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कागद, छपाई यांसह सि्ष खि्ष िाढलयाने जानेिारी २०२२ पासून 'ियम्' मावसकािे 
िावर्षक शुलक िाढिून वडवलवहरी िाजजेससवहत ते रु. ११०० करणयात आले आहे. 
सधयाचया सभासदांना तयांिे सभासदति असेपययंत आधीप्रमाणेि अंक वमळत राहील, 
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  
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छंदश्ी आंतरराषट्ीय वदिाळी अंक सपधा्ष २०२२ मधये 'ियम्' मावसकाला 'उतकषृट 
बालकुमार वदिाळी अंक' हा पुरसकार प्रापत झाला आहे. १० जूनला या पुरसकारािे 
वितरण पुणे ये् े करणयात आले.   

बहुरंगी बहर प्रशनािली 
२०२२ पान क्रमांक- १६ िर 
पाहा. या आगळया िेगळया 
सपधजेत नककी भाग घया हं! 
आमही तुमचया एन्ट्ीजिी 
िाट बरतोय! 
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 मुदित िंडवते यांना गौरवताना डॉ. माशेलकर 

तयाचं उत्ािन करणाऱया तरुणानंा डॉ. माशेलकर 
िरवर्षी ‘अंजनी माशेलकर ्रुसकार’ िऊेन 
गौरवतात. मदुित िंडवत ेहा या ्रुसकाराचा गलेया 
वर्षीचा मानकरी. डॉ. माशेलकर यानंी तयाचंया 
भार्णात दवमल आदण रशीि या िोन तरुणाचंाही  
उललेख केला. या िोघानंी गटार साफ करणारा एक 
रोबो दवकदसत केला आहे. या रोबोची कल्ना कशी 
सुचली? तयाला कारणीभूत ठरला केरळमधील एक 
अ्घात. या अ्घातात गटार साफ करणार ेतीन 
कामगार एकाच वेळी मतृयमुखुी ्डले. रसतयावरचे 
गोल झाकण उघडून, आत उतरून मलैा साफ 
करणयाचं काम करताना अनेक कामगारानंा आ्ण 
बघतो. अनेकिा हा िुगगंधी मलैा घातक रसायने 
सोडतो. तयात उतरलेलया कामगाराचंया या जीवघणेया 
कामाला ्यायाय महणून काही यादंरिक उ्करण करावं 

‘वयम्’ दोस्तांनो, 
मधयतंरी आ्लया ‘वयम्’ ्ररवारातचया एका 

काययाक्रमात डॉ. रघनुाथ माशलेकर या जयषेठ 
वजै्ादनकानंा भटेणयाचा योग आला. ्द्मश्ी, ्द्मभूर्ण 
आदण ्द्मदवभरू्ण अस ेतीन सनमान तयाचंया नावावर 
आहते. डॉ. रघनुाथ माशलेकर यानंी मोठ्ा दहमतीने 
बौदधिक चढाई करून भारताला हळिीच ंव बासमती 
तािंळाच ं्टंेट दमळवनू दिल.ं हा काययाक्रम घडून 
आला आ्लया मादसकाच ेप्रकाशक श्ीकातं बा्ट 
याचंया कतृयातवामळेु व िाततृवामळेु! उद्ोजकाचंया 
एका मोठ्ा सघंटनचेा एक हॉल ठाणयात आहे. 
श्ीकातं बा्ट याचंया ्ाठबळातनू तया हॉलचया 
नतूनीकरणाच ंकाम झाल ंआदण तया हॉलला  
‘लबॅ इदंडया’च ंनाव िणेयात आल.ं या नवया, 
आधदुनक हॉलच ंउदघाटन डॉ. रघनुाथ माशलेकर 
याचंया हसत ेझाल.ं  

याच काययाक्रमात मदुित िडंवत ेनावाचया एक 
तरुण उद्ोजकाला ्रुसकार िणेयात आला. IIT 
मुबंईतनू दशकललेया मदुितन े्शेटंच ंबी्ी, हाट्टरटे, 
ऑक्सजन लवेहल इतयािी त्ासणयासंाठी ‘डोझी’ 
नावाचा एक ्ट्ा बनवला आह.े हा ्ट्ा रुगणाचया 
बेडखाली ठेवनू काही महत्वाचया चाचणया सहज्णे 
करता यतेात. तयाचा दडदजटल रकेॉड्टही दमळतो. तो 
डॉ्टरानंा कुठेही ्ाहता यतेो. महणज ेरुगणाला 
वगेवगेळी उ्करण ंलावणयाचा रिास व ताण नको. 
आदण सततचया त्ासणीसाठी ICU मधय ेिाखल 
होणहंी नको. करोना काळात या ‘डोझी’मळेु अनेक 
रुगणाचं ेप्राण वाचल.े 

लोकानंा उ्यु् त अस ंनवीन सशंोधन करून 

 मोठे मोठे 
होता होता... 
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अस ंया दोघानंी ठरवल.ं झपाटलपेणान ेकाम केलं 
आणण एक रोबो णवकणसत केला. याणंरिक हातानंी 
गटार ंसाफ करणयाच ंतयाचं ंह ेउपकरण आता अनेक 
मययुणनणसपालटींनी घतेल ंआह.े तया उपकरणामयुळे 
सफाई कामगाराचंी नोकरी न जाणयाची काळजीही या 
सशंोधकानंी घतेली आह.े कारण हा रोबो वापरायला 
सफाईची माणहती असललेा माणसू लागतो. तयामयुळे 
सफाई कामगारच ह ेउपकरण वापरून सफाईचं 
काम करतात. 

डॉ. माशलेकर तयाचंया भाषणात महणाले 
तयाप्रमाण,े पयुढचया काळात बयुद्ी, ज्ान, धयये, 
णचकाटी, सवंदेनशीलता, कलपकता, णववके हेच 
प्रगतीच ेवाहक असणार आहते. याच गयुणाचंा धयास 
धरून तयाचंया गरीब, आईन ेएकटीन ेतयानंा वाढवलं. 
आईचया ससंकारानंा जागत डॉ. माशलेकर 
सकॉलरणशप णमळवत खपू णशकल.े भारताला 
अणभमानासपद अशी कामणगरी करत राणहल.े आजही 
वयाचया ८०वया वषषीही त ेएकदम तरतरीत आणण 
काय्यरत आहते.  

सवत:चया मनात अशा सव्य गयुणाचंी परेणी आणण 
मशागत करणयाचया वयात आता तयुमही आहात. मोठं  
होणयाचया या वयात बारीक णनरीक्षण ंकरण,ं तयावर 
णवचार करण,ं प्रशनाचंा माग घणे,ं वगेवगेळया गोषटी 
करून बघणं, भरपरू वाचन करण,ं चागंल ेअनयुभव 
घणे,ं कला-कौशलय ंणशकून बघण,ं कसनू अभयास 
करण ंयातनू आपल ंवयक्तमत्व छान घडणार आहे.

तयुमही आपलया अकंातल ं‘माझ ेणकशोरवय’ हे 
सदर तया दषृटीन ेवाचताय ना? आज वगेवगेळया 
क्षरेिात कतृ्यतव गाजवणारी मडंळी दर मणहनयाला 
तयाचंया णकशोरवयातलया जडणघडणीबद्दल मनोगत 
सागंताहते. आपली लणेखका अजंली कुलकणषी तयानंा 
बोलत ंकरतये आणण तयाच ंमनोगत आपलयासाठी 
णलणहतये. गलेया मणहनयात एका णवमान कंपनीचे 
मालक मदंार भारद ेयाचं ंमनोगत वाचलतं? थ्क 

झाला असाल ना? शालेय वयात तयाने कुतहूलापोटी 
वृत्तपरि काया्यलय, आकाशवाणी सटटुणडओ, पोणलसाचंं 
डॉग स्ववॅड, पाणी शयुद्ीकरण प्रकलप अशा णकतीतरी 
णठकाणी भेट दऊेन सवतःचं कुतहूल शमवलं. छोटे 
वयवसाय करून बणघतले. भरपरू वाचन केलं. 
नाटकात अणभनय केला. मदंारने तयुमहालंा साणंगतलयं 
की, णकशोरवयातलया मयुलानंी ठरवून, आठवड्ाला 
एका तरी आपलया पररघाबाहेरचया णठकाणाला भेट 
द्ायला हवी. अशा वेगवगळेया णठकाणी जाण,ं 
लोकानंा भेटण,ं हे न्कीच करावं... आपलया मनाचे 
दरवाज ेआपोआप उघडत जातात! मयुगधा गोडबोल,े 
शव्यरी जमनेीस, अणनकेत सयुळे.. या सदरातलया 
प्रतयकेाने तयाचंया णकशोरवयात असं काही ना काही 
केलंय ज ेतयानंा मोठं होणयाचया तयाचंया प्रवासात 
खपू कामी आलंय. यापकैी कोणाचंच तया वयात 
ठरलं नवहत ंकी आपण पयुढे कोण होणार आहोत.. 
पण तरी तया उद्ोगातंनू, अनयुभवातंनू तयाचंया णवणवध 
प्रकारचया बयुणद्मत्ता हळूहळू णवकणसत होत गलेया. 
तयातनू तयानंी णवचारश्ती कमावली. 

तयुमहा ंसवाांनाही असं णवकणसत होणयाची प्ररेणा 
णमळो, यासाठी आमही वाचन-खाऊ दणेयाचा प्रयत्न 
सतत करत असतो. या अंकात इतर साणहतयाचया 
बरोबरीन े‘बहयुरगंी बहर’ प्रशनावली आहे. ती वाचा. 
७वी त े९वीची मयुलं यात भाग घतेील. पण बाकीचया 
मयुलानंीही हे प्रशन जरूर वाचा. तयावर णवचार करा. 
बघा, आपलया मनात डोकावणयाची मजा काही और 
असत!े पालकानंी आणण णशक्षकानंीही हे प्रशन वाचले 
तर घरी व शाळेत मसत गपपा मारता यतेील. 

बहयुरगंी बहर’चे थीम सागँही एकदम अथ्यपणू्य 
आहे. https://wayam.in/bahurangi-
bahar-spardha.html. वर जाऊन त ेऐका, 
मजा यईेल. 

-शभुदा चौकर  
cshubhada@gmail.com



 ‘मी वसतंराव’, ‘बापजनम’, ‘धपपा’ अस ेचित्रपट, 
यूट्बूवरिा ‘कास्टिंग काऊि चवथ अमये अडँ 
चिपणु’ हा काय्यक्रम, ‘िवेहर माईंड’, ‘अमर फोटो 
्टटुचडओ’, ‘लजू कंट्ोल’ ही िाटकं..  चिगिर्यिात 
चिपणु असललेया चिपणु धमा्यचधकारी याचया या 
कलाकृती. अचििय व लखेिातही तो चिपणु आह.े 
२०१५ चया ‘फोरस्य इचंडया ३० अडंर ३०’मधये 
आचण २०१६ चया  ‘फोरस्य एचरया ३० अडंर 
३०’ चया यािीत चिपणुिा समावरे आह.े अरा 
या टॅलेंटेड कलाकाराि ंचकरोरवय कस ंहोत,ं ते 
जाणिू घऊे या. 

मी मूळचा पुण्ाचा. ‘विद्ाभिन हा्स्कूल’ ही 
माझी शाळा. आमच्ा घरी आई-बाबा, माझा 
मोठा भाऊ आवि मी असे आमही चौघे होतो. 
आजी-आजोबा ्ेऊन जाऊन असा्चे. माझ्ा 
व्शोरि्ािर पररिाम ्रिाऱ्ा दोन ठळ् 
घटना आहेत. ए् महिजे मी साधारितः चार 
िराांचा असताना माझ्ा शरीरािर ्ाही छोटे पांढरे 
डाग ्ेऊ लागले होते, व्शोरि्ात ते बऱ्ापै्ी 
िाढले. ते डाग पॅचेसमध्े होते. ते बघून लो् 

त्ािरून ्ॉमेंट्स ्रा्चे. त्ामुळे माझं बाहेर 
जािं, लो्ांमध्े वमसळिं ्मी झालं. वशिा् 
त्ा डागांमुळे उनहात त्ास होतो महिून माझं 
ग्ाऊंडिर खेळिंही ्मी झालं. हे पांढरे डाग बरे 
होण्ासाठी आमही खूप उपा् ्ेले. अगदी वमरज, 
नारा्िगािला जाऊन िेगिेगळ्ा डॉकटस्स्डे 
उपचार घेतले. ्ा सगळ्ात मी, आई-बाबा आमहा  
सगळ्ांचीच मानवस्, शारीरर् ओढाताि  
होत होती आवि त्ा उपचारांमुळे फर् तर ्ाहीच 
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शाळेत मी शास्त्ीय संगीतावर आधाररत गाणी 
गायचो. तयामुळे मला बक्षिसं क्मळायची, पण 
लोकक्रियता क्मळायची नाही! आमचया शाळेत 
कलेला पोषक असं काहीच वातावरण नवहतं. 
‘आर्ट’ महणजे फकत क्चत्कला एवढंच ते मयायाक्ित 
होतं. महणून मला आजही खूप कळकळीने वारतं 
की वेगवेगळया कलांचा शालेय क्शषिणात समावेश 
असायला हवा. शाळांनी फकत अभयास एके 
अभयास न करता कलांना पोषक असं वातावरणही 
द्ायला हवं. 

मी सातवी-आठवीत असताना ‘वऱहाड क्नघालंय 
लंडनला’ हा रिा. लक्मण िेशपांडे यांचा एकपात्ी 
रियोग पाक्हला. तो मला तुफान आवडला. महणून 
तयाची कॅसेर आणली. शाळेत-वगायात मी ‘वऱहाड 
क्नघालंय लंडनला’ सािर केलं. आमचया शाळेचया 
‘Annual day’ला ‘वऱहाड’ सािर करायची संधी 
मला क्मळाली. क्तथे तेवहा सगळयांचे पालकही आले 
होते. तयांनाही माझं सािरीकरण आवडलयामुळे 
मला गणेशोतसवात काययाक्रम करणयासाठी बोलावलं 
गेलं. मला नारक मनापासून आवडायला लागलं. 
नारकाचया वेळी मी माझया अंगावरचया डागांबद्दल 
क्वसरून जायचो. तया सगळया कॉम्पलेकसमधून 
बाहेर पडणयासाठी मला नारकाने खूप मित केली. 
आई-बाबा मला वेगवेगळया नारकांना घेऊन 
जायचे. माझं वाचनही चांगलं होतं. इंग्लश जास्त 
वाचायचो. 

मी नववीत असताना आमचया शाळेत 
‘इनफोक्सस’ या कंपनीचा ‘Catch them 
young’ हा एक उपक्रम झाला होता. तयात तयांनी 
काही मुलांची क्नवड करून तयांना िहा क्िवसांचं 
ट्ेक्नंग क्िलं होतं. तयात जी ३० मुलं क्नवडली गेली 
तयात मी होतो. तेवहा इनफोक्सससारखया मोठ्ा 
कंपनीत रितयषि जाणयाचा, क्तथलं कामाचं स्वरूप 
समजून घेणयाचा अनुभव, ती संधी मला क्मळाली. 

पडत नवहता. तयामुळे शालेय क्शषिण संपलयावर  
मी आई-बाबांना साकं्गतलं की, आता हे उपचार 
आपण थांबवूया.     

क्कशोरवयावर पररणाम करणारी िुसरी घरना 
महणजे मी क्कशोरवयात असताना माझे बाबा 
कामाक्नक्मत्त बऱयाचिा परिेशात असायचे. एक-िीड 
वषया बाबा सलग परिेशात होते. तयांचा आमचयाशी 
संपक्क कमी असायचा, कारण आजचयासारखं 
इरंरनेर, गवहक्डओ कॉक्लंग वगैरे तेवहा नवहतं. 
मक्हनयातून कधीतरी एखाििा तयाचंा फोन यायचा. 
बाकी मग मक्हनोÙÙÙ÷मक्हने आमही तयांचया पत्ाचंी 
वार बघत असायचो. आई नोकरी करत होती. 
क्तची नोकरी सांभाळून क्तने तया काळात आमहा 
िोघा भावांचं संगोपन केलं. या िोन घरनांमुळे 
क्कशोरवयात माझं बाहेर जाणं खूप कमी झालं होतं. 

मी अभयासात बरा होतो तयामुळे शाळेची वषषं 
तरून गेली. मला तेवहा ‘शाळा वाईर आहे’ असंच 
वारायचं. पुढे मोठा झालयावर लषिात आलं की 
शाळा वाईर नवहती, तर रिॉबलेम माझयात होता, 
महणून मला तसं वारत असे. मग कॉलेजला 
गेलयावर अमेय वाघ, रिाजकता यांचयासारखे क्मत्-
मैक्त्णी क्मळाले. शाळेपासून माझयात असलेली 
कलेची आवड बहरणयासाठी यो्य वातावरण 
क्मळालं आक्ण मी माझया नयूनगंडातून बाहेर आलो. 

