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कागद, छपाई यांसह सर्व खर्व राढलयाने जानेरारी २०२२ पासून ÓÓ'रयम्' माससकारे 
रास््वक शुलक राढरून ते रु. ८०० करणयात आले आहे. सधयाचया सभासदांना तयांरे 
सभासदतर असेपययंत आधीप्रमाणरे अंक समळत राहील, यारी कृपया नोंद घयारी. 
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गप्पाटप्पा... 
भपाषपा फुलवपा!   

â´ÂæÎ·¤èØ

‘वयम्’ दोस्तांनो, 
तुम्ही मित्रिंडळही आपापसात बोलण्ासाठही खास 

भाषा त्ार करता. ्ो ना? तुिचही मसक्रेटस् शेअर 
करण्ासाठही तुम्ही अनेकदा तुिच्ा खास भाषेचा 
वापर करता. तही भाषा डहीकोड करणे बाकहीच्ांना 
कठहीण ्ोते. पण िला सांगा, अशही खास भाषा 
तुम्ांला का त्ार करावहीशही वाटते? कारण, 
तुम्ांला गॉमसमपंग करा्चे असते, म्णून! 
एकाबद्दल दुसऱ्ाला कुजबुजत्ा आवाजात 
सांगताना अशही खास भाषा कािही ्ेते. िग तुम्ही 
त्ार करेलेल्ा अशा भाषेतले अनेक शबद 
कालांतराने सव्विान् ्ोत जातात. ते आपल्ा 
गपपांिधून स्ज जनि घेतात आमण रुळतात्ही. 
गॉमसमपंगच्ा अनेक छटा असतात. कधही नुसत्ाच 
बाषकळ गपपाटपपा, कधही गुमपते सांगणे, कधही 
कुचाळक्ा, कधही च्ाड्ा, कधही काड्ा लावणे, 
कधही उगाच कंड्ा मपकवणे... पण गंित म्णजे 
एखादही भाषा मवकमसत ्ोण्ात ्ा सव्व प्रकारच्ा 

गॉमसपचा वाटा फारच िोठा असतो. कारण अशा 
गमितगोषटही सांगताना आपण वेगवेगळ्ा छटा 
व्कत करणारे शबद वापरतो. अशाने भाषेत 
नवनव्ा शबदांचही भर पडत जाते. ते शबद एकरेका 
गटात रुळत जातात; नंतर दुसऱ्ा गटांप्यंत 
संक्मित ्ोत रा्तात. जसजसे आपले मित्रिंडळ 
मवसततृत ्ोत जाते, तसतसे नवे शबद अमधकामधक 
प्रसाररत ्ोत जातात आमण िग भाषा मवसताररत ्ोते. 

आपल्ा भारतात िान्ताप्रापत २२ भाषा 
असल्ा, तरही सुिारे १६०० िाततृभाषा आ्ेत. 
आपल्ा आसपास वेगवेगळ्ा बोलहीभाषा बोलणारही 
िाणसे असतात. प्रत्ेकाच्ा िाततृभाषेतून आलेले 
वेगवेगळे शबद ्ा प्रिुख भाषांत मिसळले जातात, 
ते ्ा गपपागोषटींिुळेच. आपण वेगवेगळ्ा प्रांतात 
जातो तेव्ा बोलहीभाषेतून गपपा ऐकताना िजा तर 
्ेतेच, पण त्ा त्ा भामषक लोकांकडे त्ा त्ा 
प्रांतातलही मकतहीतरही िाम्तही असते, तही्ही कानावर 
पडते. ‘्ुना्टेड नेशनस’तफफे २१ फरेब्ुवारही ्ा 
आंतरराषट्ही् िाततृभाषा मदन म्णून साजरा ्ोतो. 
जगभर बोलल्ा जाणाऱ्ा सव्व िाततृभाषा मजवंत 
रा्ाव्ात, त्ा भाषांतून व्कत ्ोणारे ज्ान लुपत 
्ोऊ न्े, ्ा त्ािागचा उद्देश. 

अरण्तज्ज् िारुतही मचतिपललही ्े एक अत्ंत 
अभ्ासू व्ककतित्व. पुसतकही अभ्ासाच्ा बरोबरहीने 
त्ांनही मठकमठकाणच्ा वनवासींशही गपपागोषटही करत 
ज्ानाचा खमजना जिवला. त्ांचही पुसतकरे वाचताना 
जंगलातल्ा सतृषटहीचे वण्वन करणारे अनेक शबद 
वाचा्ला मिळतात. मचरपललवही वतृक्ष (सदा्ररत 
झाडे), सारंगागर (्ेरॉन पक्ांचही वसतही) असे 
्जारो सुंदर शबद त्ांनही िराठही भाषेला मदले आ्ेत. 
अनुभवातून मिळवलेले ज्ान बोलहीभाषांिधून व्कत 
्ोत असते. त्ाचप्रिाणे बम्णाबाई चौधरही ्ांनही 
अम्राणही भाषेतून रचलेल्ा कमवता सिजून घेतल्ा 
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की, त्यांची निरीक्षणशक्ी आनण निचयर नक्ी 
मयनममिक हो्े, ्े लक्षय् ्े्े. 

अशय अिेक बोलींचे शब्द नमळूि आपली मरयठी 
भयषय समृद्ध झयलेली आहे. अलीकडे आपण अिेक 
नहां्दी, इांग्रजी शब्द सि्ीिे आपल्य बोलण्य् 
ियपर्ो. पण त्यच 
बरोबरीिे आपण आपल्य 
भयषे्ले शब्द निमयमिण 
कर् रयनहलो ्र आपली 
भयषय अनिकयनिक सांपन्न 
हो् रयहील. सिय्ांत्र्यिीर 
सयिरकर ्यांिी नकत्ेक 
इांग्रजी शब्दयांसयठी सोपे 
मरयठी शब्द ्ोजले- 
कय्यमिल्, नचत्रपट, महयपौर, छय्यनचत्रण,  
असे अगनण्. 

कोण्यही निष् आपल्यलय आपल्य भयषे्  
सोप्य ि रसयळ पद्ध्ीिे सयांनग्लय की छयि 
समज्ो, आपलयसय हो्ो. आपल्य ‘ि्म्’ 
मयनसकय् आपण असय प्र्त्न कय्म कर्ो. निनिि 
क्षेत्रय्ील ्यज्य घडयमोडी, ्ुमच्य कु् ूहलयचे 
निष् ्ुमहयांलय समजयिणयरे लेख आपण  
प्रनसद्ध कर्ो, ्े ियचिू कयही िेळय ्ुमचे  

पयलकही आिजूमिि कळि्य् की आमहयांलयही हे 
िव्यिे कळले! 

पद्मश्ी सनमयि नमळयलेले भयषय्जज्ञ डॉ. गणेश 
्देिी ्यांचे एक व्यख्यि मयगे ऐकले हो्े. ्े 

महणयले हो्े, की प्यमििरण रक्षणयचे 
महत्ि आपल्यलय मयही् झयले आहे. 
न््केच महत्ि आपण आपल्य 
भयषयांिय न्दले ियही ्र पुढच्य ३०-४० 
िषयां् भयर्य्ल्य शेकडो भयषय मरूि 
जय्ील. मरयठी भयषे् आपण 
ििििीि निष्यांसयठी सु्ोग् 
शब्दयांची पेरणी केली ियही ्र 
आपली ही समृद्ध भयषय खुजी होईल. 
त्यमुळे बौनद्धक आळस ि कर्य 

ििे शब्द निमयमिण कर् रयहय!
्यच मनहन्य् किी कुसुमयग्रज ज्ां्ी, महणजे 

‘मरयठी भयषय न्दि’ही आहे आनण ‘निज्ञयि न्दि’ही. 
निज्ञयि, ्ांत्रज्ञयियशी निगनड् अिेक इांगगलश शब्द 
ियपर्य ियपर्य आपण आपल्य मय्ृभयषे् ील ििे 
शब्द निमयमिण करण्यचय आनण ्े ियपरण्यचय प्र्त्न 
कर् रयहू्य. 

-शुभदा चौकर  
cshubhada@gmail.com
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पत्रकार संघ’ यांचया सयुंक्त जिद्यमाने घेणया्त आलेलया १८वया 
राजयस्तररीय जििाळरी अंक सपर्धे्त आपलया ‘ियम्’चया जििाळरी 
अंकास ‘सिवोतककृष्ट बाल जििाळरी अंक’ पुरसकार प्ाप्त झाला आहे. 
कोजिडमुळे हा काय्यक्रम अलरीकडेच पार पडला.

‘ियम्’चया जििाळरी अंकास पुरसकार



फेब्रुवारी म्हटल्यावर पह्हल्याांदया आठवतयात ते त्याचे 
28 हदवस. मग आठवतयात कोणयाचया 29 फेब्रुवयारीचया 
वयाढहदवस कसया चयार वरयाांतून एकदयाच ्ेतो, अशया 
गमतीजमती. पण फकत फेब्रुवयारीच ल्हयान कया? 
वरयाषाचे 365 हदवस 12 मह्हन्यात हवभयागतयानया 
बयाकीच्या मह्हन्याांनया 30 आहण 31 हदवस हदले गेले, 
पण ्याच मह्हन्यालया मयात्र 28 कया? मयाचषा आहण मे 
मह्हन्याांचया एक एक हदवस गरुपचरुप ्या मह्हन्यालया 
देऊन त्याचे 30 कया नया्ही करून टयाकले गेले?

्यामयागे एक भली मोठ्ी क्हयाणी आ्हे. 
सरुरुवयातीच्या रोमन कॅलेंडरमध्े फकत 10 मह्हने 
्होते. रोम्रुलस ्या रोमच्या पह्हल्या सम्याटयाने ्ेह द्हया 
मह्हन्याांचां कॅलेंडर करतयानया मयाचषा ते हडसेंबर असे 
द्हया मह्हने धरले ्होते. मयाचषा मह्हन्यात सरुरेखसया 
वसांत ऋतू आलया की वरषा सरुरू झयालां आहण थांडीच्या 
हडसेंबरमध्े सांपलां, असया तो सोपया ह्हशेब ्होतया. 
सपटेंबर, ऑकटोबर, नोव्हेंबर, आहण हडसेंबर ह्या 
मह्हन्याांची नयावांसरुद्या सयात, आठ, नऊ, आहण द्हया 
असया त्याांचया कॅलेंडरमधलया क्रमयाांक दयाखवतयात. 
्या द्हया मह्हन्याांच्या वरयाषातले स्हया मह्हने ्होते 30 
हदवसयाांचे तर चयार मह्हने ्होते 31 हदवसयाांचे. पण 
्हे तर फकत झयाले 304 हदवस. सम्याटयाच्या मनयात 

चांद्याच्या भ्रमणयाशी हनगहडत चयाांद् वरां ्होतां. पण चयाांद् 
वरयाषाचे ्होतयात 355 हदवस. तेव्हया ्हे गहणत कया्ही 
जरुळत नव्हतां. 

न्ूमया पॉमपीहल्स ्या परुढच्या सम्याटयाने ्हे कयाम 
परुन्हया ्हयातयात घेतलां. 355 हदवस एकया रोमन वरयाषात 
बसवया्चे तर आणखी हनदयान दोन मह्हने ्हवे 
्होते. त्याने ते वरयाषाच्या शेवटी घयालया्चे ठरवलां. 
त्यावेळची सांसककृती शेतीवर अवलांबून ्होती. शेतीची 
कयामां उरकून झयाल्यावर नांतरच्या थांडीच्या मह्हन्याांनया 
त्याांच्या दृषटीने फयार म्हत्व नव्हतां. त्यामरुळे नवे दोन 
मह्हने जयानेवयारी आहण फेब्रुवयारी गेले वरयाषाच्या शेवटी. 
म्हणजे 12 मह्हन्याांचां वरषा झयालां मयाचषा ते फेब्रुवयारी. 
आतया फेब्रुवयारी शेवटचया मह्हनया असल्याने हदवसयाांचया 
उरलयासरुरलया ह्हशेब त्याने ्या शेवटच्या मह्हन्यात 
टयाकया्चया हवचयार केलया. 

त्या कयाळी सम सांख्या वयाईट असया एक समज 
्होतया. तो तसया कया, ्हे कुणयास ठयाऊक. प्रत्ेक 
कयाळयात असे कया्हीतरी समज-गैरसमज असतयात. 
तेव्हया 12 मह्हन्याांनया प्रत्ेकयालया हवरम हदवस 
हमळतील, अशी रचनया न्ूमयालया ्हवी ्होती. आतया 
एकूण मह्हने 12 म्हणजे सम. त्यामरुळे प्रत्ेक 
मह्हन्याचे हदवस हवरम असले तरी एकूण हदवस 
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समच होणार ना? अराथात, हे गणणत त्ा सम्ाटालाही 
कळत होतं. त्ात का्, एखादा मणहना करू 
सम णदवसाचा, असं महणत तो आखणी करा्ला 
बसला. एकतीस णदवसांचे चार मणहने त्ाने तसेच 
ठेवले आणण उरलेले सरसकट एकोणतीस णदवसांचे 
करून टाकले. आलं ना लक्ात, प्रत्ेक मणहन्ाला 
णवषम णदवस. त्ात एकूण झाले तीनशे छप्पन. 
्पण ही तर सम संख्ा. मग ही सम संख्ा टाळून 
वषथा तीनशे ्पंचावन्न णदवस करण्ाच्ा उलटसुलट 
करामतीमध्े फेब्ुवारीला णमळाले अठ्ावीस णदवस. 

्पण ्ा 12 मणहने, 355 प्रकारात कॅलेंडरची 
तारीख आणण ऋतू ्ांचा मेळ काही बसेना. एका 
वषषी माचथामध्े वसंत ऋतू सुरू झाला, तर काही 
वषाांनी तो मे मणहन्ात ्ा्ला लागला. माणसं 
गोंधळून गेली. साहणिकच आहे. ऋतू  होतात ते 
्पृथवी कलत्ा आसावर सू्ाथाभोवती प्रदणक्णा 
करते महणून. आणण ्ा प्रदणक्णेला लागतात 
तीनशे ्पासषट आणण ्पाव णदवस. हा तर 
तबबल दहा णदवसांहून िासत फरक झाला. 
मग ऋतू आणण मणहन्ांचा गोंधळ होणार नाही 
तर का्! 

्ा सगळ्ा गोषटी िुळवून घेण्ासाठी रोमन 
मंडळींनी दर दोन वषाांनी एक अणधकचा मणहना 
घ्ा्चं ठरवलं. नवे मणहने वषाथाच्ा शेवटी 

इंग्लिश कॅलिेंडरमधल्या  बयाकीच्या महिन्यांनया 30 आहि 31 हिवस हिलेि गेलिे, 
पि फेब्रुवयारी महिन्यालिया मयात्र 28 कया? कोिी ठरवलंि िे? कधीपयासून?
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टाकायची सवय पुन्ा वर आली, आणि ्ा तेरावा 
मण्ना गेला फेब्ुवारीचया नंतर. पुढे फेबु्वारीचे 
णिवस णकती करायचे, आणि तया नवया तेरावया 
मण्नयाला णकती णिवस द्ायचे ्े ठरवताना 
रोमनांचया नाकी नऊ आले. तयातच ्े वराषाचं शेपूट 
आिखी ल्ान झालं आणि फेब्ुवारी झाला चकक 
२३ णिवसांचा! उगीच ना्ी वेलश भारेत फेब्ुवारीला 
‘णलटल मंथ’ म्ितात! 

िरमयान असं झालं की, प्ाचीन रोमन िेवता 
जेनसवरून णिलेलं ‘जानेवारी’ ्े नाव रोमन 
लोकांना वराषाचया सुरुवातीला ्वं झालं. कोितया्ी 
कामाला सुरुवात करताना या िेवतेचं समरि आधी 
करायचं, अशी णतथे पद्धत ्ोती. म्िून माचषामधये 
वसंत ऋतू कायम ठेवताना वरषा जानेवारीला 
सुरू ्ोऊन णिसेंबरला संपायला लागलं. अगिी 
सुरुवातीला णिसेंबर शेवटचा मण्ना ्ोता ना, 
तशीच ससथती पुन्ा आली. या नवया वराषात फेब्ुवारी 
झाला वराषाचा िुसरा मण्ना. पि ्ा बिल वरवरचा 
्ोता. तयाने ऋतूंचं गणित का्ी सुटेना. 

