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हंùùù.. ह.ह.ह.. 
ही आयडिया 
आविली मला.

बाबा.. जसं रिक्ात फकत  
तीन माणसांना बसायची 

पिवानगी आहे, तशी घोिागािीत  
डिती जणांना बसायची  

पिवानगी आहे? 

अगं.. ती गािी तया 
टांगेवालयाचं पोट भिायचं 

साधन आहे. डजतिी माणसं 
बसतील डततिी जासत 

तयाची िमाई. 

बसा साहेब. खूप जागा आहे. या ताई बसा.

पण या टांगेवालयाचं पोट ति चांगलं 
टमम भिलेलं डिसतंय. उलट तो घोिाच 
अशकत डिसतोय. महणजे आता घोड्ाने 

सवतःचं पोट भिणयासाठी तया टांगेवालयाला 
टांगा ओढायला लावला पाडहजे. 

तेवहा होईल डफट्टमफाट.
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‘वयम्’ दोस्तांनो, 
‘गोष्ट’ हा शब्द आपल्ा आ्ुष्ात अग्दी 

बालपणी ्ेतो आणण का्मचं नातं जमवून 
राहतो. णकतीही व् वाढलं तरी आपल्ाला 
गोष्ट ऐका्ला, वाचा्ला, पाहा्ला 
आवडते. गोष्ट महणजे नव्ा जगात 
डोकवा्ची णिडकी. लहानपणी आपलं जग 
महणजे आपलं घर असतं. त्ा घराच्ा बाहेरचं 
जग आपल्ाला वेगवेगळ्ा गोष्टींतून ण्दसतं. 
प्ाणी, पक्ी, ग्रह-तारे, जा्दू, राजा-राणी, ्देव, 
राक्स, भूत, पाताळ, अवकाश अशा णकत्ेक 
णवष्ांच्ा गोष्टी ऐकत, वाचत, पाहत आपण 
मोठे होत असतो. णजतक्ा गोष्टी आपल्ा 
कानावर, डोळ्ांवर, मनावर पडतात, णततकं 
आपलं जग मोठं मोठं होत जातं. गोष्टींमुळे 
मजा ्ेते. आपल्ा मनातल्ा भावनांपेक्ा 
वेगवेगळ्ा भावना जाणवतात. महणजे 
आनं्द, ्दुःि, हुरहूर, भीती, णवसम् अशी 
वेगवेगळी भावना मनात अचानक णनमामाण 
होते, त्ाची गंमत असते. आपल्ा मनात 
त्ावेळी असलेल्ा मूडपेक्ा वेगळा मूड 
अनुभवण्ाचं आगळेपण आपण एनजजॉ् 
करतो. गोष्टींमुळे नवी माणहती णमळते. नवे 

णवचार समजतात. शहाणपण, चतुराई, 
संवे्दनशीलता वाढा्ला म्दत होते. 

गेले वषमाभर आपण घरी आहोत. शाळा नाही, की 
णशक्कांची भे्ट नाही. कुठे जाणं-्ेणं नाही. महणून 
रोज वेगवेगळे अनुभव नाहीत. पण तंत्रज्ानामुळे 
आपल्ाला णवणवध घडामोडींचा अनुभव घेता आला. 
तो एकमेकांशी शेअर करता आला. ्ा काळात 
वाचन-साणहत्, ऐकण्ाची साधनं आणण पाहण्ाची 
उपकरणं ्ांतून आपल्ाला अनेकणवध गोष्टींचा 
िणजना णमळाला. त्ामुळे आपण बं्द घरांतूनही 
णकतीतरी णवष्ांत डोकावू शकलो. ्ा काळात तर 
लखिपणे जाणवलं की, गोष्ट नसती आपल्ा 
आ्ुष्ात, तर णकती कं्टाळा आला असता! आपण 
कथा वाचल्ा, पजॉडकास्ट, ऑणडओ बुक व 
ककलपमधून ऐकल्ा आणण णसनेमा, ्टीवही माणलका, 
वेब सीरीज, शजॉ्ट्ट णिलम इत्ा्दी माध्मांतून 
पाणहल्ासुद्ा. आपल्ाला णवणवध गोष्टींत रमण्ाची 
संधी ्देणाऱ्ा अशा सवमा माध्मांचे ऋण मानावे 
तेवढे थोडेच. 

कोणतीही माणहती असो वा णवष्, जेवहा 
मनोरंजक गोष्टीच्ा सवरूपात आपल्ासमोर सा्दर 
होतो, तेवहा आपण त्ात रंगून जातो. कारण 
त्ातल्ा घ्टना, वणमानं, रसाळ शैली ्ांमुळे आपण 
त्ातलेच एक होऊन जातो. त्ा णठकाणी आपण 
हजर आहोत, असं आपल्ाला वा्टतं. त्ा गोष्टीत 
जे सांणगतलेलं असतं, ते क्णभर का होईना, 
आपल्ाला प्टतं. कथाकार जेवढा प्भावी तेवढा 
त्ा गोष्टीचा प्भाव आपल्ावर पडतो. महणून तर 
आवडलेल्ा काही गोष्टी, ना्टक-णसनेमा ्ांचा 
प्भाव आपल्ावर िूप काळ राहतो. त्ामुळेच 
मनाला ररझवण्ासाठी, काहीही णशकण्ासाठी गोष्ट 
हे माध्म अणतश् प्भावी मानलं जातं. 

â´ÂæÎ·¤èØ

गोष्ट! 
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अर्थात, आपली विच्रशकती विकवित झ्ली 
की, आपण गोष्ट अनुभित्न् सित:च् विच्र करू 
ल्गतो आवण त््नुि्र ठरिू ल्गतो की, विशि्ि 
ठेि््च् की न्ही. लह्नपणी भूत, चे्टकीण खरे 
म्नण्रे आपण, मोठेपणी त््ांच्् अिण््िर 
विशि्ि ठेिेन्िे होतो. म्त्र अधूनमधून चमतक्र, 
गूढकर्, रहस्कर् अिे प्रक्र ि्च््ल् मज् 
्ेते न्? क्रण तो मन्ल् विरांगुळ् अितो. 
िेगळ्् क्लपवनक विशि्ची ती िफर अिते. 
मन्ल् ्टि्टिी आणण्रां वनखळ मनोरांजन होतां 
अश् कलपन्रम् गोष्टींनी! 

नि् दृषष्टकोन देण्ऱ््, बोध देण्ऱ्् कर् 
आ्ुष्भर वशकित र्हत्त आपल््ल्. आपण 
चररत्र, आतमचररत्र आिडीने ि्चतो, क्रण इतर्ांचे 
अनुभि, प्र्त्न, कतृथाति, त््ांच्् ्श्चां गमक हे 
ि्रां ज्णून घेण््ची उतिुकत् आपल््ल् अिते. 
त््तून आपण आपली ि््ट आखण््च् प्र्त्न 
करतो. त््तल्् क्ही गोष्टी आपल्ल् आपल्् 
मन्त डोकि््ल् भ्ग प्डत्त. आपल्् चुक् 
अलगदपणे ि्ांगून ज्त्त. मग क्् क्् कर्िां, 
क्् क्् ्ट्ळ्िां- ््च् अांद्ज आपण ब्ांधत 
ज्तो. अश् गोष्टी महणजे ‘ि््ट्ड््’ अित्त. 

अश् ि््ट्ड््ांच्् ि्रीने आपणही ‘आपली 
गोष्ट’ रच््ची अिते. मुळ्त आपण प्रत्ेकजण 
गोष्टीिेलह्ळ अितो. लह्नपणी जे जे निीन 
अनुभितो, ते कधी एकद् दुिऱ््ल् ि्ांगतो अिां 
होतांच न् आपल््ल्! अगदी निीन क्ही गांमत 
प्वहली, मन्त निी कलपन् आली, िेगळी घ्टन् 
घडली की, आपण ती ि्ांग््ल् उतिुक अितो. 
आपली गोष्ट कुणी ऐकून घेतली की छ्न ि््टतां. 
म्त्र आपल्् गोष्ट ि्ांगण््ल् कुणी भ्ि वदल् 
न्ही, वकंि् ि्ि वदल् न्ही की आपण वहरमुितो. 

गप रे, र्ांब गां, बडबड बांद.. अिां ि्रांि्र 
कुणी द्ट्ित गेलां की, आपल् उति्ह 
म्िळतो; आवण आपण गोष्ट ि्ांगेन्िे होतो. 
तुमह् कुण्ल्च अि् न्उमेद करण्र् अनुभि 
्ेऊ न्े, पण आल्च तरी अन् म्ध्मां 
आहेत की आपल्् ह्त्शी. गोष्ट वलहून 
ठेित् ्ेते, आत् तर मषल्टवमवड््ही अितो 
तुमच्् ह्त्शी. 

अर थ्ात, प्रत्के िेळी आपली गोष्ट ज्हीर 
करण््ि्रखी निेलही; वकंबहुन् भरपरू 
दजजेद्र गोष्टी ि्चल््, प्वहल््, की 
आपल््ल् ज्णीि होत ेकी, कोणती गोष्ट 
इतर्ांन् ि्ांग्िी आवण कोणती आपल््प्शीच 
ठेि्िी, ््ची. इनस्टटं्ट अशी इांस्ट् स्टोरी 
ठेित्न्ही भ्न ्तेां की, आपली कोणती गोष्ट 
इतर्ांन् ि्ांग्िी.. उत्तम गोष्टी ि्चून शह्णपण 
कम्िलां की, कोणती स्टोरी ि्ांग््ल् कोणतां 
म्ध्म ्ोग्, तहेी िमजत ज्तां. 

अिां शह्णपण कम्ित अिलेल्् 
‘ि्म्’च्् ि्चक दोसत्ांि्ठी ्् अांक्त 
िेगिेगळ्् गोष्टी आहेत. आवण एक  
िेगळ्् प्रक्रची, धम्ल गोष्ट रचण््ची 
सपध्थाही ज्हीर केली्े. कलपनेची भर्री 
म्र््ल् तुमह्ांल् मज् ्ेते न्? मग भ्ग  
घ्् ्् सपधजेत. 

आमह्ांल् ख्त्री आहे- तुमह् ि्चक्ांपैकी 
प्रत्ेक जण अि् वहरो होईल मोठेपणी, की 
तुमचां क्म, तुमच् सिभ्ि, तुमचां ि्गणां 
््ांतून गोष्ट रचली ज्ईल- इतर्ांन् छ्न 
ि््टेल अशी!  

-àæéÖÎæ ¿õ·¤ÚU
cshubhada@gmail.com
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आई, बाबा आणि त्ाांचा एकुलता एक मुलगा 
णकरि मजेत राहात होते. णकरि होता १० वराांचा. 
त्ाला कधी कधी खूप एकटं वाटा्चां. एक कुत्राचां 
णपललू आिावां असा हट्ट त्ाने धरला होता. बरेच 
णिवस आईबाबा त्ाच्ा ्ा मागिीकडे िुल्लक्ष 
करत होते. पि शेवटी त्ाांनीही कुत्ा पाळा्चा 
ठरवलां. छोटासा िीड मणहन्ाचा कुत्ा णकरिकडे 
राहा्ला आला. त्ाच्ा तोंडात एक पेढा भरवून 
बारसां केलां- मोमो. णतबेटी धाब्ावरच्ा पाांढऱ्ा  
मोिकासारखा गोंडस! 

मोमोची आणि णकरिची चाांगलीच गट्टी 
जमली. घरात णकरिइतकेच मोमोचेही लाड 
होऊ लागले. 

एके णिवशी णकरि शाळेतनू रडत रडत 
घरी आला. मसुमसुत पलांगावर बसनू राणहला. त्ाला 
‘रडू नको’ साांगत मोमो त्ाच्ा पढुच्ा िोन पा्ाांनी 
त्ाच्ा खाांद्ावर थोपटत त्ाला णवनवत होता. 

“का् रे, का् झालां रडा्ला? शाळेत काही 
झालां का? का मॅम काही बोलल्ा तुला? साांग ना.” 
णकरिची आई त्ाला णवचारत होती आणि णकरि 
काही णतला त्ाच्ा रडण्ाचे कारि साांगत नवहता. 
मोमो खूप असवसथ झाला होता. तो त्ाचे अशू् 
चाटून पुसत होता. 

आईच्ा आग्रहाला कंटाळून शेवटी णकरि 
णकंचाळला. “जा तू, तू माझी आई नाहीस, मी तुझा 
मुलगा नाही.”

“असां कोि महितां, त्ाला आि माझ्ा 
पुढ्ात.” आई महिाली. 

“सगळे महित होते शाळेत आज, की तुमही मला 
ित्तक घेतलां्. मी तुमचा मुलगा नाही.” णकरि 
तोप्ांत ओकसाबोकशी रडा्ला लागला. 

हे ऐकून आईचा चेहरा पडला. णतने पटकन 
णकरिला जवळ घेतलां. त्ाच्ा आईचे डोळे भरले. 
ती महिाली, “बाळा, आपि ्ावर नांतर बोलू. तू 

आमचाच आहेस. रडू नकोस. आपि सांध्ाकाळी 
बाबा आले की एकत् बसू आणि बोलू हां. तू जेवून 
घे.” आई णकरिला णवनवत होती. 

मोमो णहरमुसला होऊन इकडे णतकडे भटकत 
होता. घरातलां खेळकर वातावरि णकरिच्ा 
मूडमुळे बिललां. णकरिला ‘ित्तक’ घेिे महिजे 
का् हे कळलां नसतां महिून आईबाबाांनी, 
नातेवाइकाांनी त्ाच्ाजवळ ‘तो’ णवर् काढला 
नवहता. आता मात् वेळ आली होती, ‘ते’ सव्ल 
त्ाला साांगण्ाची. पि त्ाआधीच झाकून ठेवलेला 
कोंबडा आरवला होता. 

सांध्ाकाळ होत आली तरी घरात णिवे लागले 
नवहते. घरी ्ेताच पळत पळत िरवाजाजवळ 
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येणारा मोमोही आज मलूल.. का बरं? असं 
ककरणचया बाबांचया मनात आलं. तयांना पाहताच 
ककरणचया आईचा बांध फुटला. ‘आपण सांगायचया 
आधीच तयाला...’ असं महणत ती रडू लागली. 

ककरण आतलया खोलीत, अंधारात पलंगाचया 
मागे पाय दुमडून, पायात डोकं खुपसून मुसमुसत 
जकमनीवर बसला होता. बाबा तयाचयाजवळ गेले. 
प्ेमाने तयाचया पाठीवरून हात कफरवत महणाले, 
“ककरण, ऊठ बघू, चल ये आपण बोलूया.” पण 
ककरणने तयांचा हात किरकावून तयांना बाजूला 
सारलं. मोमो तया दोघांमधये घुटमळत होता. बाबांना 
ककरणने बाजूला सारलयावर तो ककरणवर िुंकू 
लागला. तयाला ककरणचं वागणं अकजबात आवडलं 
नाही. हे आईबाबा आपले नाहीत, आपले आईवडील 
कोण- या प्शनाने ककरण ग्ासला गेला. 

रात्ीचया जेवणाची दुपारचया जेवणासारखीच 
गत झाली. आईबाबांनी ककरणशी बोलायचं तया 
रात्ी टाळलं, कारण तो काही ऐकून घेणयाचया 
मन:स्थितीत नवहता. रात् अशीच सरली. 

ककरण दुसÎऱया कदवशी पहाटेच उठला. 
“मी तुमचा मुलगा नाही, माझे खरे आईबाबा 

कोण आहेत? कुठे आहेत? मला तयांचयाकडे 
जायचं आहे.” ककरणने धैयायाने कवचारलं. 

बाबा महणाले, “बस, सांगतो.. तुला आमही 
दत्तक घेतलंय एका आश्रमातून. तुझया खÎऱया 
आईवकडलांनी तुला कतथिे सोडलं होतं.”

“पण का?” ककरणने कवचारले. 
“तयांचयावर काही संकट आलं असेल महणून.” 

आई महणाली.
“तयांना तुमही ओळखता? मला तयांनी असं 

का टाकलं, ते मी तयांना कवचारणार आहे.” ककरण 
रागावून कवचारत होता.

“नाही, आमही तयांना नाही ओळखत.”
आमही असेच गीता मावशीबरोबर गेलो होतो, 

ती आश्रमाचं काम कसं करते ते पाहायला. 
कतथिे तुझयासारखी खूप छोटी छोटी बाळं होती. 
आश्रमातील ती बाळं पाहात पाहात आमही 
तुझयाजवळ आलो; तू आमचयाकडे पाहून हसलास. 
आकण आमही ठरवलं, ‘या  बाळाला आपण घरी 
नयायचं,’ आईबाबा एका सुरात महणाले, “मग 
आश्रमातलया लोकांनी सगळे सोप्कार पूणया केले 
आकण तू आमचा ककरण झालास.” 

मोमो हे संिाषण ऐकत होता. बाबा तयाचया 
अंगावरून हात कफरवता कफरवता महणाले, “ककरण, 
मोमोकडे पाहा, तयाचे बाबा कोण हे तयाला ठाऊक 
नाही. तयाचया आईकडून, तयाचया िावंडांमधून 
आपण तयाला आपलयाकडे आणलं. तयाचे लाड 
केले आकण तो आपलासा झाला. आपलयाबरोबर 
तो आनंदात राहतो. तयाला येत असेल का रे 
आठवण तयाने लहानपणी सोडलेलया तयाचया आई-
वकडलांची?”

ककरण हे ऐकून थिोडा कवचारात पडला. काहीही 
न बोलता ्वत:चया खोलीत गेला. तयाचया मागून 
मोमो दुडूदुडू धावत गेला.

रात्ी ककरणला छान झोप लागली. सकाळी जाग 
आली तेवहा तयाचया शेजारी मोमो तयाचया अंगावर 
पाय टाकून तयाचा हात ्वत:चया तोंडात धरून 
कनवांत झोपला होता. 

ककरण उठला आकण तसाच धावत 
्वयंपाकघरात गेला. आईबाबांचया गळयात 
पडून महणाला, “माझयासाठी एक बहीण आणा 
ना आश्रमातून. मी, मोमो आकण ती कमळून 
तुमचयाबरोबर धमाल करू.”

ककरणची कळी खुललेली पाहून आईबाबा खूश 
झाले! नाशतयाला म्तपैकी आमलेट करून आईने 
मोमोसकट सगळयांना पाटटी कदली. 

-çßlæ Çð´U»Ýð 
Vidyadengle@gmail.com
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ऑफ पीरिएड. टीचि आल्या नव्हत्या. सगळ्या 
वगयागालया ग्याउंडवि जया्ची घयाई झयाली ्होती. पण 
ईशयानलया कया्ही ग्याउंडवि जयावंसं वयाटतं नव्हतं. 
्हलली ्हलली त्यालया सया्नस फयाि आवडू लयागलं 
्होतं. झयाडया-फुलयांबद्दलची वैज्याननक मयान्हती 
वयाचया्लया त्यालया फयाि आवडया्चं. एकया धड्यामध्ये 
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इन्सेक्ट्स-ईटर म्हणजसे, कीटकांना खाणाऱ्ा  एका 
झाडाबद्दल माह्हती ्होती. कालपा्ून त्ानसे ती 
वाचा्ला ्ुरुवात केली ्होती.

अचानक ईशानचं लक्ष वरागाच्ा दारामारसे 
ठेवलसेल्ा डसटबीनकडे रसेलं. हतथसे दोन डसटबीन 
ठेवलसेलसे ्होतसे. एक हनळ्ा रंराचा- कोरड्ा 
कचऱ्ा्ाठी आहण दु् रा ह्हरव्ा रंराचा- ओल्ा 
कचऱ्ा्ाठी. 

तो ह्हरव्ा रंराचा डसटबीन ्हलतो् का?
‘जाऊन पा्हावं का?’ ईशानच्ा मनात हवचार 

आला. त्ानसे रफ व्हीच्ा मारचा एक कारद 
अरगावट फाडला.

 त्ाचा बोळा घसेऊन डसटबीनमध स्े टाकण्ाकरता 
ईशान दरवाजाजवळ रसेला. आरी त्ानसे हनळ्ा 
ररंाचा डबा उघडला. इतर मुलांनी टाकलसेलसे 
कारदाचसे तुकडे, पसेनन्लींना टोकं करताना झालसेला 
कचरा अ्ा का्ही कोरडा कचरा त्ामध स्े ्होता.

