार णमत्रमैणत्रणी 
णमळून त्ां्च्ा अभ्ासाचा एक भाग महणतून एक 
शॉ््ट णिलम बनवत हयोते. त्ा शॉ ््ट णिलमची 
णहरॉइन हयोती, अय्यो! 

रात्री सगळे जण गपपा मारा्ला बसले तेवहा 
िीिी महणाली, “णचनतू, तुला आठवतं, काही 
णिवसांपतूववी ततू सहज बयोलतून गेलीस की, अय्यो त्ा 
हडापपामधल्ा बाईसारखी णिसते. त्ाच वेळी 
ह्ा शॉ््टणिलमचा णवष् माझ्ा डयोक्ात ककलक 
झाला. ‘हजारयो वषाांपतूववीची णसंधतू’ आणण णहरॉइन 
पककी झाली... आपली अय्यो. मग आम्च्ा 
ग्ुपनं काम करा्ला सुरुवात केली. जरा गुपचतूप. 
असंच सरप्राइज. काम पतूण्ण हयोतंच आलं्. आमही 
सांगणारच हयोतयो. आज ततू अचानक आल्ामुळे 
आमचं सरप्राइज जरा लवकर िु्लं. पण नयो 
प्रॉबलेम. खरंतर के्णड् गयोज ्ू ्तू ओनली, णडअर.” 

िीिीनं णचनतूला प्रेमानं जवळ घेतलं. अय्योसुद्ा 
कमरेवर हात ठेवतून खिुतूखुितू हसत हयोती. 

णचनतूला वा्लं, ‘अय्यो, मी, िीिी... आमही 
सगळ्ाच हजारयो वषाांपासतून अशा कमरेवर हात 
ठेवतून, णसंधतू निी्च्ा काठावर उभ्ा आहयोत... 
ठामपणे.’

 -डॉ. निर्मोही फडके 
nirmohiphadke@gmail.com

(कथाकार)
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खालील शब्द किती बोलिे आहेत बघा! त्ा 
त्ा शब्दाचा अर्थ आकि भाव व्कत होईल, 
अशा रीतीने कलकहले आहेत. सुनील धोपाविर 
हे जाकहरात क्ेत्ातील नामवंत िलािार आहेत. 
तुमहीही त्ाचं्ापासून प्ेरिा घेऊन असे िाही 
शब्द कचतारून बघा. ते तुमच्ा मनासारखे 
उमटले, तर आमहांलाही पाठवा पाहा्ला!



इतिहासािील राजे, राजवटी, राज्यप्ाप्ीसाठी 
होणारी ्युद्धं ्या गोषटी ्ुमही ऐकल्या, वाचल्या 
अस्ील, कधी्री त्यावर आधारर् चचत्रपटही 
पाचहले अस्ील. आपल्याला ्या गोषटी वाच्ाना, 
पाह्ाना मजा वाट्े, पण चजथे प्त्यक्ष ्युद्धं हो्ा्, 
च्थल्या लोकाधंना खूप त्रास सोसावा लाग्ो. अशा 
स्थ्ी् लहान मुलधं ्र फारच घाबर्ा्. पवूवी 
्युरोपमध्ये दोन महा्युद्धं झाली. त्या् जम्मनीचा 
्ेवहाचा सत्ाधीश चहटलर ्याने क्रूरपणे अनेकाधंना 
ठार मारलधं. त्या् चवशेष्ः ज्यू धमा्म्ील लोकाधंना 
वेगवेगळ्या चठकाणी छळछावण्याधंमध्ये ठेवण्या् 
आलधं हो्धं. अत्यधं् अमानुष कृत्य हो्धं ्े! 

्या् अनेक मुलधंही हो्ी. त्या ज्यूधमवी्य मुलाधंना 
शाळे्  जा्यचधं हो्धं, अभ्यास करा्यचा हो्ा, 
चमत्राधंबरोबर मजाही करा्यची हो्ी. पण त्याधंना 
असधं कैदे् ठेवल्याने त्याधंचे सारे बे् मना्च 
राचहले. त्याधंना कोणाबरोबर बोल्ा ्ेय् नवह्धं, 
कुणाशी म््ी कर्ा ्ये् नवह्ी. त्याधंचे आईवडील 
त्याधंच्यापासून खूप दूर वेगळ्या ्ुरधंगा् हो्े. मुलधं 
कासावीस हो् हो्ी. त्याधंना आपल्या घराच्या, 
कुटुंबी्याधंच्या, शे्ाच्या, बागेच्या, शाळेच्या आठवणी 
्ये् होत्या. पण का्य करणार? अनेक लहान 
मुलानाधंही ्ुरधंगा् अस्ाना न झेपणारी कामधं करावी 

लाग् हो्ी. जर कामचुकारपणा केला ्र असह्य 
मार दे् अस्, भ्यधंकर चशक्षा दे् अस्; उपासमार 
्र हो्च असे.

अशा पररस्थ्ी् झेको्लोवहाचक्या्ील 
एका छळछावणी्ील मुलाधंच्या मद्ीला आली 
्ी त्याधंची चशचक्षका. च्चधं नाव फ्ीडल ब्रॅनडाईस. 
्ी कलाचशचक्षका हो्ी. च्ने ही घाबरलेली मुलधं 
साधंभाळली. वेगवेगळ्या व्याच्या मुलाधंना ्ी गोषटी 
साधंगे, धीर देई. भी्ीमुळे ही मुलधं काहीच बोल् 
नस्, आपल्या मना्ील सगळ्या गोषटी ्े मना्च 
दाबून ठेव्. पण फ्ीडल टीचरने त्याधंना हळूहळू 
चचत्रधं काढा्यला चशकवलधं. त्या्ून त्याधंच्या मना्ल्या 
भावना व्यक् होऊ लागल्या. त्याधंच्या मना् 
आपल्या घराच्या, शे्ाच्या, आपली मनीमाऊ, 
आपला कतु्रा, गा्यी ्याधंसारख्या पाळीव प्ाण्याधंच्या 
ज्या आठवणी होत्या, त्या ्ी मुले हळूहळू चचत्रा्ून 
रधंगवू लागली, आपल्या टीचरशी थोडं का होईना, 
बोलू लागली. ्या पररस्थ्ीबद्दलची भी्ी बाहेर 
पडल्याने ्ी मुलधं काही्री प्च्साद देऊ लागली. 
कुणी आपल्या मना्ला स्ूययोद्य रधंगवला, कुणी 
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कलाचशचक्षका फ्ीडल



आपल्या ‘व्म्’च्या अंकयात तुम्ही वयाचलंत कही ‘्ुक्रेन-रशि्या ्ुद्ध कया झयालं?’ जगभरयात 
कुठे कुठे संघर्ष सुरू आ्े आशि त्याच्या ्यातनया मुलयंानया भोगयाव्या लयागत आ्ेत, ्याबद्दलचया 
सशुचतया देिपयांडे ्यांचया लेख्ही तुम्ही जूनच्या अंकयात वयाचलयात. ्याच लेशखकरेने प्रत्क्ष 
इस्या्लमध्े जयाऊन शतथल्या मुलयंानही छळछविहीत रया्तयानया कयाढलेलही शचत्ं व कशवतया 
पयाश्ल्या. छळछयाविहीतहील मुलयंानही त्या पररस्थतहीिही कसया सयामनया करेलया असेल?

फुलं काढली, कुणी लहान भावंडांच्ा भावमुद्ा 
रंगवा्चा प्र्त्न केला. अशाने त्ांच्ा आजूबाजूला 
जे सारं नैराश् पसरलं होतं ते दूर होऊ लागलं, 
मुलांना उतसाह वाटू लागला. आपल्ा टीचरच्ा 
प्रेमळ वागणुकीमुळे त्ा मुलांच्ा मनात जगण्ाची 
आशा ननमामाण झाली.

फ्ीडल टीचरने ही सारी नचत्ं तेवहा नीट जपून 
ठेवली. आता ज्ू लोकांच्ा देशात, इस्ा्लमधल्ा 
म्ुनझ्ममध्े ही आशादा्ी नचतं् जपून ठेवली 
आहेत. मुंबईतील सुनचता देशपांडे नावाच्ा पत्कार, 
लनेिकेने प्रत्क्ष इस्ा्लमध्े, जेरुसलेमला जाऊन 
नतथली ही नचतं् पानहली. त्ा मुलांनी छळछवणीत 
राहताना केलेल्ा कनवताही वाचल्ा. आपल्ाला  
त्ानवष्ी सांगण्ासाठी त्ा नचत्ांचं आनण त्ा 
मुलांची गोषट सांगणारं पुसतक त्ांनी प्रकानशत 
केलं्. त्ाचं नाव आहे ‘काळोिातील प्रकाशरेषा’. 
तुमही हे पुसतक, त्ा मुलांच्ा नचत्ांसाठी, फ्ीडल 
टीचरच्ा गोषटींसाठी वाचा्ला हवं. अत्ंत कठीण 
पररससथतीतही जगण्ाची प्रेरणा तुमहालंा त्ातून 
नककी नमळेल.

‘काळोिातील प्रकाशरेषा’ ्ा पुसतकातून तुमही 
ज्ा मुलांची नचत्ं पाहाल, कनवता वाचाल, फ्ीडल 
टीचरने मुलांसाठी केलेल्ा अथक प्र्त्नांबद्दल 
वाचाल, त्ाच फ्ीडल टीचरच्ा तळघरातील वगामात 
एक मुलगी होती, झेकोसलोवहानक्ातील हॅना ब्ॅडी.

्ा हॅनाची कहाणी ननराळीच. नतला जेवहा 

घरातून छळछावणीत नेलं गेलं तेवहा नतला जुजबी 
सामान घेण्ासाठी एक सूटकेस नेण्ाची परवानगी 
नमळाली. त्ावर नतचं नाव आनण जनमतारीि 
घातली गेली. तुरुंगात गेल्ावर तोवर अगदी 
हसरी-िेळकर असणारी हॅना रडवेली झाली, 
आपल्ा आईवनडलांच्ा, भावाच्ा आठवणीने 
व्ाकूळ झाली. नतथे नतला अनतश् हालात नदवस 
काढावे लागले. िा्ला पुरेसं नाही, व् लहान, 
बरोबर आलेल्ा भावाला मुलांच्ा तुरुंगात राहावं 
लागल्ाने नतला फारच एकटं वाटे. एका वषामानंतर 
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तिथल्या मुलींनया आणखी वेगळ्या तिकयाणी जयावं 
लयागलं. िे तिकयाण ्या िेरेतिनपेक्या अतिक भ्यानक 
होिं. तिथे गेलेलया कुणीच तजवंिपणे परि ्ेऊ 
शकि नसे. हॅनयाचंही असंच ियालं. 

मयात्र फ्ीडल टीचरच्या प्ोतसयाहनयाने तिने 
कयाढलेली तचत्रं टीचरने जपून िेवली होिी. ्ुद्ध 
संपलं. ्ुद्धयाि जम्मनीचया परयाभव ियालया. खूप मयाणसं 
मयारली गेली. ्ुद्धयाचे भ्ंकर पररणयाम सगळ्या 
जगयालया भोगयावे लयागले. जगभर शयांििया रयाखण्यासयािी 
प््त्न होि होिे, आियाही होियाि. जपयानमध्े ्या 
्ुद्धयािील भीषण पररणयामयांतवष्ी मुलयांनया सयांतगिलं 
जयािं. जी मुलं ्याि सयापडली, मयारली गेली, त्यांची 
आिवण आियाच्या मुलयांनया करून देण्यासयािी एक 
म्ुति्म उभयारण्याि आलं्. त्या म्ुति्ममध्े 
एक तदवस ्या हॅनया ब्ॅडीची ररकयामी सूटकेस िेवली 
गेली. िेथील मुलयांनया त्यातवष्ी खूप वयाईट िर 
वयाटलंच, पण िी कोण होिी हे शोिून कयाढयावं 
महणून त्या मुलयांनी पुनहया आपल्या टीचरलया- फुतमको 
इतश्याको- तहलया गळ घयािली. तिने  सगळीकडे 
त्यासयािी खूप शोि घेिलया. शेवटी हॅनयाचया भयाऊ 

जॉज्म कॅनडयाि आहे, असं कळलं आतण 
मग हॅनयाची सगळी कथया पुढे आली. कॅरेन 
लेवीन ्या कॅनेतड्न पत्रकयार-लेतखकेने 
हॅनयाच्या सूटकेसचया शोि कसया घेिलया, िी 
सूटकेस जपयानमध्े कशी पोचली ्यावर 
आियाररि हॅनयाज सूटकेस (Hana’s 
Suitcase) ्या नयावयाचं पुसिक तलतहलं.. 
िे जगभर अनेक भयाषयांमध्े वयाचलं जयािं. 
मरयािीिही ज्ोतस्या प्कयाशनयाने हे पुसिक 
(हॅनयाची सूटकेस– अनुवयाद मयािुरी पुरंदरे) 
्या नयावयाने प्तसद्ध केलं्. 

महया्ुद्धयांच्या कयाळयाि मुलयांनया आपयापल्या 
मनयािील आिवणी, लहयानमोिे तवचयार, 

्ेणयारी तनरयाशया, मनयािली भीिी, दडपण कुणयाजवळ 
बोलिया ्ेि नवहिं. त्यामुळे डया्रीच्या मयाध्मयािून 
अनेकयांनी आपल्या भयावनया व्कि केल्या आहेि.. 

