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जर एका पतंगाची ककंमत १२ रुपये असली 
तर एक डझन पतंगांची ककंमत ककती?

एका पतंगाची ककंमत..? 
डझन म्हणजे बाराचा पाढा. 
बारा एके बारा,

...बारा दुणे चोवीस, आकाशात २४ पतंग आ्ेहत.

मग? असणारच. आज संकांत आ्हे ना.

मला संकांतीला कतळगूळ 
खायला खूप आवडतात. काय?

कतळगूळ!

काय?
अगं  

कतळगूळ!!
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कागद, छपाई यांसह सर्व खर्व राढलयाने जानेरारी २०२२ पासून रयम् माससकारे 
रास््वक शुलक राढरून ते रु. ८०० करणयात आले आहे. सधयाचया सभासदांना तयांरे 
सभासदतर असेपययंत आधीप्रमाणरे अंक समळत राहील, यारी कृपया नोंद घयारी. 
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‘अक्षर’ आनंद! 
â´ÂæÎ·¤èØ

‘वयम्’ दोस्तांनो, 
नाशिकच्ा साशित् संमेलनात मला वाचणारी 

मुलं भेटली. त्ांना वाचनाची व लेखनाची गोडी 
लावणारे शकतीतरी पालक आशण शिक्षकिी भेटले. 
अशखल भारती् साशित् संमेलनाला िजर 
रािण्ाची िी माझी आठवी-नववी वेळ असेल, पण 
इतक्ा संख्ेने पालक व शिक्षक मुलांचे बोट धरून 
त्ांना घेऊन संमेलनाला ्ेतात, साशितत्कांना 
भेटवतात, पुसतके, माशसके घेऊन देतात, िे शचत्र 
पशिल्ादंा पाशिले. त्ा काळात एस.टी. सेवा बंद 
िोती. तरी ्ाता्ात करून िी मंडळी कुठूनकुठून 
आली िोती! ज्ा गावात साशित् संमेलन असते, 
त्ा त्ा शठकाणच्ा िाळा झुंडीने आपापल्ा 
शवद्ार्ाांना ट्ीपला नेल्ासारखे साशित् 
संमेलनाच्ा नगरीत घेऊन जातात. िी प्रथा आिेच. 
पण अिा एकसाथ आलेल्ा मुलांना शिसतीत 
ठेवण्ासाठी िात कमरेवर बांधून संमेलनाच्ा 
मांडवात शिरावे लागलेलेिी पाशिले् मी. कारण 
मुले कुठे थबकली व रेंगाळली आशण िरवली 
मिणजे..?! 

मिणूनच ्ावेळी जे शदसले ते शचत्र िारच वेगळे 
आशण सुखद िोते. पालक आशण शिक्षक वाचन-
लेखनाची आवड असलेल्ा मुलांना त्ांच्ासोबत 
घेऊन आले िोते. िी मुले मोठ्ा उतसुकतेने 

साशितत्कांना भेटत िोती. त्ांच्ाबरोबर िोटो 
काढून घेत िोती. त्ांच्ािी गपपा मारत िोती. 
पुसतके शवकत घेत िोती. आपल्ा व्म् 
माशसकाच्ा सटटॉलवरसुद्ा अगदी उड्ा मारत, 
नाचत ्ेत िोती. जो अंक आपल्ा घरी शकंवा 
िाळेत ्ेतो, त्ा माशसकाचे शकतीतरी जुने, नवे 
अंक पसरलेले बघून िरखून जात िोती. अनेक 
शिक्षक त्ांच्ा िाळेत ‘व्म्’मधले साशित् वाचून 
दाखवतात आशण ‘व्म्’च्ा सपधाांत भाग 
घेण्ासाठी मुलांना उद्ुकत करत असतात. असे 
शिक्षक त्ांच्ा शवद्ार्ाांना आवजूजून ‘व्म्’च्ा 
दालनातिी घेऊन ्ेत िोते.  

साशित् संमेलन मिणजे साशित्क आशण रशसक 
्ांचे से्िसंमेलन असते. शतथे सटेजवरून शवशवध 
शवष्ांवर चचाजू, पररसंवाद, मुलाखती, भाषणे असे 
अनेक का्जूक्रम सुरू असतात. शिवा् त्ा नगरीत 
साशित्प्रेमी मंडळींच्ा गाठीभेटी िोत असतात. 
ओळखपाळख लागत नािी. कुणीिी ्ावे, परसपरांना 
भेटावे, आवडलेल्ा साशित्ाबद्दल सिज-गपपा 
माराव्ा, असा मोकळेपणा त्ा मांडवात असतो. 
प्रचंड मोठ्े पुसतक-प्रदिजून असते शतथे. िजजारो 
पुसतकं पािा्ला शमळतात. शबनधासत पुसतके 
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चाळावीत, कुणी तुम्ाांला ्टकत ना्ी की ‘्ात का 
लावता’... अशी चांगळ एरव्ी दुर्मीळ असते. जत्ेत 
ककंवा अम्ुझर्ेंट पाक्कर्ध्े जसे एका र्ाांडवात 
कवकवध खेळ असतात, तसे ्ा साक्त् नगरीत 
अनेक साांसककृकतक का ््यक्रर् सुरू असतात. ्ांदाच्ा 
सांर्ेलन-नगरीतल्ा झाडाांवर, कानाकोपऱ्ात 
ककवताांचे, अकिजात उताऱ्ाांचे सुांदर फलक ्ोते. 
जेवणाच्ा र्ाांडवात पु. ल. देशपाांडे ्ाांच्ा ‘र्ाझे 
खाद्यजीवन’र्धले रसरशीत उतारे कचतारलेले ्ोते.  

कतथल्ा एका क्रवळीवर आपल ेसलुखेनकार 
अच्तु पालव ्ाांनी धर्ाल केली. त्ाांनी इझेलवर 
प्रचांड र्ोठा कॅनव्ास उिारला ्ोता. का्ी गीताांच्ा 
चालीवर अच्तु पालव त्ाांची कला सादर करत 
्ोत.े िारी अनिुव ्ोता तो! बालकुर्ाराांच्ा 
दालनात कवद्यार्ाांच ेककवता-वाचन, ज्ेषठ अकिनेते 
व लखेक कदलीप प्रिावळकर ्ाांच्ाशी गपपा, र्े् ता 
प्रकाशनच्ा दालनात राजीव ताांब े्ाांच्ा दखेण्ा 
पुसतकसांचाच ेप्रकाशन... अशी र्जा चाल ू्ोती. ज्ा 
र्लुाांनी ् ेसाक्तत्क व साांसककृकतक वातावरण 
अनिुवल,े त्ाांच्ासाठी त ेæअकवसर्रणी् ठरले. 

कशक्षण फकत शाळेच्ा इर्ारतीतच ्ोते ककंवा 
पाठ्यपुसतकाांतूनच ्ोते, असे ना्ी, ्ाची लखख 

जाणीव आता सवाांना झाली आ्े. जेवढे 
अकधकाकधक पोषक अनिुव आपण घेऊ, तेवढी 
आपली क्षर्ता ब्ुकवध पद्धतीने फुलणार आ्े, ्े 
अनेकाांना कळले आ्े. 

अगदी कडेवर असलेल्ा, छोट्ाशा र्ुलाांचे 
पालक जेव्ा ‘व्म्’चे सिासद-अज्य िरत ्ोते, 
तेव्ा र्ी त्ाांना उतसुकतेने त्ाबद्दल कवचारले. 
‘अ्ो, र्ोबाइल डेटाच्ा पॅकेजवर इतकं खच्य करतो 
आम्ी, र्ग वाचण्ासाठी नको करा्ला?’ ‘व्म् 
र्ाकसक घरी आले की आम्ी सारे कर्ळून वाचतो, 
त्ावर गपपा र्ारतो’, ‘र्ुलाांच्ा नावावर असे 
आकष्यक र्ाकसक दरर््ा घरी आले की नककी 
वाचावेसे वाटेल त्ाांना’ असे त्ाांचे बोल ऐकले 
आकण र्न िरून पावले. 

सकस साक्त् वाचा्ची सव् लागली की 
कर्ळणारा आनांद ‘अक्षर’ असतो. ‘अ-क्षर’ म्णजे 
कधी्ी नषट न ्ोणारा! चाांगल्ा वाचनाच्ा 
प्राांगणात रर्ण्ाची चटक लागली की, कवकासाची 
अक्षर-वाट सापडत.े नव्ा वषा्यत आपण सवाांनी 
कर्ळून अकधकाकधक ‘अक्षर-आनांद’ कर्ळवत रा्ू्ा!

 -शुभदा चौकर  
cshubhada@gmail.com
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दप्तरा्तली छोटीशी 
पत्राची डबी म्हणजे 
आमच्ाकडची मोठी 
संपत्ी असा्ची. 
आवडत्ा, छोट्ा 
छोट्ा वस्ततू त्ा्त 
जमव्त रा्हा्चो आणण 
्हळूच एकमेकांना 
दाखव्त रा्हा्चो... 
...अण्तश् ्तरल 
लणल्तलेख- 

आजच्याइतकं प्लास्टिक सगळीकडे पसर्े्ं 
नव्हतं, तेव्हलाची गोषटि. आपल्ला घरलात आज 
प्लास्टिकचे अनेक छोटिे-मोठे डबे असतलात; पण 
आम्ही शलाळकरी व्लाचे ्होतो, तेव्हला ह्ंहगलाच्ला 
पत्रलाच्ला छोट्ला डब्ला हमळत. घरोघरी त्ला 
असला्च्ला. ह्हंग कधी संपतो आहण ररकलामी डबी 
केव्हला ्हलाती पडते, ्लाकडे आम्हलां मु्लांचं ्क्ष असे. 

आमच्ला शला्े् जीवनलात ्ला ह्ंहग-डबी्ला 
एवढं म्हत्व कला ्होतं ठलाऊक आ्हे? आम्ही 
सगळी मु्ं ्ला डबीत आमची ्वप्ं गोळला करून 
ठेवीत असू. बऱ्लाच मु्लांकडे डब्ला असला्च्ला, 
त्ला त्लांच्लावरच्ला रंगीबेरंगी कलागदी वेषटिनलंास्ह 
(Rappers). ्ला ‘पोषलाखला’तल्ला डब्ला 
कमला्ीच्ला आकष्षक हदसत. त्लावर हचत्ं असला्ची. 
कस्ीतरी इंग्रजी अक्षरं असला्ची, पण आम्हलां्ला 
आकष्षण असला्चं ते त्ला रंगलांचं! सगळे रंग अगदी 
भडकपणलाकडे झुकणलारे. जला्त हदवस वलापरल्ला 
गे्ेल्ला डब्लांवर्ी कलागदी वेषटिनं कला्ही कलाळलात 
फलाटिून जलात आहण हतथं डबीचं नवं चकचकीत रूप 
हदसू ्लागे. नुकतंच वेषटिन हनघून गे्ेल्ला डब्लात 
आम्ही आमचे चे्हरे आरशलातल्लासलारखे पला्हत असू. 
डब्लांच्ला गो्लाकलारलामुळे सगळ्लांचेच च्ेहरे कधी 
पसरटि; तर कधी उभटि हदसत. ्वतःच ‘तस्ं’ रूप 
बघतलानला खूप गंमत वलाटिे.

्ला डब्लात आमची ्वप्ं दड्े्ी असला्ची. 
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स्वप्न म्हणजे आम्हहांलह आ्वडणहऱ्ह गोष्टी. 
त्हत कशहचह्हटी समह्ेवश ्होई; कहरण आमचां 
भह्वव्वश्व डबटीतल्ह प्रत्ेक गोष्टीशटी घट्ट जोडलेलां 
असे. भहजलेले वचांचोके, क्वड्ह, लहल आवण 
कहळ्हकुट्ट रांगहचह पोषहख (ड्रेस) असलेल्ह 
इ्वल्हशह गुांजह, बहांगड्हांच्ह कहचहांचे ्वळसे 
असलेले तुकडरे, चहर-चहर डोळ्हांच्ह रांगटीबेरांगटी 
गुांड्ह (ब्नां), खडू-पेन्सलचे तुकडरे, दोरह वकं्वह 
रांगटीत लोकरटीचह एखहदह तुकडह, बह्लटीचां रांगटीबेरांगटी 
झहकण, जुनांपुरहणां ्पहल वतकटी्, प्रहणटी-पक्टी ्हांच्ह 
आकहरहचे खोडरबर असां कह्हटी्हटी ्ह डब्हत असे. 
आम्हटी ते ्ेवळो्वेळटी सहठ्ूवन ठरे्वलेलां असे. कधटी 

कधटी कह्हटी गोष्टी दोन-दोन, चहर-चहर ्होत. मग 
त्हांचटी वमतहांबरोबर अदलहबदल ्होई. आपल्ह डबटीत 
जे नह्हटी ते वमतहांकडून वमळ्वह्चां; आवण त्हांनह ्ह्वां 
असलेलां आपल्ह डबटीतलां कह्हटी कह्हटी त्हांनह देऊन 
्हकह्चां. ्ेह व््व्हहर अगदटी पहरदशशीपणहनां आवण 
वनरहगसपणहनां व्हह्चे. वमतहांच्ह डबटीत ्वेग्वेगळ्ह, 
इतरहांकडरे स्हसह न आढळणहऱ्ह गोष्टी असल्ह, 
म्हणजे एकसहरख्ह त्हच स्वप्नहांत ्ेत. मग दुसऱ्ह 
वद्वशटी आपोआप न्वनव्ह गोष्ींचह शोध सुरू ्होई. 
शोधक नजर सगळटीकडरे एकसहरखटी वभरवभरत रह्हटी. 

्वगहगातल्ह एकह वमतहचह महमह मुांबईलह 
खेळण्हांच्ह कहरखह््हत ्होतह. अधून-मधून तो 

ç¿˜æ´- ¥çÎÌè ÂæŠØð-Îðâæ§ü
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त्यांच्यकडे ्य्चय. आलय, की चयांगलय आठ-दहय 
ददवस मुककयम ठोकय्चय. भयचरयांसयठी तो सुांदर 
सुांदर खेळणी घेऊन ्य्चयच; पण त्यच्यकडे 
मोठ्य खेळण्यांच्य छोट्य प्रदतकृतीही असय्च्य. 
ही असली खेळणी आमही कधीच पयदहलेली 
नसय्ची. ्य दमत्यच्य दपतरयची दपशवी चयांगली 
फुगीर ददसली, की त्यचय मयमय मुांबईहून आलय 
असल्यचां आमच्य लक्यत ्ेई. मग आमचय 
तर जयसतीत जयसत वेळ ्य 
दमत्यच्य घरी पडे. पुढचे 
कयही ददवस तो सगळ्यांचयच 
दमत् वहय्चय. कुणी त्यलय 
दचडवय्चां नयही. त्यच्यशी 
भयांडय्चां नयही. दचमणीच्य 
हयतयनां तोडलेल्य खयऊचय 
मोठ्यत मोठय वयटय त्यलय 
ददलय जयई. ही सयरी 
दकम्य त्यच्य फुगलेल्य 
दपतरयतल्य खेळण्यांची 
असे. रयत्ी अांगयवर पयांघरूण 
ओढून घेतयनय डोळ्यांबरोबर 
दमत्यच्य दपतरयतली नवनवी खेळणीही 
पयांघरुणयत दमटून जयत; आदण नांतर सवप्यत ्ेत. 

दमत्यच्य घरयजवळ असणयरे आमही सगळेचजण 
त्यच्य मयमयशीही मैत्ी जुळवीत असू. भयचरयांबरोबर 
मयमय कुठे भटकय्लय दनघयलय, की आमहीही 
त्यांच्यत दमसळत असू. मयमय मुांबईतल्य एकेक 
गमती सयांगय्चय. गददीनां दुथडी भरून वयहणयरे रसते, 
धयवत्य लोकलगयड्य, डबल डेकर बसगयड्य, 
रयणीची बयग, समुद्रदकनयरे, आकयशयत झेपयवणयरी 
दवमयनां असां दकतीतरी तो सयांगत रयही. ्यतलां 
कयही कयही आमही दचत्यांत पयदहलेलां असे. जे 
कधीच पयदहलेलां नसे, त्यचां वण्णन अचांबयदश्णक 

‘आ’कयरयतून आमच्य चेहऱ्यांवर ददसत रयही. 
कधीकधी मयमय आमच्यवरही खूश वहय्चय आदण 
त्यच्यकडल्य खेळण्यांच्य छोट्य प्रदतकृती 
आमहयांलयही ‘बहयल’ करय्चय. आमच्य जवळची 
सवप्यांची डबी त्यमुळे समृद्ध होऊन जय्ची! 