ईशाननसे ्हातातला कारदाचा बोळा हनळ्ा 
ररंाच्ा डसटबीनमध स्े टाकला. मर ्हळूच 
पलीकडच्ा ह्हरव्ा रंराच्ा डसटबीनमध स्े 
डोकावून पाह्हलं. ओल्ा कचऱ्ाचा डबा, म्हणजसे 
कुणी रर्से्मध्से फळ खाललं तर त्ाची ्ालं वा 
कुणाचा डबा ्ांडला तर अ्ं का्ही टाकण्ा्ाठी. 
आजची रर्से् अजून झाली नव्हती, त्ामुळे डबा 
ररकामा अ्सेल अ्ं त्ाला वाटलं. पण बघतो तर 
का्, डब्ामध्से चक्क ्ुंदर रंरांच्ा फुलांचा,  
नव्हसे पानांचा रुच्छ! 

‘्हा इथसे क्ा का्? एवढी ताजी फुलं ...अ्ंह, 
पानं... फललॉवरपलॉटऐवजी डसटबीनमध्से?  आहण 
ती्ही हकती वसेरळीच आ्हसेत. आपल्ाकडे हद्तात 
तशी ना्हीत ्ही पानं. त्ांचा वा््ही हकती स्टााँर, 
्रळीकडे प्रला्.. ‘ ईशान मनातल्ा मनात 
बोलत ्होता. त्ानं मान मारसे वळवली... आहण 
त्ाला शलॉक ब्ला. 

‘अरसेचचा, क्ला्रूम ररकामी? रसेलसे कुठे 
्रळे?... ्ॅहलोऽऽ व्हसेअर आर ्ू ऑल?’ 

मर त्ानं हखडकीतून खाली पाह्हलं.
‘ओह्, ्रळे ग्ाउंडवर रसेलसे?  आपल्ाला क्ं 

कळलं ना्ही?’ 
ईशानचं लक्ष बोड्डकडे रसेलं. बोड्डवर मलॉहनटरनसे 

हलह्हलं ्होतं... ज्ांना ्सेलफसटडी करा्चा आ्हसे तसे 
क्ला्रूममध्से ब्तील, बाकीचसे ग्ाउंडवर जाऊ 
शकतात. जसे क्ला्रूममध्से ब्लसे आ्हसेत त्ांची 
नावसे... १. ईशान दसेशमुख. बोड्डवर एकच नाव ्होतं. 

‘वलॉव...पीऽऽऽ्.... मसतपैकी ्ा्न्चं तसे नवं 
पुसतक वाचू्ा.’

ईशान उड्ा मारत बेंचजवळ रसेला आहण 
घाईघाईनसे त्ानं तसे ्ा्न्बुक काढलं. खूप 
कलरफुल हपक्च्गा आहण खूप माह्हती. 

‘Insects eater Plants- Heli 
amphora ्ा टाईपमरली माशगा पीचर ्ही 
वनसपती. जहमनीतल्ा कुजलसेल्ा पाचोळ्ापा्ून 
हमळणारी मूलद्रव्ं (Element) कमी प्रमाणात 
हमळाली की, ्ही वनसपती कीटक खातसे. ्ामध्से 
्टंपसेट पीचर नावाची जी वनसपती अ्तसे, हतची 
पानं चणसे-शेंरदाणसे ्ांच्ा उघड्ा पुडी्ारखी 
रुंडाळी केल्ा्ारखी अ्तात. ्ाच्ा आत 
्ाखरपाण्ा्ारखा द्रव (Liquid) अ्तो. तो 
शोषून घ्ा्ला कीटक (Insects) ्सेतात. त्ात 
घ्रून पडतात आहण मरतात. मर ्ही वनसपती 
सवतःमध्से अ्लसेल्ा बॅक्टेरर्ांच्ा मदतीनसे ्ा 
कीटकांना खातसे आहण सवतःला ्हवी अ्लसेली 
ताकद हमळवतसे. म्हणून ्ही इन्सेक्टस्-इटर हकंवा 
कीटकभक््ी. भारतात ्ाच प्रकारातील एक 
वनसपती हद्तसे, हजला मराठीत घटपणणी म्हणतात.’

ईशान वाचत ्होता. त्ाला तसे ्रळं खूप 
इनटरसेनसटंर वाटलं. बाजूलाच ्टंपसेटपीचरच्ा 
पानाचा ररंीत फोटो ्होता. मोठ्ं लालकेशरी ररंाचं, 
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लांबचलांब पान.
‘ओहो...’ ईशान ओरडला. त्ाच्ा डोक्ात 

चमकलं काही.
‘महणजे ती डस्टबीनमधली फुलं... नवहे पानं... 

ट्रंपे्ट पीचरची आहेत? सट्रेंज.’
शॉक बसल्ासारखा तो धावतच त्ा कचऱ्ाच्ा 

डब्ाजवळ गेला. डबा उघडून त्ाने ती आतली 
चार-पाच लांबचलांब, रंगीत पानं बाहेर काढली. 
उतससुकतेनं एका पानाच्ा आत डोकावून पाहहलं. 
अहाहा, एक वेगळाच वास आला त्ाला. आत 
हनमसुळती होत गेलेली पानाची नळी. आतून ओली, 
हचक्ट आहण खोलवर काहीतरी काळसर.  

ते काळसर काही हलल्ासारखं हिसत होतं. 
का् असावं बरं? 

एवढ्ात ईशानला जाणवलं आपण आत  
घसरत चाललो्. 

‘अरे, ऑ... हे का्? ओह् मा् गॉड...’
डोळे हवसफारून ईशाननं आजूबाजूला 

पाहहलं. त्ा पानाच्ा पसुंगळीतून आपण एखाद्ा 
वॉ्टरसपोर्ट्सच्ा घसरगसुंडीवर बसल्ासारखे घसरत 
चाललो आहोत असं ईशानला वा्टलं.

‘आऽऽऽऽ,’ असं तो जोरात ओरडला आहण 
धपपकन कशावर तरी पडला.

गसुबगसुबीत गािी. आजूबाजूला एक छान ससुगंध 
पसरलेला. सगळ्ा बाजूला उरंचच उरंच अशी एक 
हपवळ्ट केशरी हिंत आहण... आहण तो एकिम 
िचकला, ते काळसर काही...ते.. ते... पसुढे आलं...
त्ाला लांब लांब काडांसारखे पा् होते... बरेच...

“अरे ही तर माशी. ही आपल्ाच आकाराची 
हिसते् की, आपण हतच्ा आकाराचे झालो? हे तर 
एखाद्ा मूवहीसारखं वा्टतं्. सट्ेनज.”

ईशान ्टकामका बघू लागला. ती एक 
वेगळ्ाच प्रकारची माशी होती. ईशानला वा्टलं 
ती आपल्ाकडे बघून हसते्. तेवढ्ात हतने 

हतच्ा सट्ॉसारख्ा नांगीनं त्ा पानाच्ा हिंतीवरचा 
रस ओढून घेतला. मग आपणही तो रस थोडा 
चाखून बघावा असं त्ाला वा्टलं. त्ानं हळूच 
हिंतीवर बो्ट हफरवून त्ा रसाचे िोन थेंब हजिेवर 
ठेवत ट्ॉक करून चा्टले. वेगळीच ्टेस्ट. ्ाआधी 
कुठल्ाच ज्ूसची अशी ्टेस्ट चाखली नवहती. हा 
ज्ूस आणखीन थोडा चाखावा का?  

त्ाच्ा मनात आलं. थोडा थोडा महणताना त्ानं 
पाच-सहा वेळा ट्ॉक ट्ॉक करत तो रस चा्टला. 

अचानक आपल्ािोवती ती हपवळी-केशरी 
हिंत गरागरा हफरते् असं ईशानला वा्टू लागलं. 
चककरल्ासारखं झालं. त्ा एका मोठ्ठा काळ्ा 
माशीच्ा जागी त्ाला चार माश्ा हिसू लागल्ा. 
मग ती माशी त्ाच्ाजवळ आली आहण हतनं त्ाला 
आपल्ा सोंडेसारख्ा नांगीवर उचलून वर उडवलं. 

ईशान िाणकन एखाद्ा हवहहरीतून उल्टरं उडून 
बाहेर ्ावं तसा बाहेर आला.

ईशाननं डोळे उघडले. हाहतिच्ा मारी ्टोपी... 
आपण आपल्ा बेंचवरच आहोत की, त्ाच्ा लक्ात 
आलं. तवेढ्ा पाच हमहन्टातं त्ाची तदं्ी लागली 
हन नेहमीप्रमाण ेहवहचत्र सवप्न हिसलं. सव्च होती 
त्ाला अशी जागेपणीच्ा तदं्ीची. ्ावरून त्ानं 
आईचा हकती वेळा ओरडा खालला होता. 

त्ाच्ा बेंचवर ट्रंपे्ट पीचरची पानं तशीच 
पसरलेली होती. ती माशी?

ईशाननं त्ा पानाची पसुंगळी उल्टी केली. ती 
हलवली, तर आतून हचक्ट द्वाचे िोन-चार थेंब 
आहण एक मेलेली माशी बाहेर पडली. 

‘ओहो, हमरॅकल. महणजे आपण आतिा जे वाचलं 
ते हे ट्रंपे्ट पीचर? वॉव...’

त्ानं िरािरा बाकीचीही पानं बहघतली. एका 
पानातून एक डास बाहेर आला तर, एकातून िोन-
चार मसुंगळे. िोन-तीन पानांमधून असेच काही हकडे. 
‘हधस इज अॅमेहझंग.’ 
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पुढचा तास सायनसचाच. टीचर 
आलया. तयाांनी बोर्डवर लिलििां,  
‘Insectseater Plant.’ ईशानिा खूप 
आशचय्य वाटिां. 

“ईशान ये पुढे आलि येताना ती पानांिी 
आि.” मॅरम िसून मििालया. 

‘ऑ... मॅरमना कसां कळिां?’ 
ईशान टकामका बघू िागिा. सगळा 

वग्य ईशानकरे पािात िोता. 
मॅरमनी ईशानचया िातातिी पानां 

टेबिावर ठेविी आलि मििालया,
“अरे िी खरी पानां नािीत. 

आठवीतलया नीिनां ती तयार किेी 
आिेत. अगदी खरी वाटतात ना? या 
आठवड्ात या पिानट्सबद्दि एक 
प्ोजेकट करायिा साांगिार आिे मी. िी 
पानां मीच तया कोपऱयात ठेविी. मिा 
पािायचां िोतां की, वगा्यतलया लकती जिाांचां 
िक्ष तया पानाांकरे जातांय? ईशान, तू तया 
पानाांचां ऑब्झर्िहेशन करणयात गुांग ्झािा 
िोतास िे मी पालििां. तु्झां खास कौतुक.”

“थँकयू मरॅम.” ईशान उतसािाने 
मििािा आलि जागेवर येऊन बसिा...

 पि एका प्शनाचां उत्तर शोधणयात 
तयाचां मन गुांग ्झािां...

आपि रसटबीनजवळ कोपऱयात 
गेिो तरे्िा सगळा वग्य ग्ाउंरवर गेलयाचां 
आपलयािा कळिां कसां नािी? तो गुच्छ 
िित कसा िोता?...

-çÙ×ôüãè È¤Ç·Ô¤ 
nirmohiphadke@gmail.com

(·¤Íæ·¤æÚU)

शिंपल्यंचय उदबत्ती स्टँड

साहित्य- लशांपिे आलि पटकन लचकटिारा गोंद.
कृती- सगळयात आधी तळािा दोन लकंवा तीन 
लशांपिे एकमेकाांना लचकटवून घायचे. िा सटटँरचा 
बेस तयार िोतो. आता फोटोत दाखलवलयाप्मािे 
तयावर मोठ्ा आकाराचे लशांपिे आधी लचकटवायचे. 
मग वरचया थरात तयािून ििान आकाराचे लशांपिे 
आलि तयाचयावर आिखी ििान लशांपिे अशा 
पद्धतीत लचकटवत सवाांत वरती दोन ते तीन ्छोटे 
शांख उभे लचकटवायचे, जयामुळे तयाांचया ल्छदाांत 
आपलयािा अगरबत्ती उभी करता येते.

असा िा पटकन तयार िोिारा उदबत्तीचा सटटँर 
नककी करून बघा. 

-SßM¤Âæ ß€ÙæÜè 
swarupamv@gmail.com

कोकणात ककंवा इतर पर्यटनस्थळी गेलरावर 
समुद्रककनाऱरावर छान, सुंदर लहान-मोठे 
किंपले कमळतात. तरा किंपलरांचा उदबत्ी सटटँड 
बनवता रेतो. 
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अधूनमधून वाघोबा महाराज दरबार भरवायचे. 
या दरबारात पंतप्रधान कोलहोबा, सेनापती अशवससंग 
यांसह अष्टप्रधान मंडळ असायचं. वननगरी असधक 
सुखी आसि संपन्न झाली पासहजे, असा सवचार 
वाघोबा सतत करत.

वननगरी पवूवीसारखी रासहली नवहती. 
पूववी अधूनमधून सिकारीसाठी येिाऱया 
मनुषयप्राणयांसिवाय वननगरीत केवळ प्रािीच 
वासतवयाला होते. मात्र हळूहळू मनुषयप्राणयाने 
वननगरीत आक्रमि केलं. तयाचं जािं-येिंही खूप 
वाढलं. प्रारंभी हे सगळं वाघोबांना जड गेलं. पि 
मग तयांचया लक्ात आलं की, आपलयाला आता 
मनुषयप्राणयांसोबतच राहावं लागिार. तसं तयांनी 
दरबारी आसि प्रजाजनांना समजावून सांसगतलं. 
सवाांना तयांचं महििं प्टलं. ते सुद्ा वननगरीत 
मनुषयप्राणयाचया सतत येणयाला आसि राहणयाला 
सरावले.

पि, नंतर मनुषयप्राणयाची हाव 
वाढत गेली. तो असधकासधक 
सिकार करू लागला. तयात तयाला 
पराक्रम वा्टू लागला. वाघोबांचे 
सकतयेक नातेवाईक तयाने ठार केले.
गजराजाची हतया करणयापयांत तयाची 
मजल गेली. काही पक्ी आसि 
प्राणयांची सिकार करून तो तयानंा 
खाऊ लागला. हे थांबवणयासाठी 
आपि काहीच करू िकत नाही 
याचं दु:ख वाघोबांना वहायचं. 
एक्टे असताना ते अश्ू ढाळत. 
इतरांचया लक्ात येऊ नये, 
यासाठी मात्र ते दक् असत.

मनुषयप्राणयाची ही हाव 
अिीच वाढत रासहली तर 

सगळे प्रािी-पक्ी नष्ट होतील ही सचंता 
तयांना भेडसावू लागली. यावर चचाचा 

करणयासाठी तयांनी 
आजचा दरबार बोलावला 
होता. बैठकीचया 

सुरुवातीला तयांनी 
तयांचया काळजीचा 
सवषय सासंगतला. 
मनुषयप्राणयाला 
लगाम कसा 
लावायचा यावर 
बरंच सवचारमंथन 

झालं. पि या 
चचचेनंतर लक्ात 
आलं की, 
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मनुष्यप्राणी जसरा दुष्ट तसराच हुषरार आहे. त्यराच्यराशी 
आपण सगळे ममळूनही लढू शकत नराही. आपण 
कराहीच केलं नराही तर लवकरच नष्ट होऊन जराऊ. 
कोणरालराच कराही उपरा्य सुचेनरा, तेवहरा ्यरा बैठकीलरा 
मवशेष मनममंरित महणून आलेल्यरा महरारराजरांच्यरा दोन 
मरावशरा- कराळी मरांजर आमण परांढरी मरांजर- पुढे 
आल्यरा. त्यरांनी मवचरारलं, “आमही उपरा्य सरांगू करा?”

०००
“मरावशरांनो, हरा मनुष्यप्राणी गजरराजरांनरादेखील 

भीत नराही, तेवहरा तुमच्यरासरारख्यरा मप्टुकल्यरांनरा तो 
कसरा भीक घरालणरार?” -वराघोबरा महणराले.

“अरे भराच्यरा, कधी कधी शकतीपेक्रा ्ुयकती आमण 
्युकतीपेक्रा भीती हे मोठं शस्रि ठरतं.” परांढरी मरावशी 
महणराली.

“महणजे गं करा्य?” वराघोबरांनी मवचरारलं.
“अरे, हरा मनुष्यप्राणी बमुधिमरान असलरा तरी 

मभरिराही आहे. ्यरा त्यराच्यरा भीतीचरा उप्योग आपल्यरा 
संरक्णरासराठी कररा्यचरा..”  कराळी मरावशी महणराली.

“पण, तुमही करा्य करणरार ते सरांग नरा..” 
वराघोबरांनी दोनही मरावशरांकडे बघत मवचरारलं..

०००
कराळी मरावशी महणराली, “आमही मनुष्यप्राण्यरांच्यरा 

वस्तीत जरातो. जेवहरा जेवहरा शक्य होईल तेवहरा 
तेवहरा त्यरालरा उगराच आडवं जरात जराऊ. कराळरा रंग 
मराणसरालरा अशुभ वरा्टतो. आमही उगराच आडवं 

गेलो की कराहीतरी वराई्ट होतं, असं मराणसं मरानू 
लरागतील. आमच्यरा आडव्यरा जराण्यराची त्यरांनरा भीती 
वरा्टेल. ्यरा भीतीपो्टी तरी मराणसं जंगलरात ्यरा्यचं 
कमी करतील.. मशकरार कमी करतील.

०००
कराळ्यरा मरावशीने सरांमगतलेलरा हरा उपरा्य 

दरबराऱ्यरांनरा फरारसरा प्टलरा नराही. मरारि हरा उपरा्य 
करून बघरा्यलरा हरकत नसल्यराचं वराघोबरंानी  
बोलून दराखवलं. दरबराऱ्यरांनी नराइलराजराने दोघींनरा 
परवरानगी मदली.

०००
कराळी मरावशी आमण परांढरी मरावशी मग 

मनुष्यप्राण्यरांच्यरा जगरात आल्यरा. परांढऱ्यरा मरांजरीने 
मनुष्यप्राण्यरालरा लळरा लरावलरा. परांढऱ्यरा मरांजरी 
मराणसरांच्यरा घररात, वस्तीत रराहू लरागल्यरा. आमण 
कराळ्यरा मरांजरीने मराणसरांनरा सतत आडवं जराण्यराचं 
व्रत घेतलं. त्यरामुळे मनुष्यप्राण्यराच्यरा मनरात भीती 
मनमरामाण होत ररामहली. मनरात वराघोबरांबद्दल मजतकी 
भीती नसेल त्यराच्यरा पन्रास प्ट भीती कराळ्यरा 
मरांजरीच्यरा आडव्यरा जराण्यराची भरली. कराळ्यरा 
मरांजरीचरा होररा खररा ठरलरा. भीतीपरा्यी मतचं 
ममशीतल्यरा ममशीत हसणंही मराणसरालरा मदसलं नराही.

-âéÚðUàæ ßæ´çÎÜð
ekank@hotmail.com

(ÕæÜâæçãçˆØ·¤)
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मरास्तर - गण्यरा सरांग रे.. कडधरान्य महणजे करा्य?
गण्यरा- मरास्तर शेतराच्यरा कडं कडं ने जे धरान्य उगवतं, 
त्यरालराच कडधरान्य असं महणतरात. 

्यरा मुली मह्टलरपेक्रा कमी नराहीत! ्टीचरने 
कलरासमध्ये परा्य ठेवल्यराबरोबर त्यरा ओरडतरात... 
आज तरी तुमही ्टेस््ट घेणरार आहरात नरा?

çßÙæðÎ   



हलॅो, मी ‘पी’ बोलतोय. थाबंा, अस ंदचकू नका. 
‘पी’ म्हणज ेपरससिव््हअरनस यातं्रव. ्होय, तोच तो, 
सधया मगंळाचया भमूीवर असणारा. ३० जलु ै२०२० 
या रदवशी वसुधंरेचा रनरोप घऊेन मी अवकाशात 
झपे घतेली आरण १८ फेब्वुारी २०२१ या रदवशी 
मगंळावर उतरलो. तयासाठी जवळपास ४५० कोटी 
रकलोमीटरच ंअतंर मला पार कराव ंलागल.ं आता मी 
माझया कामाला लागलो आ्ह.े माझ ंकाम आ्ह,े या 
ग्र्हावर कधीकाळी सूक्मजीव ्होत ेका, ते शोधणयाचं! 
त ेकाम सोप ंना्हीय ेबरं! पण माझयाकडे उत्तम 
कॅमरेा आ्ह,े उपकरण ंआ्हते- जमीन खोदणारी, 
खडकाला भोक पाडून तयातला नमनुा गोळा करणारी. 
मला इथ ेमगंळावरच एक वरसि काम करायच ंआ्ह;े 

मी 'पी' बोलतोय...