मात्र नककी गिबि कशाने ्ोते आ्े, ्े 
जयुणलयस सीझर या सम्ाटाचया बरोबबर लक्ात 
आलं. एकीकिे चंद्ाचया पृथवीभोवतीचया 
भ्रमिावरून वरषा, तर िुसरीकिे पृथवीचया 
सूयाषाभोवती णफरणयामुळे ऋतू. मग िोघांचा ताळमेळ 
कसा रा्िार? तेव्ा तयाने चांद् वरषा सोिून फकत 
सौर वराषाचा आधार घयायचं ठरवलं. तयातूनच 
तयार झालं जयुणलयन कॅलेंिर, इ. स. पूवषा 46मधय.े 
अथाषात नुसतं केलं णन झालं एवढं सोपं नव्तं ते. 
तयातलया प्तयके मण्नयात 30 की 31 णिवस 
बसवायचे याचा भरपूर काथयाकूट झाला. तयातच 
फेब्ुवारीला पुन्ा एकिा 28 णिवस णमळाले. 
आता तेवीसचे अठ्ावीस झालेले बरं मानायचं, की 
अजून्ी आपि णपटुकलेच ्े बघायचं, यात तो 

फेबु्वारी चक्ावून गेला असेल!
ग्ेगोरी या धमषागुरूने जयुणलयन कॅलेंिरमधये पुढे 

आिखी सुधारिा केलया. आज आपि ्े गे्गोररयन 
कॅलेंिर वापरतो. 365 णिवसांना 12 मण्नयात 
बसवलं तरी सौर वराषाचा पाव णिवस उरतो. म्िून 
जयुणलयस सीझरने िर चार वराांनी एक जािा णिवस 
फेब्ुवारीला ब्ाल केला. या वरषी जरी फेब्ुवारी 
28 णिवसांचा असला, तरी िोन वराांनंतर येिाऱया 
2024चया लीप वराषात फेब्ुवारी 29 णिवसांचा 
असेल. या लीप णिवशी वाढणिवस असिारे तो 
मोठ्ा झोकात साजरा करतात. चार वराांमधून 
एकिाच मजा करायला णमळते म्िून!

पि गंमत सांगू का, या इटुकलया मण्नयाला 
इणत्ासात िोन वेळा 30 णिवस णमळालेले आ्ेत. 
कसे मा्ीत आ्े? सवीिन या िेशाने इ. स. 1700 
मधये जयुणलयन कॅलेंिर सोिून गे्गोररयन कॅलेंिर 
पाळायला सुरुवात केली. पि का्ीतरी गिबि 
झालयाने सवीिनचं कॅलेंिर बाकीचया िेशांचया 
ग्ेगोररयन कॅलेंिरपेक्ा िोन णिवस मागे पिलं. आज 
जसे आपि सतत इतरांचया संपकाषात रा्ू शकतो 
तसं तया काळात नव्तं ना. ्े लक्ात आलयावर 
सवीिनने 1712ला फेबु्वारी चकक 30 णिवसांचा 
करून टाकला! मग माचषापासून तयांचं्ी कॅलेंिर 
बाकीचया जगाशी सुसंगत झालं.

अलीकिे रणशयात्ी एक वेगळं कॅलेंिर 
पाळणयाचा प्यत्न झाला. कामाचा पाच णिवसांचा 
आठविा आणि 30 णिवसांचा मण्ना, असं 
ठरवताना णतथे फेब्ुवारीिेखील 30 णिवसांचा झाला. 
अथाषात 1930-31 मधये झालेला ्ा प्योग नंतर 
बारगळला आणि फेबु्वारी पुन्ा आपलया ने्मीचया 
28-29 णिवसांवर आला! 

फेब्ुवारीचे 28 णिवस म्िजे पिूषा चार आठविे 
्ोत असलयाने एक फेब्ुवारीला जो वार येतो, तोच 
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वार एक मार्चला येतो. उत्तरेकडचया 
पाांतात फेब्रुवारीत बफ्फ कधी 
ववतळतो आवि परुन्ा बफा्चत रूपाांतर 
्ोतो. असे ल्ानमोठे बफ्फकि 
मोतयाांसारखे विसतात म्िून 
वफनीश भाषेत फेब्रुवारीला ्ेल्मकू, 
मोतयाांरा मव्ना असां नाव आ्े. 
फेब्रुवारीचया अशा गमतीजमती 
खूप आ्ेत. यार मव्नयात आपि 
जयेषठ कवी वव. वा. वशरवाडकर 
म्िजे कुसरुमाग्रज याांचया 
जनमविवशी 27 फेब्रुवारीला ‘मराठी 
भाषा गौरव विन’ साजरा करतो; तर 
सरुपवसद्ध शास्त्रज्ञ सी. व्ी. रामन 
याांचया रामन इफेक्ट सांशोधनाचया 
गौरवासाठी 28 फेब्रुवारीला ‘राषट्ीय 
ववज्ञान विन’ साजरा करतो. मव्ना 
ल्ान असला म्िून काय झालां, 
कीतती तर म्ान आ्े ना?

-डॉ. मेघश्री दळवरी
meghashri@gmail.com 

(ववज्ञान लेवखका)
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की १ ते ६ अंक ŌŌप्रत्ेक उभ्ा रांगेत,ŌŌ प्रत्ेक 
आडव्ा रांगेत व ŌŌप्रत्ेक चौकटीत ्ेतील.

-âéÚUð¹æ ·¤æ‡æð 
rekhakane@gmail.com   
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अंकनगरी 

अंकनगरीचे उत्तर पान क्रमांक ४८ वर 

 ‘भाषासंगम’ अॅप- एखादे वाक्  
२२ भारती् भाषांमध्े रूपांतररत करून 
देणारे ‘भाषासंगम’ नावाचे अॅप वापरून 
बघा. मजा ्ेईल. एक अथ्थ, ववववध 
शबदांत आवण वलपीत कसा व्कत होतो, 
ते पाहणे फार गमतीदार आहे.



मित्रांनो, महाभारतातला संजय युद्ाचया वेळी 
रणांगणावर न जाता, धृतराष्ट्ाला तया युद्ाची सारी 
हकिित सांगायचा. धृतराष्ट्ाचया समोर बसूनही तो 
हे सांगू शित होता, याचं िारण तयाला ‘किवय’िृष््ी 
कमळाली होती... 

हे खरंच असं घडलंय िा? -माहीत नाही. 
पण एिकवसावया शतिातलया माणसानं मात्र 
‘किवय’िृष््ी असणारी एि प्रचंड आिाराची िुबबीण 
तयार िेली आकण २५ कडसेंबरला ती अविाशात 
पाठवून किली. इतिं सांकगतलयावर तुमचयापैिी 
अनिेांना अविाशात असलेलया ‘हबल’ िुकबबिणीची 
आठवण येईल. कतचयािडून आपलयाला खूप 
माकहती कमळाली असली, तरी आपलया कवशवाबद्दल 
आपलयाला अजूनही पुष्िळ माकहती हवी आहे. 
ती कमळकवणयासाठी हबलचयाही पलीिडे नजर 
जाईल, अशी िुबबीण तयार िरणयात आली. ६,५०० 
किलो वजनाची ही िुबबीण तयार िरणयासाठी 
कवकवध िेशांमधली हजारो माणसं ३० वर्षं िाम 
िरत होती. वजनानं प्रचंड असणाऱया या िुकबबिणीची 
लांबी ७० फू्  आहे आकण रंिी ४६ फू् ! महणजेच 
ती जवळपास ्ेकनस िो््टचया आिाराचीच आहे. 

कतचयावरील मुखय आरसा साडेसहा मी्र लांबी-
रंिीचा आहे. वजन आकण आिार यानं फारच मोठी 
असलेली ही िुबबीण रॉिे्मधून पाठवणयासाठी 
कतला घड्ा घालणयात आलया. हसतिलेमधये 
आपण िागिाला घड्ा घालतो ना, तशाच! 

ही िुबबीण तयार िरणयासाठी एिंिर १० अबज 
अमेररिी डॉलर खचबि झाले. तयातला सगळयात 
मोठा वा्ा हा अमेररिेचा. पण युरोपीय सपेस 
एजनसी आकण िॅनकेडयन सपेस एजनसी यांनीही 
हातभार लावला आहे. ही िुबबीण एररना नावाचया 
रॉिे्मधून अविाशात पाठवणयात आली. आपलया 
सूयाबिचया कवरद् किशेला आकण पृथवीपासून १५ 
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लाख किमी अंतरावर ठरलेल्ा कठिाणी (म्हणजेच 
L2 Lagrange Point ्ा कठिाणी) ती ३० 
किवसांचा प्रवास िरून जाणार आ्हे.

्हा लेख कल्हीत असताना ्ा िुक्बिणीचा प्रवास 
‘एल२’ स्ानाच्ा किशेनं सुरू ्होता. ्हा प्रवास 
िरतानाच घड्ा पाडलेल्ा िुक्बिणीनं िोषातून 
फुलपाखरू अलगि ्ा्हेर ्ावं, तशाच सं् गतीने 
घड्ा सोडवा्ला सुरुवात िेली ्होती. अँटेना 
आकण सौरपट्टा ्ा्हेर आल्ा ्होत्ा. मात्र ‘एल२’ 
्ा कठिाणी पोचल्ावर पूणबि क्षमतेने आपलं िाम 
सुरू िरण्ासाठी ्ा िुक्बिणीला पाच मक्हने लागणार 
आ्हेत. ्ा िाळात ्ही िु्बीण आपल्ावरची सवबि 
उपिरणं ठािठीि आ्हेत ना, ्ाची तपासणी 
िरेल. व्वसस्त असल्ाची खातरजमा झाली 
िी मग आपलं िाम सुरू िरेल. म्हणजे ्ा 
िुक्बिणीिडून माक्हती आकण छा्ाकचत्रं कमळा्ला 
जून मक्हन्ाचा चौ्ा आठवडा उजाडेल. मात्र ्ा 
िुक्बिणीचं िाम सुरू झालं िी आपल्ाला चकित 
िरणारा माक्हतीचा साठा कमळेल अशी अपेक्षा आ्हे. 

आपल्ा कवशवाची कनकमबिती झाली १३.८ अबज 
वषाांपूवबी! (एि अबज म्हणजे १०० िोटी!) 
त्ानंतर एि ते िोन िोटी वषां तरी सवबित्र घनिाट 
अंधार ्होता. १३.५ अबज वषाांपूवबी कवशवातले 
पक्हले तारे जनमाला आले. ्ा ताऱ्ांनी कवशवातल्ा 
अंधाराला छेि किला. कवशवकनकमबितीच्ा वेळी 

्हा्ड्ोजन, ्हेकल्म आकण अगिी अत्लप प्रमाणात 
कलक््म एवढीच मूलद्रव्ं ्होती. पण पक्हले 
तारे ्ा कवशवामध्े जनमाला आले आकण त्ांच्ा 
िेंद्रस्ानामध्े ्होणाऱ्ा आसणवि प्रकतकरि्ांमधून 
िा्बिन, ना्ट्ोजन, ऑस्सजन, फॉसफरस, सलफर 
्ांची कनकमबिती ्होऊ लागली. ्हे सारे रासा्कनि 
घटि जीवसृषटीसाठी अत्ावश्ि असतात. 
त्ामुळेच त्ांची कनकमबिती ्होणं ्ही गोषट म्हत्वाची. 
्ा साऱ्ा घडामोडी अबजावधी वषाांपूवबी अंतराळात 
झाल्ा. त्ा ्रारि नाट्ाची झलि आपल्ाला 
्ा नव्ा िुक्बिणीमुळे पा्हा्ला कमळणार आ्हे. 
आपलं िाम िरण्ासाठी ्ा िुक्बिणीला उणे २३३ 
(-२३३) अंश सेसलश्स तापमानात िाम िरावं 
लागणार आ्हे. ्हे तापमान िा्म रा्हावं, ्ासाठी 
िुक्बिणीवर अचूिपणे ्सणाऱ्ा खास आवरणाची 
सो् िेलेली आ्हे. त्ामुळेच िूरवरच्ा ताऱ्ांिडून 
्ेणारे अवर्त (इनफ्ारेड) किरण ्ही िु्बीण पिडू 
शिणार आ्हे. िूरस् अबजावधी अंतरावर घडलेलं 
नाट् कटपू शिणार आ्हे. 

नवीन ताऱ्ांचा जनम, नव्ा आिाशगंगांचा 
उि्, िृषणकववरांचा जनम, आपल्ा सौरमालेतील 
धूमिेतू, कवशवातील अन् ताऱ्ांभोवती असणारे 
ग्र्हगोल अशा कित्ेि गोषटी ्ही िु्बीण ‘पा्हणार’ 
आ्हे. त्ांची माक्हती आपल्ाला पाठवणार आ्हे. 
अकवरतपणे धावणाऱ्ा िाळाच्ा, िूरवरच्ा 

‘जेम्स वेब’ ही आधुनिक दुबबीण २५ नि्सेंबरला अंतराळात पाठवली गेली 
आहे. जगाच्ा उतपत्ीच्ा अद्ुत व गूढ ्संकलपिांचा शोध ्ा टनेलसकोपच्ा 
माध्मातूि घेतला जाणार आहे. एका टेनि्स कोट्टच्ा आकाराची ही महाका् 

दुबबीण आपल्ाला  चनकत करणारा मानहतीचा ्साठा पाठवेल, अ्सा अंदाज आहे.
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भूतकाळाचा वेध या दुर्बिणीला घेता यावा यासाठी 
्ेरिरलयम धातूपासून खास आिसे ्नरवणयात आले 
आहेत. ते वजनाने हलके आहेत आरण अरतशीत 
वाताविणातसुद्ा तयाांचा आकाि ्दलत नाही. तो 
जसा आहे, तसाच िाहतो. या आिशाांवि सोनयाचा 
अगदी पातळसा लेप देणयात आला आहे. तयामुळे 
या आिशाांची कायबिक्षमता वाढणाि आहे. थोडकयात 
काय, ति या दुर्बिणीमुळे अवघया मानवजातीलाच 
रदवयदृष्ी रमळालयासािखां होणाि आहे. 

सधया अवकाशात असलेली ‘ह्ल’ दु्बीण 
अजूनही रतचां काम किते आहे. ही दु्बीण रद. २५ 
एररिल १९९० िोजी सपेसश्लमधून अवकाशात 
पाठरवणयात आली. पृथवीपासून ६१० रकमी 
अांतिावरून ती पृथवीभोवती रिित िारहली. ती 
पाठवली, तेवहा रतचयाकडून रनश्चत अशा 
अपेक्षा होतया. तया अशा- रव्वाचां रिसिण नेमकं 
रकती वेगानां होत आहे याचा शोध घेणां, कवेझाि 
नावाचया खगोलीय जयोतीकडून येणाऱया जां्ुपाि 
रकिणाांचा अभयास किणां, अवकाशातील १० ते 
१२ अबज रिकाशवर्षं अांतिाविचया वसतूांचा शोध 

घेणां.. यारशवाय रव्वाचया वयाचा अांदाज, रव्वाचां 
मोजमाप, पिग्रहाांचा शोध वगैिेही कामां रतचयाकडून 
अपेरक्षत होती. आपलयावि सोपवलेली ही ्हुतेक 
कामां ह्लने नी्पणे पाि पाडली आहेत. मात्र 
आता पाठरवणयात आलेलया दुर्बिणीपेक्षा ह्ल ही 
सवबिच दृष्ीने लहान आहे. मुखय महणजे ह्लकडे 
अविकत रिकाशाचा वेध घेणयाची क्षमता नाही. नवया 
दुर्बिणीकडे ती आहे.

ही दु् बीण १० वर्षं आपलां काम किेल आरण 
आपलयाला रव्वाची नवयाने ओळख करून दईेल. 
अथाांग रव्वात आपलया पथृवीचां सथान र ा्ंदवुत 
आहे. पण तयाच इ्ुकलया ग्रहाविील माणसू नावाचया 
रिाणयाने रव्वाचा वेध घणेयाची शकती असलेली 
दु् बीण तयाि करून ती अवकाशात पाठवली आह.े 
ती आपलयासाठी मारहतीचया, ज्ानाचया रकती 
रखडकया उघडत,े त ेयणेािा काळच साांगले.

-श्रीराम शिधये
shriramshidhaye@gmail.com

(जयेषठ पत्रकाि व रवज्ानलेखक)
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२० जानेवारीच्ा सकाळी आठ 
वाजता ही दुर्बीण पृथवीपासून १३ 
लाख ७७ हजार कक.मी.पेक्ा जासत 
अंतरावर पोचली होती. कतच्ावरचा 
१८ आरसे कमळून त्ार होणारा 
आकण २१ फूट लांर् होणारा, 
अवकाशात पाठकवताना घड्ा 
घातलेला मुख् आरसा उघडला 
गेला होता. हे १८ आरसे परसपरांशी 
संलग्न होण्ाचं काम आता सुरू 
आहे. ते पणू्ण वहा्ला काही आठवडे 
लागणार आहेत.

(लेखातील िो्ो नासाचया वे्साइ्वरून साभाि)



अन्वय शाळेतून आला आणि आज्जोंच्ा 
समोर तोंड उघडून उभा राणिला.

आज्जोंना कळेना िे का्? 
अन्व्ने िसतच ण्वचारलं, “सांगा 

बरं माझ्ा तोंडात का् आिे?”
“तुझ्ा तोंडात दात आिेत,  

्जीभ आिे.”
“अं.. आिखी का् आिे? मिि्जे 

्जी णदसत नािी, पि आिे. सांगा ना?”
“िॅùù पड्जीभ..”

िे ऐकताच आ्जी 
णकचनमधूनच ओरडली, 
“कममाùùल आिे तुमची! 
अिो पड्जीभ का तोंडात 
असते? तुमचं मिि्ेज 
उचलली ्जीभ ला्वली 
टाळ्ाला..”

आज्जो कर्वादून 
मििाले, “म.. कुठे 
असते.. नाकात?”

“अिो णचडू नका. 
पड्जीभ घशात असते, 
मिि्जे घशाच्ा 
सुरु्वातीलाच असते. 
पि..”