नेदरलँडस् ्या देशयाि त्या कयाळयाि फ्रँक नयावयाचं 
एक ज्ू कुटुंब एकया िळघरयाि लपून बसलं होिं. 
आईवडील आतण दोघी मुली. त्यािली अॅन लहयान 
होिी, पण तिलया वयाचनयाचया नयाद होिया. तिच्या 
बयारयाव्या वयाढतदवसयालया तिच्या मैतत्रणीने तिलया एक 
सुरेख  डया्री भेट तदली होिी. तिलया िी फयारच 
आवडली. ज्ूंनया मयारलं जयाि असियानया, तिच्या 
आईवतडलयांनी दोनही मुलींनया बरोबर घेि अगदी 
आवश्क िेवढं सयामयान घेिलं आतण िे लपण्यासयािी 
एकया िळघरयाि गेले. आपल्या सयामयानयाि अॅनने िी 
डया्रीही घेिली होिी. तिथे गेल्यावर बयाहेरच्या 
जगयाशी पूण्मपणे संबंि सुटलया. िी फयारच एकटी 
पडली. कोणयाशी बोलणयार? कोणयाबरोबर खेळणयार? 
शयाळया बंद. मैतत्रणी भेटि नवहत्या. मग तिने एक 
्ुकिी केली. त्या डया्रीलयाच तिनं आपली मैत्रीण 
बनवलं. तिचं नयाव अॅनने ‘तकटी’ असं िेवलं. मग 
रोज िी त्या डया्रीशीच आपल्या मनयािल्या सयाऱ्या 
गोषटी बोलू लयागली. किी िी तिच्यावर रयागवे, िर 
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कधी मनातल्ा वेगवेगळ्ा कल्पना 
सांगे. आ्पली सवप्ं सांगे. मोठं झाल्ावर 
आ्पण लेखिका व्ा्चं असं खतचं सवप् 
्ोतं. 

तळघरातून ्पकडली गेल्ावर खतची्ी 
रवानगी छळछावणीत झाली; खतथे खतचे 
अतोनात ्ाल झाले. तरी्ी खवशेष म्णजे 
खतचा लोकांच्ा चांगुल्पणावरचा खवशवास 
उडाला ना्ी. सारं जग खकती सुंदर 
आ्े, असंच ती शेवट्प य्ंत मानत ्ोती. 
कोणत्ा्ी ्पररससथतीत ्ार माना्ची 
ना्ी, आखण आशा सोडा्ची ना्ी, ्ा 
खतचा दृढखनशच् खतला अमर करून गेला. 
खतच्ा मृत्ूनंतर खतची डा्री प्रकाखशत 
झाली. आजवर लक्ावधी मुलांनी ती 
डा्री वाचली आ्े. अनेक मुलांना 
त्ातून प्रेरणा खमळाली आ्े. ‘द डा्री 
ऑफ अ ्ंग गल्ल’ ्ा एका ्पुसतकामुळे 
अॅन फ्रँक जगाच्ा कानाको्पऱ्ात जाऊन 
्पोचली. ्ा्ी ्पुसतकाचा ‘डा्री ऑफ 
अॅन फ्रँक’ ्ा नावाने मंगला खनगुडकर 
्ांनी केलेला अनुवाद मे् ता प्रकाशनाने 
प्रखसद्ध केला आ्े. 

्ासारिी ्पुसतकं आ्पल्ाला  
अनेक गोषटींची माख्ती करून देतात. 
ल्ानगी मुलं् ी वेळ आली, की खकती 
खचवट्पणे संघष्ल करतात, अचानक मोठ्ा 
माणसांसारिी श्ाणी ्ोतात, कठीण 
प्रसंगाला खनर्ल््पणे तोंड देतात, ्े ्पा्ून 
आ्पल्ाला्ी संकटं ्पार करण्ाची  
उमेद खमळते. 

-डॉ. मीना वैशंपायन
meenaulhas@gmail.com

(ज्ेषठ साख्सत्क)
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पुस्तकांना कव्हर

साहितय- जाडसर कागद, सकचे्पेनस, एक बटाटा, 
्पोसटर कलर / अ ॅक्ेखलक कलर.
कृती-  बटाटा मधून का्पून दोन तुकडे करा. 
का्पलेल्ा रागावर ्पोसटर कलर /अ ॅक्ेखलक कलर, 
ब्रशने लावून, त्ाचे ठसे कागदावर उमटवा. 
बटाट्ाच्ा रंग लावलेल्ा बाजूकडून प्रत्ेकी एक 
अशा चकत्ा का्पून, का्पलेल्ा नवीन ्पृषठरागावर 
ब्रशने ्पुन्ा रंग लावून,त्ाचे ठसे कागदावर 
उमटवा. अशाप्रकारे एका बटाट्ा्पासून 
खनरखनराळ्ा रंगांचे आखण आकाराचे गोल कागदावर 
उमटतील. (अशाप्रकारे कांद्ाचे, रेंडीचे वगैरे  
राज्ांचे ठसे कागदावर उमटवता ्ेतील.) 
कागदावरचा रंग सं्पूण्ल्पणे सुकल्ावर, सकेच्पेनने 
त्ावर खचत्र/नक्ी काढा.

आखण ह्ा त्ार झालेल्ा छानशा कागदाने 
तुमच्ा ्पुसतकांना कव्र घाला.

-SßM¤Âæ ß€ÙæÜè 
swarupamv@gmail.com 



रवििार होता. सकाळी उठल्ा उठल्ा 
ऋग्वेदच्ा नाकात सांबाराचा खमंग ्ास 
शिरला. तो टुणकन उठून स््ंपाकघराकडे 
धा्तच गवेला. पांढऱ्ािुभ्र लुसलुिीत 
इडल्ा, कोशिशंबरीची शहर्ीगार चटणी  
आशण खळखळून उकळणारं लाल-लाल 
सांबार! अहाहा!

दात कधी घासतो आशण कधी इडली 
खातो, असं त्ाला झालं होतं.

एर्ी ऋग्वेद सकाळी खा्चा कंटाळा 
करत असवे. आईनवे त्ाला शचड्ा्ला  
मुद्ामच महटलं, “भूक नसवेल ना रवे? मी  
आशण बाबा खाऊन घवेतो. तू घवे सा्काि, 
भूक लागली की!”

ऋग्वेद उत्तरला, “नाही, नाही! ्वेतो् मी 
पटकन दात घासून!”

गपपाटपपा करत शन्ांत खाणं उरकलं. 
बाबानवे आशण ऋग्वेदनवे भांडी ओट्ा्र आणून 
ठे्ा्ला सुरु्ात केली. ऋग्वेदचं लक्ष शतिवे 
असलवेल्ा डब्ांकडे गवेलं. सहज त्ानवे तवे डबवे 
उघडून बशघतलवे तर त्ात ८-१० इडल्ा, 
चटणी आशण सांबार भरून ठे्लं होतं. आज 
तर रश््ार! आईनवे चुकून ऑशिससाठी डबा 

भरला की का्? असा श्चार त्ाच्ा मनात आला.
“आई.. अगं तू चुकून डबा भरला्स का?” 

त्ानवे श्चारलं. 
आई आत ्वेता ्वेता महणाली, “अरवे, 

गीतामा्िींच्ा मनाली आशण राजवेिला पण इडल्ा 
खूप आ्डतात ना, महणून काढून ठे् ल्ा आहवेत.”

ऋग्वेदनवे मान हल्ली आशण तो पुढचं 
आ्रा्ला शनघून गवेला. आई शद्ाळीतसुद्ा त्ा 
दोघांसाठी कपडे-खाऊ पाठ्तवे. घरात काही पूजा 
्गैरवे असवेल तरी ्ा दोघांना आमंत्रण असतं आशण 
आपल्ा शमत्रमैशत्रणींमध्वे हवे दोघवेही असतात हवे 
ऋग्वेदला आठ्लं...

...्ा गोषटीला ८-१० ्र्षं झाली. असाच रश््ार 
होता. आईनवे रश््ार सपवेिल िालीपीठं केली 
होती आशण दारा्रची बवेल ्ाजली. ऋग्वेदनवे दार 
उघडलं. गीतामा्िींचा राजवेि होता. त्ाच्ा हातात 

आपल्या घरयातल्या 
मदतनीसयांनया लळया 
लयावल्यावर आणि 

त्यांच्याणवष्ी णिव्याळया 
व्कत केल्यानंतर 

णमळियारया आनंद कया्ी  
वेगळयाच असतो...
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दोन-तीन पिशव्या आपि िेढयाांचया िुडया होतया. दयार 
उघडतयाच ऋग्ेदने रयाजेशच्या ियाठी्र थयाि मयारली 
आपि दोघांही नव्या पिढीच्या पशरस्त्याप्रमयािे अगदी 
उरयाउरी भेटले. आई हयात िुसत बयाहेर आल्या्र 
रयाजेशने िेढयाचया िुडया आईच्या हयातयात ठे् लया आपि 
्याकून नमसकयार केलया. ्त्यालया नोकरी लयागल्याचेही 
सयाांपगतले. आई-बयाबया आपि ऋग्ेदसयाठी आिलेल्या 
भेट्सततू ्त्याने पतघयाांनया पदल्या.

“अरे, ए्ढं कशयालया?” असां आईने महितयाच 
खरांतर अबोल असलेलया रयाजेश बोलतू लयागलया,

“मया्शी, लहयानिियाियासतून आईशी पकं्या 
आमच्याशी कयाम्याली आपि कयाम्यालीची मुलां 
असां तुमही पकं्या ्या घरयातलां कोिीच ्यागलां नयाही. 
बयाकीच्या घरयाततून िगयार पमळया्चया. िि ्या घरयाततून 
िगयारयाबरोबर प्रमे आपि आदरही पमळत होतया. 
महितूनच िपहल्या िगयारयाततून मनयाली आपि आईसयाठी 
भेट्सततू घेतल्या, तशयाच तुमच्यासयाठीही घ्याव्याशया 
्याटल्या. मलया आतया छयान नोकरी पमळयाली आहे. मी 
आईलया सयाांपगतलां की आतया ततू कयाम करू नकोस. 
दमते ती हलली! तेवहया आईने ठिकया्तून सयाांपगतलां् 
की, ती पतचे हयातिया् चयालतया्त तोि्यंत हे कयाम 
करियारच. मी नयाही महिण्याचया प्रशनच नवहतया. 
कयारि हे पतचां फकत कयामयाचां पठकयाि नयाही तर 
प्सयाव्याचां सथयान आहे.”

  आईच्या डोळ्याांच्या कडया ओलया्ल्या. पतने 
हलकेच रयाजेशलया थोिटलां. बयाबयाांनीही ्त्याच्या 
ियाठी्र शयाबयासकीची थयाि पदली. ऋग्ेदनेही िुढे 
्ेऊन रयाजेशलया शुभेचछया पदल्या. मनयाशी खतूिगयाठ 
बयाांधली, की आईचया नयाती पनमयामाि करण्याचया आपि 
जिण्याचया ्सया आिि नककी िुढे चयाल्या्चया!

-कांचन जोशी
kanchanpjoshi76@gmail.com

(सांसककृत अभ्यासक)
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झर झर झरले काळे मेघ 
इंद्रधनूची रंगीत रेघ 
डब डब लहान भरले तळे 
बेडूक दादा काढी गळे  
पिवळे कोवळे िडले ऊन 
िाखरांमुखी पचव पचव धून  
लूस लूस पहरवे उगले रोि 
रानफुलांचे घालून टोि  
दल दल झाली चहुंकडे 
ओलेच ओले डोंगरकडे  
आला आला िाऊसकाळ 
गवाही त्ाची रानोमाळ 

-भानुदास धोत्रे
bhanudasdhotre2015@

gmail.com

पाऊसकाळ...

‘व्म्’ मापसकामध्े शीर्षक सुलेखन करणारे 
सुप्रपसद्ध सुलेखनकार अच्ुत िालव ्ांनी ‘िाऊस’ 
्ा शबदाचं केलेलं हे अप्रपतम सुलेखन. 



तुम्हांलह कासवं आवडतात ना? आपण एकतरी 
कासव पाळू या, तयाला खायला घालू या, समुद्ात 
लुटूलुटू करत जाणारी कासवांची पपललं बघायला 
जाऊ या, असं नककीच तुमचया मनात येत असेल. 
मलाही कासवं आवडतात. मी कासवांवर लघुपट 
बनवला आहे. माझया गोषटीतलं हे कासव आहे, 
‘अँपटनावालं कासव.’ 

ऑपलवह ररडले कासवं जानेवारी ते एपरिल या 
काळात अंडी घालणयासाठी कोकणचया पकनाऱयावर 
येतात. या कासवांनी पकनाऱयावर अंडी घातली 
की ती लगेच पनघून जातात. मग दीड मपहनयांनी 
कासवांचया घरट्ातून पपललं बाहेर येतात आपण ती 
कुणाचयाही मदतीपिवाय समुद्ात पनघून जातात.