सध्या मंगळयावर कयाम करत असलेलया 
परससिव्हिअरनस रो्हिर नेमकया कसलया 
शोध लयावतो्? समजून घेऊ्या!

म्हणजे आपलया पथृवीचया र्हशबेात जवळपास 
६८७ रदवस! तयासाठी मला इधंन लागणार. ते 
तयार करणयाची्ही सोय माझयातच आ्ह.े रशवाय 
एक छोटंस ं्ेहरलकॉपटर्ही आ्ेह. या सगळयाचंया 
मदतीनं मी या ग्र्हावरचया जरमनीत कोण ेएके काळी 
सकू्मजीव असलयाचया खणुा रमळता्ेहत का, ते 
पा्हणार आ्ह.े

रवसा्या शतकाचया सरुुवातीची गोषट सागंतो. 
मगंळावर सजीवसृषटी असली पार्हजे, अस ंठाम 
मत परेसस्ि ्हल लोवले या अमरेरकी खगोलशास्त्रज्ाने 
माडंलं ्होत.ं आपलया ‘मगंळ’ या पर्हलयाच 
ग्रथंात लोवले यांनी ‘मगंळावरील प्रगत जीवसषृटी 
मतृयपुथंाला लागली आ्ेह,’ असं प्ररतपादन केलं 
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होत.ं ते वाचनू लोकानंा आशचरायाचा प्रचडं धकका 
बसला होता. मग कार ववचारता! अनेक हौशी 
खगोलवनरीक्षकानंी आपलरा दवुबयाणींमधनू मगंळाचं 
वनरीक्षण करारला सरुुवात केली. तरांपकैी 
काहीजणानंा मगंळावरील रषेामंधरे परमशेवराचं 
नाव कोरलले ंआढळून आल,ं तर काहीजणानंा 
मगंळवासीरानंी तरानंा वाचववणरासाठी पाठववललेे 
सदंशे वदस ूलागले. मगंळवासीरावंर आललेरा 
सकंटाची कलपना आमहालंा आली आह,े हे 
तरानंा सचुववणरासाठी पथृवीवर प्रचडं आकाराचा 
पारथागोरसचा वसद्ानत कोरणराची सचूनाही 
काहीजणानंी तरावळेी केली होती. पण त ेसारं 
वततकंच रावहल.ं

पढेु, महणज े१९८४ सालात, रॉबटाया सकोअर 
नावाची एक तरुणी अटंारकटटिका खंडाचरा अलॅन 
वहलस रा भागात विरत होती. विरता विरता वतला 
बिायातनू बाहेर आललेा एक दगड वदसला. तो जरा 
वनराळाच वदसत होता. साहवजकच रॉबटायान ंतो 
उचलला. वतन ंतो नासाचरा ताबरात वदला. नासानं 
तराची कसनू तपासणी केली, तवेहा तो मगंळावरून 
आलराच ंवसद् झाल.ं 

मगंळावरचा हा दगड पथृवीवर आला कसा आवण 
कधी- रा वदशनेेही अभरास केला गेला. तवेहा असं 
वदसल ंकी, हा दगड १३ हजार वषाांपवूवी पथृवीवर 
कोसळला होता. मात्र तो दगड मगंळाची भमूी सोडून 
अतंराळात िेकला गलेा होता, तराला जबाबदार होती 
एका अशनीन ंमंगळाला वदललेी धडक! ही घटना 
एक कोटी ६० लाख वषाांपवूवीची! मग तरा दगडाची 
अवधक सखोल तपासणी सरुू झाली. नऊ वषां 
चालललेरा अभरासानंतर तरा दगडात अवतप्राचीन 
सकू्मजंतूचं ेजीवाषम सापडलराची घोषणा करणरात 
आली. त ेसाल होत ं१९९६!

खरतंर १९७६ सालामधर ेमंगळावर उतरलेलरा 
वहारवकंग नावाचरा दोन रानानंी सकू्मजीवाचंा 

शोध घेणराचा प्ररत्न केला होता. पण तराचंरा 
शोधातनू वनरशचत काही हाती आलं नवहत.ं मात्र 
प्राचीन काळी रा ग्रहावर नद्ा वाहात असावरात. 
मोठाली सरोवरं आवण सागरही असावेत, अस ंरा 
रानानंी घतेलेलरा छारावचत्रांवरून वाटत होत.ं 
२००४मधर ेआवण २०१०मधर ेदोन रातं्रव इथे 
उतरल ेहोत.े तरांचराकडेही इथलरा भूमीमधर ेकार 
दडलरं राचा शोध घणेराचंच काम होत.ं तरानंा 
अस ंवदसल ंहोत ंकी, कधीचरा काळी रा ग्रहावर 
पाणी होत.ं सजीवसषृटीला पोषक वातावरण होत.ं 
आता आणखीन शोध घणे ंआवशरक होत.ं तरासाठी 
२०१२मधर ेइथ ेकररुरऑवसटी रातं्रव आला. तो 
उतरला ‘गले के्टर’मधरे! ह ेवववर महणज ेएकेकाळी 
पाणरान ेभरलेल ंसरोवर असलराचरा खणुा तराला 
वमळालराच, पण काबयान असलले ेकाही रणेहूी 
आढळल.े माझराही अगोदर इथ ेआलेलरा रातं्रवानंी 
सजीवसषृटीचरा खणुाचंा मागोवा घणेराचं ज ेकाम 
केल ंना, तचे मी पढेु चाल ूठेवणार आह.े

‘पथृवीवरून लाल रगंाचरा वदसणाऱरा रा 
ग्रहाबद्दल आपलराकडे आतापरांत बरीच मावहती जमा 
झाली आह.े ती अस ंसवूचत करत ेकी, रा ग्रहाचरा 
जनमानतंरची काही श ेवषां रा ग्रहावर सजीवसृषटीला 
पोषक अस ंवातावरण होत;ं तर तरा काळात रा 
ग्रहावरच ंपरायावरण ंकस ंहोतं, तराचा मला शोध 
घरारचा आहे. मी जरा ‘जवेझरो के्टर’मधरे उतरलो 
आह,े तरा वववरामधर ेएकेकाळी पाणी असलराचरा 
सपषट खणुा वमळालरा आहेत. मी तराचाच अवधक 
शोध घेणार आह.े तरासाठी मी इथलरा खडकानंा 
भोक पाडून तरातून तरा खडकाचा नमुना घणेार 
आह.े िळरावर वलवहणरासाठी आपण खडू वापरतो 
ना, तराच आकाराचा हा नमनुा असले. असा नमनुा 
ताबरात आला की, माझराकडे असलेली उपकरणं 
तो पकॅबदं करतील आवण इथलराच भमूीवर ठेवनू 
दतेील. थाबंा, थाबंा, मगंळावरचरा खडकाचे नमनुे 
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पकॅबदं करून तिथचे ठेवनू उपयोग काय? असा प्रशन 
िुमचया मनाि आला असले. पण गोष्ट अशी आह ेकी, 
मला जया नासान ंइथ ेपाठवल,ं िीच ससंथा निंर दसुऱया 
एका यातं्रवाला इथ ेपाठवणार आह.े िो इथ ेउिरून 
ह ेनमनु ेउचलले आतण मगंळाचया अवकाशािलया 
भ्रमणयानाकडे (ऑतबबि्टरकडे) पाठवले. िे यान नमनुे 
घऊेन पथृवीवर यईेल. मग तयाचंा अभयास केला जाईल. 

मी जया तववराि आह,े तिथ ंनदीचया मखुाजवळचा 
तत्रभजु प्रदशे जसा असिो, िसा एकेकाळी होिा. 
िशा गडद खणुा इथ ेआहिे. िर अशा प्रदशेाि नदीने 
आपलया पाणयाचया प्रवासाबरोबर वाहनू आणललेी 
मािी, दगडगो्ेट, वाळू यिे.े या वाळूचया लहान लहान 
कणानंा एकत्र बाधंनू ठेवणारा घ्टक आपलयासाठी 
मोलाचा आह.े याच ंकारण तयािून आपलयाला कधीचया 
काळी वाहणाऱया पाणयाचा आतण तयािील घ्टकाचंा 
शोध घिेा यईेल. इथलया खडकािं काही खतनजं 
आहिे का, काही सेंतरिय घ्टक आहिे का, याचाही मी 
िपास करणार आह.े थोडकयाि, दरूवरचया भिूकाळाि 
डोकावणयासाठी मी काम करि आह.े तयािनू प्राचीन 
काळचया मगंळावरचया वािावरणाची आपलयाला मातहिी 
होईल. तशवाय इथ ेएकेकाळी सजीवसषृ्टी नादंनू गलेी 
असलीच िर तिच ंसवरूप काय होि ंह ेसमजणयासाठी 
माझा िपास कामी यणेार आह.े सगळयाि महत्वाचं 
महणज ेमगंळावरचया वािावरणािनू प्राणवाय ूियार 
करण ंशकय आह ेका, हसेदु्ा मी आजमावनू पाहणार 
आह.े भतवषयािील मोतहमासंाठी ि ेफार उपयोगी  
पडणार आह.े

अर,े बोलणयाि मी बराच वळे घालवला की! पण 
िुमचयाशी बोलिाना मला मजा आली. या मजिेनू 
िुमहालंाही मगंळाबद्दल अतधक जाणनू घणेयाची इच्ा 
झाली असले न!ं

-ŸæèÚUæ× çàæÏØð
shriramshidhaye@gmail.com

(’ØðD Â˜æ·¤æÚU ß çß™ææÙ Üð¹·¤)
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मुलांनी मुलांसाठी लललिलेलं नवं  
सदर आपण सुरू केलं आिे. 
“आज िे केलं आलण मला छान 
वाटलं.” - असं जाणवतं ना 
कधीतरी? आपल्ा वागण्ातल्ा 
साध्ा, छोट्ा गोषटी असतात, 
पण मसत वाटतं त्ा केल्ामुळे! 
असा एखादा अनुभव ललिा्चा. 
छान का वाटलं, तेिी सांगा्चं िं! 
अगदी थोडक्ात. 
 जासतीत जासत १०० शबदांत! 
मराठी लकंवा इंग्लशमध्े. 
 लनवडक अनुभव आपण 
प्रलसद्ध करू. 
 पाठवण्ाचा पत्ा- ‘व्म्’च्ा 
अनुक्रमलणका पानावर आिे बघा. 
इमेल- ahamawamwayam@

gmail.com

 तुमच्ा लेखनासोबत पुढील 
तपशील ललिा- तुमचं नाव, पत्ा, 
शाळेचं नाव, इ्त्ा, व्, फोन 
नंबर, इमेल. 
 लतसरी ते दिावीची मुलं ्ांत 
सिभागी िोऊ शकतात. 
तुमची पत्ं लवकरात लवकर 
पाठवा. कािी पत्ं ्ा अंकात 
पान २५ वर आिेत.
तुमच्ा ‘Feel Good’ पत्ांची 
आमिी वाट पाितो्.

‘Feel Good’ 



१. इयत्ता ४थी त े१०वीचयता ववद्तारयताांसताठी.

२. कथचेी शब्दमयताया्दता ५०० शब्दताांची आह.े

३. अांवतम ततारीख-  ३० म े२०२१.

४. 'सताय-फताय' कथता पताठवणयताचता पत्ता- 

सांपता्दकीय ववभताग, 'वयम्' नययू वां्दनता 

को.ऑप.हता.सो., ३रता मजलता, लतालबहता्दयूर 

शतास्त्ी मतागया, वां्दनता वसनमेताजवळ, ठताण-े 

४००६०२. ्दयूरधवनी : ०२२-२५९८६२७०

इमले- ahamawamwayam@gmail.com

५. कथता पताठवततानता तमुच ेनताव, पत्ता, इयत्ता, 

इमले, फोन नांबर वलहतायलता ववसरू नकता.

६. वनवडक स्परयाकताांनता वमळेल आकरयाक 

बक्ीस. वशवताय ‘वयम्’ मतावसकतात प्रवसद्ी. 

साय-फाय कथा स्पराधा
लाल ग्रहावरची सृष्ी! कथा स्पर्धेचे नियम-

'मी 'पी' बोलतोय' हता श्ीरताम वशरये यताांचता 
लेख वताचता आवण कलपनता करता- भववषयतात 
मांगळतावर रताहणे शकय झताले तर... कताय कताय 
रमताल येईल? वतथे कताय कताय व्दसेल? कताय 
कताय भतासेल? भन्ताट कलपनता रांगवता आवण 
छतानशी गोषट वलहता. 

तसेच अवरक मतावहतीसताठी लोकसत्ता 
वतृ्पत्तात १० मताचयालता प्रवसद् झतालेलता  
डॉ. वप्रय्दवशयानी कववे यताांचता 'मांगळतावर स्वतारी' 
हता लेखही वताचता. तयताची वलांक- https://
www.loksatta.com/chatusutra-
news/article-on-invasion-on-
mars-abn-97-2417233/

२०२१ मरलयता मुलताांनी रचलेली सताय-
फताय वताचतायलता आमही उतसुक आहोत.
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१. बायोलॉजीचया शिक्षकांनी शिकवले : सेल म्हणजे ‘िरीरातील पेिी’. 
२. शिशजकसचया शिक्षकांनी शिकवले : सेल म्हणजे ‘बॅटरी. 
३. इकॉनॉशिकसचया शिक्षकांनी शिकवले : सेल म्हणजे ‘शवक्ी’. 
४. श्हस्ट्ीचया शिक्षकांनी शिकवले : सेल म्हणजे ‘जेल’. 
५. इंग्रजीचया शिक्षकांनी शिकवले : सेल म्हणजे ‘िोबाइल’. आशण....
६. आईने साशंितले : सेल म्हणजे ‘शिस्काउंट’!
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 अनर्क मानितीसाठी सं्पक्क- ९१३७१२८९१५. 

निनिर् स्पर्ाधा आनि उ्पक्रम यानिषयी जािूि घेणयासाठी 

www.wayam.in  या आमचया िेबसाइटला भेट द्ा.



“चल रे लोबसंग, किती उशीर िरतोयस!” एिा 
दगडी घरासमोर उभं राहून एि तरुण दरवाजािडे 
पाहात, उतावळेपणे हािा मारत होता. सतरा-अठरा 
वराांचा असेल तो. तयाचया पाठीमागचया उंच उंच 
डोंगरामागून सूयायाची िोवळी किरणे डोिावत होती, 
तयांचा मंद प्रिाश तयाचयावर आकण आजूबाजूचया 
ताजया कहरवयागार वातावरणावर पसरला होता. 
कहरवया िुरणांवर, झाडांचया फांदांवर आकण 
पानांचया टोिांवर पडलेले दवकबंदू चमित होते.

“एिा कमकनटात आलो रे, नोबूया भैयया!” आतून 
आवाज आला. हे शबद कवरतात न कवरतात, तोच 
बारा-तेरा वराांचा एि मुलगा आतून धावत आला. 
दोनही भावांनी जाड, लांब लोिरीचे अंगरखे घातले 
होते आकण डोकयावर िातडी घट्ट टोपया होतया, 
एवढ्ा थंडीसाठी आवशयिच होते हे. तयांचया 
िमरेला एि लांब डाओ (सुरा) लटित होती- 
गाववाले असा सुरा िायम हाताशी ठेवतात. 

लहान मुलाजवळ पाठीवर एि दोऱयाची 
गुंडाळीही होती. जनावर बांधायला उपयोगी पडतो 
तो दोर. “किती हळू चालतोस तू, लोबसंग! या 
गतीनं, मला नाही वाटत, जंगलात आपलयाला आज 
एखादा छोटासा पक्ी तरी कमळेल!” नोबूया नाराजीने 
महणाला.

“पण भैयया, िशीबशी मी नयाहारी संपवली 
आकण धावत आलो. िमरेला डाओ खोचली 
एवढंच!” लोबसंग फुरंगटून महणाला.

“आता बडबड िरत नुसता उभा राहू निोस 

कतथे! चल लविर.”
मोठ्ाने घाई िेली 

आकण चटचट पावले 
टाित तो कनघालासुद्ा.

“शू् ऊऊ” लोबसंगने 
इिडे कतिडे पाहात शीळ घातली. 
क्णाधायात एिा भुरकया िेसाळ िुत्ीने तयाचया 
अंगावर उडी मारली.

“हळू हळू, पेमा!” तया छोट्ा िुत्ीला प्रेमाने 
थोपटत लोबसंग महणाला, “तू आमचयाबरोबर 
कशिारीला येतेयस ना?’

“भू, भू!” लोबसंगचया पायात घोटाळत ती 
नाचली; बहुतेि लोबसंगचया सूचनेने कतला आनंद 
झाला होता.

“चल मग, पेमा! आधीच उशीर झालाय!” 
भरभर चालत लोबसंग महणाला.

लोबसंग आकण नोबूया हे शदेुयािपेन जमातीतील 
दोन भाऊ होते. अरुणाचल प्रदेशातील पशशचम 
िामेंग कजह्ातील, भूतानचया सीमेलगतचया उंच 
पवयातराजीजवळील बुद् लोिांची ही वसाहत होती. 
शदेुयािपेन हे कनषणात शेतिरी होते आकण ते धानय, 
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फळे, भाज्ा पिकपित, पिकारही करीत. 
लिकरच ती दोनही मुलं घनदाट जंगलात ्ेऊन 

िोहोचली. “जिून चाल, लोबसंग! मला िाटतं, 
गेल्ा आठिड्ात लािलेल्ा सािळ्ाजिळ 
आिण ्ेऊन िोहोचलो आहोत.”

“हो, भैय्ा, आज आिल्ाला छान काहीतरी घरी 
न्ा्ला पमळालं िापहजे. आिल्ाला हरीण पमळालं 
िापहजे. बाबांना हरणाचं मांस खूि आिडतं. िरिाच 
ते महणत होते, बऱ्ाच पदिसांत चपिषट मांस 
पमळालं नाही महणून. आज त्ांच्ा आिडीचं त्ांना 
देऊ्ा.” लोबसंग महणाला.

पनळंभोर आकाि आता, आलटून िालटून, 
काळिट लाल आपण सोनेरी रंगाचे होत होते. ते िुढे 
िुढे जात असताना सू््यप्रकाि अंधुक होत गेला. 
पचंचोळ्ा िा्िाटेने ते चालत रापहले.

“बािरे, काळोख होतो्! िुढचा रसतादेखील नीट 
पदसत नाही्े. आता तो सािळा कसा सािडणार?” 
लोबसंगला काळजी िाटू लागली.

“आपण अजून आिल्ाला हरणाचा आिाजही 
ऐकू ्ेत नाही्े.” नोबू्य पनरािेने उदगारला.

एकदम, लोबसंगच्ा िुढे धािणारी िेमा हुंगू 
लागली आपण भुंकू लागली. ती रसत्ात थांबली 
आपण पतने कान टिकारले.

“हो, िेमा का् झालं?” लोबसंगने हळूच 
पिचारले, त्ाला जाणिले की, पतला काहीतरी 
सुगािा लागला आहे. “जा आपण बघ का् आहे.”

कुत्ी उड्ा मारत गेल्ािर लोबसंगने त्ाच्ा 
जिळचा दोर काढला आपण त्ाच्ा एका टोकाला 
सरकफास त्ार केला. “हे कधीही कामी ्ेईल.”

अचानक िेमाने त्ाच्ा िा्ािर उडी मारली, 
ती खूिच उत्ेपजत झाली होती, जणू ती त्ाचे लक्ष 
कुठेतरी िेधीत होती, त्ाला आिल्ाबरोबर ्ा्ला 
सांगत होती. “आिल्ासमोर काहीतरी आहे.” 
लोबसंगने िाठीमागून ्ेणाऱ्ा मोठ्ा भािाकडे 
िळून महटले. त्ानेही मान डोलािून महटले, 
“आिण आता सािध राहू्ा.” 

ती मुलं इंचाइंचाने, आिाज न करता िुढे 
सरकली. थोडंच िुढे गेल्ािर, खाली, ओढ्ाकडे 
जाणारी उतारािरची गिताळ मोकळी जागा होती. 
हां, इथेच त्ांनी चतुराईने लिपिलेला सािळा 
लािून ठेिला होता.