“आता पि का्?”
“अिो तो मुलगा 

ण्वचारतो् का्? 
आणि तुमिी सांगता् 
का्?”

“मिि्जे?”
“अिो तो 

ण्वचारतो्, तोंडात 
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काय आहे? जी दिसत नाही, पण आहे? ते सांगा. 
पडजीभ दिसतेच ना?”

आता आजजजो दिचार करत पजोटािरून हात 
दिरित महणाले, “अं.. खरं महणजे आता मला 
सणसणीत भूक लागली आहे. आदण तयामुळे मला 
आता डजोळयासंमजोर चमचमीत पिार्थ तोंडात जाताना 
दिसत आहेत. तरी आजजे, आता तूच सांग तया 
प्रशनाचे उत्तर.”

“अनिय नाचत महणाला, ‘महणजे 
आजजजो तुमही हरलात का? मला 
माहीत आहे उत्तर. आज 
आमही शाळेत दशकलजो. 
सांगू?”

पिराला हात पुसत 
आजी महणाली, 
“तुमचया तोंडामधय ेजी 
आहे ती तुमचया पजोटात 
पण आहे आदण तुमचया 
छातीत पण आहेच की. 
दिसत नाही पण आहेच!”

आदण ठजोठजोùù हसत आजजजो 
महणाले, “अगिी बरजोबर. ती आहे हिा हिा 
हिा. आता मी भुकेने झालजोय िेडा, मला खायला 
िडा हिा हिा हिा.’’

“िडे नंतर खाऊ, आधी जेिायला बसू.”
जेिताना अनिय महणाला, ‘आजजजो मला हिा 

बघायची आहे.”
“अरे पण ती अदजबात दिसत नाही..”
“म.. मला सगळी नाहीतर रजोडीशी तरी हिा 

िाखिा ना..”
आजजोंनी डजोळयांनीच आजीला खूण केली. 

आजी समजली.
अनियला रजोपटत आजी महणाली, “जेिण 

झालयािर मी िाखिीन हजो तुला. आता जेि बरं 
पटापट.”

जेिण झालयािर आजीने दिचारलं, “सांग बरं 
हिा कुठे कुठे असते?”

“अगं हिा सगळीकडेच असते.”
“बरं. आता आपण एक छजोटासा प्रयजोग करूया 

आदण हिा पाहूया.”
भुिया उंचाित आजजोंनी दिचारलं, “काय हजो.. 

कशी दिसते ही हिा?”
आजी भुिया उडित महणाली, “तुमहीच 
पाहा आदण सांगा आमहालंा.”

आजीने काचेची मजोठी बरणी 
घेतली. गलासभर पाणी गॅसिर 
उकळायला ठिेलं. तजोपययंत 
अनिय बागेत गेला आदण उनहात 
तापलेली कजोरडी ठकठकीत माती 
घेऊन आला. 

आजीने ही िाटीभर कजोरडी 
माती बरणीत घातली. मग आजीने 

ते उकळलेले पाणी रंड हजोऊ दिलं. 
आजी हसतच महणाली, “नीट पाहा. आता या 

मातीतूनच बाहेर पडेल हिा.”
आजीने ते उकळून रंड केलेलं पाणी बरणीतील 

मातीिर ओतलं आदण मातीतून बारीक बारीक 
बुडबुडे येऊ लागले.

अनिय टाळया िाजित महणाला, “दिसली, हिा 
दिसली! पण असं का झालं?”

“अरे कजोरड्ा मातीत महणजेच तया मातीचया 
कणांमधय ेि आजूबाजूला हिा अडकलेली असते. 
पाणी मातीत टाकलयािर ते मातीमधील हिेची जागा 
वयापून हिेला बाहेर ढकलतं.”

“तयामुळे बाहेर दनघालेली ही हिा बुडबुड्ाचया 
रूपात मातीतून बाहेर पडते.”
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“शाबास अन्वय.” असं आजीने म्हणताच 
आजजोंनी व्वचारलं, “पण मला सांग, तू ते 
पाणी उकळलंस कशाला?”

अन्वय म्हणाला, “्ह्वा सगळीकडे असते 
म्हणजे ती पाणयात पण असणार ना? पाणी 
उकळलयाने तयातली ्ह्वा जात असणार ना 
आजी?”

“अगदी बरोबर अन्वय. सामानयत: 
पाणयामधयेसुद्ा सूक्म बुडबुड्ाचया स्वरूपात 
्ह्वा असते. मात्र पाणी उकळलयास तयातील 
्ह्वा गरम ्वाफेबरोबर वनघून जाते. आवण ्ेहच 
गरम पाणी थंड झालया्वर कोरड्ा माती्वर 
टाकलयास..”

आजजो डोळे चोळत म्हणाले, “मातीचया 
पृष्ठभागा्वर येणारे ्ह्वेचे बुडबुडे ्ेह 
मातीमधील ्ह्ेवचेच असतात ्हे वसद् ्होते. 
पण मातीऐ्वजी उन्हात तापलेला कोरडा 
खडक वकं्वा दगड घेतला तर काय ्होईल?”

अन्वय म्हणाला, “थांबा. आपण  
करूनच पा्हू.”

अन्वय दगड आणणयासा्ठी बागेत 
पळाला. आवण दगड घेऊन आलया्वर पा्हतो 
तर काय... आजजो गाढ झोपले ्होते आवण 
जोरजोरात घुर्रùù घुर्रùù घोरत ्होते. 

आजजोंकडे पा्हात अन्वय म्हणाला, 
“आजी आजी, मघाशी मी ्ह्वा पाव्हली आवण 
आता लगेचच ्ह्वा ऐकली पण!”

अन्वयला ज्वळ घेत आजी म्हणाली, 
“खरंय. ‘घोरणाऱया माणसाला आपलीच ्ह्वा 
ऐकता येत ना्ही’ ्ही वचनी म्हण लक्ात ्ेठ्व.”

-राजीव तांबे 
rajcopper@gmail.com

(प्रवसद् बालसाव्हततयक)
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गुरूच्या आईची भयारीच शिस्त, 
खोली्तच खळे्तया्त सगळे दोस्त.
िनीची आई रयागीट फयार, 
घरयाबयाहेर गेल ं्तर शिळ्तो ियार.
पृथ्ीची आई अगदी दक्ष, 
अगंणया्त पयाठ््ेत, पण ठे््त ेलक्ष.
िकु्याच्या आईलया नस्तो ्ेळ, 
महण्त ेिदैयानया्त शितयािंी खळे.
िगंळयाची आई एकदि फ्ी, 
्तो सहज जया्तो कोणयाच्याही घरी.
बधुयाची आई फयार शबधंयास, 
गया्भर भटकलया ्तरी त्यालया नस्तो तयास.
चदं्याच्या घरची गोषटच न्यारी, 
शक्तीही उिीर चयाल्तो त्याच्या घरी.
खोली, घर, अगंण, िदैयान शन गया्, 
हयाक पोचले, इ्तकीच सयाऱ्याचंी धया्.
कयारण, ्याशहले जरी बदलयाच े्यार,े 
प्रत्केयाच्या घरच ेगुरुत्याकर्षण न्यार.े

-अपराणा 
swara.mokashi@gmail.com



जगातला प्रत्येक सजीव हा ‘्ुनिक’ असतो. 
प्रत्येक सजीवाचं रंग-रूप वयेगळं असतं. अगदी जुळी 
भावंडंसुद्ा कधीकधी नदसा्ला सारखी असली तरी 
सवभावािये वयेगळी असतात. सजीवांमध्ये ही नवनवधता 
्येतये कुठिू? तर, हये सगळं घडविू आणणारा गडी, 
महणजये सजीवांचा DNA! का् असतं िककी हये 
DNA िामक प्रकरण? सजीवांमध्ये त्ाचं िककी 
का् का््य असतं? कसा का् हा DNA प्रत्येक 
सजीवाला त्ाचं त्ाचं असं खास रंग-रूप दयेऊ 
शकतो?

DNA हा मुख्तः चार नवनशष्ट रयेणूंपासूि 
बिलयेला असतो. तये रयेणू महणजये Adenine, 
Guanine, Cytosine आनण Thymin. 
्ांिा Nucleotides (न्ुककलओ्टाईड्स) असं 
महणतात (आनण संनषिपत रूपात ्ांिा A, G, 
C, T असं संबोधलं जातं). ्ा चौघांच्ा नवनशष्ट 
मांडणीमधिू DNA त्ार होतो आनण ही मांडणी 
प्रत्येक सजीवात वयेगवयेगळी असतये. एका DNA 
मध्ये असये हजारो-लाखो-करोडो रयेणू असतात. 
मिुष्ाच्ा DNAमध्ये तर असये ३,००,००,००,००० 

महणजये ३ अबज Nucleotide आहयेत आनण प्रत्येक 
माणसात ्ांची मांडणी वयेगवयेगळ्ा प्रकारये झालयेली 
असतये. आता तुमही सवतः एक प्र्ोग करूि बघा- 
A, G, C आनण T असं नलनहलयेल्ा चार नचठ्ठा 
नकंवा ठोकळे घ्ा आनण हये चार ठोकळे वयेगवयेगळ्ा 
प्रकारये एकापुढे एक मांडूि पाहा. महणजये AGCT, 
ATGC, GCTA वगैरये असये. असं केलंत तर 
तुमहालंा एकूण २४ वयेगवयेगळे क्रम नमळतील. फकत 
चार ठोकळ्ापंासूि २४ निरनिराळे क्रम तुमहालंा 
नमळालये. तर मग नवचार करा की अशा तीि अबज 
ठोकळ्ांपासूि तुमहांला नकती वयेगवयेगळे क्रम 
नमळतील! आनण प्रत्येक माणसात जर हा क्रम 
वयेगवयेगळा असयेल तर प्रत्येक माणूस दुसऱ्ापयेषिा 
नकती वयेगळा ठरयेल!

पण मग आई-वनडलांमधलये काही गुण मुलात 
नदसतात, तये कसं का्? ्ाचं कारण महणजये प्रत्येक 
माणसाचा DNA अगदी पणू्यपणये वयेगळा िसतो. 
चार ठोकळ्ाचं्ा प्र्ोगाचंच उदाहरण घ्ा. त्ा 
क्रमातलये AGTC आनण AGCT हये क्रम ५०% 
सारखये आहयेत. पण AGCT आनण TCGA हये 

Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó Èð¤ÕýéßæÚUèU 202216



पूर्णपरे वेगळे आहेत. तसंच प्रत्ेक मनुष्यात 
कयाही ठरयावीक क्रम असे असतयात, की जे सवयाांमधे 
असतयातच. ्यांनयाच ‘जीनस’ महरतयात.

जीन महरजे Nucleotideची एकया ववविष्ट 
प्रकयारे केलेली मयांडरी. ती प्रत्ेक मनुष्यात 
जवळपयास सयारखीच असते. मनुष्यागवरक त्यात 
थोडेफयार बदल असू िकतयात, पर ढोबळ मयांडरी 
एकसयारखीच असते. महरजे एखयादी जीन जर 
१००० Nucleotide लयांब असेल तर त्यात 
१-२ Nucleotide दोन मयारसयांत वेगवेगळे असू 
िकतयात. तसंच कयाही जीनस ्या आई-ववडलयांकडून 
थे्ट त्यांच्या अपत्यामधे जयातयात. महरून अपत्यामधे 
आई-ववडलयांचे कयाही गुर अगदी जसेच्या तसे 
उतरतयात. पर कयाही जीन वेगळ्या असतयात. ्या 
अिया अनेक छोट्या छोट्या बदलयातूनच दोन 
सजीव, दोन मनुष् वेगवेगळे ठरतयात. कयारर 
मयारसयांमध्े अिया जवळपयास २५,००० जीनस 
असतयात. आवर ्या जीनसमध्े िरीरयाच्या सव्ण 
प्रवक्र्या वन्ंवरित करण्यासयाठी लयागरयारी  
प्रवथनं आवर रसया्नं बनवण्याची मयावहती 

सयाठवलेली असते.
गंमत महरून एक उदयाहरर देतो. मनुष्यामध्े 

OCA2 आवर HERC2 अिया दोन जीनस आहेत. 
्या दोन जीनस आपल्या डोळ्यांचया रंग ठरवतयात. 
डोळ्यांचया रंग हया मुख्तः तपवकरी (Brown) 
असतो. ्यालया कयारर असतं मेलॅवनन नयावयाचं एक 
प्रवथन. हे प्रवथन डोळ्यांप्ांत नेण्याची प्रवक्र्या 
OCA2 आवर HERC2 ्या जीनसपयासून त्यार 
झयालेली प्रवथनं करतयात. एखयाद्या मयारसयात जर ्या 
दोन जीनपैकी कोरत्याही जीनचया क्रम थोडयासया 
वेगळया असेल तर त्याच्या डोळ्यांप्ांत, मेलॅवनन 
पोहोचत नयाही आवर त्या मयारसयाच्या डोळ्यांचया 
रंग वेगळया वदसतो. ्यामुळेच कयाही मयारसयांचे डोळे 
वनळे असतयात; कयाहींचे घयारे, वहरवे, कयाहींचे वफके 
तपवकरी, कयाहींचे गडद तपवकरी तर कयाही जरयांचे 
वहरवे-वनळे, वहरवे-तपवकरी असे वमश्र रंगयाचे सुद्या 
असतयात. ्ुरोवप्न लोकयांमधे वनळ्या आवर घयाऱ्या 
डोळ्यांची मयारसं जयासत आढळतयात; तर भयारती् 
वंियाच्या लोकयांचे डोळे वफके तपवकरी असतयात. 
मयारसयांच्या तवचेचया रंग, केसयांचया रंग हे देखील 

आता जसे करोनावरील लढाईत जगभरातील शास्त्रज्ञ एकत्र आलेत, तसे अनेक 
प्रकल्प जागततक ्पातळीवर चालू असतात. असाच एक प्रकल्प म्हणजे Hu-
man Genome Project. ्हा प्रकल्प १९९०्पासून सुरू झाला. प्रत्ेक 
माणूस वेगवेगळा का, प्रत्ेक माणसामाणसांत असणारे फरक कशामुळे तनमामाण 
्होतात? ्ाचा शोध घेणारा ्हा प्रकल्प ्होता. रूढारामाने ्हा प्रकल्प २००३ साली 
्पूणमा झाल्ाचे घोतित केले गेले, ्परंतु आज्ही ्ा संदभामात तवतवध तिकाणी तवतवध 
प्र्ोग चालू आ्हेतच. 
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मेलॅनिि या प्रनििािेच ठरतो. पण तयाचं नियंत्रण 
करणाऱया जीि वेगवेगळया आहेत.

ही सगळी मानहती आपलयाला समजली कशी? 
माणसाचया पेशीचया आत असणाऱया छोट्ाशा 

DNAबद्दल आपलयाला इतकया सगळया गोष्ी 
कशा काय मानहती झालया? याला कारण आहे, 
१९९० साली जगभरातलया संशोधकािंी एकत्र 
येऊि सुरू केलेला Human Genome Proj-
ect (ह्ुमि जीिोम प्रोजेक्!) या प्रोजेक्चा 
उद्देश होता, मािवी शरीरातील प्रतयके अन् प्रतयेक 
जीिचा अभयास करणं, प्रतयेक जीिचं काय्य शोधिू 
काढणं आनण मािवी DNA चा संपूण्य Sequence 
महणजेच Nucleotidesची मांडणी शोधूि काढणं. 
जवळपास १३ वर्षं हा अभयास चालू होता.

जगभरातले संशोधक यासाठी एकत्र येऊि 
काम करत होते. भारतीय संशोधकांचा सुद्ा यात 
सहभाग होता. माणसासोबतच इतरही अिेक प्राणी, 
पक्ी, विसपती, की्क, सूक्मजीव यांचे DNA या 
प्रोजेक्मधे अभयासले गेले, तयांचा क्रम, मांडणी 
शोधिू काढली गेली. तयांचयामधलया जीनसची 
संखया, प्रतयेक जीिचं काय्य शोधिू काढणयातसुद्ा 
बऱयापैकी यश आलं. जीिमधले बदल अभयासणं 
सोपं झालं. काही रोग जे ‘जेिेन्क’ आहेत महणजे 
आई-वनडलांकडूि मुलात येतात ते अभयासणं आनण 
ते ि होणयासाठी काय काळजी घेता येईल, याचा 
शोध घेणं सुकर झालं.

पण असं असलं तरीसुद्ा आपलयाला DNAची 
सव्य गुनपतं पूण्यपणे समजली आहेत असं िाही. 
आजही हा DNA संशोधकािंा िविवी कोडी 
घालतो आहे आनण आजही DNAचा अभयास 
मोठ्ा जोमािे चालू आहे.

-विद्याधीश केळकर
viddu131097@gmail.com

(IISER, Pune,
BS-MSचया पाचवया वर्ा्यचा नवद्ािथी-

जीवशासत्र नवर्याचा अभयासक)
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आपल्या भयाषेत बोलतयानया, त्यातील वयाक्याांतून ऐकणयाऱ्यालया त्या 
बोलण्याचया अर्थ सुसपष्ट जयाणवलया पयाहिजे. ्यासयाठी भयाषेतील 
वयाक्याांची रचनया हनश्चत प्रकयारे विया्लया िवी. खयाली कयािी 
शब्दसमूि ह्दले आिेत, ते घेऊन त्याांतील प्रत्ेकयातून एक एक 
अर्थपूण्थ वयाक् त्यार करू शकयाल?