आठवी, नववी, िहावीत माझे शाळेतले बरेच 
क्मत्-मकै्त्णी कलासला जायचे, क्वशेषतः गक्णताचया. 
पण माझे आई-बाबा स्रटॅक्रगस्रकसचे रिाधयापक 
असलयामुळे मला कलासला घातलेलं नवहतं. 
तयामुळे कलासमधय ेजाऊन नवीन ओळखी, मैत्ी 
करणयाची संधी मला क्मळाली नाही. पण शाळेतला 
क्नक्खल थॉमस हा क्मत्, क्शवानी ही मैत्ीण हे  
खूप चांगले क्मत्-मैक्त्णी होते. आजही ते माझया 
संपकायात असतात. 

मी तया वयात गाणं- शास्त्ीय संगीत क्शकायचो. 
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‘आय.टी.’ क्षेत्र काय असू शकतं 
याचा आणि आपलयाला तषे आवडत 
नाहीयषे, याचाही अंदाज तषेवहा आला. 
माझा मोठा भाऊ तषेवहा कॉम्पययुटर 
इंणजणनअररंग करत होता. 

दहावीनंतर सायनसला जावं 
असं मला वाटत नवहतं. आई-
बाबांना मात्र मी डॉकटर वहावं असं 
वाटत होतं. एक मयुलगा इंणजणनयर, 
दयुसरा डॉकटर असं तयांना आवडलं 
असतं. तयामयुळे तयांनी मला सायनस आणि कॉमस्स 
असषे दोनहीकडचषे अॅडणमशन फॉमस्स भरायला लावलषे 
होतषे. पि शषेवटी मी ‘बृहनमहाराष्ट्र कॉलषेज ऑफ 
कॉमस्स’ला प्रवषेश घषेतला. तषेवहा पयुढे जाऊन सी.ए. 

करणयाचा णवचार होता. पि खरं 
महिजषे मी आर्ट्सला गषेलो असतो तर 
जासत बरं झालं असतं, माझा भाषांचा 
अभयास चांगला झाला असता, असं 
आता वाटतं. अरा्सत तषेवहा ‘आर्ट्सला 
जािं’ या पया्सयाचा माझयासाठी कुिी 
णवचारच केला नवहता! मी सायनसला 
जाऊन रोडा णशसतीत अभयास केला 
असता तर डॉकटर झालोही असतो, 
पि आज जषे काही मी करतोय तयात 

जासत समाधानी आहषे, असं वाटतं! 
   -शब्दांकन : अांजली कुलकर्णी-शेवडे

anjalicoolkarni@gmail.com
(प्रणसद्ध णनवषेणदका) 
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डॉ. रघुनदथ मदशेलकर यदांचयद हस्े १० जूनलद ‘लॅबइांडडयद ऑडडटोररयम’चे उदघदटन करणयद् 
आले. पडहलयद फोटो् डॉ. मदशेलकर, लॅबइांडडयदचे अधयक्ष आडर् आपले प्रकदशक श्ीकदां् बदपट 
व कदांचन बदपट, सुशील बदपट. ्ुसऱयद फोटो् श्ीकदां् बदपट यदांचयद सतकदरप्रसांगी लॅबइांडडयदचे 
सांचदलक डवरेंद्र उपदधये व श्ीरदम भदलेरदव, डॉ. मदशेलकर आडर् फेडरेशन ऑफ इांडसट्ीज ऑफ 
इांडडयदचे (FII) अधयक्ष भदलचांद्र डसांग रदवरदर्े. 

'लॅबइंडिया ऑडिटोरियम’चे उद्ाटन
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Umbrella painting
साहित्य- छत्री, जुने वर्तमानपत् आणि  
फॅणरिक कलर्त 
कृती- ज्ा छत्रीवर पेंणिंग करा्चे आहे, ररी 
रंपूि्तपिे रुकरी अरा्ला हवरी.
 
१. झाडांचरी एक-दोन पाने काढून त्ांचा आकार 
एखाद्ा जाडरर काड्डबोड्डवर णकंवा sponge वर  
काढून रो आकार कापून घ्ा. आरा ्ा कापलेल्ा 
पानाच्ा आकारावर रिशने फॅणरिक कलर लावून, 
त्ाचे ठरे छत्रीवर उमिवून घ्ा. 
२. Earbud ने छत्रीवर नाजूक पाकळ्ा काढून 
फुलांचे पेंणिंग कररा ्ेईल.  
३. Stencil च्ा राहाय्ाने, रुमहालंा हव्ा त्ा 
रंगरंगररीर पेंणिंग कररा ्ेईल.

 ४. ्ा णरनहरी करृरी करराना छत्रीच्ा आररील बाजूने 
एखाद्ा वर्तमानपत्ाचरी घडरी करून धरा, जिेेकरून 
ठरे व्वस्थिर उमिले जाररील. 

वररील ररीनहरी प्रकारांनरी, रहज आणि पिकन 
अरे पेंणिंग कररा ्ेरे. अशरी रंगवलेलरी छत्री 
णगफिहरी देरा ्ेईल.

-SßM¤Âæ ß€ÙæÜè 
swarupamv@gmail.com 

Earbud णडझाइन 

Stencil णडझाइन पानांचे ठरे णडझाइन ‘व्म्’चा लोगो आणि कािू्डन रेखािलेलरी छत्री 



त्या दिवशी िुपारी राधा 
दिच्ा आजीबरोबर 
जेवा्ला बसली होिी. 
राधाचे आईवडील 
कामावर गेले होिे. राधा 
आजीबरोबर आनंिाि 
होिी. दिची आजी दिला 
जेविाना गोष्ी सांगा्ची 
आदि मुख् महिजे 
िी पालक, मेथी अशा 
भाज्ा खा्ची बळजबरी 
करि नसे. आज िर 
आजीने राधासाठी दिच्ा 
आवडीची ब्ाट्ाची 
भाजी आदि कोलंबीचं 
कालवि केलं होिं.

“मसि... आज मी 
खूप जेविार..” असं 
ओरडि िी आजी सांगि 
असलेली गोष् ऐकू 
लागली.

आजीच्ा चेहऱ्ावरचं 
ससमिहास् बघून गोष्ीचा 
रोख मजेशीर असिार असं राधाच्ा  
लक्ाि आलंच.

“आज मी िुला िुझे बाबा आदि दमनी 
आत्ा लहान असिाना घडलेली गोष् 
सांगिार आहे बरं का.” आजी महिाली.

“िुझ्ा आजोबांना प्ािी-पक्ी ्ांची 
खूप आवड होिी. आमच्ाकडे एक 
लहानसं मतस्ाल्ही होिं आदि त्ांना 
कुत्ा पाळा्चा होिा! पि मी ‘नाही’ 
असं सपष् सांदगिलं.”

“पि का?” मी मध्ेच दवचारलं. 
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प्रेमळ, बोलक्या पोपटयाची ही रोचक गोषट वयाचया आणि लगरेच पुढचया लरेखही वयाचया.  
पोपट खरोखरच हुशयार असतयात हरे त्या शयास्त्ी् लरेखयातून स्पषट होतरे्.

“सांगते. कुत्ा दहा-बारा वर्षंच जगतो. तो गेला 
की सबंध घर दु:खी होतं. लहान मुलांना तर ते 
पचवणं खूपच कठीण जातं असं मी महटलं, की ते 
एकदम गंभीर होऊन महणायचे, मरण हे कोणालाच 
चुकत नसतं. जे जनमाला येतं तयाला मरणही अटळ 
आहेच. मुलांनी तेही अनुभवायला पाहहजे. तयातूनच 
ते खंबीर बनतील.”

पुढे आजी महणाली, “एक हदवस तुझे आजोबा 
थोडे वेगळयाच मूडमधये होते. महणाले, ‘मी हहरवे, 
हनळे लवहबड्डस् आणायला जातोय.’ मी तयाचंयाकडे 
रागाने पूण्ण दुल्णक्ष केलं.” आजी महणाली.

“आजी.. तू ठेवायला पाहहजे होतंस तयानंा. मला 
खूप आवडतात लवहबड्डस्.” मी महणालेच. “हो, 
पण मी तेवहा जनमलेच नवहते!”

“तया हदवशी तुझया बाबांचा वाढहदवस होता.” 
आजी सांगू लागली. आजोबा अशोकला आहण 
हमनीला घेऊन पेटशॉपमधय ेगेले. अशोकला हवा 
होता पोपट आहण हमनीला हवे होते लवहबड्डस्. पण 
वाढहदवस अशोकचा होता, तयामुळे आजोबांनी 
पोपटच आणला. दुकानदाराने आजोबांना साहंगतलं 
की, तो पोपट खूप बोलका आहण नकला करणारा 
आहे; कधी कधी छान तानाही मारतो. जेवहा  
सगळी फलटण घरी आली, तेवहा मी कपाळावर 
हातच मारला.”

“आजी तू इतकी चांगली आजी आहेस, मग तुला 
प्ाणी-पक्षी कसे नाही आवडत?” मी हवचारलं.

“तसं नाही गं, मला खूप कामं असायची.  
तयात पोपटाची कामं! कसं जमणार होतं सगळं!” 
आजी महणाली.

“आजोबांनी तया पोपटाचा हपंजरा टांगला 

वहरांड्ात. तेवहा वहरांड्ाला ग्ील नवहतं. 
मोकळाच होता. आजोबांचं महणणं पडलं, बसेल 
पोपट आकाश बघत, आलयागेलयाला बघत.  
तयाला बंहदसत नाही वाटणार हतथून.”

“आजी, तयाचं नाव काय ठेवलं गं?”  
मी हवचारलं.

 “बाई बाई, तयावरून केवढा वाद झाला. कोण 
महणालं हवठू, हमनी महणाली हमठू. पण आजोबांनी 
तयाचं नाव हरी ठेवलं. आता का महणून हवचारू 
नकोस. आजोबा महणाले की ‘हो’ महणायचं. हरी 
महटलं की देवाचं नाव घेतलं जातं आपोआप महणून 
असेल कदाहचत.”

“हरी केवहा एकदा बोलतो, गातो असं झालं  
होतं सगळयांना. पण हरी काही तोंडातून ब्र  
काढत नवहता.”

“मी एकदा महटलं, तयाला काय फुकटचं खायला 
हमळतंय, तयामुळे नुसता आळशी झालाय. 
बोलायला नको का गायला नको. यावर आजोबा 
मलाच रागावले. हरी तयामुळे माझयाकडे कक्कशय 
आवाज काढून खडूसपणे बघायचा.” 

“आजोबा महणायचे, अरे तयाला जरा आपलंसं 
करून घया आधी, मग बोलेलच तो. वेळ द्ा तयाला 
थोडा. तो कसा खातो, कसा बघतो, याचं हनरीक्षण 
करा की जरा!”

“हरीला हमरची खायला हदली की पुषकळदा तो 
ती खाली टाकायचा की आजोबा ‘पडली’ असं 
महणायचे. हरी मान वाकडी करून ती उचलायचा.” 

“एक हदवस आजोबा ऑफीसला गेले होते. 
दुपारी जेवण उरकून मी आहण हमनी जरा झोपलो 
होतो. माझा डोळा लागला आहण बाईसाहेब केवहा 
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उठल्या मलया कळलंच नयाही.”  
“झोपेत मलया कक्कश् आवयाजयात ‘पडली.. 

पडली’ असं ऐकू आलं आणि मी उठले. बघते 
तर कया्! णमनी जयागेवर नवहती.”  

“बयापरे! आत्या पडली होती?” मी 
घयाबरूनच णवचयारलं..

“हरीचया णपंजऱ्यात नुसतया थ्थ्याट 
चयाललया होतया. आणि तोंडयाने ‘पडली 
पडली’चया घोष चयालू होतया. आसपयास 
णमनी नवहतीच. मयाझ्या कयाळजयाचं नुसतं 
पयािीपयािी झयालं. सगळीकडे तोंडयालया 
लयावया्ची पयावडर सयांडली होती. णमनुटलीने 
आसपयास कोिी नयाही असं पयाहून पयावडर 
लयावया्लया पयावडरचया डबया घेतलेलया होतया. मी 
धयावतच वहरयांड्यात गेले. हरीचया ‘पडली पडली’ 
घोष कक्कश् आवयाजयात चयालूच होतया. वहरयांड्यातून 
मी खयाली पयाणहलं तर कया्!”

“मलया नको सयांगूस. आत्यालया खूप लयागलं 
असियार.” मी ऐकतयानयाही रडया्लया लयागले.

आजी मलया जवळ घेऊन पुढे सयांगू लयागली, 
“णमनी खयाली उभ्या असलेल्या ट्रकमध्े भरलेल्या 
नव्या गयादयांवर पडली होती. मी धयावत खयाली जयाऊन 
मयाझ्या णमनुटलीलया उचलली आणि णतचे पयापे घेत 
रडत रडत वर घरी आले.”

“आजी, तू देवयाचे आभयार मयानलेस की नयाही? तो 
ट्रक णमनीसकट णनघून गेलया असतया तर!!!” मी 
घयाबरून णवचयारलं..

“अगं देवयाचे तर आभयार मयानलेच, पि हरीचेही 
मयानले बरं.” आजी महियाली.

“णपंजऱ्यात हरी फडफडयाट करत ‘पडली पडली’ 
महित होतया.”

मी त्याच्या जवळ जयाऊन त्यालया महियाले, 
“वयाचली वयाचली महि रे बयाबया. तुझ्याचमुळे वयाचली 
रे मयाझी णमनू!”

“घरभर सगळीकडे फेस पयावडर सयंाडलेली होती. 
चेहऱ्यालया लयावया्चया स्ोही णमनीने तोंडयालया फयासलया 
होतया. मयाझया डोळया लयागलेलया पयाहून णमनुटलीने हे 
सव्व उदोग केले होते असं लक्यात आलं. ते उदोग 
करून ती हरीच्या णपंजऱ्याच्या खयाली ठेवलेल्या 
टेबलयावर चढून हरीलया भेटया्लया गेली आणि खयाली 
पडली, पि हरीमुळे वयाचली.”

“त्या णदवसयापयासून हरीने ‘पडली पडली’चया 
घोषच लयावलया. सगळे शेजयारी कंटयाळले. महियाले, 
“अहो, ्यालया दुसरं कयाहीतरी णशकवया नया.”

“आजी, तो कया् कया् बोलया्लया णशकलया गं?”
“कयाऽऽऽही नयाही. पि तरीही मी हरीवर त्यापुढे 

खूप प्ेम केलं. कया सयांग बरं?”
“कयारि त्याने तुझ्या णमनुटलीलया वयाचवलं होतं. 

आतया मी आिियारच एक पोपट,” असं महित  
मी पळयाले. 

-çßlæ Çð´U»Ýð 
Vidyadengle@gmail.com

णचत्ं- अणदती पयाध्े-देसयाई
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मिनतूाई.. िला झोप यते नाहीय.े 
बागुलबुवाची भीती वाटतये. 

अगं.. घाबरू नकोस. बागुलबवुा 
खराखुरा नसतो काही.

नाही... तो खरा असतो. तयाच ेिोठे िोठे दात असतात. लाल लाल 
डोळे, धारदार नख ंआमि आपि कुठेही लपलो तरी आपलयाला  
                                   सहज पकडेल इतके लाबं हात. 

चल.. काहीही काय? वडेीच आहसे तू. कोिी सामंगतल ंतुला 
हे सगळं? तयापके्ा िी तुला एका परीची गोषट सागं ूका?

अग ंताई.. आपली 
मिन ूमकती सिजतूदार 
झालीय ेग.ं राधाला 
बागलुबवुाची भीती 
वाटत होती तर मिननूे 
मतला गोषट सागंनू 
छान रिवल.ं

आई, िला झोप यते नाहीय.े बागलुबवुाची 
भीती वाटतये. 

मृद्गंधाची निनममिती जीवाणू व कवके करीत असतात. जेव्ा माती 
उन्ाळ्ात अ्दी कोरडी असते, तेव्ादेखील जीवाणू व कवके ्ा दोि 

सजीव व्ामितील मगंडळी त्ागंचा जीविक्रम ज्त असतात. ्े करतािा त्ागंच्ा उतसजमिक नक्र्ागंमधूि ‘नजओस्मि’ िावाचा 
रासा्निक पदारमि निमामिण ्ोत असतो. पण ह्ा जीवाणू पेशींमध्े नकंवा कवकागंमध्े वे्ळी उतसजमिक प्रणाली िसल्ामुळे 
ते पेशींमध्े साठिू रा्ते. उन्ाळा जसा कडक ्ोत जातो, तसतसे जनमिीतील पाणी कमी ्ोऊ ला्ते आनण म् ्े असगंख् 
जीव पाण्ाअभावी मरतात. पन्ला पाऊस पडला की मातीमधील त्ागंच्ा मृत पेशीचे नवघटि ्ोते. त्ावेळी ्े नजओस्मि 
रसा्िमुकत ्ोते. मािवी िाक वासासाठी अनतश् सगंवेदिशील असल्ामुळे ्ा ्गंध आपल्ाला ल्ेच जाणवतो.