“अरे!” लोबसंगचे डोळे पिसफारले, “इथे 
काहीतरी झटािट झालेली पदसते्. गितािर 
पचखल, माती िसरले्... महणजे...”

डोळ्ांच्ा कोिऱ्ातून त्ाने मागे िापहले. 
त्ाच्ा लक्षात आले की, त्ाच्ा भािालाही तेच 

खूप खूप वर्षांपूववी आपले पूव्वज कसे र्षह्षत होते? म्षणूस महणून कसे जग्षयचे, कसे व्षग्षयचे 
हे म्षणूस कसेकसे ठरवत गेल्ष? य्ष गोष्टी तय्ष तय्ष सम्षज्षत आणण पुढचय्ष णपढटीपयांत कश्ष 
पोहोचणवलय्ष?... सव्व प्रदेश्षतटील सम्षज्ंषमधये हे स्षंगण्षऱय्ष लोककथ्ष प्रचणलत आहेत. 
मह्षर्षषट््षत सण्षव्षर्षंचय्ष 'कह्षणय्ष' आहेत, कटीत्वन्षतटील 'आखय्षने' आहेत. तश्षच य्ष अरुण्षचल 
प्रदेश्षतटील लोककथ्ष आहेत. य्ष कथ्ंषमधून उभे र्षह्षते ते तेथटील पूव्वक्षलटीन म्षनवटी जटीवन, 
अरुण्षचल प्रदेश, तेथटील सुंदर णनसग्व, तेथटील ततक्षलटीन समसय्ष, म्षणस्ंषनटी वेळोवेळटी केलेल्ष 
योगय णवच्षर व घेतलेले णनण्वय. हे तय्षंचय्षणवरयटी जेवढे स्षंगत्षत तेवढेच आपलय्ष एकूणच 
म्षणुसकटीचय्ष भ्षवन्ष ज्षगृत करत्षत. सुरेख, ओघवतय्ष भ्षरेमुळे य्ष कथ्ष मन्षत रुजतहटी ज्षत्षत. 
प्रतयेक गोष्टीतून नवे नवे अथ्वहटी उलगडत ज्षत्षत...
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दिसले आहे. नोर्बूने डाओ हातात घट्ट पकडला 
होता.. लोरसंगला माहीत होते, भैय्ाचा नेम सहसा 
चुकत नाही.

“ भो! भो!” जोरजोरात भुंकत पेमाने त्ा 
लपदिलेल्ा सापळ्ाकडे धाि घेतली. त्ा खड्डात 
एक हरीण लोळत होते.

पेमाशी दनकराची टककर िेऊन सुटकेची 
जररिसत धडपड करत होते.

“पेमा, मागे दिर.” लोरसंग ओरडला आदण 
त्ाने झेप घेतली.

हातातला िोर त्ाने नेम धरून दभरकािला. तो 
जाऊन हरणाच्ा गळ्ात पडला.

“भैय्ा, हा, हा िोर पकड.” लोरसंगने भािाला 
ओरडून सांदगतले. त्ा िोराचा सरकिास नेमका 
त्ा प्ाण्ाच्ा गळ्ात पडला, हे आशच्ाबूने पाहात 
नोर्बू उभा होता.

“सोडू नको, धरून ठेि!” नोर्बू पुढे झेपािला 
आदण त्ाने िोर पकडून त्ाला दहसका दिला.

िोराच्ा एका टोकाला हरीण सापळ्ात्न 
सुटण्ासाठी भ्ंकर जोरजोरात लाथा मारत होते. 
िुसऱ्ा टोकाला हे िोघे तरुण सिबू शकती लाि्न 
िोर हातात घट्ट धरून त्ा प्ाण्ािर दन्ंत्रण 
दमळदिण्ाचा आटोकाट प््त्न करत होते. माण्स 
आदण प्ाणी ्ांच्ातील हा दनणाबू्क संघरबू होता.

“ओह, हात आदण खांिे भरून आलेत! पण 
त्ाला सुटू द्ा्चे नाही.” मुलांच्ा डोक्ात हा 
एकच दिचार होता. “आपण हे सािज दमळिलं्.”

तस्तस्ने िोर खेचत नोर्बूने तो िोर एका झाडाला 
गुंडाळून रांधला. आता त्ा हरणाची सुटका 
अशक् होती. ते िमलेलं हरीण खाली कोसळलं हे 
पादहल्ािर लोरसंग त्ाच्ाकडे धािला. “आपण 
नशीरिान आहोत. हे हरीण थोड्ाच िेळाप्िवी 
सापळ्ात अडकलं्. किादचत त्ामुळेच त्ाच्ा 
पा्ांना िारशी इजा झाली नाही्े.” त्ाने त्ा श्ानत 

प्ाण्ािर एक नजर टाकली.
“अरे िा! पराभ्त झालं असलं तरी दकती गोंडस 

दिसतं्!” अचानक लोरसंगला त्ा हरणादिर्ी 
ममति िाटू लागलं. खाली िाकून त्ाने हळुिारपणे 
त्ा हरणाचे पा् सापळ्ात्न सोडिले. थोड्ा 
अंतरािरून त्ाने काही रानटी पाला आण्न, तो 
चोळून त्ाचा रस हरणाच्ा जखमांिर लािला, 
पानांनी त्ा जखमा रांधल्ा.

“आता थोडी दिश्ांती घेऊ्ा.” िोघे भाऊ 
कुरणािर पाठ टेकून आडिे झाले. पौदणबूमेचा चंद्र 
आदण रुपेरी चांिण्ा आभाळात्न त्ांच्ाकडे पाह्न 
हसत होत्ा.

“ख्प उशीर झाला् का?” एकिम लोरसंग 
उठला, त्ाने पादहले, हरीण शांतपणे थोड्ा 
अंतरािर चरत होते. “भैय्ा, त्ाला घेऊन 
चाला्ला लाग् ्ा.” छोट्ा भािाने दनशच्ाच्ा 
सुरात उचचारलेले हे शबि ऐकून नोर्बूने होकाराथवी 
मान हलदिली.

थोडा दहरिा पाला तोडून लोरसंगने हरणाला 
खा्ला दिला. हरणाने पळून जाऊ न् ेमहण्न त्ाने 
हरणाचे पा् राधंले. मग त ेत्ाला घरी घऊेन आल.े

्ा िोन भािांना हरीण घेऊन ्ेताना पाह्न 
गािकरी उभे राह्न त्ांच्ाकडे आशच्ाबूने पाह् 
लागले.

“लोरसंगने पकडलं ्ाला.” नोर्बूने अदभमानाने 
सांदगतले.

“अरे िा! दकती सुंिर प्ाणी आहे.” एक माण्स 
हरणाकडे पाहात उदगारला.

“खरंच दकती गोड आहे!” मळ्ात काम करत 
असलेली एक राई महणाली. थोडा दहरिा पाला 
घेऊन ती पुढे आली, “राळा ्ाला मी हे थोडे 
खा्ला िेऊ का?”

प्ाथबूनेला रसलेला एक महातारा माण्स महणाला, 
“्ाला खरं तर गोमपाला रळी दिलं पादहजे.” त्ाच्ा 
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आजूबाजूच्ा बऱ्ाच लोकांनी माना डोलावल्ा.
“बाबा, आम्ी पा्ा का् आणलं्!” ते घराच्ा 

अंगणात आले तेव्ा लोबसंग ओरडला.
“का् आ्े?” बा्ेर ्ेताना त्ांचे वडील ववचार 

करत ्ोते.
त्ांनी सगळी गोष्ट ऐकली आवण मुलांना 

शाबासकी विली.
“बाळांनो, छान कामवगरी केलीत.”
“आता घरात जा. थोडे खाऊन घ्ा. तुमची आई 

गरमागरम सव्ंपाक करून तुमची वा्ट पा्ाते्.”
थोड्ाच वेळात का्ी गावकरी त्ांच्ा घरी 

आले. “गावातल्ा प्रत्ेकाला ्ा ्रणाववष्ी एक 
ववशेष ओढ वा्टते्..” गाओन बुरा, गावचा प्रमुख, 
नोबूबूच्ा ववडलांना म्णाला. झाडाच्ा सावलीत 
कासऱ्ाने बांधलेल्ा त्ा प्राण्ाकडे तो पा्ात 
्ोता. “आम्ी तुम्ांला ववनंती करा्ला आलो 
आ्ोत की तुम्ी ्ाला मारू नका. बिल्ात आम्ी 
तुम्ांला का्ी रककम द्ा्ला्ी त्ार आ्ोत.”

“मी अजूनप्यंत का्ी ववचार केला ना्ी.” 
नोबूबूच्ा ववडलांनी उत्तर विलं. “मला मुलांशी  
बोलू द्ा.”

नोबूबू आवण लोबसंग आले तेव्ा गावच्ा  
प्रमुखाने त्ाचं म्णणं पुन्ा मांडलं. ववडलांनी 
मुलांकडे पाव्लं.

नोबूबूने प्रथम तोंड उघडलं, “लोबसंगचा  
शबि ्ाबाबत अंवतम असू द्ा. त्ाने ्रणाला 
पकडलं आ्े.”

लोबसंग थोडा वेळ गपप ्ोता. ते वशकारीला 
गेले ्ोते, कारण त्ांना त्ांच्ा ववडलांना खास 
भे्ट द्ा्ची ्ोती. ्रणाचं मांस ्ी वकती चविार 
गोष्ट ्ोती! पण तसंच पाव्लं तर ते त्ाला वजवंत 
घरी आणू शकले ्ोते ्ी िेवाचीच कृपा ्ोती का? 
बऱ्ाचवेळा वकत्ेकांना सापळ्ात सापडलेल्ा 
प्राण्ांची केवळ ्ाडेच वमळाली ्ोती. पण ्ा 

भावांनी ्ा ऐ्टिार ्रणाला का्ी इजा ्ोऊ न िेता, 
घनिा्ट जंगलातून चालत घराप्यंत आणले ्ोते. 

“्े ्रीण का् आपलं भक्् ्ोण्ासाठीच 
आपल्ा घरी आले आ्े का?” लोबसंग ववचार 
करत ्ोता.

गावकऱ्ांप्रमाणेच त्ाला्ी त्ा ्रणाववष्ी एक 
अनावमक मा्ा वा्टू लागली ्ोती, अगिी त्ाने 
त्ाला सापळ्ात अडकलेलं पाव्लं तेव्ापासून.

“ठीक आ्े, बाबा. आपण त्ाला नको 
मारू्ा! त्ाच्ा इचछेनुसार त्ाला आपल्ा गावात 
मोकळेपणी व्ंडू द्ा.”

गावकऱ्ांना खूप आनंि झाला. “बाळा, 
लोबसंग, बुद्धिेव तुझं कल्ाण करोत.” गावप्रमुख 
म्णाला.

“आवण तुमच्ा सगळ्ा कु्टुंबाचं्ी कल्ाण 
्ोवो.” जाता जाता इतरांनी त्ाची री ओढली. 
लोबसंगला खूप शांत शांत वा्टलं.

त्ाला जाणवलं की, त्ाने ्ोग् तोच वनणबू् 
घेतला आ्े.

(पश्चम अरुणाचलमधील शेिुबूकपेन आवण 
मोंपा समाजाचे प्रवसद्ध ‘्रीण नृत्’, ्ा खूप खूप 
वषायंपूववी घडलेल्ा घ्टनेचे समरण करून िेते.)

This story “Eat or Keep as a Pet”is 
taken from the book “The Monster of 
the Golden Valley and other tales from 
Arunachal Pradesh” 
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एका खेडेगावात रुबिना नावाची एक मुलगी 
राहत असते. बतला पुसतकं वाचायला आवडतात. 
‘मीनाकोचया परीकथा’ हे बतचं सवाांत आवडतं 
पुसतक आबि बतने ते कोळून पयायलेलं असतं.

 तया बिवशी चांगला अभयास केलयामुळे 
रुबिनाचया आईने बतला िुसऱया बिवशी सकाळी 
लवकर शेजारचया जंगलात फेरफटका मारायची 
परवानगी बिलेली असते. िुसऱया बिवशी रुबिना 
खूपच लवकर उठते आबि आईला सांगून ती 
जंगलात जाते. जंगलातून चालता-चालता बतला 
एक बवबचत्र घरटं बिसतं. बतला वाटतं, हे तर 
बमनोकोचया घरट्ासारखंच आहे! एकिम 
पुसतकातलया सारखंच बिसतंय. ती घरट्ाचया आत 
डोकावून िघते तर काय, बतथे खरोखरच बमनोको 
असतो. रुबिनाला िघून तो घािरून िाहेर येतो 
आबि महितो, “तू तर एक मािूस आहेस, आत्ा 
या काळात कशी काय पृथवीवर आहेस?  मािसं 
नामशेष होऊन बकतीतरी वषां झाली. साधारि सहा 
अबज वषाांपासून मािसं पृथवीवर बजवंत नाहीत!” 
मग रुबिना महिाली, “अरे िापरे, आता मी काय 
करू? आत्ाच तर मी बफरायला बनघाले होते. 

रुबिनाची साहसी सफर तयावर बमनोको महिाला, “मला नाही माबहती. 
आपि बटबशकोला बवचारून िघू शकतो.” मग 
रुबिना महिाली, “ही  बटबशको  कोि आहे?” 
तयावर बमनोको महिाला, “बटबशको तर आखखी 
पृथवी सांभाळते.. बतला सगळं माहीत असतं!” 
तयावर रुबिना उिासून महिते, “मला नाही माबहती 
बटबशको कुठे राहते!” तयावर बमनोको महितो, “मी 
येतो ना, मला माबहतीये बतचं घर!” तयावर रुबिना 
महिते, “बकती चांगला आहेस रे तू!” बमनोको 
महितो, “बटबशकोचं घर खूप लािं आहे. चल 
माझया पाठीवर िस!” रुबिना तयाचया पाठीवर िसून 
महिते, “ठीक आहे, चल.”  ते िोघं बटबशकोकडे 
जायला बनघतात. 

रुबिना बमनोकोला बवचारते, “पि  बटबशको 
कुठे राहते?” तयावर बमनोको उत्रतो, “ती तर 
एका मोठ्ा िफाफाचया डोंगरातलया जवालामुखीचया 
तळाशी एका गुहेत राहते.” तयावर रुबिना महिते, 
“ते तर खूप लांि आहे रे!” तयावर बमनोको महितो, 
“अबजिात नाही. याचया पुढचया पुढचया पुढचयाचया 
पुढचया पवफातरांगा आलया की झालं!  बतथेच 
राहते की ती. फकत िहा बमबनटं लागतील बतथे 
पोहोचायला.” तयामुळे रुबिनाला जरा िरं वाटलं. 
बमनोको  रुबिनाला महिाला, “रुबिना, माझया 

'चित्रांवरून 
गोष्ट रि्र' स्पर्रधा 
चनवडक कथ्र- 
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पंखाखाली  जी  अंगठी आहे ती घाल, महणजे तू 
इथल्ा वातावरणात जजवंत राहू शकशील.” रुजिना 
ती अंगठी घालते. खूप वेळ आकाशात असल्ामुळे 
जतची गारठलेली िोटे लगेच उिदार होतात. मग 
जमनोको हळूहळू त्ा पव्वतावर उतरतो. 

उतरल्ावर जमनोको महणतो, “जप जप जटजशको.” 
हे शबद जमनोकोने उचचारल्ाक्षणी दोन झोपाळे 
त्ांच्ा समोर हजर होतात. झोपाळ्ावर रुजिना 
जमनोकोला जवचारते, “हे का् होतं?” त्ावर 
जमनोको उत्तरतो, “हा जटजशकोच्ा घराचा पासवर्ड 
आहे. जप जप महणजे, जजतके झोपाळे हवे असतील 
जततक्ांदा ‘जप’ महणा्चं.” 

शवेटी एकदाच ेत ेजटजशकोच्ा घरी जाऊन 
पोहोचतात, जटजशकोला िघनू रुजिनाला आशच ््व 
वाटतं, कारण जटजशको महणज ेफकत एक धरुकट 
माणसाच्ा आकाराचा ढग असतो. ती जमनोकोला 
िाहरे थािंा्ला सागंनू रुजिनाला एका थरंगार 
गहुते घऊेन जात.े मग ती जवचारत े,“का् झालं?” 
रुजिना सगळं सागंत.े जटजशको महणाली,“ठीक 
आह,े मला कळल!ं ह ेिघ, जगात ३ मखु् काळ 
आहते. वत्वमानकाळ तर नहेमी चालचू असतो. 
पण भतूकाळ आजण भजवष्काळ ह ेदोन काळ 
कधीच चाल ूनसतात. ्ा दोनही काळाच ेदोन 
दरवाज ेपथृवीवर दोन जठकाणी आहते. त ेकवजचतच 
उघरतात. नमेकी तवेहाच त ूभजवष्काळाच्ा 
दरवाजातनू आत आलीस. आता आपण जतथे 
जाऊन तो उघरू्ा. मला माहीत आह ेतो दरवाजा 
कसा उघरा्चा. जटजशको दोघानंा घऊेन जतच्ा 
जादईु गारीतनू त्ानंा एका क्षणात दरवाजापाशी 
घऊेन जात ेआजण जादईु मतं्ान ेदरवाजा 
उघरत.े रुजिना त्ा दोघाचंा जनरोप घते ेआजण 
वत्वमानकाळात परतत.े 

-रुजुल अष्टेकर, सातवी, पुणे 

Rubina’s Favourite Book

Bang!!! And Rubina fell on the 
ground surrounding with tower-
ing trees, chirping insects and 
flowery bushes. No sooner had 
her eyes examined the place 
than she realized that she was 
in a forest. Bewildered, she got 
up and started walking towards 
the sunshine. The sun rays were 
guiding her to an unknown des-
tination and she, like an obedi-
ent pupil, was herself to take 
their guidance. As her footsteps 
took lead, the woods were get-
ting denser and Rubina’s throat 
was  getting drier.                                             

Click! The door opened and 
Rubina’s mother entered Ru-
bina’s room only to find her 
asleep with her head leaning on 
her study table. As soon as her 
mother leant forward to wake 
Rubina, her leg got entangled 
with the chair and she tripped 
over the study table. This result-
ed in the glass containing water 
fall over Rubina’s favourite book 
which she was reading before 
falling asleep.

Suddenly with a thud out of  
nowhere a glass of water landed 
on the ground spilling some of 
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its water. Rubina immediately held 
the glass and drank the water. She 
expressed her gratitude to that  
‘someone’  because of whom she 
was able get rid of  her thirst. She 
resumed her journey using her legs 
as her vehicles.

Rubina’s mother thought of  let-
ting Rubina sleep for some more 
time so that her wet favourite book 
would dry before she  wakes  up.

Now her vehicles needed petrol 
as well as a petrol pump for taking a 
halt. She was looking for an appro-
priate place to find refuge although 
it was nearly impossible in a jungle. 
But her eyes glued to stairs of sand 
leading to a cave carved inside a 
thick bunch of leaves just like the 
residence of the Minoko (a bird and 
the protagonist of her favourite 
book). She was astonished by this 
sight and was forcing her eyes to 
believe what she just saw.

Rubina’s mother left her room. 
After a while the page which Ru-
bina was reading flipped to next 
page due to the air pressure of the 
switched on fan.

Rubina’s weary and homesick 
body sparked with determination to 
enter Minoko’s house. She entered 
the house with ecstasy and saw Mi-
noko cosily resting on hay which she 
assumed to be its bed.

Rubina’s eyelids made a way for 
her eyes to look around she ex-
amined over her favourite book 
whether it was alright. By the time 
the wetness had vanished from the 
book and it seemed unaffected. She 
refreshed herself  and again started  
reading her favourite book. This is 
when she noticed that the book did 
not open on the page she was ear-
lier reading. The page that opened, 
now had a homelike figure labelled 
as Minoko’s house.

This made her realise that she 
has already been there. It was not 
her but her mind which had been to 
that house while she was asleep.

She actually dreamt entering Mi-
noko’s house, befriending her with 
the bird and then taking an air ride 
on its back to her own home. 