ही कासवं एकदा समुद्ात गेली की मग ती 
काय करतात, कुठे जातात, पकती खोलवर जातात, 
याबद्दल आपलयाला फारसं काही माहीत नसतं. मग 

या कासवांचा अभयास तरी कसा करायचा?
यावर संिोधकांनी एक िककल लढवली; ही 

कासवं जेवहा अंडी घालणयासाठी पकनाऱयावर 
येतात, तेवहा तयांना सॅटेलाइट ट्ानसमीटर 
लावणयाची. कासवांना असा ट्ानसमीटर बसवला 
की, मग ती समुद्ात पजथे पजथे रिवास करतात 
पतथून सॅटेलाइटचया द्ारे आपलयाला पसग्नल पमळू 
िकतो. कोकणचया पकनाऱयावर आलेलया पाच 
कासवांना असे ट्ानसमीटर बसवणयात आले आपण 
वनयजीव संिोधक डॉ. आर. सुरेिकुमार यांनी 
तयांचया रिवासाची रहसयं िोधून काढली.

रत्ापगरी पजलह्ातलया गुहागरमधये जेवहा 
ऑपलवह ररडले कासवांना असे ट्ानसमीटर 
बसवणयात आले, तेवहा मी तयाचं पचत्रण केलं. या 
पाच कासवांनी आतापययंत समुद्ात कुठेकुठे रिवास 
केला आहे हे तुमहालंा या लघुपटात पाहायला 
पमळेल. जंगलांसाठी जसा वाघ महत्वाचा, तसं 
समुद्ाचया पयायावरणासाठी कासवं किी महत्वाची 
आहेत, हेसुद्ा मी यात सांपगतलं आहे. 

ऑपलवह ररडले कासवं मचचछिमारांचया 
जाळयात अडकून मरणयाचया घटना घडतात, पण 
आता मचचछिमार बांधवांमधयेही या कासवांचया 
संवधयानाबद्दल जागृती झाली आहे. तयांचया जाळयात 
जर कासव अडकलं तर ते तयाची सुटका किी 
करतात, याची गोषट तुमहालंा यात पाहायला पमळेल.
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‘अँटिनावालं कासव’ हा लघुपि तुमहांला 
‘shekru’ या माझया You tube channel वर 
पाहायला टमळेल. शेकरू हा आपलया महाराष्ट्र 
राजयाचा राजय-प्ाणी आहे. महणूनच मी माझया 
You tube channel ला ‘shekru’ हे नाव 
टिलं आहे. शेकरू महणजे मोठी खार. पयायावरणाचया 
संवरयानामधये माझा आटण तुमचा मोठ्ा खारीचा 
वािा असावा, महणून ही सारी रडपड. सुगरणींची 

घरिी, बलँक पँथरची रहसयकथा, कोकणातलया 
पायरहािाची गोष्ि, या माझया टनसगयागोष्िीही बघा 
आटण तुमचया टमत्र-मैटत्रणींपययंत पोहोचवा. 

लिंक- https://youtube.com/channel/
UCV1KzBn7j1sJJf5YXFe4Tgg

-आरती किुकर्णी 
aratikulkarni@gmail.com

(पयायावरण पत्रकार)
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िमम भरला ढग 
गळतो एकाएकी 
लावतो उरळून 
सारी झाकाझाकी 
होते थंड हवा 
माती होते लोणी 

वाफ होऊन जाणयाची 
गोष्ि सांगतात सारे 
पावसाआरी वाहतात महणे 
सोसाट्ाचे वारे 
येतं कसं? जातं कुठे?
पाटहलंय का कोणी..

आहे जरा घुमककड 
उताराला वाहतं 
वाऱयासंगे झोके घेत 
आभाळभर होतं 
छत्री नाही, रेनकोि नाही 
पाय अनवाणी 

निी, तळं, समुद्ाचं 
करी होतं गिाराचं 
करी गरम, करी थंड 
करी गोड शहाळयाचं 
असेल जसे कथानक 
तशी बिलते कहाणी 

ररमटझम तालामधये 
थेंबुिांची नाणी 
थेंब होई कोंब कोंब 
िप िप कानोकानी 
टचंब ओलया अंगणाचं 
गाव आबािानी

-दासू वैद्य
dasoovaidya@gmail.com  

आभाळाचा ढोलताशा 
बेडकांची गाणी 
पावसाचं पाणी बाई 
पावसाचं पाणी



अन्वय घरी आला तो मोठ्ा खुशीतच. दोन्ी  
्ात उंचावत अनवय म्णाला, “आता आमची  
शाळा मोठी ्ोणार. एकदम मोठी ्ोणार!  
म्णजे उंच ्ोणार.”

“आँऽऽ? मोठी ्ोणार की उंच ्ोणार? आणण  
्े तुला कसं काय कळलं?” भुवया उंचावत 
आजजोंनी णवचारलं.” 

“आमचया शाळेचया वरती एक नवीन मजला 
बांधत आ्ेत. एका रांगेत १२ वग्ग आ्ेत.  
आणण आज आमचया ताई आम्ांला णतथे  
घेऊन गेलया ्ोतया...”

“तुम्ी कशाला णतकडे गेलात? णतकडे 
सगळा राडारोडा पडलेला असणार. णतकडे काय 
पा्ायचं?” आजोबा वैतागून म्णाले.

आजीने आपला मंत्र सुरू केला, “बूट काढा, 
सटटँडवर ठेवा. शाळेची सॅक वयवससथत ठेवा. कपडे 
बदला. ्ात पाय धुवा आणण जेवायला चला.”

जेवताना अनवय म्णाला, “णतथे आम्ी एक 
णवणचत्र प्रकार पाण्ला. ते पा्ताना आम्ा मुलांची 
तर ्सून ्सून मुरकुंडी वळली. थोड्ा वेळाने तो 
प्रकार करणारा माणूस आमचयाकडे पा्ून णिदीिू 
णपदीिू ्सू लागला. कममाल आ्े!”

“म्णजे काय झालं काय असं?”

“तया बारापैकी तीन वग्गखोलया मसत बांधून 
झालया आ्ेत. तर एक माणूस ्ातात पाइप घेऊन 
तया मसत गुळगुळीत णभंतींवर टूर्ग टूर्ग करून पाणी 
उडवत ्ोता. सगळया णभंती ओलया आणण खाली 
सगळा णचखल; तरीपण तो पाणी िवारतोच आ्े.”

पदराला ्ात पुसत आजीने णवचारलं, “मग  
काय झालं?”

“अगं तयावेळी दक्ष म्णाला, ‘्े काय असे 
णभंतीला पाणी घालतात? णभंत म्णजे काय बाग 
आ्े का? की णभतींचया आत झाडं 
आ्ेत?’ ्े ऐकताच आम्ी सगळे 
िसिसून ्सू 
लागलो.”

“बरोबरच 
आ्े तया 
माणसाचं..” 
असं आजीने 
म्णताच अनवय 
णकंचाळला, 
“काऽऽय? 
णभतींचया 
आत 
झाडं 

‘हे काय असे भिंतीला पाणी 
घालतात? भिंत महणजे काय बाग 
आहे का? की भिंतींचया आत झाडं 
आहेत?’... अन्वयचे प्रश्न आभण 

आजी-आजजोंची उत्तरं-  
्वाचा ही भ्वज्ा्न-गोष्ट!
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असतात आणि ती पािी पीत असतात?”
हे ऐकताच आजोबांना जोराचा ठसका लागला. 
आजोबांना पािी देत आजी महिाली, “तुमच्ा 

पोटातल्ा झाडांना जरा पािी पाजा.”
आता अन्व् पुरताच चक्ा्वला. त्ाने हसतच 

ण्वचारलं, “महिजे? आजजोंच्ा पोटात झाडं?”
पािी णपऊन ढेकर देत आजजो महिाले, “अरे 

जशी णिंतीत झाडं नसतात तशी माझ्ा पोटात पि 
नसतात. पि तरीही मािसांना पािी प्ा्वं लागतं 
आणि णिंतींना पािी पाजा्ंव लागतं.”

“पि काऽऽ?”
“मािूस आणि णिंती मजबूत होण्ासाठी.”
“आजजो नीट सांगा ना..’’
“तुमच्ा त्ा तीन ्वग्गखोल्ांच्ा णिंती बांधून 

झाल्ा की त्ा णिंतींच्ा ण्वटां्वर णसमेंटचा 
एकसारखा थर देण्ाचं काम ग्वंडी करतात. 

्ालाच इंग्रजीत पलासटरींग करिं असं 
महितात. पलासटरींग केल्ाने णिंत 
गुळगुळीत तर णदसतेच, पि बांधकाम 

अणधक पकककं होतं.”
“आजजोऽऽ, पि त्ासाठी णिंतीला पािी का 

पाजा्चं? ते नाही कळलं.” 
“सांगतो. णसमेंट ही अणतश् मऊ राखाडी 

रंगाची कोरडी पा्वडर असते. कॅललश्म णसणलकेट 
आणि कॅललश्म अॅल्ुणमनेटस् ्ा दोन रासा्णनक 
पदाथाांचं णमश्रि महिजे णसमेंट. णसमेंटमधे बारीक 
्वाळू ्व पािी णमसळून त्ाचं पातळसर णमश्रि त्ार 
करतात ्व त्ाचा थर ण्वटां्वर देतात. णसमेंटमध्े 
पािी णमसळलं की रासा्णनक बदल होऊन 
सुईसारखे लांब स्फणटक त्ार होतात. हे स्फणटक 
एकमेकांच्ात अगदी घट्ट बसल्ाने पलासटर कडक 
्व मजबूत होतं. आणि ही प्रणक््ा पूि्ग होण्ासाठी 
िरपूर पाण्ाची गरज असते. ्ासाठी णकमान एक 
आठ्वड्ाचा अ्वधी लागतो.”

“बापरे! महिजे एक आठ्वडा रोज णिंतींना पािी 
पाजलं पाणहजे.”

“बरोबबर. णसमेंटमध् ेिरपरू पािी शोषून घणे्ाची 
क्षमता असत ेती ्ासाठीच! णसमेंट एकसारख ंओलं 
राहि ंगरजेचं असत.ं महिनू पािी कमी पडलं तर..” 

आजजोंना थांब्वत अन्व् महिाला, “मी सांगतो. 
पािी कमी पडलं तर, रासा्णनक प्रणक््ा होिार 
नाही. त्ामुळे ते सुईसारखे स्फणटक त्ार होिार 
नाहीत. त्ामुळे पलासटर िुसिुशीत होईल.”

“शाबास! एकदम बरोबर. तर आता तुमहांला जर 
्ेवळ णमळाला तर तुमही तुमच्ा ताईंची पर्वानगी 
घेऊन ्ा न्वीन णिंतींना पािी पाजा...”

“महिजे आमची शाळा मोठी होईल, उंच होईल 
आणि मजबूत होईल!”

अन्व्ला शाबासकी देत आजी महिाली, “जे 
कुिाचीही तहान ओळखून त्ांना पोटिर पािी 
पाजतात, अशीच मािसं राज्वाडा उिारतात’ ही 
हुनान प्रांतातली णचनी महि लक्षात ठे्व.

-राजीव तांबे 
rajcopper@gmail.com

(प्रणसद्ध बालसाणहलत्क)
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खर ंतर जन्मालमा येतमानमा ह्मा प्रथ्ेशवर खूप 
अनयमाय झमालमा होतमा. खूप अशकत, ववळववळीत 
्मंासमाचमा गोळमा होतमा तो! रमाठ केस, बुद्ी क्ी 
असलेलमा हमा ्ंगोलबेबी. बमाळ असतमानमा तयमालमा 
कमापूस दुधमात विजवून तयमातलं दूध थेंबमाथेंबमाने 
पमाजमावं लमागे, तेवहमा कुठे च्चमािर दूध पोटमात 

जमाई. एक ग्रॅ् वजन वमाढलं तरी खूप स्माधमान 
वमाटमायचं तयमाचयमा पमालकमांनमा. शेजमारचे तयमाचयमा 
आईलमा महणत, ‘डमाऊन वसंड्ो्, ्वत्ंद असलेलयमा 
अशमा यमा बमाळमालमा जगवतमा तरी कशमालमा?’

्ग आईलमा खूप दु:ख वमाटमायचं, रडू यमायचं.
आईबमाबमांनी ठरवलं की आपण यमाचयमा 

अलीकडेच इचलकरंजीच्या प्रथमेश दयाते 
्यालया रयाष्ट्रपतींकडून केंद्ी् ‘सयामयाजजक 
न्या् आजि सक्षमीकरि मंत्याल्या’चया 
‘रयाष्ट्री् जदव्यांग रोल मॉडेल’ पुरसकयार 
जमळयालया. रयाष्ट्रपतींकडून पुरसकयार 
घेण्याची ही त्याची जतसरी वेळ होती. 
प्रथमेश दयाते ्याचं कत्तृतव जयािून घेऊ ्या. 

‘रमाष्ट्ीय वदवयमांग रोल ्ॉडेल’ पुरसकमार रमाष्ट्पतींकडून सवीकमारतमानमा प्रथ्ेश दमाते

Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó ¥æò»SÅU 202228



जगण्यासयाठी खूप प्र्त्न करया्चे, मयागे  
हटया्चं नयाही.

छोट्या व्यात त्यालया अनकेदया डॉकटरकडे न्यावं 
लयागल,ं तहेी इचलकरजंीहून पणु्यालया. कमकुवत 
हयाडं, नयाजकू प्रकृती त्यामळेु खपू वळेया शस्त्रक्रि्याही 
झयाल्या. पण शरीरयालया तयाठपणया ्ते नवहतया. ज ेकोणी 
सयागंतील त ेप्र्त्न आईबयाबया करया्च.े पयाठीच्या 
कण्याच्या तयाठपणयासयाठी लयाकडी खोक्यात त्याचे 
पया् अडकवनू त्यालया खयंाबयालया बयंाधनू ठेवत. छोटया 
प्रथमशे सटुकेसयाठी क्जवयाच्या आकयातंयान ंरडया्चया. 
मनयावर दगड ठेवनू आईबयाबयानंया ह ेकरयाव ंलयागया्चं. 
क्शवया् नीट बोलण्यासयाठी स्पीच थरेपी, क्जभचेे 
व्या्याम... अगदी ससं्कृतची क्शकवणीही सरुू केली. 