्य डबीचां सथयन आमच्य दखशयांत असे. 
घयईघयईनां चयलतयनय दकंवय धयवतयनय डबीतल्य 
वसतूांचे आवयज आजूबयजूलय पसरत जयत. ्य 

आवयजयांवरूनच खुळखुळणयऱ्य डबीत 
कय् कय् असू शकेल ्यचय अचूक 
अांदयज बयांधणयरेही कयही ‘बहयद्दर’ 
आमच्यत होते. ्य वसतू ते कशय 
ओळखय्चे, ते कधीच समजलां नयही; 
पण त्यांनी ओळखलेल्य वसतू सहसय 
कधी चुकय्च्य नयहीत. आपणही 
अशय ‘दवद्े’त तरबेज झयलो असल्यची 
सवप्ही कधीकधी पडय्ची; आदण 
सवतःचय खूप अदभमयनही वयटय्चय.

 आमचां तेवहयचां हळवां भयवदवशव, 
घट्ट पकडून ठेवलेल्य त्य डब्य 

नांतर कधी ओंजळीतून घरांगळून गेल्य, 
ते लक्यतही आलां नयही. आतय तर त्य खूप दूर दूर 
गेल्य आहेत. इतक्य दूर, की आतय त्यांचे परतीचे 
रसतेही बुजून गेले आहेत. 

आमच्य दखशयत तेवहय अदतश् मय्ेनां जपलेली 
ती ‘सवप्यांची डबी’ अचयनक केवहयतरी सवप्यत 
डोकयवते, पयवलयपयवलयांबरोबर डबीतल्य आवयजयांचां 
सांगीत सुरू होतां; आदण ऋतुचक्यची गती उलटी 
होऊन तेवहयचां बयलपण अांगयखयांद्यवर दफरून  
खेळू लयगतां!

-मल्हार अरणकल्ले 
arankalle.malhar@gmail.com

(नयमवांत लेखक) 

Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó ÁæÙðßæÚUèU 20228



Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó ÁæÙðßæÚUè 2022 9

साहित्य- दोन किंवा तीन मोठ्ा आिाराच्ा 
िरवंट्ा, सुतळ/लोिर, पटिन कििटणारा गोंद, 
अॅक्रेकलि िलस्स, वाकन्सश, सँडपेपर, डेिोरेशनसाठी 
मणी / पाईन िोनस इत्ादी.
कृती- िरवंट्ा सँडपेपरने घासून गुळगुळीत िरून 
घ्ा. त्ांना अॅक्रेकलि िलस्सनी छान रंगवून वाकन्सश 
िरून घ्ा. व्वस्थित सिुल्ावर सुतळीच्ा किंवा 
लोिरीच्ा लुपमध्े एिाखाली एि ठेवून (फोटोत 
दाखकवल्ाप्रमाणे) कििटवून घ्ा. आवडीनुसार पाईन 
िोनस, घुंगरू किंवा मणी अडिवून सजवा. 
मुलांनो, हा त्ार झालेला हँगर घरातल्ा एखाद्ा 
िोपऱ्ात लटिवा. त्ात सुगंधी फुलं ठेवली, तर 
वेगळ्ा एअर फ्रेशनरिी गरज भासणार नाही. 

हा हँगर घरात अगदी लहान मुलांच्ा हाताशी 
लागेल असा टांगला, तर तुमच्ा बथि्सडे पाटटीला त्ात 
िॉिलेट्स ठेवता ्ेतील आकण अगदी छोट्ा मुलांनाही त्ातून िॉिलेट ्वतः िाढता ्ेईल.

हा हँगर जर कखडिीबाहेर किंवा अंगणात एखाद्ा झाडाला टांगला, तर त्ात पक्ांसाठी 
दाणे/पाणी, फुलपाखरांसाठी फळांिे तुिडे (त्ातला गोड रस प्ा्ला िाही फुलपाखरं 
्ेतात, हे तुमहांला ठाऊि आहेि.) ठेवू शिता.

इतरही लहानसहान पटिन लागणाऱ्ा, घरातल्ा गोषटी ह्ा हँगरमध्े ठेवू शितो. नकिी 
त्ार िरा हा िरवंटीिा बहुउप्ोगी हँगर! 

-स्वरूपा ्वक्ाली 
swarupamv@gmail.com 

करवंटीपासून  
बहु-उपयोगी हँगर



बऱ्याच वेळया पयाहिले िोत.े तशया शयातं, नयाजकू व 
हनरुपद्रवी वयाटल्याने गले्या वर्षी त्यानंया जयागया हिली. 
त्यानंीिी त्यास अहजबयात हिलया नयािी.

मयागील पयावसयाळ्यात पनुिया एकिया मी भयाडेकरू 
ठेवण्याचया हवचयार सुरू केलया. टेरसेवर कबुतरयाचंया 
वयावर िोतयाच, पण आधीचया अनुभव बघतया त्यानंया 
जयागया िणेे कियाहप शक् नवित.े सुगरणीची िोन 
वयापरलेली घरटी टेरसेवर शोपीस मिणून टयागंली 
िोती. पण ती भयाड्याने अथवया हवकत िणे्याचया 
कयािीच हवचयार नव्हतया.

मी आपलया महुन्यासंयाठी हकचनच्या हिडकीची 
जयाहिरयात सुरू केली. मयागच्या वर्षी जशया कंुड्या 
िोत्या, तशया थोड्याफयार मयाडंल्या. हिडकीच्या 
िसुऱ्या कोपऱ्यात बड्डहफडर टयागंनू मसे वजया स्नॅकस 
सेंटर सुरू केले. आहण मयाझ्या प्र्तयानंया लवकरच 
्श आले. महुन्याचंी एक जोडी हिडकीत ियािल 
झयाली. रोज रोज ती जोडी ्ऊे लयागली, पण 
रयािया्लया अजनूिी ्ते नविती.

पण मयाझ्या जयागपेके्या मसेचीच जयाहिरयातबयाजी 
जयासत झयाली असयावी. कयारण िोनच आठवड्यात 
महुन्याचंी संख्या िोन वरून आठवर जयाऊन पोचली. 
हचमण्यािी िोत्या, कबुतर,े बुलबुल, कधी कधी 
सयाळंुक्या. कयािी हवचयारू नकया. थोडक्यात कया्, 
तर हिवसभर हिडकीत पक्याचंी नुसती ् ेजया 
चयालू झयाली. पण इतक्या वि्दळीच्या जयागते महुन्या 

खिडकीत अथवया बयालकनीत पक्यानंया भयाड्याने 
रयािया्लया जयागया िणे ेिया तसया मयाझया फयार 
पवूषीपयासनूचया छंि. हचमणी िया आवडतया भयाडेकरू. 
एकिया कबतुरयान ेमलया ियातोियात गडंवल.े सिज 
मिणनू बसया्लया ्या्लया लयागल ेव हिडकीतली 
जयागया बळकयावली. सोडतया सोडेनया. घयाणिी िपू 
केली. भयाडेकरयार सपंतयाच अक्रशः िुसकयावनू 
लयावल ेत्यालया.

िोन वर्याांपवूषी हकचनच्या हिडकीतली िोन 
कंुड्यामंधली जयागया एकया महुन्याच्या जोडीलया हिली 
िोती. महुन्यानंया मी टेकडीवर हफरया्लया जयातयानया 
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खिडकीत पक्ष्यांस्यठी ि्यस ज्यग्य 
कर्य्षची आखि त्ष्यांन्य भ्यड््यने द््य्षची, ह्य 
म्यझ्य छंद. भ्यडेकर्यर्यच्ष्य अटी-शततीही 
केल्ष्य आहेत. आखि भ्यडे खकती व कसे 
म्यखहती्षे...? व्यच्य ह्य लखलत लेि- 



कस ेराहाणार? सडेफटिंग असले तर ठीक होत,े 
पण फॅटिली घऊेन इतक्ा गर्दीत राहाण ेिटुन्ानंा 
आवडल ेनाही. िलुाचंा अभ्ास तरी कसा होणार व 
प्ा्वहसी पण काही नाही. जरा अगंणात आले की 
हीऽऽ गर्दी.

पण िला आता िाग ेटफरण ेशक् नवहत.े इतकी 
चागंली चालललेी िसे तडकाफडकी बरं् करणे 
महणज ेसगळ्ा िेंबस्सचा रोष ओढवनू घणे्ासारखे 
होत.े िी पण टवचार केला, ठीक आह,े एखाद्ा वषदी 
भाडेकरू नाही टिळाला तर नाही टिळाला, िसे तर 
चागंली चाल ूआह ेना !

िाझ ेतस ेिेरसेवरही लक्ष होतचे. िेरसेवर गोकण्स 
छान फुलली होती. आटण एक टर्वस र्ोन िुटन्ा 
आलहेी. वलेात थोडे टफरल ेउडून गले.े परत आले, 
परत गले.े िोजनू र्ोन काड्ा जिवल्ा आटण 
परत जागा नापसतं करून टनघनू गले्ा. त्ानंतर 
राखी टप्टन्ा, टशपंी व बलुबलु असचे ्ते व परत 
जात. ह्ा वषदी भाडेकरूच ेनशीब नाही, असचे िला 
वािू लागल ेआटण एके टर्वशी िी असाच हॉलिधे 
बसनू िेरसेवरील झाडे पाहात होतो, तर सगुरणीच्ा 
िागंलले्ा र्ोन घरटापंकैी एक जासत हलत 
होत.े तसा वारा काही फार नवहता. िात्र घरिे पण 
वाऱ्ावर हलल्ासारख ेन वािता धकका िारल्ावर 
हलाव ेतस ेवाित होत.े िी एकिक बघ ूलागलो. 
आटण अहो आशच ््सम्… त्ातनू एक पक्षी उडून बाहेर 
आला व िेरसेवरच्ा एका झाडावर बसला. िी 
लगचे कॅिरेा घऊेन आलो व त्ाचा फोिो काढला. 
तो पक्षी महणज ेइटंड्न टसलवहर बील होता. लगचे 
लक्षात ्णे्ाच ेकारण महणज ेत्ाला िी एक-र्ोनर्ा 
िेकडीवर पाटहल ेहोत.े फोिोही काढल ेहोत.े त्ावेळी 
तरी तो पक्षी िाणसापासनू र्रूच राहाणारा असा 
वािला होता आटण आज अचानक आिच्ा िेरसेवर 
घर करा्च्ा त्ारीत होता.

र्सुऱ्ा टर्वशी सकाळी िी त्ारीतच बसलो 

कॅिरेा घेऊन, थोड्ाच वेळात जोडी आली व एक 
पक्षी घरटात गलेा, र्सुरा टतथचे तारवेर बसून 
राटहला. थोडक्ात त्ानंा घर आवडले होत ेव 
भाडेकरू महणनू न टवचारताच ्णे्ाच्ा त्ारीत 
होत.े िी नेिवर त्ाचंी जरा िाटहती वाचली. हो, 
उद्ा काहीही िाटहती नसलेल्ाला भाडेकरू महणनू 
ठेवा्चे व त्रास करून घ्ा्चा, कुणी साटंगतला 
आहे हा उद्ोग! पण त्ा िाटहतीप्िाण ेहा पक्षी 
हिखास सुगरणीचे जनेु घरिे सवतःचे घर महणून 
वापरतो. तसेच त्ाला पाढंऱ्ा गळ्ाची िटुन्ा 
(white throated munia) असेही एक नाव 
आहे. नवीन भाडेकरूची प्ाथटिक िाटहती टिळताच 
िी जरा टनधा्ससत झालो. पनुहा टनरीक्षण सुरू झाले.

िात्र त्ा टर्वशी जोडी आलीच नाही. िी टवचार 
करू लागलो, आपण घरटाच्ा जवळ गलेेले त्ानंी 
पाटहले तर नाही ना, का त्ानंा ्ाच्ापके्षा छान 
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व सरुक्षित घरटे क्िळाल?े इतका वगेळा भाडेकरू 
गले्ाच ेदःुखही झाल.े बहधुा िीच खपू अपषेिा 
केल्ा होत्ा.

दोनतीन क्दवसानंी जोडी परत हजर झाली. घरटे 
त्ारच होत,े त्ािुळे आतील थोडी बदलाबदल 
करून त्ानंी अडंी घाला्ची त्ारी केली. 
थोडक्ात, िाझी भाडेकरू शोधिोहीि सपंली होती.

भाडेकराराच्ा अटी व क्न्िाचंी िी सवतःशीच 
उजळणी केली. अस ेलषिात आल,े की त ेसगळे 
क्न्ि भाडेकरू महणनू त्ानंा नाही तर िलाच लागू 
होत.े िी त्ानंा पणू्ण फक्न्णचरसह घर राहा्ला क्दले 
होत.े वर पत्ा असल्ान ेऊन व पावसापासनू पणू्ण 

सुरक्षित. घरासिोरच टेरसे व garden view. 
गरज पडल्ास जवळच िसेिध् ेजवेा्ची सो् 
पण. त्ानंी िान् केलेल्ा गोषटी महणज ेखपू दगंा 
होऊ दणेार नाही, घराबाहेर कचरा करणार नाही. 
आक्ण िलुांचे क्शषिण संपताच घर सोडणार. त्ानंा 
घरात थोडाफार आतल्ा आत बदल करा्ला 
हरकत नवहती. आक्ण तो त्ानंी केलेलाही असावा. 
िी िान् केलेल्ा अटी महणज ेक्वनाकारण टेरसेवर 
जासत वेळ जाणार नाही. जोरजोरात आवाज करून 
त्ाचं्ा िलुांना घाबरवणार नाही व अभ्ासातही 
व्त्् ्ऊे देणार नाही. त्ाचं्ा अनुपससथतीत 
त्ाचं्ा घराजवळ जाणार नाही. त्ाचं्ा घराजवळ 
असलेली कपडे वाळत घाला्ची दोरी दोन 
िक्हने वापरणार नाही. कोणत्ाही कारणाने त्ानंा 
करारापवूवी घर सोडा्ला सागंणार नाही. इतक्ा 
सगळ्ा अटी व क्न्ि सागंता सागंता भाडे क्कती 
हे सागंा्चेच राक्हले. अहो भाडे त ेका्, तर 
घरबसल्ा िनिरुाद पषिी क्नरीषिण व िनसोकत 
फोटोग्ाफी. अजनू का् पाक्हज?े 

-डॉ. सजंय दाते 
drsanjaydate@gmail.com
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संक्रंतीदरम््रन मह्रर्रष्ट््रत क्रही गोड पद्रर्रांन्र विशेष महत्ि असतं. तुमह्रंल्र कोणकोणते गोड 
पद्रर्थ म्रहीत आहेत? ख्रली क्रही पद्रर्रांची वचत्ं आवण न्रिं वदली आहेत त््रंच््र जोड््र जुळि्र.

हलि्र वतळ्रचे ल्रडू गूळपोळी तीळपोळी तीळिडी 
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आपली भाषा समृद्ध होण्ासाठी महणी, वाक्प्रचार ्ांचा 
खूप उप्ोग होतो. ्ामुळे वाक््ातील अराथाला वेगळेच 
पररमाण लाभते. खालील वाक््े अरथापूणथा होण्ासाठी, 
गाळलेल्ा जागी ्ोग् शब्द घाला.

-प्रतिभा गोपजुकर | gopujkars@hotmail.com | (ज्येष्ठ लयेखिका)

१. दिवसभर ......... चरत असते. (एका प्ाण्ाचं नाव) 
२. तू ......... लावलीस म्हणून त्ांचं भांडण झालं.
३. तुम्हांला काम आ्हे, मग आम्ही का् इथे ......... खेळा्ला आलो आ्होत.  
४. मी दतला बोलले तर तुझ्ा नाकाला ......... का झोंबल्ा? 
५. त्ांनी मला पुरसकाराचं ......... िाखवलं. (एका भाजीचं नाव)
६. एवढसंुद्ा जमत ना्ही तुला, डोक्ात का् ......... भरलेत का? 
७. साव्वजदनक पूजेची वग्वणी मागा्ला आळीतले लोक आले आदण माझ्ा दखशाला .........
लावून गेले. 
८. कोणी खोटं बोललं की माझ्ा अंगाचा नुसता ......... ्होतो. 
९. एवढा मोठा ......... झालास तरी साधी भाजी आणणं जमत ना्ही तुला! 
१०. चूक माझीच ्होती म्हणून ......... दगळून गपप बसावं लागलं.
११. दतचं चाररत्र्य ......... तांिळासारखं आ्हे ्हे कोणी्ही सांगेल. 
१२. मारणाऱ्ाचा ्हात धरता ्ेतो,  बोलणाऱ्ाचं ......... कोण धरणार! 
१३. ......... बसलं की ओवी सुचते, ......... पडलं की पो्होता ्ेतं. 
१४. खूप समजावून सांदगतलं तरी अलकाचं म्हणणं, दतने परीक्ेत दलद्हलेलं उत्तरच बरोबर 
्होतं, माझं समजावणं पालथ्ा घड्ावरचं ......... ठरलं. 
१५. कुंिा िोन दिवस नृत्ाच्ा वगा्वला गेली आदण नृत्दवशारि असल्ासारखी दमरवा्ला 
लागली, ......... पाण्ाला खळखळाट फार, िुसरं का्! 