मातीला सु्गंध का ्ेतो?



पोपट एखाद्ाच्ा आवाजाची नक्कल ्करू श्कतो, 
्कारण त्ाची आ्कलनशकती उत्तम असते. ्ामुळेच 
पोपटांची आजूबाजूच्ा पररस्थितीची समज, त्ांची 
बुद्धिमत्ता आद्ण ्मरणशकती वाखाणण्ाजोगी 
असते. पोपट द्िलेल्ा सूचनांप्रमाणे हालचाली ्करू 
श्कतो, तसंच चक्क ्काही ्कोडीही सोडवू श्कतो. 

पोपटांचं िुसरं वैद्शष्ट्य महणजे त्ांचं िीराघा्ुष््. 
अन्ेक जातींचे पोपट हे ३० वर्षं सहज जगू 
श्कतात. ्काही जातींचे पोपट तर पन्ाशी गाठतात. 

अपवािातम्क उिाहरणांत, ्काही पोपट ८०-९० वर्षं 
जगलेलेही संशोध्कांना आढळले आहेत. पोपटांच्ा 
्ा िीराघा्ुष््ाचं रह्् ्का्, ्ाचं उत्तर आता 
सापडलं आहे. जमघानीतल्ा ‘मॅकस पललँ्क इस्स्टट्यूट 
ऑफ अॅद्नमल द्बहेद्वअर’ ्ा सं्थिेतील सा्द्मऑन 
्मील आद्ण त्ांच्ा इतर सह्काऱ्ांनी ्ावर 
संशोधन ्केलं. ‘िी रॉ्ल सोसा्टी पस्लद्शंग– 
प्रोद्सद्डंगज बी’ ्ा शोधपद्रि्केत हे संशोधन 
अली्कडेच प्रद्सधि झालं आहे.

आ्कलनशकती ही बऱ्ाच प्रमाणात सजीवाच्ा 
मेंिूच्ा आ्कारावर अवलंबून असते. उत्तम 
आ्कलनशकती असलेल्ा अन्ेक सजीवांच्ा मेंिूचा 
आ्कार, त्ांच्ा शरीराच्ा तुलनेत मोठा असल्ाचं, 
पवूवीच माहीत झालं आहे. त्ाचबरोबर उत्तम 
आ्कलनशकती असलेले अन्ेक सजीव िीराघा्ुर्ी 
असल्ाचंही आढळलं आहे. ्ाला ्काही अपवािही 
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आहेत. काही वेळा सजीवांचं आयुषय हे तयांचया 
आकलनशकतीवयततरिकत, तया सजीवाचा आहाि, 
वासतवय, अशा इति घटकांशीही संबंतित असलयाचं 
आढळतं. तयामुळे मेंदूचा आकाि आति जगणयाचा 
काळ यांचा संबंि असला, तिी तो अजूनपययंत 
खात्ीलायक सवरूपात सपषट झालेला नाही. 

सायतमऑन समील आति तयाचंया सहकाऱयांचं हे 
संशोिन दोन शकयतांवि आिािलं आहे. तयातलया 
एका शकयतेनुसाि, पोपटांचया दीघाघायुषयाचा संबिं 
तयांचया आकलनशकतीशी असायला हवा. या 
शकयतेनुसाि जे पोपट हुशाि आहेत, ते अतिक 
जगतात. कािि तयांचया हुशािीमुळे ते प्रततकूल 
परिससथितीशी योगयिीतया जुळवून घेऊ शकतात. 
दुसऱया शकयतेनुसाि, मेंदूचया वाढीचया वेगाचा 
दीघाघायुषयाशी संबंि असू शकतो. पोपटांचा मेंदू मोठा 
असलयानं, तयांचया मेंदूचया वाढीला अतिक वेळ 
लागत असावा. यामुळे या शकयतेनुसाि, पोपटांना 
आपसूकच दीघाघायुषय लाभत असावं.

सायतमऑन समील आति तयाचंया सहकाऱयांनी 
आपलया संशोिनात या संदभाघात, पोपटांचया 
तवतवि जातींची तुलना किणयाचं ठिवलं. 
यासाठी या संशोिकांनी, एक हजािाहून अतिक 
प्रातिसंग्रहालयांमिलया सववा लाखांहून अतिक 
पोपटांची तवतवि प्रकािची मातहती गोळा केली. 
आज जगभि पोपटांचया सुमािे नववद प्रजातींतील 
(genus) जवळजवळ चािशे जाती (spe-
cies) अससततवात आहेत. सायतमऑन समील आति 
तयांचया सहकाऱयांनी आपलया संशोिनात, सुमािे 

२५० जातींचा अभयास केला. तयांनी अभयासलेलया 
जातींपैकी काही जाती या दोन वरायंपेक्ा कमी 
जगिाऱया होतया, ति काही जाती या ३५ वरायंहून 
अतिक जगिाऱया होतया. 

या संशोिकांचया तवशलेरिातून असं सपषट 
झालं की, पोपटांचं आयुषय हे तयांचया मेंदूचया 
आकािाविच अवलंबून असतं! (पकयांचया मेंदूंची 
वजनं ही तयांचया कवटीचया आकािमानावरून 
काढली जातात.) मोठ्ा आकािाचा मेंदू असिाऱया 
पोपटांचं अपतेक्त आयुषय हे दीघघा होतं. शिीिाचया 
आकािाचया तुलनेत मेंदूचा मोठा आकाि हा 
आकलनशकती चांगली असलयाचं दशघावतो. 
साहतजकच दीघाघायुषय हे मेंदूचया आकािाशी 
तनगतित असलयाचं या तनिीक्िांतून सपषट झालं. 
मेंदूचया वाढीला लागिाऱया काळाचा, आहािाचा, 
पोपटांचया दीघाघायुषयाशी काहीच संबंि नसिं, ही या 
संशोिकांचया दृषटीने एक आशचयाघाची गोषट होती.

मािसाचया व पोपटांचया मेंदूत, तसंच 
जनुकीय आिाखड्ातलया (genome) मेंदूचया 
तवकासाशी संबंतित भागांतही सामय तदसून आलं 
आहे. मािसाला जशी उत्तम आकलनशकती 
आति दीघाघायुषय तमळालं आहे, तसंच पोपटालाही.  
प्रततकूल परिससथितीला तोंि देणयाचया या असािािि 
क्मतेमुळेच पोपटाला दीघाघायुषय लाभलं आहे!

सायतमऑन समील यांचया मते, कदातचत 
मोठा मेंदू असिािे हे बुतधिमान पक्ी तवतवि गोषटी 
तशकणयासाठी अतिक वेळ देत असतील. यामुळे 
प्रतशक्िात जिी जासत वेळ जात असला तिी, 
कदातचत या पककया प्रतशक्िामुळेच तयांना प्रततकूल 
परिससथितीला तोंि देिं शकय होत असेल. महिून 
तयांना दीघाघायुषय लाभत असेल!

-राजीव चिटणीस 
science@vidnyanmarg.net.in

(वैज्ातनक व तवज्ान-लेखक)

पोपट दीर्घकाळ का जगतात, यावर 
एक नवं संशोधन प्रससद्ध झालं आहे...
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आयोजक 
Institute For Psychological Health (IPH) 

आणि 'वयम्' माणिक

णरिय ‘वयम्’ वाचक,
िरिरेम शुभरेच्ा!

लॉकडाऊनपूर्वीच्ा चार र्राांमध्ये तुफान ्शसर्वी ठरलयेल्ा 
‘बहुरंगवी बहर’ सपर्धेचं हये पाचर्ं र्र्ष.. तुमहांला सहभागवी 
वहा्ला मजा ्येईल अशवी हवी सपर्ा्ष! सातर्वी तये नर्र्वी 
इ्त्येतवील हरहुन्नरवी वर्द्ार्वी-वर्द्ावर््षनवी ्ा सपर्धेत सहभागवी 
होऊ शकतात. हवी सपर्ा्ष अनयेक दृष्वीनये आगळवी-र्येगळवी आहये.

‘हरहुन्नरवी वकंर्ा बहुवर्र् बुवधिमत्ा असलयेलवी वकंर्ा 
बहुअंगानये बहरत असलयेलवी मुलं’ शोर्णारा हा एक 
महत्र्ाचा प्रकलप आहये. 

गयेल्ा शतकात जसजसा मानसशासत्ाचा आवण 
वशक्षणशासत्ाचा वर्कास होऊ लागला, तसतसं बुवधिमत्ा 
महणजये नयेमकं का् आवण तवी कशवी मोजार्वी, ्ार्र वर्चार र् अभ्ास 
सुरू झाला. तक्कशुधि वर्चार करण्ाचवी क्षमता, गवणत वर्र्ातवील कौशल्ं, सामान् व्र्हाराचं 
आकलन, जग आवण सर्तःबद्दलचवी समज, अडचणींचवी उकल करण्ाचये कसब अशा अनयेक गुणांचा 
अंतभा्षर् ‘बुवधिमत्ये’मध्ये केला गयेला. 

हळूहळू लक्षात ्येऊ लागलं कवी, बुवधिमत्ा काहवी एर्ढ्ापुरतवी म्ा्षवदत नाहवी. कारण अशा 
मोजमापांमध्ये उतककृष् असलयेलये अनयेकजण प्रत्क्ष जवीर्नात ्शसर्वी ठरतातच असं नाहवी. अशा 

हरहुन्नरी मुलांचा 
शोध-रिकल्प!
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निरीक्षणांमुळे दोि क्षषेतांमधल्ा संशोधिाला गती नमळाली.
पनिलं क्षषेतं िोतं, ‘भाविांक’: भावनिक दृष्ीिषे जी व्कती अनधक सक्षम, ती ्शसवी आनण 

आिंदी िोण्ाची शक्ता जासत! भावनिक स-क्षमता ्षेतषे कशातूि? सवत:च्ा आनण इतरांच्ा 
भाविांची जाण, त्ांचा सवीकार आनण त्ािुसार केलषेलं अिुरूप वत्ति! 

दुसरं संशोधिक्षषेत मिणजषे, ‘Theory of Multiple Intelligence’ अरा्तत ‘बिुरंगी बुद्ी’! 
तबल्ाच्ा ल्तालाचं गनणत सिज आतमसात करणारं मूल पुसतकी गनणतात कचचं ठरतं... एखाद्ा 
क्ीडाप्रकारामध्षे अप्रनतम कौशल् दाखवणारी व्कती डबल ग्रॅज्ुए् असा्लाच िवी असं िािी... 
कुठल्ािी नबझिषेस सककूलमध्षे नशक्षण ि घषेता, कतृ्ततववाि उद्ोजक बिता ्षेतं... व्विारामध्षे 
सतत नदसणाऱ्ा अशा अिषेक उदािरणांिी िषे नसद् केलं की, बुद्ीच्ा व्ाख्षेला पारंपररक 
चौक्ीतिू मुकत केलं पानिजषे. संशोधकांिी बुनद्मत्षेचषे साठाच्ावर पैलू शोधलषे. कािी जण गनणती 
बुनद्मत्ा घषेऊि ्षेतात (प्रा. रामािुजि), तर कािी सूर-ल्ीची बुनद्मत्ा (लता मंगषेशकर), 
कािीजण ्ंताबरोबर तनम्तषेिषे आनण सिजपणषे काम करू शकतात, तर कािीजण माणसांबरोबर... 
कािींची बुद्ी कोणत्ािी क्षषेतातील नसद्ानतांिा िात घालतषे, तर कािीजण त्ा नसद्ानतांचा 
व्विारात उप्ोग करीत एखादषे उपकरण त्ार करतात.

ज्ा व्कतीमध्षे बुद्ीचषे एकापषेक्षा जासत पैलू आिषेत आनण ज्ा व्कतीचं आ्ुष् सवाांगािषे फुलूि 
्षेतं, तो/ती जगण्ाचा आिंद तर लु्तषेच, नशवा् समाजालािी ्ोगदाि दषेऊ शकतषे.

मिणूि अिषेक नवष्ांचं ज्ाि आनण भाि ज्ांिा आिषे आनण कािी नवष्ांमध्षे प्रावीण् 
नमळवण्ाची शक्तािी त्ांच्ात आिषे, अशा नवद्ार्ाांिा शोधलं पानिजषे. त्ांच्ा नवकासासाठी 
खास प्र्त्निी करा्ला पानिजषेत. अशा बिुरंगी बुद्ीचा बिर- सपधा्त, परीक्षा, ्ककेवारी, अरॅडनमशि 
्ांच्ा िलल्ािषे गळूि नकंवा कोमषेजूि जाता कामा ि्षे. 

्ा सगळ्ा नवचारातिूच २०१६ साली ्ा प्र्ोगाचा जनम झाला. आपण जरी ह्ा उपक्माला 
‘सपधा्त’ असं िाव नदलं असलं तरी, तो एक शैक्षनणक, सामानजक, सांसककृनतक आनण मािसशासती् 
प्रकलप आिषे. 

्ा प्रकलपामध्षे भाग घषेऊि उत्म कामनगरी करणाऱ्ा नवद्ारथी-नवद्ानर्तिींसाठी आमिी खास 
नवकासनशनबरं आ्ोनजत करतो. त्ांिा नवकासाच्ा प्रत्षेक ्पप्ावर जरूर माग्तदश्ति करतो. 

्ा प्रकलपात िककी सिभागी विा. िी प्रशिावली सोडवा. त्ा निनमत्ािषे तुमिी सवत:च्ा  
अंतरंगात डोकवाल. 

सपधधेचषे सवरूप व नि्म िी् समजूि घ्ा. तुमच्ा भरघोस प्रनतसादाची आमिी वा् बघतो्. 
आमिांला नवशवास आिषे की, ्ात सिभागी झालषेली मुलं पुढे समाजाला भूषण ठरणार आिषेत.   

                   शुभदा चौकर                  डॉ. आनंद नाडकर्णी 
               मुख् संपादक, 'व्म्’                    का््तकारी नवशवसत, IPH
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१. प्रवेशमूल्य १५० रुप्ेय. रोख, चेक ककंवा ऑनलाइन भरू शकता. बँक किटेल्स, पेमेंट 
QR कोि पान क्रमांक २४ वर पाहा. पेमेंट केलेल्ाची ररक्सट उत्तरपकरिके्सोबत पाठवावी.
२. ही सपराधा फकत ७वी ते ९वीच्या कवद्ार्ाां्साठीच आहे. 
३. ्सवधा प्रशनाांची उत्तरां कलकहणां अपेकषित आहे. शक्तो कोणताही प्रशन वगळू नका. प्रशनाांची 
उत्तरां सवतांरि कागदावर, कागदाच्ा एकाच बाजूला, चारही बाजूांना ्समा्स ्सोिून ्ुसवाच् 
अषिराांत कलहा.
४. उत्तरपकरिका इमेलने पाठवणार असल्यास PDFमध्ये ककंवा हसतकलकित सककॅन  
करून पाठवा. 
५. उत्तरां तुमच्ा मनातली अ्सणां अपेकषित आहे. त्ामुळे अन् कोणालाही त्ाांत लिुबिु 
करू देऊ नका. तुमची उत्तरां आमच्ाकिे ्ुसरकषित राहतील, ती आमही कोणालाच कळू 
देणार नाही. उत्तरपकरिकेबरोबर प्रमाणपरिां जोिू नका.
६. उत्तरं मराठी / इंग्लश ककंवा कमंग्लश भाषेत चालतील.
७. मुद्ाम शेवटच्ा तारखेप्ांत न थाांबता उत्तरां कलहून झाल्ावर लगेच पाठवा. एकाचवेळी 
एकाच कदवशी ब्सून पूणधा प्रशनपकरिका ्सोिवण्ापेषिा कवचार करून टपप्ाटपप्ाने ्सोिवा.
८. उत्तरपकरिका कुरर्र ककंवा पोसटाने पाठवत अ्सल्ा्स ‘व्म्’ का्ाधाल्ात पाठवावी. 
पत्ता- ‘बहुरांगी बहर’ ‘व्म्’ माक्सक, न्ू वांदना को.ऑप.हा.्सो., ३रा मजला, लालबहादूर 
शासरिी मागधा, वांदना क्सनेमाजवळ, ठाणे (प.)- ४००६०२, दूरधवनी : ०२२-२५९८६२७३/ 
६९०८६२७३. इमेलने पाठवण्यासाठी- baharbahurangi@gmail.com

९. उत्तरपकरिका १५ ऑगस्ट २०२२ प्ांत पोहोचेल, ्ाची काळजी घ्ा.
१०. परीषिकाांचा कनणधा् अांकतम राहील. 
११. ग्टचचाचा (५ नोवहेंबर) व अंतीम का्यचाक्रम (६ नोवहेंबर २०२२) ठाण्ात होईल. 
१२. गटचचाधा व मुलाखत फेरी्साठी कनविल्ा गेलेल्ा कवद्ार्ाांना, ठाण्ाप्ांत ्ेण्ा-
जाण्ाचा, राहण्ाचा खचधा व ्सो् सवत:ला करावी लागेल.