सव्वसयामयान् मुलयांसयारखया प्रथमेशही शयाळेत गेलया. 
सुरुवयातीलया तो वगया्वत खूप मुलं पयाक्हली की गयांगरून 
जया्चया. कुणी मोठ्यानं बोललं क्कंवया वेगवगळे रंग 
पयाक्हले तरी त्यालया भीती वयाटया्ची, आक्ण घयाबरून 
त्याची चड्ी ओली वहया्ची. त्याची आई वगया्वबयाहेरच 
बसून रयाहया्ची. वगया्वतून हयाक आली की जमीन 
स्वचछ करून त्याची चड्ी बदलया्ची. क्दवसभरयात 
डझनभर तरी चड्डया शयाळेच्या कुंपणयावर वयाळत 
पडया्च्या. आईची ही तपशच्या्व वर्वभर चयालली क्न 
कसंबसं त्याचं प्रयाथक्मक क्शक्षण पूण्व झयालं. 

पुढे मयाध्क्मक शयाळेत आणखी खडतर कयाळ 
होतया. प्रथमेश अशकत आक्ण प्रत्ेक अव्वयात दोर, 
त्याचे पया् सपयाट असल्यामुळे त्यालया कवया्त नीट 
्ेत नयाही, महणून एकदया क्शक्षकयांनी मयारलंदेखील! 
त्याचं क्दसणं, वयागणं वेगळं असल्यानं मुलं चेषटया 
करया्ची, कोणी त्यालया क्चमटे कयाढया्चे, कोणी 
केस ओढया्चे, कधीतरी कोणी खट्याळ मुलं त्याचया 
डबयासुद्या मयातीत फेकून देत. कुणीही ्यावं आक्ण 
्यालया त्रयास द्यावया, असं वयातयावरणही  

त्यालया अनुभवया्लया क्मळयालं. अशया वेळी 
प्रथमेशलया घया्याळ झयालेलं पयाहून आईबयाबया 
खूप दुःखी होत.

तरी त्या छोट्या व्यात प्रथमेशलया 
आईबयाबयांनी कया्-कया् क्शकवलं सयांगू?- 
तबलया, पेटी, बयासरी, सया्कल, क्चत्रकलया, 
क्रिकेट, लेझीम, बुक्द्बळ, अक्भन्, संगणक 
क्न खूप कयाही. क्शवया् स्वयावलंबनयासयाठी 
पयांघरुणयाची घडी घयालणं, बूटपॉक्लश, चहया 
करणं, कूकर लयावणं अशया अनेक गोषटी 
प्रथमेशलया क्शकवल्या. केवळ क्शकवून त्यालया 
पुरया्चं नयाही, सरयावपण करून घ्यावया लयागे.

संगणकयावर डीटीपी करतया ्ेत असल्यामुळे 
त्यालया एकया दैक्नकयात नोकरी लयागली. 
मयात्र रयात्रपयाळीचं कयाम असल्याने त्यालया ते 
झेपेनया. मग ‘आ्ुकया’च्या उचचयाक्धकयाऱ्यांनी 
ग्ंथयाल्याचं सोपं सॉफटवेअर प्रथमेशलया 
क्शकवलं आक्ण मग त्याचे क्दवस बदलले.

इचलकरंजीच्या आंतररयाषट्ी् दजया्वच्या 
D.K.T.E. संस्थेच्या टेकस्टयाइल इंक्जक्नअरींग 
कॉलेजमध्े ‘ग्ंथपयाल-सयाहयाय्क’ महणून 
प्रथमेशलया नोकरी क्मळयाली. पुस्तकयाच्या  
नोंदी, देवयाण-घेवयाण, लेट-फी ही सव्व कयामं 
प्रथमेश करतो.

गेली १३ वरषं तो ही नोकरी करत आहे. 
वयाचनयाच्या वेळेत प्रयाध्यापक ग्ंथयाल्यात 
्या्लया क्वसरले तर त्यांनया आठवण करून 
द्या्चं कयाम प्रथमेशचं असतं. मुलयाचं बौक्द्क 
क्दव्यांगतव आईबयाबयांनी स्वीकयारून त्यालया 
घडवण्यासयाठी खूप कषट केले आक्ण ते 
सयाथ्वकी लयागले. २०१०सयाली त्यालया ‘क्दव्यांग 
असूनही कत्वबगयार’ महणून पक्हलया रयाषट्ी् 
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पुरस्कार मिळकालका. पुढे अने्  सनिकान  
मिळत गेले.

ए्त्र ्ुटुंबकात रकाहणकारका प्रथिेश, ्का्का, 
चुलत भकावंडं, त्कांची बकाळं ्का सवकाांवर प्रेि 
्रतो. तसेच मवचकार सकामत्व् असल्कािुळे 
प्रथिेश दरिहका ्काही पैसे सिकाज्का्कायासकाठी 
देतो. अगदी आईबकाबकांसकाठी त्काने िोटकारही 
घेतली आहे.

व्काने थ्लेले आईबकाबका जरका ्ुठे 
आनंदकाचे क्षण अनुभवत असतकानका आईलका 
्ॅनसरचं मनदकान झकालं. शकारीरर् ्कातनकांची 
भर पडली. सकारं सहन ्रून ती बरी झकाली. 
नंतर त्काच्का आईने घरकात मदव्कांग िुलकांच्का 
पकाल्कांसकाठी सिुपदेशन ्ेंद्र सुरू ्ेलं. 
िहकारकाष्ट्कातल्का मवमवध भकागकांतून पकाल् 
्का्लका लकागले. त्कांनका ्कांच्का अनुभवकाचका 
फका्दका वहका्लका लकागलका. प्रथिेशची प्रगती 
ऐ्ून सकारे पकाल् अवका् होतकात.

दरवर्षी जगकातील डकाऊन मसंड्ोि िुलकांची 
व पकाल्कांची आंतररकाष्ट्ी् पररर्द भरते. 
२०१२ सकाली हका िकान भकारतका्डे होतका. 
पररर्द चेन्नईलका झकाली. त्कात २५ देशकांचे 

४०० प्रमतमनधी होते. मतथे प्रथिेशने सवया सहभकागी 
अभ्कागतकांचे सवकागत ्ेले. सवकाांशी छकान संवकाद 
सकाधलका! त्काच्का ्का्या्त्यातवकावर दहका भकार्कांत मिळून 
८० लेख प्रमसद्ध झकाले आहेत. २०१२ सकालचका 
आंतररकाष्ट्ी् ‘डकाऊन मसंड्ोि’ पुरस्कार मिळवणकारका 
तो पमहलका भकारती्.

दरवर्षी भकारतकातल्का ए्का िकातेलका ‘व्ोश्ेष्ठ 
प्रमतषष्ठत िकातका’ महणून रकाष्ट्पती पुरस्कारकानं गौरवलं 
जकातं. २०१९ सकालच्का िकान्री होत्का, शकारदका 
्शवंत दकाते महणजेच प्रथिेशची आई!

‘िकाझ्काच बकाळकाबकाबत अन्का् ्का?’ असं 
सुरुवकातीलका महणणकाऱ्का शकारदका ्शवंत दकाते  
आज अमभिकानकाने िकात्तव मिरवतकानका महणतकात ्ी, 
“िलका िकाझ्का प्रशनकाचं उत्तर ्ेवहकाच मिळकालं्. 
िकाझ्का सक्षि हकातकात मन्तीनं आपलं नकाजू्  
अपत् मवशवकासकाने सोपवलं. आज त्कांनका महणकावंसं 
वकाटतं- ‘बकाळका होऊ ्शी उतरकाई, तुझ्कािुळे िी 
झकाले आई!”

- शोभा नाखरे 
shobha.nakhare@yahoo.co.in

(्णयाबधीर िुलकांच्का अने् पुरस्कारप्रकापत 
मशमक्ष्का व मनवमेद्का)

प्रथिेशचे आईबकाबका ‘व्ोश्ेष्ठ प्रमतषष्ठत िकातका’ पुरस्कार सवी्कारतकानका शकारदका दकाते
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ऱ्हस्व-दीर्घ लेखन (३)
्ही ‘इ’ आणि ‘उ’ अक्षरे शबददातील शे्वटच्दा 
अक्षरदालदा  खूप रदाबरतदात असे  ्वदाटते. गेल्दा 
्वेळी पदाण्हले की शबददातील शे्वटचे अक्षर 
‘आ’, ‘ई’ णकं्वदा ‘ऊ’ असेल तर आधीचे ‘इ’ 
णकं्वदा ‘उ’ ऱ्हस्व णल्हदा्चे. पि ते शे्वटचे 
अक्षर ‘आ’, ‘ई’ णकं्वदा ‘ऊ’ नसेल तर...?

-ÂýçÌÖæ »æðÂéÁ·¤ÚU 
gopujkars@hotmail.com 

(’ØðD Üðç¹·¤æ)
चपखलची उत्तरे पान क्रमांक- ३९वर 

खालील शब्ाांतील ऱ्हस्व-्ीर्घ चुकीचे असल्ास ते बरोबर लल्हा. 

लि्म- शब्ाच्ा शे्वटी 'अ' असेल आलि त्ाच्ा आधी 'इ' लकं्वा 'उ' असेल तर ते अक्षर, 
सामान्त:,  ्ीर्घ म्हिजे 'ई' लकं्वा 'ऊ' असे लल्हा्वे; जसे ब्हीि, फूल, तूप

अप्वदाद : शबद मूळ संसककृत असेल (ततसम) तर मदात्र ्हदा णन्म लदागू ्होत नदा्ही, तो 
शबद जसदा असेल तसदा णल्हदा्चदा. उददा. – गुि, ण्वष, कौतुक इत्दादी

१  अठ्ा्वीस

२  अठ्ठेचालिस 

३  कलिि 

४  अभूतपु्व्घ 

५  ल्प 

६  आसुड 

७  उंल्र 

८  कंल्ल 

९  कलिक 

१०  कबूल 

११  करमिुक 

१२  कापुस  

१३  कािीज 

१४  कुलुप 

१५  गिालधश 

१६  गपचुप 

१७  लगचलमड 

१८  चीड

१९  जलमि 

२०  लजभ
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It was Ganesh Chaturthi morning, 
the commencement of ten-day long 
Ganpati festival. Pandals were erect-
ed everywhere and the atmosphere 
was electrifying.

Ravi had a holiday that day. He 
had come to help his father at their 
mithai shop as there would be a 
rush of customers today wanting 
to buy different mithais. Standing 
at the shop’s counter, Ravi was ob-
serving a pandal being readied right 
across the road. His father had just 
stepped outside the shop.

“Ganpati will be huge after two 
years.” Ravi said to one of the shop-
helpers. 

“Yes, Ravi Bhaiyya, Corona affect-
ed so many; somebody’s life, some-
body’s business.”

“Look at that pandal’s decoration. 
Huge cut-out of Veerbhadram de-
feating the spiky Corona ball. Even 
after two years, this craze for Veerb-
hadram still lingers.” Ravi beamed 
as his memory flashed back some 
two and half years ago! He suddenly 
remembered Kamlakar……

“Uncle, will this bus go to Glitz 

film studios?” Ravi asked an old man 
standing at the bus stop.

“Yes.” He replied. Ravi climbed 
inside and took a window seat. The 
man came and sat next to him.

“Want to work in films, eh? Run-
ning away from home or some-
thing?” The old man asked smiling.

“No!” Ravi exclaimed.
“But you just mentioned Glitz…”
“My friend stays nearby.”
“Do you watch films then?”
“Yes.”
“Which is the latest one you’ve 

seen?”
“Veerbhadram…”
“Did you like it?”
“Of course… It’s such a huge hit!”
“I am Kamlakar, Assistant Direc-

tor to G. Narayan.” Kamlakar shook 
hands with Ravi.

“G. Narayan! The famous Director 
of Veerbhadram!”

“Yes. I am assisting him for last 
forty years. You can find my name 
in all his films’ credits.” Kamlakar 
opened his wallet and showed a 
photograph in which he was flanked 
by G. Narayan, and Veerbhadram 
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film’s hero, Vishwa.
“I am a huge Vishwa fan.” Ravi 

pointed to his water bottle that had 
a picture of Veerbhadram aka Vish-
wa printed.

“What’s your name?”
“Ravi Mishra…”
“Vishwa is coming next month for 

shooting at Glitz. Would you like to 

meet him?”
“Will they allow me?”
“Sure! Just mention my name 

‘Kamlakar’ at the studio gate. I will 
pick you and give you a studio tour. 
It’s real fun.” Kamlakar said enthusi-
astically. Ravi was elated as he was 
always curious to know how films 
were shot.
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day progressed, he got busy catering 
to hordes of customers coming to 
their shop.

That evening, as Ravi and his 
father were enjoying a hot cup of 
tea at the shop, their attention was 
diverted to a huge band leading a 
Ganpati procession. The band-wal-
las were beautifully playing devo-
tional songs. Just then, Ravi noticed 
an old man in blue uniform, playing 
the trumpet.