चपखलची उत्तरं पान क्रमांक ३९ वर

Aishwarya Bhoir
वाक्यप्रचार



बाप रे! आत्ता कुठे तो डेल्ता ओसरत होतता! 
तेवढ्तात आणखी नवता करोनता! महणजे पुनहता लॉक 
डताऊन ! शताळता बंद, खेळणं बंद, सहली बंद! बसता 
घरतात कैदेत! हे कताय चताललंय?

हता करोनता शतकतानुशतकं मतानवजतातीबरोबर 
सददी, पडशताचयता रूपतात गुणयतागोववंदताने नतांदत होतता. 
एकववसतावयता शतकतात २००३मधय े(SARS-
१), मग २०१२मधय े(MERS) आवण आतता 
२०१९मधये (SARS-२ ऊर्फ Covid-१९) इतर 
प्ताणयतांतलता करोनता वता् वताकडी करून मताणसतांत  
घुसलता. तयताचता तो नवता अवततार पताहून मताणसतांची 
प्वतकतारशकती गोंधळली. करोनताचं रतावलं. आपली 
नवयताने सुधतारलेली, बरोबबर चतालणतारी S-प्ो्ीनची 
वकलली वतापरून तो झपताट्ताने जतासतीत जतासत 
मताणसतांचयता शरीरतात घुसलता, पसरलता. अनोळखी 
करोनता शरीरभर पसरलयतावर प्वतकतारशकती 
अवधकच गोंधळून सैरभैर झताली आवण आपलयताच 
रुपरसुतांवर, वकडनीवर तु् ून पडली. तयताचयताचमुळे 
गंभीर आजतार उदभवलता. हळूहळू प्वतकतारशकती 
वशकत गेली, करोनता मताणसतांत रुळलता, मवताळ 

झतालता. २००३ आवण २०१२चयता सताथी तशता  
शमलयता. 

२०१९चता कोववहड-१९ तयतांचयताहून वेगळता 
वनघतालता. तो शमलता नताही. तो नवेनवे अवततार घेऊन 
येत रतावहलता. ते अवततार कसे येततात?

करोनता आपलयता जीनसचयता कॉपीज मताणसताचयता 
पेशींकडून करून घेतो. तयतामुळे एकता वहतायरसपतासून 
शेकडो नवे वहतायरस बनततात. तेवढ्ता प्चंड कतामताने 
तयता पेशीचं इतकं शोषण होतं की ती मरून जताते. 
पण तोपययंत ते नवे वहतायरस वतचयतातून बताहेर  
पडततात आवण शेकडो नवयता पेशींत घुसततात. करोनता 
पसरत जतातो. करोनताचयता तयता कॉपीज बनततानता 
तयतांचयतात सतत, भरपूर चुकता होततात. तयता चुकता 
महणजेच मयू्ेशनस. तयता चुकतांमुळे ‘कमल वरण 
बनव’चयता ऐवजी ‘बबन वरण बनव’ असं झतालं तर 
वरण तर बनतंच. रतारसता ररक पडत नताही. ‘कमल 
म्ण बनव’ झतालं तर गोंधळ उडतो. आवण ‘कमल 
मगर पकड’ झतालं तर हताहताकतार मताजू शकतो. 
तयतांचयतातले ‘बबन वरण’वताले ते करोनताचे इं्रेवस्िंग 
अवततार, ‘कमल म्ण’वताले ते कताळजी (con-
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करोनाचे नवे अवतार का ननरामाण होताहेत ? म्यूटेशन महणजे का्?

Aishwarya Bhoir
होत आहेत



cern) वाटायला लावणारे अवतार आणण ‘मगर 
पकड’वाले गंभीर पररणामवाले (High conse-
quence) अवतार.

तसे अवतार करोनातच दिसतात का? 
तसे अवतार करोनात आणण इन्फललुएन्ातही 

णिसतात. तयांचे जीनस डीएनएचे नसतात. ते 
डीएनएसारखयाच पण जरा वेगळया रसायनाचे, 
आरएनएचे बनलेले असतात. ते आरएनए 
माणसाचया पेशींचया सेंट्रल ऑणिसमधये, 
नययूक्लयसमधये णशरू शकत नाहीत . 
आरएनएवालया जीनसचया कॉपीज पेशींचया 
नययूक्लयसचया बाहेर, पेशीजलात बनतात.  

पेशींचया नययूक्लयसमधये पेशींचया डीएनएचा 
सलुसजज छापखाना असतो. णतथे मानवी डीएनएचया 

कॉपीज काढायचं अतयंत महत्वाचं काम चालतं. 
महणयून णतथे कामसयू प्यूि रीडस्स असतात. नवया 
बनणाऱया डीएनएची ते कसयून तपासणी करतात. 
तयाचयातलया चलुका िलुरुसत करतात, मोठ्ा चलुका 
णिसलया तर ते डीएनए बाि केलं जातं. िेवी, 
कांजणया, नागीण वगैरेंचे वहायरस डीएनएचे बनलेले 
असतात. तयांचया कॉपीज तया छापखानयाचया 
णशसतीत बनतात. मग तयांचया जीनसमधये चलुका ऊि्फ 
मययूटेशनस ्वणचत होतात. तयांचे नवनवे अवतार येत 
नाहीत. महणयून ते आजार एकिा ्ाले की सहसा 
पलुनहा होत नाहीत आणण तयांचं वहहॅ्सीन एकिा 
बनवलं की काम होतं. 

नययूक्लयसचया बाहेर, पेशीजलात करोनाला, 
इन्फललुएन्ाला तसे माणसाचया पेशींचे प्यूि 
रीडस्स लाभत नाहीत. महणयून तयांचयात चलुकांचं 
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म्हणजे म्यूटेशन्सचं प्रमाण फार मोठं अ्सतं. 
इन्फ्लुएन्ाचा्ही दरवर्षी नवा अवतार ्ेतोच. 
उतारव्ात त्ाच्ा्साठी दर वर्षी नवं व्हहॅक्सीन 
घ्ावं ्ागतं. 

 पण इन्फ्लुएन्ा्साठी कधी ्ॉकडाऊन  
्होत ना्ही!

करोनाचा आता ज्सा भडका उडा्ा आ्हे त्सा 
इन्फ्लुएं्ाचा भडका १९१९्सा्ी उडा्ा ्होता. 
तो्ही तीन वर्षं टटक्ा. २००९मध्े त्ाचा डुककर-
अवतार करोना्सारखाच प्राण्ांतयून माण्सांत आ्ा. 
२०१४त पक्ांच्ा ्फ्यूशी दोसती केल्ामलुळे बड्ड 
्फ्यू प्सर्ा ्होता. त्ा दोन्ही वेळी तशी मोठीच 
्साथ आ्ी ्होती. तेव्हा्ही टतथल्ा देशांनी अ्सेच 
कठोर टन्म पाळ्े ्होते. त्ा ्साथी तशाच भडकत 
राट्हल्ा अ्सत्ा तर मनलुष्जात कदाटचत ्संपयूनच 
गे्ी अ्सती. पण टतच्ाबरोबरच व्हा्र्स्ही ्संपयून 
गे्ा अ्सता. व्हा्र्स्ा टजवंत माण्सांत जगा्चं, 
टटकून रा्हा्चं अ्सतं. म्हणयून मवाळ ्होणं ्हे 
त्ाच्ा फा्द्ाचं अ्सतं. इन्फ्लुएं्ा मवाळ ्ा्ा. 
केवळ ्सदषी-खोक्ा-तापवा्ा गरीब इन्फ्लुएं्ा 
माण्सांत रुळून टटक्ा. 

करोना कधी मवाळ होईल?
टड्सेंबर २०१९चा करोना फार जोरदार ्होता. 

त्ानंतर त्ाची म्यूटेशन्स, त्ाचे अवतार इतके 
व्हा््ा ्ाग्े की त्ांना त्ांच्ा उगमाच्ा  
गावांवरून नावं  ठेवणं कठीण ्ा्ं. मग 
शासत्रजांनी त्ांना ग्ीक मलुळाक्षरांची नावं ठेव्ी. 
्सध्ा जगात धलुमाकूळ घा्णारा डेलटा-अवतार 
्हा त्ाचा धडकी भरवणारा चौथा अवतार ्होता. 
पेशीत घलु्सा््ा करोना जे S-प्रोटीन वापरतो ते 
डेलटा-अवतारात अटधक घलु्सखोर ्ा्ं ्होतं. 

म्हणयून डेलटा-व्हा्र्स वेगाने जगभरात फै्ाव्ा. 
त्ाच्ामलुळे ्होणारा आजार्ही अटधक तीव्र ्होता. 
त्ाचा वेग आटण तीव्रता्ही आता घट्े आ्हेत. 
त्ाच्ानंतर कॅपपा, ्हॅमडा, म्यू ्हे इंटरेससटंग, मवाळ 
अवतार ्ा्े. 

 भारतात ब्हलु्संख् ्ोकांकडे आता करोनाशी 
्ढा्ची प्रटतकारशकती आ्हे. टतथे आता तो 
्सदषीपडशाच्ा रूपात का्मचा (endemic) 
रा्हा््ा ्हवा. पण अजयून्ही जगाच्ा ्सगळ्ा 
कोपऱ्ांत माण्सांना तशी प्रटतकारशकती आ्े्ी 
ना्ही. आटरिकेच्ा दटक्षण भागातल्ा फार थोड्ा 
्ोकांना व्हहॅक्सीन टमळा्ं ्होतं. आता टतथेच तो 
अटधक घलु्सखोर ओमा्क्ॉन उफाळ्ा आ्हे. नऊ 
नोव्हेंबर्ा बोटसवानात पट्ह्ा पेशंट ओमा्क्ॉनने 
आजारी ्ा्ा. तेव्हापा्सयून पंधरवड्ाच्ा आतच, 
अटतश् ततपरतेने शासत्रजांनी त्ाच्ा जीन्सची 
कुंड्ी मांडून ती WHO ्ा कळव्ी देखी्! 
ओमा्क्ॉनच्ा जीन्समध्े म्हत्वाची अशी ती्स 
म्यूटेशन्स ्ा्े्ी आ्हेत! तरी ्सध्ाच्ा RT-
PCR चाचण्ांनी त्ाचं टनदान करता ्ेई् आटण 
आत्ाची व्हहॅक्सीन्स्ही त्ाच्ाटवरुद्ध काम करती् 
अशी शासत्रजांची अटकळ आ्हे. त्ाची फै्ावा्ची 
ताकद डेलटाच्ा टतपटी्हयून अटधक आ्हे. वेगवान 
जगप्रवा्सामलुळे तो ्पाट्ाने फै्ावतो आ्हे. पण 
त्ाची ्क्षणं अद्ाप तरी मवाळ आ्हेत. कुणा्ा्ही 
ऑसक्सजनची गरज ्ाग्ी ना्ही. अजयून एक्ही 
मृत्यू ्ा्ा ना्ही. तरी शासत्रज अटधक माट्हती गोळा 
करता्हेत. दोन-तीन आठवड्ांत पलुरेशी माट्हती 
गोळा ्होई् आटण का्ही टनषकर््ष काढता ्ेई्. 

पण आपण काय करायचं?
 व्हहॅक्सीनचे दोन्ही डो्से्स घ्ा्चे. ज्ांनी फार 
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लवकर व्हॅक्सीन घेतलं आ्े त्यंनसी शक् 
झयल्यबरोबर तत्रय बूस्टर डो््सी घ्यवय. 
नव्य अवतयरयंत S-प्ो्टसीनमध्े बदल  
झयले तरसी ्ंपूर्ण व्य्र्चं बनवलेलं 
आपलं कोव्हॅक्सीन परररयमकयरक, 
प्भयवसीच रय्सील.   

मयसक-अंतर-धुलयई ्य तरिकू्टयचय रिय् 
वय्टतो आ्े खरय पर त्य तरिकु्टयमुळे गेल्य 
दोन वरयांत ्यध्य ्ददीपडशयचं प्मयर 
देखसील बरंच घ्टलं आ्े. नवसी औरधं, 
नवं व्हॅक्सीन त्यर ्ोईप्ांत ते तरिकू्टच 
आपल्यलय तयरतं ्े ्मजलं आ्े. ते ्यधं 
तरिकु्टसी व्रत आपर कय्टेकोरपरे पयळय्चं.  

एकतव्यवं शतक ्ुरू झयल्यपय्ून 
तशय नवलयईच्य ्यथसी एकयमयगोमयग ्ेत 
रयत्ल्य आ्ेत. त्य व्य्र्यंच्य उगमयचय 
मयगोवय ्ंशोधक घेतय्ेत. तोवर ्ध्यतरसी 
तन्ग्णप्ेमसी, तशकयरसी मयर्यंनसी, जंगलसी 
मयं् तवकरयऱ्यंनसी वयघळं-खवलेमयंजरं-
उदमयंजरं आतर इतर्सी करोनयतप्् प्यण्यंशसी 
अतसी घ््ट ्टयळयवसी. नव्य ्यथसीचसी 
कुरकुर लयगल्यबरोबर शयसरिज्ञ जगयलय 
्यवध करतसीलच. तेव्य प्त्ेकयने ल् 
्टोचून घेतलसी आतर तरिकु्टसी व्रत पयळलं 
तर पुढचय व्य्र् कह्यत ठेवय्लय बरसीच 
मदत ्ोईल. मयर्यमयर्यंतलं शरिुतव 
तव्रून आपल्यलय त्य ‘मयरु्कसीच्य 
शरिूं’नय, व्य्र्यंनय ्रवय्चं आ्े. आतय 
मयनवतेचसी खरसी लढयई तसीच आ्े. 

-डॉ. उजज्वला दळ्वी 
ujjwalahd9@gmail.com

(वैद्यकतज्ज्ञ व नयमवंत ्यत्तत्क)
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-सुरेखा काणे
rekhakane@gmail.com   
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सूचना- या पटात एकूण सहा अंक 
आहेत. कोणतेही तीन अंक एकदा 
वापरून असे उदाहरण तयार करा 
की, ùजयाचे उत्तर (3) येईल.
उदा. 6×4÷8 = 3 

िकमान सहा व कमाल िकतीही 
उदाहरणे सोडवू शकता. गिणत 
कं, चे, भा, गु, बे, व (BODMAS) 
पद्धतीनेच सोडवावे.

अंक-फूल 

अंक-फूलचे उत्तर पान क्रमांक- ३९



तर त्यालया फकत ‘लक्ष ठेवया्लया’ सयांगितलं होतं, 
पण लक्ष ठेवया्चं महणजे कया् करया्चं?

आतया दधुयाच्या पयातले्यातलया दधुयाचया फुिया मोठया 
होऊ लयािलया आगण अचयानक दधुयाच्या पयातले्यातनू 
्णेयाऱ्या वयाफया बंद झयाल्या. त्याचवेळी पयाण्याच्या 
पयातले्यातील पयाणी उकळू लयािले. पयाण्याच्या 
तळयापयासून वरप य्ंत जोरजोरयात बुडबुडे ्ऊे लयािल.े 
वेियात वयाफया ्ऊे लयािल्या. इतक्यात तो दधुयाचया 
फुिया फुटलया आगण दधू उत ूजयाऊ लयािलं. अनव् 
घयाबरलया. त्याने घयाबरून दोनही िसॅ बंद केले.

आजी धयावतच आली पण कयाही क्षण उगिरया!
अनव्कडे पयाहयात आजीने गवचयारलं, “अरे  
दूध कसं कया् उतू िेलं? आगण तू दोनही िॅस 

कया बंद केलेस?”
“अिं नयाहीतर हे 

पयाणीसुद्या उतू िेलं असतं 
नया?”

“अरे अनवू, दूध 
उतू जयातं पण 

आजीन ेसकयाळी एकया मोठ्या िॅसवर 
अंघोळीसयाठी पयाणी तयापवत ठेवलं. दुसऱ्या 
छोट्या िॅसवर चहयासयाठी दूध िरम करत 
ठेवलं. आजी अनव्लया महणयाली, “जरया 
्या दुधयाकडे आगण पयाण्याकडे लक्ष ठेव. मी 
आलेच.”

अनव् िॅससमोर उभया रयागहलया. दूध तयापू 
लयािलं. दुधयात छोटेछोटे बुडबुडे ्ेऊ 
लयािले. दुधयावर सया् तरिंू लयािली. 
आतया हळूहळू दूध 
उकळू लयािलं. 
दुधयावर छोटयासया 
फुिया त्यार झयालया. 
त्याच सुमयारयास 
पयाणी पण उकळू 
लयािलं. पयाण्यातून 
बुडबुडे ्ेऊ लयािले. 
पयाण्यातून वयाफया उसळू 
लयािल्या.