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

(’ØðD Üðç¹·¤æ)

१. बसायला खाली तिला सातंििलंस िू का?
..........................................................................

२. आणायला बाजाराि लांबवर मी भाजी िले ेहोि.े
..........................................................................

३. मॅच झाली की महणून चालू िललीिील 
तरिकेटची समजा मुले बॅट मैदानावर तनघालीच 
घेऊन.
..........................................................................
.....................................................................

४. माझी होिी धाकटी मतैरिणीबरोबर बाहुला 
बहीण लग्न तिचया लावणयाि बाहुलीचं मग्न.
.........................................................................
.....................................................................

५. ितणि कललृप्तया कठीण हा उत्तम सोपा 
तकिीही तवषय वाटला विेवेिळया िरी वापरून 
तिक्षक वाटायला लाविाि िो.
..........................................................................
.....................................................................

६. परीक्षेची केला वषाषाचया धासिी अभयास 
वाटायला पातहजे नको तनयतमि िर असेल 
सुरुवािीपासूनच.
.........................................................................
.....................................................................

७. खेळिा तिची सोडलं खरचटलं जखम रुची 
आतण तिला खेळिा, िेवहा सवच्छ पुषपाने केली 
औषध पडली तिला ्तयावर रुचीला उठवलं, 
घरापययंि लावलं देखील.
........................................................................
........................................................................
..........................................................................

८. पसरललेया दिे जवळ आल ेजिभर रोिामळेु 
एकमकेाचंया की कोण दरुावल ेकोतवड सिळे जाण!े 
.........................................................................
...................................................................

९. धामधूम खूप आमचया असिे िणिेो्तसवाची 
िावाला.
.........................................................................
....................................................................

१०. अिा तिक्षक, तकिीिरी असलेलं तिटणारं 
लेखक देिािील जवान, आपलया डॉकटर, 
जणांचं न आहे ऋण आपलयावर.
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चपखलची उत्तरे पान रिमांक ३२ वर  



‘खिडकीतला खिसर्ग’ फोटो स्पर्धेतील खिजेत्ाांचे काही फोटो जािेिारीच्ा 
अांकात प्रखसद्ध केले होते.  सि्ग खिजेत्ाांचे फोटो एकाहूि एक सरस आहेत. ्परांतु 
एकाच अांकात सि्ग फोटो प्रखसद्ध केले तर िू्प जारा व्ा्पेल, महणूि प्रत्ेक 
अांकात काही फोटोंचा आसिाद घेऊ्ा.  

हा फोटो माझ्ा घराच्ा 
गॅलरीतून काढलेला आहे. 
पहाटेच्ा वेळी 'इंडि्न 
ग्े हॉन्नडिल' ्ा पक्ांची 
ही जोिी आमच्ा गॅलरीत 
्ेऊन िसली होती. 
काचेमध्े त्ांना त्ांचे 
प्रडतडिंि डिसते, त्ाकिे 
हे पक्ी िघत िसलेले 
असताना घराच्ा आतून 
हा फोटो घेतला आहे. 

-मोक्िा म्ुरेश कोनेक, 
पाचवी, एस. एस. समिती 

हायस्कूल,  गोवा
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शिक्षक- तर मग आपण ससा आशण 
कासव या गोष्टीतून काय शिकलो? 
शवनू- िय्यत हरलो तरटी चालेल, पण झोप पूण्य 
झालटी पाशहजे!

çßÙæðÎ   

पृथवटीवरटील सववोचच गुरुतवाकर्यण िकतटी 
अंथरूणात आहे.. सकाळटी शकतटीहटी लवकर 
उठणयाचा प्रयत्न करा, पण अंथरूण तुमहांला खेचून 
ठेवते.... नयू्नचया रफ डायरटीतून िोधलेला शनयम!



खिडकीतला पाहुणा..
आमही याला 'खपलललू' 
हे नाव खिलंय. मागील 
िोन वराांपासलून िररोज 
खिडकीत येऊन िाणे 
िातो. याचयासोबत  
खिडकीत बरेच पोपट 
यायला लागलेत.
खिवसभरात िोन-तीन वेळा 
येऊन मन प्रसन्न करतो. 

-िेवेश वळवी, सातवी, 
युनिव्हस्सल स्कूल, 

ब्रहाांड-ठाणे (पश्चिम)

जसा पाऊस 
प्रतयेकासाठी 
नेहमी आनंि घेऊन 
येतो, तसाच तो 
बालकनीतलया एकट्ा 
रोपाला तयाचया 
सोबतीला तयाचेच 
प्रखतखबंब घेऊन आला 
आहे. 
–मुग्ा क्ीरसागर, पाचिवी, 

आिांद नि्ेति, िानि्
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“Bindiya has maximum three to four 
days to live...” Shruti sank in the 
chair on hearing the vet’s diagnosis. 
As she desperately controlled her 
sobs, her elder sister tried to calm 
her. Shruti gently took the cat lying 
on the examination table and kept 
her in the basket. When they came 
out of the vet’s clinic, it was raining 
heavily. The unseasonal rains had 
caught them unaware. They had 
gone on Didi’s bike and their home 

was quite far.
“Let’s go to Riya’s place. She stays 

nearby.” Didi suggested. Riya was 
Shruti’s classmate. Shruti wasn’t 
keen but on Didi’s insistence, she 
agreed. They informed Mamma, 
who was also caught in traffic while 
returning from work. Daddy was out 
of station. By the time they reached 
Riya’s house, both were drenched. 
While Riya gave towels and some 
clothes to change, Didi mentioned 
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about their visit to the vet.
“What did the doctor say?”  

Riya inquired.
“It’s the vet. Animal doctors are 

called Veterinarians.” Even in that 
unhappy state, Shruti corrected 
Riya. Didi didn’t like the way Shruti 
spoke but kept quiet. Since the last 
few days, Shruti’s attitude towards 
Riya had changed. Last semester, 
Riya had topped the class and Shruti 
came second. This hurt Shruti’s ego 
as she was always a topper.

“Forget that, Ms. Oxford Diction-
ary! Just tell me, how’s Bindiya!” 
Riya retorted.

“Bindiya has only a few days to 
live. The vet said she has become 
very frail.” Didi replied. Tears welled 
up in Riya’s eyes as she lovingly 
stroked Bindiya’s head. She went 
into the kitchen and got a bowl of 
milk for Bindiya.

“No point. She isn’t eating any-
thing.” Didi said. Bindiya jumped out 
of the basket and quietly sat under 
the sofa.

“Shruti, I remember the first time 
you had come to our house with 
Bindiya.” Riya reminisced.

“Its five years now. I had found 
her hiding in the shoe-rack kept 
outside our house. She was just a 
kitten then. I fed her some milk and 

took her inside. Some say we don’t 
select a cat for a pet but a cat se-
lects its house. That’s exactly what 
happened with Bindiya. One day 
she just came to our house unan-
nounced and became family.” Bindi-
ya was Shruti’s weak point.

“What a beautiful cat! Spotlessly 
white, just for that brown mark on 
her forehead and some shades  
of brown on her tail.” Riya said  
admiringly.

“That’s why we named her Bindi-
ya, dumbo!” Shruti goaded.

“Then what happened to her sud-
denly?” Riya asked ignoring Shruti.

“We were out of station for two 
days and couldn’t take her along. 
Mamma had kept canned food, milk 
and water for her but she hadn’t 
touched anything and was sitting 
quietly under the table. The vet said 
she starved.” Didi replied, feeling 
helpless of Shruti’s behavior.

“Did she feel lonely?” Riya asked.
“Maybe… We have never left 

her alone at home like this. I knew 
about the loyalty of dogs with their 
masters. But this trait of a cat sur-
prised us! We shouldn’t have left 
Bindiya alone.” Shruti began crying.

“You could have left her with me.” 
Riya said.

“We know your grandparents 
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don’t like cats roaming in the house. 
Why unnecessarily trouble them?” 
Shruti snapped.

Just then, the doorbell rang. Riya 
opened the door. Her grandmother 
stealthily came inside with a walk-
ing cane in her hand. Riya’s mother 
accompanied her. She slowly took 
Riya’s grandmother to her room.

“Riya, your Grandmom’s knees 
again troubling her?” Didi enquired 
with concern.

“She has that pain on and off. Her 
knees need to be operated but she 
is not ready. Daddy came to know 
of a doctor who gives exercises to 
contain the pain without surgery. 
So, Mamma had taken Grandma to 
this new doctor for a second opin-
ion.” Riya thought for some time 
and suddenly said, “Hey, a sug-
gestion. Why don’t you get a 
second opinion for Bindiya? 
My friend’s cousin is a vet. 
She specializes in treating dogs 
and cats.” On hearing this, 
Shruti firmly held Riya’s hand. 
Riya was surprised at this gesture.

“Can we go there just now?” 
Shruti asked.

“Are you crazy? The clinic 
is at the other end of the city. 
How will go in this heavy rain 
and traffic?”

“Even Mamma hasn’t yet come 
back from office. Dad will be return-
ing tonight. We will go tomorrow.” 
Didi tried to pacify Shruti.

“No, we will go just now. I  
cannot give up on Bindiya.” Shruti 
said firmly.

After great persuasion, Didi 
agreed and messaged Mamma 
about their plan. Next mo-
ment, both had zoomed 
on the bike to the vet’s 
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address that Riya had given. They 
took Riya’s raincoats and covered 
Bindiya’s basket with a big plastic 
sheet. In the meantime, Riya called 
her friend and requested to tell his 
cousin, the vet, to wait at the clinic.

When they reached, the last pa-
tient was just leaving. The vet ex-
amined Bindiya and assured them 
she would be fine. Her words were 
a great relief for Shruti and Didi. The 
vet gave some medication and put a 
saline on one of Bindiya’s legs. Shru-
ti would get anxious on seeing any-
one being pricked. But she braved 
everything for Bindiya. By the time 
they came out of the clinic, it had 
stopped raining. Their drive back 
home was a long one, but of hope 
that Bindiya would soon recover.

When they returned, Mamma 
was eagerly waiting for them. Bindi-
ya had meowed a couple times on 
the way, which she hadn’t done in 
quite a while. This was a positive 
sign. Shruti and Didi narrated all 
that had happened.

“Good you acted fast.” Mamma 
praised them.

“Riya’s idea of second opinion did 
the trick.” Shruti said happily.

“Did you call her to thank?” Mam-
ma asked. Shruti shook her head.

“That’s so ungrateful!”  

Mamma said.
“You were such good friends at 

one time! Last semester, Riya stood 
first in the class and all the equa-
tions suddenly changed. Since then, 
you’ve been giving her cold vibes. 
I saw that even today. Still, she 
helped you like a true friend.” Didi 
observed.

“Marks, aggregates, ranks are all 
very trivial things. Competition is 
necessary but to improve oneself. 
If it comes in way of friendship or 
relations, it’s the 
worst enemy. Life 
is much more than 
this. Grow up!” 
Mamma said ear-
nestly.

“At the end of 
the day, it’s the 
people with us 
that count, not the 
marks.” Didi said, 
tapping Shruti’s 
head.

Just then, Bindiya meowed loud-
ly, as if affirming those thoughts. 
Shruti realized her folly and took the 
phone to call Riya. Today’s incident 
was a growing up ‘meow’ meant for 
her...

-Prachi Mokashi
mokashiprachi@gmail.com
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२०२० साल उजाडलं ते संपूर्ण जगाला करोनाची 
वर्दी र्ेऊनच! ते संपूर्ण वर्षं करोनाबरोबर र्ोन हात 
करण्ातच संपलं. २०२१ साल सुरू झालं, तरी 
करोनाचा प्रसार कसा थांबवा्चा ्ावरच अजून 
जग ववचार करत होतं आवर त्ाचवेळी जगाच्ा 
एका भागात एक वेगळाच लढा सुरू होता. तो 
लढा होता सवातंत्राचा. १ फेबु्वारी २०२१ रोजी 
म्ानमार (पवूदीचा ब्ह्मर्ेश) रे्शात आंग सान 
सु की ्ांची लोकशाही सत्ा वमन ऑंग ह्ाइंग ्ा 

सेनाध्कांनी उलथवून लावताना वतथे सैवनकी सत्ा 
प्रसथावपत केली. त्ाचसोबत त्ांनी पंतप्रधान आंग 
सान सु की ्ांना नजरकैर्ेत बंवर्सत केलं. ्ा सत्ा 
पररवत्णनासोबत म्ानमार ्ा र्ेशात पुनहा एकर्ा 
नागररकांचं सवातंत्र वहरावून घेतलं गेलं. १९४८ 
साली ्ा र्ेशाला वब्विशांकडून सवातंत्र वमळालेलं 
होतं. तरी काही वर्षं सोडली तर १९६२ ते २०११ 
इतका प्रचंड काळ हा र्ेश एक प्रकारे सैवनकी 
राजविीखाली रावहलेला आहे. २०११ साली र्ेशात 
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सार्वभौमतर आणि प्रजासत्ाक राष्ट्र स्ापन झालं. 
पि हा आनंद खूप अलपजीरी ठरला. फेब्रुरारी 
२०२१ला परुनहा एकदा लोकांची, लोकांसाठी 
असलेली लोकशाही उल्रून लारत इ्े सैणनकी 
सत्ा उदयाला आली. आपलयाच मािसांकडून 
तयांचयारर अतयाचार सरुरू झाले.

२६ जानेरारी हा णदरस आपि सर्वच भारतीय 
प्रजासत्ाक णदरस महिून साजरा करतो. २६ 
जानेरारी १९५० रोजी भारत जगाचया नकाशारर 
एक प्रजासत्ाक राष्ट्र महिून उदयास आलं. 
खरं तर आपलयाला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी 
इंग्रजांकडून सरातंत्र्य तर णमळालं; परंतरु खऱया 
अ्ा्वने आपि लोकशाहीची तत्रं सरीकारली ती २६ 
जानेरारी १९५० रोजी. आपि जगातील सगळयात 
मोठ्ा लोकशाही देशात जनमाला आलो. आपला 
लोकशाहीचा लढा मी फकत परुसतकांत राचला 
होता. महातमा गांधी, लोकमानय ण्टळक, भगतणसंग, 
सरुभाषचंद्र बोस, सरातंत्र्यरीर साररकर अशा अनेक 
जिांचा लढा मी शालेय जीरनात णशकलो होतो. 
सरातंत्र्य अनरुभरत मी मोठा झालोय. 

सरातंत्र्य हे काय फकत परदेशी लोकांकडून 
णहरारलं जातं, असं नाही. आपलेच लोक ते 
णहरारून घेऊ शकतात. असाच एक अनरुभर मला 
अलीकडेच आपलया शेजारील देशात आला. ९ 
फेब्रुरारी २०२१ला मी माझया कामाणनणमत् मयानमार 
देशात पाऊल ्टाकलं. णत्े पाणहलेली पररसस्ती मी 

कधी अनरुभरली नवहती. आपि काय बोलायचं, 
कसं रागायचं, या सगळयारर अचानक बंधनं 
आली. आमचया प्रतयेक हालचालीरर हातात 
बंदूक घेतलेलया सैणनकाची नजर मला असरस् 
करत होती. सरातंत्र्य आणि पारतंत्र्य यांतला फरक 
उमगला. 

आपले णरचार सांगता येिं, बोलता येिं, ते 
णररोधी असोत रा कोिाला प्टोत अ्रा न प्टोत, 
पि ते वयकत करता येिं महिजे अणभवयकती 
सरातंत्र्य.  ते नसिं हे णकती त्ासदायक 
असतं, याचा अनरुभर मी घेत होतो. करोनाचया 
सार्टाखाली जग जेवहा भरडलं जात होतं, तेवहा 
मयानमार देशाचया णषिणतजारर सरातंत्र्याचया 
सूया्वचा असत झाला होता. एकीकडे करोना 
आणि दरुसरीकडे पारतंत्र्य अशा दरुहेरी पेचात 
मयानमारमधील सामानय जनता अडकली गेली. 
आपलयाच मािसांनी आपलं सरातंत्र्य णहरारून 
घेतलयाचं शलय णत्लया लोकांना जासती होतं. 
जगाचं लषि आपलयारर झालेलया अतयाचारारर 
रेधणयासाठी णत्लया जनतेने उतसफफूत्वपिे, 
अणहंसेने सरातंत्र्याचा लढा सरुरू केला.

परुढील भागात या सरातंत्र्याचया लढ्ाणरषयी 
णरसताराने सांगेन. 

-विनीत ित्तक 
vartakvinit@gmail.com

(इंणजणनयर र लेखक)

भरपूर स्वातंत्र्य अनुभ्त जगणवारवा हवा भवारतीय इंजजजनयर गेलयवा ्र्षी 
कवामवाजनजमत्त मयवानमवार देशवात गेलवा; आजण अचवानक पवारतंत्र्यवात गेलयवाचवा जतथलवा 
अनुभ् तयवालवा फवारच अस्सथ करणवारवा ्वाटलवा. कवाय फरक असतो स्वातंत्र्य 
आजण पवारतंत्र्य यवामधये?  
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निसर्गातील एक सरगास्ध्रण नियम म्हणजे एक्च प्रज्तीचय् 
प्र्णय्ांचे, पकय्ांचे रांर एकसम्ि असत्त. सरळे क्रळे क्ळे 
असत्त; पण क््ही प्र्णी म्त्र तय्ांचय् प्रज्तीतील सर्ांपेक्् 
अपर्द्िे रेरळय् रांर्चे निपजत्त. क्ळे नििटे, प्ांढरे र्घ, 
प्ांढर् मोर... असे क् ्होते?