“Baba, that’s Kamlakar! Remem-
ber I had told you about him…” Ravi 
almost shouted.

“Are you sure?”
“Hundred percent...”
As the music stopped, Kamlakar 

sat on a nearby bench. He looked 
extremely exhausted.

“Baba, we got to help him.” Ravi’s 
father went to Kamlakar and coaxed 
him to the shop. He made him sit 
comfortably and gave him water.

“Have you eaten anything?” Baba 
enquired.

“No; played the band in three 
Ganpati processions since morning; 
didn’t find time to eat.” Kamlakar 
answered feebly. Baba immediately 
got him some samosas and mithai.

“I lost my wallet. I don’t have the 
money, Sir.” Kamlakar said. Ravi’s 
father just patted his shoulder.

“Uncle, did you also lose that 

By this time, ‘Glitz Studio’ stop 
had arrived. Both got down. Ravi 
stood there for a few moments 
watching Kamlakar enter the studio 
gates. Later, pandemic hit and Ravi 
never got a chance to visit the  
studios…

“Bhaiyya, take the customer’s 
payment.” Ravi got back to attending 
the customer though these thoughts 
were subconsciously playing in his 
mind. When he got some free time, 
he opened his father’s mobile and 
searched for ‘Glitz Studios’.

“‘Glitz Studios’ finally shuts… 
Historical landmark of city soon to 
be up for sale…’” Ravi read a news 
headline aloud.

“Bhaiyya, this was expected. The 
studio was incurring losses lately. 
It’s such an old film studio; was a big 
part of our childhood as we stayed 
close by. I remember having seen 
so many film stars there... Last year, 
many workers lost their jobs at Glitz.  
One of my friends worked as a spot 
boy there. Luckily, he got a job in 
another studio.” The shop-helper 
said. Ravi then recounted how he 
had met Kamlakar.

“Bhaiyya, my friend is at least 
young. God knows what happens to 
seniors after they lose out on work.”

Ravi grew anxious thinking where 
Kamlakar would be now. But as the 
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photo then?” Ravi asked curiously.
“Which photo?” Kamlakar looked 

up astonished.
“With G. Narayan and Vishwa…”
“That’s in… Wait… How do you 

know?”
“Remember me?” Ravi came for-

ward. Kamlakar looked carefully but 
couldn’t.

“Two years ago, we met in 
a bus. I had asked if it went 
to Glitz…”

“Ah! Glitz…” Kamlakar 
sighed, “Vishwa fan, 
right? Forgot your 
name though… At 
Glitz, we celebrat-
ed Ganpati with 
great fervour. I was 
the one who selected 
the Ganpati idol every 
year. So much Narayan Sir 
believed me. But after they started 
suffering losses and with the new 
generation stepping in, oldies like 
me were just chucked out.” Kamla-
kar’s eyes moistened.

“You must have been angry then.” 
Ravi’s obvious question!

“Angry? Not at all! I can only be 
grateful. I was always a busy assis-
tant director in Glitz; whatever I am 
is because of Narayan Sir. In fact, I 
learnt playing the trumpet at Glitz. 
See, it got me a job as band master. 

Otherwise, what I would have done? 
In any situation, your knowledge and 
experience always stays with you. 
I have no bad feelings.” Kamlakar 
replied as he finished his samosa.

“That’s so generous of you, Sir.” 
Ravi’s father admired.

“Uncle, how can all of you play a 
song so synchronously in the band? 
There is just no note that goes  
off-key.” Ravi changed the topic 
consciously.

“Then you should come to see 
how we practice. We always 
assemble at ‘Glory’ band shop 
in Raja chowk. The glitz is 
gone but glory still remains.” 
Kamlakar smiled heartily.

“Will they allow me?”
“Sure! Just mention my name 

‘Kamlakar’ at the shop. I’ll pick 
you and show you around. It’s real 

fun.” Kamlakar thanked everyone 
and returned to his band.

“Baba, he is so optimistic!” Ravi 
was amazed to feel that same en-
thusiasm in Kamlakar’s voice.

“He’s like a magnet; always at-
tracting positives and repelling the 
negatives.” Baba concluded. Ravi 
couldn’t have agreed more as he 
now eagerly awaited their next 
meeting…...

-Prachi Mokashi
mokashiprachi@gmail.com
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निसर्गातल्् सरळ्् जीव्ंि्ही आपल््स्रखे दोिच 
डोळे असत्त असे ि्ही. कुण्ल् च्र, कुण्ल् आठ, 
तर कुण्ल् शेकडो डोळेही असत्त. आनण डोळ््ंचे 
आक्र व ज्र्ही वरेवेरळ्् असत्त... 

निसर ग्ातल्् सगळ्या 
जीवयाचंी ववभयागणी ढोबळपणे 
कणया-वयान म्हणज ेव्हव ट्िबे्् 
आवण कणया-्हीन म्हणजे 
इनव्हव ट्िब्टे्स अशया दोन 
ग्यंामध् ेकेललेी आ्ेह. ्यातील 
कणयावयान प्याण्याचं्या ग्यामध्े 
सव्वसयाधयारणपण ेशरीरयाची 
रचनया एकसयारखी पया्हया्लया 
वमळत.े म्हणज ेब्ुहतके 
सगळ्यानंया दोन डोळे, दोन 
कयान, एक नयाक, एक तोंड 
असत.े पण इनव्हव ट्िब्टे्समध्े 
मयात्र असया कया्ही वन्म वदसत 
नया्ही. वतथ ेमयात्र ‘प्त्ेकयाचे 
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रूप आगळे’ असत.े बिन कण्याच्या गटयामध्े 
डोळ्याांची सांख्या वगेवगेळी असत.े आपल्या 
शरीरयातनू तांत ूियाहरे कयाढून त्याच ेजयाळे बवणण्यासयाठी 
प्रबसद्ध असलले्या कोळ्यालया जस ेइतरयाांपके्या जयासत, 
महणज ेआठ पया् असतयात तसचे चकक आठ डोळेही 
असतयात. कोळ्याच्या डोक्यावर एकयामयाग ेएक 
अशया दोन रयाांगयाांमध् ेबमळून ह ेआठ डोळे असतयात. 
्यातील फकत एकच जोडी जी मध्भयागी असते, 
तीच खऱ्या अरयाथान े‘पयाहण्याच’े कयाम करू शकत.े 
कोळ्याच्या डोळ्याांच ेवबैशष्ट्य महणज ेअत्ांत कमी 
प्रकयाशयात, कयाळोखयातही त्याांनया पयाहयातया ्ेत.े ज्या 
डोळ्याांनी ते प्रत्क् पयाह ूशकत नयाहीत, अशया दयु्म 
डोळ्याांमध् ेएक प्रकयारच ेअसतर असत.े त्यालया 
‘टॅपटेम’ महणतयात. त्यामळेु कोळ्याांच्या डोळ्याांत 
बशरणयार ेप्रकयाश-बकरण तयातकयाळ परयावबतथात होतयात 
आबण कोळ्यालया समोरच्या वसतिूयाित अांदयाज करतया 
्तेो. ‘वलुफ सपया्डर’ जयातीच ेकोळी ्या रचनमेळेुच 
सांध्याकयाळच्या अांधकु प्रकयाशयात बकंवया रयात्ीच्या धूसर 
प्रकयाशयातही आपलां भक्् अचकू पकडू शकतयात. 

कोळ्याांनया असे आठ डोळे कया असयावेत? तर 
कोळ्याांनया मयान नसते, त्यामुळे! आपल्यासयारखे 
बकंवया मयाकडयासयारखे ते मयान हलवून दोनही ियाजूलया 
िघू शकू नयाहीत. ही उणीव दूर करया्लया त्याांनया 
ियाजूचेही िघतया ्यावे, महणून त्याांनया डोक्यावर 
अधथावतुथाळयाकयार आकयारयात डोळे बदलेले आहेत.

कणयाहीन प्रयाण्याांच्या गटयातील सवयाथात वबैशष्ट्यपणूथा 
डोळे महणतया ्ेतील ते ‘चतुर’- ड्ॅगनफलया्चे. 
चतुरयाांचे डोळे हे कमपयाउंड आ् महणजे ‘सां्ुकत 
डोळे’ ्या प्रकयारयातले असतयात. मुळयात चतुरयाच्या 
डोळ्याांचया आकयार त्याच्या डोक्याच्या आकयारयाच्या 
तुलनेने खूपच मोठया असतो. मयाणसयाच्या शरीरयाशी 
तुलनया करून सयाांगया्चे झयाले, तर समजया आपले 
डोळे डोक्यात घयालण्याच्या हेलमेटच्या आकयारयाचे 

असते तर बकती मोठे असते? बततके चतुरयाचे 
डोळे मोठे असतयात! बशवया् मयाणसयाांच्या, 
पक््याांच्या डोळ्याांत एकच लेनस असते, पण 
चतुरयाांच्या डोळ्याांमध्े सुमयारे तीस हजयारप्यंत 
लेनसेस असतयात. त्याांनया ‘ओमयाबटबड्या’ महटले 
जयाते. शांकूच्या आकयारयाच्या ्या लेनसेस त्याांच्यावर 
पडणयाऱ्या प्रकयाशयाचे बवशलषेण करून चतुरयाच्या 
मेंदूकडे त्याांनया बदसणयाऱ्या प्रबतमया पोहोचवतयात. 
डोळ्याांच्या ्या रचनेमुळे चतुरयालया एकयावेळी ३६० 
अांशयातले दृश् बदसत असते. मयात् हजयारो डोळे 
असूनही चतुरयालया मयाणसयाइतके सुसपष्ट बदसत नयाही. 
त्यालया मयाणसयाप्रमयाणे आपली नजर दूरच्या गोष्टीवर 
केंबरित करतया ्ेत नयाही, त्यामुळे फकत जवळच्या 
वसतूांच्या प्रबतमयाच त्याच्या डोळ्याांमयाफ्फत मेंदूवर 
नोंदल्या जयातयात.

डोळ्याांच्या सांख्ेच्या ियाितीत चतुरयालयाही 
मयागे टयाकणयारया एक जीव आहे. त्याचां नयाव बचटोन 
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ड्ॅगनफलया्



(किंवा िायटन). हा मोलययुसि महणजे िालवांचया 
प्रिारातला जीव आहे. सागर किनाऱयावरचया उथळ 
भागात प्रामयुखयाने हा जीव बघायला कमळतो. या 
प्राणयाचया अंगावर आठ किंपलयाचंे कमळून बनलेले 
िवच असते. या प्राणयाचया िरीरावर अक्षरिः 
िेिडो डोळे असतात, असं महणता येईल. या 
डोळयांना ‘एसथेट्स’ महणतात. असे डोळे फकत 
याच प्राणयाला कमळालेले आहेत. या एसथेट्समधये 
प्रिािाला संवेदनिील अिा पेिी असतात. यातील 
िाहींमधये फोटोररसेपटर सेलस असतात. मात्र या 
िेिडो डोळयांमधील िाहीच, कनवडि डोळयांनीच 
या प्राणयाला खऱया अथाथाने बघता येते.

 दोनपेक्षा अकधि डोळे असलेलया प्राणयांचे 
प्रिार मयुखयतः इनवहकटटिब्ेट्सचया गटात सापडत 
असले, तरी बहयुधा कनयमाला अपवाद महणून िणा-
वान प्राणयांमधयेही िाही असे नमयुने आहेत. तयातला 
एि महणजे अमेररिा खंडाचया सागरकिनाऱयांवर 

आढळणारा ‘अॅनाबेपपलडे’ 
फॅकमलीतील एि मासा. या मािाला 
‘फोर आइड कफि’ असेच नाव 
आहे. तसं बघायला गेलं तर या 
मािाला डोळे दोनच असतात. 
मात्र तयांची रचना अिी असते 
िी एिाचवेळी तो सवतंत्रपणे 
पाणयाखाली आकण पाणयावरती 
पाहू िितो. तयाचे बटबटीत डोळे 
तयाचया डोकयावर असतात. तयांची 
कवभागणी डॉसथाल (वरचया बाजूला) 
आकण वहेंट्रल (खालचया बाजूला) 
अिी असते. प्रतयेि डोळयात दोन 
सवतंत्र बाहयुलया आकण दोन नेत्रपटल 
असलयाने चार डोळयांनी हा मासा 
पाहू िितो.

जासतीचा डोळा असलेला आणखी एि िणा-
वान प्राणी महणजे नयूकिलंडमधये आढळणारा 
‘टुआतारा’. सरड्ािी साधमयथा असलेलया ह्ा 
रेपटाइल गटातील प्राणयाचया डोकयावर कतसरा डोळा 
असतो. या डोळयाला ‘पॅरीटल आय’ महणतात. 
टुआताराचया बालवयात हा डोळा सपषटपणे कदसतो, 
नंतर मात्र अपारदिथाि खवलयाने तो िािला 
जातो. तसाही या डोळयाचा उपयोग बघणयासाठी 
होत नाही, तर िरीराचया तापमानाचे कनयंत्रण 
िरणयासाठी होतो. 

ही सगळी उदाहरणं पाकहलयावर कनसगाथाने 
आपलयाला दोनच डोळे कदले असले तरी ते 
खरोखरच िेिडोंचयापेक्षा उपययुकत आहेत, याची 
खात्री पटते ना! 