आतया ्यावेळी नेमकं 
कया् करया्चं, ते कयाही 
अनव्लया समजेनया. आजीने गच

त्र-
 आ

रयाध
् 

नयाई
क 
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 पाणी नाही.”
“पण का?” 
आजी सांगू लागली, “दुधात पाणी, 

प्रथिनं आथण थनिगध पदाि्थ याचं 
थिश्रण असतं. दूध गरि होऊ लागलं 
की, तयातले थनिगध पदाि्थ दुधाचया 
पृष्ठभागावर येऊन तरंगू लागतात. िग 
तयाचा एक पापुद्ा तयार होतो...”

“ही दधुावरची साय! हो ना आजी?”
“एकदि बरोबर.” अनवय उतसाहाने 

महणाला, “आता िी सांगतो. ही साय 
या दुधाचया पृष्ठभागावर अशी काही 
घट्ट बसली की, आतून येणारी वाफ 
या सायीने अडवली. िी जो दुधाचा 
फुगा महणतोय ना तो होता ‘सायीचा 
फुगा!’ कारण या सायीखाली वाफ 
कोंडलयािुळे तयाचा फुगा तयार झाला. 
हो ना?”

“शाबास अनवय. िोडासा तक्क 
लढवला की सिजू लागतं. वाफेचा दाब 
खालचया बाजूने वाढत जाऊन, दूध वर 
वर यायला सुरुवात होते. तसतसा तो 
फुगा फुलायला लागतो. पण हा दाब 
अती झाला की, हा सायीचा पापुद्ा 
फोडून दूध उतू जातं. पाणयाचं िात्र 
असं होत नाही. पाणी उकळू लागलं 
की, तयाची वाफ सहजच सरळ बाहेर 
पडू लागते. तयािुळे ते उतू जात नाही.” 

‘खवा खाणाऱयाचंया घरातलं दूध उतू 
जात नाही’ ही हुनान प्रांतातली थचनी 
महण लक्ात ्ठेव.

-राजीव तांबे 
rajcopper@gmail.com

(प्रथसद्ध बालसाथहततयक)
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भारतातील िोर परुुष आथण िहान थवचारवतं सवािी 
थववकेानंद याचंी जयतंी  
१२ जानेवारी रोजी साजरी केली जाते. 
हा थदवस दशेभरात दरवषषी ‘राषट्ीय 
यवुा थदन’ महणनू साजरा केला जातो. 
तयाचं ेिूळ नाव नरेंद्नाि दत्त. तयाचंी 
ही छोटीशी गोषट- 

नरेंद् सहा-सात वषाांचा 
असतानाची गोषट. एकदा थित्राबंरोबर 
तो शेजारचया गावातील जते्रला गेला होता. जते्रत 
खेळणयाची आथण इतर वसतंूची खूप दकुाने होती. 
तयातलया एका दकुानातील शंकराची एक िूतषी तयाला 
आवडली होती. बराच वळे तो तया ितूषीकडे बघत होता. 
शेवटी तयाने ती थवकत घेतली, पण ह ेहोईपयांत बाकीची 
िुल ेपढेु थनघून गेली होती. तयानंा गा्ठायला महणनू नरेंद् 
झपझप पावल ेटाकीत थनघाला.

तयाचया डोळयापंढेु घरी गेलयावर ितूषी चौरगंावर कशी 
्ेठवायची, थतची पजूा कशी करायची अशा प्रकारची थचत्र े
यते होती. तेवढ्ात तयाच ेलक् गेल ेरसतयावरून रागंत 
चालललेया एका लहान िलुाकडे. िागून घोडागाडी 
भरधाव वगेाने दौडत यते होती आथण ह ेिूल रसतयाचया 
िधयाकडे रागंत चालल ेहोते. एका क्णाचाही उशीर 
झाला तर घोडाचंया टापाखंाली आथण गाडीचया 
चाकाखंाली ते िूल थचरडल ेजाणार होते. एवढ्ात 
नरेंद्चया हातातील िूतषी गळून पडली. तीरासारखा तो पढेु 
धावला. डोळयाचं ेपाते लवते न लवते तोच तयाने तया 
िुलाला चटकन िागे ओढल.े गाडी तशीच वगेाने पढेु 
थनघून गेली. आता नरेंद्ाच ेलक् गेल ेथशवाचया िूतषीकडे! 
थतच ेतुकडे तुकडे झाल ेहोते. तरीही नरेंद्ला वाईट वाटले 
नाही. िूतषी फुटली यापके्ा तया िुलाच ेप्राण वाचल,े याचा 
तयाला िो्ठा आनंद झाला होता.

सदंर्भ- सवामी वववकेानदं सार्भ शती समारोह 
 àæë́खला- पषुप ५

परोपकारी नरेंद्र



मित्रांनो, तुम्ही अलहीकडे दिललहीतल्या प्रिूषणयाच्या 
बयातम्या ऐकल्या व पयाद्ल्या असयाल. एअर कवयादलटही 
इंडेकस, पहीपहीएम असे शबि ऐकले असतहील. 
थंडहीच्या दिवसयात फॉगमुळे दिललही दवमयानतळयावर 
दवमयानं उतरू न शकल्याच्या बयातम्या पण तुम्यालंया 
कळल्या असतहील. कया ्े इतकं प्रिूषण? 

मही दिललहीत रया्ते आदण इथलही थंडही, इथलं 
प्रिूषण ह्याचया अनुभव गेलही कया्ही वषषं आम्ही  
घेत आ्ोत. 

दिललहीतल्या प्रिूषणयाचही अनेक कयारणं आ्ेत- 
दिललहीचं भौगोदलक सथयान ्े पद्लं कयारण. 
भयारतयाच्या नकयाशयावर तुम्ही पया्याल तर तुमच्या 
लक्यात ्ेईल कही, दिललहीच्या जवळपयास कुठे्ही 

समुद्र नया्ही. दिललहीच्या सव्व बयाजूने जमहीनच (लॅनड 
लॉकड) आ्े. त्यामुळे समुद्रयावरून सकयाळ, 
संध्याकयाळ वयारे वया्तयात, तसे वयारे इथे नया्हीत. 
त्यामुळे ्वेतले अशुद्ध घटक इथल्या इथेच जमया 
्ोऊन रया्तयात. वयाऱ्याबरोबर वया्ून जयात नया्हीत.  
्वया गरम झयालही कही तही ्लकही ्ोऊन वर जयाते. 
थंडहीच्या दिवसयात दिललहीत तयापमयान उतरतं. थंड 
्वया जयाड असते. त्यामुळे तही उंच जयात नया्ही. 
पररणयाम कया्? दिललहीच्या भोवतही प्रिूदषत ्वेचं 
आवरण त्यार ्ोतं. 

आपल्या िेशयातल्या अनेक श्रयंात कयारखयाने, 
औद्ोदगक प्रकलप, त्यातून दनघणयारया धूर, त्यातून 
दनघणयारं सयांडपयाणही, रसत्यांवरून चयालणयारही वया्नं 

दिल्लीत्ं प्रिूषण खूप वाढ्ंय. तयामुळे 
दतथलया मु्ांचया शाळा अधूनमधून बंि 
ठेवलया जात आहेत; मु्ांना कुणली खेळाय्ा 
पाठवत नाहलीये. असं का?
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आणि त्यातून णनघियारया धूर ह्यामुळे प्रदूषियाचया त्यास 
आहेच. पि णदल्ली आपल्या देशयाचली रयाजधयानली आहे. 
णतथेच प्रदूषियाने ्ोकयांनया त्यास वहया््या ्याग्या तर 
त्याचली जयासत चचयाचा होते. 

पलीपलीएम (पयार्ट पर मलीण््न) पयाणर्टकलस महिजे 
सोप्या भयाषेत कि. एक मलीरर हवेत असियारे 
अशुद्ध कि. णदल्लीच्या अगदली जवळ पंजयाब आणि 
हरर्यािया हली रयाज्े आहेत. पंजयाब आणि हरर्यािया ्या 
दोनहली रयाज्यांत मोठ्या प्रमयाियावर शेतली होते. वषयाचातून 
दोन ते तलीन णपकं घेत्ली जयातयात इथल्या शेतयांमधून. 
पि दोन ते तलीन णपकं घ्या्चली महिजे जमलीन पि 
त्यार करया््या हवली. जून, जु्ै मणहन्यात णतथे 
भयातशेतली करतयात आणि मग णहवयाळ्यात गवहयाचं 
पलीक घ्या्चं असतं. तयांदळयाचली कयापिली सयाधयारि 
णदवयाळलीच्या आसपयास होते. मग थंडलीच्या आत 
गवहयाचली पेरिली करया्चली असते. ह्या मधल्या कयाळयात 
इथे शेतजणमनली जयाळल्या जयातयात. तयांदळयाचली कयापिली 
झयाल्यावर जमया झया्े्या भुसया असतो, तो जयाळ्या 
जयातो. जळतयानया त्याचे कि इकडे णतकडे उडतयात, 
हेच पयाणर्टकलस. हे असे कि मयािसयांच्या फुपफुसयात 
जयाऊन बसू शकतयात आणि खोक्या, सददी असे 
बरेच त्यास होऊ शकतयात. कयारखयान्यांमधून 
णनघियाऱ्या धुरयातहली असे छोरे कि असतयात. 
रसते बयांधण्याचली, णबललडिंग बयांधण्याचली कयामं सुरू 
असतयात, णतथून उडियाऱ्या धुरयाळ्यात असे घरक 
असतयात. वयाहनयातून णनघियाऱ्या धुरयातहली असतयात. 

थोडक्यात कया्, तर प्रदूषियाचली कयारिं खूप 
आहेत. थंड हवया, भौगोण्क सथयान आणि प्रदूषिया्या 
कयारिलीभूत असियारे अनेक घरक ्यांमुळे णदल्लीत 
प्रदूषियाचया त्यास खूप जयासत आहे. 

तुमहली थंडलीच्या णदवसयात्ं धुकं पयाणह्ं्? हवेत 
वयाफेच्या णकंवया गॅसच्या सवरूपयात पयाण्याचया अंश 
असतो. हवया थंड झया्ली कली, ्या वयाफेचं पयािली होतं 

(कंडेनसशन) आणि हे पयािली हवेतल्या छोट्या 
धूण्कियांच्या भोवतली जमया होतं. सकयाळच्या थंड 
वेळली धुकं णदसतं. 

तमुहली पहयारेच्या वेळली झयाडयंाच्या पयानयंावर णकंवया 
गवतयावर पयाण्याचे थेंब पयाहत असया्. दव महितयात 
त्या्या. त्यातहली गरम हवेचं सयंाद्लीभवन णकंवया 
कंडेनसशन होऊन पयािली जमया झया्े्  ंअसत. हवेत 
धुण्कियाचंं णकंवया इतर अशुद्ध घरकयंाचं प्रमयाि जयासत 
असे् तर ह्याच धुक्याचं सममॉग होत.ं मरयाठलीत त्या्या 
‘धुरकं’ महितयात. समोक आणि फमॉग णमळून होतं 
‘सममॉग’. मरयाठलीत, धूर आणि धुकं णमळून होत धुरकं. 

णदल्लीत णडसेंबर आणि जयानेवयारली मणहन्यात खूप 
थंडली पडते. अणतश् थंड आणि जयाड हवया असते. 
हवेत्े अशुद्ध घरक व जयाड हवया ्यांचया एकणत्त 
पररियाम महिून सकयाळच्या वेळे्या अणतश् घनदयार 
सममॉग होतं. इतकं कली, णवमयानयाच्या पया््र्या 
णवमयान उतरवया्चली जयागया णदसत नयाहली. णदवस 
जसजसया वर ्या््या ्यागतो, सू्चा उगवून तयापमयान 
थोडिं वयाढू ्याग्ं, कली सममॉग थोडिं कमली होतं.  

प्रदूषि वयाढ्ं कली णदल्लीतल्या शयाळयांनया सुट्ली 
णमळते. प्रदूषि जयासत असतं तेवहया मु्यांनया बयाहेर 
खेळया््या मजजयाव के्या जयातो. 

महिूनच, प्रदूषि कमली वहयावं महिून आपि 
प्रत्ेकयाने छोरे छोरे प्र्त्न करत रयाणह्े पयाणहजेत. 
ऊठसूठ ररक्याने, कयारने जया्चया हट् करया्चया नयाहली, 
प्यालसरक अगदली कमली वयापरया्चं, कचऱ्याचली 
णवलहेवयार नलीर ्यावया्चली... प्रत्ेकयाने थोडे थोडे 
प्र्त्न के्े तर प्रदूषि कमली वहया््या आणि 
आपल्या्या सगळ्यांनया सवचछ हवया णमळया््या 
नककलीच मदत होई्. 

-सुप्रिया देवस्थळी-कोलते
supsdk@gmail.com

 (वररषठ सनदली अणधकयारली) 
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“आ आं आं” असं म्हणत रे्हान सगळ्ा गल्लीत 
फिरत ्होता. वर आकाशात कबुतरं उडत ्होतली 
आफण तो त्ांना बो्ावत ्होता. पण तली कबुतरं 
त्ाचली नव्हतली. वेगवेगळ्ा रंगाचली कबुतरं आकाशात 
मजेत फिरताना पा्हून रे्हान्ा त्ांच्ामागे धावावंसं 
वाटे. पण बऱ्ाच वेळा त्ा्ा त्ाच्ा अममली-
अबबू्ा कामात मदत करावली ्ागत असे. ते 
शेतमजूर ्होते. 

अममली कांदे ्ावा््ा जा्चली, तेव्हा रे्हानसुद्ा 

फतच्ाबरोबर जाई. तो कधली 
कधली कांद्ाच्ा चाळलीत कांदे फनवडा््ा जाई. 
त्ावेळली ््हान-मोठे कांदे वेगळे करत असे, 
एवढेच ना्हली तर पापुद्े फनघा्े्े कांदेसुद्ा वेगळे 
ठेवावे ्ागत. कारण कांद्ाच्ा रंगावरून आफण 
आकारावरून त्ाचली बाजारात फकंमत ठरते. 
फशवा् तो कांदा उन्हाळली आ्ेह कली इतरवेळचा, 
त्ानुसारसुद्ा कांद्ा्ा भाव फमळतो. म्हणून 
रे्हान्ा वर्षभर कांद्ाच्ा चाळलीत का्हली ना का्हली 
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काम ममळतच असे. 
हे काम झाले, की मात्र रेहान धावत पळत 

गावच्ा टेकडीवर जाई आमि कबुतरांचा खेळ बघत 
असे. त्ाच्ा बरोबरच्ा मुलांकडे १०-१५ कबुतरं 
होती. त्ांना ‘मसकली’ महित. मग रेहान  
आपापला एकटाच हवेत नसलेल्ा कबुतरांना  
हाक मारी आमि त्ांच्ाशी बोले.

“आ आं आं अरे इस बाजू से जाओ, नको 
नको इधरसे नको, मतथं मोठं झाड आहे आमि 
उसपे काले शराटी आहेत.” सुरुवातीला त्ाच्ा 
्ा बोलण्ाला सगळेजि हसत. पि नंतर मुलांना 
त्ाच्ा ्ा खेळण्ाची मजा वाटू लागली. मग 
अनेकजि टेकडीवर त्ाच्ा मागे हवेत उडत 
नसलेल्ा, पि रेहानच्ा मनात उडिाऱ्ा 
कबुतरांच्ा मागे धावत. हसण्ाचा नुसता कललोळ 
मतथे उडत असे. रेहानच्ा अममी-अबबूला त्ाच्ा 
्ा खेळण्ाची फार काळजी वाटे. पि त्ांच्ाकडे 
खेळण्ातले कबूतर आिा्लासुद्ा पैसे नवहते. 
रेहानला ्ा गोषटीची जािीव होती, पि त्ाला 
कबुतरं फार आवडा्ची. त्ांच्ासाठी त्ाने एका 
खोक्ात जागाही करून ठेवली होती. 

दरवर्षी शंकरचाचा मदवाळीत कबुतरांची सपधाधा 
ठेवत असे. दरवर्षी तो वेगवेगळ्ा अटी घाले. जसे 
की, ज्ाचे कबूतर सगळ्ात सुंदर आहे मकंवा 
ज्ाचे कबूतर सगळ्ात उंच जाईल मकंवा सगळी 
कबुतरं एकाच वेळी बोलावल्ावर मालकाच्ा 
जवळ ्ेतील त्ाचा नंबर पमहला आमि त्ाला 

पुरसकार ममळत असे. रेहानला ्ा सपधाधा बघा्ला 
खूप आवडत. त्ावेळी सगळेजि टेकडीवर 
जात. मतथं खाऊची दुकानं मांडली जात. मशवा् 
कबुतरांना घालण्ासाठी छोटे छोटे कपडेसुद्ा 
मवका्ला ठेवले जात. गावातले लोक ्ा सपधधेची 
मनापासून वाट बघत असत.