जुळती असते, ज्यामुळे ते सहज लपू शकतयात. 
रंगसंगतीबयाबतचया निसगयागातील आणखी एक 
सरगासयाधयारण नि्म महणजे एकयाच प्रजयातीच्या 
प्रयाण्यांचे, पक्यांचे रंग एकसमयाि असतयात. कयारळे 
असतील तर सगळे कयाळेच असतयात; नकंरया नजरयाफ 
असतील तर सगळे नपरळट-तपनकरी रंगयाचेच 
(प्रजयातीिुसयार कदयानचत अंगयाररील िक्ीचया आकयार 
रेगळया असू शकतो) असतयात नकंरया सगळे हत्ी 
करड्या-कयाळ्या रंगयाचेच असतयात. कयाही जयातींचे 
कयारळे नपरळे नकंरया आनरिकेतले हत्ी कयाळे आनण 
आनश्यातले निळे असया फरक बघया्लया नमळत 
ियाही, जो मयाणसयांमध्े आढळतो.. रेगरेगळ्या 
रंशयाच्या मयाणसयंाच्या तरचेचया रंग रेगरेगळया असतो. 
आनरिकि रंशयाचे लोक, कॉकेनश्ि रंशयाचे 
लोक, आनश्याई रंशयाचे लोक ्यांच्या तरचेचया रंग 
एकसयारखया िसतो. पण प्रयाणी-पक्यांमध्े असया 
‘रणगा भेद’ िसतो. तरीही कयाही नरनशषट कुळयातील 
प्रयाण्यांमध्े अपरयाद महणूि कया होईिया, पण हया 
रंगयातलया फरक पयाहया्लया नमळतो.

   ्याचं अनतश् लोकनप्र् उदयाहरण महणजे 
कियागाटकयातील कयानबिी, ियागरहोळे, दयांडेली, 
तयानमळियाडूमधील मदुमलयाई आनण महयारयाषट्यातील 
तयाडोबया ्या रयाषट्ी् उद्याियांमध्े नदसणयारया बललॅक 
पलॅन्थर अ्थयागात कयाळया नबबट्या. सरगासयाधयारणपणे  
नबबट्या हया मयाजयागार कुळयातील नशकयारी प्रयाणी. 

निसर्गािे पशुपक्यांिया त्यांच्या बचयारयासयाठी जी 
रेगरेगळी सयाधिे (कया हत्यारे?) नदली आहेत, 
त्यातलं एक महणजे सरूपतया. अिेक पशुपक्यांची 
रंगसंगती भोरतयालच्या पररसरयाशी नमळती-
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त्याच्या पिवळ्या अंगयावरील कयाळ्या पििक्यांमुळे 
ओळखलया जयातो. मयात्र करयानाटक, तयापमळरयाडू 
पकंवया अन्त्रही पजथे असे रैसपगनाक रंगयांचे पििटे 
आहेत, त्याच जंगलयांमध्े कयाळ्या रंगयाचे पििटे 
ियाहया्लया पमळतयात. आतया हे असे वेगळ्या 
रंगयाचे पििटे महणजे पििटयांची वेगळी प्रजयाती 
रयाही; तर शयास्त्री् िररभयाषेत ्यंारया ‘मेलॅपरसस्टक 
लिेड्ड’ महटले जयाते. मेलॅपरझम महणजे एखयाद्या 
प्रयाण्याच्या तवचेतील कयाळ्या रंगद्रव्यांचं प्रमयाण 
वयाढणं आपण त्यामुळे त्यालया कयाळया रंग प्रयापत 
होणं. हे कशयामुळे होतं ? तर शयास्त्रजयांरी केलेल्या 
संशोधरयारुसयार पििटयांमध्े (आपण त्यांचे चुलत 
भयाईिंद असलेल्या अमेररकेतील जगवयारमध्ेही) 
कयाही पवपशषट जीनसच्या म्ुटेशरमुळे, अथयानात 
उतिररवतनारयामुळे मेलॅपरझम घडते. आपरिकया, 
थया्लंड, जयावया, श्ीलंकया ्ेथे आढळणयाऱ्या 
पििटयाच्या उिप्रजयातींमध्ेही हे उतिररवतनार झयालेले 
ियाहया्लया पमळते, त्यामुळे ्या देशयांमध्ेही कयाळे 
पििटे आहेत. कयाळ्या पििटयांचं वैपशषट हे आहे 
की जरी त्यांचया रंग कयाळया झयालेलया असलया, तरी 
सवनासयाधयारण पििटयाच्या अंगयावर जो पििक्यांचया 
िॅटरना असतो, तो ्या कयाळ्या पििटयावरही ियाहया्लया 
पमळतो. रुड्याड्ड पकिपलंगच्या ‘जंगलिुक’मधील 
‘िपगरया’ हया असयाच मेलॅपरसस्टक लेिड्ड आहे. 
पििटयांप्रमयाणेच कयाही कयासवं, सरडे, सयाि, मगरी 
्यांच्यातही मेलॅपरझम ियाहया्लया पमळतं.

पििटयांमध्े जे होतं त्याच्या िरोिर उलट गोषट 
िट्ेरी वयाघयांमध्े घडते आपण आिल्यालया ‘ियांढरया 
वयाघ’ िघया्लया पमळतो. ‘कयाळया पििटया’ ही जशी 
स्वतंत्र प्रजयाती पकंवया उिप्रजयाती रयाही, त्याचप्रमयाणे 
‘वहयाइट टया्गर’ अथयानात ‘ियांढरया वयाघ’ हीदेखील 
वेगळी जयात रयाही. पििटयांमध्े मेलॅपरझममुळे 
कयाळया रंग गडद होतो; तर िट्ेरी वयाघयांमध्े 
‘ल्ुपसझम’मुळे मूळचया रंग पिकट होऊर 

ियांढरया झयालेलया ियाहया्लया पमळतो. ल्ुपसझममध्े 
शरीरयातील रंगद्रव्े त्यार करणयाऱ्या िेशींचया अभयाव 
असतो पकंवया त्या अपतश् कमकुवत असतयात, 
त्यामुळे त्या प्रयाण्याचया रंग पिकट होतो. मग असे 
िटे्री वयाघ पिवळ्यावर कयाळे िट्े असे र पदसतया 
ियांढऱ्यावर कयाळे िट्े असे पदसतयात. भयारतयात 
मध् प्रदेशमधील ियंाधवगडच्या जंगलयात रेवयाच्या 
महयारयाजयंारया वयाघयाचे ियांढरे पिलल ूपदसले, असया 
कयाळया-ियांढरया वयाघ प्रथमच िपघतल्यारे त्यांरी 
ते पिललू िकडूर आिल्या प्रयाणी संग्रहयाल्यात 
िेवले. त्याचे रयाव ‘मोहर’ िेवण्यात आले. सध्या 
भयारतयातील वेगवेगळ्या प्रयापणसंग्रहयाल्यांमध्े पजतके 
ियांढरे वयाघ आहेत त्यांचया हया ‘मोहर’ िूवनाज आहे. 
ियांढऱ्या रर वयाघयाची जोडी ियांढऱ्याच वयापघणीिरोिर 
जमली तर त्यांची सगळी पिलले मयात्र कयाळी-
पिवळी महणजे ‘रॉमनाल’ रंगयाची होतयात. िण ियांढऱ्या 
वयाघयाचया जोडीदयार कयाळया-पिवळया वयाघ असेल तर 
मयात्र होणयाऱ्या पिललयामंध्े कयाळे-ियांढरे पिललू रककी 
जनमयालया ्ेते. ियांधवगडलया जंगलयात सयािडलेल्या 
त्या ‘मोहर’रंतर मयात्र भयारतयात परसगयानात ियांढरया वयाघ 
कधी पदसलेलया रयाही. 
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भारतात जसे काळे बििटे, पांढरे वाघ आहेत 
त्ाप्रमाणे साउथ आबरिकेतील ‘बतमिावती’ 
पाक्कमध्े पांढरे बसंह आहेत. पांढरे बसंह बकंवा वाघ 
हे अल्िनो नसतात. जीनसच्ा उतपररवत्तनामुळे 
त्ांचा रंग बिकटलेला असतो. काही जातीच्ा 
पक्ांमध्े ््ुबकझम पाहा्ला बमळते. आप््ा 
भारताचा राष्ट्ी् पक्ी असलेला आबण झळाळत्ा 
रंगसंगतीमुळे लक् वेधून घेणारा मोरही काही वेळा 
्ाच कारणामुळे पणू्त पांढऱ्ा रंगात पाहा्ला 
बमळतो. रंग काळा झालेला असो बकंवा पांढरा, 

आप््ा इतर भाईिंदांपेक्ा असा पूण्त वेगळा रंग 
घेऊन आ्ुष्् काढणं ्ा पशुपक्ांसाठी खरंच 
कठीण असतं. त्ामुळे अशा बभन्न वणा्तमुळे वेगळे 
पडलेले आबण बशकार बमळवा्ला, सवतःचा िचाव 
करा्ला कमी पडणारे प्राणी-पक्ी िहुधा ‘रंग माझा 
(का) वेगळा?’ असाच बवचार करत असतील. 

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

(लेखातील िोटो इंटरनेटवरून साभार)
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१. तू ततला खाली बसायला सांतितलंस का? / तू ततला खाली बसायला का सांतितलंस?

२. मी भाजी आणायला बाजारात लांबवर िेले होते.

३. तरिकेटची मॅच चालू झाली की िललीतील मुले बॅट घेऊन मैदानावर तनघालीच महणून समजा.

४. माझी धाकटी बहीण ततचया मैतरिणीबरोबर बाहुला बाहुलीचं लग्न लावणयात मग्न होती.

५. ितणत हा तवषय तकतीही कठीण वाटला तरी विेवेिळया कललृप्तया वापरून उत्तम तिक्षक तो सोपा वाटायला लावतात.

६. परीक्षेची धासती वाटायला नको असेल तर वषाषाचया सुरुवातीपासून तनयतमत अभयास केला पातहजे.

७. खेळता खेळता रुची पडली, ततला खरचटलं, तेवहा पुषपाने रुचीला उठवलं, ततची जखम सवच्छ केली, ्तयावर औषध 

लावलं आतण ततला घरापययंत सोडलं देखील.

८. जिभर पसरलेलया कोतवड रोिामुळे सिळे दिे एकमेकांचया जवळ आले की दुरावले कोण जाणे!

९. आमचया िावाला िणेिो्तसवाची खूप धामधूम असते.

१०. आपलया देिातील जवान, डॉकटर, तिक्षक, लेखक अिा तकतीतरी जणांचं आपलयावर असलेलं ऋण न तिटणारं आहे.

चपखलची उत्तरे-  



‘मेरी आवाज ही पहचान है’ असं ज्ांच्ा 
बाबतीत महणता ्ेईल ते सुप्रससद्ध वहहॉईस 
आस्टिस् महणजे चेतन ससितल. माजी 
पंतप्रधान राजीव गांधी, सरिके्स्स ससचन 
तेंडुलकर, कसपलदेव, सौरव गांगुली, असिनेता 
असमताि बचचन ्ांच्ासारख्ा सदगगजांचा 
पडद्ावरचा ‘आवाज’ महणून ओळखल्ा 
जाणाऱ्ा, दीडिेहून असधक असिनेत्ानंा 
डसबंगच्ा माध्मातून आवाज देणाऱ्ा 
चेतन ्ांनी ‘वहॉल् सडस्े’ ससरीजमधल्ा 
समकी माऊस, गुफी, अललासदनमधला सजनी 
अिा पातांना आवाज सदला आहे. सकत्ेक 
जासहरातींचा वहहॉईस ओवहर त्ानंी केला 

आहे. ते उत्तम गा्क, असिनेता, लेखक, 
सदगदि्सक, संगीतकार, सनमा्सते आहेत. त्ानंा 
राष्ट्ी्-आंतरराष्ट्ी् पातळीवरचे अनेक 
पुरसकार समळाले आहेत. ‘दादासाहेब फाळके 
सफलम फेसस्वहल अॅवहॉडटि’ हा पुरसकार त्ानंा 
‘सफिरवुमन अॅनड ्ुक्ुक’ ्ा Animation 
सफलमसाठी समळाला. ्ा सफलममध्े त्ानंी 
३८ वेगवेगळे आवाज सदले आहेत आसण 
सफलमचं िीर्सक गीतही गा्लं आहे.  

चेतन ससितल ्ांनी प्रहॉडकिन 
इसंजसन्ररंगची सडग्ी घेतली. मग त्ांनी 
कहॉम्प्ु्र एडेड सडझाईन (CAD) मध्े 
मास्स्स केलं. २००१ पासून Chatterbox 
India PVT. Ltd.चे C.E.O आसण C.C.O 
महणून ते का््सरत आहेत. आवाजाच्ा 
दुसन्ेतले जादुगार असणाऱ्ा चेतन ससितल 
्ांचं सकिोरव् कसं होतं ते जाणून घेऊ्ा. 
माझं सगळं लहानपण माटुंग्ात गेलं. दादरची 
‘किंग जॉज्ज इंगगलश कमकि्म सिकूल’ ही माझी 
शाळा. माझे आई-बाबा दोघेही नोिरी िरत. घराची 
किलली माझ्ाििे असा्ची. त्ामुळे शाळेतून 
आल्ावर दार उघिून घरी ्ा्चं, खाणं गरम 
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असे. पितळेच्या भयांडयांनया ‘कल्हई’ केली जयात 
असे. त्या कल्हईवयाल्याची ओरडण्याची एक 
पवपिष्ट लकब असे. डबया-बया्टलीवयाली एक बयाई 
आमच्या पबललडिंगजवळ ्या्ची. पतची एक वेगळीच 
्हयाळी असया्ची. एक जरी-िुरयाणेवयालया ्या्चया, तो 
त्याच्या स्टयाइलमध्े ओरडया्चया. ्ेह सगळे आवयाज 
आजूबयाजूलया ऐकत मी मोठया झयालो. ्या सगळ्यांच्या 
लकबींचया अभ्यास मी करया्चो आपण त्यांची 
नककल करया्चो.

प्याणी-िक्यांचे आवयाज कसे असतयात, त्याचं 
पनरीक्षण करया्चो. तसे आवयाज कयाढया्चो. ्या 
सगळ्यालया मयाझ्या आई-बयाबयांचया खूि ियापठिंबया 
असया्चया. घरी कोणी िया्हुणे आले की आई-
बयाबया मलया वेगवेगळ्या आवयाजयात बोलून 
दयाखवया्लया सयांगया्चे. िया्हुण्यांनी, आई-बयाबयांनी 
कौतुक केलं की खूि ्ुहरूि ्या्चया. सयातवी-
आठवीत असतयानया ियाळेतल्या ्टीचस्ससुद्या 
वगया्सत असे वेगवेगळे आवयाज िरफॉम्स करया्लया 
सयांगया्चे, अगदी त्यांचेसुद्या आवयाज कयाढया्लया 
सयांगया्चे! आमच्या ियाळेत Inter-class 

Performance Competitions असया्च्या. 
त्या सिरयाांमध्े मयाझ्यामुळे आमच्या वगया्सलया ने्हमी 
बपक्षसं पमळया्ची! 

आमच्या घरी ्टी.व्ही. आल्यावर मी कया्ट्टूनस 
िया्हया्लया लयागलो. तेव्हया ती इंल्लिमध्े असत. 
त्यांचे ओररपजनल आवयाज जयाणीविूव्सक ऐकया्लया 
लयागलो. व्हॉईस आप्टटूस्टलया गयातया ्ेणंसुद्या 
आवश्क असतं. मी प्ंहदुस्यानी ियासत्ी् संगीत 
पिकलेलो आ्हे. ्या सगळ्याचया मलया िुढे मयाझ्या 
कयामयात खूि उि्ोग झयालया. मयाझ्यातलया कलयाकयार 
घडत गेलया.

आमच्याकडे वयाचनयाचं्ही वयातयावरण ्होतं. मी 

करून घ्या्चं, च्हया करून प्या्चया ्ेह सगळिं मयाझं 
मीच करया्चो. त्यावेळचया आमच्याकडचया गॅस 
नी्ट चयालेल ्याची खयात्ी नसया्ची, त्यामुळे स्टोव्ह 
िे्टवून मी च्हया वगैरे करया्चो! मग संध्याकयाळी 
सोसया््टीतल्या पमत्यांबरोबर खेळया्लया जया्चं, 
आल्यावर अभ्यास करया्चया आपण जेवून झोिया्चं, 
असया पदनक्रम असया्चया. आमच्या घरी तेव्हया 
्टी.व्ही. नव्हतया. रेपडओ ्होतया. तो एकया उिंच जयागी 
ठेवलेलया ्होतया. त्यामुळे त्याचया नॉब पफरवून तो सुरू 
करया्लया मलया जमया्चं 
नया्ही. िण आई-बयाबया घरी 
असले की रपेडओ, गयाणं 
्ेह ने्हमी सुरू असया्चं. 
मयाझी आई ियासत्ी् संगीत 
पिकलेली आ्हे. ती उत्तम 
गयात असे. मयाझ्या वपडलयांनया 
वेगवेगळी वयाद्ं वयाजवण्याची 
आवड ्होती. त्यामुळे 
आमच्याकडे ्हयाममोपनकया 
(मयाऊ् ऑग्सन), तबलया, 
बॉंगो, बयासरी ्ही सगळी 
वयाद्ं ्होती. मी ल्हयानिणी ती वयादं् वयाजवया्चो. 
छिंद म्हणून बऱ्याचदया मी कया्ट्टून इलसटे्िनस करत 
बसया्चो. 