-मकरंद जोशी 
makarandvj@gmail.com
(कनसगथा अभयासि व लेखि)

(लेखातील फोटो ययुवराज गयुजथार)
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रोबो- जगभरातील विविध देशांमध्े पूिवी जमीनदारी पद्धत 
होती. महणजे जमीनदाराच्ा मालकीची खूप सारी जमीन असे 
आवण अनेक मजूर वतथे काम करत असत. काही विकाणी, 
मालकाच्ा जवमनीचा छोटा भाग मजुरांनी सित:सािी कसा्चा, 
महणजे त्ा जवमनीिर जे पीक ्ेईल ते त्ा मजुरांचे- अशी ही 
पद्धत होती. 

१९२० मध्े करेल चापेक (Karel Capek) ्ा झेक 
नाटककाराने एक नाटक वलवहले. त्ामध्े सांगाल तसे काम 

करणाऱ्ा मजुरांना Lebor असे लवॅटन नाि वदले होते. ्ा करेलचा धाकटा भाऊ होता, 
जोसेफ नािाचा. त्ाने सुचिले की Lebor पेक्ा Robot हे नाि जासत चांगले! करेलला ते 

पटले. कारण ्ुरोपातील ऑस्सरि्न-हंगेरर्न राजिटीत 
जमीनदारांच्ा िेिविगार मजुरांना ज्ा पद्धतीने काम करा्ला 
लािले जाई, त्ा पद्धतीला रोिो (Robot) असे महटले जाई. 
‘Rossum’s Universal Robots’ नािाचे ते नाटक तुफान चालले 
आवण काही काळाने ‘रोिो’ हा शबद इंग्रजी भाषेत रुजला.  

त्ामुळे आपण सांगू ते काम करणाऱ्ा तंत्र-मानिाला ‘रोिो’ हा 
शबद चपखल िसला! 

 -वसुंधरा देवधर
vasudeo55p@gmail.com

चपखलची उत्तरं

१. अठ्ठावीस  २. अठ्ठेचठाळीस  ३. कठीण  ४. अभूतपूव्व  ५. दीप  ६. आसूड  ७. उंदीर  ८. कंदील   

९. कणीक  १०. कबूल  ११. करमणूक  १२. कठापूस  १३. कठाळीज १४. कुलूप  १५. गणठाधीश   

१६. गुपचूप  १७. गगचमीड १८. चीड  १९. जमीन  २०. जीभ

एकदठा एकठा पुणरेी मठाणसठालठा नेपोगलयन भेटतो.
नपेोगलयन- मठाझयठा गडकशनरीमधये अशकय हठा शबदच नठाही!
पणुरेी- आतठा सठागंनू कठाय उपयोग? घतेठानठाच बघनू घयठायची नठा! 



जॉज्ज मॅक्डोनाल् हे एक प्रसिद्ध सकॉसिश लेखक. िुमारे 
शंभर िव्ाशे ्राांपू्वी, ठरा्ीक पद्धतीच्ा परीकथा िडो्ून 
त्ांनी छडोट्ा मुलािंाठी न्ीन अदभतु कथा सलहा्ला 
िुरु्ात केली. त्ा कथा ्ाचकांना तर आ््ल्ाच, पण 
गेल्ा शंभर दी्शे ्राांत अदभुत कथा सलसहणाऱ्ा अनेक 
नाम्ंत लेखकांना त्ातून प्ररेणा समळाली.

त्ांच्ा ‘द सप्रनिेि अँ् द गॉब्लन’ ्ा लडोकसप्र् 
कादंबरीतील एका भागाचा हा स्वैर आसण िंसषिपत अनु्ाद.

राजकुमारी आयरीनला घाबरून जाग आली, 
तेव्ा अजून प्ाट झाली नव्ती. अर्धवट झोपेत 
ततला ततचया खोलीत तिस्ारणयाचे, रडपडीचे, 
मारामारीचे आवाज येत ्ोते. ती नीट जागी झाली, 
तेव्ा खोलीत ्ोणीच नव्ते, पण तरी ततची भीती 
जाईना. ्ाय ्रावे? तेवढ्ात ततला आजीने ्ाय 
सातंगतले ्ोते, तयाची आठवण झाली. तयाबरोबर 
ततने ततचया बोटातील आजीची अंगठी ्ाढून 
उशीखाली ठेवली. लगेच ती ्ोणीतरी ्ळूच ततचया 
्ाताखालून उचलली असे ततला जाणवले. ‘आजी! 
्ी नक्ी आजीच असणार!’ ती मनाशी म्णाली. 
्ा तवचार आलयावर ततची भीती जरा ्मी झाली. 

ततने उठून पायात आपले नाजू् चढाव सर्वले 
आतण खुचचीचया पाठीवर ्ोणीतरी ठेवलेली तनळी 
झूल पांघरली.

आजी म्णजे खरे तर राज्नया आयरीनची 
खापरपणजी. ए्दा राजवाड्ाचया जुनया, तनज्धन 
भागात खूप खूप तजने चढून गेलयावर ती आयरीनला 
भेटली ्ोती.

आजीचया ततथलया सुंदर खोलया, ततथले 
रंगीबेरंगी पारवे, चंद्ासारखा लखख उजेडाचा तदवा 
आतण ती ्ातत असलेले तलम, अगदी पारदश्ध् 
वाटेल असे सूत ्े सगळे आयरीनने सांतगतले, तेव्ा 
्ोणीच तयावर तवशवास ठेवला ना्ी. मग आजीचया 
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आठ वर्षांची छोटी र्षजकुम्षरी आयरीन अगदी लह्षन असत्षन्षच ततची आई आज्षरी 
पडून देव्षघरी गेली. आति मह्षर्षज महिजे ततचे वडील सतत आपलय्ष डोंगर्षळ र्षजय्षचय्ष 
वेगवेगळय्ष भ्षग्षंच्ष दौर्ष करणय्षत गुंतलेले. तय्षमुळे ततल्ष ततचय्ष द्षईबरोबर ग्षव्षकडचय्ष सवचछ 
मोकळय्ष हवेत र्षह्षयल्ष प्षठवले होते. डोंगर उत्षर्षचय्ष मधोमध एक्ष प्रशसत ज्षगी ततच्ष 
र्षजव्षड्ष होत्ष. सभोवत्षली ब्षग्ष आति मळ्ष होत्ष. ततथून थोड््ष अंतर्षवर ख्षिी होतय्ष आति 
ख्षिीत क्षम करि्षऱय्ष मेहनती, तनषठ्षव्षन लोक्षंची घरे होती. कडडीचे घर ततथेच होते. कडडी 
महिजे र्षजकुम्षरील्ष नवय्षने तमळ्षलेल्ष ब्षर्ष वर्षांच्ष स्षहसी, हुश्षर तमत्र. गॉब्लन लोक्षंची 
कटक्षरसथ्षने शोधून क्षढणय्षच्ष प्रयत््षत असत्षन्ष तो दुददैव्षने अगदी एकट्षच तय्षंचय्ष त्षवडीत 
स्षपडल्ष होत्ष.

गॉब्लन महिजे कोि? म्षिूसज्षतीबद्दल मन्षत सूड्षची भ्षवन्ष धरून जतमनीचय्ष पोट्षत, 
खोल खोल अंध्षऱय्ष ज्षग्षंमधे वसती करि्षरे, लपूनछपून र्षहि्षरे, तवतचत्र लोक. बुटके पि 
त्षकदव्षन, धूत्त, डोकेब्षज पि दुषट. म्षिस्षंच्ष न्षयन्षट हे एकच तय्षंचे उतद्दषट. कडडील्ष आत्ष 
तय्षंचय्ष कैदेतून कोि सोडवि्षर? 

अंगठीशी जोडलेलय्ष अदृशय 
सुत्षच्ष ध्षग्ष संकट्षचय्ष 
प्रसंग्षत आयरीनल्ष रसत्ष 
द्षखवेल हे तरी कोि्षल्ष 
खरे व्षटले असते! पि 
आयरीनच्ष म्षत्र तय्षवर 
पूि्त तवशव्षस होत्ष. 
ततने उजवय्ष ह्षत्षची 
तज्तनी पुढे धरून ध्षग्ष 
शोध्षयच्ष थोड्षस्ष प्रयत् 
केलय्षवर ततचय्ष बोट्षल्ष लगेच 
ध्षग्ष स्षपडल्ष. तय्षवर बोट धरून 
ती पुढे तनघ्षली. ह्ष ध्षग्ष आपलय्षल्ष तजनय्षने 
वर आजीकडे नेईल, असे ततल्ष व्षटत होते, पि 
ध्षग्ष तर ख्षलचय्ष तदशेने तनघ्षल्ष, तोही अगदी 
जतमनीलगत. तो धरून च्षलणय्षस्षठी र्षजकनयेल्ष 
पूि्त ख्षली व्षकूनच च्षल्षवे ल्षगत होते. 

च्षलत्ष च्षलत्ष र्षजव्षड््षचय्ष 
म्षगचय्ष भ्षग्षतील अरंद रसते प्षर 

करत आति तजने उतरत ती थेट 
मुदप्षकख्षनय्षत पोचली. ततथे 
क्षही द्षसी उठून सक्षळचय्ष 
क्षम्षंन्ष ल्षगलय्ष होतय्ष आति 
द्षर उघडलेले होते. तय्ष 
द्षर्षतून, म्षगचय्ष अंगि्षतून 

र्षजकनय्ष थेट ब्षहेरचय्ष 
प्रवेशद््षर्षशी पोचली. ततल्ष कोिी 

प्षह्षयचय्ष आत ती र्षजव्षड््षतून 
ब्षहेर डोंगरउत्षर्षवर गेलीसुद््ष. आत्ष म्षत्र 

ध्षग्ष ततचय्ष कमरेइतक्ष वर आल्ष. तो पकडून ती 
आत्ष उभी झ्षली, आति न व्षकत्ष नेहमीस्षरखी 
च्षलू ल्षगली.

ब्षहरे डोंगर्षवर व्षऱय्षचय्ष त्षजय्ष झळुक्ष व्षहत 
होतय्ष, पि बोचरी थडंी नवहती. सूय्त उगवल्ष नवहत्ष, 
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पण ढगाचं्ा खालच्ा कडा केशरी, सोनरेी झाल्ा 
होत्ा. कडेला मधनूच प्रिमरोझची फुले उमलललेी 
प्िसत होती. गवतावरच ेिवप्िंि ूप्हऱ्ासारखे 
चमचमत होत,े आप्ण राजकन्लेा रसता िाखवणारा 
नाजूक धागासुद्ा पहाटेच्ा रिकाशात चािंीच्ा 
तारसेारखा लकाकत होता. तो प्तला कुठे घऊेन 
जाणार आह,े हे प्तला मळुीच माहीत नवहत,े पण तरी 
त्ावरच ेिोट न सोडता ती उतसाहाने पढेु प्नघाली.

िरेच अंतर चालून गेल्ावर धागा डावीकडे 
वळून पुनहा उताराच्ा रसत्ाला लागला. खाली, 
खाली, पुनहा जरा वर आप्ण परत खाली- सपाट 
रसता सोडून आता खडिडीत, खडकाळ रसता 
सुरू झाला. मध्ेच एक खळखळत वाहणारा 
झरा लागला. त्ाच्ा कडेकडेने रसता आप्ण धागा 
पुढेपुढेच चालला, आणखी जासत उताराच्ा आप्ण 
िगडधोंडांच्ा वाटेने! आता सू््य प्षिप्तजावर 
आल्ामुळे प्िशा चांगल्ा उजळल्ा होत्ा. 
खडकांवर सू््यप्करणे खेळत होती. त्ाच उजेडात 
राजकन्ेला एका छोट्ा गुहेच्ा तळातून झुळझुळ 
िाहेर वाहत आलेला एक ओहोळ प्िसला. आप्ण 
आशच््य महणजे धागा त्ाच छोट्ा अंधाऱ्ा गुहेत 
प्शरला होता.

गुहेत प्शरा्चे? राजकन्ा नखप्शखानत 
शहारली. राजकन्ा असली, तरी आठ वराांची 
छोटीशी मुलगीच होती ती! पण ती मागे हटली 
नाही. गुहा प्तला सरळ आत जाता ्ेईल इतकी 
उंच होती. सुरुवातीला गुहेत थोडा िाहेरचा अंधुक 
उजेडही ्ेत होता, पण मध्ेच एक वळण आले, 
आप्ण मग मात्र आत पूण्य अंधार झाला. धाग्ावरचे 
िोट मागेपुढे प्फरवून पाहत ती डोंगराच्ा पोटातल्ा 
त्ा पोकळीतून आत आत पावले टाकत राप्हली 
खरी, पण आता मनातून प्तला भीती वाटा्ला 
लागली होती. ‘हा धागा आपोआप तर इथे ्ेणार 
नाही, नककीच तो आजीने पाठवला असणार, मला 

खात्री आहे,’ ती मनाशी महणत राप्हली. असे जरी 
असले, तरी अंधारात खोल खोल उतरत जाणारे 
खडिडीत रसते, कोणीतरी अध्यवट खोिलेल्ा 
पा्ऱ्ा, प्शडा उतरत जा्चे महणजे मोठी 
परीषिाच होती. वळणावळणाचा भु्ारी रसता, वाटेत 
वाळू, िगड, चुनखडी .. मध्ेमध्े तर प्तला रांगत, 
सरपटतच जावे लागत होते. आपल्ाला आणखी 
जासत भीती कशी वाटत नाही, ्ाचेच मग प्तला 
नवल वाटा्ला लागले. ‘किाप्चत हे सगळं सवप्न 
असेल. पण संपू िे िाई आता हे सवप्न!’