शंकरचाचाचे भंगाराचे दुकान होते. तो रोज कोिी 
कोिी गोळा केलेले भंगार एकत्र करत असे आमि 
ट्रकने दुसरीकडे पाठवत असे. त्ाच्ा घराच्ा मागे 
अशा मकतीतरी वसतू पडलेल्ा असत, ज्ा मुलांना 
खेळा्ला आवडत असत. मग शंकरचाचा त्ा 
गोषटी मुलांना देऊन टाके. शंकरचाचा लहान होता, 
तेवहा त्ाला नकला करा्ला फार आवडा्च्ा. 
पि त्ाच्ा वमडलांनी हा भंगाराचा व्वसा् 
वाढवला आमि त्ाची आवड मागे पडली. त्ाला 
सतत महशोब आमि गाडांची मनगा राखण्ाचे काम 
करावे लागे. पि आता तो मोठा, चांगला सत्तर 
वर्ाांचा झाला महिून त्ाने ही सपधाधा भरवा्ला 
सुरुवात केली. कारि त्ाला कबुतरे घशातून जो 
आवाज करतात तो आवाज मािसांची नककल 
केल्ासारखा वाटतो. खरंतर एवढंच एक कारि 
नाही, तो सपधाधा भरवतो त्ाचं. लोकांना ्ा पक्ांची 
आवड मनमाधाि वहावी महिून त्ाने ही सपधाधा 
भरवा्ला सुरुवात केली. 

्ावर्षी मदवाळी जसजशी जवळ ्ेऊ लागली 
तसतशी लोकांमध्े उतसुकता मनमाधाि होऊ लागली. 
शंकरचाचा कोिती अट घालिार आमि परीक्ा 
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रेहानलाही कबुतरांच्ा स्पर्धेत भाग घ्ा्चा होता. त्ाच्ाकडे स्वतःची कबुतरं 
नवहती. ्पण त्ाने एक आ्डड्ा केली... ्वाचा ही रोचक गोष्ट-



घेणार? शंकरचाचाने लोकांची उत्सुकता ताणून 
न धरता ्ांगितलं की, आपल्ा कबसुतराला कोण 
चांिल्ा आवाजात हाक मारेल, त्ाला बक्ी् गिलं 
जाईल. मि का् गवचारता, िावात, टेकडीवर, 
िेवळाच्ा आवारात, ्िळीकडे कबसुतरांना हाका 
मारण्ाचा आवाज ऐकू ्ेऊ लािला. मसुलं आपला 
आवाज रेकॉड्ड करून घेऊ लािले आगण त्ात का् 
्सुधारणा पागहजे, ्ाचा अभ्ा् करू लािले.

रेहानला्सुद्ा ्ा सपधधेत भाि घ्ावा्ा वाटत 
होता, पण त्ाच्ाजवळ कबसुतरंच नवहती. पण त्ाने 
सपधाधा बघा्ला जा्चं ठरवलं. िावातले ्िळे 
लोक चांिले कपडे घालून, नटूनथटून टेकडीवर 
गनघाले. मसुलं, मोठी माण्ं आपापली कबसुतरं घेऊन 
टेकडीवर पोहोचली. पांढरी, काळी, करडी कबसुतरं 
आकाशात उडू लािली. जो तो आपल्ा पक्ांना 
हाका मारू लािला. शंकरचाचा ते ्िळं बघत होता 
आगण ऐकत होता. 

रेहानला ही ्िळी मजा बघून आपणही 
कबसुतराला हाक मारावी अ्े वाटू लािले. तो धावत 
टेकडीच्ा मध्ावर िेला आगण आपल्ा आवाजाने 
कबसुतराला हाका मारू लािला. त्ाच्ामािे त्ाचे 
नेहमीचे गमत्रही होते. शंकरचाचाच्ा लक्ात आले, 

की वर आकाशात कबसुतरे नाहीत, पण रेहान 
त्ांना प्ेमाने बोलावत आहे. त्ांच्ाशी काहीतरी 
बोलत आहे. लोक रेहानकडे बघून ह्ू लािले. 
पण रेहानचे कोणाकडेच लक् नवहते. तो आपल्ा 
मसतीत िंि होता.

सपधाधा ्ंपली, िसु्ऱ्ा एका मसुलाला िोड 
आवाजात कबसुतरांना बोलावण्ाचे बक्ी् गमळाले. 
तेवहा शंकरचाचा महणाले, “रेहानलाच बक्ी् 
द्ा्ला हवे, कारण त्ाने पक्ांना िोड आवाजात 
हाका गिल्ा.”

“पण त्ाच्ाकडे कबसुतरं नवहती,” काहीजण 
महणाले.

शंकरचाचा ह्ले. ते रेहानला घेऊन भंिाराच्ा 
िोिामाजवळ आले. त्ांनी आत खूप शोधाशोध 
केली. गतथून त्ांनी एक जसुनं कपाट आगण िोन 
मसकली कबसुतरं रेहानला भेट गिली. रेहान खूश 
झाला, त्ाने त्ांचे आभार मानले. आगण कपाट 
आगण कबसुतरे घेऊन धावत घरी आला. आता तो 
खरोखरच्ा कबसुतरांना हाका मारणार होता. 

-अश्विनी बविवे
ashwinibarve2001@gmail.com

(मसुकत पत्रकार)
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गशक्क- तर मि आपण ््ा आगण 
का्व ्ा िोषटीतून का् गशकलो? 
मी- श्धात हरलो तरी चालेल, पण झोप पूणधा 
झाली पागहजे!

çßÙæðÎ   

पत्ी- अरे, गकती घोरतो्?
पती- तू नाही घोरत?
पत्ी- आमच्ा ्ंपूणधा घराण्ात कुणी घोरत नाही!
पती- बापरे, अििी अघोरी घराणं गि्तं् तसुमचं!
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कश्मिरा, पार्थ, विनी आवि अनुज चौघांचं अगदी 
मेतकूट होतं. एकमेकांना हककाने मदतीसाठी हाक 
मारिं आवि िाद घालिं, अशा दोनही गोषटी सुरू 
असायचया, पि मेतकूट विनसलं मात्र नाही कधी!

एकदा कश्मरा आवि विनी जरा लिकरच 
सोसायटीचया िागेत पोहोचलया. दोरीउड्ा मारून 
झालयािर मग जरा झोपाळयािर िसू, असं महित 
तयांचा मोचा्थ झोपाळयाकडे िळला. अनायासे दोनही 
झोपाळे ररकामे होते. रोड्ा िेळात झोकयाचा खेळ 
आवि गपपा रंगात आलया. गपपांची गाडी ‘ट्ूशनला 
जािं’ या  विषयािर आली. कश्मरा ट्ूशनला 
जात नसे, पि विनी जात असे. ट्ूशनला जािं 
चूक की िरोिर यािर आधी चचा्थ, मग िाद आवि 
शेिटी चकक भांडि सुरू झालं. विनीचे डोळे  
भरून आले. 

एिढ्ात पार्थ आवि अनुज वतरे पोहोचले. 
तयांना िवघतलयािर तर विनीला रडूच फुटलं. 
कश्मरा यािरूनही वचडली. “आता रड आवि 
वमळि सहानुभूती!” असं फिकाऱयाने महिाली. 
अनुजने दोघींना शांत केलं आवि नेमकं काय 
झालंय, हे विचारलं. 

पार्थ पटकन महिाला, “अरे यार! लिकर 
आटपा रे तुमची नौटंकी! नाहीतर खेळायलाच िेळ 
वमळिार नाही,” अनुजने पार्थकडे नुसतंच िवघतलं. 
आपि भलतंच िोलून गेलोय, हे पार्थचया लक्ात 
आलं आवि तयाने जीभ चािली. 

अनुज परत मूळ मुद्दाकडे िळला. “हं विनी, 
का रडतेयस?” विनी िोलू लागली. “मी ट्ूशनला 
जाते, हे माहीत असूनही मला टोमिा मारायला 

सल कश्मरा महिाली की, अगदी िद्दड मुलंच  
ट्ूशनला जातात.” 

कश्मरा तडकून महिाली, “एक वमवनट...  
विषय असा सुरू झाला होता की निीन पुसतकं 
वकती छान आहेत? रंगीत वचत्र, QR Codeमुळे 
अगदी िाचली तरी सहज समजिारी! हो ना?” 

विनीने संमतीदश्थक मान डोलिली. 
कश्मरा पुढे सांगू लागली, “याला जोडून मी 

महटलं की, अगदी िद्दड मुलंच ट्ूशनला जातात. 
शपपर सांगते, तया क्िी विनी ट्ूशनला जाते, हे 
माझया डोकयातही नवहतं.” 

हे ऐकून विनी आिखीनच सफुंदून सफुंदून रडू 
लागली. 

आता मात्र वतघेही िािरले. तयांना कारिच 
समजेना. विनीच िोलू लागली, “मलाही नाही 
जायचंय ट्ूशनला! मी आई-िािांना सांगते की 
एक टम्थ तरी मी माझा अभयास करून िघते. तर 
कोिीच ऐकत नाहीये. तयात ही असं महिाली. मग 
माझं मलाच रडू आलं.”

अनुज महिाला, “तुला कळतंय का? तुझं आवि 
कश्मराचं एकच मत आहे ते.” पार्थ महिाला, 
“िािळट... मग हे िोलायचं ना वतला! टोमिे मारते 
महिून काय भांडतेस?” 

कश्मराने तयाला िखोटीलाच धरलं. ती 
महिाली, “ही काय रे पद्धत तुमची समजिायची?” 

पार्थ महिाला, “समजिायचं काय? आपलयाला 
नककी कसला सल आहे, हे नको समजायला? 
िसलया भांडत. चला, खेळायला!”

विनीचा हात धरून कश्मरा मैदानाकडे वनघाली.
मािळिारा सूय्थ उिदार वकरिांनी तया समंजस 

मुलांना गोंजारत रावहला.
-कांचन जोशी

kanchanpjoshi76@gmail.com
(संसककृत अभयासक)
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 ‘आई, हा दिवाळीत घेतलेला शर्ट आता घट्ट 
होतोय गं, नवीन शर्ट घेऊया ना...’ दिंवा ‘अगं 
तुझा हा सिर्ट लांडा झालाय आता, निो घालूस 
तो...’ असे संवाि तुमचया घरात नेहमी ऐिायला 
दमळत असतील ना? िपडे लहान झाले िी रािून 
िेताना तुमचया मनात नकिी येत असेल िी पशू-
पकयांचं बरं आहे बाबा, िपडेच घालत नसलयाने 
घट्ट झाले महणून रािून द्ायची िरिरच नाही. 

कपडे घट्ट झाले की, आपल्ाला ते बाजूला ठेवून नवे घ्ावे 
लागतात.  अनेक पशू-पक्ी कपडे घालत नसले तरीही त्ातील 
अनेकांना आपली घट्ट होणारी जुनी तवचा ककंवा शरीराचे 
बाहेरचे आवरण कन्कितपणे बदलावे लागते... पाल, सरडा, 
झुरळ, खेकडा, बेडूक अशा सवाांना कात टाकावी लागते!  

पण दनसगागातले पशू-पक्ी जरी िपडे घालत नसले 
तरीही तयातील अनेिांना आपली घट्ट होणारी 
जुनी तवचा महणजे शरीराचे बाहेरचे आवरण मात्र 
दनयदमतपणे बिलावे लागते. महणजे िाय? तर 
सापाची िात आठवून बघा. रानोमाळ दिरताना, 
जंगलातील पायवारेवर दिंवा शेताचया बांधावरही 
अनेििा सापाची पांढरी िात पडलेली पाहायला 
दमळते. साप जया गरात येतो तया गरातले महणजे 
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सरिसृप किंवा िेप्ाइलसच्ा ग्ातले बहुतेि 
सगळे सभासद िात ्ाितात. मात्र सापाला पा् 
(हातही!) नसल्ाने त्ाची िात सलग कमळू 
शिते ति पाली, सिडे, घोिपडी ्ांची िात 
तिुड्ातुिड्ांत कनघते.

सरिसृपांप्रमाणेच िात ्ािण्ात तिबेज 
असलेले प्राणी पाहा्ला कमळतात ते संकिपाद 
महणजे अर्थोपोडा ्ा ग्ात. ्ा ग्ातले िी्ि, 
अष्पाद आकण िवचिािी असे सगळेच वाढताना 
िात ्ाितात. त्ाला इंग्रजीत ‘मोलल्िंग’ महणतात. 
सकंिपादांचे शिीि एल्झिसिकेले्न महणजे िठीण 
अशा बाह्य िवचाचे बनलेले असते. हे िवच 
लवचीि नसल्ाने त्ाच्ा आतले शिीि वाढू 
लागले िी ते अपुिे पडते, मग हे जुने िवच ्ािून 
नवे िवच िािण ििावे लागते. ही प्रकरि्ा र्ोडी 
त्रासदा्ि असते, िािण त्ासाठी आिी जुने िवच 
आतल्ा शिीिापासून सु् े वहावे लागते, कशवा् 
जुने िवच ्ािल्ानंति जे नवीन आविण त्ाि 
झिालेले असते ते सुरुवातीला मुला्म, मृदू असते. 
त्ामुळे त्ा प्राण्ाला त्ाचे संिक्षण कमळू शिणाि 
नसते. साहकजिच असा ‘िाती’वि आलेला प्राणी 
महणजे कशिाऱ्ांसाठी आ्ती मेजवानी ठितो. जुने 
आविण ्ािताना िी्िांना शवसन ििता ्ेत 
नाही, त्ामुळे लवििात लविि जुन्ा आविणातून 
बाहिे ्ा्चा ते प्र्त्न िितात. कसिाडा, करििके् 
(िातकिडे), ्ोळ, झुििळिं, खंडोबाचा घोडा (प्रेइंग 
मॅलन्स), मावा किडे ्ा िी्िांना ्ा प्रकरि्ेतून 
नेमाने जावे लागते, िािण तिच त्ांची वाढ होते.

िी्िांमध्े नसलेले अष्पाद ग्ातले िोळी, 
कवंचू हे प्राणीही िात ्ाितात. कवंचवांच्ा िाही 
जाती िात ्ािताना जुन्ा आविणातून बाहिे 
्ेणे सोपे जावे महणून पाठीवि उताणे पडून िात 
्ाितात. िाही जातीचे कवंचू आपला माग िाहू न्े 
महणून ्ािलेली िात खाऊन ्ाितात. िोळ्ांची 

िात ्ािा्ची सुरुवात ते अंड्ात असतानाच होते. 
िी्िांप्रमाणेच लहान व्ात िोळी वािंवाि िात 
्ाितात; मात्र प्ररौढावसर्ेत हे प्रमाण िमी होत जाते. 
िातीवि ्ेण्ाआिी िाही कदवस िोळी िाही खात 
नाहीत. िात ्ािताना िोळी आपल्ाच जाळ्ाच्ा 
िाग्ाला ल्ित असतात. ्ािून कदलेली िात 
नंति अनिेदा त्ा कठिाणी ल्िताना कमळते.

रिस्ेकश्न ग्ातील प्राणी महणजे जसे खेिडे, 
शेवंडीदेखील मोलल्िंग िितात. िोळ्ांप्रमाणेच 
खेिड्ामंध्ेही िात ्ािा्ची वेळ आली िी, 
बाह्य िवचाला सु् िं ििण्ासाठी एि स्ाव  
पाझिरू लागतो. त्ानंति मग खेिडे अन्न  
ग्रहण ििणे र्ांबवतात.
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आता पुढचे काही दिवस त्ाांना शरीरात 
साठवलेल्ा चरबीच्ा साठ्ावर गुजराण करा्ची 
असते. जुनां झालेलां कवच टाकताना त्ातील 
जासतीत जासत कॅललश्म दमळवण्ाचा प्र्त्न 
खेकडा करतो. जुने कवच फाटल्ानांतर आतले 
नवे कवच मिृू असते. त्ामुळे सवतःचा बचाव 
करण्ासाठी खेकडा ्ा काळात सवतःला वाळूत 
पुरून घेतो. उत्तर अमेररकेच्ा सागर दकनाऱ्ावर 
आढळणारी अटलाांदटक दकंवा अमेररकन लॉबसटर 
ही जगातली सवावात मोठी लॉबसटर महणजे शेवांडी 
आहे. ही शेवांडी साधारणतः १०० वर्षे जगते आदण 
्ा काळात दतला नेमाने मोललटिंग करावे लागते, मात्र 

जसजशी ती वृद्ध होत जाते तसां तसां मोललटिंगसाठी 
आवश्क असलेला स्ाव पाझरणे कमी कमी होत 
जाते आदण मग दतला कात टाकता ्ेत नाही, अशा 
अवस्ेत दतच्ावर बॅकटेरर्ा वाढू लागतात आदण 
्ा सांसगावाने दतचा मृत्ू होतो.   