मयाझे आई-बयाबया चयंागले ‘पमपमक’ ्होते. मलया िण 
आजूबयाजूच्या लोकयांचे आवयाज, त्यांच्या बोलण्याची 
िद्त ्याचं अगदी बयारकयाईने पनरीक्षण करया्ची 
सव् ्होती. आमच्या गॅलरीत उभं रयाप्हलं की 
रसत्याने जयाणयारी-्ेणयारी अनेक मयाणसं पदसया्ची, 
त्यांचं बोलणं ऐकू ्या्चं. वेगवेगळे फेरीवयाले ्हयाळी 
देण्याच्या आियािल्या भन्या्ट िद्तींनी लोकयांचं लक्ष 
वरेून घेत असत. प्त्ेकयाची कया्हीतरी खयापस्त 

Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó Èð¤ÕýéßæÚUèU 202234



लहानपणी चंपक, टिंकल, अमरटचत्रकथा ही पुस्तकं 
आवडीने वाचायचो. नवीन पुस्तकाचा जो एक कोरा 
करकरी्त वास अस्तो, ्तो मला खूप आवड्तो! 
माझे वडील ्तत्वज्ान टवषया्तली पुस्तकं वाचायचे, 
तयामुळे मी सुद्ा तयांची काही ्तत्वज्ानटवषयक 
पुस्तकं वाचली हो्ती. 

माझया आजोबांना बॉडी-टबल्डंगचा शौक हो्ता. 
मी पण सा्तवी-आठवीनं्तर टजममधये जायला 
लागलो. पहािे उठून मािुंगा टजमखानया्त वयायाम 
करायला जायचो आटण मग घरी येऊन आवरून 
शाळा / कॉलेजमधये जायचो. या सगळया्तूनच 
माझा सवाांगीण टवकास हो्त गेला. 

आमचया घरा्त अभयासाचं वा्तावरणही हो्तं. 
तयामुळे अभयास, परीक्ा वगैरे सांभाळून मी 
वेगवेगळया सपराांमधये भाग घयायचो. मी अकरावी-
बारावी रुइया कॉलेजमधये सायनसला हो्तो, 
्तेवहा आमची बायॉलॉजीची लॅब खूप मोठी हो्ती. 
आमचे प्ोफेसस्स मला तयांचया आवाजा्त बोलायला 
सांगायचे. मग ्ते प्ोफेसर लॅबचया जया िोकाला 
अस्तील तयाचया टवरुद् टिशेला जाऊन मी सगळया 
टवद्ारयाांना बोलवायचो आटण सगळे जण फसायचे! 
नं्तर मी इंटजटनयर झालो. तयानं्तर Computer 
- aided design (CAD) मधये मासिस्स केलं. 
्ते करणयाचा माझा उद्ेश मात्र वेगळा हो्ता. मला 
तया्तलं ज्ान, तया्तली माटह्ती हवी हो्ती. तया काळी 
्ते खूप छोिं, मया्सटि्त क्ेत्र हो्तं. ट्तथे जाटहरा्ती 
कशा हो्ता्त, वहॉईस ओवहस्स कोण कर्तं वगैरे 
सगळी माटह्ती मला टमळाली आटण मी ठरवलं की 
आपण याच क्ेत्रा्त काम करायचं.

माझे वडील सुरुवा्तीला जरा या क्ेत्राबद्ल 
साशंक हो्ते. पण आई महणाली की, सहा-सा्त 
मटहने तयाला कसं जम्तंय ्ते बघू िे्त, मग 

ठरवू. मग १९८९ मधये मला ‘मँगो मूड बाय 
रावळगाव’ची पटहली जाटहरा्त टमळाली. पुढे मग 
अनेक टफ्मस, जाटहरा्ती मी के्या आटण आज 
३३ वषां मी या क्ेत्रा्त काम कर्तोय! मी सोळा 
वषां सटचन ्तेंडुलकरला सक्ीनवर आवाज टिलाय. 
वेगवेगळया टक्केिस्सचया आवाजा्त मी बोलू शक्तो. 
‘टफशरवुमन अॅनड िुकिुक’ या Animation 
टफ्ममधये ्तर मी ३८ वेगवेगळे आवाज टिले्त! 

आ्ता माझयासाठी खास लसक्प्ट्स टलटहली 
जा्ता्त, वहॉईस ओवहरचं कुठलंही कठीण, 
आवहानातमक काम असलं की लोक खूप टवशवासाने 
माझयाकडे ये्ता्त.    

मला असं वाि्तं की आपण आप्याला जे 
आवड्तं, तयासाठी वेळ द्ायला हवा. आजकाल मी 
आजूबाजूला खूप मुलं बघ्तो, ्ती खूप वेळ मोबाइल 
मधयेच डोकं घालून बसलेली अस्ता्त. गेमस, 
लवहडीओज वगैरे गोषिींमुळे बराच वेळ virtual 
जगा्तच अस्ता्त. असं के्याने तयांचा सवाांगीण 
टवकास हो्त नाही. बाहेर टफरायला जाणं, ट्तथला 
टनसग्स, माणसं, तयांचं राहणीमान, बोलणंचालणं 
या सगळयाचं टनरीक्ण करायला हवं, ्ते खूप 
इंिरेलसिंग अस्तं. आपलं ऐकणयाचं कौश्य आटण 
टनरीक्णशक्ती चांगली असायला हवी. स्त्त 
सव्तःला शोर्त, नवीन नवीन गोषिी कर्त राहायला 
हवया्त. आप्याला आप्या क्म्ता माही्त असणं 
आवशयक अस्तं; आटण योगय वेळी योगय तया 
क्म्तेचा वापर कर्ता आला पाटहजे. हे जमलं ्तर 
चांगलं कररयरही घडव्ता ये्तं; आटण आयुषयही 
आनंिाने जग्ता ये्तं!     

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

(प्टसद् टनवेटिका) 
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Long ago, around 202 BC to 25 AD, 
the second imperial dynasty– the 
Han dynasty ruled over China. Span-

ning over four centuries of expan-
sion and consolidation, the Han dy-
nasty is considered as a golden age 
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in Chinese history. It had influenced 
the identity of the Chinese civilisa-
tion and was the greatest pillar of 
the great silk route across Eurasia. 
This dynasty proved to create a last-
ing legacy both as a society and a 
state in China.

During the reign of Emperor 
Xuandi (शुआनडी) of the Western Han 
(हान) dynasty, there was a group 
of people called the Qiang (छियांग) 
community which was an ethnic 
minority during those days. This 
tribe was one of the most important 
partners in the trade route, i.e the 
Silk route. However, they feared the 
dynasty rule and saw the expansion 
of China into their territory as a 
threat to their existence.

The Qiang people were known 
for giving endless supply of worries 
and headaches to the ruling dynasty 
by constantly waging wars and 
incursions. Several ruling emperors 
had tried to defeat them, but in 
vain. Many Han emperors had tried 
to befriend the leaders of the Qiang 
community to gain their confidence. 
They had even got one of their 
princesses to marry the Qiang 
leader and gave him the status of an 
emperor. The Han emperors knew 
that building good relations with 
this dangerous enemy was smarter 
than fighting with them. Although, 
the Han emperors were powerful 
enough, they were aware that 
the Qiang people were important 

DajiaHao! (Hello everyone). Ms. Panda brings to you the next 
Chinese fable which is a true story of a general named Zhao 
Chongguo (चावचुंगकुओ) who was one of the greatest soldiers in the 
Chinese history. He is revered as a ‘hero’ for his canny ‘military 
strategies’. He was instrumental in bringing about better civil-
military relations in ancient China and the strategies and tactics, he 
used, led to contain and later defeat the formidable nomadic enemies 
on China’s frontiers. He emphasized the meaning of the phrase 
‘Seeing is Believing’ through his deeds. The Chinese idiom equivalent 
to this term is bai wen buruyijian (पायवनपुरुईछचयान) which literally 
means hearing a hundred times is not as good as seeing one time. 
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partners in the trade route. And 
hence on several occasions,leaders 
of both the groups -- Han and Qiang 
would argue about territory, trade 
and border raids.

The tribe had a unique style 
– they would often appear and 
disappear in the northwest border 
areas, harass the locals, attack their 
towns, slew their officials and carry 
back the loot. 

Bewildered by the rising menace, 
the royal court decided to hold 
an urgent meeting to discuss the 
counter measures. All the ministers 
unanimously advocated on sending 
troops to suppress their activities. 
Even the emperor was worried as it 
was almost impossible to deal with 
the tribe. The emperor asked his 
abled ministers if anyone was willing 
to lead such an army. But everyone 
hushed up. 

Zhao Chongguo, a 76-year-
old army general,came forward 
and bowed before the emperor. 
Looking at the ministers, he 
said, “I am willing to go to the 
northwest border areas to do 
a reconnaissance.”In China, a 
general is the top most military 
ranking officer of a division who 
is responsible for all the military 
operations of that division. He was 
responsible for supervision and 

training of army officers.
The emperor was pleased by his 

reply and asked, “How many armed 
men, weapons and provisions do 
you estimate you will need to deal 
with the tribe? Let us know so that 
necessary arrangements can be 
made.”

Zhao said, “None. Right now it is 
too early to make any estimation 
and lodge the exact requirement. 
Let me go there and see the 
situation for myself. Only then 
will I be able to inform you, Your 
Majesty.”

The emperor was reluctant 
in sending Zhao alone for the 
reconnaissance, but after insistence, 
he agreed. 

Zhao went to the northwest 
region and made his field survey 
by spying over the people of the 
community. He captured soldiers, 
and inquired the captives about 
their relations with the heads of 
the Qiang troops. After studying the 
situation, he informed the Emperor 
that instead of proposing a strategy 
of sending troops to the frontier to 
make an attack, an attempt should 
be made to guard the enemies and 
work for their harmony. 

The ministers thoroughly 
criticised Zhao’s proposal and 
emperor Xuandi also felt that the 
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ministers were right. Hence he 
stood for the attack.

However, Zhao disagreed and 
strongly advocated peace measures 
instead of an attack. He listed a few 
advantages of his proposal and a 
few disadvantages of the attack. 
After several attempts of presenting 
communiques to the emperor and 
the ministers, the proportion of 
ministers favouring Zhao gradually 
increased to five tenths from three 
tenths and finally he gained the 
support from eight tenths of the 
ministers.

Finally, Xuan did decide to go by 
the majority and that Zhao could 
bring about a situation of peace and 
harmony between the Han and the 
Qiang people. This resulted in long 
term stabilized relations between 
both Han and the Qiang community.

It is believed that Zhao was not 
only good at his military tactics but 

was renowned for his measures for 
land development and cultivation. 
After meeting the Qiang people 
he had realised their fears and the  
problems they were facing from the 
ruling dynasties.His strategy of using 
infantrymen to grow crops on their 
lands solved the problem of sending 
troops. He had demonstrated the 
need to establish military farms and 
thus ensured that the frontier foes 
were not denied crop and grazing 
land. This had subdued the enemy 
without fighting. 

Even today in China people 
venerate Zhao Chongguo who 
had stopped his emperor from 
taking any harsh decision against 
a community without seeing the 
actual situation. Before jumping to 
conclusions one must always see it 
to believe it.

-Shweta R. Deshmukh (Ms.Panda)
shwetadesh2025@gmail.com
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शिक्षक- मुलांनो, सुई टोचल्ावर रक्त
का बाहेर ्े्ते?
बंड्ा- सुई कोणी टोचली ्ते बघा्ला?

çßÙæðÎ   

आपल्ाला ज्ांचा राग ्े्तो, त्ांचे फोटो 
प्तंगावर शचटकवा. अन् हवे्त उडवा. आशण ‘गेले 
उड्त’ ह्ाचा आनंद लुटा!



“अर ेमध,ू कुठे पळतोयस? …हा मलुगा जरा 
एकाजागी बसत नाही! सतत दोसताांबरोबर धावपळ 
करायला पाहहज!े” आजोबा लहान होत ेतवेहा पणजी 
वतैागनू महणायची! तया काळातली मलुां शाळा-
अभयास-परवचा आहण अांघोळ-जवेण इतकं सोडलां 
तर एरवी जागपेणीचा सगळा वळे लांगडी, लगोरी, 
पकडापकडी वगरै ेधावपळीच ेखळे खळेायला  
घराबाहरेच असायची. हदवसभरात चारपाच तास 
सहज भरपरू शारीररक श्रमाांचा वयायाम घडायचा. 
सगळी आजी-आजोबामांडळी छान काटक होती 
आहण महातारपणीसदु्ा ठणठणीत राहहली. 

तीस वराांपवूवी कॉम्पयटुरच ेबठेै खळे आल ेआहण 
आताची डॅडी, प्पपा, बाबा वगरै ेमांडळी बालपणातच 
खचुवीला हखळली. आजीआजोबाांनी कौतकुाने 
तयाांना टेहनस-बडॅहमांटनला, पोहायला पाठवलां. 
पण तयातनू फारतर तासभर वयायाम, तोसदु्ा 
आठवड्ातनू दोन-तीनच हदवस पदरात पडला. 
घरात बसलयाबसलया खाणांही वाढलां. आजोबाांचया 
हपढीचया मानान ेबाबाांची हपढी अहधक गटुगटुीत 
झाली. मोठेपणी तयाांना मधमुहे, बलड प्शेर, हाट्टचे 
आजार याांनी अहधक त्ास हदला. 

इतका फरक पडतो का व्ा्ामान?े 
लहान वयात केलेला वयायाम ही पढुचया 

आयषुयासाठी आपलयाच शरीरात, बुद्ीत, 
वयक्तमत्वात केलेली इनवहेसटमेंट असत.े 

वयायामामळेु शरीराची वाढ उत्तम होत.े स्ायू 
आहण हाडं याांची जडणघडण जशी हवी तशी होत.े 
प्तयकेाचया उंचीला आनुवाांहशक मयायादा असत.े 
वयायाम केलयाने आपली उंची तया जासतीत जासत 
मयायादपेयांत वाढू शकत.े वजनां उचलून, उठाबशा-
दांड काढून सगळे स्ाय ूबळकट आहण हाडं मजबतू 
होतात. लहानपणी दांडावर बेटकुळी यते नाही. पण 
हाडाांतलां कॅकलशयमचां वाढलेलां प्माण मोठेपणीही 
हटकून राहातां, फॅ््चर वहायची श्यता कमी होत.े 

धावणां, पळणां, पोहणां वगरै ेएरोहबक वयायामाांमळेु 
अन्ातला बराचसा भाग वयायामासाठी वापरला 
जातो, तयाचां चरबीत रूपाांतर होत नाही आहण 
लठ्ठपणा टळतो. तयामळेु मधुमहे, बलड पे्शर आहण 
हाट्टचया कटकटी कमी होतात हकंवा टळतात.  
इतकंच नाही तर हृदयाला, फु्पफुसाांना र्त आहण 
प्ाणवायसुूद्ा अहधक प्माणात पोचतो. कुठलांही 
काम करायची आपली ताकद वाढत.े 
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सरू्यनमस्कार, रोगकासन ंवगरैेंनी लवची्पणका 
वकाढतो, स्कार ूतकाणल ेजकातकात, बर ंवकाटत.ं 
तकाडकासनकासकारखरका वरकारकामकानंी तोल सकावरण,ं ्णका 
तकाठ ठेवण ंसोप ंहोत.ं मग शरीर अधि् डौलदकार 
धदसत.ं तरकान ेआतमधवशवकासही वकाढतो. धशवकार तसे 
वरकारकाम ्रणकाऱरकानंका ्ॉम्परयुटरसमोर ्काम ्रतकानका 
पकाठीची, मकानचेी दयुखणी, थ्वका, डो्ेदयुखी त्कास दते 
नकाहीत. ए्काग्रतने े्काम ्रतका रतंे.  

धलधहण,ं धचत् ्काढण,ं ्कातर्काम ्रण,ं 
वकाळूच,े मकातीच ेध्लल ेबकािंण ंहका हकातकाचरका 
छोट्का स्कारूचंका लहकानपणी ्ेललेका 
वरकारकाम भकावी ्लका्कार घडवकारलका 
महत्वकाचका असतो.  