 प्रवेकशका पाठवताना हे लक्ात घ्या-

Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó ÁéÜñ 202218



१. नाव-

२. मुलगा / मुलगी-
 
३. जनमदिनांक-                         वय-

४. घरचा पत्ा आदि व्हॉटसअॅप क्रमांक-

५. इयत्ा-    इमेल-

६. शाळेचे नाव- 

७. शाळेचा पत्ा व संपक्क क्रमांक-

८. दशक्षिाचे माधयम- 

९. पालकांचे नाव-  वडील-वयवसाय- 
    आई-वयवसाय-

१०. तुझया आवडीचया गोषटी-
 अ. अभयास- दवषय-
 ब. कला/ क्रीडा/ छंि इतयािी-  

११. आवडीचया गोषटींपैकी खास कौशलय कशाकशात आ्े? 

१२. यांपैकी कशात तू प्ावीणय दमळवले आ्े? (सूचना- पाररतोदषकं, सपर्धेतील यश,  
      परीक्षा यांचा तपशील दल्ा, मात्र प्मािपत्र ंजोडू नका.) 

१३. मी असा / अशी आ्े... (जासतीत जासत ३० शबिांत) 
 
१४. तुझया घरातील तुझी आवडती जागा कोिती ? का? (जासतीत जासत ३० शबिांत)
  
१५. तुला कोिकोितया भाषा येतात? 
     वाचन-                      लेखन-                संभाषि-

वयक्तगत माद्ती

ब्ुरंगी ब्रची 

प्शनावली डाऊनलोड 

करणयासाठी 

https://wayam.

in/bahurangi-

bahar-spardha.

html या दलंकला 

क्लक करा.
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१६. तू वाचलेलं आणि तुला आवडलेलं पुसतक 📖 कोितं? का? (जासततीत जासत 
१०० शब्ांत)

१७. तू पाणिलेला आणि तुला आवडलेला णचत्रपट 🎬 कोिता? त्ातलं का् का् 
आवडलं? (जासततीत जासत १०० शब्ांत)

१८. णकतती वेळ सक्तीनवर घालवल्ावर तुला जाितीव िोते, कती आपलं चुकतं् ? अशा 
वेळती तू का् करतेस/तोस? (जासततीत जासत ५० शब्ांत)

१९. ऑनलाइन शाळा सुरू असताना तू केलेलती एखा्ती धमाल वि्णन कर (जासततीत 
जासत ५० शब्ांत) णकंवा त्ावर व्ंगणचत्र (pocket काट्टून) काढ. 

२०. मो्क ते नूडलस खाद्यसंसककृततीशती तुझती ओळख आिे. तुझ्ा 
वाढण्वसाच्ा 🎂 ण्वशती तुला कोिता प्ार्ण खा्ला आवडेल? 
त्ामागचती कारिं सांग. (जासततीत जासत ३० शब्ांत)

२१. कलपना कर, तुझ्ा आईने १५-२० वर्षं नोकरती केलती्े, आणि 
आता तती णनवृत्त झालती्े. अचानक आलेल्ा मोकळेपिामुळे तती 
सध्ा उ्ास 👱असते. ्ा पररससरततीत तू णतच्ासाठती का् 
करशतील? (जासततीत जासत ३० शब्ांत)

२२. पॅराऑणलस्पकमधला तुला आवडलेला/लती खेळाड् कोिता/तती? का? (जासततीत 
जासत ३० शब्ातं)

२३. ्ा व्कतींच्ा तलुा पटलले्ा आणि न पटलेल्ा ्ोन गोषटती एकेका वाक्ात णलिती.    
        १. नरेंद्र मो्ती 
        २. राज ठाकरे 

अंतरंग
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२४. यांचयातील कोणता गुण तुला घयावासा वाटतो? (प्रतययेकी दोन वाकयये) 
     १. नीरज चोप्रा 
     २. पी. व्ी. ससंधू
     ३. प्रज्ानंद रमयेशबाबू 

२५. कलासला फकत 'ढ' मुलंच जातात असं कसवता म्णाली. ्ये ऐकून संगीता धो 
धो रडायलाच लागली. संगीताचया रडणयामागये काय कारण असयेल असं तुला वाटतं? 
(जासतीत जासत ५० शबदातं)

२६. कोसवडचया काळात तू आई-बाबांची 👥चचाचा ऐकली असशील. दोघांचया्ी 
पगारात कपात झाली आसण पगार कधी समळेल याची्ी खात्ी ना्ी. तयेव्ा अनयेक 
गोषटींत काटकसर करावी लागणार. अशावयेळी तुझया मनात नयेमके कोणतये सवचार 
आसण भावना आलया? (जासतीत जासत ३० शबदांत)

२७. आजी-आजोबांकडून तू सवतःचया सवकासासाठी काय सशकलास/ लीस? तयांचया 
कोणतया सवयी तू घयेत आ्येस? (जासतीत जासत ३० शबदांत)

२८. लता मंगयेशकर यांचं नुकतंच सनधन झालं. तू तयांचयावरील 
अनयेक कायचाक्रम पास्लये असशील, लयेख वाचलये असशील. तुला 
लतादीदींचया वयककतमत्वासवषयी काय वाटलं तये सल्ी. (जासतीत 
जासत ५० शबदांत)

२९. या दोन्ींत काय फरक आ्ये, असं तुला वाटतं? (प्रतययेकी ३० शबदांत)
    १. डाएट / उपवास
    २. सण / सयेसलब्येशन 
    ३. ससनयेमा / पुसतक 

३०. वतचामानपत्ात ययेणाऱया कोणतया बातमया तुला वाचायला आवडतात आसण कोणतया 
त्ासदायक वाटतात? (जासतीत जासत ३० शबदांत)
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३१. तुझी मावस बहीण तुझ्ाकडे राहा्ला आली्े. ततच्ाकडे भरपूर मोकळा वेळ 
आहे, ततला सुचत नाही्े का् करा्चं. तू ततला का् सुचवशील? (जासतीत जासत 
३० शब्ांत)

३२. तू आतण तुझी मैत्ीण परीक्ेला चालला आहात, ३० तमतनटांत सेंटरवर पोहोचा्चं 
आहे. कलपना कर, ततला चककर आली. अशावेळी तू का् करशील? (जासतीत जासत 
३० शब्ांत)

३३. गेल्ा वर्षभरात तू 🎶गाणं, नृत्, कराटे असे तीन कलास 
लावलेस आतण सोडलेस. आता तगटारचा 🎸कलास लावला्, 
त्ातही मजा ्ेत नाही आतण तोही कलास सोडा्चा आहे. हे 
घरच्ांना कसं सांगशील? (जासतीत जासत ५० शब्ांत)

३४. तुला घराच्ा आसपास त्सणारं तनसगा्षचं रूप–🌄
्ावर १०० शब्ांत गद्य/पद्य तलही तकंवा ्ा तवर्ावर A4 

काग्ावर तचत् काढून त्ा तचत्ाखाली एक तचत्ओळ तलही. 

३५. आईवर रागावलेली गा्त्ी📱फोन बाहेर तवसरून आतल्ा खोलीत गेली. पण 
तासाभरानं खोलीबाहेर आली तर त्ा रागाचा मागमूसही नवहता. का् जा्ू घडली 
असेल ्ा एका तासात? (जासतीत जासत ५० शब्ांत)

३६. कलपना कर, तू एक खेळाडू 🏃आहेस. एक अत्ंत महत्वाची आतण मोठी सपरा्ष 
एका मतहन्ावर आली आहे. प्रॅककटस करत असताना तुला इजा झाल्ामुळे ‘सहा 
मतहने खेळ बं्’ असा डॉकटरांचा सलला आहे. हीच सपरा्ष आता पुढच्ा वरषी होईल. 
्ातवर्ी तुझे तवचार आतण भावना सपषट कर. (जासतीत जासत ५० शब्ांत)

३७. तुझ्ा पुढील आ्ुष्ात मोबाइल गेमसचे का् स्ुप्ोग होतील असं तुला  
वाटतं? का? (जासतीत जासत ३० शब्ांत)

३८. तुझ्ा घरी सुट्ीत बरेच नातेवाईक राहा्ला आले होते. त्ा काळात तुझ्ा घरच्ा 
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मदतनीस मावशींना अधिक श्रम करावे लागले. याची दखल तू संभाषणातून व 
वत्तनामिून कशी घेशील? (जासतीत जासत ३० शबदांत)

३९. तुला एक धदवसासाठी धशक्षणमंत्ी केलं तर धवद्ारयाांचया भधवषयावर पररणाम 
करणारे कुठले दोन महत्वपूण्त धनण्तय घेशील? (जासतीत जासत ३० शबदांत)

४०. कलपना कर, तुझी मतं आधण तुझया धमत्-मैधत्णींची 👦👧 काही महत्वाचया 
धवषयांवरची मतं वेगळी आहेत. तयामुळे तुमचया मैत्ीवर काही पररणाम होतो का? 
(जासतीत जासत ३० शबदातं)

४१. कलपना कर, युक्ेनमधये तुझा धमत्/मैत्ीण अडकला/ली आहे. तुला इमेल 📧 

पाठवायचाय. तयात तू काय धलधहशील? (जासतीत जासत ५० शबदांत) 

४२. अभयासावयधतररकत तुझयाकडे असणाऱया कौशलयांचा पुढील आयुषयात उपयोग 
होईल असं वाटतं का? तो कसा करावा याबद्दलचे शबदधचत् धलही. 
(जासतीत जासत ५० शबदातं)

४३. कलपना कर, तू एखादं काम करत असताना तुझे वडील 
कामात सतत सूचना देतायत आधण तयामुळे तुझी धचडधचड 
होतेय. अशावेळी तू काय करशील? (जासतीत जासत ५० 
शबदांत)

४४. मोबाइलचया📱एका ककलकवर सगळी 
माधहती उपलबि आहे. या माधहतीचा उपयोग तू 
पररणामकारकररतया केलयाचा एखादा अनुभव सांग. (जासतीत जासत ५० शबदांत)

४५. समज, तुझी आधण तुझया आजोबांची राजकारणाधवषयी मतं वेगळी आहेत. 
तयावर चचा्त सुरू आहे. तुझया आई-वधडलांचं असं मत आहे की मोठांशी वाद घालू 
नये. या बाबतीत तुझं काय मत आहे? आधण ते पालकांसमोर कोणतया शबदांत किी 
मांडशील? (जासतीत जासत ३० शबदांत) 

Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó ÁéÜñ 2022 23



४६. कल्पना कर, एक दिवस अचानक तुझ्ा दिललडिंगमधला एक लहान, दतसरी-
चौथीतला मुलगा सगळ्ाांसमोर िुसऱ्ा मुलीला महणतो, “आज्पासून तू माझी 
गल्लफ्रेंड.” 🚸 ्ा ्पररल्थतीमधले सांभाषण तू कोणत्ा ्पद्धतीने हाताळशील? 
(जा्तीत जा्त ३० शबिाांत)

४७. तुझ्ा गुणाांमुळे तुझ्ा घरची मांडळी एका भावाची तुझ्ािरोिर तुलना करताहेत; 
ज्ामध्े त्ाला कमी लेखलां जातां्, तर तुझां कौतुक होतां्. त्ािद्दल तुला का् 
वाटतां? (जा्तीत जा्त ३० शबिाांत)

४८. राकेश शाळेच्ा ग्ु्प प्ोजेकटचा लीडर 👤महणून नेमला गेला्. ्पण त्ाचां 
कोणी नीट ऐकून घेत नाही्े. त्ामुळे प्ोजेकट गती ्पकडत नाही्े. अशा वेळी त्ाने 
का् करावां? त्ाला का् सलला िेशील? (जा्तीत जा्त ३० शबिाांत)

४९. कल्पना कर, तुझ्ा शाळेमध्े नुकताच Bullying (िािादगरी) दवरोधात  
एक Group (गट) त्ार करण्ात आला् आदण तू त्ाचा / त्ाची प्मुख आहेस.  
तू गटाच्ा माध्मातून कोणकोणती कामां करशील? ५ मुद्द ेदलही. (जा्तीत जा्त 
५० शबिाांत)

५०. इदतहासातील गोषटी ििलता ्ेत नाहीत. ्पण तुला इदतहासात जाऊन एक गोषट 
ििलता आली तर तू कुठली गोषट ििलशील आदण त्ाचे ्पररणाम का् होतील असां 
तुला वाटतां? (जा्तीत जा्त ३० शबिाांत)
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निबंध लेखि निजेते- उत्तम चार 
आनिती प्रिीण िािखडे, चौथी, हेमा पाटील 
इंग्लश प्रायमरी स्कूल, जरूड, नज. अमरािती
सिरा राहुल पाटण्र, पाचिी, आय्यि िरड्ड 
स्कूल, िारजे, पुणे  
जानहिी ओम िांडे्र, सातिी, सरसिती 
से्णडरी शाळा, ठाणे 
साथ्य् श्ीराम पिार, आठिी, आपपासाहेब 
पी. एस. पाटील माधयनम् निद्ालय, जळगाि 

आसपास जाणवणारा वसंत ऋतू- सपराधा निकाल
‘वयम्’ मासिकाचया मार्च मसिनयाचया अंकात ‘आसपास जाणिणारा िसंत ऋतू’ िी 
स्परा्च आयोसित करणयात आली िोती. यामधयये विंत ऋतूत सििणारं िृष्ीरं लोभि रू्प 
सिबरं सकंवा सरत्रसवरू्पात ्पाठवायरं िोतं. या स्परधेला मुलांिी भरभरूि प्रसतिाि सिला. 
या स्परधेरं ्परीक्षण लयेसिका कांरि िोशी आसण िं्पािक शुभिा रौकर यांिी केलं. 

परीक्ष् मिोगत- 
िमसकार बालिोसतांिो! ‘वयम्’िये घोसित केलयेलया 
स्पराांिा तुमिी ियेिमीर भरभरूि प्रसतिाि ियेता, यारा 
‘वयम्’ ्ीमला आिंिर आिये. ्पण ्परीक्षण करतािा 
एक गोष् प्रकिा्चिये िाणवली, ती मिणिये तुमरं 
मत, तुमिांला काय वा्लं? तुमिी काय ्पासिलं? 
िये अ्पयेसक्षत अितािा बरीर मुलं िव्चिारारण मत, 
्पुसतकी भािा आसण वण्चि यातर अडकलयेली 
आियेत. अिं का बरं िोतंय?

मग? सलसिणार िा या्पुढे सवतः सवरार करूि 
सवतःचया भाियेत? तुमिी िये ्पािाता, िये अिुभवता, िये 
तुमिांला वा्तं तये तुमचया भाियेत सलिाल, तयेविा एक 
आगळार आिंि तुमिांला समळेल, तोिी अिुभवा!

नचत्र रेखाटि निजेते- उत्तम पाच
 अक्षरा पालिण्र, आठिी, नसस् स्कूल, पुणे 
 सिािंिी आिंि बाबरे्र, सहािी, भारतीय 
निद्ा भिि, पुणे  
 तिया पराग धमा्यनध्ारी, सहािी, मुंडले 
इंग्लश नमडीयम स्कूल, िागपूर 
 मरहार भाग्यि,े सातिी, आििं नि्ेति, िानश् 
 अपणा्य गणेश ्ोठिडे, पाचिी, निरली 
पग्ल् स्कूल, िानश्

तिया रमा्चसरकारी

मलिार भाग्चवयेसवािंिी बाबरयेकर

अक्षरा ्पालवणकर

अ्पणा्च कोठवडे
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बहारदार शिशबराची मेजवानी  
‘बहुरंगी बहर’ या आपलया प्रकलपातील निवडक मुलािंा बक्ीस महणूि नमळतं एक निनबर. 
आपली ‘बहारदार’ मुलं या निनबराची अगदी वाट बघत असतात, कारण तयाचंया मिात 
खदखदणाऱया, वयाचया या टपपयावर तयांचयासाठी  महत्वाचया असलेलया नवषयांवर या 
निनबरात चचाचा होते. यंदा हे निनबर आमही ऑिलाइि घेतलं. तयात एक सत्र पालकांसाठीही 
होतं. या निनबराचया वृत्ानताचा भाग १ तुमही जूिचया अंकात वाचला असेल.
...वाचा या अंकात निनबराचया वृत्ानताचा हा भाग २. हे वतृ्ांकिही या प्रकलपातील 
मुलांिीच केलं आहे. 

करियि प्लॅनिंग
‘बहुरंगी बहर’ या स्पर्धेमुळे आणि या्पूर्वीचया 

णिणबरांमधयये भयेटलयामुळे आमही एकमयेकांना ओळखत 
होतो. णिणबरामधयये जुळलयेली मैत्ी गयेली दोन र्र्षं मात् 
लॉकडाऊनमुळे ऑनलाइन सर्रू्पातच ठेर्ार्ी लागली. 
यंदाचं णिणबरही ऑनलाइनच झालं.  

आमचयासाठी उ्पयकुत असलयेलया ‘कररयर पललॅणनगं’ 
या सत्ाला सरुुर्ात झाली. मानसतज्ज्ञ प्ाची णचत्ये आणि 
मर्रुा लोंढे या सत्ाचया माग्गदि्गक होतया. 