उभ्चराांच्ा गटातले बेडूकही कात टाकतात. 
बेडूक त्ाांच्ा तवचेद्ारे शवसन करतात, त्ामुळे 
ती कडक होऊ न्े, मऊ-ओलसर राहावी महणून 
त्ाांना तवचेचा जुना पिर टाकून िेणे भाग असते. 
तवचेचा जुना सतर काढून टाकताना बेडकाांची भरपूर 
शकती खचवा होते. ती भरून काढण्ासाठी ते आपली 
गळून पडलेली जुनी तवचा खातात. ज्ातून त्ाांना 
भरपूर कॅललश्म दमळते.

कीटक, अषटपाि, उभ्चर, रेपटाइलसप्रमाणेच 
ससतन प्राण्ाांमधील माांजर, कुत्राच्ा कुळातले 
प्राणी आदण काही पक्ाांमध्ेही मोललटिंग पाहा्ला 
दमळते. अ्ावात त्ाचे सवरूप वेगळे असते. ससतन 
प्राण्ाांमध्े अांगावरील फर झडणे, पक्ाांमध्े दपसे 
झडणे ्ाद्ारे ही प्रदरि्ा केली जाते.               

-मकरंद जोशी 
makarandvj@gmail.com
(दनसगवा अभ्ासक व लेखक)
(लेखातील फोटो- ्ुवराज गजुवार)
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वेचक-रोचक  तिलक मेहिा- सर्जनशील व्यक्ीला व्याचं बंधन नस्ं. 
नवनव्या संकल्पना मांडणे आणण राबवणे हे व्यावर नाही ्र 

धडाडीवर अवलंबून अस्े. भार्ाचा सवाां् ्रुण उद्योरक ण्लक मेह्ा ्याने हेच 
णसद्ध केलं आहे. व्याच्या अवघ्या ्पंधराव्या वर्षी त्याने '्ेप्पर आणण ्पास्जल' ही कं्पनी 
स्ा्पन केली. ही संस्ा एका णिवसा् मुंबई् घरयोघरी ्पास्जल ्पयोचवण्याचे काम 
कर्े. एका णिवसा् साधारण्ः १२०० वस्ंूचे णव्रण केले रा्े. 

-×ðƒæÙæ Áæðàæè | joshimeghana.23@gmail.com | (çàæÿæ‡æÌ’™æ)



डॉ. राधाकृष्णन पिल्लई हे आज भारतात्ले Best Selling Business author 
मह्णून ओळख्ेल जातात. ‘कॉिपोरेट चा्णक्य’ ्या िुसतकािासून ते ्लहान मु्लांसाठी 
अस्लेल्या ‘चतुर चा्णक्य’ ्या िुसतकाि्ययंत त्यांनी प्लपह्ले्ली िुसतकं ्लोकपरि्य आहेत. 
डॉ. पिल्लई हे मुंबई पिद्ािीठाच्या Chanakya International Institute of 
Leadership studies (CIILS)चे संस्ािक, संचा्लकसुद्ा आहेत.  शासकी्य 
आप्ण खाजगी अशा  ५००हून जासत संस्ांना सल्ला देण्याचं काम ते करतात. अनेक 
राषट्ी्य, आंतरराषट्ी्य िुरसकार त्यानंा पमळा्ले आहेत. डॉ. राधाकृष्णन पिल्लई ्यांचं 
पकशोरि्य कसं होतं, ते त्यांच्याकडूनच जा्णून घेऊ्या !    

आमच ंकुटुंब मूळचं केरळचं, पण माझे आई-
बाबा मुंबईत स्ायिक झाले. तिामुळे मी मुंबईत, 
मुलुंडला लहानाचा मोठा झालो आयण अजूनही 
यत्ेच राहतो. मी माझिा आई-बाबांचा एकुलता 
एक मुलगा. आमचिा केरळमधिे मुलींना खूप 
महत्त्व आहे. आपलिाला मुलगी असात्वी, असं 
माझिा आई-बाबांना त्वाटलं असणार. आई मला 
‘राजी’ िा नात्वाने हाक मारािची. मुलींना घरी जे 

काही यिकत्वलं जातं, तेही सगळं माझिा आईने 
मला यिकत्वलं होतं. आईने मला सत्विंपाक करणं, 
घराची साफसफाई करणं, घर सांभाळणं हे सगळं 
वित्वसस्त यिकत्वलं. मी दहात्वीत असताना आमची 
प्ीयलम झाली आयण बोडाडाचिा परीक्ेचिा काही 
यदत्वस आधी माझे आजोबा महणजे आईचे त्वडील 
खूप आजारी पडले. आईला केरळला जातं्व लागलं. 
बाबांचिा यिफट ड्ूटीज असािचिा. पण मला 
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होता. ती सोशल मीडियावरसुद्ा active होती. 
डतला ‘FB आंटी’ महणून ओळखलं जाई! ती 
रोज मलयाळम् आडण इंग्लश डमळून तीन तरी 
वत्तमानपत्ं वाचायचीच. आज माझया घरी आमचया 
सगळयांची डमळून सात हजार पुसतकं आहेत! 

मला आई-बाबांमुळे पडहलयापासूनच वाचनाची 
गोिी लागली. आमचे नातेवाईकसुद्ा मला भेट 
महणून पुसतकं द्ायचे. माझे एक काका भारतीय 
नौदलात होते. ते माझयासाठी वेगवेगळया 
देशांमधली पुसतकं आणायचे. 

माझे बाबा मलयाळम÷मधले नावाजलेले लेखक 
आहेत. बाबांमुळे मला लेखनाची सवय 
लागली. शाळेत असताना मी एक लेख 
डलडहला होता, तो छापून आलयावर 
मला मानधन महणून १०० रुपये चेकने 
डमळाले. मग आईने माझं ‘minor’ 
बँक अकाउंट काढलं. मी अडभमानाने 
सांगतो की, माझी पडहली डमळकतही 
लेखनातून झाली होती आडण आजही 
पुसतकं डलडहणयातून मला उत्तम पैसे 
डमळतात!

मी माझया आई-बाबांचा एकुलता एक 
मुलगा असलयामुळे मला घरात समवयीन 
असं कुणी नवहतं. पण माझं बालपण एकाकी 
मात् अडजबात नवहतं! भावंिं नसलं तरी मला 
लहानपणापासूनच शाळेतले, सोसायटीतले, 
डचनमय डमशनचया बालडवहारातले असे भरपूर 
डमत् होते. आमची डपढी ही इंटरनेटवाली डपढी 
नवहती, तयामुळे एकमेकांबरोबर आमही भरपूर 
खेळायचो. आमचं बॉगणिंग उत्तम होतं. माझी आई 
नोकरी करणारी असलयामुळे माझया डमत्ांचया 
आया माझे खाणयाडपणयाचे खूप लाि करायचया. 
माझा लहानपणापासूनचा शेजारी- डमत् आहे, 
राकेश नायर. आमही एकमेकांचया आयांनासुद्ा 

सगळं घरकाम डशकवलेलं असलयामुळे माझं 
काहीही अिलं नाही. माझा अभयास सांभाळून मी 
सकाळचा नाशता, दोनही वेळचा सवयंपाक आडण 
घरातली बाकी कामं वयवगसथित करू शकलो. 

बाबा मेकॅडनकल इंडजडनयर, तर आई एका 
गारमेंट फॅकटरीत डवभागप्रमुख होती. डतचं डशक्षण 
दहावीपययंत झालं होतं, पण डतचं वाचन अफाट 
होतं. डतचया डपढीतलया पदवीधर वयकतीपेक्षाही 
डतचयाकिे जासत माडहती असायची. आई-बाबा 
ऑडफसला जाताना मला पाळणाघरात ठेवून 
जायचे. ते पाळणाघर चालवणारे महाराष्ट्ीयन 
होते. तयामुळे मला मराठी 
संसककृती लहानपणापासून 
अगदी जवळून अनुभवायला, 
डशकायला डमळाली. 
आमचयाकिे भाताबरोबर 
सांबार करणयाची पद्त 
आहे, पण मला आमटी 
आविायची. आमचया 
डबगलिगंमधयेही महाराष्ट्ीयन 
कुटुंबं खूप आहेत. तयामुळे 
डदवाळीतला फराळ, सणाचे पदाथि्त एकमेकांचया घरी 
देणं-घेणं हे सुरू असतं. मुलुिं पूववेला पंचवीसेक 
बागा आहेत. तयामुळे संसककृती, डनसग्त-सौंदय्त 
सगळयाच दृष्टीने आमचा पररसर समदृ् आहे. मी 
लहानपणी अययपपा इवहेंट्स आयोडजत करणयात 
पण सहभागी वहायचो, टूस्त आयोडजत करणयात 
माझा सहभाग असायचा. तयामुळे मॅनेजमेंट गसकलस 
सहजपणे डशकायला डमळाली.   

माझया आयुष्यावर आईचा खूप प्रभाव आहे. 
मी डतला 'woman of substance' महणतो. 
डतचयाकिे नेतृतवगुण होते. ररटायरमेंटनंतर ती 
कॉमपयटुर डशकली. डतने सवतःचया पैशातून 
सवतःसाठी समाट्टफोन आडण लॅपटॉप घेतला 
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‘ममममी’ म्हणायचो, इतके आम्हमी खास ममत्र! माच्च 
२०२१ मधयये माझमी आई ्हये जग सोडून गयेलमी, तयेव्हा 
राकेशनये मला सखखया भावासारखमी मदत केलमी. 
माझये सगळे ममत्र म्हणजये माझं कुटुंब आ्हये. आपलं 
ल्हानपणापासून जयांचयाशमी बॉण्डंग असतं तये 
लोक म्हणजये आपलमी ‘सोशल सयेकययुररटमी’ असतात! 
आज्हमी मला बा्हयेरचया दयेशातलया्हमी बऱयाच 
संधमी ययेत असतात, पण ममी तया सवमीकारत ना्हमी. 
ममी कामासाठमी वयेगवयेगळया 
श्हरांमधयये, दयेशांमधयये जातो; 
पण कायमसवरूपमी मात्र मला 
माझं कुटुंब, ममत्र पररवार 
या सगळयांबरोबर इथयेच, 
मयुलयुंडमधययेच रा्हायला  आवडतं. 
आपलया कुटुंबासमवयेत एकत्र 
असणं, आपलये जवळचये ममत्र-
मैमत्रणमी आसपास असणं ्हये मकतमी 
आधार दयेणारं, सयुरमषितता दयेणारं  
आ्हये ्हये आता कोमवडचया काळात 
तर आपण अनयुभवलंच आ्हये!                               

माझया जडणघडणमीत माझया शाळेचंसयुद्ा मोठं 
योगदान आ्हये. मयुलयुंडचमी ‘वाणमी मवद्ालय’ ्हमी माझमी 
शाळा. गंमत म्हणजये आमचया तमीन मपढ्ा या 
शाळेशमी जोडलया गयेलया आ्हयेत. माझमी मयुल्ंहमी याच 
शाळेत मशकतायत. आता ममी आमचया शाळेचया 
कममटमीवरसयुद्ा आ्हये. शाळेतलये मशषिक साऊथ 
इंमडयन आमण म्हाराष्ट्मीयन असये दोन्हमी ्होतये. 
तयामयुळे मलयाळम् आमण मराठमी या दोन्हमी भाषा ममी 
स्हज मशकलो. आम्हांला मलयाळम् मशकवणाऱया 
गोमतमी टमीचर आमण पमी.टमी. मशकवणारये मानये सर 
्हये दोन्हमी मशषिक माझया आज्हमी लषिात आ्हयेत. 
दोघये्हमी प्रचंड णसट्कट ्होतये. तयांनमी आम्हांला खूप 
मशसत लावलमी. गोमतमी टमीचरचमी मशकव्याचमी पद्त 
खूप वयेगळमी ्होतमी. तयांचमी मशकवण ्हमी आज्हमी 

माझया आययुष्याचा एक म्हत्वाचा भाग आ्हये. पमी.टमी.
चया मानये सरांचमी तर आम्हमी जयुनये मवद्ाथथी अजून्हमी 
आठवण काढतो. ममी शाळेत असताना खयेळात 
एकदम चॅणमपयन ्होतो. सातवमी तये द्हावमी NCCचया 
नयेव्हमी मवंगमधयये ्होतो. मला णसवममंगमधयये मयेडल 
ममळालं कमी मानये सर शाळेत सगळयांसमोर माझं 
कौतयुक करायचये. आईनये मला णसवममंगसाठमी सतत 
प्रोतसा्हन मदलं. तमी मतचं ऑमिस सांभाळून माझया 

सपधाांना यायचमी. माझं डाएट वयवणसथत 
सांभाळायचमी. तयामयुळे आज्हमी णसवममंग 
करताना मला आईचमी खूप आठवण ्होतये! 
आमचया शाळेतलया, म्हणजये जययुमनयर 
कॉलयेजमधलया डॉलमी ्हयेन्मी टमीचर पण मला 
मवशयेष आठवतात. नंतर तया शाळेचया 
मप्रणनसपॉल झालया. 

ल्हानपणमी ममी मचनमय ममशनमधयये 
जायचो. मतथये ज्ानयेशवरमी, दासबोध वगैरये 
आधयाणतमक पयुसतकं वाचायला लागलो. 
चाणकयनमीतमीचं पयुसतक वाचलं, मग 
चाणकयावरचमी टमी.व्हमी. मामलका बमघतलमी. 

पयुढे का्हमी वषाांनमी एक मवलषिण योगायोग आययुष्यात 
घडला. एका कामाचया ममीमटंगसाठमी ममी म्हालक्ममीला 
गयेलो ्होतो. मतथये वयेळेपयेषिा दोन तास आधमीच 
पोचलो, म्हणून मग मोतमीलाल बनारसमीदास बयुक 
शॉपमधयये गयेलो. मतथये 'कौमटलमीय अथ्चशासत्र' ्हये 
पयुसतक मदसलं. तये मवकत घयेतलं आमण मतथून माझा 
चाणकयाबरोबरचा प्रवास सयुरू झाला! ममी केरळला 
गयेलो, चाणकयाचया ६००० शलोकांचा अभयास 
केला. पयुढे Ph.D. केलमी, १७ पयुसतकं मलम्हलमी. 
आधयाणतमक पयुसतकांसोबत माझा प्रवास अजून्हमी 
सयुरूच आ्हये! 

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

(प्रमसद् मनवयेमदका) 
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सिरिल, अँथिया, रॉबर्ट, जेन आथि छोरे बाळ 
अशी पाच भावंडे लंडनहून नुकतीच गावाकडचया 
मोठ्ा घरात राहायला आली होती. घराभोवती मोठी 
बाग, तबेला, झोपाळा, भरपूर झाडे, तयापलीकडे 
दूरवर पसरलेली मोकळी जागा, चुनखडीचया 
खािी, वाळू व रेतीने भरलेले खडे् आथि हवे थततके 
खेळायची परवानगी. मुलांचे आईबाबा कामासाठी 
लंडनला गेले, तरी घर आथि मुलांना सांभाळायला 
मािाथाबाई, सवयंपाकीिबाई, इतर नोकरचाकर अशी 
भरपूर मािसे होती. पि एकदा मुले खेळायला 
बाहेर पडली, की तयाचंया आयुषयात काय काय 
घडते आहे, हे या सगळयानंा कुठे माहीत होते!

***
बाकी सगळेजि थशंपले शोधायला गेले, 

एडिथ नेस्बिट (१८५८-१९२४) यांचया कथांमधये आपलयाला 
शंभर सव्ाशे ्र्षे जुने इंगलंि पाहायला डमळते. मुलांचया 
रोजचया बिोलणया-चालणयाचा उपयोग करून तयांनी एकदम 
्ेगळयाच अदभुतरमय कथा डलडहलया. तयांचयानंतरचया खूप 
लेखकां्र तयांचया डलडहणयाचा प्रभा् पिला. तयांचया 'फाइवह 
डचलड्रन अँि इट्' या प्रडसद्ध कादंबिरीतलया एका छोट्ा भागाचे 
धन्ंती हिडीकर यांनी केलेले हे ््वैर भार्ांतर-

तरी अँथियाने मात्र आपले बारीक कोरडी वाळू 
उपसायचे काम सोडले नाही. अचानक थतचया 
हाताला काहीतरी मऊमऊ, केसाळ असे लागले. 
“थसरील,  इकडे ये लवकर,  इिे आहे काहीतरी- 
हलिारे, थजवंत! लौककर ये, ते बोलले आत्ा 
काहीतरी!”

“काहीही काय, वेड लागले आहे तुला,” 
थसररलने शेरा मारला. पि तरी तयाने आथि रॉबर्टने 
हलकया हाताने वाळू उपसायला सुरुवात केलीच. 
आथि अहो आशचयथाम्!  वाळूत खरेच काहीतरी 
हलताना थदसत होते. इतकेच नाही, तर पाठोपाठ 
एक कोरडा, खरखरीत आवाज पि आला, “काय 
करकर आहे, राहू दे ना मला एकट्ाला थनवांत!”