-Aniha Sheela Praveen
 Std.8th, Nashik
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प्रसन्नता भावली‘Feel Good’ 
मध्यंतरी आम्ही जळगावला गेलो ्ोतो. 
ततथे आईचे इंग्लशचे टहीचर रा्तात. 
आम्ही त्ानंा भेटा्ला गेलो. आई म्णालही, 

“सर म्णजे इंग्लशचही 
चालतही तिरतही 
तिकशनरही!” त्ांच्ाशही 
थोड्ा गप्ा झाल्ावर 
आमचा िोटो 
काढण्ासाठही मही त्ाचंा 
मोबाइल घेतला, तर 
त्ा मोबाइलमध्े जवळजवळ ३०-३५ 
गेम ्ोते. मला खू्  आशच््य वाटले. आजही 

म्णाल्ा, “आजोबांना गिुघ्ाच्ा त्ासामुळे 

बा्ेर ्िता ्ेत ना्ही, त्ामुळे त्ानंा ्हीच 

करमणूक!” आजही खू्  छान सव्ं्ाक, 
तवणकाम करतात. त्ानंही आजोबांसाठही 
लोकरहीचे सवेटर व मोजे तवणले ्ोते. तशवा् 

त्ानंही मोत्ाच्ा खू्  वसतू केल्ा आ्ेत. ते 

दोघंच रा्तात. व् वर्षे ८५च्ा जवळ. त्ा 

आजही-आजोबांनही आमचं अगत्ाने सवागत 

केलं. त्ाचंं घर ल्ान आ्े, ्ण ततथलही  

प्रसन्नता मला आविलही. त्ाचं्ा घरही गेल्ाने 

मला खू्  मसत वाटलं. 
-नक्षत्ा ववनोद जोशी, सातवी, नावशक  

१० तिसेंबर रोजही द्ावहीच्ा त्ासा्ला तदलेल्ा वह्ा घरही घेऊन जाण्ासाठही 
शाळेत जा्चही संधही तमळालही. वह्ा घेऊन लगेच तनघू असा बेत ्ोता. ्ण ततथे 
सगळे तशक्षक त्ांच्ा बैठकहीतनतमत्त आले ्ोते. ते मला खू् तदवसांनही भेटले. मही 
मनोमन सुखावून गेले! सगळ्ा ताई व दादांशही (म्णजे आमच्ा तशक्षकांशही) 
मनसोकत गप्ा मारल्ा. लगेच ्रत ्ेण्ाचा बेत बदलून ११ ते ५.३० ्ा वेळ 
शाळेत घालवला. खू्  तदवसांनही अन्ेतक्षत्णे तमळालेल्ा ्ा स्वासाने मला िार आनंद झाला. 

-सई वैभव जोशी, दहावी, पुणे

शाळेचा सहवास

मुलांचं, मुलांसाठी सदर!

मोठं झाल्ाची भावना!

मामाकडचयं लग्न आट्ून 
घरही ्रतताना धावत-्ळत 
लोकल ्किलही. लोकलला 
म्णजे गददी. ्ळू्ळू गददी वाढू 
लागलही आतण गािहीत ्ा् ठेवा्ला्ही 
जागा उरलही ना्ही. अशातच एक ताई माझ्ा 
सहीटजवळ एका दोन-तहीन वर्ाांच्ा मुलहीला 
किेवर घेऊन उभही ्ोतही. का्ही वेळाने मही त्ा 
ताईला ततच्ा मुलहीला माझ्ाजवळ देण्ास 
सातंगतलं. खरंतर असं मही कोणाशही कधहीच 
बोलले नव्ते. ्रंतु त्ावेळेस मला त्ा ताईशही 
बोलावंसं कसं वाटलं, ्ाचं मलाच आशच््य 
वाटलं. त्ा ताईने छोट्ा मुलहीला माझ्ाजवळ 
तदलं. त्ा मुलहीला कुठंतरही बसा्ला तमळालं 
्ाचा आनंद झाला. त्ा ताईला्ही थोिं ्लकं 
वाटलं. थोड्ा वेळाने तही मुलगही माझ्ा 
कुशहीतच झो्ून गेलही. त्ावेळेस खऱ्ा अथा्यने 
मोठही झाले, असं मला वाटलं. 

-पलक सयंतोष चुरी, दहावी, मुयंबई  

Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó °çÂýÜUUU 2021 25

ç¿
˜æ´-

 çÚ
UØæ

 Â
ÅUß

ÏüÙ





Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó °çÂýÜUUU 2021 27

Some objects are playing hide 
and seek on the page beside. 
Can you find them all ?



रडवा सिनेमा बघताना आिवांनी रुमाल 
सिजतो. कांदा सिरताना डोळ्ांना धारा लागतात. 
आजोबांच्ा डोळ्ांत ितत पाणी ्ेतं, तर आजीिे 
डोळे कोरडेि राहतात आसण खुपतात. िंगणकावर 
काम करणाऱ्ा सवशीतल्ा सनसखलिे डोळे कोरडे 
होतात, महणून तो डोळ्ांत खोटे अशू् घालतो. 

का ्ेतात अश्ू? 
अश्ूंिी आपल्ा डोळ्ांना सनतांत गरज अिते. 

त्ाचं्ामुळे डोळ्ांना वंगण, पोषण, िंरक्षण 
तर समळतंि, सशवा् काही प्रमाणात हासनकारक 
रिा्नांिाही सनिरा होतो. 

अश्ू डोळािर पिरा्िी खाि व्वस्ा अिते.  
दर िार ते दहा िेकंदांनी आपल्ा पापण्ांिी 

उघडझाप होते. सतिं सन्ंत्रण मोठ्ा मेंदूच्ा 
गाभ्ातलं एक केंद्र करतं. शवािािारखी, हृद्ाच्ा 
ठोक्ांिारखी ती उघडझापिुद्ा अव्ाहत, 
सन्समत िालू अिते. प्रत्ेक वेळी पापणीिी कडा 
गाडीच्ा वा्परिारखी डोळ्ांच्ा पृषठिागावरून 

सिरते. पण ती तो पृषठिाग सनपटून पुित नाही, 
तर त्ाच्ावर आिवािंा हलकािा लेप देते. 
तो लेप पापणीच्ा स्ा्ूंच्ा दाबामुळे कानाच्ा 
सदशेच्ा, बाहेरच्ा िागाकडून नाकाच्ा सदशेच्ा 
आतल्ा टोकाप्यंत िारखा पिरतो. मग ती 
आिवं नाकाकडच्ा टोकाच्ा सिमुकल्ा सत्रकोणी 
खळग्ात जमा होतात. त्ा खळग्ाच्ा वरच्ा 
आसण खालच्ा बाजूला दोन छोटी िोकं अितात. 
त्ांच्ातून एका नळीवाटे आिवािंा नाकाप्यंत 
सनिरा होतो.   

अश्ूनंी डोळ्ांवर सदलेल्ा लेपात तीन वेगवेगळे 
्र अितात.  

िगळ्ात आतला ्र अितो शेंबडािारख्ा 
म्ूकििा. डोळ्ांच्ा िावलीवरिी कॉसननि्ा आसण 
बाकीच्ा पांढऱ्ा िागावरिी कंजंकटा्वहा ्ा दोन 
पारदशनिक आवरणांच्ा पेशी तो म्ूकि बनवतात. 
ओलावा धरून ठेवणारा तो बुळबुळीत ्र वंगणािं 
आसण जंतूंना अडवा्िं काम करतो.    
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मधला थर असतो पाण्ाचा. डोळ्ाच्ा 
वरच्ा हाडाच्ा खोबणीत, कानाच्ा दिशेला अश्रू 
बनवणारा अश्रुदपंड दकंवा lacrymal gland 
असते. दतने बनवलेले पाणीिार अश्रू अनेक 
सरूक्म नळ्ांमधरून पापणीच्ा कडेप्यंत ्ेतात 
आदण दतथरून डोळ्ांवर पसरतात. त्ांच्ात क्ार, 
प्ोटीनस आदण प्ाणवा्रू असतो. त्ा प्ोटीनसमध्े 
जंतरूंची कवचकुंडलं भेिणारी रसा्नं आदण जंतरूंना 
मारणाऱ्ा अँटीबॉडीज असतात. भावलीवरच्ा 
कॉदननि्ाला रकतपरुरवठा नसतो. दतचं सगळं पोषण 
आदण प्ाणवा्रूसरुद्ा अश्रूंमधरूनच पोचवला जातो. 

सवानित बाहेरचा थर तेलकट असतो. 
पापण्ांमधल्ा तैलग्ंथी तो थर बनवतात. 
आसवांतल्ा पाण्ाची वाफ होऊन उडून जाऊ न्े 
आदण आसवं डोळ्ांतरून ओघळू न्ेत महणरून त्ांना 
धरून ठेवा्चं काम ते तेल करतं. 

जनमापासरून व्ाच्ा िरुसऱ्ा मदहन्ाप्यंत 
अश्रुदपंडांना आसवं बनवता ्ेत नाहीत. बाळ 
दकतीही जोरात रडलं तरी डोळे कोरडे राहतात. 
अदवरत संगणकी कामामरुळे दनदखलच्ा पापण्ांची 
उघडझाप कमी होते, डोळे फार वेळ उघडेच 
राहतात. महणरून ज्ांचे डोळे कोरडे पडतात, त्ांना 
हवेने, कचऱ्ाने, जंतरूंमरुळे इजा होते. ती टाळा्ला 
तो खोटे (कृदरिम) अश्रू डोळ्ांत घालतो. खरं 
तर त्ाने लक् ठेवरून पापण्ांची उघडझाप वाढवणं 
आदण मधरूनमधरून डोळे परूणनि बंि ठेवरून डोळ्ांना 
दवश्ांतीही िेणं गरजेचं आहे. आजीच्ा अश्रुदपंडांचं 
काम व्परतवे बरंच कमी झालं आहे. त्ाउलट 
आजोबांच्ा डोळ्ांतरून नाकात अश्रू नेणारी नळी 
आजाराने बंि झाली आहे. त्ा वाटेने दनचरा न 
झाल्ामरुळे त्ांची आसवं पापण्ांतरूनच  
ओघळत राहतात.  

ही होती अव्ाहत झरणारी आसवं! संपरूणनि 

दिवसात दमळून एका डोळ्ातरून तशी सरुमारे १ 
दमदलभरच आसवं वाहतात.  

पण कांिा दचरला, दमरची झोंबली, डोळ्ांत 
कचरा गेला की, डोळ्ांतरून खळळकन घळाघळा 
पाणी ्ेतं. ते अश्रू वेगळे! कांद्ा-कचऱ्ाची 
खतरनाक खबर डोळ्ांतल्ा वेिनावाहरू 
मजजातंतरूंमाफ्फत लगोलग मेंिरूच्ा बरुडाखालच्ा 
केंदांत पोचते. अश्रुदपंडाचं कारभारी-केंद दतथे 
जवळच असतं. मोठ्ा मेंिरूच्ा परवानगीची वाट  
न बघता तातडीने, िोन केंदांच्ा संगनमताने 
खालच्ा खाली प्दतदक्पत काम होतं. झोंबणारी 
रसा्नं, कचऱ्ाचे कण वाहत्ा आसवांत धरुऊन 
साफ होतात. 

गरुरुजी रागावले, मैदरिणीने कट्ी केली की, 
मोठ्ा मेंिरूच्ा परुढच्ा भागाकडून मेंिरूच्ा 
गाभ्ातल्ा भावनाकेंदांच्ा गटाला बातमी पोचते. 
त्ांच्ाकडून अश्रुदपंडांना आज्ा दमळते, पाणीिार 
अश्रू पापण्ांच्ा बांधावरून उतरू जातात. तणाव 
दनमानिण करणारी स्टरॉईड्ससारखी हॉममोनस थोड्ा 
प्माणात का होईना, त्ा गंगा्मरुनांच्ा पाण्ात 
वाहरून जातात. त्ावेळी इतर मैदरिणींनी ‘उगीउगी’ 
केलं की मोठ्ा मेंिरूचं आदण भावनाकेंदांचंही थोडं 
समाधान होतं, तणावजनक रसा्नं घटतात आदण 
बरं वाटतं. लहानपणी पडझड झाली, इंजेकशन 
घेतलं की, त्ा वेिनेनेही भावनाकेंदांना उधाण ्ेतं 
तर मोठेपणी अपमान, वैफल्, असहाय्ता ्ांनी 
डोळे पाणावतात. अश्रुदपंडांच्ा कारभारी-केंदाकडून 
हरुकूम आणणाऱ्ा मजजातंतरूंवर भावनाकेंदांची आज्ा 
अवलंबरून नसते. ती वेगळ्ा मागानिने ्ेते. महणरून 
कारभारी-मजजातंतरूंना इजा झाली तर कांिा दचरताना 
अश्रू ्ेत नाहीत पण िरुःख झालं, अदतश् आनंि 
झाला की अश्रू सहज झरतात.  

तोंडातल्ा लाळदपंडांना लाळ बनवा्चा आिेश 
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देणारे मज्ातंतू आणण अश्रुणिंडांकडून अश्ू बनवून 
घेणारे त्ांचे कारभारी-मज्ातंतू तसे ्वळ्वळ 
असतात. त्ा भागात इ्ा झाली तर ती बरी होताना 
कधीकधी ते दोनही प्रकारचे मज्ातंतू एकमेकांशी 
्ोडले ्ातात. मग कैरी खाताना तोंडाला तर िाणी 
सरुटतंच, णशवा् अश्ूही वाहतात. 

एखाद्ाचं ्ाणूनबरु्ून नरुकसान करून मग 
त्ाला खोटी सहानरुभूती दाखवली की, त्ाला 
‘नक्ाश्ू ढाळणं’ महणतात ते कशासाठी? 

णशकारीवर ताव मारताना सरुसरबाईच्ा 
डोळ्ांतूनही आसवं वाहतात. भक््ाला चवीने 
खाताना सरुसरबाई ्ोर्ोरात फूतकारते. त्ा उलट्ा 
दाबामरुळे णतच्ा अश्ूंचा नाकात णनचरा होऊ 
शकत नाही. णमटक्ा मारताना ते ‘नक्ाश्ू’ णतच्ा 
डोळ्ांतून ओसंडून वाहतात. माशांना, सरुसरींना 
िाण्ात डोळे उघडे ठेवून वावरावं लागतं. ते िाणी 
डोळ्ांवरचा अश्ूंचा िोषक, संरक्षक लेि धरुऊन 
टाकतं. िाण्ातल्ा घातक िदाराांचा, ्ंतूंचा हलला 

होऊ शकतो. महणून माशांच्ा, सरुसरींच्ा अश्ूंत 
तेलाचं प्रमाण अणधक असतं. “तेरी आंखके आंसू 
िी ्ाऊं,” असं बॉणलवरुडी गाणं आहे. िण काही 
फुलिाखरं, छोटे िक्षी ‘सरुसरबाई, तरुझी आसवं 
गोड!’ महणत ती िौष्टक आसवं खरोखरच  
चवीने णितात. 

घरुशी आिले अश्ू अंगभर फासतात. त्ा 
अश्ूंमधल्ा रसा्नांच्ा वासाच्ा ओढीने बाकीच्ा 
घरुशी णतरे गोळा होतात. िण घरुशी उंदरांना खात 
असल्ामरुळे त्ाच वासाची उंदरांना फार भीती 
वाटते. ते त्ा वासािासून दूर तर ्ातातच, िण 
भीतीमरुळे त्ाचं्ा हालचाली रंडावतात आणण 
शवसनाची, हृद्ाच्ा ठोक्ाचंी गती मंदावते.  

साधीच आसवं! कशाकशासाठी ्ेतात! आणण 
का् का् करतात! 

-Çæò. ©”ßÜæ ÎÝßè
ujjwalahd9@gmail.com

(ßñl·¤Ì’™æ ß Ùæ×ß´Ì âæçãçˆØ·¤)
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नक्की पाहा ðलढाऊ मुंग्ा 

वाटेत ्े ्ेईल त्ाचा आमही फडशा िाडतो. आमच्ा सवतःच्ा 
व्नाच्ा ५०िट अणधक व्न आमही उचलू शकतो. सतत 
का््यरत असतो. आमहालंा णदसत नाही, िण तरी साव् 
आरामात िकडतो. असे खूि काही अघणटत, खूि काही 
णशकण्ासारखे... बघा्चं आहे का? तर फॉलो करा ही णलंक- 
https://youtu.be/p16g5IVCdeE

-अर्चना नाईक
archu_naik93@yahoo.co.in
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-¥æÚUæŠØ Ùæ§ü·¤
aradhyanaik8@gmail.com  



दुपारी भरपेट जेवण झाल्ावर आजजोंच्ा 
डोळ्ाांवर झोप तरांगू लागली.

आजजोंचा हात धरत अनव् महणाला, “आज मी 
पण एक डुलकी काढणार आहे..”

पदराला हात पुसत आजीने ववचारलां, “म.. 
अभ्ास?”

“अगां थोडा वेळ झोपणार आवण मग खूप वेळ 
अभ्ास करणार.”

आजी काही बोलण्ाआधीच अनव्ला पटवत 
आजजो महणाले, “शाबबास अनव!ू चल झोप इथे 
माझ्ा बाजूला.”

आजजो कॉटवर कोपऱ्ात सरकले आवण त्ाांनी 
अनव्कररता जागा केली.

“अहो पडेल तो. एवढुशा जागेत अनवू मावेल 
तरी का? तुमही पण ना..”

“अगां आजी, मी आजजोंना धरून झोपीन.. मग 
कसा पडीन?”

“आवणùù अनवू पडतो् असां वाटलां तर मी 
लगेच त्ाला धरीन..”

“अहो डोळे बांद केल्ावर दोन वमवनटाांत  
तुमही गुरगुरू लागाल आवण अनव्ची चुळबुळ 
सुरूच राहील. ्ा तुमच्ा गुरचुळ गुरबुळमध्े 
एकजण तरी..”

दोनही हात पसरत अनव् महणाला, “नाही..
नाही. आजजो गरूड आहेत आवण मी वपललू. मी 
गरूडाच्ा कुशीत झोपीन.. म कसा पडीन?”

“्ेसस! आवण मुख् महणजे झाडावर झोपलेला 
वकंवा कॉटवर झोपलेला कुठलाही पक्ी कधीच 
झोपेत खाली पडत नाही..”

अनव्ने टुणकन उठून बसत ववचारलां, 
“आँÑùù? का नाही पडत? साांगा ना आजजो.”

कॉटवर पडत आजजो महणाले, “ही अगदी सोपी 
गोषट आहे. ती तुला आजीच साांगेल, कारण..”

आजी हसतच महणाली, “कारण आता गरूडाला 
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झोप अनावर झाली आहे.”
त्ाक्षणी हात पा् पसरून गरूड झोपला आणण 

मंद आवाजात गुरगुरू लागला.
छोटीशी दुर्बीण अनव्ला देत आजी महणाली, 

“तो र्घ समोरच्ा झाडावर कावळा र्सला्. 
त्ाच्ा पा्ाला णकती र्ोटं आहेत र्घ र्रं? 
तुझ्ाइतकीच आहेत का?”

अनव्ने नीट र्ारकाईने पाणहलं. “अगं त्ा 
कावळ्ाला माझ्ापेक्षा एक र्ोट कमीच आहे. 
चारच र्ोटं.”

“आणण कावळ्ाच्ा र्ोटांची रचना पाहा र्रं. 
तुझ्ासारखीच आहे का?”

“अगं मला पाच र्ोटं महणजे ‘पंजा’ आणण 
त्ाला चार र्ोटं महणजे त्ाची ‘चौकी’ असंच ना?”

“ववा छान! पण रचना र्घ..”
“हां. तीन र्ोटं पुढे आहेत आणण एक मागे आहे.”
“शार्ास. कावळा ज्ा चौकीन ेफादंीला घट्ट 

पकडतो त्ा चौकीच ेणन्तं्रण करणार ेस्ा्ू त्ाच्ा 
घोट्ाला जोडलले ेअसतात. तो फादंीवर र्सला 
की, त्ाच ंवजन त्ाच्ा पा्ावंर पलेल ंजात.ं

 त्ामुळे पा्ांचे स्ा्ू ताणले जाऊन, त्ाचे 
चौके फांदीभोवती गचच आवळले जातात. 
जोप्यंत कावळा झाडावर र्सून आहे 
तोप्यंत..” 

“कळलं मला. तोप य्ंत पक्षाचंे चौके जणूकाही 
फांदीला कुलुपर्ंद महणजे लॉकच होतात. हो ना?”

“र्रोबर्र! आणण ही पकड इतकी घट्ट असते 
की, कधी काळी त्ा फांदीवर णकंवा तारेवर 
र्सलेल्ा स्थितीतच मरण आलं तरी ती पकड 
णढली होत नाही. तो पक्षी तसाच त्ा तारेला 
लोंर्कळलेल्ा स्थितीत राहतो.”