तयांनी आमहांला सांणगतलं- कररअर महिजये काय 
तर; An occupation undertaken for a ‘significant period’ of a person’s life and 
with opportunities for progress. अिी सो्पी आणि तरीही एर्ढी महत्र््पूि्ग वयाखया कररयरची 
होऊ िकतये हये आमहांला नवयानयेच कळलं. आ्पलयाला काय झये्पतंय, काय आर्डतंय तये बघणयासाठी, 
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नैराश्य टाळण्यासाठी करर्यरचं प्लॅननंग अत्यंत आवश्यक आहे. कारण एखादं करर्यर ननवडल्यानंतर ते 
आपल्यासाठी अनेक कारणांनी ्योग्य नाही, असं ्क्ात आल्यास करर्यर बद्णं भारतात सोपं नाही. 
मधुराताईने उदाहरणं देत आमच्याशी हा संवाद साध्ा. 

त्या चचचेनंतर आमहां्ा जाणव्ं की, एखाद्ा नवष्यात नोकरी करण्यासाठी तो नवष्य आवडणं खूप 
महत्वाचं असतं. जर आवडत नसे् , पटत नसे्, जमत नसे् तर त्यात मजाही ्येत नाही आनण कामही 
चांग्ं होत नाही. एखादं काम करण्यासाठी नुसतीच आवड महत्वाची नसते, तर त्यासाठी आवश्यक 
अस्े्ी इतर कौशल्यहंी आतमसात करणं आवश्यक असतं. माककेनटंग क्ेत्ासाठी extrovert, उत्तम 
संवादकौशल्य असणारी व्यकती अपेनक्त असते.

करर्यर ननवडताना ज्याप्रमाणे ते कसं ननवडा्यचं ्या प्रशनाचा नवचार करणं आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणे 
ते चुकीचं कसं ननवडा्यचं नाही, ननवडीची चूक होऊ न्ये, ्यासाठी कुठ्े फॅकटस्स ्क्ात घ्या्यचे, का्य 
टाळा्यचे ्याचाही नवचार करणं महत्वाचं आहे, हे आमहां्ा कळ्ं. तसंच पा्कांच्या, कुटुंबाच्या आनण 
सामानजक दबावातून, gender stereotyping च्या दबावातून ननण्स्य घेणं कटाक्ाने टाळा्य्ा हवं.  
भावननक दबावातून तर मी हा ननण्स्य घेत नाही्ये ना, हेही पडताळून बघा्य्ा हवं. 

करर्यर कसं ननवडा्यचं ्यासाठी सा्यकोमलॅनरिक टेस्टंगचा खूप चांग्ा उप्योग होतो. ्यामध्ये नवद्ार्या्सचा 
क्, बुनधिमत्ता, रस-आवड, ्वभाव, व्यसकतमत्व आनण अंगभूत कौशल्य (innate abilities) ्याबद्द् 
मानहती नमळते व करर्यर ननवडताना त्याचा अनधकानधक उप्योग करता ्येतो. करर्यर ननवडताना गोंधळ 
उडा्े्ा असे्  तर ही टे्ट करणं उत्तमच! 

एखाद्ा करर्यरनवष्यी नवचार करताना त्यात नमळणारा पैसा, ्टेटस-रर्पेकट ्याचा माझ्यावर नकतपत 
पररणाम होतो्य? त्या पररणामांना सामोरे जाण्याची माझी त्यारी आहे का? इच्ा आहे का? मी ननवडत 
अस्ेल्या नवष्याच्या नशक्णासाठी व जम बसण्यासाठी नकती वषषं खच्स करावी ्ागणार आहेत? मी 
ननवड्ेल्या क्ेत्ा्ा भारतात तसेच भारताबाहेर नकती वाव आहे? अशा अनेक मुद्ांचा नवचार वहा्य्ा 
हवा, हे आमहां्ा उदाहरणांसह समजाव्ं गे्ं. 

आपण ननवड्ेल्या नवष्याती् तजज्ञ व्यकती, सध्या नशकत अस्े्े नवद्ार्थी ्यांच्याशी संपक्क साधावा, 
त्यांना प्रशन नवचारावेत. शक्य असल्यास त्या नवष्याशी ननगनडत नठकाणी वहहॉ्ंटीअररंग, इंटन्सनशप करून 
बघाव्यात. 

्ंदावर आधाररत करर्यर उभं करा्य्ा केवळ प्रनतभा असून उप्योगाचं नाही. असं करर्यर श्ोते/दश्सक 
्यांच्या प्रनतनरि्येवर अव्ंबून असतं. मी अनतश्य उत्तम कामनगरी के्ी तरीदेखी् समोरच्यांचा प्रनतसाद 
माझ्या हातात नाही त्यामुळे स्र्र ्यशाची खात्ी नाही. त्यामुळे असं करर्यर बलॅकअप महणून असणं ठीकच, 
परंतु चांग्ी शैक्नणक कारकीद्स असणं खूप महत्वाचं आहे. 

प्राचीताई आनण मधुराताईने करर्यर प्लॅननंगनवष्यी खूप सनव्तर आनण सहज सोप्या भाषेत आमच्याशी 
गपपा मारल्या. आमहा नशनबरार्थींच्या मनात्े प्रशन आमच्यातल्याच मुकता आनण ्ममृतीने नवचार्े. 
एकंदरीतच आमहां्ा ्योग्य माग्स दाखवण्याचं काम ्या सत्ाने के् ं. र्ँकस ‘व्यम्’.

-अर्पिता कुलकर्णी (प्रर्म वष्स, क्ा शाखा)
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निर्णय-प्रनरिया आनर स्ट्रेस मॅिेजमेंट 
‘बहुरंगी बहर’चं शिशबर online करणं हाही एक वेगळाच अनुभव होता. शिशबराच्ा ्ा सत्ाचा शवष्च 

भन्ाट होता- शनण्ण्-प्रशरि्ा आशण स्ट्रेस मॅनजमेंट. मृणम्ी ताई आशण केतकी ताई ्ा सत्ाच्ा माग्णदि्णक 
होत्ा. दोनही ता्ांनी शनण्ण् घेण्ाच्ा प्रशरि्ेपासून ते एखादा चुकलेला शनण्ण् कसा हाताळा्चा इथप्यंत 
अनेक इंटरेसस्टिंग गोषटींवर गपपा मारल्ा.

 अनेकदा शनण्ण् घेणं हा एक वेगळाच संघष्ण असतो. रोज घ्ाव्ा लागणाऱ्ा छोट्ातल्ा छोट्ा 
शनण्ण्ापासून ते आपल्ा एकंदरीतच आ्ुष्ाला वळण देणाऱ्ा खूप महत्वाच्ा शनण्ण्ाप्यंत सगळ्ा 
शिकाणी आपण गोंधळलेले असतो. कधी कधी छोटासा शनण्ण् पटकन घेऊन ररकामे होतो, कारण भलेही 
तो चुकला तरी त्ाचे पररणाम काही फार मोिरे होणार नसतात. असे छोटरे शकंवा आपल्ाला रस वाटणाऱ्ा 

शवष्ातले शनण्ण् घेणं मजेिीर असतं, पण जेवहा प्रशन खूप 
मोठ्ा शकमतीचा असतो शतथे मात् चटकन शनण्ण् घेऊन 
चालत नाही, कारण शतथे शनण्ण् चुकला तर त्ाची शकंमत 
परवडण्ासारखी नसते. त्ांनी शनण्ण्-प्रशरि्ेच्ा पा्ऱ्ा 
सांशगतल्ा आशण त्ानुसार ्ोग् शनण्ण्ावर कसं ्ा्चं,  
हे साशंगतलं. 

कधी कधी सगळ्ा शनण्ण्ाचे काही ना काही त्ासदा्क 
पररणाम होणार असतातच. अिावेळी किुले जास्त 
bearable आहेत आशण कुिले जास्त अनुकूल आहेत, ते 
शनवडा्चे. ताईंनी ्ावेळी शनण्ण् घेताना शवचारात घेण्ाच्ा 
काही गोषटी सांशगतल्ा. भावशनक, आशथ्णक, व्ावहाररक, 
ताशककिक, बोधशनक आशण िारीररक अिा सगळ्ा अंगांनी 
शवचार करा्चा, असा बहुमोल सलला त्ांनी शदला. 

त्ानंतर ‘स्ट्रेस मॅनेजमेंट’ ्ावर डॉ. चेतन शवसपुते आशण 
मानसतज्ज्ञ स्वशनिल पांगे ्ांनी आमहालंा माग्णदि्णन केलं. 
‘ताण आशण ताणाचं व्वस्थापन’ कसं करा्चं हे सोप्ा 
पद्धतीत समजावलं. डॉ. चेतन psychiatrist आहेत, तर 
स्वशनिल दादा psychologist. दोघांनी सांशगतलेल्ा facts 

पण वेगवेगळ्ा आशण भन्ाट होत्ा. डॉ. काकांनी आमहांला मेंदूची रचना समजावून सांशगतली. आमही 
कसे शवचार करतो, कोणत्ा गोषटींचं दडपण घेतो, मग आमच्ा मेंदूजवळच्ा हालचाली किा बदलतात,  
हाममोनसचं वागणं कसं बदलतं- हे सगळिं आमहालंा समजून घेता आलं. त्ांनी depression, anxiety 
आशण stress मधला फरक दाखवून शदला.

त्ानंतर आपल्ाला stress आला् हे कसं ओळखा्चं ते स्वशनिलदादाने शिकवलं. ताण आल्ानंतर 
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काय काय करायचं हेही तयानं छान समजावलं. 
समोर येणाऱया प्रसंगाला माझया हातातलया ककंवा मी बदलू शकणाऱया गोष्ी आकण माझया 

हाताबाहेरचया ककंवा बदलू न शकणाऱया गोष्ी यामधये कवभाजन केलं की अनावशयक वाई् वा्णं 
आकण ताण येणं कमी होऊ शकतं. अवघड पररस्थितीतसुद्ा काहीतरी सृजनशील करता येतंय का  
हे पाकहलं पाकहजे, तशी संधी शोधली पाकहजे. कारण अनेकदा अडचणीतून creativity जनम  
घेत असते. 

या सत्ामुळे ताणाची भीती कमी झाली. ताण आला जरी, तरी तयाचयाशी deal कसं करायचं हे 
आमहांला समजत होतं!  उत्तम भकवषय घडवणयासाठी आवशयक असा बौकद्क खकजना आमही या 
कशकबरातून गोळा केला. सव्व माग्वदश्वक, ‘वयम्’ आकण IPH ्ीमचे आमही मुलांनी आभार मानले 
आकण हे सत् संपलं.

-दिव्या जगियाळे  (कवितीय वर्व, कला शाखा) 

पयालकयांसयाठीही दिशेष सत्र 
“ती कश्त-कब्त काय ती आमचया ‘मुलांना’ लावा हो कशकबरात. 

आमहांला काय गरज कशकबराची?” असं महणणारे पालक बहुरंगी बहरचया 
पालकांमधये सापडणारच नाहीत. उल् मुलांना अगदी सजगपणे, 
कवचारपूव्वक वाढवणारा हा पालकांचा ग्. पण अशा पालकांनासुद्ा तयांची 
मुलं मोठी होत असताना प्रशन पडत असतात. अशा वेळी समुपदेशकांची 
मदत घयावी इतकया गंभीर नाही, पण इतर पालकांशी बोलून सु् तील 
इतकया सोपयाही नाहीत, अशा काही सम्या असतात.

मुळात पालकतव ही एकदाच उरकून ्ाकायची गोष् नवह.े अंघोळ जशी रोज करावी लागतेच तसं 
पालकतव कनभावणं ही कनरंतर चालणारी प्रकरिया आहे. तयामुळे ह्ा प्रकरियेला मदत करणारी एखादी 
अद्ययावत समुपदेशक ताई जर घरबसलया आपलयाला भे् ायला आली तर ककती छान! 

‘वयम्’ आकण IPH चया संयुकत कवद्यमाने ‘बहुरंगी बहर’चया पालकांचं सत् डॉ. पन्ा यांनी 
घेतलं, तेवहा माझया मनात तरी हे असेच कवचार होते. 

ककशोरवयीन मुलांचा मेंदू प्रौढ मेंदूपेक्ा कोणतया बाबतीत वेगळा असतो, तयांची कशकायची पद्त, 
वागायची पद्त का वेगळी असते हे समजावणयासाठी तयांनी मेंदू-कवज्ानातले दाखले कदले. वयसनं 
लागणयासाठी, प्रेमात पडणयासाठी हा सुपीक काळ आकण एखाद्या धयेयाने प्रेररत होणयाचा, पुढले 
भकवषय ठरवणयाचादेखील हाच कनणा्वयक काळ. तयाची वैकशषट्ं समजून घेत कोणते सकारातमक 
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बदल घडवता येतील, याची चचाचा छानच रंगली. 
पालकांचया सवतःचया ककशोरवयात तयांचया समोर 

असलेली आव्ाने आकि आता तयांचया मुलांचया 
समोर असलेली आव्ाने ्ी कनराळी असिारच. 
तयाची उदा्रिं कदलयावर तयाचं गांभीयचादेखील 
पालकांचया लक्ात आलं.  सुदैवाने सवचाच पालक 
आकि तयांची मुलं यांचया नातयात मोकळेपिा आ्े. 

पि तरी्ी ्ा संवाद आिखीन सुसंवादी कसा करावा याचया मागचादशचाक किपस खूप उपयोगी ्ोतया. 
म्िजे ८० िकककेवालया मुलाला आिखीन ५ ते १० िककके कसे कमळवता येतील या माक्तीचे जसे 
अप्ूप वािले. कारि इथे प्तयेक िककयाला प्चंड मोल आ्े! मुलाने (सवतःबद्दल ककंवा कमत्ाबद्दल) 
का्ी सांगायला घेताच तयाचयावर ततकाळ प्कतकरिया न देिे, ्ी तयातली म्त्वाची बाब, कारि तसं 
ककेलयास पुढचया वेळी मूल का्ी सांगणयाची शकयता कमी. 

Gadgetचा वापर, छंद, कररयरची कनवड, नातेसंबंध, लैंकगकता अशा अनेक कवषयांवर साधक-
बाधक चचाचा झाली. तयातली ‘बदलता येतील असे कनयम’ आकि ‘न बदलणयासारखे कनयम’ ्ी 
कवभागिी सवचा घरांनी आपापली कनयमावली आखताना करणयासारखी. 

कवसंगतीची का्ी उदा्रिं चकचचाली गेली. कधी आपि बोलत एक असतो, आकि वागत वेगळेच 
असतो. मात् ्े असं कवसंगत वागिं इतर पालक आकि मुलंदेखील अनेकदा करत असतातच. ्े 
लक्ात आिून कदलयावर बऱयाच जिांना ्ायसं्ी वािलं. चला,  आपि सगळेच एका वािेचेच 
प्वासी आ्ोत, ्ी भावनासुद्ा मनाला धीर देते!  

ह्ा कवषयावर सत् आयोकजत ककेले तयाबद्दल IPH आकि ‘वयम्’ ह्ा दोन्ी संसथांचे  
मनापासून आभार.

-सावनी गोडबोले (पालक)
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पुणयात एका कॅनिीनमधये दोन मुली सकार्फ बांधून गपपा मारत ्ोतया. जवळजवळ अधाचा तास 
झाला. का्ी वेळाने दोघींनी सकार्फ काढला आकि अचानक ओरडलया, “अयया तू कोि...?”

एका गायकाचं पुणयात गािं असतं. पुिेकर सारखं वनस मोअर देतात.
गायकाला छान वाितं. पि वनस मोअर संपत ना्ी. मग तो कवचारतो, 
“एवढ्ा वेळा वनस मोअर का?”
पुिेकर- नीि म्िेसतोवर आम्ी वनस मोअर देतोच…



मुलांना भूगोल हा विषय रंजक पद्धतीने 
विकिणयासाठी पुसतक वलहून हिे आहे 
महटलयािर सेलमा लॉगलोफ या प्रवसद्ध सिीविि 
लवेिकेने आधी सितः सिीिनचया िेगिेगळया 
प्रांतांचा तीन िषषे अभयास केला. वतथला 
वनसग्ग, उद्ोगवयिसाय, चालीरीती,  लोककथा 
सगळयाची मावहती घेऊन सुमारे िंभर-सविािे 
िषाांपूिवी तयांनी वलवहलेली कादंबरी इतकी 
लोकवप्रय झाली की, सिीिनचया एका चलनी 
नोटिेर कथानायक नीलसचे वचत्र देणयात आले. 
वतचे अनेक भाषांत भाषांतर झाले. तयािर वसनेमे, 
टीवही प्रोग्रॅम वनघाले. सेलमा लॉगलोफ या नोबेल 
पुरसकार विजेतया लेविकेचया तया ‘द िंिरफुल 
अरॅिवहेंचस्ग ऑफ नीलस’ या कादंबरीतील एका 
भागाचा हा सिवैर अनुिाद.