मुलांना चांगलाच धकका बसला होता, पि तरी 
रॉबर्ट सगळा धीर एकवरून महिाला, “कोि आहे? 
आमहांला पाहायचे आहे, कोि आहे ते!”

“हो ना, माझी पि खपू खपू इचछा आहे, ज ेकोि 
आहे तयाने बाहेर यावे!” अँथियाने दजुोरा थदला.

“इचछा, अशी इचछा आहे? ठीक आहे तर मग!” 
पनुहा तोच आवाज आला. वाळू गरगर थिरायला 
लागली, आथि काहीतरी गोलमरोल, केसाळ, 
तपथकरी करड्ा रगंाचे गडगडत बाहेर आले. 
जाभंया दते, डोळे चोळत उठून बसले. ज ेकाय होत,े 
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त ेमोठे प्के्षणीय होत.े गोगलगायीचया शिंगासारखे 
डोळे - दशु ब्िणीसारखी तयाचंी उघडझापसुद्ा 
होत होती -  वटवाघळासारख ेटोकदार कान, 
कोळयासारख ेगोलगबदलु िरीर, माकडासारखे 
हातपाय आशण अगंभर मऊमऊ दाट केस!

“एएए, काय आहे हे, आपलया घरी घेऊन 
जाऊया का याला?” जेन शचतकारली.

“काय ्ड्डते आहे ही मुलगी! काही कळते 
का शहला?” तयाला भलताच राग आलेला शदसला.

“रागावू नका, रागावू नका,” अँशिया घाईघाईने 
महणाली, “आमही काही नाही करणार तुमहांला. 
घा्रू नका.”

“मी! मी घा्रतो आहे तुमहांला! तुमही कोण 
समजता कोण मला!!” रागाने तयाचया अंगावरचे 
सगळे केस ताठ उभे राशहले, “मी सॅशमअॅड आहे, 
सॅशमअॅड! माझयािी नम्रपणाने वागला-्ोललात, 
तर ठीक!”

सॅशमअॅड! महणजे काय हे मुलांना माहीतच 
नवहते. तयांनी अगदी नम्रपणे प्शन शवचारलयावर 
तयांना हळूहळू समजले ते असे- सॅशमअॅड महणजे 
एकदम कोरड्ा वाळूत राहणारा यक्ष. हजारो 
वराांपासून, अगदी अशमयुगापासून हा सॅशमअॅड 
शतिेच राहात होता. सॅशमअॅडना कोरड्ा जागा 
आवडतात. पाणयाचा छोटा िें्सुद्ा चालत नाही. 
पूववी जगात खूप सॅशमअॅड होते, आता ्हुतेक हा 
एकटाच राशहला आहे. सॅशमअॅड आपली कोणतीही 
इचछा पूणबि करू िकतात, पण शतचा प्भाव फकत 
सूयाबिसतापयांतच शटकतो.

महणजे उदाहरणािबि, अशमयुगातील मुले येऊन 
तयांना सांगायची, आज आमहांला नयाहरीला एखादा 
मेगािेररयम शकंवा टेरोडॅककटल हवा आहे, की लगेच 
इचछा पूणबि. खा शकती खायचे ते. पण सूयाबिसतापयांत 
जर खाऊन संपवले नाही, तर उरलेलया भागाचा 
दगड होऊन पडायचा. या प्ाणयांची हाडे आज 
जीवाशम शकंवा फॉशसल महणून सापडतात, ती 
तयाचमुळे!

“मग तुमहांला पण इचछा पूणबि करता येतात? 
खरंच? आमचया पण इचछा पूणबि कराल तुमही?” 
मुलांनी भीत भीत शवचारले.

“अिाबितच! पण लवकर सांगा काय ते! मला 
आता कंटाळा आला आहे तुमचयािी ्ोलायचा.” 
एका शदविी एकाच मुलाची एक इचछा पूणबि 
करणयाचया अटीवर सॅशमअॅडने तयांना परवानगी 
शदली.

एकदम इचछापूतवी होणार महटलयावर मुलांना 
काही सुचेनासे झाले. काय ्रे सांगावे? इकडे 
सॅशमअॅडची तर खूपच घाई सुरू होती. िेवटी 
अँशियाने शतचया मनात अगदी खोल खोल असणारी 
एक इचछा पटकन ्ोलून टाकली. “माझी अिी 
इचछा आहे, की आमही सवाांनी अगदी सुंदर आशण 
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तेजःपुंज दिसावे.”
सॅदिअॅडने शवास रोखून धरला आदि डोळे वर 

तािले. त्ाच्ा शरीराचा आकार पाहता पाहता 
एवढा वाढला, की तो खड्डात िावता िावेना. िग 
एकिि त्ाने शवास सोडला, शरीर आकसून घेतले 
आदि हातापा्ांनी भराभर वाळू बाजूला सारत तो 
खोल वाळूत दिसेनासा झाला.

इकडे िुले एकिेकांकडे पाहतात तो का्, 
आपली भावंडे कोिालाच दिसेनात. त्ांच्ाऐवजी 
वेगळीच िुले दतथे उभी होती, सुंिर आदि तेजःपुंज!

“अरेचचा!” दसररल महिाला, “्ा िुलीचा हा 
दपनाफोर, हे त्ाला पडलेले भोक ... ही जेन आहे 
की का्? आदि ही तर अँदथ्ा दिसते आहे, 
हा का् दतच्ा दखशात दिसतो आहे, तो िळका 
रुिाल... अंगठ्ाला लागले तेवहा रकत पुसून नंतर 
न धुता तसाच ठेवलेला! का् गं, िी कसा दिसतो 

आहे? िी पि दिसतो आहे का तुिच्ासारखा सुंिर 
आदि तेजःपुंज?”

“तू जर दसररल असशील ना, तर खरे सांगते, 
िला तू आधीचाच आवडत होतास. का् हे तुझे 
सोनेरी केस का्, चेहरा का्, चच्चिध्े गािाऱ्ा 
शािळू िुलासारखा दिसतो आहेस आत्ा- आदि 
हा जर रॉबर्ट असेल ना, तर तो पेरीवाला दिसतो 
आहे!” जेन उदगारली.

“हो का, तमुही िोघी िुली महिज ेनुसत ेग्ीदरंग 
काड्ट दिसता आहात, बावळर!” रॉबर्टने उटे् काढल.े 

“भांडू नका रे, चला बाळाला घेऊन घरी जाऊ.” 
अँदथ्ा सिजुतीने महिाली. “घरी सगळेजि दकती 
सतुती करतील आपली!”

बाळावर जािूचा काही पररिाि झालेला दिसला 
नाही. त ेहोत ेतसेच दिसत होत.े “्ेर ेबाळा, चला 
घरी जाऊ्ा,” अँदथ्ा त्ाला कडेवर घ्ा्ला गलेी. 

“नाई, नाई, तू जा जा,” बाळ एकिि रडवेला 
चेहरा करून महिाले. “िाझी ताई कुठे? ताई 
हवी!” बाळाने कोिाला ओळखलेच नवहते. 
ते कोिाकडेच जाईना. शेवरी तर त्ाने जोरात 
भोकाडच पसरले. कोिी हात लावला, तर ते 
दकंचाळा्लाच सुरुवात करी. चाविे, बोचकारिे 
तर वेगळेच. ही तर आिीबािीचीच पररससथती! िुले 
एकिेकांच्ा तोंडाकडे पाहा्ला लागली. पि का्, 
त्ांना दिसले ते नुसते अनोळखी सुंिर तेजःपुंज 
चेहरे! अशा वेळी जर आपल्ा भावंडांचे साधेसुधे 
पि जवळचे वारिारे, हसरे, दिससकल, आनंिी 
चेहरे त्ांना दिसले असते तर त्ांना दकती छान 
वारले असते, धीर आला असता! 

बाळाची सिजूत काढण्ात एक तास गेला. 
त्ाला आळीपाळीने कडेवर घेत कसेबसे घराप्यंत 
जाईसतोवर िुले दबचारी ििून गेली.

घराच्ा गेरपाशी िाथा्चबाई डोळ्ावर हात 

Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó ÁæÙðßæÚUèU 202236



धरून मुलांची वाट पाहत उभ्ाच होत्ा. बाळाला 
पाहताच त्ांनी जेनच्ा हातातून त्ाला जवळजवळ 
हहसकावूनच घेतले. “नशीब, बाळ तरी आला घरी 
सुखरूप! आहि का् रे, तुमही कोि?”

“कोि महिजे? आमहीच आहोत, मी हसररल, 
हे बाकीचे सगळे. फकत आता आमही सुंदर आहि 
तेजःपुंज झालो आहोत. आत ्ेऊ दे ना आमहांला, 
आहि खूप भूक लागली आहे गं, खा्ला दे 
लवकर.”

“अससं? मग जा ना आपापल्ा घरी जेवा्ला. 
इथे का् काम आहे तुमचं? आहि आमच्ा 
पोरांनी जर हशकवलं असेल ना तुमहांला, ह्ा 
असल्ा खोड्ा काढा्ला, तर बघाच महिावं 
त्ांना!” माथाथाबाईंनी धाडकन दार लावून घेतले 
बोलताबोलता! मुलांनी हकतीवेळ दारावरची घंटा 
वाजवली, दार ठोठावले, हाका मारल्ा, पि अं 
हं! दार बंद ते बंद. उलट वरच्ा मजल्ाच्ा 
हखडकीतून सव्ंपाकीिबाई ओरडल्ा, “ए पोरांनो, 
जाता की नाही आता, की पोहलसांना बोलावू?”

आपल्ाला इकडून हतकडून घरात हशरता ्ावे 
महिून मुलांनी खूप धडपड केली, पि त्ांची 
डाळ हशजेना. उलट एकदा तर माथाथाबाईंनी वरून 
त्ांच्ा डोक्ावर थंड पाण्ाचा मोठा जगच ररकामा 
केला. हबचारी मुले! सुंदर आहि तेजःपुंज चेहरे, 
आहि पोटात भुकेने कावळे ओरडताहेत! जवळपास 
घरेही नवहती खा्ला मागता ्ेईल अशी. शेवटी 
ती चौघेही घराबाहेर कुंपिाला टेकून बसून राहहली. 
सू्ाथासत झाल्ावर आपि दगड होऊन पडू की 
का्, ही शंकाही त्ांना सतावत होतीच. भूक, 
हचडहचड, थकवा, भीती अशा चार वाईट गोषटी 
एकत्र आल्ामुळे अखेर एक चांगली गोषटही आली, 
ती महिजे झोप. आपले तेजःपुंज डोळे हमटून आहि 
सुंदर तोंड उघडे टाकून सगळेजि ओळीने हतथेच 

बाहेर झोपून गेले.
सगळ्ात पहहल्ांदा अँहथ्ाला जाग आली. 

तोवर सू्था मावळला होता. “उठा, उठा, चांगली 
बातमी, दगड नाही झालो बरे का आपि, हजवंत 
आहोत अजून. हसररल, हकती छान कसातरी 
हदसा्ला लागलास रे तू पहहल्ासारखा! बारीक 
डोळे, चेहऱ्ावर वांग, भुरकट केस... सगळेजि 
छान कुरूप झालेत पहहल्ासारखे. चला घरी 
जाऊ्ा.”

्ावेळी माथाथाबाईंनी त्ांना लगेच घरात 
घेतले, पि चांगलीच खरडपट्ी काढली त्ांची. 
आहि त्ांच्ाऐवजी भलतीच कुठली तरी सुंदर 
पि आगाऊ मुले कशी आली होती, आहि त्रास 
देत होती, तेही सांहगतले त्ांनी. मुले आधीच्ा 
अनुभवातून शहािी झाली होती, त्ामुळे खरे का्, 
ते सांगा्च्ा फंदात ती पडली नाहीत. 

“आहि का् रे, कुठे भटकत होतात इतका 
वेळ? घरी नाही का ्ा्चं?” माथाथाबाईंनी परत 
हवचारले.

“का् सांगू तुला आता, ती सुंदर आहि तेजःपुंज 
मुले होती ना, त्ांच्ामुळेच झाले हे सगळे! त्ांनी 
्ेऊच हदले नाही आमहांला घरी!”

“अससं! फारच वाह्ात होती महिा्ची ती 
काटटी! पुढच्ा वेळी ती हदसली ना, तर अहजबात 
बोलू नका त्ांच्ाशी. मला सांगा, मी चांगली 
वठिीवर आिीन त्ांना!” 

“नाही, नाही, मुळीच बोलिार नाही आमही 
त्ांच्ाशी.” मुलांचे सगळे लक्ष आता खाण्ात 
लागले होते. आहि तशीही ती सुंदर आहि तेजःपुंज 
मुले त्ांच्ा आ्ुष्ात परत कधीच आली नाहीत.

-धनवंती हर्डीकर 
dhanavanti@gmail.com

(हशक्षितज्ज्ञ) 
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अलगद त्याने विणलया कोष, पयाहून झयालया मनी संतोष,
सुपतयािस्या ह्या जीियाची, उतसुकतया आतया फुलपयाखरयाची. 

-जयानहिी ओम दयांडेकर, सातवी, सरसवती सेकंडरी सककूल, ठाणे  

‘खिडकीतला खिसर्ग’ फोटो स्पर्धेतील खिजेत्ाांचे काही फोटो खडसेंबरच्ा अांकात 
प्रखसद्ध केले होते.  सि्ग खिजेत्ाांचे फोटो एकाहिू एक सरस आहेत. ्परांतु एकाच अांकात 
सि्ग फोटो प्रखसद्ध केले तर िू्प जारा व्ा्पेल, महणूि प्रत्ेक अांकात काही फोटोंचा 
आसिाद घेऊ्ा.  
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विशिवासवाच्वा घरवात, मवाणूसपण फुलतं,  
पक्वांनवाही वतथे मग, आपलं घर विसतं! 

-मंथन टक्के, दहावी, आयडियल इंग्लश स्कूल अॅनि जययुडिअर ्ॉलेज,  
वरविे, ता. ्ण्वली- डिंधयुदयुर्ग 

 (1) 6×4÷8=3 (2) 8-3-2=3 (3)4-6+5=3

(4) 6+2–5=3 (5) 6+5-8=3 (6) (5+4)÷3=3

 १) ब्रीसवारखी  २) ्ळ  ३) गोट्वा  ४) वमरच्वा  

५) गवाजर  ६) बटवाटे  ७) ्वात्ी  ८) वतळपवापड  ९) घोडवा  १०) मगू   

११) धतुल्वा  १२) तोंड  १३) जवात्वािर, पवाण्वात  १४) पवाणी  १५) उथळ

अं्-फूलचे उत्तर-

'चपखल'ची उत्तरं-



Ajay was 
packing his 
badminton 
kit after win-
ning the quarter-
final match, when 
someone patted him 
from behind.

“Hello, Singh Sir…” Ajay ex-

claimed 
as he 

turned 
around.
“Long 

time...” Singh Sir 
shook hands   

  with Ajay.
“More than a year…”
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“Finally, Nationals… Tremendous 
improvement in your game…” 

“I have been reading a lot about 
you in newspapers. Even news and 
sports TV channels are covering you. 
How are you, Sir?”

“As fit as a fiddle. Great finish to 
the match, buddy. But you need to 
work more on that backhand.” Sir 
gave Ajay some quick tips. He then 
wished Ajay luck and returned to the 
group of players waiting for him.

Ajay sat on a nearby chair as he 
watched Singh Sir’s lean built. Mem-
ories about Singh Sir crowded his 
thoughts...

“Humpty Dumpty sat on a wall…” 
The notorious “8th C” class was 
reciting the rhyme in hushed tones 
when their new English teacher, 
Singh Sir, entered the classroom with 
a slow pace. Suddenly, there was a 
huge thud.

“Humpty Dumpty had a great 
fall…” the class whispered. Sir didn’t 
notice a rope tied at the classroom 
entrance and toppled over it. He was 
quite heavy in built. His physique 
had become the butt of joke among 
students.

But Sir didn’t utter a word. He got 
up slowly and wiped off the dust 
from his clothes. He glanced at the 
class and quietly went to the black-
board to write the topic he was go-

ing to teach.
Ajay, the mastermind behind this 

prank was stunned with Sir’s cold 
response. He felt guilty for his act……

Same evening, Ajay was practic-
ing his badminton shots with fellow 
players in the school’s badminton 
hall. He was a state-level badminton 
player. Singh Sir stopped to see their 
practice. Ajay became restless.

“Ajay, when you play a net shot, 
reach for the shuttle before it drops 
too low.” Sir said after intently 
watching his game. But Ajay was 
too scared to talk to him. He curtly 
thanked Sir and went away. Sir just 
smiled to himself…...