धरि्ेट, फुटबॉल, ्बड्ीसकारखे 
सकंाधघ् खळे खळेतकानका प्रधतसपररकाांचे 
प्रतरे्  क्षणकालका बदलणकार ेडकावपचे 
ओळखनू तरकाचंरकावर मकात ्रकारलका आपलं 
िोरण आखकाव ंलकागत.ं त ेिोरण सपंणू्य सघंकाचरका 
ए्मतकान ेअमलकात आणतकानका ए्धदलकान े्काम 
्रकारची, सह्कारका्यची ्ुवतही पणकालका लकागत.े 
पटकापट रोगर धनण्यर घरकारची सवर लकागत.े शकती, 
्ौशलर आधण बयुद्ी ्सकालका लकागत.े त ेसगळे गयुण 
्ुठलरकाही आवहकानकालका तोंड दतेकानका, सं् टकालका सकामोरं 
जकातकानका ्कामकालका रतेकात, धजं् कारलका मदत ्रतकात.  
धशवकार ए्त् खळेलरकामयुळे अने्  धजवकाभकावकाचे दोसत 
जोडले जकातकात त ेवगेळंच!

धश्कागोचरका उपनगरकातलरका ए्का शकाळेत 
सशंोि्कानंी ए् अधभनव प्ररोग ्ेलका. तरकानंी 

लकागोपकाठ ्काही धदवस ्काही मयुलकाचंी वकाचनकाची आधण 
गधणतकाची परीक्षका घतेली. नंतरचे ्काही धदवस तरकाच 
मयुलकानंका रोज स्काळी भरपरू िकावकारलका, पळकारलका 
लकावलं आधण दर धदवशी पयुनहका तशकाच परीक्षका 
घतेलरका. तरका वरकारकामकानंतर मयुलकानंका वकाचनकात दयु्पपट 
मका ््क धमळकाले आधण गधणतकाचरका मका्काांमरर े२०% 
सयुिकारणका झकाली. नयुसत ंटे्डधमलवर अिका्य तकास िकावलं 
तरी गधणत ंसोडवकारची ्ुवत ३०%नी सयुिकारते 
असंही तरका प्ररोगकात धदसून आलं.  

मग शकासत्जकानंी आियुधन् ततं्जकान वकापरून 
तरकाचरकामकागची ्कारणं शोिली. 

वरकारकाम ्रतकानका आपलरकाच स्कारूशंी, 
सकारंरकाशंी आपली नवरकाने ओळख होत.े तरकाचंं 
ए्मे् काशंी होणकार ंसंगनमत, तरकामयुळे सहज 
सकाभंकाळलका जकाणकारका तोल, सयुरळीत होणकाऱरका 

हकालचकाली रका सगळरकाचं भकान रते.ं तरका हकालचकाली 
घडवून आणणकाऱरका मेंदचूका आ्कार, तरकाचरकातलरका 

पशेींची संखरका आधण तरकाचंं ए्मे् ींशी होणकारं 
संभकाषण वकाढत.ं महणजचे बयुधद्मत्का वकाढत.े एरोधब् 
वरकारकामकामयुळे मेंदू् डचका रकतपयुरवठका वकाढतो. 
चॉ्लेट खकाललरकानंतर जरका आनंददकारी रसकारनकाचंं 
प्रमकाण मेंदतू वकाढत ंतरकाच रसकारनकंाची वरकारकामकानंतरही 
धतथ ेरलेचेल होत.े मेंदतूलरका सतत तरिकारच 
्रणकाऱरका, रडवरका े्ंद्काचं ्काम वरकारकामकामयुळे घटत.ं 
तकाणतणकाव ्मी होतकात. मेंद ूअधि् उतसकाहकाने 
्काम ्रतो. महणनूच जी मयुलं धनरधमतपण ेवरकारकाम 
्रतकात तरकानंका अभरकासकातही अधि् रश धमळत.ं 

तो अभरकासकातलका फकारदका दरधदवशी ३० धमधनटं 

सध्या आपण सगळेच घरयात अडकलो्... धयावपळीचे खेळ खेळया्लया मिळत नयाही्ेत, 
पण व्या्याि तर वहया्लयाच हवया. िेमडकल सया्नसच्या दृष्ीने त्याचे फया्दे मकती व 
कया्, ते नी् सिजून घेऊ्या, महणजे आपल्यालया नेियाने व्या्याि करयावयासया वया्ेल. 
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जोराचा व्ा्ाम केला तरी होतो. पण खऱ्ा 
फा्द्ासाठी रोजचा कमीत कमी तासभर तरी 
व्ा्ाम करा्ला हवा. त्ाहनू जासत केला तर 
उत्तम. त्ाच्ात धावपळीच,े पोहा्च ेएरोबिक 
व्ा्ाम हवते, स्ा्ूचंी, साधं्ाचंी ताकद वाढवणार,े 
वजन ंउचला्चहेी हवते आबण बिवा् तोल 
साभंाळा्ला आबण लवचीकपणाला मदत करणारे 
प्रकारसदु्ा हवते.  

पण २०१९च्ा माच्चपासनू आपण सगळे 
घरकोंिडे झालो्. कसला व्ा्ाम आबण कसले 
खळे! जगभरातल्ा मलुाचंी आबण 
आईिािाचंीही वजनं 
वाढली आहते, पोटं सटुली 
आहते, ताकद कमी झाली 
आह.े घरच्ा घरी कसा 
करा्चा व्ा्ाम? महणनू 
आता सगळ्ानंी बमळूनच तो 
प्ररॉबलमे सोडवा्चा आह.े

इच्ा असली तर माग्च बमळतोच! आचा ््च बवनोिा 
भाव ेतरुगंाच्ा लहानिा कोठडीत मागपेढेु चालून 
प्रकृती ठणठणीत ठेवत. आपल ंघर त्ाच्ाहून 
मोठंच असत.ं घरातल्ा सवा्चत मोठ्ा खोलीतलं 
सामान सरकवनू बतथ ेजबमनीचा सलग पट्ा मोकळा 
करून घ्ावा आबण प्रत्केान ेपाळीपाळीन ेबतथे 
ितपावली घालावी. जमले तवेढं वगेान ेचालावं. 
चालताचालता गपपा मारता आल्ा, पण गाण ंमहणता 
आल ंनाही की, आपला चाला्चा वगे परफेकट 
समजा्चा! ्ुट्िूवर एरोबिक आबण बवबवध 
प्रकारच्ा व्ा्ामाच ेमाग्चदि्चक ववहबडओ असतात. 
त ेवापरून व्ा्ाम करता ्ेतो. 

तमुही आवडेल तो व्ा्ाम बन्बमत करा्ला 
सरुवात करा आबण िघा का् फरक पडतो त!े 

भाजी बनवडण,ं बचरण,ं भाडंी घासण ंवगरैे 

घरातली काम ंनुसत्ा कषटाची असतात. त्ानंी 
व्ा्ाम होत नाही. पण वाकून कचरा काढणं, 
जमीन पसुणं, जड सामानाची, बपिव्ाचंी  
हलवाहलव करण,ं लािंरदं आबण जड चादरींच्ा 
घड्ा करण ंवगरै ेअंगमहेनतीची काम ंमलुानंी 
आईिािाचं्ा िरोिर गपपा मारतामारता करावी. 
्ोगासनं तर कुठेही करता ्तेात. 

्ा साऱ्ाचं वेळापत्रक ठरवावं. महणज ेअभ्ास-
ऑबफस साभंाळून बन्बमतपण ेसगळ्ा प्रकारचा 
परुसेा व्ा्ाम केल्ाचं पणु् लाभेल. 

व्ा्ामाचा कंटाळा घालवा्चे उपा् 
िोधावेत. त ेपोरकट वाटतील, मात्र 
त्ाचं्ामळेु व्ा्ाम मजते, हसतखळेत  
होईल. घरातल्ा माणसातं व्ा्ामाची 
सपधा्च ठेवावी. आठवडाभर रोज दहा 
हजार पावलं परुी करणाऱ्ाला एक 
चरॉकलेट िक्ीस द्ावं. पण त्ाबिवा् 

सगळ्ानंी बमळून गाणी महणावी. आवडतील 
त्ा गाणी-कबवता सगळ्ानंी मजते एकत्र गाव्ा 
आबण त्ा तालावर झुकून-वाकून, हातपा् हालवनू, 
सगळ्ानंी बमळून नाच करावा. मेंदलूा चालना 
द्ा्ला साबंघक नाचासारखा दसुरा व्ा्ाम नाही. 
हलली मलुी बरिकेट, फुटिरॉल खळेतात. मग मलुानंी 
मगंळागौरीचे, भोंडल्ाचे खळे का खळूे न्ते? 
बझममा, फुगडी, बपगंा, कोंिडा हे मजचेे खळे 
मलुासंाठी दखेील उत्तम व्ा्ाम आहेत. 

सगळ्ानंी बमळून तिी धममाल केल्ामळेु 
व्ा्ाम तर होईलच, बिवा् घरकोंिडेपणाचा 
कंटाळा पळून जाईल आबण आईिािाचंी िाळािंी 
मसत नवी गट्ी होईल. करोनाकाळ वससूल होईल.  

-डॉ. उजज्वला दळ्वी 
ujjwalahd9@gmail.com

(वदै्कतज्ज्ञ व नामवतं साबहवत्क)
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वेलचीची सालं आणि 
त्ांची नाजूक फुलं

कृती- फोटोत दाखविल्ाप्रमाणे, िेलचीची सालं 
एकमेकांना अशाप्रकारे वचकटिा, की त्ानंा 
फुलांचा आकार ्ेईल. प्रत्ेक फुलांच्ा 
मध्भागी, मोती वकंिा मणी वचकटिा. बसस, 
झाली त्ार ही सुंदर फुलं. 

जर फुलं रंगीत हिी असतील, तर िेलचीची 
सालं आधी रंगिून, मग एकमेकाला 
वचकटिा्ची. िावननिश केलं, तर अवधक चमकदार 
आवण वटकाऊ होतील.

मुलांनो, नककी करून बघा ही फुलं. तुमही 
त्ांचं कसं डेकोरेशन केलंत, त्ाचे फोटोही 
पाठिा आमहांला!

-SßM¤Âæ ß€ÙæÜè 
swarupamv@gmail.com 

साहित्य-  फकत िेलचीची अलगद काढलेली 
सालं, मोती/मणी, पटकन वचकटणारा गोंद.

माझा मलुगा सध्ा ३ वराषाचाच आह ेत्ामळेु सभासदतव घ्ाव ेकी नाही अशी मनात शकंा होती; 
पण अकं घ्ा्ला लागल्ावर पसै ेवसलू झाल्ाच ेसमाधान झाल.े मोठानंाही वाचा्ला छान 
वाटेल अस ेशबदाकंन आह;े आपल्ा ज्ानात भर पडेल अशी माहहती आह.े ओहमक्ोनचा ससंगषा 
कसा होतो, हा माहहतीपणूषा लखे हवशरे आवडला. आजकाल इगं्रजी भारेला महत्व आह,े तरीही मराठी भारहेवर्ीचे 
हवशरे ज्ानात भर घालणार े‘चपखल’ सदर आवडल.े सध्ा हनसगाषापासनू माणसू दरू जातो्, त्ाला साद घालणारे 
‘प्ाणी कात कस ेटाकतात’ हा प्ाण्ाचं ेअतंरगं उलगडून दाखवणारा लखे अप्हतम आह.े एकूण सवषाच सदर ंआहण 
लेख आवडल.े मोबाइल आहण लपॅटॉपला हातातनू दरू सारले, असा अकं आह;े जी आजची गरज आह.े

-राघव भाल,े सरुत-गजुरात 
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मोबाइलला दूर सारले, असा ‘वयम्’प्रतिसाद 



फ्रँक रिचर्ड स्टॉक्न (१८३४-१९०२) हे 
एक लोकप्रिय अमेरिकन लेखक. तययांनी 
मोठ्य मयणसयांसयठी आप्ण मुलयांसयठीही 
भिपूि सयप्हतय-प्नप्ममिती केली. बिोबि-
चूक, बिे-वयई्, असे कय घरले, पुढे कयय 
घरू शकेल यय सगळययबद्दल वयचकयांनय 
भिपूि प्वचयि किययलय लयवणे हे तययांचे 
वैप्शष्ट्य. 'द लेरी ऑि द ्ययगि' ही शेव् 
वयचकयांवि सोपवणयिी तययांची कथय रिप्सद्ध 
आहे. तययांचयय ‘द प्रिप्िन अँर द मययनि 
कनॅन’ यय कथेचय हय सवैि अनुवयद. ही गोष्् 
वयचलययवि तुमचययही मनयत कयही रिशन उभे 
ियहतयत कय पयहय.

कडांना लागून असलेले वक्ाकार काटे, दणकट 
पाय, टोकदार नखया आणण भालयासारखे भेदक टोक 
असलेली शेपटी. उग्र, रौद्र, अंगावर येणारे सवरूप! 
पण सवतः णशलपकाराला म्हणा, तयाला काम 
देणाऱयांना म्हणा, ते णशलप फारच आवडले असावे. 
कारण चच्चचया णभंतींवर खालचया बाजूला तयाचया 
अनेक छोट्ा प्रणतकृती कोरलेलया ्होतया.

्ेह चच्च तसे एका आडबाजूचयाच गावात 
्होते. पण णतथून्ही आणखी दूर अरणयातलया 
कडेकपारीत, आपलया या णशलपाचा णवषय असलेला 
खरोखरचा णग्रणफन रा्हत ्होता. आपली एक ्हुबे्हूब 
प्रणतमा चच्चचया दारावर कोरलेली आ्ेह, ्ही गोषट 
कशी कोण जाणे, पण एकदा तयाचयापययंत पोचली. 

ग्रिग्िन आग्ि 
धाकटे गुरुजी

खूप खूप जुनया काळात बांधलेलया तया चच्चचया 
भवय दरवाजावर भलयामोठ्ा णग्रणफनचे दगडी 
णशलप ्होते. णशलपकाराने तयाचे काम अगदी मन 
लावून बारकाईने केले ्होते, यात शंकाच ना्ही. तरी 
ते णशलप का्ही मो्हक, सुंदर म्हणता आले नसते. 
उलट पा्हणाऱयाचया हृदयात ते पा्हून धडकीच 
भरायची! णग्रणफन म्हणजे गरुडणसं्ह. तयाचे तीक्ण 
दात, णवक्ाळ तोंड, उभारलेले प्रचंड पंख, तयांचया 
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त्यामुळे आपण ते शिलप स्वतः जयाऊन बघया्लयाच 
पयाशिजे असे त्याच्या मनयाने घेतले. 

कडेकपयारीतून भरयारी घेऊन शरिशिन जो शनघयालया, 
तो उडत उडत मयान्वी ्वसतीप्यंत ्ेऊन पोचलया. 
तो ्ेऊन गया्वयाबयािेर ओढ्याकयाठी श्वसया्वलया आिे, 
िी सनसनयाटी बयातमी गया्वयात लगेच ्वयाऱ्यासयारखी 
पसरली. घरयाची दयारे पटयापट लया्वून घेत सगळेजण 
घरयात पळयाले. बयािेर शचटपयाखरू शदसेनया. मग 
शरिशिनच्या ियाकयांनया ओ देणे तर दूरच! िे्वटी 
लपतछपत घरी पळणयारे दोन िेतमजूर त्याच्या ियाती 
लयागले. त्यांच्या त-त-प-प मधून शरिशिनलया एविढेच 
समजले, की त्याच्यासमोर उभे रयािून बोलण्याइतके 
धयाडस गया्वयात कोणयाच्यािी अंगयात नयािी.  चच्चमधले 
मया्नर कॅनन िे मयात्र एखयादे ्वेळी... कदयाशचत ...

“तयाबडतोब बोलया्वून आणया त्यांनया!” शरिशिनने 
िमया्च्वले.

मया्नर कॅनन मिणजे मोठ्या चच्चमधले दुय्म, 
सयाियाय्क शकं्वया कशनषठ धम्चगुरू. आपल्या 
कथेतील ्या मया्नर कॅनननया सध्या आपण धयाकटे 
गुरुजी मिणू.  ते तसे ्व्याने लियानच आशण मोठ्या 
उदयार स्वभया्वयाचे िोते. मदत करया्लया सदै्व ततपर! 
चच्चच्या कयामयाचया भयाग मिणून सकयाळी प्र्वचन 
देऊन झयाले, की उरलेल्या ्वेळयात कुठे गरीब, 
मियातयाऱ्या, आजयारी मयाणसयांची से्वया कर, कुठे 
अडल्यानडल्यालया धीर दे, ्ोग् सललया दे अिया 
गोषटींत ते गुंतून रयाियात. इतकेच नयािी, तर सगळ्या 
गया्वयाने ्वया्या गेलेली कयाटटी मिणून ज्या मुलयांचया नयाद 
सोडलया िोतया, त्यांच्यासयाठी ियाळयासुद्या चयाल्वत. 
कयािीिी लयागले, तर धयाकट्या गुरुजींनया बोल्वया्चे 
अिी गया्वकऱ्यांनया स्व्च झयाली िोती.

शरिशिनने त्यांनया तयातकयाळ बोलया्वले आिे, िे 
ऐकून त्यांनया धककयाच बसलया. पण कया् करतयात 
शबचयारे, सगळ्या गया्वयाचया प्रशन आिे मिटल्या्वर गेले 
त्यालया भेटया्लया. 