“प..पण मग हे लॉक सुटतं कसं?”
“पा्ांवरचं शरीराचं वजन काढलं की झालं..”

“महणजे उडण्ाच्ा वेळी.. हो ना?”
“शार्ास! आणण गंमत महणजे हे पक्षी थिोड्ा 

थिोड्ा वेळाच्ा डुलक्ा काढत असतात. ्ा 
कॉटवर झोपलेल्ा गरूडासारखे ते काही तासन् 
तास झोपत नाहीत..”

“चहाचा वास आला की, हा गरूड उठणारच 
आहे..” हे ऐकताच आजीने अनव्ला टाळी णदली.

‘झोपेतसुद्ा स्थिर राहण्ासाठी नुसती जाडजूड 
र्ोटं नाहीत, तर घट्ट पकड महत्वाची असते’ ही 
लोमे पांतातील आणरिकी महण लक्षात ठेवा.

-ÚUæÁèß Ìæ´Õð
me@rajivtambe.com

(Âýçâh ÕæÜâæçãçˆØ·¤)
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शाळेमध्ये सगळ्या वगयाांतली मुलं एकत्र 
आल्यानंतर उंचीप्रमयाणे रयांगेत उभं रयाहया्लया सयांगगतलं 
जयातं; तसं जर जगभरयातील वन् प्रयाण्यांनया उभं 
केलं तर त्या रयांगेत सवयाांत शेवटी असेल असया 
प्रयाणी महणजे गजरयाफ. फकत आगरिकया खंडयातच 
आढळणयारया गजरयाफ पृथवीवरील सवयाांत उंच प्रयाणी 
आहे. त्याचया चुलतभयाऊ ‘ओकयागप’. तो ‘फॉरेसट 
गजरयाफ’ नयावयाने ओळखलया जयातो. तो तर इतकया 
वेगळया गिसतो की, तो गजरयाफयाचया नयातेवयाईक आहे 
हेच पयाहून पटत नयाही. 

गजरयाफयालया उंच मयानेच्या सपर्धेत हरवणयारया प्रयाणी 
ज्ुरयागसक ्ुगयात होऊन गेलया, तो होतया ‘सॉरोपॉड’ 
नयावयाचया डया्नॉसॉर. त्याची मयान ४० फुटयांपेक्याही 
जयासत लयांब होती. मयात्र डया्नॉसॉस्स नषट झयाल्याने 

निसर्गातल्् रोचक, 
रंजक म्नितीचं िवं 
सदर

सवयाांत उंच प्रयाण्याचया ‘मयान’ (िोनही अरयाांनी!) 
गजरयाफयालयाच गमळतो. तसया गजरयाफ त्याच्या गजरयागफडे 
कुळयातलया एकमेव प्रयाणी आहे.

मुळयात हया असया, महणजे उंटयासयारखया फेंगयाडी 
चयाल असलेलया, सशयासयारखया पळणयारया महणजे 
पळतयानया आर्ी मयागचे पया् पुढे करणयारया, डोक्यावर 
छोटी छोटी गशंगं असलेलया आगण सुमयारे सयात 
ते नऊ फूट लयांब मयान असलेलया प्रयाणी गनसगया्सत 
जनमयालयाच कसया आलया हे कोडेच आहे. त्यात 
्याच्या अंगयावरील गडझयाइन गबबट्याच्या गिपक्यांची 
आिवण करून िेते आगण उंटयासयारखया आकयार; 
्यामुळे तर सुरुवयातीलया ्ुरोगप्न लोकयांनी तर 
्यालया ‘कॅमलेपड्ड’(कॅमल+लेपड्ड) असेच नयाव 
गिले होते. ते नयाव आजही ्या प्रयाण्याच्या शयासत्री् 
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नावात शिल्लक आहे. तात्पर्य, रा शिराफाची ्लांब 
मान हा अभरासकांसाठी कारम उतससुकतेचा आशि 
संिोधनाचा शवषर ठर्ली आहे. 

गंमत महििे, शिराफाची मान इतर कोितराही 
प्ाणरा्पेक्ा ्लांब अस्ली तरी रा मानेमधरे 
मिके (सर्वह्यक्ल ्वहश्टिब्े) मात्र इतर ससतन 
प्ाणरांइतकेच महििे फकत सातच असतात. फकत 
हा एक मिका साधारि ११ इंच ्लांब असतो. 
रा तसु्लनेत मािसाचरा ्पाठीचरा स्ंपूि्य कणराची 
्लांबी फकत दोन फू् असते. (महििे शिराफाचरा 
शिभेइतकी!) साहशिकच शिराफा्ला ही ्लांब मान 
किासाठी शकंवा किामसुळे शमळा्ली असावी, रावर 
ितकानसुितके संिोधन ससुरू आहे.

शिराफाचरा ्लांब्लचक मानेबाबतचा ्पशह्ला 
अंदाि हा होता की, आशरिकेतलरा अनर 
वनस्पतीिीवी प्ाणरांची (महििे हरिांचे वेगवेगळे 
प्कार) स्पधा्य ्ाळणरासाठी शिराफाची मान उंचावत 
गे्ली. शतचरा मदतीने तो उंच झाडांचरा िेंड्ावरची 
कोवळी ्पाने खाऊ िकतो. अनेक ितके हा होरा 
प्ािी-िासत्रजांमधर ेसव्यमानर होता. वरकरिी हा 
तक्क बरोबर वा्तो. ्पि नंतर ्लक्ात आ्ेल की, 
शिराफ फकत झाडाचरा िेंड्ावरचीच ्पाने खात 
नाही, शकंबहसुना आधी ते आ्प्ली उंच मान वळवून 
खा्लचरा फांदांवरची ्पाने खातात. दसुसरा मसुद्ा असा 
की, फकत  शिराफानेच स्पधा्य ्ाळणरासाठी मान 
उंचावणराचा माग्य कसा शनवड्ला? अनर कोितराही 
तृिभक्री प्ाणराने का नाही आ्प्ली मान उंचाव्ली? 

मग दसुसरा अंदाि ्पसुढे आ्ला, की मादांना 
आकशष्यत करार्ला ही ्लांब मान उ्परोगी ्पडत 
असावी. ्पि इथेही एक गफ्लत होती, ती महििे 
िसा मोरा्ला श्पसारा असतो ्पि ्लांडोरी्ला नसतो 
शकंवा शसंहांमधरे फकत नरा्लाच आराळ असते, 
मादांना नसते, तसं शिराफात नसतं. नर आशि मादी 
दोघांचरा माना उंचच आहेत. नाही महिार्ला मादी 

शमळवणरासाठी िे्वहा नरांमधरे ्लढती होतात ते्वहा 
आ्प्ली ्लांब मान वेळावून, डोकरावरची शिंगे (ही 
हरिासारखी ्ोकेरी नसतात. मखम्ली आवरिाने 
झाक्ेल्ली असतात) समोरचरा नराचरा मानेत, 
छातीत ढोसून ताकद शसद्ध के्ली िाते. ्पि मादांची 
मान ही नरांसारखीच ्लांब असलराने नराचरा 
सौंदर्य, ‘सामररा्य’चे प्तीक महिून मान ्लांब’ हा 
शसद्धानतही मागे ्पड्ला.

िवे्ी शिराफाचरा ्लाबं मानेचे रहसर 
उ्लगडणरासाठी डाशव्यनचे शवधानच उ्परोगी ्पडत.े 
तराने मह््ल ेहोते की ‘एखादी िात (प्ािी) 
का्लौघात श्कून राहणरासाठी केवळ एकच 
वैशिष्ट्य कारिीभूत नसत,े तर तरा प्ाणराचरा ठारी 
अस्ललेरा ्लहान मोठ्ा अनेक वैशिष्ट्यामंसुळे तो 
प्ािी श्क्ल्ेला असतो.’ महिनू तर ससुमार े८०  
्लाख वषाां्पवूवी रसुरो्पचरा भूमीवर अवतर्ललेरा 
आशि ससुमार ेदहा ्लाख वषाां्पवूवी आिचरा अवतारात 
आशरिकेचरा भूमीवर रसथराव्ल्ेला शिराफ आिही 
श्कून आहे!

-×·¤Ú´UÎ Áæðàæè
makarandvj@gmail.com
(çÙâ»ü ¥�Øæâ·¤ ß Üð¹·¤) 

(्लेखाती्ल फो्ो- मकरंद िोिी) 
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नारदमुनी स्वर्ग, पृथ्ववी आणि पाताळ अशा 
णतन्वी णिकािवी संचार करतात असे  
मानले जाते. ते पृथ्ववी्वर 
्वा्वरत असताना घडलेलवी 
्वी रोष्ट!

नारदमुनवी घनदा्ट 
अरण्ातून जात ्ोते. 
तेव्ा उग्र चे्ऱ्ाच्ा एका 
दरोडेखोराने त्ांचवी ्वा्ट 
अड्वलवी. नारदांना थोडे 
आशच््ग ्वा्टले. “्ववीिा, 
जपमाळ आणि कमंडलू ्े लु्ूटन तुला का् 
उप्ोर?” असे त्ांनवी ण्वचारले. 

चे्ऱ्ापेक्ा्वी उग्र आ्वाजात समोरून 
उत्तर आले, “ते स्व्ग मवी घेिार आणि तुझा 
जवी्व्वी घेिार!”

नारदमुनवी तरवी्वी शांतच राण्ले. त्ांनवी 
ण्वचारले, “्े स्व्ग तू का करतोस?” 

्ा प्रशन त्ा दरोडेखोराला ्ापू्ववी कोिवीच 
ण्वचारला नव्ता. कारि त्ाला बघताच 
स्व्गजि भवीतवीने चळाचळा कापत असत. 
्वा्टसरूूंकडचे पैसे, ्वसत ूण्सका्ूवन घेऊन 

त्ानंा िार मारिे ्ाच त्ा दरोडेखोराचा णदनक्रम 
्ोता. त्ात्वी िार मारून ्टाकले कवी, ‘्ा जंरलात 
दरोडेखोर आ्े’ ्वी बातमवीसुद्ा पसरा्ला ्वा्व 
रा्िार ना्वी, असा ण्वचार त्ाने केला ्ोता. त्ाला 
न घाबरता प्रशन ण्वचारिारे नारद पण्लेच! 

“माझ्ा कु्टुंबाचे पो्ट भरण्ासािवी मवी ्े 
करतो.” असे उत्तर दरोडेखोराने णदले.  
नारदांनवी पुन्ा ण्वचारले, “्ातून जे 
पाप तुला णमळते आ्े, त्ाचा ्वा्टा 
घ्ा्ला तुझे कु्टुंब त्ार आ्े का?” 

दरोडेखोर जरा ण्वचारात पडला. 
नारद पुढे म्िाले, “तुझे आई-
्वडवील, मुलं-बाळं आणि बा्कोला 
ण्वचारून ्े बरं!”

दरोडेखोराला ्वा्टले कवी, नारदमनुवी 
णतथनू पळ काढण्ासािवी ्वी ्कुतवी लढ्वत आ्ेत. 
त्ाच्ा चे्ऱ्ा्वरचे भा्व बघनू नारदानंवी त्ाच्ा 
मनातला ण्वचार ओळखला. “त ूपरत ्ईेप य्ंत 
मला झाडाला बाधूंन िे्व,” असे त्ानंवी सुच्वले. 
दरोडेखोराला खात्वी ्ोतवी कवी, घरातले स्व्गजि 
त्ाच्ा पापात स्भारवी ्ोतवील. कारि त्ाचा लाभ 
त्ा स्वायंना व्ा्चा नं! पि घडले उल्ेटच! त्ाच्ा 
कु्ंुटबवी्ानंवी त्ाच्ा पापात सामवील व्ा्ला सपष्ट 
नकार णदला. त्ाला खपू ्वाई्ट ्वा्टले. ण्वषणि 
मनःससथतवीत तो नारदाकंडे परतला. 

नारदांनवी त्ाला समजा्वले, “लोकांना असा 

वाल्मीकमी ऋषमी 

‘रामायण’ हे महाकावय रचणारे संसककृत भाषेतील आदिकवी महषषी वालमीकी  
यांचयाबद्दल जाणून घेऊया. तयातली गोष्ट महणजे पुराणकथा खरी असेलच 
असे नाही, मात्र तयातले मानवी गुण लक्ात घयायचे! 

Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó °çÂýÜUU 202136



त्रास देऊन, त्राांनरा ठरार मरारून, लुबराडून तुलरा करा् 
आनांद ममळणरार?” 

एव्रानरा दरोडेखोरराच्रा डोळ्राांनरा पराण्राची धरार 
लरागली ्ोती. आपण चुकीचे वरागतो् ्े त्राचे 
त्रालरा समजले ्ोते. त्रालरा आतमभरान आले ्ोते. 
पण आतरा सवतःमध्े बदल कसरा कररावरा, ्े मरात् 
त्रालरा सुचेनरा!

नरारद म्णराले, “तुलरा सवतःची चूक समजली, 
तू ती मरान् केलीस, इथेच तुझ्रातील  बदलरालरा 
सुरुवरात झराली आ्े. आतरा तू ररामनरामराचरा जप कर.” 

लगेच त्राच जरागी दरोडेखोर पद्रासनरात बसलरा 
आमण त्राने ररामनरामराचरा जप सुरू  केलरा. त्रानभूक 
्रपून तो जप करतच रराम्लरा. जप केल्रामुळे 
त्राच्रा मनरात कसलेच मवचरार ्ेईनरासे झराले. वराईट 
मवचरार मनरातून दूर पळराले. त्रा वेळरात मुांग्राांनी 
त्राच्राभोवती वरारुळ बराांधले, तरी त्रालरा ्राची 
जराणीव झराली नरा्ी.  करालराांतरराने तो त्रा वरारुळराने 
पूण्ण झराकलरा गेलरा. पण वरारुळरातून ‘रराम... रराम...
रराम’ ्रा त्राचरा आवराज अमवरत ्ेतच रराम्लरा. 
करालराांतरराने पुन्रा नरारदमुनी त्राच अरण्रातून जरात 
्ोते. वरारुळराजवळ ्ेतराच त्राांनरा दरोडेखोरराच्रा 
मजद्ीचे कौतुक वराटले. त्राांनी कमांडलूतील पराणी 
वरारुळरावर मिांपडले आमण त्रालरा समराधीतून जरागे 
केले. एव्रानरा तो दरोडेखोर अांतबरा्णह्य बदललरा ्ोतरा. 

“आज तुझरा नवरा जनम झरालरा. वरारुळरातून 
म्णजेच वरालमीकरातून बरा्ेर आलरास म्णून तुलरा 
लोक ‘वरालमीकी’ ्रा नरावराने ओळखतील.” असरा 
आिीवरा्णद नरारदराांनी त्रालरा मदलरा.

एकराग्रतरा, सां्म आमण सांवेदनिीलतरा ्राांचरा सुांदर 
ममलराफ असलेले व्क्तमत्व असलेल्रा वरालमीकी 
ऋषींनी तमसरा नदीच्रा कराठरावर आपलरा आश्रम 
सथरापन केलरा.

एकदरा वरालमीकी तमसरा नदीवर अांघोळीसराठी 

गेले ्ोते, तेव्रा मिकराऱ्राने मरारलेल्रा बराणराने 
क्रौंच पक्ी मरारलरा गेलरा. क्रौंची दुःखराने आत्ण 
ओरडू लरागली. मतच्रा रडण्राने वरालमीकी्ी 
दुःखी झराले. त्राांनी व्राधरालरा (मिकराऱ्रालरा) 
िराप मदलरा. ्रा िराप म्णजे एक छंदोबद्ध 
शलोक ्ोतरा. ्रा शलोकरचनेबरोबरच 
वरालमीकी सांसककृत सराम्त्रातील आमदकवी 
ठरले. ्रानांतर लगेचच ब्रह्मदेवराने वरालमीकींनरा 
‘ररामरा्ण रचरा’ असे सुचवले. 

२४,००० शलोक असलेले आमण ७ 
कराांडराांमध्े (म्णजे मवभरागरात) मवभरागलेले 
‘ररामरा्ण’ ्े आमदकराव् जनमरालरा आले. 
ज्रा आमदकवीच्रा आमण कराव्मनमम्णतीच्रा 
कथेतच एवढे नराट्य ओतप्ोत भरले आ्े, 
त्रा म्राकराव्रात्ी ते नराट्य आ्ेच.

सरळ-सुांदर भरावराथ्ण ्े ररामरा्णराचे 
वैमिष्ट्य आ्े. म्णूनच आज्ी जनमरानसरात 
ते लोकमप्् आ्े. ररामरा्णरातील छोट्यरा-
छोट्यरा कथरा-उपकथराांमधून बोध घेतरा ्ेतो. 

आतराप्यंत मवमवध कवींनी ममळून 
वीसपेक्रा जरासत ररामरा्णे रचली आ्ेत. 
तुलसीदरासराांचे म्ांदीतील ररामरा्ण, तर ग. मद. 
मराडगूळकर ्राांचे मरराठी गीतररामरा्ण ्ी 
त्राांपैकी प्मसद्ध उदरा्रणे. केवळ भरारतरातच 
नव्े तर थरा्लांड, कंबोमड्रा, मलेमि्रा, 
कव्एतनराम, श्रीलांकरा ्रा देिराांच्रा सराम्त्, 
नराटक, मिलपकलरा ्राांवर्ी ररामरा्णराचरा 
प्भराव मदसतो. अिरा अजररामर कलराककृतीचरा 
रचनराकरार म्णून आपण वरालमीकी ऋषींची 
आठवण ठेवरा्लरा ्वी.

-·¤æ´¿Ù Áæðàæè
kanchanpjoshi76@gmail.com

(â´S·ë¤Ì ¥�Øæâ·¤)
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फिनलंडमधल्या तांपेरे या शहरात मी राहते. 
एकदा मला काही कामासाठी हेलससंकीला 
(सिनलंडची राजधानी) जायचं होतं. इथली 
बससेवा चांगली आहे.  सशवाय बसस्टॉप 
आमचया घराजवळच आहे. ठरलेलया वेळी बस 
आली. बसमधये चढले मात्र, मला आशचयायाचा 
सुखद धकका बसला. बस ड्ायवहर हा एक 
डाउन ससन्ड्ोम असलेला सदवयांग तरुण 
होता. (गुणसतू्रांमधील दोषांमुळे हा आजार 
जन्मापासून होतो. यामुळे तया मुलांची वाढ 
सवयासामान्य मुलांपेक्ा उसशराने होते.) तो 
असतशय जबाबदारीने तयाचे काम करत होता. 
पुढे काही अंतरावर आमची बस बंद पडली, तया 
वेळी तयाने योगय तया वयकतीशी संपक्क साधून 

 फिनलंडची शाळा
वेगळया बसची वयवसथाही केली. 

मी पुढचया बसमधये बसले खरी, पण आधीचा 
बसचालक काही माझया डोकयातून जाईना. अशा 
प्रकारचे वयंग असलेलया वयकतीवर इतका सवशवास 
्ाकणं कसं जमत असेल इथलया माणसांना? तयांना 
सशक्ण कशाप्रकारे देत असतील? काही सवशेष 
सुसवधा, सवशेष शाळा तयांचयासाठी आहेत का? 
..अशा प्रशनांनी माझया मनात ररंगण धरलं. 

मी इथलया सशक्णपद्धतीचा अभयास सुरू केला, 
तेवहा मला काही गोष्ी कळलया. सिनलंडमधये 
प्रतयेक वयकतीला सन्मान सदला जातो. प्रतयेक 
वयकतीमधये काहीतरी करणयाची क्मता असते 
आसण तया क्मतेला वाव सदला की, ती वयकती 
चांगलया प्रकारे जगू शकते, यावर इथलया समाजाचा 
पूणया सवशवास आहे. हाच सवशवास तयांचया शालेय 
सशक्णपद्धतीतसुद्धा सदसून येतो. 

थोडकयात सांगायचं तर सिनलंडची 
सशक्णपद्धती सवयासमावेशक आहे. सवयासमावेशक 
महणजे सगळया प्रकारचया मुला-मुलींना सामावून 
घेणारी. इथे सवशेष (सदवयांग) मुलांचया वेगळया 
शाळा नाहीत. सदवयांग मुलांनाही सवयासामान्य 
शाळेत सामावून घेतलं जातं. काही अपंगतव 
आहे, मसतमंदतव, ADHD (असतचंचल), जासत 
सचडसचड करणारी सकंवा सवमग्न अशी मुलं 
सगळयाच देशांमधये असतात. काही देशांमधये अशा 
मुलांसाठी वेगळया शाळा असतात. सिनलंड याला 
अपवाद आहे. 