The entire next week, Sir didn’t 
come to school. His English class 
sessions were taken over by another 
teacher. Finally, students came to 
know that Singh Sir had quit school. 
Ajay felt remorseful for his shameful 
act. He wanted to meet Sir and apol-
ogize. He took Sir’s address by per-
suading the school peon Nandu and 
went to meet Sing Sir after school 
hours.

Ajay opened the compound’s gate 
and reached the main door of a de-
cent, single storied house. The door 
was already open. Ajay removed his 
shoes and climbed a few steps that 
led to a big drawing room. There was 
no one. In one corner, Ajay noticed 

Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó ÁæÙðßæÚUè 2022 41



Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó ÁæÙðßæÚUèU 202242

a showcase filled with trophies and 
medals won at various state-level 
and national-level badminton tour-
naments.

“Who is it?” Singh Sir asked, com-
ing outside. Ajay shuddered.

“Oh! It’s you. Relax, have a seat.” 
Sir gave him a glass of water.

“Sir, we came to know that you 
are leaving school.”

“Yes!”
“Please don’t go. It’s entirely my 

fault. I played the prank that day 
and…”

“Humpty Dumpty had a great fall. 
And now his foot is in bandage.” Sir 
smiled as he showed Ajay the hurt leg.

“I am very sorry, Sir. I have gath-
ered a lot of courage to come here 
and apologize to you.” Ajay said re-
gretfully. He had tears in his eyes.

“Let bygones be bygones. By the 
way, I know that all of you call me 
Humpty Dumpty. But do you know 
the story of Humpty Dumpty?” Sir 
asked as he patted Ajay’s shoulder.

“A story of Humpty Dumpty? I 
thought it’s just a nursery rhyme.”

“Well, he is an egg but has emo-
tions like we have. He tries to defy 
odds and rebuilds every time even if 
he falls and breaks. What’s the last 
line in that rhyme?”

“All the king’s horses and all the 

king’s men, couldn’t put Humpty 
together again…”

“This word ‘again’ at the end is 
the crux of this rhyme. It means that 
Humpty falls many times but always 
rebuilds himself. And that accord-
ing to me is his positive attitude. So, 
I am just fine if you call me Humpty 
Dumpty.” Sir smiled.

“I saw some badminton trophies 
in that showcase when I entered. 
Since your first day to our class, I was 
wondering I have seen you some-
where. Your full name…”

“Sandeep Singh.”
“That  Sandeep Singh? The Na-

tional-level badminton player?” Ajay 
stood up in respect. “Sir, I am a big 
fan of yours but couldn’t recognize 
you.”

“That’s because I look so different 
now.”

“I have always followed your 
matches and read your articles. They 
are so motivating! You have inspired 
me to pursue badminton. Some 
three years back you had…”

“…A car accident. I injured my 
right leg, went through many sur-
geries and finally they put a rod in 
there. I had to quit badminton, my 
passion. I was out of practice, out of 
fitness, out of sight and finally out 
of everybody’s mind. Medication 
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affected my health. Luckily, I had a 
government job as a teacher. So this 
Humpty Dumpty could at least gath-
er himself again.”

“And my prank injured the same 
hurt leg!”

“I am slowly regaining my fitness, 
following an exercise routine. This 
injury will put me on a back foot for 
a few days. But it’s ok. I will recover.”

“Sir, will you be my badminton 
coach?” Ajay cautiously asked after a 
few moments of silence.

“I would have loved to but you 
know I am leaving school.”

“But Sir, I have already apologized 
for my mistake. Please don’t go.”

“You really think that’s the reason 
why I am leaving?”

“Then?”
“I am appointed as the coach of 

our National Paralympics team. I 
have always been a sports person. 
My accident put me out of action for 
some time. Fortunately, I could re-
coup. At some point, even the play-
ers, whom I will be coaching, might 
have been in situations like I was. 
But they are also trying to gather 
and prove themselves. I think I will 
understand their psyche better. Got 
to go, buddy.”

“What do I say then? It’s been 
an absolute honour knowing you.” 

An overwhelmed Ajay bowed and 
touched Singh Sir’s feet……

A shuttle-cock that fell near his 
feet broke Ajay’s chain of thoughts. 
He felt so proud seeing Singh Sir 
engrossed in rebuilding his many 
humpty-dumpties, awaiting their op-
portunities. He said to himself,

“Humpty Dumpty though had a 
fall,

Humpty Dumpty stands so tall.
Despite enduring hardships and 

pain,
Humpty Dumpty is a winner 

again.”
-Prachi Mokashi

mokashiprachi@gmail.com

क्षमस्व- डिसेंबर २०२१च्या अंकयात 
प्याची मोकयाशी ्यांच्या लेखयातील ‘इंग्लश 
संजयांचे मरयाठी रूपयांतर व त्यांचया 
अर्थ’ ्या बॉकसमध्े नजरचुकीने ५ 
क्रमयांकयाच्या मुद्दयात संख्यांचे घन टयाइप 
होण्याऐवजी सरळ अंक प्डसद्ध झयाले 
होते. त्याबद्दल क्षमसव. तो ५ क्रमयांकयांचया 
अचूक मुद्दया पुढीलप्मयाणे- 
५. रयामयानुजन नंबर १७२९ हया एक 
खयास नंबर आहे, कयारण ्याची बेरीज 
दोन वेगवेगळ्या प्कयारच्या घनयांनी होते: 
१०३+९३ = १७२९ आडण १२३+१३ = 
१७२९



Long ago, dur-
ing the Imperial period in 
China, i. e. the reign of the Qin (छिन) 
dynasty, there was a small picturesque 
village along the sea. In this village, 

there were five 
Chinese brothers who 

lived with their mother in a small 
house. They weren’t any ordinary 
boys, they looked identical and each 
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DajiaHao! (Hello everyone). Ms. Panda brings to you the next 
Chinese fable about five Chinese brothers who skillfully maneuvered 
and outsmarted an executioner with their special powers. It is a 
perfect example that all of us can relate to in the recent times of 
pandemic. While we are staying in our homes, there are many who 
are battling it outside and risking their lives to ensure that we can 
stay safe.

one was gifted with one special power. 
The first brother, Kim(खिम) Wang 

(वागं), was gifted with an ability to 
swallow the sea. The second brother, 
Lee (ली) had a strong and sturdy 
iron neck. The third brother, Kenny 
(िनेी)was extremely flexible and 
could stretch his legs infinitely. The 
fourth brother, Kai (िाय) was born 
fireproof and no fire could ever burn 
him whereas the fifth brother, Xiao 
(खियाव) could easily hold his breath 
for hours at a stretch. Interestingly, 
no one in the village knew anything 
about the powers these brothers 
possessed. 

Every day, Kim would go to the sea 
for fishing. He would return with a 
bag full of rarest of the rare species 
and go to the market to sell it. He 
would fetch a good price for his 
catch and thus was able to feed his 
family well.

One of their neighbours, 11-year-old 

Maike Zhang (मायिचानग) was curious 
to know how Kim would manage to 
get some of the rare species everyday 
he went fishing. Hence one day, Maike 
waited outside his little home and 
rushed to Kim the moment he started 
to go to the sea. Maike asked, “I want 
to see you fish as I am curious to know 
how you manage to get good quality 
fish every single day. Will you take me 
along?”

Kim refused Maike saying, “No. I 
cannot take you with me.”

But Maike insisted. Finally Kim 
agreed. “But on one condition. You 
will have to leave the fishing area 
the moment I signal you to do so. 
You will not ask or wait even for 
a second,” cautioned Kim before 
setting off.

Maike nodded in affirmation 
and promised to do as instructed. 
They set off and the moment they 
reached the beach, Kim began with 
his routine – first he swallowed the 
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sea water, then he walked straight 
inside and began collecting the fish. 
Maike was zapped to see it all. He 
was unable to believe his eyes. By 
the time he could come to terms, 
Kim returned to the shore. The 
moment he saw Kim walking back, 
Maike rushed inside. His eyes shone 
like diamonds when he found the 
rarest aqua species, gems, pearls, 
shells scattered all around. Kim 
could not talk, so he signalled Maike 
to leave immediately, but Maike 
did not listen. Maike kept stuffing 
his pockets with as many things as 
possible.

Kim again tried signalling him, 
but in vain. Now Kim could hold no 
longer and had to release the sea 
water that was swelling up inside 
him. As a result little Maike got 
drowned and Kim could do nothing 
to save him.

On returning home, he saw that  
villagers were busy looking out for 
Maike who had gone missing for a 
long time. An old man sitting under 
a tree pointed at Kim and said, “I had 
seen Maike go somewhere with Kim.” 
And people began questioning Kim.

Kim admitted that Maike had 
accidentally got drowned in the sea and 
that he could not save him. On hearing 
this, the villagers demanded that Kim 
be taken for a trial to the court.

On the day of the judgement, the 
judge pronounced Kim guilty and 
gave capital punishment to behead 
him. Kim pleaded that he must be 
granted a last wish to go and seek 
his mother’s blessings for one last 
time. The judge agreed.

Kim returned and his second 
brother Lee reached the village 
square where the execution was 
going to take place. No one could 
guess that Lee had come instead 
of Kim as they were very identical. 
The headsman took out his mighty 
sword and struck a hard blow to 
sever the head from the body. There 
was a loud thud and everyone was 
surprised to see Lee back on his feet. 
The sword could not decapitate Lee 
as he had an iron neck.

Now Lee was produced for a trial 
as people pleaded that punishment 
was incomplete. So Lee stood before 
the judge who pronounced, “An 
eye for an eye. Since Kim (really 
speaking, Lee) got saved from the 
punishment he must be thrown in 
the deep sea and get him drowned.” 
Lee pleaded that he must be once 
again granted a last wish to go and 
seek his mother’s blessings for one 
last time. And the judge agreed.

Lee returned and this time their 
third brother Kenny reached the 
beach from where he would be taken 
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to the deep sea. As soon as Kenny 
was dropped into the sea, he used 
his magical powers and stretched his 
legs long enough to make him stand 
even in the deep waters. The people 
on the boat were surprised to see 
him float on the waves. 

Agitated villagers brought Kenny 
for another trial. The judge, equally 
agitated, pronounced immolation. 
Kenny, like his two elder brothers, 
pleaded to return to their mother, 
one last time, to seek her blessings. 
The judge agreed.

Now Kai reached the village 
square where hay was stacked. He 
was made to sit on it and fire was lit 
beneath but since no fire could burn 
Kai, he stood calm and composed. 
The agitated villagers insisted that 
more wood, hay, and inflammatory 
liquids be poured to infuse more 
fire, but in vain. 

Kai was once again brought in for 
a trial where the judge pronounced 
to smother him. He also pleaded to 
return to his mother, one last time, 
to seek her blessings. The judge 
agreed once again. 

On the day of the execution their 
youngest brother Xiao reached 
the village square. Xiao was locked 
inside a small room ensuring that he 
dies of suffocation and hours later 
they returned to check on Xiao. The 

moment the headsman opened the 
door, Xiao woke up from his deep 
sleep and walked out unharmed. 

He was once again brought 
in front of the judge who was 
awestruck and said, “Kim (as they 
had thought Xiao was Kim), we 
pronounced you guilty for drowning 
Maike and put you through immense 
hardships to torture you. But every 
time you were saved which proves 
that you indeed are innocent. I, 
hence declare you innocent and 
release you.”

Xiao thanked the judge and rejoiced 
by their victory returned home to his 
mother and four brothers. 

These sporting siblings exhibited 
love for brethren and stood together 
with each other during difficult times. 
In recent circumstances, we find 
people around us are going through 
similar hardships. They  are not related 
to us.  We may not be able  to do 
anything directly for them now, but it 
is our moral duty to extend our help 
to them in all possible ways whenever 
we get an opportunity. We can thus 
ensure that all of us lead a safe and 
healthy life. We will, thus be able to 
reinstate the lost harmony and make 
sure that mankind returns to a Corona 
free life.

-Shweta R. Deshmukh (Ms.Panda)
shwetadesh2025@gmail.com
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सापशिडी, लुडो, बुशधिबळ, कॅरम असे बैठे खेळ तुम्ी खेळत असाल. 
कणुी िोधले ्े खेळ, माश्तीये?

बहतुाशं बोर्ड गेम हे पार सिंधू िंस्कृतीच्ा 
जनमाच्ा वेळीच शोधले गेले आहेत. ज्ाला आता 
तुमही Indus Valley Civilization महणता त्ा 
्ाळात बुसधिबळ, िापसशरी हे खेळ शोधले गेले, 
अिे िंदर्भ आढळतात. 

िापसशरीच्ा खळेाला तवेहा महणा्चे 
‘मोक्षपटम्’. पाप-पणु् महणज े्ा् तर वाईट गोषटी 
व चागंल्ा गोषटी आसण मोक्ष महणज ेिगळ्ा 
चागंल्ा गोषटी ्ेल्ामळेु समळत ेती शाबाि्ी! 
महणनू ्ा खळेाच ेनाव होत े‘मोक्षपटम्’. आता जिे 
प्रत्े् चौ्ोनात ए्, दोन, तीन अि ेफकत आ्रे 
सलसहलले ेअितात, ति ेत्ावळेी प्रत्े्  चौ्ोनात 
पाप (महणज ेवाईट क्ृत्) आसण चागंल े क्ृत् 

(पणु्) अि ेसलसहलेले अिा्चे. पाप ्ेले तर 
िापाच्ा पोटातनू खाली घिरा्चे आसण पणु् ्ेले 
्ी सशरीने वर चढा्चे! ्ामळेु त्ा ्ाळात 
लो्ानंा ्ा् चागंले ्रावे आसण ्ा् ्रू न्े 
्ाची िमज ्ा्ला ्ा खळेाची मदत झाली. िदुढृ 
आसण ए्ोपा अिलेला िमाज सनमा्भण वहा्ला 
िरुुवात झाली. पुढे सरिसटशानंी जवेहा राज् ्रा्ला 
िरुुवात ्ेली, तवेहा त्ानंा हा खळे इत्ा आवरला 
्ी त्ानंी तो सरिटनमध् ेनेला. सरिटनमध् ेBible 
ups and down नावाने हा खळे खळेला जाऊ 
लागला. मग त्ाचे नाव Chutes (उचचार शूट्स) 
and Ladder अि े्ेले गलेे. १९४३ िाली 
समलटन रिरॅरली आसण ्ंपनीने पसहल्ादंा ्ा खळेाला  
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व्यावसयाय्क सवरूपयात बयाजयारयात आणल.े कयालयातंरयाने 
Snakes and Ladder अस े्याच ेनयामयातंरण 
होऊन त्याचया जगभर प्रसयार झयालया. प्रयातंयानसुयार 
चयागंल्या, वयाईट ्या सकंलपनया बदलतयात. त्यावरून 
वयाद होऊ न्,े यिवया् सवयाांनया हया खळे आपलयासया 
वयाटयावया महणनू मग पटयावर फकत आकडे ठेवण्यात 
आल.े आयण जगभर हया खळे लहयान, मोठे सवयाांनया 
आवडू लयागलया.

आहे नया मजया? 
हया खळे आतया अनकेजण नवीन कयाही 

यिकण्यासयाठीच ेसयाधन महणनू वयापरतयात. खयाण्याच्या 
चयागंल्या/वयाईट सव्ी, सवच्छतचे्या सव्ी, चयागंले/
वयाईट वत्तन अिया गोषटींची जयाणीव लोकयानंया करून 
दणे्यासयाठी ्या खळेयाचया सरया्तस वयापर केलया जयातो. 
आमच्या ‘यकबकुस’ ्या प्रकयािन ससं्ेन ेझयाडयाचंी 
आवड यनमया्तण वहयावी महणनू प्या्तवरणयावर प्रमे 
करणयारी सयापयिडी त्यार केली आह.े

-सोनाली कोलारकर-सोनार 
sonalisk73@gmail.com

(ज्ेषठ पत्रकयार)
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बाहेर भटकायला जायची
इच्ा नसते जेवहा..
हमखास पुसतक माझया
हातात असते तेवहा..
कपाटातील पुसतकं माझी
लहान मुलागत,
येता जाता उठता बसता
असतात खुणावत..
कथा, कववता, लवलत
चररत्र, नाटक, कादंबरी..
पुसतकांची नयारीच दुवनया 
माझया वचमुकलया घरी..
पुसतकांची भूक माझी
आहे खरंच मोठी, 
पुसतकांचया नेहमीच
होतात भेटीगाठी..
पुसतक हातात पडताच
नसतोच मी माझा,
वेगळयाच अदभुत ववशवाचा
मी होऊन जातो राजा..
ववरंगुळयाचे क्षण माझे
पुसतकांनी होती गंवित,
वलवहतो मी कथा कववता,
माझयाच आगळया िुंदीत..

-एकनाथ आव्ाड
eknathavhad23@gmail.com

विरंगुळा
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