मध्ेच प्तला वाहत्ा पाण्ाचा आवाज ऐकू ्ेई, 
तर मध्ेच हातोडीची ठकठक. पण धागा प्तला 
पुढेपुढेच नेत राप्हला. खूप वेळानंतर प्तला अखेर 
थोडा उजेड प्िसला. ती एका गोल गुहेसारख्ा 
जागी पोचली होती. प्तथे कोणीतरी पेटवलेल्ा 
शेकोटीतले प्नखारे जळत होते. धागा आता इतका 
उंच गेला की प्तला तो धरून ठेवण्ासाठी हात 
आप्ण टाचा उंच कराव्ा लागत होत्ा. तो धरताना 
प्तला गुहेच्ा प्भंतीकडेला रचलेला िगडांचा ढीग 
प्िसला. त्ा प्ढगात प्शरून धागा प्िसेनासा झाला 
होता. आ्रीनला षिणभर वाटले की, आजी प्तला 
एकटीला त्ा भ्ंकर गुहेत सोडून प्नघून गेली की 
का्! प्कती भीप्तिा्क प्वचार ! धाग्ाला पकडून 
परत प्फरण्ाचाही प्तने रि्त्न करून पाप्हला, पण 
परतीची प्िशा धरली, की धागा प्िसेनासा होई ! 
आता मात्र प्तला रडूच कोसळले!

थोडा वेळाने प्तला सुचले, की धागा िगडातून 
पुढे कुठे जातो, ते तरी पाहू! मग प्तला परत उतसाह 
आला ! प्तने भराभर ते िगड िाजूला करा्ला 
सुरुवात केली. पाठ िुखून आली आप्ण हाताला 
खरचटल्ाने हात रकताळले, तरी प्तने िगड, खडी 
िाजूला करत धागा कुठप्ांत आत जातो ते पाहा्चे 
काम चालूच ठेवले. अचानक प्तला कोणाच्ा तरी 
खणखणीत आवाजातील गाणे ऐकू आले --
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“कडकड, कटकट, आपट,
यालाच धरून धोपट !!
कडकड, कटकट, भडका,
भरलीच तुमची घटका !!
कडकड, कटकट, धडाड,
पाडून टाकीन प– “
‘कडडीचा आवाज!’ राजकनया आनंदाने 

ओरडली. गॉब्लनना कववता आवि गािी अवजबात 
सहन होत नाहीत. तयांना पळवून लावणयासाठी 
नवया नवया कववता करिे आवि तया ठेकयात वन 
चालीवर महििे हा कडडीचा आवडता 
उद्ोग होता.

“कडडी !” राजकनयेने 
हाक मारली.

“शशश, हळू बोल.” 
पुनहा कुठून तरी 
कडडीचा आवाज आला.

“का रे, तू तर 
चांगला मोठ्ामोठ्ाने 
गातोयस!”

“हो, पि मी इथे 
आहे, हे गॉब्लनना माहीत 
आहे, पि तू इथे आलयाचं 
कळायला नको ना! बरं, कोि 
आहेस तू?”

“अर,े मी आयरीन. त ूइथ ेअडकून पडला आहेस 
महिूनच बहतुके आजीन ेमला इथ ेपाठवलयं, तलुा 
सोडवायला. पि इथ ेइतका मोठा ढीग आह ेना 
दगडाचंा, आत्ा कुठे मी वरच ेअधधे दगड काढले, 
पि ह ेखालच ेदगड तर खपूच मोठेमोठे आहते.” 
राजकनया काळजीचया सवरात महिाली.

“थांब,” कडडी महिाला. “आिखी थोडेसे 
दगड काढ. तुला खाली आतलया बाजूने लावलेली 
फरशी वदसेल. ती वदसायला लागली की बाजूला 

हो, मग मी ती फरशी आतून ढकलतो.” आवि 
खरंच, आिखी थोडे दगडधोंडे बाजूला केलयावर 
आयरीनला ती भलीथोरली फरशी वदसायला 
लागली. आयरीन बाजूला गेलयावर कडडीने सगळी 
शकती एकवटून फरशीला आतून एक जोराची 
धडक वदली. फरशी आडवी पडली, आवि तयावर 
चढून कडडी बाहेर आला.

“आयरीन, आज तू माझा जीव वाचवलास!” तो 
हळू आवाजात महिाला.

“मला इतका आनंद झालाय, पि चल, आधी 
आपि या भयंकर जागेतून बाहेर पडू.”

“सोपं नाही ते. कसं जािार?” 
कडडी महिाला.

“सोपपं आहे. हा धागा आहे 
ना पुढचा रसता दाखवायला!”

कडडीला वतचे बोलिे 
काही कळले नाही. “थांब, 
आधी माझा खोदकाम 
करायचा वटकाव कुठे 
गेला आहे, तो शोधतो.” 

तो महिाला. कडडीला तयाचा 
वटकाव काही वमळाला नाही, पि 

एक ववझलेली मशाल मात्र वमळाली. 
वतथलयाच वनखाऱयांवर ती पेटवून तयाने 

पावहले, तर तोपययंत राजकनया वतथलया एका अरंद 
भुयारातून बरीच पुढे गेली होती.

वतला एकटीला कसे जाऊ द्ायचे, वतचया 
काळजीने तोही भुयारात वशरला. भुयारातून
एकामागोमाग एक कधी सरपटत, कसेबसे पुढे 
सरकत, कधी वाकत, कधी रांगत तयांचा प्रवास 
सुरू झाला. हा रसता राजकनयेला कसा समजला, 
याचे कडडीला राहून राहून आशचय्य वाटत होते.

रसता हळूहळू मोठा होत गेला. तयांना आता उभे 
राहून चालता येऊ लागले. काही पावले
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चालून गेल्ावर ते अचानक एका मोठ्ा 
दालनासारख्ा गुहेत आले.

“थाबं!” कर्डी हळू आवाजात उदगारला. 
मशालीच्ा अधंकु उजरे्ात ततथ ेत्ाला एक लाबंरंद 
कट्ा तदसला होता. त्ावर मेंढाचंी कातर्ी पसरली 
होती, आति ततथ ेदोन जरा भसेरूच तदसिाऱ्ा 
व्कती हातपा् पसरून गाढ झोपल्ा होत्ा. 
गॉब्लनसच ेराजारािी! आति रािीच्ा हाताजवळच 
कर्डीचा तिकाव पर्ला होता!

कर्डीन ेत्ाच्ा हातातील 
मशाल राजकन्ेकरे् तदली. 
“्ाचा उजरे् त्ाचं्ा 
चहेऱ्ावर परू् दऊे 
नको.” त्ान ेसातंगतल.े 
मग तो हलकेच 
कट्टाजवळ गलेा, 
आति त्ान ेआपला 
तिकाव उचलला. 
रािीच्ा पा्ात ततचे 
ग्रॅनाइिच ेबिू होत.े त ेबिू 
महिज ेततच ेप्रभावी शस्त्र! 
झोपतानासदु्ा ती त ेकाढत 
नस.े त ेततच्ा पा्ात असताना 
एकाही मािसाला ततचा सामना करि ेशक् 
नवहत!े ओहो! कर्डीला वािल,े ही तर फार नामी 
सधंी आह.े त्ान ेहळुवार हातान ेततच्ा एका 
पा्ातील बूि काढून घतेला. पि दसुऱ्ा पा्ातील 
बिुाला त्ान ेहात लावताच गरुगरुण्ाचा आवाज 
काढत रािी उठून बसली. त्ाबरोबर राजाही उठला.

“पळ, आ्रीन!” कर्डी ओरर्ला. त्ाला 
स्वतःच्ा तजवाची भीती नवहती, पि आ्रीन 
संकिात सापर्ा्ला नको होती. 

आ्रीनला क्षिात सगळा अंदाज आला. ती 
पळून गेली नाही, राजकन्ेला तसे करिे शोभलेच 

नसते. ततने लगेच मशाल तवझवली. “कर्डी, पिकन 
माझा हात पकर्,” ती महिाली.

कर्डीने एका हातात तिकाव आति रािीचा एक 
बूि धरून दुसरा हात अंदाजाने राजकन्ेच्ा हातात 
तदला. ततच्ा दुसऱ्ा हाताचे बोि धाग्ावर होतेच. 
न घाबरता ते दोघे वेगाने पुढे तनघाले. गॉब्लन 
राजारािी नीि जागे होऊन मशाली पेिवून का् 
झाले हे बघेप्यंत ते गुहेच्ा पार आति दुसऱ्ा 

भु्ारातून तकतीतरी दूर पोचले होते. पि 
अजून धोका पूि्ण िळला नवहता. 

दुसऱ्ा एखाद्ा रस्त्ाने ्ेऊन 
गॉब्लन त्ांना पकर्तील, 
अशी शक्ता होतीच. 
त्ामुळे त्ांना थांबता 
्ेिार नवहते. मध्ेच 
कुठून तरी ठोकण्ाचा 
आवाज ्ेई, तर कधी 
खिण्ाचा. महिजे 

आजूबाजूला गॉब्लनसचा 
वावर होताच. बोिाने 

धाग्ाचा माग धरत आ्रीन 
पुढे चालली होती, आति 

ततच्ाबरोबर कर्डी. एके तठकािी त्ांना 
जमीन दुभंगून खाली जािारा रस्ता तदसला. त्ा 
रस्त्ाने जा्चे की नाही?

“माझा धागा तर तोच रस्ता दाखवतो आहे,” 
राजकन्ा महिाली.

“कसला धागा?” कर्डीने तवचारले. तकती प्र्त्न 
केला, तरी कर्डीला तो धागा तदसतही नवहता, आति 
बोिाला जािवतही नवहता.

“चल लवकर, कर्डी, ्ा रस्त्ावर पािी वाहतं् 
जोरात, पि ते खोल नाही्े, चल, चल.”

आ्रीनच्ा पाठोपाठ जाताना कर्डीला सारखी 
धाकधूक वाित होती, आपि पुनहा वळून र्ोंगराच्ा 

Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó ¥æò»SÅU 202244



पोटात तर जाणार नाही ना? मध्येच रसता खूप 
ननमुळता झाला, तर नटकावाचये घाव घालून कर्डी तो 
रसता थोर्ा मोठा करत होता. बरयेच अंतर गयेल्ावर 
त्ांना प्रकाशाची नतरीप निसा्ला लागली. त्ानंतर 
एखाियेच नमननट तये चाललये असतील, एकिम 
आलयेल्ा झळझळीत सू ््यप्रकाशात क्षणभर त्ांचये 
र्ोळेच निपलये. नीट निसू लागल्ावर पाहतात तो 
का्, तये चकक राजवाड्ाच्ा बागयेतच ्येऊन पोचलये 
होतये! आनिंानये हात पसरून नाचत राजकन्ा 
महणाली, “बघ, आता तरी पटलं ना तुला, माझी 
आजी, नतनये निलयेला धागा, तो धरून मी कशी 

तुझ्ाप्यंत आलये, आपल्ाला बाहयेर ्ा्चा रसता 
कसा सापर्ला...”

कर्डीला खरये महणजये अजूनही तो धागानबगा  
हा कलपनयेचा खयेळच वाटत होता. नंतर त्ाचा 
त्ावर नवशवास कसा बसला ती एक आणखी  
वयेगळी गोषट आहये.

***
-धनवंती हर्डीकर 

dhanavanti@gmail.com
(नशक्षणतज्ज्ञ) 

(कथयेतील नचत्ं इंटरनयेटवरून साभार)

माणसांनो, मी तुमचा ममत्र आहे आमण तुमच्ा भल्ासाठीच वळवळ करतो!

मवषारी साप- 
१) सप्पदंशावर प्रमत सप्पमवष हेच एकमेव 
औषध आहे.

२) माणसाच्ा अंगात गेलेले आमचे मवष 
मंत्रतंत्राने उतरत नाही.

३) मीही उंदीर खाऊन तुमचे अन्नधान् 
वाचवतो.

४) सप्पदंश झाल्ावर, वेळ न घालवता तवररत 
दवाखान्ात नेणे हा एकमेव उपा् आहे.

५) मी सवतःहून कोणालाच त्रास देत नाही. 
मला त्रास मदला तर मी दंश करतो. 

६) सापाची हत्ा करणे, त्ाचं्ा अव्वांचा 
वापर करणे हा गुनहा आहे व त्ाला मशक्ा 
होऊ शकते.

मिनमवषारी साप- 

१) दूध व लाह्ा हे माझ्ासाठी 
मवषासारखे आहे.

२) मला ऐकू ्ेत नाही, माझ्ा 
रक्णासाठी मी हालचाल करतो.

३) मी उंदीर खाऊन तुमचे अन्नधान् 
वाचवतो.

४) मला पकडून माझी पूजा करण्ापेक्ा 
कृतज्ञता व्कत करण्ासाठी कागदाची, 
मातीची प्रमतकृती करून त्ाची पूजा करा.

५) मी डूक धरत नाही, कारण माझी 
समरणशकती मवकमसत झालेली नाही.