या गोष्ीचं मूळ महणजे सिनलंडमधये शाळा 
हे समाजाचं प्रसतरूप मानलं जातं. जर समाजात 
अशा सदवयांग वयकती असतात आसण समाजाचा 
एक भाग महणून जगत असतात, तसंच तयांना 
शाळेतही इतर मुलांबरोबर सामावून घेतलं गेलं 

हम पढेंगे 
साथ साथ!

मी मूळची नाशिकची. आता 
शिनलंडमध्ये राहतये. ्येथील िाळांचा 
अभ्ास करताना लक्ात आलयेलये 
वयेगळेपण तुमच्ासमोर मांडतये आहये..
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पाहिजे! याचा दुिेरी फायदा िोतो. एक मिणजे, या 
हिशेष मुलांनािी सि्वसामानय मुलांसारखं  शालेय 
जीिन जगता येतं. दुसरं मिणजे, शाळेतलया इतर 
मुलांना या आजारांची माहिती िोते आहण तिेी अशा 
मुलांना सिज सिीकारतात.  तयामुळे पणू्व समाजाचा 
दृष्टिकोन बदलायला मदत िोते. 

एक उदािरण सांगते, माझा मुलगा इथलया 
शाळेत जातो. तयाचया िगा्वत अहतचंचल असलेला 
(ADHD) एक मुलगा िोता. तो कधीतरी 
अचानक खूप हचडायचा. िसत ूफेकायचा. पण 
िगा्वतलया कुठलयािी मुलाने तयाचयािर राग धरला 
नािी. याचं कारण िा आजार काय असतो, तयाची 
लक्षणं कुठली, उपाय काय- याबद्दलची मुलांना 
समजेल अशा भाषेत सहिसतर माहिती तयांचया 
शाळेतलया नस्वने तयांना हदली िोती. सि्व मुलांचं 
शंकाहनरसनिी केलं िोतं. तयामुळे सगळया मुलांनी 
तया मुलाचा तयाचया आजारासहित ‘हमत्र’ मिणून 
सिीकार केला. 

अशाच पद्धतीने इतर आजार असलेलया 
मुलांनािी शाळेचया िातािरणात छान सामािून 
घेतलं जातं. तयांची किुत ओळखून तयाचंयासाठी 
अभयासक्रम आखला जातो. तयानंा सिािलंबी 

बनिणयािर हिशेष भर असतो. तयांचयाकडे 
जया कुठलया क्षमता आिेत, तया क्षमतांचा 
पूण्व हिकास आहण िापर या गो्टिींिर लक्ष 
केंहरित केलं जातं. कािी हिशेष मुलं जरा जासत 
असिसथ असतील तर तयांना िेगळया िगा्वत 
बसिलं जातं. हतथे Special Education 
Teacher असतात, ते अशा मुलांकडे 
िैयष्तक लक्ष पुरितात. जया तासांना ती मुलं 
इतर सामानय मुलांबरोबर बसू शकतात, तया 
तासांना तयांना सगळयांबरोबर बसिलं जातं. 
तयामुळे तयांचािी आतमहिशिास िाढतो. तयामुळे 
मोठेपणीसुद्धा िी मुलं सनमानाने आयु्य जगू 
शकतात. 

आपलया आसपासिी अशी हिशेष/ हदवयांग 
मुलं असतील. आपण तयांना सामािून घेतोय 
ना? सनमान देतोय ना? ‘िीच आमुची प्ाथ्वना 
अन् िेच आमुचे मागणे, माणसाने माणसाशी 
माणसासम िागणे!’ 

तुमची
शिरीनमाविी

(शिरीन कुलकर्णी)
shirin.heramb@gmail.com 
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वैज्ञानिक प्रकल्प, सायनस फेअर म्हणजेच विज्ान 
जत्ा यांचा विचार करताना प्रयोगशाळा, वतथली ती 
खास खास उ्पकरणं, लो्हचुंबक, ते काचेचे चंबू, 
बरणया, नळया, तयातली रंगीबेरंगी 
रसायनं, झालंच तर 
जीिशास्त्ातले प्राणी आवण 
िनस््पती यांचे नमुने आवण 
सांगाडे असं एक िेगळंच 
जग डोळयांसमोर येतं. ते 
सगळं प्रतयक्ष ्हाताळायला 
वमळालं, म्हणजे तर आ्पण 
का्हीतरी म्हत्िाचं करतोय 
असं िाटायला लागतं. ्पण 
्ही सगळी मजा सेंट बॉवनफेस 
्हायस्ककूलचया  ‘चौथी क’ 
मधलया मुलांचया नवशबी नव्हती. 
तयांचया शाळेतील ‘सायनस 
फेअर’साठी विलेले सगळे छान 
छान प्रकल्प इतर िोन िगाांनी (म्हणजे तयांचया 
वशक्षकांनी) आधीच घेऊन टाकले ्होते – साइन-
िेव्ह जनरेटर, मायक्ोप्रोसेसरिर चालणारे ट्रॅवफक 
वसग्नलचे मॉडेल, लेझर वकरणांची लांबी, चोर 
आलयाची सूचना िेणारे अलाम्म, आवण असे 
वकतीतरी. असं का? तर ‘चौथी क’मधलया मुलांना 
अजून एक िाकय धड वलव्हता येत नसे, साधी 

आकडेमोड जमत नसे, वफवजकस, केवमस्ट्ी, 
बायोलॉजी तर िूरच राव्हलं! नुसता िंगा, गोंधळ 
एिढंच चालायचं तयांचया िगा्मत. अभयासात गती 
ना्ही, आवण ित्मनात ‘समस्या’! तयामुळे चांगले 
प्रकल्प तर सोडाच, ्पण चांगले वशक्षकसुद्ा तयांना 
कधी वमळत नसत. तयांचे वशक्षक म्हणजे सिा 
कािलेले आवण स्ितःच चुका करणारे.

मग अशा िगा्मचया िाट्ाला आलेले विषय 
कोणते, तर ‘िस्त्े, ्पोषण, घराची अथ्मवयिस्था, 

बालविकास, ग्ा्हक प्रशनांचा अभयास!’ 
विषय ऐककूनच तयांचं मन उडालं! याला 
काय विज्ान म्हणायचं! ्पण सायमन 
या तयांचया िग्मवमत्ाने आणलेली बातमी 
ऐककून तयांना एकिम उतसा्ह िाटायला 
लागला. तयाने आ्पलया वशक्षकांचं 
बोलणं अध्मिट ऐककून बाकीचयांना 
सांवगतलं की ‘फलािर बेबीज’ ्हा 
प्रकल्प मस्त आ्हे. प्रकल्पानंतर 
आ्पलयाला िगा्मत व्पठाची ्पोती 
फाडून शंभर ्पौंड (म्हणजे वकती 
वकलो बरं?) ्पीठ िगा्मत उधळायला 
वमळेल! झालं, सगळयांनी एकमताने 
तो प्रकल्प वनिडला.

‘फलािर बेबीज’ ्ही इंगलंडमधलया एका 
काल्पवनक ्हायस्ककूलमधलया तेरा-चौिा िषाांचया 
मुलांचया िगा्मत घडणारी गोषट. वतचा कथानायक 
आ्हे, सायमन मावटटिन नािाचा मुलगा. तो ियाचया 
मानाने चांगला थोराड, िणकट आ्हे आवण फुटबॉल 
उत्तम खेळतो, ्पण बाकी कशात तयाचं जरासुद्ा 
लक्ष नसतं. तयामुळेच तर तयाने ्ही स्पशेल चुकीची 
बातमी आणली.

पिठाची िोती 
सांभाळताना...

Ù€·¤è ßæ¿æ!
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काय होता खरं तर हा प्रकल्प? प्रतययेक मुलाला 
एक तीन ककलो वजनाची क्पठाची क्पशवी कमळणार. 
तये तयांचं बाळ! तीन आठवडे तयांनी तये चोवीस 
तास सतत सवतःचया जवळ ठेवायचं. कुठेही गयेलं, 
तरी तये सवच्छ आकण कोरडं राहील अशी काळजी 
घयायची. नजरयेआड करायचं नाही. आठवड्ातून 
तीनदा कशक्षक तयाचं वजन करणार. तये कमीजासत 
भरता कामा नयये. घरी बाळाला नीट आकण सतत 
सांभाळत असलयाबद्दल ्पालकांची सही आणायची. 
मुखय महणजये चोवीस तास अशा रीतीनये बाळाचा 
सांभाळ आकण कवचार करताना काय अनुभव आलये, 

नेट-Key-भाषा 

कसं वाटलं तये रोज एका डायरीत कलहायचं. तीन 
आठवड्ांचया शयेवटी या क्पठाचया बाळाची ससथिती 
आकण डायरीतलया नोंदी ्पाहून प्रकल्पाचये माक्क 
कमळणार.

आ्पलया वाट्ाला आलयेली ही बाळं मुलांनी 
कशी सांभाळली, कोणी काय शककल लढवली, 
कोणाला वैताग आला, याचं मजयेशीर वण्णन 
कादंबरीत आहये, ्पण मुखय भर आहये, तो या 
खोट्ा खोट्ा बाळाचं लोढणं सांभाळता सांभाळता 
सायमनचया काय लक्षात आलं, तयावर. तयाला 
हळूहळू तया बाळाबद्दल माया वाटू लागली. 

आपण समोरासमोर एकमेकांशी बोलतो, तेव्ा चे्ऱ्ावरचे भाव, ्ातवारे, आवाजातले चढउतार 
्ांतून आपल्ा भावना व्कत करतो. पण ललल्ताना आपला आनंद, राग, भीती, दुःख, आशच ््य, 
प्ेम कसं दाखवणार? त्ासाठी दरवेळी ‘कळवण्ास आनंद ्ोतो की...’ लकंवा ‘खेद वाटतो 
की...’ लकंवा ‘तो भीतीने ओरडला’, ‘मला आशच््य वाटतं्’ असं का्ीतरी वण्यन करत बसावं 
लागतं. लकती तो व्ाप! लशवा् ‘चौथी क’ सारख्ा मुलांच्ा दृषटीने एवढं लल्ा्चं म्णजे मोठं 
अवघड काम! पण आता मोबाइलवरच्ा इमोजींनी ्े काम सोपं केलं्. इमोजी ्ा मूळ जपानी 
शबदाचा अथ्य आ्े, ‘भावना दाखवणारे लचत्ररूप शबद लकंवा अक्षर’. शबदांऐवजी ्े त्ार इमोजी 
वापरा्ची आ्लड्ा लोकांना इतकी आवडली, की सगळेजण ते भरपूर वापरा्ला लागले 
आलण असे शेकडो इमोजी त्ार झाले. कोणत्ा वेळी कोणते इमोजी वापरा्चे त्ाची मात्र नीट 
लनवड करता ्ा्ला ्वी. ‘फलावर बेबीज’मधल्ा सा्मनच्ा भावना आलण लवचार आलण का्ी 
इमोजी इथे लदले आ्ेत. पा्ा बरं तुम्ांला त्ांची सांगड घालता ्ेते का? सोपं आ्े ना?

खूप मसत आ्े ्ा प्कलप – गोंधळ – काळजी – प्ेम – वैताग – राग – बोध (आता 
समजलं) – आनंद आलण आतमलवशवास.. 
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सायमनचे वडील तो तान्ा असतानाच ननघून 
गेलयामुळे तयाचया आईने एकटीनेच तयाचा सांभाळ 
केला आ्े. तयासाठी नतला काय काय करावं लागत 
असेल, ्े तयाला समजलं. मूल सांभाळणं, नीट 
वाढवणं, ्ी खूप मोठी जबाबदारी आ्े ्े तयाला 
कळलं. वडील ननघून गेले याबद्दल मनातलया मनात 
तो सवतःलाच दोष देत असे, पण तसा नवचार करणं 
चुकीचं आ्े, ्े्ी तयाला समजलं, तयाला एक नवा 
आतमनवशवास वाटायला लागला. ्े कसं घडलं, ते 
समजून घेणयासाठी ्ी कादंबरी वाचायला ्वी. 

‘फलावर बेबीज’ ्ी कादंबरी नलन्ताना लनेखका 
अॅन फाइन यांनी नठकनठकाणी  नवनोद आनण 

अनतशयोकतीचा वापर केलयामुळे ती वाचताना 
मजा येते, पण तयांनी तयात याच प्रकलपाला बनषिस 
नमळालं असं दाखवून खोटा खोटा गोड शेवट 
केलेला ना्ी. कारण तातपुरतं बनषिस म्त्वाचं 
ना्ी, प्रकलपातून सायमन काय नवचार करायला 
नशकला, तेच आयुषयात म्त्वाचं. तुम्ी प्रकलप 
करता, तेव्ा तुम्ी कशाला म्त्व देता – माकाांना 
की सवतः नशकणयाला? ‘फलावर बेबी’ प्रकलपाचा 
अनुभव घयायला आवडेल का तुम्ालंा?

-ÏÙß´Ìè ãÇUèü·¤ÚU
dhanavanti@gmail.com

(çàæÿæ‡æÌ’™æ)
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आपल्यालया शब्द मयाहीत असतयात, पण 
अनेकवचनयात ते वयापरतयानया आपण 
गोंधळतो. बरोबरच आहे, कयारण कयाही शब्द 
अनेकवचनयातही तसेच रयाहतयात. हे मयाहीत 
नसलं तर आपण उगयाचच त्यांनया कयाहीतरी 
रूप द्या्चया प्र्त्न करतो. बघया, तुमही 
फसतया की बरोबर लललहतया. 
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(’ØðD Üðç¹·¤æ)

उत्तरे पान क्रमांक ४९ वर पाहा.



हलॅ्लो फ्रेंड्स, कस ेआहात? काळजी घ्ा आणि 
सरुणषित राहा. करोनाला दरू ठेवा्च ंतर का् 
काळजी घ्ा्ची ह ेतमुहालंा चागंल ंमाहीत आहे 
आणि तमुही त ेसगळे णन्म पाळत असिार, ्ाची 
मला खात्ी आह.े ्ोग् ती काळजी घतेली की, 
अनके धोक्ापंासनू आपि सवतःला दरू ठेव ूशकतो, 
मग त ेआरोग्ाच्ा बाबतीत असो णकंवा इटंरनटे 
वापराच्ा बाबतीत. उनमषे काका आपल्ाला आज 
सोशल णमणि्ा वापरताना आपि कस ंसावध असलं 
पाणहज े्ाबद्दल सागंिार आहते. सोशल णमणि्ा 
महटल ंकी, लगचे फेसबकु, ट्वटर, इनसटाग्ाम, 
वहहॉट्सअपॅ, स्पॅचटॅ वगरै ेअनके अपॅस तमुच्ा 
िोळ्ासंमोर फेर धरून नाच ूलागली असतील. पि 
तुमच्ा पालकानंा मात् काळजी वाटत असिार! 
माझा मलुगा/मलुगी नककी का् बघतात, त्ाचं्ा 
फ्रेंि णलसटमध् ेकोिकोि आहते, कुिाशी चणॅटंग 
करतात, ्ावर त्ाचंी नजर असले, हो ना! पि ्ात 
त्ाचंी काही चकू नाही. कारि आजकाल सोशल 
णमणि्ाच्ा बाबतीत घििाऱ्ा घटना ऐकल्ा की, 
कुिालाही काळजी वाटि ेसाहणजकच आह.े आज 
आपि बघू् ा की, ह ेसोशल णमणि्ाच ेमा्ाजाल 
नककी आह ेतरी का् आणि आपि का् काळजी 
घतेली पाणहज.े 

तुमचे फोटो कुठे जातात?
माझा णमत् णकंवा माझी मतै्ीि सोशल णमणि्ावर 

आह ेमहिनू मलाही सोशल णमणि्ावर ्ा्चे आह,े 
असे अनेक मलुा-ंमलुींना वाटत असत.े कारि 
त्ाचं्ा णमत्-मणैत्िींमध् े्ावर सतत चचाचा होत 
असत.े उनमषे काका सागंतात, सोशल णमणि्ा 
कोित्ा व्ोगटासाठी आहे, सोशल णमणि्ा 
कोिी वापरावा, सोशल णमणि्ाच्ा वापरासाठी 
नेमके णनकष कोित ेहे मळुात समजनू घतेले 
पाणहज.े प्रत्के सोशल णमणि्ा पलॅटफहॉमचाची काही 
वैणशष्टे् आहेत. त्ापंकैी मोठा कंटेंट आणि 
छा्ाणचत् े्ा दोनहीसाठी फेसबुक आहे. इनसटाग्ाम 
फकत फोटोंसाठी आहे. सॅ्पचॅट हे छोट्ा-
छोट्ा फोटोंमधून होत जािाऱ्ा गपपासंाठी आहे, 
तर ट्वटर हे मोजक्ा शबदातं आपले महििे 
मािंण्ासाठी आणि जगभरातील लोकानंा ‘कनेकट’ 
करण्ासाठी सो्ीचे माध्म आहे. 

आता ही सवचा माध्म ेकुठल्ा व्ोगटातील लोक 
वापरत आहेत हे पाहू्ा. व्ाने थोिे प्ररौढ असलेल्ा 
लोकानंा फेसबुक हे माध्म आकणषचात करत े णकंवा 
त्ानंा त ेजासत सो्ीचे वाटत,े कारि त्ाची 
सुरुवात बरीच आधी झालेली आहे. सुरुवातीला 
ऑकुकुट होत,े त ेबंद झाले आणि फेसबुकची सुरुवात 
झाली. णकंबहुना फेसबुक सुरू झाल्ापासून ऑकुकुट 

मोबाइलवर गेममंग, चॅमिंग करणाऱ्ा सव्व 
मुलांना समाि्ट मिपस देणारे हे सदर... सा्बर 
मसक्ुररिी मवष्ाचे तज्ज्ञ उन्मेष जोशी ्ांनी 
मदलेल्ा ्ा मिपस नककी फॉलो करा! भाग ४
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माग ेपडत गले.े फेसबकु ह ेजासत यजुर फ्रेंडली 
असलयान ेतया काळातील लोकानंा (जयाचं ेवय आज 
३५ त े५५चया दरमयान आह)े जासत अपील होत.े 
तलुनने ेइनस्ाग्ाम नतंर आल.े तयामळेु त ेजासत 
करून तरुणाईच ेमाधयम बनल,े कारण लललहणयापके्ा 
फो्ोंमधनू वयकत होण ेतयानंा भावत.े फो्ो ्ाकण/े
शअेर करण ेहाच तयामागचा हते.ू इनस्ाचॅ् चाही 
वापर खपू जण करतात. इनस्ाचॅ् वर वगेवेगळे ग्पु 
तयार करण,े इनस्ाग्ामवर वगेवगेळे पजेसे तयार 
करण ेयामधय ेतरुण मलु ेजासत गुतंललेी असतात. 
सधयाचा जो कल आह ेतयानसुार इनस्ाग्ामवर 
१३ त े१८ वयोग्ातील मलु ेजासत आहते. हे 
वाचलयावर पालकानंा कदालचत 
आशचय्य वा्ेल, परतं ुह ेफकत 
आपलयाकडेच आह ेअस ेनाही, 
तर जगभरात हचे लचत्र आहे 
आलण यातनू मलुाचंया बाबतीत 
घडणार ेसायबर गनु्हाचं ेप्रमाण 
वाढल ेआह,े ही बाब लक्ात 
घयायला हवी. मलुानंो, लखेाचया 
सरुुवातीला मी ज ेमह्ल ेना की, 
काळजी घया आलण सरुलक्त राहा, ते सागंणयामाग ेहेच 
कारण आह.े कारण सोशल लमलडया कशा पद्धतीने 
हाताळला पालहज,े कोणत ेफो्ो शअेर केल ेपालहजते 
याच ेमलुानंा भान राहात नाही. 