चौदा वराांच्ा नील्सच्ा आवडीच्ा गोष्ी म्हणजे 
झोपणे, खाणे, आणण खोड्ा काढणे. काम 
आणण अभ्ा्स, अ्ंहं, नाव नको! आईवणडलांनी 
तर त्ाच्ापुढे ्हातच ्ेकले ्होते. त्ाच्ा घरात 
रा्हणाऱ्ा छोट्ाशा एल्फला पकडण्ाच्ा 
नादात मात्र एक णदव्स नील्सला चांगलीच अद्दल 
घडली. एल्फच्ा जादूमुळे नील्स सवतःच अगदी 
छो्ा, जेमतेम वीतभर उंचीचा झाला! तशा 
ससथितीत आईवणडला्ंसमोर जा्ची त्ाला लाज 
वा्ा्ला लागली. पण ्ा छोट्ा आकारात 
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आल्यावर नील्सलया दोन फया्दे झयाले होते. एक 
तर त्याची नजर तीक्ष्ण झयाली होती, आणष्ण मुख् 
महष्णजे पशुपक््याांची भयाषया त्यालया ्समजया्लया, 
बोलतया ्या्लया लयागली होती. त्यामुळे मग जांगली 
हां्सयाांच्या थव्यापयाठोपयाठ जयाष्णयाऱ्या त्याच्या पयाळीव 
हां्सयाच्या पयाठीवर ब्सून तोही सथलयाांतर करया्लया 
णनघयालया. इतके णदव्स तो ज्या लहयान मोठ्या 
प्याण्याांच्या खोड्या कयाढत होतया, त्याांचीच मदत 
घ्या्ची वेळ आली त्याच्यावर! मदत घेतया घेतया तो 
मदत करया्लया पष्ण णशकलया. त्यालया जीवयालया जीव 
दषे्णयारे ्सवांगडी णमळयाले. हां्सयाांबरोबर आकयाशयातून 
उडतयानया, जणमनीवर उतरून णनवयारया शोधतयानया, 
त्याने सवीडनचे वेगवेगळे प्याांत पयाणहले. रोज नवे नवे 
णवसम्कयारक, थरयारक, रोमयाांचक अनुभव घेतले. 
एकया रयात्ी तर अदभतुच घडले.

  ***

रात्रीचरी नीरव शयाांततया. णनरभ्र आकयाश आणष्ण लखख 
चयाांदष्णे. डोंगरयाच्या मयाथ्यावर उतरलेले हां्स णनवयारया 
शोधया्च्या फंदयात न पडतया त्सेच उघड्यावर झोपी 
गेले. नील्स पष्ण त्याांच्या शेजयारी वयाळलेल्या कोरड्या 
गवतयावर पहुडलया. ‘णकती बरां णदव्स झयाले मलया 
घर ्सोडून? तीन आठवडे तरी झयाले अ्सतील.’ तो 
णवचयार करू लयागलया. तेवहढ्यात त्यालया एक ्सुांदर 
दृश् णद्सले. पौणष्णणिमेचे शुभ्र गोल चांद्रणबांब मयाथ्यावर 
आले होते. अगदी त्या चांद्रणबांबयातूनच णनघयाल्याप्मयाष्णे 
एक पक्ी उडत ्ेत होतया. ्या टोकयापया्सून त्या 
टोकयाप्यंत प्सरलेले पांख, लयाांबलचक नयाजूक मयान, 
लहयान्से शरीर आणष्ण अलगद खयाली ्सोडलेले लयाांब 
कयाटकुळे पया्. करकोचयाच होतया तो, नककी. तो 
उडत ्ेऊन नील्सच्या अगदी शेजयारीच उतरलया! 

“एममेनररश दयादया, तुमही! आत्या रयात्ी इथे कया् 
करतया्? आणष्ण णतकडे तुमच्याकडे ग्लणमांग गढीवर 
क्से आहेत ्सगळे?”

“इतकं छयान चयाांदष्णां पडलां्, झोप ्ेईनया. तू 
इकडे आहे्स कळलां, मग महटलां भेटू्या तुलया. चल, 
एक चककर मयारया्लया जयाऊ्या कया?”

नील्स तर त्यारच होतया. त्यालया पयाठीवर घेऊन 
एममेनररश दयादया पुनहया थेट चांद्रयाकडे णनघयाले. इतके 
उंच की खयालचया ्समुद्रही णद्ेसनया्सया झयालया. इतक्या 

वेगयात, की नील्सलया आपष्ण हवेत एकयाच जयागी 
तरांगतो आहोत, अ्सया भया्स झयालया. शेवटी ते उतरले 
ते एकया णनजणिन ्समुद्रणकनयाऱ्यावर. ्सगळीकडे बयारीक 
एक्सयारखी रेती प्सरली होती. णकनयाऱ्यालया ्समयाांतर 
वयाळूच्या टेकड्याांची रयाांग आणष्ण त्याांच्या मयाथ्यावरचे 
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गवताचे झुपके यांमुळे नील्सला पलीकडचे काही 
दि्सत नवहते. एममेनरिश िािा एका टेकडीवि उभे 
िादहले. एक पाय मुडपून, चोच पंखात घालायचया 
तयािीत अ्सताना ते नील्सला महणाले, “मी 
जिा दवशांती घेतो आता, तुला दििायचं ति िीि 
इकडदेतकडे पण िाि लांब जाऊ नको हं.”

नील्सलाही वाळूचया टेकडीवि चढायचे होते. 
तो िोनच पावले चालला अ्सेल न्ेसल, तेवहढ्ात 
तयाचया पायातील लाकडी चढावांखाली काहीतिी 
आले. तो खाली वाकून पाहतो ति दझजून दहिवट 
आदण पातळ झालेले तांबयाचे नाणे! “अ्सलं नाणं 
घेऊन काय किायचंय!” नील्सने ते िेकूनच 
दिले. पण तो पुनहा ्सिळ होऊन पाहतो तो काय! 
चांिणयात चमचमणािा ्समुद्र, वाळूचया छोट्ा 
टेकड्ा, ्सगळे नाही्से झाले होते आदण तया जागी 
तटबंिी आदण मनोिे अ्सलेली एक लांबचया लांब 
दभंत उभी होती. दभंतीतील प्रवेशद्ाि तयाचया अगिी 
्समोिच उघडले होते!

हा काहीतिी भुताटकीचा प्रकाि अ्सावा, अ्से 
नील्सला वाटले खिे, पण तयाला काही तयाची भीती 
वाटली नाही. उलट या इतकया भवय, िेखणया 
दभंतीपलीकडे काय आहे, ते पादहलेच पादहजे अ्से 
तयाने ठिवले. प्रवेशद्ािाचया भवय कमानीचया आत 
िोनही बाजूला भिजिी पोशाख घातलेले पहािेकिी 
शेजािीच आपले भाले ठेवून िा्से टाकायचा 
काहीतिी खेळ खेळत होते. तयानंी नील्सकडे 
लक्ष्सुद्ा दिले नाही. तो ्सिळ आत गेला.

आत मोठमोठया ्सपाट िगडी दचऱयाचंी 
िि्सबंिी केलेला भलाथोिला चौक होता. तयाचया 
चहूबाजूंनी टोलेजंग इमािती आदण तयाचंयामधून 
जाणािे लांबलांब पण अरंि िसते होते. चौकातील 
िृशय एखाद्ा पिीकथेचया पुसतकात शोभून दि्सले 
अ्सते. रबाबिाि सत्ीपुरषांची दतथे एकच गिदी 
उ्सळली होती. ्सॅदटनचे पोशाख, तयावि ििचे 

काठ अ्सणािी झूल, उंच डौलिाि दप्ेस लावलेली 
दतिकी हॅट, गळयात मौलयवान ्साखळया.. 
कोणी िाजेमहािाजे अ्सावेत अ्से पुरष आदण उंच 
दशिोवसत्े, घट्ट बाहांचे पायघोळ, दकमती झगे 
घातलेलया स्सत्या !

आदण शहि तिी दकती िखेणे अ्सावे! प्रतयके 
इमाित वैदशष्ट्पणू्ण आदण आकष्णक. काहींचया 
िश्णनी भागातं ्सुिंि मतूदी, नक्षीिाि खाबं, लक्षवेधक 
छपि,े काहींचया दखडकयानंा िगंीबेिगंी काचा 
ब्सवलेलया, ति काही इमािती काळया पाढंऱया 
्ंसगमिविाचया नक्षीने ्सजवलेलया. काय पाहू दन 
काय नको, अ्स ेनील्सला झाले. आपले ्सगळे पाहनू 
वहायचया आत आपलयाला जावे लागले ति, या 
धासतीने तो तया आकष्णक िसतयावंरून धावत ्सटुला.

दतथले िसते अरंि होते, पण कोंिट, उिा्स 
नवहते. िुकानिाि, दवक्ेते, कािागीि यांची लगबग 
चालू होती. कोणी ्सोनयाचांिीचया तािा काढून जि 
बनवत आहेत, कोणी तया जिीची वसत्े दवणत 
आहेत, कोणी आजीबाई ले्स दवणत आहेत, कोणी 
मऊ, लाल बुटांना तळ ब्सवत आहे, कोणी 
चामडे कमावत आहे, कोणी दचलखत तयाि कित 
आहे, कोणी तापलेलया लोखंडावि घणाचे घाव 
घालत आहे- डोळयांत तिी एकिम दकती गोष्टी 
्साठवणाि!

धावत धावत नील्स गावाचया िु्सऱया िािापययंत 
पोचला. दतथेही ्संिक्षक दभंत होतीच. दचलखत 
घातलेले दशपाई तया तटबंिीवि गसत घालत होते. 
िािाबाहिे ्समुद्र आदण बंििाचा भाग दि्सत होता. 
मोठमोठ्ा जहाजांवि माल चढवणयाचे आदण 
उतिवणयाचे काम चालू होते. तयांचया मधून छोट्ा 
छोट्ा होड्ांची जा-ये चालू होती. वयापािी, हमाल 
यांची गडबड चालू होती. 

दतथून वळून नील्स पित आत दशिला तो थेट 
तीन उंच मनोिे अ्सलेलया जुनया भवय चच्ण्समोि. 
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त्याच्या उंच कमयानी, त्याांवरचे कोरीव कयाम, आत 
दिसणयारे सोनेरी क्रूस, सोनेरी दकनयार असणयारे 
वयासततुकयाम, आदण झगमगत्या पोशयाखयात वयावरणयारे 
पतुरोदित पयािून नीलस तर दिपूनच गेलया. चच्चच्या 
समोरची एकच उंच मनोरया असणयारी इमयारत मिणजे 
बितुधया न्या्याल् असयावे. 

धयावतया धयावतया िे सगळे नजरेत सयाठवतयानया 
नीलस थकरून गेलया. तो आतया जरया रमतगमत एकया 
रसत्याने दनघयालया. दतथे ितुकयानियारयाांनी आपयापलया मयाल 
ितुकयानयाच्या पतुढच्या भयागयात आकर्चकपणे मयाांडलया 
िोतया. उत्तम प्रतीचे रांगीबेरांगी सॅदिन, भरीव जरीची 
वसत्े,  चमकियार आदण मऊ मखमल, नयाजूक 
तलम पयारिश्चक कयापडयाांचे  वेगवेगळे प्रकयार – िया 
इतकया मोिम्ी कयापड बयाजयार नीलसने ्याआधी 
कधीच पयादिलया नवितया. 

नीलस आतया रमतगमत चयाललया असल्याने 
दवक्रेत्याांचे, ितुकयानियारयाांचेिी त्याच्याकडे प्रथमच लक्ष 
गेले. ते लगेच त्यालया आपल्या ितुकयानयात ्ेण्यासयाठी 
खतुणयावू लयागले. आपलया मयाल त्याच्यासमोर धरू 
लयागले. नीलसने मयान िलवली, एविढ्या मियाग 
गोषिी घ्या्लया त्यालया कुठून परवडणयार! सबांध 
तयागया जयाऊ िे, पयाव वयार कयापडिी परवडले नसते. 
पैसे नयािीत िे ियाखवण्यासयाठी त्याने आपले िोनिी 
ियात उंच धरून िलवले. तरी ितुकयानियारयाांचया आग्रि 
कयािी सांपेनया. त्यालया कयािीतरी दवकण्यासयाठी ते इतकरे 
अधीर झयाले िोते, की मयाल ियाखवतयानया त्याांचे ियात 
थरथरत िोते. चेिेऱ्यावर अदजजी सपषि दिसत िोती. 
त्याच्या पतुढ्यात कयापड सरकवून एकया ितुकयानियारयाने 
त्यालया एक बोि ियाखवले.

“्यासयाठी त्यालया एक सोन्याची मोिोर िवी की 
कया्?” नीललया प्रशन पडलया. त्या व्यापयाऱ्यालया 
ते कळले असयावे. त्याने एक जतुनेपतुरयाणे दझजलेले 
बयारीकसे नयाणे बयािेर कयाढून नीलसलया ियाखवले. 
दशवया् ते दकरकोळ नयाणे घेऊन आपण 

कयापडयाबरोबर चयाांिीचे पेले िेखील द्या्लया त्यार 
आिोत असे खतुणेने ियाखवले. नीलसलया कया् करयावे 
सतुचेनया. दखशयात ियात घयालून तो चतुकरून एखयािे नयाणे 
दमळते कया, ते पयािू लयागलया. आतया तर त्या सगळ्या 
व्यापयाऱ्याांचया उतसयाि खूपच वयाढलया. िोनिी ियातयात 
सोन्याचयाांिीचे ियादगने, खऱ्या जरीची वसत्े घेऊन ते 
नीलसपतुढे ओणवे िोऊ लयागले. “घे नया रे, कयािीतरी 
घे, िवे तर सगळे कयािी घे, ततुलया िवे ते घे, फकत 
एक जरी नयाणे दिलेस नया, तरी ततुलया मिणशील ते 
िेतो,” असे आज्चवी, कळवळून दवनांती करेल्याचे 
भयाव त्याांच्या नजरेत, खयाणयाखतुणयाांमधे दिसत िोते. 
ितुिदैव त्याांचे! नीलसच्या दखशयात िमडीसतुद्या नविती. 
त्याने पयार दखसे उलिे करून पयादिले, पण मतुळयात 
त्याांत कयािी नवितेच, तर कुठून ्ेणयार! आतया मयात् 
त्या व्यापयाऱ्याांचे अवसयान गळयाले. इतकी मोठी 
श्ीमांत, प्रदतषषठत मयाणसे, पण त्याांच्या डोळ्याांतून 
अश्ू वयािू लयागले. नीलसलया गलबलून आले. 
्याांच्यासयाठी कयािीतरी करेलेच पयादिजे असे त्याने 
ठरवले. मग अचयानक त्यालया समतुद्रदकनयाऱ्यावर 
पडलेल्या त्या दझजक्या नयाण्याची आठवण 
आली. तो नगरयाच्या ियारयाकडे धयावत सतुिलया आदण 
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तीरासारखा दारातून बाहेर गेला. थोडेसे शोधल्ावर 
त्ाला लगेच ते नाणे सापडले देखील. बसस,  आता 
असेच धावत बाजारात जा्चे, आणण... 

नाणे उचलून घेऊन नीलस झर्रकन वळला. 
समोर बघतो तो का्, परत दूरवर पसरलेला समुद्र! 
तटबंदी नाही, प्रवेशद्ार नाही, पहारेकरी नाहीत, 
रसते, इमारती, बाजार, काही नाही. फकत संथ 
हेलकावणारा समुद्र.

आता मात्र नीलसच्ाच डोळ्ात पाणी आले. हा 
नुसता भास आहे असे आधी वाटले, तरी नंतर तो ते 
णवसरला होता. णकती देखणे, सुंदर, अप्रणतम होते ते 
सगळे! ते शहर असे अदृश् झालेले पाहून त्ाच्ा 
मनात दुःख दाटून आले. णहरमुसल्ा, उदास नजरेने 
नीलस समदु्राकडे पाहत असताना एममेनररश दादांनी 
मागून त्ाला चोचीने सपश्र केला. “तू पण उभ्ाने 
झोपलास की का्, माझ्ासारखा?”

“दादा, कुठलं गाव होतं ते आत्ा इथे?”
“गाव? सवप्न पडलं की का्?”
“नाही, दादा, खरंच,” मग नीलसने त्ांना का् 

घडले ते सगळे साणंगतले.
“मला तर अजूनही वाटतं्  की तुला सवप्न 

पडलं. पण मी एक कहाणी ऐकली आहे, ती सांगतो. 
फार फार वराांपूववी इथे ्ा णकनाऱ्ावर एक समृद्ध 
गाव होतं. का् त्ाचा थाट, असं झगमगतं गाव 

शोधून सापडलं नसतं! पण हळूहळू त्ा गावातल्ा 
लोकांना आपल्ा संपत्ीचा गव्र झाला. ते इतरांशी 
उनमत्पणे वागू लागले. त्ांना त्ाची णशक्ा 
णमळाली. संपणू्र गाव समदु्राने आपल्ा पोटात घेतलं. 
समुद्राच्ा तळाशी अजून ते तसंच आहे, एकटं! 
गावातले लोकही णतथेच आहेत, सुटकेची वाट 
पाहात. दर शंभर वराांनी एक तासासाठी सगळंच्ा 
सगळं गाव वर ्ेतं. तेवढ्ा एक तासात कोणी 
त्ांच्ाकडून काही णवकत घेतलं, तरच ते गाव 
पुनहा का्मचं वर ्ेईल, माणसांत ्ेईल. तुझ्ाकडे 
आज एक जरी नाणं असतं ना, तर तू आज त्ांना 
वाचवू शकला असतास.”