६) आमहा कुठल्ाही सापाच्ा डोक्ावर 
नागमणी नसतो.
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वेगवेगळे खाद्यपदार्थ खायला आपलया सगळयाांनाच 
आवडतात. खाद्यसांस्कृतीचा, खाद्यपदाराांचया इततहासाचा 
शोध घेणां हे सुद्ा त्ती आनांददायी असू श्तां हे डॉ. 
मोहसीना मु्ादम याांना भेटलयावर समजतां. ‘फूड तहसटरी’ 
या तवषयात Ph.D. ्रणाऱया मोहसीना मॅडम याांना 
खाद्यसांस्कृती क्ेत्ातलया योगदानाबद्दल अने् पुरस्ार 
तमळाले आहेत. मुांबईचया रुईया महातवद्यालयाचया इततहास 
तवभागातून ‘असोतशएट प्ोफेसर’ महणून तया या वषषीच 
सेवातनवृत्त झालया. त्शोरवयापासून तयाांना या तवषयाबद्दल 
्सां आ्ष्थण वाटलां, ते जाणून घेऊ या.

माझे डॅडी ‘बेस्ट’मध्े नोकरी करत होते. माझं 
लहानपण मुंबईत, परळच्ा ‘बेस्ट कॉलनी’मध्े 
गेलं. के.जी. ते दहावीप्यंतचं सगळं शिक्षण 
परळच्ा ‘आर. एम. भ्ट’ िाळेमध्े झालं. घरी 
माझे मममी-डॅडी, धाक्टा भाऊ आशण आजी असे 
आमही सगळेजण होतो. चुलत भावंडं, गावाहून 
्ेणारे पाहुणे वगैरे अधूनमधून ्ेत असा्चे. 
आमच्ा बेस्ट कॉलनीत अगदी आपुलकीचं, घरगुती 
वातावरण असा्चं. कोणताही सण जवळ आला 
की काही ना काही वैशिष्टांमुळे त्ा सणांची चाहूल 

आधीपासूनच लागत असे. महणजे, होळीच्ा आधी 
आमही सगळेजण आ्टापा्टा खेळा्चो. एरवी 
वर्षभरात हा खेळ आमही कधीच खेळा्चो नाही.

गणेिोतसवाच्ा आधीपासूनच गणपतीच्ा 
मूतती त्ार करण्ासाठी जी माती वापरली जाते, 
त्ा मातीचा सुवास वातावरणात भरून राहा्चा. 
कोजाशगरी पोशण्षमासुद्ा कॉलनीत उतसाहाने  
साजरी केली जा्ची. शदवाळी जवळ आली की 
घराघरांतून फराळाच्ा पदारायंचे सुगंध दरवळा्चे. 
त्ामुळे सगळ्ा सणांचा आनंद आमहालंा पुरेपूर 
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त्या कयाळयात म्यायादित पगयार, घरयात म्यायादित जयागया 
असं सगळं असतयानयाही ते पुसतकं आवज्यान दवकत 
घेऊन वयाचत. त्यांच्याकडे ‘संप्रया गडकरी’ असया 
रयाम गरेश गडकरी ्यांच्या सयादहत्याचया संच होतया; 
आजही आहे. ‘िीपयावली’ नयावयाचया अंक तेवहया 
प्रदसद्ध होतया. ‘िीपयावली’ अंकयावर िीनयानयाथ िलयाल 
्यांची अदतश् सुंिर दचत्ं असत. डॅडींनी ती 
सगळी मुखपृष्ं व्वससथत कयाप्न बयाइंड करून 
फकत मुखपृष्यांचया असया एक ऐवज त्यार केलया्. 
आमच्या कॉलनीत एक गृहसथ दफरतं वयाचनयाल् 
चयालवया्चे. आमच्या शयाळेचं वयाचनयाल्सुद्धया 
ख्प चयांगलं होतं. दतथे ‘संत’ महर्न एक ग्ंथपयाल 
होते, ते वयाचनयासया्ी आमहयांलया ख्प चयांगली पुसतकं 
सुचवया्चे. आमही जेवहया ट्ेनने लयांबच्या प्रवयासयालया 
जया्चो तेवहयाही स्ेशनवर पुसतक दवकत घेऊन 
प्रवयासयात ते वयाचया्चो. कयाही ऐदतहयादसक पुसतकं 
आमच्या घरयात होती आदर मी ती दकशोरव्यातच 
वयाचली होती. त्यामुळे तेवहयाच कु्ेतरी मनयात 
इदतहयासयाची आवड दनमयायार झयाली होती. 

मयाझ्या दकशोरव्यात घडलेली एक घ्नया 
आवज्यान सयांगण्यासयारखी आहे. १९७५ ते ७७ 
िरम्यान भयारतयात आरीबयारी लयाग् झयाली होती. 
ती संपल्यावर जी दनवडर्क झयाली, त्यात जनतया 
पक्याचं सरकयार दनवडून आलं. त्या दनवडरुकीनंतर 
डॅडी आमच्या भयागयातल्या मतमोजरी सुरू 
असलेल्या द्कयारी गेले होते. ते दतथ्न परत 
आल्यावर दनवडर्क दनकयालयाच्या आनंियाच्या 
भरयात आमच्या कॉलनीतल्या लोकयांनी डॅडींनयाच 
खयांद्यावर घेऊन नयाचया्लया सुरुवयात केली होती! हे 
िृश् मी जवळून पयादहलं, आरीबयारीचया कयाळही 
मयाझ्या दकशोरव्यात अनुभवलया. पुढे कॉलेजमध्े 
इदतहयास दवष् दशकवया्लया सुरुवयात केल्यावर त्यात 
आरीबयारीवरचया धडया दशकवतयानया मलया हे सगळं 
आ्वत होतं.

घेतया ्या्चया.
लयालबयाग हया सयावयाजदनक गरपती उतसवयासया्ी 

प्रदसद्ध भयाग. त्या कयाळयातल्या गरेशोतसवयातल्या ख्प 
आ्वरी सयांगण्यासयारख्या आहेत. गरेशोतसवयात 
आमही रयात्ीची जेवरं झयाली की कॉलनीतले ख्प 
जर दमळून गरपती बघया्लया बयाहेर पडया्चो. 
जवळपयासचे सगळे गरपती बघ्न अगिी पहया्े 
पहया्े घरी परत ्या्चो. दशवया् घरोघरी आरत्या 
महरया्लयाही जया्चो. कॉलनीत वेगवेगळ्या 
जयादतधमयाांचे लोक रयाहयात होते. त्यामुळे दहंि् धमयायाची 
मयादहती मलया दमळयाली. आपल्यासयारख्या सयांसककृदतक 
वैदवध् असरयाऱ्या समयाजयासया्ी हे असं सगळ्यांनी 
दमळून दमसळून रयाहरं ही ख्प समृद्ध कररयारी गोष् 
आहे, असं मलया वया्तं. आमच्या कॉलनीत िर 
मदहन्याच्या शेव्च्या शदनवयारी दसनेमया ियाखवलया 
जया्चया. शयाळेत्नही आमहयांलया चयांगले दसनेमे 
बघया्लया घेऊन जयात असत.

गरशेोतसवयात आमच्या कॉलनीत नया्कं, खळे, 
नतृ्सपधयाया अस ेबरचे कया य्ाक्रम असया्चे. मलया 
नतृ्याची ख्प आवड होती. एकिया गरशेोतसवयात 
आमच ंसमह्नतृ् होत.ं त्यात ‘स ुसवया ग त म्’ 
अशी अक्र ंदलदहललेया एकेक बोड्ड प्रत्ेकयान ेहयातयात 
धरया्चया होतया. त्या नयाचयासया्ी खयास महरन् मयाझ्या 
डॅडींनी मयाझ्यासया्ी हौसने ेनवया परकर-पोलकया 
दशवया्लया ्याकलया होतया. पर तो नवया परकर-पोलकया 
अगिी आमचया नयाच सरुू वहया्ची वळे आली तरी 
दमळयालया नवहतया. शवे्ी अगिी स्ेजवर जया्च्या 
आधी तो परकर-पोलकया हयातयात दमळयालया आदर 
तो घयालन् मी स्ेजवर नयाच केलया! त्या परकर-
पोलक्याच ंमहत्व खप् होत,ं कयारर मयाझ ेडॅडी खप् 
चोखिंळ आहते. त्याचंया चॉइस उत्तम असतो. कपडे 
असोत, पसुतकं असोत दकंवया खयाद्पियाथया असोत, 
त्याचंी दनवड एकिम छयान असत.े

मलया वयाचनयाची आवड त्यांच्यामुळेच लयागली. 
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माझ्ा जडणघडणीत शाळेचाही मोठा वाटा 
आहे. आमही मधल्ा सुट्ीत सगळेजण एकत्र 
बसून डबा खा्चो. त्ामुळे साहजजकच इतरांच्ा 
डब्ात का् वेगळं आहे ते बघा्ची उतसुकता मला 
असा्ची. एखादा वेगळा पदार्थ असेल तर त्ाची 
रेजसपीसुद्ा मी आवजू्थन जवचारून घ्ा्चे. कॉलनीत 
आमच्ा शेजारी एका बाजूला कन्नड आजण दुसऱ्ा 
बाजूला जरिशचन कुटुंब राहा्चं. त्ांचे पदार्थही 
खूप इंटरेस्टंग असा्चे. त्ा 
कानडी काकू सांबार खूप छान 
करा्च्ा. दुसऱ्ा एका काकूंनी 
त्ांचे खास असे रव्ाचे लाडू 
मला जशकवले. माझी आजी 
आजण आई उत्तम ्व्ंपाक 
करत असत. त्ांच्ाकडून, 
जमत्र-मजैत्रणींच्ा आ्ांना 
्व्ंपाक करताना पाहून 
मालवणी वगैरे बरेच पदार्थ 
मी जशकले. माझे डॅडी एकदम 
खवय्े आहेत. त्ांना खा्ला 
आजण जखलवा्लाही खूप आवडतं. मी लहान 
असताना ते सुट्ीच्ा जदवशी मला जिरा्ला घेऊन 
जा्चे. टॉम अँड जेरीचा नवा जसनेमा आला की तो 
बघा्ला टाऊनला घेऊन जा्चे. तेवहा महातारीचा 
बूट बघा्ला, हँजगंग गाड्डनला खेळा्ला गेलं की 
‘नाझ’ रे्टॉरंटमध्े ‘फ्रेंच फ्ाईज’ खाणं हे ठरलेलं 
असा्चं. आता फ्रेंच फ्ाईज अगदी सहज कुठेही 
जमळतात, पण तेवहा ते त्ा रे्टॉरंटमध्े जाऊन 
खाणं महणजे अप्ूप असा्चं. माटुंग्ाला ‘महेशवरी 
उद्ाना’त खेळा्ला गेलं की जतरले आसपासचे 
दाजषिणात् पदार्थ, दादरला ‘ज्ोती’मधला 
बटाटेवडा हे पदार्थ तेवहा डॅडी आवजू्थन खाऊ 
घालत. त्ामुळे माझ्ा मनात खाद्पदाराांजवष्ीची 
आवड जनमा्थण झाली.

दहावीनंतर मला खरंतर केटररंग कॉलेजला 
जा्चं होतं, पण तेवहा त्ा षिेत्राची िारशी माजहती 
नवहती आजण माग्थदश्थन करणारंही कोणी नवहतं, 
त्ामुळे मी महषषी द्ानंद महाजवद्ाल्ात प्वेश 
घेतला. अरा्थत त्ामुळे एक प्कारे माझा िा्दाच 
झाला. कारण मला इजतहास आजण खाद्-सं् ककृती 
अशा दोनही जवष्ांचा अभ्ास करता आला!   

डॅडींनी जिलॉसॉिी घेऊन बी.ए. केलं होतं 
आजण मी बारावीत असताना त्ांनी 
पुणे जवद्ापीठातून एम.ए.सुद्ा केलं. 
मममी एस्.एस्.सी झालेली आहे, तीही 
एकदम तरतरीत. ती रोज घरी ्ेणारी 
वत्थमानपत्रं वाचते, माजसकं वाचून 
त्ातली महत्वाची कात्रणं कापून नीट 
जपून ठेवते, ती माणसं खूप चांगल्ा 
पद्तीने समजून घेऊ शकते. आमच्ा 
घरात अगदी मोकळं वातावरण होतं; 
आजही आहे. मममी-डॅडींचं काही चुकलं 
जकंवा एखादा जनण्थ् पटला नाही तरी 
मी अगदी मोकळेपणाने त्ांना ते सांगू 

शकते. माझ्ा मममी-डॅडींनी अभ्ासासाठी कधीच 
माझ्ावर दडपण आणलं नाही. ते आ्ुष्ाचा 
आनंद घेणारे, त्ातलं सौंद््थ जाणणारे आहेत. 
उत्तमोत्तम पु्तकं वाचणं, चांगले जसनेमे पाहणं, 
वेगवेगळ्ा पदाराांचा आ्वाद घेणं अशा सगळ्ाच 
गोषटींशी त्ांनी माझी ओळख करून जदली.

असं सगळं दजजेदार अनुभवताना त्ामागचे 
पररश्रम जाणवा्चे. त्ातून संशोधक वतृ्ती रुजली 
असावी. खाण्ाच्ा पदाराांकडे नुसतं गंमत महणून 
बघण्ापेषिा आपल्ा सं्ककृतीतला तो एक महत्वाचा 
घटक आहे हे लषिात आलं.

   -शब्दांकन : अांजली कुलकर्णी-शेवडे
anjalicoolkarni@gmail.com

(प्जसद् जनवेजदका) 
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डिडिव्हरी 
चार्जेससड्हत  

âÖæâÎ Ùæð´Î‡æè È¤æò×ü
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