यालशवाय सॅ्पचॅ् वरसदु्धा खपू मलु ेआहेत. तयात 
जया सॅ्पस्सरिकस असतात, तयाचा एक धागा पकडून 
एकाचया पोस्वर दसुऱयाची पोस्, मग लतसऱयाची 
अस ेएकेक जण पोस् ्ाकत जातात आलण तयातनू 
चलॅ्ंग वाढत जात.े यामधय ेबऱयाच वळेा अनावशयक 
फो्ो ्ाकल ेजातात. फ्रेंड्स, तमुहालंा एक गोष् 
मालहती आह ेका की, ‘सवेह फो्ो’चा पया्यय 
लनवडला नाही तर तमुच ेफो्ो कुठे जातात? तमुही 
महणाल तयात काय, सवेह केल ेनाहीत तर ते लडली् 

होतात. थांबा! असे अलजबात नाहीय.े लक्ात घया 
की, ते फो्ो जरी तमुचया पजेवरून लडली् झाले 
तरी त ेतया सवह्यरवरच राहतात. वा्ले ना आशचय्य! 
तयामळेु फो्ो शेअर करताना हा मदु्ा लवचारात 
घयायला पालहज.े 

फेसबुक, इनस्ाग्ाम, वहहॉट्सअॅप, स्पॅचॅ् या 
माधयमावंर असणाऱया मलुाचंी संखया एकूणच खपू 
जासत आहे. वहहॉट्सअॅप आता आपलयात इतके 
रुळले आहे की, तो सुद्धा एक सोशल लमलडया आहे 
आलण लतथ ेकाहीही पोस् करताना, तयावर फो्ो 
्ाकतानासुद्धा सावधानता बाळगली पालहज ेया 

गोष्ींचा लवचार केला जात नाही. वहहॉट्सअपॅ 
जहॉइन करताना तयातील वयोग्दखेील लक्ात 
घतेला जात नाही. 

या सगळया सोशल माधयमासंाठीचा 
वयोग् हा तया-तया दशेानंी तयाचंयाकडील 
लनयमानुंसार ठरवला आहे. तयात ९९% 
सोशल लमलडया साइट्स या अमरेरकनच 
आहेत. तयामळेु तयाचंयाकडे हा वयोग् 
वय वर्य १३ आलण १३+ असा ठरवललेा 

आहे. आपलया दशेातील कायद्ानुसार १८ 
वराांखालील मलुानंा आपण ‘minor’ महणतो आलण 
ह ेजगानेही मानय केलेले आहे की, १८ वराांखालील 
मलेु सज्ान नसतात. आता प्रशन असा आहे की, 
मग १३ त े१८ वयोग्ातील मलुासंाठी काही लवशरे 
तरतदुी सोशल लमलडयाने तयार केलया आहेत का, 
तर तसे काही वेगळे लनकर नाहीत. तयामळेु या 
वयोग्ातील मलुानंी दक्ता घयायला हवी. ‘माझा 
लमत्र आहे, माझी मतै्रीण आहे महणनू मी जहॉइन होतो’ 
असं महणणयापके्ा आपलयाला खरचं तयाची लकती 
गरज आहे, आपण तयाचा काळजीपवू्यक वापर करू 
शकतो का, या सगळयाचा लवचार वहायला हवा, 
असे उनमरे काका आवजू्यन सागंतात. 

उनमरे काका महणाले, “एक असाही पया्यय असू 
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शकतो की, सोशल मिमियावर सवतःला प्रिोट न 
करता तिुचयातील कला, तिुच ेछंद, तिुच ेकौशलय 
या गोषटींचया मवकासासाठी तमु्ी ् ेिाधयि वापरू 
शकता मकंवा तिुचयातील कला वयासपीठावर 
िािूं शकता. अस ेअसले तर वयैक्तक अकाऊंट 
activity ियायामदत ठेवनू तया तया पजेसेना फॉलो 
करण,े ततसि activitiyिधय ेभाग घणे ेएवढे तमु्ी 
करू शकता. 

१३ त े१६ वयोगटातील िलुांना उनिषे काका 
वारवंार ्चे सागंतात की, आपण कोणाशी ितै्ी 
करतोय, आपण कोणाला फॉलो करतोय, आपलयाला 
कोण फॉलो करतयं याची काळजी आपण घतेली 
पाम्ज.े सिोरच ंअकाऊंट फेक आ् ेकी खरं 
आ्,े ् ेया वयात िलुांचया लक्ात यते ना्ी. फेक 

अकाउंट ओळखणयाची क्िता या वयात नसते 
म्णनू काळजी घणे ंगरजचेे आ्.े जगभरात या 
मवषयावर जो अभयास झाला तयातनू ्ेच मदसून आलं 
आ् ेकी, या वयात िलुांिधय ेतवेढी प्रगलभता मकंवा 
जाण नसत ेआमण तयािळेु तयाचंी फसगत ्ोणयाची 
श्यता असत.े 

तयािळेु प्रतयके रर्वेसट फॉलो करण,े फॉलोअसया 
वाढवणे याचया िाग ेन लागता तमु्ी खरचं मकती 
लोकानंा ओळखताय याचा मवचार करूनच ग्पु 
जॉइन केलेले बर.े कारण आपलं तर ठरलंय, 
‘काळजी घया आमण सुरमक्त रा्ा.’ बाय! भेटू 
पढुचया भागात. 

àæŽÎæ´·¤Ù Ñ ×Ùèáæ çÙˆâéÚUð-Áôàæè
manisha.nitsure@gmail.com
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भारतरत्न डॉ. भीमराव म्हणजेच बाबासा्हेब आंबेडकर ज्ा देशात, पांतात ज्ा ज्ा ठिकाणी 
जात, ठतथे कोणते ग्ंथाल् आ्हे, ्हे पथम माठ्हती करून घेत. बाबासा्हेबांनी वाचनाचा छंद 
ठवद्ाथथीदशेपासूनच जोपासला ्होता. त्ांचे वडील सुभेदार रामजी आंबेडकर अपार कष्ाच्ा 
तु्पुंजा ठमळकतीतून कधी अध्धपो्ी उपाशी रा्हून, वेळपसंगी दाठगने ग्हाण िेवून, व्ाजाने 

पैसे काढून आपल्ा बाल भीमासािी पुसतके ठवकत आणत. आपल्ा मुलाची वाचनाची ्हौस भागठवण्ासािी ्ा 
थोर ठपत्ाने जे कष् उपसले, त्ाला जागत ्ा भीमाने वाचनाच्ा छंदाचे रूपांतर व्ासंगामध्े केले.

डॉ. बाबासा्हेब आंबेडकरांनी अनेक मोिमोठ्ा ग्ंथाल्ात बसून ्हजारो पुसतकांचे वाचन केले ्होते.  
डॉ. आंबेडकरांनी जगातील उत्तमोत्तम पुसतके त्ांच्ा खाजगी संग््हाल्ात जतन करून िेवली ्होती. साठ्हत्, 
इठत्हास, का्दा, राज्शासत्र, समाजशासत्र, अथ्धशासत्र, तत्वज्ान, धम्ध, संतसाठ्हत्, पत्रकाररता इ. ठवष्ांवरील 
सुमारे चाळीस ्हजार ग्ंथ त्ांच्ाकडे ्होते. अनेक लोक सवत:सािी घरे बांधतात. डॉ. बाबासा्हेब आंबेडकरांनी 
आपल्ा जीवशच किंशच ठमत्र असलेल्ा पुसतकांसािी मुंबईत घर बांधले. 

१४ एठपल, डॉ. बाबासा्हेब आंबेडकरांची ज्ंती. त्ांच्ा ज्ानलालसेची आिवण कृतज्तेने जागवू्ा.  
-ÙÚUð́Îý Üæ´ÁðßæÚU 

l_narendra2001@yahoo.com
(ßæ¿Ù-ÂýâæÚU·¤, Üð¹·¤)

ग्रंथप्रेमी डॉ. आरंबरेडकर 



Shadow puppetry is an art form 
performed with flat, jointed puppets 

made from transparent leather. It is 
usually performed at night on large 
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Dajia Hao! (Ìæç¿¥æ ãæß!) (Hello everyone). Puppetry has always been 
a fascinating art form sparking interest among all ages. Pi Ying Xi 
(çÈ¤ çØ´» àæè) literally means drama of leather shadow puppets, a tradi-
tional art form which uses music and operatic singing to accompany 
silhouette figures made from leather or paper. Whether it originated 
in China or India, Japan, Thailand, Indonesia or even Turkey, this 
art form has its niche even in today’s world although many new 
forms of entertainment have evolved.

cloth with the help of oil lamps (as 
in olden days) or candles. The pup-
pets are held close to the screen, 
its hands and arms are manipulated 
with attached canes while its lower 
legs are left swinging freely from the 
knee. 

This art form has five people at 
a time –one operates the puppets, 
one plays the horn, one person is in-
charge of playing the fiddle, another 
one on the percussion instrument 
while the fifth one sings. The singer 
assumes all the roles, he narrates 
the story as well. The figures are 
well defined and hence it is easy to 
guess the character by merely look-
ing at the mask and the attire on it. 
For instance, a man is depicted with 
a big head and a square face with 
a tall strong body whereas women 
are shown with a thin face, a small 

mouth and slim body. Also scholars 
are worn long robes while the gen-
erals are in martial attire to remind 
the bravery and prowess. Also the 
figure playing positive role has long 
narrow eyes, a small mouth and a 
straight nose whereas the negative 
role figure has small eyes, a protrud-
ing forehead and a sagging mouth.

Unlike the other traditional art 
forms, this form also has a com-
mon trait – family troupes bequeath 
the puppets from generation to 
generation. It is treated as a fam-
ily treasure, sometimes even used 
as a bride’s dowry. This proves that 
over the centuries puppets did 
not change radically but in certain 
genres a limited evolution in the ap-
pearance of the puppets took place.

In India shadow puppetry is 
very common in states like Orissa, 
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Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, 
Maharashtra and Tamil Nadu, how-
ever, string puppetry prospered in 
Rajasthan, Odisha, Andhra Pradesh 
and Tamil Nadu. 

In China it is believed that shadow 
puppetry or shadow play became 
popular during the Tang (Íæ´») and 
Song (âæð´») dynasties. But it came 
into being during the reign of Em-
peror Wu (ßê) of the Han (ãæÙ) dy-
nasty. Ms Panda 
will narrate the 
story of how and 
when this tradi-
tional art form 
came into being 
in China.

A long time ago 
in ancient China 
there was a beau-
tiful woman called 
Li (Üè) who was a very good story 
teller. She narrated the best stories 
and knew how to keep her audience 
enthralled and entertained. She 
married the then emperor Wu and 
became his favorite wife. The Em-
peror loved his wife dearly and also 
loved her stories.

Unfortunately one day this wife 
became ill and she died. Everyone 
in the kingdom thought that the 
Emperor will soon find another 

woman who would then take the 
place of this wife. But the Emperor 
was so sad with her demise that he 
spent most of his time in the gar-
den where the duo had spent most 
of their evenings. He became least 
interested in the worldly commit-
ments and started giving lesser time 
caring for the needs of the people 
from his kingdom.

This sent an alarming signal to the 
people who got worried. “If 
another clan, a warring clan, 
hears about our Emperor 
getting weak by the day, they 
might attack us,” said a min-
ister from the royal court. 
“People will die. We need 
to do something to get the 
Emperor out of his grief,” 
echoed another minister.

One day the chief priest 
Shao Weng (àææßæð ß´») from the royal 
court walked past a group of chil-
dren playing with their dolls. He 
noticed the dolls making dancing 
shadows on the wall of the city. This 
gave the priest an idea. 

The priest knew that the Emper-
or’s wife used to tell him interesting 
stories. He wondered if he could 
bring those stories to life and hence 
volunteered to conjure her spirit.

The priest reached home and be-
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gan making a clay puppet. He paint-
ed the puppet to look somewhat 
like the Emperor’s deceased wife. As 
soon as he was done he reached the 
palace and quietly slipped into the 
garden with the puppet where the 
Emperor was standing with a glassy 
stare.

He set up the mood in a tent. 
Shao Weng placed a candle, a cur-
tain and the puppet and invited 
the Emperor to watch the rear-
illuminated puppet show behind 
the curtain. At first the Emperor did 
not notice the curtain but simply 
saw the dancing shadow that drew 
his attention. The Emperor was glad 
to see the figure of Li, who came 
in softly and departed slowly. The 
priest moved the puppet behind the 
curtain and began narrating stories 
that Li would tell the Emperor.

The Emperor was intrigued and 
mesmerized. Although it was the 
shadow that seemed to tell him the 
story, the Emperor knew that it was 
Shao Weng with the puppet and 
not his real wife. But this act of the 
priest ensured that the Emperor was 
no longer sad. He resumed his work. 
Every day Shao Weng began nar-
rating stories and Emperor Wu too 
would eagerly look forward to meet-
ing his shadow wife and hearing her 
stories once again in the garden. 

People in China believe that this is 
how shadow puppets came into be-
ing. Although it is becoming a dying 
art, Chinese shadow puppetry is still 
a part of their ancient cultural heri-
tage and plays an important role in 
their festival celebrations as well.

-Shweta R. Deshmukh (Ms.Panda)
shwetadesh2025@gmail.com
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चपखलची उत्तरे-
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9757077614

·¤ËØæ‡æ
çß·¤æâ ßæ¿ÙæÜØ (DSK)
9819931421

ÒßØ×÷Ó ÂýçÌçÙÏè

ßæ¿·¤æ´×ŠØð ÒßØ�æ÷Ó ¿è Üô·¤çÂýØÌæ ßæÉÌ ¥æãð. ÒßØ�æ÷Ó¿ð âÖæâÎˆß ƒæð‡Øæâ ©ˆâé·¤ 
¥âÜðËØæ´‘Øæ âôØèâæÆè ¥æ×‘Øæ ÂýçÌçÙÏè´¿è ãè ØæÎè. ãð ÒßØ�æ÷Ó ÂýçÌçÙÏè �ã‡æÁð ÒßØ�æ÷Ó¿æ 
ÂýâæÚU Âýð×æÙð ·¤ÚU‡ææÚUð ÎêÌ ¥æãðÌ.

ÕéÜÇæ‡ææ
ÙÚUð´Îý Üæ´ÁðßæÚ
9422180451

ÚUˆÙæç»ÚUè
Øæðç»Ùè Öæ»ßÌ
9689319313

·¤‡æ·¤ßÜè-×æÜß‡æ
âéá×æ ·ð¤‡æè
9284035326

ßð´»éÜæü-çâ´ÏéÎé»ü
×ÏéÚUæ çÙˆØæÙ´Î ¥æÆÜð·¤Ú
9405925454

Âé‡æð
»æØ˜æè ÜæÇ
9421826337

·¤ÚUæÇ
â´ÁØ ÂéÁæÚUè (Çæò.·¤ËÂÙæ ¿æßÜæ çß™ææÙ ·Ô¤´Îý)

9226163260

ÜæÌêÚU
™ææÙÂý·¤æàæ ÕæÜçß·¤æâ ·Ô´¤Îý 
9421693089

ÜæÌêÚU
ßñl ÁØŸæè ·é¤Ü·¤‡æèü
9326190749

¥çÜÕæ»
ŸæéÌè â´Ìôá Õô´Îýð
9423381129

ÕÎÜæÂêÚU
Ùð˜ææ ÙÚUß‡æð 
9604677297

Ùæ´ÎðÇU
çàæßæÁè ¥æ´ÕéÜ»ð·¤ÚU 
9423440598

·¤ôËãæÂêÚU
Çæò. ÏÙŸæè ¹æÇð
9604636893

SWS È¤æØÙæç‹àæ¥Ü 
âôËØéàæ‹â ÂýæØÃãðÅU çÜç×ÅUðÇ 

Ùæçàæ·¤ 
L¤ÂæÜè ·é¤Ü·¤‡æèü
9011896681

×é´Õ§ü
ç·¤àææðÚU ·¤æÝð
9869239940

¥æòÙÜæ§Ù 
§´»ýÁè ÕôÜæØÜæ 
çàæ·¤‡Øæ¿è 
ÒßØ×÷Ó‘Øæ ßæ¿·¤æ´âæÆè âéß‡æü â´Ïè. 
·Ô¤ßÝ w®®®/- L¤ÂØð ÖÚUæ ¥æç‡æ °·¤ 
×çãÙæ ¥æòÙÜæ§Ù €UÜæâ ¥æç‡æ ÎôÙ 
ßáæZâæÆè ÒßØ×÷Ó¿ð âÖæâÎˆß ç×Ýæßæ. 
çßlæÍèü, çàæÿæ·¤, ×çãÜæ´âæÆè 
SßÌ´˜æ Õò¿.

â´Â·ü¤- Âýæ. ŸæéÌè ÚUæÁð
8421113111
9822240106

¥·¤æðÜæU
©ˆ·¤áü ÁñÙ
9850263103



‹Øê ß´ÎÙæ ·¤æð. ¥æòÂ. ãæª¤çâ´» âæðâæØÅUè, 3ÚUæ ×ÁÜæ, 
ÜæÜÕãæÎêÚU àææS˜æè ×æ»ü, ß´ÎÙæ çâÙð×æÁßÝ, ÆUæ‡æð 400 602
ÎêÚUŠßÙè Ñ 022-25986270/71/72/73
ÒßØ×÷Ó ×æðÕæ§Ü Ñ 9137128915  ÚUæÁð´Îý Ñ 9920724627 
§-×ðÜ Ñ info@wayam.in  
ßðÕâæ§ÅU Ñ www.wayam.in

âÖæâÎ Ùæð´Î‡æè È¤æò×ü

Ùô´Î‡æè ·ý¤×æ´·¤ Ñ                                       çÎÙæ´·¤ Ñ

Ùæß Ñ 

Âžææ Ñ
 
         çÂÙ ·¤ôÇ Ñ

ÁßÝ¿è ¹ê‡æ Ñ   
                                   
È¤æðÙ Ñ                                             §×ðÜ Ñ

Á‹×ÌæÚUè¹ Ñ                                       §Øžææ Ñ

àææÝæ Ñ

ÒßØ�æ÷Ó‘Øæ ¥æòÙÜæ§Ù âÕçS·ý¤ŒàæÙâæÆUè ×æçãÌè-

ß»ü‡æè Á×æ ·ð¤ËØæ¿æ ÌÂàæèÜ

¿ð·¤ Ù´. Ñ                                  Õ¡·¤ ß Õ¡·¤ àææ¹æ Ñ

¿ð·¤ çÎÙæ´·¤ Ñ                                L¤ÂØð Ñ

600/-G
1 ßáü

10 + 1 çÎßæÝè ¥´·¤ 

¿ð·¤ / çÇU×æ´ÇU ÇþUæ�ÅU Ñ ÜòÕ§´çÇUØæ ¥òÙòçÜÅUè·¤Ü §‹SÅþäU×ð´ÅUâ Âýæ.çÜ.
(Labindia Analytical Instruments Pvt. Ltd.) Øæ ÙæßæÙð ·¤æÉUæßæ. âãè Ñ

ÒßØ�æ÷Ó ×æçâ·¤æ¿ð ß»ü‡æèÎæÚU ÛææËØæÕgÜ Ï‹ØßæÎ! 

Labindia Analytical Instruments Pvt. Ltd.
Axis Bank, Thane | CC A/C No.: 911030017556004 | IFSC : UTIB0000061
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ÒŸæè·¤æ´¿Ù ãæòÅUðËâ ¥æç‡æ çÚUâæòÅUüÓ Øæ ·´¤ÂÙèÙð ß‡æõàæè, ÎæÂôÜè ØðÍð 
°·¤ ×ôÆæ âéâ’Á, çÙâ»üÚU�Ø ·¤æò�ŒÜð€Uâ ÌØæÚU ·Ô¤Üæ ¥æãð

ÙßèÙ ÅéçÚUÛæ× ·¤æò�ŒÜð€Uâ 
ÎæÂôÜèÌãè!

ÒßØ�æ÷Ó‘Øæ âÖæâÎæ´âæÆè ¹æâ âßÜÌ...

   ÕæS·Ô¤ÅUÕæòÜ  

 ç·ý¤·ð¤ÅU  

 Èé¤ÅUÕæòÜ  

 ÕòÇUç×´ÅUÙ

¥çÏ·¤ ×æçãÌèâæÆè www.shrikanchanhotels.com / www.tentotreat.com Øæ 
ßðÕâæ§ÅUÜæ ÖðÅU læ. 

ÚUæã‡Øæ¿è ß Áðß‡ææ¿è Îð¹èÜ ©žæ× âæðØ.  
¹æâ ¥æ·¤áü‡æ Ñ ßæÌæÙé·ê¤çÜÌ Ì´Õê çÙßæâ ¥æç‡æ çÃãÜæ.. 

¿Üæ ÌÚU ×», Ìé×¿è âé^è ¥æÁ¿ ŒÜòÙ ·¤ÚUæ! 

 ÅðUÕÜ ÅðUçÙâ

 ÕéhèÕÝ

 ·ò¤ÚU×

 çÕçÜØÇüUâ÷ 
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