“महणूनच तुमही मला अर्ा्र रात्री उठवून इथे 
आणलंत ना? मी त्ांना वाचवू शकेन असं वाटत 
होतं तुमहालंा, हो ना? पण दादा, मला खूप वाईट 
वाटतं्, तुमच्ा मनात होतं, तसं काहीच झालं 
नाही. मी काही करू शकलो नाही.”

नीलसला रडू कोसळले. पण त्ाला जासत वाईट 
वाटत होते की एममेनररश दादांना, हे ठरवता ्ेणे 
कठीण आहे.

-धनवंती हर्डीकर 
dhanavanti@gmail.com

(णशक्णतज्ज्ञ) 
(कथेतील णचत्रं इंटरनेटवरून साभार)

‘व्म्’ ्ा माणसकाचे प्रकाशक श्ीकांत बापट ्ांना 
‘सवातंत्र्यवीर सावरकर प्रणतषठान’ ठाणे शाखेतफफे ‘उद्ोग 
रत्न पुरसकार’ प्रदान करण्ात आला. हा पुरसकार माजी 
साहाय्क पोलीस आ्ुकत अभ् सा्गावकर ्ांच्ा 
हसते सवीकारताना ‘व्म्’माणसकाचे प्रकाशक श्ीकांत 
बापट व त्ांचे सुपुत्र समीर बापट आणण सावरकर 
प्रणतषठानचे अर्क् णवद्ाधर ठाणेकर. 
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असतातच. उदाहरण द्ायचं झालं तर एखादं झाड 
जेवहा उगवतं तेवहा तयाची वाढ झपाट्ाने होत 
असते. ती सुद्ा सगळया ददशांनी. अगदी तयाच 
प्रकारे लहान वयात आपला मेंदू आपलयाला 
येणाऱया सगळया अनुभवांची नोंद ठेवत असतो. ते 
अनुभव वेगवेगळया वासाचे, चवीचे, सपशाशाचे असे 
तर असतातच, दशवाय आपण जी वेगवेगळी कामं 
करत असतो, तयातून जी कौशलय दशकत असतो, 
तयाचेही असतात. 

उदाहरणारशा, तुमचयापैकी काही जणांना दचत्र 
काढायला खूप आवडत असतील तर तया 

प्रकारचया जोडणया जासत होतात आदण 
मेंदूमधे तयाचे हमरसते महणजे 

highways! आदण अगदी 
नॅशनल बरं का!! कुणाला 
संगीत आवडत असेल, तर 
तयाचया जोडणया जासत होतात. 
अशाच जोडणया आपलया लेखन, 

वाचन, वकततृतव याबद्दलचयाही होत 
असतात. आपण जया गोष्ी वारंवार 

करतो तया जोडणया जासत प्रमाणात 
आदण जासत मजबूत होतात. ही प्रदरिया 
वयाचया १२वया वराशापययंत अदवरत चालू 

‘शेपटीवाल्ा प्ाण्ाांची भरली होती सभा’ ्ा गाण्ात शेवटच्ा ओळीत आहे- 
‘दोन पा्ाच्ा माणसागत तुमची शेपटी झडून जाईल...’ का, तर न वापरल्ामुळे! 
‘वापरा, नाही तर गमवाल’ हा टीनएजच्ा  व्ातल्ा मेंदूचा मूलमांत्र आहे...   

वापरा, नाही तर गमवाल!  

आपला मेंदू हा एक मॅदजक बॉकस आहे. आपलया 
वयाचया वेगवेगळया ्पपयावर आपलया मेंदूत 
वेगवेगळया गमतीजमती होत असतात. तयातलयाच 
एका गमतीदवरयी आज आपण बोलणार आहोत.

आपलं वय जेवहा १३ ते १९ या ्ीनएजमधये 
असतं, तेवहा आपला मेंदू एका महत्वाचया 
कामाला लागतो. तया कामाचा आपलया मेंदूचया 
जडणघडणीत मोठा वा्ा आहे. तयाचप्रमाणे 
आपलया पुढचया आयुषयात आपलयाला जी कौशलयं 
वापरायची आहेत, तयाचयाशीही जवळचा संबंध 
आहे. या घडामोडीला महणतात तरी 
काय? तयात नककी काय 
घडतं? आदण काय 
मोडतं?

आपण जेवहा लहान 
असतो, महणजे शूनय 
ते आठ वरयं, तयावेळी 
आपलया मेंदूत प्रचंड 
जोडणया सुरू असतात. 
तयापुढे बारावया 
वराशापययंत वेग रोडा 
मंदावतो पण तरीही मोठ्ा 
प्रमाणात जोडणया सुरू 
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असते. थोडक्यात सयांगया्चं तर झयाड सगळीकडून 
चौफेर वयाढत असतं. पण सगळीकडून वयाढणयारं 
झयाड असतयाव्सत वयाढू न्े म्हणून त्याची छयाटणी 
करणं आवश्क असतं. झयाडयाच्या ्या छयाटणीलया 
इंग्रजीमध्े pruning म्हणतयात. 

आपल्या मेंदूमधे ्ही अशयाप्रकयारची छयाटणी 
सयाधयारणपणे व् वर्ष १३च्या सुमयारयास सुरू ्होते 
त्यालया ‘synaptic pruning’ असं म्हणतयात. 
आपण ज्या जोडण्या (synapses) वयारंवयार 
वयापरतो, त्या शयाबूत ठेवल्या जयातयात आणण ज्या 
वयापरत नया्ही त्या छयाटल्या जयातयात. म्हणजे आपण 
एखयादी कलया णशकतो आ्ेह, त्याचया सरयाव करतो 
आ्हे, तर त्या जोडण्या रयाखल्या जयातयात. एखयाद्यालया 
वयाचनयाची खूप आवड आ्ेह तर त्या जोडण्या 
ठेवल्या जयातयात. पण एखयादया मुलगया, मुलगी फयारसं 
वयाचत नया्हीत, णल्हीत नया्हीत तर त्याप्रकयारच्या 
जोडण्या कमी प्रमयाणयात रया्हतयात. एखयादी गोषट तुम्ही 
आ्ुष्यात अगदीच कमी वेळया केली आ्हे तर त्याचे 
्हमरसत ेतुमच्या मेंदूत त्यारच ्होत नया्हीत. आणण 
ज्या जोडण्या अगदी दुबळ्या आ्ेहत त्या छयाटून 
टयाकल्या जयातयात.  थोडक्यात कया् तर ‘वयापरया, नया्ही 
तर गमवयाल’ ्हया ्या व्यातलया मेंदूचया मूलमंत्र आ्हे. 
त्यामुळे १३ ते १९ ्या व्यात आपण अणधकयाणधक 
कौशल्ं आतमसयात करून त्यांचया सरयाव करया्लया 

्हवया. कया्ही गोषटी मी सुचवते आ्ेह. आणखी कया्ही 
तुम्हयालंया्ही सुचतीलच. कया्?

१. कुठलया्ही एखयादया छंद जोपयासया. 
२. कोणत्या्ही आवडत्या कलेची जोपयासनया करया. 
३. आतयाप्यंत एखयादी कलया णशकलया नसयाल, तर 

आतया णशकू शकतया कया, ्याचया णवचयार करया. 
४. ्हसतकौशल् वयाढवया जसे की ओररगयामी, 

णशवणकयाम, भरतकयाम, णचत्रकलया, णशलपकलया, 
मयातीकयाम  अशया अनेक गोषटींचया ्यात समयावेश ्होतो. 

५. ज्या गोषटी तुम्हयालंया सवयावलंबी बनवतील 
अशया गोषटी उदया. सव्ंपयाक, घरकयाम णशकून घ्या. 
पुढच्या णशक्षणयासयाठी परगयावी जया्ची वेळ आली तर 
तुम्हयालंया णनशशचत ्याचया उप्ोग ्होईल. 

६. मेंदूलया व्या्याम आणण चयालनया देणयारी  
कोडी सोडवया. 

७. बुणधिबळ, कॅरम ्यांसयारखे लॉणजकल णथंणकंग 
णशकवणयारे खेळ णशकया आणण णन्णमतपणे खेळया. 

८. शक्तो आपलया वेळ उगीच वया्या जयात नया्ही 
नया, ्याची कयाळजी घ्या. कयारण मग मेंदूमध्े वेळ 
वया्या घयालवण्याच्या्ही जोडण्या त्यार ्होतील. 

एकच मंत्र लक्षयात ठेवया, Use it or lose it! 
-शिरीन कुलकर्णी

shirin.heramb@gmail.com 
(णशक्षणतजज्ञ, णफनलंड)

Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó ÁéÜñ 2022 39

साशित्य- आइसक्ीम खयाऊन उरलेले चमचे, पणंचंग मशीन, दोरया, सजयावटीचे 
सयामयान, इत्यादी.
कृती- आइसक्ीम खयाऊन उरलेल्या चमच्यानंया पंच करून भोक पयाडया, त्यात 
दोरया ओवून घ्या. झयालया बुकमयाक्क त्यार! वयाचया्च्या पुसतकयाचे पयान णवसरले 
जयाऊ न्े, म्हणून बुकमयाक्क अडकवया.

-शरि्यांका बर्डे 
nandadeep.teacher1985@gmail.com

बुकमाक्क
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अन्वय लाडीगोडी लावत म्हणाला, 
“आज्ो, तुम्ही किती चांगले आ्हात. माझं 
एि िाम िरा ना पलीऽऽऽऽ्.”

“अरे तू फकत सांग. एिच िाय तुझी 
्हज्ार िामं िरीन मी.”

“वॉव! माझा शाळेत ्ायचा शर्ट खूप 
चुरगळलाय. तयाला आ् इस्त्ी िरून स्वच्छ 
िरा ना..”

“सॉऽऽऽऽरीऽऽ अक्बात ना्ही. मला ्ेह 
िाम ्मणार ना्ही.”

“आँऽऽ  िॉऽऽ  बरं?”
“िारण इस्त्ी िेलयामुळे िपडे स्च्छ 

्होतच ना्हीत. तर िपड्ावरचया सुरिुतया 
्ाऊन िपडा सरळ ्होतो, स्वच्छ नव्हे. 
िळलं?”

“म.. िपड्ांना म्हण्े माझया 
शर्टला सुरिुतया िा पडतात आकण 
पॅणरला िा ना्ही पडत?”

“ववा! ्हा चांगला प्रशन कवचारलास अनव.ू 
तुझया शर्ट आकण पॅणरचं िापड सारखंच आ्ेह 
िी तयात िा्ही फरि आ्हे, ्हे ्रा ्हातात 
घेऊन पा्हा बरं. म्हण्े िापड कचमरीत  
धरून किंकचत ओढून तया दोन्ही िापडांचा  

आपल्या ्ुनिफॉर्मच्या शर्टलया सुरकुत्या कया 
पडतयात आनि पॅणरलया कया ियाही पडत?... 

वयाचया ही नवज्याि-गोषर! 
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पोत पाहा बरं.
“हो, नक्कीच फर् आहे.”
“शाबास. पण तुला फर् ओळखता येईल? 

महणजे या दोन वेगवेगळया ्ापडांचकी नावं सांगता 
येतकील? हे तुझयासाठकी चॅलेंज आहे बरं.”

आता अनवय गडबडला. तयाने हळूच  
आजकी्डे पाहहलं.

आजकीने डोळे हिच्ावत िान खाजवलकी.
अनवयला इशारा सिजला. तयाने शराटाचया 

िानेजवळचे लेबल पाहहले आहण महणाला, 
“आजजो, हा शर्ट शंभर रक्के सुतकी आहे, असं  
इथे हलहहलं आहे पाहा.”

“अरे ववा! आहण पॅणर..? तकी पण सुतकी  
आहे ्ा?”

पॅणरचया ्ंबरेजवळचं लेबल शोधत तो 
महणाला, “अहं. हकी नाहकी सुतकी. हकी ्ॉरन आहण 
पॉहलएसरर हिकस आहे.”

“शाबास. सुर्ुतया पडतात तया बहुते्  सुतकी 
्पडांवरच. सुतकी ्पडे ्ापसाचया धागयापासून 
बनहवलेले असतात. उभे आहण आडवे धागे 
ए्िे्ांत गुंफून ्पडा तयार ्केला जातो. जोपययंत 
हे धागे ताणलेले असतात तोपययंत तयावर सुर्ुतया 
पडत नाहकीत. पण या हठ्ाणकी ्ापूस ्ुठला आहे 
हे पण िहत्वाचं असतं.”

“महणजे? ्ापूस ्ापूसच असतो ना?”
“अस ंनवह ेर.े उत्ति प्रतकीचया ्ापसापासनू 

तयार क्ेलेलया धागयावंर ्िकी सरु्ुतया पडतात. 
महणनू तर इहजप्शयन ्ापसाला िहत्व आहे. हा 
उचच प्रतकीचा असलयान ेया ्ापसाला ए् वगेळकीच 
झळाळकी तर असतचे; पण िखुय महणज ेयापासनू 
तयार क्ेलेला धागा जासत ताठर राहतो, तयािळेु 
आपोआपच सरु्ुतया ्िकी. आहण दसुरा िदु्ा वकीण.”

“आता हे वकीण महणजे ्ाय? सगळकी ्ापडं 

सारखकीच तर हवणत असणार, ्ारण सगळकी 
्ापडं सारखकीच तर हदसतात ना?”

“अरे, साचयावर तयार ्केलेलया ्पडावर 
दार हवणकीिुळे अहध् सुर्ुतया पडतात, 
पण गंित महणजे तयाच धागयापासून सुयांनकी 
हवणलेलया सैल हवणकीचया ्पडावर ्िकी 
सुर्ुतया पडतात.”

“हकी तर ्िालच झालकी. पण िला सांगा 
शर्ट पाणयात घातलयानंतर, धुतलयानंतर तया 
सुर्ुतया गायब वहायला पाहहजेत ना? तर नाहकी 
होत तसं. तर ते असं ्सं?”

“्ापसाचया धागयात सेलयुलोज नावाचं 
रसायन असतं. तयाचे रेणू आपापासातलया 
हायड्ोजन बंधांनकी जोडलेले असतात. शर्ट 
पाणयात घातला ्की तयांचे हे बंध तरुतात आहण 
पाणयातकील रेणूंशकी तयांचे नवकीन बंध तयार 
होतात. जेवहा ्पडा सु्तो तेवहा पाणयाचे रेणू 
उडून जातात. तयाबरोबर हे जुळलेले बंध पुनहा 
तुरतात आहण आपापसात पुनहा नवयाने नवकीन 
बंध तयार ्रतात.  आहण हे बंध अगदकीच 
वेडेवा्डे होतात..”

आजजोंना थांबवत अनवय महणाला, “लग 
गई बत्तकी. आपण यालाच सुर्ुतया महणतो.”

“शाबास!”
“आता महणकीन-  इसत्कीने िाझया सवच्छ 

शराटावरचया सुर्ुतया घालवून द्ा.”
“भले शाबास. हे ्ाि िकी नक्की ्रकीन.”
‘साचेबद्ध हवचार ्रणारेच सुर्ुतयात 

अड्तात’ हकी हुनान प्रांतातकील हचनकी महण 
सदैव लक्ात राहू द्ा..

-राजीव तांबे 
rajcopper@gmail.com

(प्रहसद्ध बालसाहहपतय्)
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‘स्वयंप्रकाशी’ हे व्वशेषण आपण सूयायाला ला्वतो. पण स्वतःपुरता का 
होईना, थोडासा प्रकाश वनरायाण करू शकणारे काही घटक वनसरायात 
आहेत. झाडांना लायवटंर करणारे काज्वे तुमही पावहले आहेत का? 

काजवे हे बीटल्स महणजे ढाल-किडाांच्ा गटाचे 
्सभा्सद आहेत. िॉकलओपटटेरा गणात (ऑर्डर) 
्ेणाऱ्ा ्ा िीटिाांच्ा ्सुमारे दोन हजार जाती 
जगभरात आढळतात. त्ातल्ा बहु्सांख्य़ प्रिाशमान 
होणाऱ्ा अ्सतात. त्ाांच्ा िुळाचे महणजे फकॅमलीचे 
नावच ‘लॅममपिरररटे’ महणजे ‘शा्कनांग फा्र’ अ्ेस 
आहे. इतर अनेि िीटिाांप्रमाणे िाजव्ाांच्ाही 
‘अांरी, अळी, िोश आकण िीटि’ अशा चार 
अवस्ा अ्सतात. ्ातील अळी आकण प्ररौढ िीटि 
अवस्ेतच ते सव्ांप्रिाशी अ्सतात. 

अळ्ाांना हा प्रिाश िा लाभला अ्ेसल? - 
धोक्ाचा इशारा महणून! ‘्ा अशा प्रिाशमान 
अळ्ा खाण्ा्स ्ोग् नाहीत’ हे इतर िीटिाांना 
्समजण्ा्साठी!! पिुढटे प्ररौढावस्ेत जोरीदाराांना 
आिक्षित िरण्ा्साठी ्ा प्रिाशाचा उपि्ोग होईल 
महणून मग प्ररौढ िीटिाांनाही हा प्रिाश लाभला. 

्सवषि्साधारणपिणे िाजव्ाचे नर आकण मादी दोघेही 
सव्ांप्रिाशी अ्सतात. नर आकण मादी ओळखा्चे 
ि्ेस? तर नराांना पिांख अ्सतात, त्ाांचे रोळटे पिूणषि 
कविक्सत झालेले अ्सतात. मादाांना पिांख न्सतात, 
त्ाांचे रोळटे िमी कविक्सत अ्सतात. 
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काजव्ाांच्ा पोटावर आतल्ा बाजूला 
प्रकाशपेशींचा जाडसर सतर असतो, ्ा पेशींमध्े 
‘ल्युसीफेररन’ नावाचे रसा्न असते. हे रसा्न 
ऑक्सजनशी सां्ोग पावते आणि हा प्रकाश णनमामाि 
होतो. मात्र अन् प्रकाशासारखा हा उषि नसतो. 
काजव्ाांचा प्रकाश थाांबून थाांबून पडतो, त्ामयुळे 
एकाचवेळी हजारो काजवे प्रकाशमान झाले की 
तो पररसर लयुकलयुकिाऱ्ा णिव्ाांच्ा रोषिाईने 
उजळल्ासारखा णिसतो. 

काजव्ाांच्ा अळ्ा प्रामयुख्ाने गोगलगाई 
खातात. नर-मािीचे मीलन झाल्ानांतर नर मरि 
पावतात. मािी अांडी घालून मरते. त्ातून २० 
णिवसाांनी अळ्ा बाहेर ्ेतात. अळ्ाांची वाढ 
सांथ गतीने- वषमा-िीड वषामाच्ा काळात होते. नांतर 
त्ा कोशावसथेत जातात. कोशातून प्ररौढ कीटक 
िोन-तीन आठवडाांत बाहेर ्ेतात आणि आपल्ा 
प्रकाशाने जोडीिाराला आकणषमात करू लागतात.

णनसगामातील आिखी एक सव्ांप्रकाशी गोषट 
महिजे, काही णवणशषट जातीच्ा फंगी अथामात बयुरशी. 
णवशेषतः भरपूर पावसाच्ा प्रिेशाांमधील झाडाांच्ा 
खोडावर, ओंड््ाांवर वाढिाऱ्ा बयुरशीमधील काही 
प्रकार हे ‘बा्ोल्युणमनसेनस’ महिजे सव्ांप्रकाशी 
असतात. महाराषट्ातील आांबोली, णभमाशांकर, 
माथेरान, महाबळेशवर, वानोशी, णतलारी ्ेथील 
जांगलाांमध्े रात्रीच्ा अांधारात मांिपिे चमकिारी 
ही बयुरशी पाहा्ला णमळते. जगभरात अशा 
बा्ल्युणमनसेंट फंगीचे सयुमारे १०५ प्रकार आजप्यंत 
नोंिवण्ात आलेले आहेत. ‘जॅक ओ लॅनटनमा’ 
मशरुम ही णवषारी (खाण्ास अ्ोग्) असते.  
काजव्ाांप्रमािे ्ा बयुरुशीचा प्रकाश लयुकलयुकिारा 
नसतो तर का्म असतो.  मात्र हा मांि णहरवा 
प्रकाश पाहा्ला डोळे सरावलेले असावे लागतात. 
परागीभवन घडवून आिण्ीसाठी कीटकाांना 

आकणषमात करा्ला हा प्रकाश उप्ोगी पडतो.
जगभरातील समयुद्ात आढळिारा ‘अनॅगलर 

णफश’ हा मासा बॅ् टेरर्ाांच्ा मितीन ेआपले कलल े 
प्रकाशमान करतो आणि त्ा प्रकाशान ेइतर छोटे मास,े 
सागरी जीव आकणषमात होऊन त्ाच्ा जवळ आले की 
त्ाांचा फडशा पाडतो. प्रकाशमान कलल्ाांचा उप्ोग 
मािीला आकणषमात करा्लाही होतो. 

जगभरात सापडिाऱ्ा जेली णफशच्ा एकूि 
प्रकाराांपैकी सयुमारे पन्ास ट्के जेली णफश 
बा्ोल्युणमनसांट असतात. ‘पोतयुमागीज मॅन ऑफ 
वॉर’, ‘मेडयुसा ’ असे काही प्रकार त्ाांच्ा 
आकषमाक प्रकाशासाठी प्रणसद्ध आहेत. जेणलफीश 
णनळसर णकंवा णहरवट रांगाचा प्रकाश णनमामाि 
करताना णिसतात. 

महासागरापासून ते जांगलातल्ा लाकडाच्ा 
ओंड््ाप्यंत णनसगामातील सव्ांप्रकाशी गोषटी 
पाहा्ला णमळू शकतात, मात्र त्ासाठी तयुमच्ाकडे 
ती नजर हवी आणि णनसगामाशी जवळीक हवी.

-मकरंद जोशी 
makarandvj@gmail.com
(णनसगमा अभ्ासक व लेखक)

(लेखातील फोटो ्युवराज गयुजमार)

काजव्ाांचा प्रकाश पाांढरा, पपवळा, 

नाररांगी, पिरवा, ताांबडा पकंवा पनळा 

असतो. काजव्ाांच्ा पोटावर आतल्ा 

बाजूला प्रकाशपेशींचा जाडसर सतर 

असतो. ्ा पेशींमध्े 'ल्युसीफेररन' नावाचे 

रसा्न असते. िे रसा्न ऑक्सजनशी 

सां्ोग पावते आपि प्रकाश पनमामाि िोतो.
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ऱ्हस्व-दीर्घ लेखन (२)
‘इ’ आणि ‘उ’ अक्षरे असतात 
ना, ती खूप गमतीशीर असतात 
बरं का. या आधीचया ‘्वयम्’ 
अंकात आपि पाण्हलं की 
शबदाचया शे्वटी ्ही ‘इ’ आणि 
‘उ’ अक्षरे आली तर ती दीर्घ 
म्हिजे ‘ई’ आणि ‘ऊ’ अशी 
णल्हायची. पि ्हीच अक्षरे 
कधी ऱ्हस्वदेखील णल्हायची 
असतात. मग तुमचा गोंधळ 
उडतो का?  णकडा की कीडा, 
मारुती की मारूती, पणरिका 
की परिीका ्हे लक्षातच येत 
ना्ही, ्हो ना? एक गोषट 
जाि्वली का? ्वर णदलेलया 
उदा्हरिांत, तुमचा गोंधळ 
उड्विारी ्ही ‘इ’ आणि ‘उ’ 
्ही शबदातली शे्वटची ना्ही तर 
तयाचया आधीची म्हिजे शे्वटून 
दुसरी अक्षरे आ्हेत. आपि 
बस्वूया ना तयांना एका सोपया 
णनयमात. 

आता खाली दिलेले शबि या दियमािुसार 
बरोबर आहेत की िाही ते पाहा. बरोबर 
असलेलया शबिाांिा ✔ अशी खूण करा. 
बरोबर िसलेले शबि सुधारूि दलहा. 

१  कीडा   दकडा

२  मारूती   मारुती

३  पत्ीका   पदत्का

४  अपशकूिी 

५  अभयादसका 

६  अश्वििी 

७  सदहषणूता 

८  आडमूठा 

९  उंचापूरा 

१०  ओलीसूकी 

११  कदलका 

१२  कवियीत्ी 

दियम– शबिातील शेविटचे अक्षर िीर्घ 
(आ, ई, ऊ) असेल आदण तयाचया आधीचे 
(उपानतय) अक्षर इ दकंविा उ असलयास ते 
ऱहसवि दलहायचे; जसे, दविडा, दचजा, दकत्ा, 
दकलला, सुरू, हुतुतू

या दियमाला काही अपविाि आहेत, िीती, 
प्ीती; ते मूळ सांसककृत आहेत, तयाांिा ततसम शबि 
महणतात, तयाांतील उपानतय अक्षर आहे तसे 
ठेविायचे असते. हे शबि माहीत करूि घया.
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-ÂýçÌÖæ »æðÂéÁ·¤ÚU 
gopujkars@hotmail.com 

(’ØðD Üðç¹·¤æ)

चपखलची उत्तरे पान क्रमांक- ४९वर 

१३  कारकूनी 

१४  नीळा 

१५  ककल्ी 

१६  कुमारीका 

१७  कोजागीरी 

१८  खराखूरा

१९  गरीबी 

२०  दक्ीणा 

२१  दादागीरी 

२२  दा्चीनी 

२३  नाटीका 

२४  किद्ा 

२५  नीती 

२६  पटकदशी 

२७  पररचाररका 

२८  पाठींबा 

२९  प्रिेकशका 

३०  प्रीती 

३१  फजीती 

३२  प्रतीज्ा 

३३  मेहूणी 

३४  रुगणिाकहका 

३५  रोजनीशी 

३६  शिासन्ीका 
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गण्ाच ंिजन खपूच 
िाढ् ंहोतं. गण्ाने 
आहारतज्ज्ा्ा किचार्,ं 
“िजन कस ंकमी करू?”    
आहारतज्ज्- “सोपं आहे. 
फकत मान उजिीकडून 
डािीकडे आकण डािीकडून 
उजिीकडे कफरिा्ची.”
गण्ा- “एिढंच... हे तर 
खपूच सोपं आहे. हे ककती 
िळेा करा्च?ं”
आहारतज्ज्- “कोणी काही 
खा्च ंकदल्ािर!”

मन्ा- “ही छत्ी िर्षभर 
तरी कटके् ना?” 
दकुानदार- “िर्षभर का्, 
चागं्ी चाळीस िरषं कटके्.” 
मन्ा- “चाळीस िरषं?” 
दकुानदार- “हो्, 
फकत कत्ा ऊन आकण 
पािसापासनू साभंाळा.” 



 “Ouch…” Reva exclaimed as she 
stood up to greet the class teacher. 
She felt a pull on one of her braids. 
Rohit had tied her braid’s ribbon to 
her water bottle’s strap. She angrily 
turned to find Rohit sitting on the 
bench behind her.

“Sorry.” Rohit smiled. Reva shook 
her head and smiled back as she 
tried to free her entangled ribbon.

Rohit was a prankster of the class. 
He loved pulling pranks and was 

always on the lookout for the next 
innocent victim. He would slip a 
plastic cockroach or a rubber lizard 
into a friend’s book. When they 
opened that book, especially girls 
would freak out and scream. But his 
pranks were harmless and silly and 
everyone enjoyed them.

Although a prankster, Rohit was 
very helpful by nature. He had a 
peculiar habit of checking all the 
classroom desks after school once 
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everyone had left. If he found a text 
book or homework book that some-
one had forgotten, he would keep it 
with him and promptly return it the 
next day. The class always knew that 
a lost pen or an eraser, a forgotten 
water bottle or an umbrella would 
be in Rohit’s safe custody. He would 
‘treasure’ the belongings till they 
reached the rightful owner. One 
such evening, after school……

“Di, I found a gold ear-ring near 
Reva’s bench.” Rohit opened his fist 
and showed it to Roma Di, his elder 
sister when he met her near the 
school’s gate.

“But wearing gold isn’t allowed in 
school. This is risky, Rohit. Someone 
might think you have stolen the ear-
ring. You better give it to your class 
teacher.” Di suggested. Rohit agreed 
and ran to the teacher’s room to 
promptly return the ear-ring.

That year, Nisha was a new entry 
in their class. Rohit played a prank 
on her very first day in school. Dur-
ing the recess when Nisha was away, 
he kept an opaque glass inverted 
with a note beneath it on her desk. 
The note read, “If you pick the glass, 
I’ll crawl in the class.” When Nisha 
saw it, she was scared. She won-
dered if it were some flying cock-
roach or a tiny lizard. After much 
coaxing from the girls, she gathered 

courage and picked up the glass to 
find nothing under it. All the girls 
laughed, which made Nisha feel em-
barrassed. When she learnt that it 
was Rohit’s prank, she was so angry 
that she held a grudge against him 
from that day.

One day, the teacher gave the 
class an assignment. Each one had 
to write an essay about a famous 
personality whose works, inventions 
or philosophies transformed the 
world, as thought by the student. 
The students  had to submit their 
articles written on separate sheets 
within two days. The best essay 
would be selected for the school’s 
magazine. Some students selected 
Mahatma Gandhi, some Nelson 
Mandela. Some researched on Elon 
Musk or Bill Gates. Nisha chose 
Steve Jobs. While chatting with 
Reva, her bench-mate, she came to 
know that even Rohit had chosen 
the same topic for his essay. She 
was now determined to prove that 
her essay was the best.

Nisha researched a lot and was 
ready with her essay the next day it-
self. Submissions were the day after 
that. But when she went home that 
evening after school, she couldn’t 
find the sheets on which she had 
written her essay. She searched her 
school bag, study table, the entire 
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credit.” Nisha went to Rohit and 
snatched her sheets.

“How ignorant art thou in thy 
pride of wisdom!”

“What?”
“It means in your pride of wis-

dom, you have become blind. Can’t 
you read whom I have written 
about?”

“Of course Steve... Eh! Einstein? 
But you were writing about…”

“I had almost finished writing on 
Jobs when Reva casually mentioned 
that yours was the same topic. So I 
changed mine. I had to write a new 
essay all over again.”

“But Reva didn’t tell me...”
“Because she didn’t know…  

simple…”

house but couldn’t find it anywhere. 
She desperately called Reva.

“Did you take my sheets by 
mistake?” Nisha asked. There 
was a silence for a few mo-
ments at the other end of 
the call.

“I checked my bag. I 
don’t have them.” Reva 
replied.

“Someone must have 
stolen it for sure.” Nisha 
said, rather snobbishly.

“Don’t worry. If you 
have forgotten them in the 
class, they will be safe with Rohit.” 
Reva told Nisha about Rohit’s pecu-
liar trait and explained how she got 
back her gold ear-ring.

“Now I get it. Again one of his 
pranks! I won’t allow him to copy 
my essay and take all the credit.”

“Hey, Rohit isn’t like that. He 
doesn’t…” But Nisha had already 
disconnected the call before Reva 
could complete her sentence.

An infuriated Nisha went to 
school early next day. She saw Rohit 
busy completing his assignment and 
saw her sheets lying on his desk.

“How dare you copy my project?”
“Copy… Me?”
“Yes… Because you knew my es-

say would be the best in the class 
and you can copy it and take all 
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“But why didn’t you give my 
sheets to the class teacher?”

“If my friends forget something, I 
always keep it and return them the 
next day. I never thought, because 
of this habit of mine, one day I 
would be accused of copying.  Roma 
Di rightly says I need to be more 
careful. Without sounding immod-
est, let me tell you my essays and 
poems always feature in the school’s 
magazine. I don’t need to resort to 
such dirty tricks. Even if yours gets 
selected this time, I am fine.”

“But…”
“By the way, the quote on wis-

dom I mentioned just now, do you 
know from which book it is?”

“N… No.”
“It’s from ‘Frankenstein’ by Mary 

Shelley. Lord Byron, the famous Eng-
lish poet once held a competition 
amongst friends to come up with 
the best horror story. And Mary 
Shelley wrote Frankenstein. See, 

how a healthy competition amongst 
friends created one of the finest sci-
ence fiction novels of English litera-
ture.”

“Oh!”
“I never snatch others’ opportuni-

ties the way you just snatched those 
sheets from me.” Rohit smiled and 
winked. This eased out the situa-
tion which could have been a bigger 
argument.

“I got you all wrong. I am so 
sorry.” Nisha realized her folly and 
put out her hand for a handshake. 
When Rohit came forward, she sim-
ply went past him and shook hands 
with Reva who was standing right 
behind.

“What do you call this Mr. 
‘P’rankenstein’?” Nisha asked jokily.

“A perfect ‘Tit for Tat’…” Rohit 
laughed heartily and gave her a 
high-five.

-Prachi Mokashi
mokashiprachi@gmail.com
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हरहु�री मुल�चे �ि�म� जोखणारी एक अनोखी �ध�

7वी ते 9वी�ा िवद्या��साठ� �ध�.
�ध�िवषयी अिधक मा�हतीसाठ� 
या मा�सकाचे पृ� 16 पाहा.

For Enquiry: 9137128915                                          For More Information- scan QR code
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