“अरे ्वया, मलया भेटया्चे धयाडस दयाख्वणयारया 
एक तरी मयाणूस आिे मिणया्चया गया्वयात!” शरिशिन 
उदगयारलया. खरे मिणजे गुरुजींनया मनयातून कयािी 
धयाडसशबडस ्वयाटत नविते, पण ते गपपच बसले. 
“बरं, मलया सयांगया, ते मयाझं शिलप कोरलं् ते चच्च 
्याच गया्वयात आिे नया? कुठे आिे ते? मलया जरया 
घेऊन चलया शतकडे.”

धयाकट्या गुरुजींनी नीट पयाशिले, तर खरेच! 
चच्च्वरचे शिलप िोते, अगदी तंतोतंत तसयाच िोतया 
िया खरया शरिशिन. त्याच्या ्ेण्याचे कयारण न कळतया 
जर तो गया्वयात शिरलया असतया, तर िलकललोळच 
मयाजलया असतया. थोडया श्वचयार करून ते मिणयाले, 
“आतया अंधयार पडया्लया लयागलया्. ते शिलप ्या्वेळी 
नीट पयाितया ्ेणयार नयािी. त्यापेक्या सकयाळी पयाशिलं, 
तर अगदी सपषट, छयान शदसेल सगळं.”

“ठीक आिे,” शरिशिन मिणयालया, “चयांगले श्वचयारी 
स्वभया्वयाचे शदसतया तुमिी एकूण अं! मीिी थोडी 
श्वशयांती घेतो मग सकयाळप्यंत...”

गुरुजींनी गया्वयात ्ेऊन चच्चसमोरच्या जयागेत 
स्वयायंनया गोळया केले आशण कया् झयाले त्याची कलपनया 
शदली. त्या्वर गुरुजींचे आभयार मयानणे तर दूरच, 
पण ते शरिशिनलया गया्वयात घेऊन ्ेणयार मिणून लोक 
तयाबडतोब त्यांनया दोष देऊ लयागले. कयािीजणयांनी 
तर ते शरिशिन शिलप िोडून टयाकया्ची त्यारी सुरू 
केली. गुरुजी ितबुद् झयाले. ते नयािी मिणयाले असते, 
तरी शरिशिन गया्वयात ्ेणयारच िोतया, शि्वया् त्याची 
ती तयापल्या लोखंडयासयारखी लयालभडक िेपटी 
आपटून त्याने ्वयाटेत शदसेल ते बेशचरयाख केले 
असते, ते ्वेगळेच. त्यात रयातोरयात शिलप िोडल्याचे 
त्यालया कळले तर!! लोकयांनया समजया्वण्यात आशण 
शिलपयालया धककया लयागू न्े मिणून पियारया देण्यात 
गुरुजींची रयात्र सरली.

सकयाळी मयात्र आपले शिलप पयािून शरिशिन 
भलतयाच खूि झयालया. “बरोबर आिे िं, िी मयाझीच 
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प्रतिमा असणार, ही तिशाल भृकुटी, हे भव्य 
कपाळ, हा शक्िशाली जबडा, िा! मान थोडी 
अिघडल्यासारखी िाटिे, पण असू दे, सुरेख! 
अप्रतिम!” सकाळ संपली, दुपार उलटली, िरी 
तरितिनची सिारी िे कौिुक बघण्यािच दंग होिी. 
गुरुजींच्या पोटाि भुकेने कािळे ओरडा्यला लागले. 
पण तिथून हलणार कसे? बरे, िुमही का्य जेिाल 
हे तरितिनला तिचारा्यची सो्य नाही! ‘द्ा दोनचार 
कोिळी मुले आणून,’ असे महणाला िर? पण 
सुदैिाने िो प्रशन तमटला. “मी िराषािून ि्ि दोनदा 
संपाितदनांच्या तदिशी जेििो. आतण जेिणाच्या 
मधेअधे खा्यची मला सि्य नाही! िुमही जा, जिेून 
्या.” त्याने जाहीर केले.

त्यानंिर तरितिन गािािून जा्यचे नािच घेईना. 
सकाळी थोडा िेळ आपली प्रतिमा न्याहाळून नंिर 
िो आपला गुरुजींच्या मागे मागे तिरि बसे. त्याच्या 
भीिीने काहीजण िर गाि सोडून गेले, आतण त्याि 
सगळ्याि पुढे होिे, िे तिथले िररष्ठ धमषागुरू! 
इकडे तरितिनला मात्र तदिसेंतदिस धाकट्ा 
गुरुजींबद्दल अतधकच प्रेम िाटू लागले. गुरुजींना 
बऱ्याचदा त्याचा जाच होई खरा, पण त्याच्यामुळे 
आपल्याला खूप तशका्यला तमळिे असेही िाटे. 
तरितिनच्या शेकडो िराांच्या आ्युष्यािल्या अदभुि 
गोषटी ऐकिाना आपण एखादे जुने मौतलक पुसिकच 
िाचिो आहे असे त्यांना िाटे.

इकडे जसजसे तदिस जाि होिे, िसिशी 
लोकांची असिसथिा िाढि चालली होिी. पुढचा 
संपाितदन ्येण्याच्या आधी तरितिनला गािािून 
घालिले पातहजे, ्यािर सगळ्यांचे एकमि होिे. 

िे कसे जमिा्यचे? एके तदिशी तरितिन नाही असे 
पाहून बरीच मंडळी गुरुजींना भेटा्यला गेली. “हे 
सगळं िुमच्यामुळे झालं्य! िुमहीच त्याला घेऊन 
आलाि इथे. आिा िुमहीच त्याला घालिा. आधी 
िुमही तनघून जा इथून दूर, महणजे िुमच्या पा्ठोपा्ठ 
िी ब्यादही टळेल.”

गुरुजींना हा ध्काच होिा. “मी कु्ठे जाणार? 
आतण दुसऱ्या गािाि गेलो, िरी तिथे हेच सगळे 
प्रशन ्ेयिील ना?” 

“दुसऱ्या गािाला नाही, लांब अरण्याि तिकडे 
जा कडेकपारीि! महणजे ्ेयईल िोही िुमच्या 
मागोमाग.”

तबचारे गुरुजी! सगळ्या गािाचा तिचार करून 
शिेटी तनघाले अरण्याि जा्यला. मी थोड्ा 
तदिसांसा्ठी जाऊ, की का्यमचा, असे देखील 
त्यांनी तिचारले नाही. थोडी तशदोरी बरोबर घेऊन 
कोणाला न सांगिा िे एकटेच पा्यीपा्यी त्या खडिर 
प्रिासाला तनघून गेले.
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गुरुजी दिसत नाहीत महटल्ावर दरिदिनला वाईट 
वाटले खरे, पण त्ाने गाव सोडले नाही ते नाहीच. 
तो दतथेच उिास दिरत राही. पण एक दिवस 
त्ाच्ा मनात काही वेगळेच दवचार सुरू झाले. 
सकाळी ्ेऊन त्ाने शाळेची घंटा वाजवा्ला 
सुरुवात केली. का् झाले ते पाहा्ला काही मुले 
धावत आली. 

“चला, पळा, बाकीच्ांना सांगा. आजपासून 
शाळा सुरू होणार आहे. िहा दमदनटांत शाळा भरेल. 
जे ्ेणार नाहीत, त्ांची खैर नाही, लक्ात ठेवा!”

सातच दमदनटांत सगळी मुले शाळेत पोचली. 
अहाहा! अशी दशसतबद्ध शाळा कधी कुणी 
पादहलीच नसेल. दरिदिन गुरुजींचे सवाांवर बारीक 
लक् असे. खऱ्ा गुरुजींसारखा प्ेमळ समजूतिार 
आवाज काढून दशकवण्ाचा दरिदिन प््त्न करी, 
पण ते काही त्ाला िार जमत नसे. त्ाने कधी 
कुठल्ा मुलाला दशक्ा केली नाही, पण तरी लक् न 
िेण्ाची आदण अभ्ास पूण्ण न करण्ाची कोणाची 
टाप नवहती! ्ा उनाड महटल्ा जाणाऱ्ा मुलांचे 
अभूतपूव्ण उत्तम दशक्ण होऊ लागले.

दरिदिनला चच्णचे तसे िार काही महत्व वाटत 
नवहते. “दतकडे नाहीतरी कोणी जातच नवहते,” 
त्ाने दवचार केला. “पण गुरुजींची बाकीची 
कामे सुरू ठेवा्ला हवीत.” मग तो आजारी, 
महाताऱ्ाकोताऱ्ा लोकांना भेटी िेऊ लागला. त्ाला 
वनौषधींची चांगली मादहती होती. त्ामुळे (आदण 
त्ाच्ा भेटी वाढू न्ेत ्ा भावनेमुळे) लोकांना 
चांगला गुण ्ेऊ लागला. 

पुढचा टपपा होता, तो गररबांना जेवण, मित 
पुरवण्ाचा. मित द्ा्ला दरिदिन ्ेणार महटल्ावर 
गावातील गररबांची संख्ा एकिम रोडावली. 
दरिदिनचा िेरा ्ेण्ाच्ा आत जो तो पटकन काम 
शोधा्ला जाई. आदण नाहीच दमळाले काम, तरी 

िुकट मित नको, असेच आता सगळ्ा गरजू 
लोकांचे महणणे पडले.

पाहता पाहता ऋतू बिलू लागला. शरिसंपात 
(२२ सपटेंबर) जवळ ्ेऊ लागला, तशी लोकांची 
धासती दशगेला पोचली. का् करावे? आपणच 
त्ाला मेजवानी िेऊ,  महणेल ते खा्ला िेऊ, 
कोवळी मुले हवी असतील, तर शेजारच्ा 
गावातल्ा अनाथाश्रमाचा पत्ता िेऊ, पण आमहांला 
आदण आमच्ा मुलाबाळांना सोड महणावे बाबा!

हे त्ांनी जेवहा दरिदिनला सांदगतले, तेवहा तो 
तुच्छतेने हसला. “तुमहांला? तुमच्ासारखी भेकड, 
सवाथथी, लबाड, कृतघ्न, नीच प्वृत्तीची माणसं 
मी खात नसतो. त्ांच्ा हातचं अन्न तर मला 
मुळीच आवडत नाही.” मग एक उसासा टाकून तो 
महणाला, “मला खाण्ाजोगा एकच भला, प्ामादणक 
आदण शूर मनाचा माणूस होता ्ा गावात. धाकटे 
गुरुजी. पण का् उप्ोग!”

“अरेरे! महणजे गुरुजींना दतकडे अरण्ात 
घालवून िेऊन आपण चूकच केली महणा्ची!” 
एक महातारा उदगारला. 

हा प्कार दरिदिनला तेवहा पदहल्ांिाच समजला. 
त्ाचे दपत्तच खवळले. त्ाची शेपटी लालभडक 
होऊन एखाद्ा उलकेसारखी धाडधाड जदमनीवर 
आपटत तळपू लागली. मोठ्ा प््त्नाने त्ाने 
आपल्ा रागावर दन्ंत्रण दमळवले. “तुमच्ाबद्दल 
माझं मत वाईट होतंच, पण तुमही एवढ्ा थराला 
जाल असं वाटलं नवहतं! अरे, तुमच्ा सुखासाठी 
रात्रंदिवस झटत होता तो दबचारा माणूस, आदण जरा 
तुमहांला धोका वाटला, की लगेच त्ाच्ा दजवावर 
उठलात तुमही! आता नीट कान उघडून ऐका. मी 
गुरुजींना परत घेऊन ्ेणार आहे. त्ांना त्ांच्ा 
चांगल्ा कामाचं िळ दमळा्लाच हवं. इथून पुढे 
चच्णचे आदण गावाचे प्मुख धाकटे गुरुजी! त्ा 
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बाकीच्ा पळपुट्ा धर्मगुरूंना राझा ननरोप 
पाठवा. जीव प्ारा असेल, तर इकडे निरका्चं 
सुद्ा नाही. आनि तुमही! वंदन करा गुरुजींना. 
आ्ुष्भर त्ांना सनरानाची वागिूक नदली 
नाहीत, तर राझ्ासारखा वाईट दुसरा कोिी 
नाही, लक्ात ठेवा. दोनच चांगल्ा गोषटी होत्ा 
तुरच्ा गावात. एक महिजे राझी प्रनतरा. ती 
री आता इथे ठेविार नाही. आनि दुसरी महिजे 
धाकटे गुरुजी. त्ांच्ाशी तुमही नीट वागला 
नाहीत, तर री देईन त्ा नशक्ेला त्ार राहा!!”

नरिनिनने आपले बोलिे खरे केले. त्ाची ती 
भव् प्रनतरा चच्मच्ा दारावरन काढून घेऊन 
तो आपल्ा रूळ ननवाससथानी गेला. आपल्ा 
गुहेच्ा वर त्ाने ती व्वससथत लावली. रग 
त्ाने गुरुजींना कसे शोधले, परत आिले, ती 
एक हृद्सपशशी गोषट आहे. पि ते रहत्वाचे 
नाही. रहत्वाचे हे, की त्ानंतर लोक खरोखरच 
गुरुजींना प्रेराने, आदराने वागवू लागले. आता 
अधूनरधून नरिनिनची चाहूल घेण्ासाठी त्ांची 
नजर आकाशाकडे वळत असे, ती बाब सोडा. 

पि खरे तर लोकांनी काळजी करण्ाचे 
कारि नवहते. संपातनदन आले आनि गेले, 
पि गुरुजींना खा्चे नाही, असे ठरवल्ावर 
नरिनिनला बाकी काही खाण्ाची इच्ाच रानहली 
नाही. आपल्ा प्रनतरेकडे पाहत तो गुहेच्ा  
दारात बसून रानहला, आनि हळूहळू क्ीि होत 
ररन गेला. 

आज तुमही त्ा गावात गेलात, तर तुमहांला 
चच्म नदसेल, त्ाच्ा नभंतींवरचे ्ोटे नरिनिन 
नदसतील, पि ती भव् प्रनतरा रात्र आता  
नतथे नाही. 

-धनवंती हर्डीकर 
dhanavanti@gmail.com

(नशक्ितज्ज्ञ) 
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अंकनगरीचे उत्तर 

वेचक-रोचक 

अमित वालझाडे- पुणे मिल्ह्ातील 
िुन्नर तालुक्ातील नारा्णगाव 
्ेथे पुणे-नामिक हा्वेलगत 
अमित वालझाडे ्ांचे Foodies 
Kitchen नावाचे हॉटेल आहे. इथे 
्ेणाऱ्ांना वेगवेगळे पदाथ्थ तर ते 
खाऊ घालतातच; त्ामिवा् िाताना 
प्रत्ेकाला एक आगळीवेगळी भेटही 
देतात. त्ांनी मतथल््ा पररसरात सेंमरि् 
परसबाग फुलवली आहे. त्ात िेवगा, 
तुळस, मवड्ाची पाने, सू््थफूल, पुमदना 
आदींची बाग लावली आहे. ्ा बागेतली 
रोपे ते त्ांच्ा हॉटेलिध्े थांबणाऱ्ा 
प््थटकांना भेटसवरूपात देतात. ही 
हटके गोषट करून ते सवत:चे आडनाव 
तर साथ्थ करतातच; त्ाचबरोबर 
प्ा्थवरणालाही आपल््ा परीने हातभार 
लावतात हे उल्लेखनी्!

-×ðƒæÙæ Áæðàæè, (çàæÿæ‡æÌ’™æ)
joshimeghana.23@gmail.com
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ईश्वरी आणि ओवी अगदी बालपिापासनूच्ा 
मणैरििी. ईशवरीच्ा आईन ेईशवरीच्ा जनमानतंर 
बकेँत मोठ्ा पदावर असललेी नोकरी सोडली 
होती. ओवीची आई एका समाजसवेी ससं्ेत 
मणहलानंा णवणवध गहृउद्ोगाचं ेप्रणिक्षि दणे्ासाठी 
समनव्क महिनू काम बघत अस.े कामावरून 
घरी आल्ानतंरही णतला बरचेदा फोनवर बोलावे 
लागत अस.े ईशवरीच्ा आईचा 
का्म णतच्ावर पिू्ण फोकस होता. 
ईशवरीला मागण्ापवूवीच वसतू 
आणि मदत णमळत अस;े तर 
ओवीला मारि णज्े अडेल 
णत्,े आणि माणगतल्ावरच 
आईची खारिीला्क मदत 
णमळत होती. ्ा दोघी एका 
िाळेत, आठवीत णिकत होत्ा. िाळेत 
वकततृव सपधधेची घोषिा झाली. ्ा जोडगोळीन ेभाग 
घतेला. सपधधेचा णवष् होता- ‘प्ा्णवरि’. सपधधेची 
त्ारी सरुू झाली. ईशवरीच्ा आईन ेइटंरनटेवर, 
पसुतकाचं ेसदंभ्ण बघनू पाच णमणनटाचं ंएक अणति् 
छान भाषि त्ार केल.ं त ेमोबाइलमध् ेरकेॉड्डही 
केल ंआणि ईशवरीला पाठ करा्ला णदल!ं ओवीच्ा 
घरी ओवीन ेणवष् साणंगतला, तवेहा जवेताना आई-
बाबा आणि ओवीच्ा ्ा णवष्ावर गपपा झाल्ा. 
बाबान ेझोपण्ापवूवी डा्णनगं टेबलवर त्ा णवष्ािी 
सबंणंधत, ओवीला समजतील अिी दोन पसुतकं 
काढून ठेवली. कारि पढुच ेदोन णदवस तो टूरला 

काळजी ...चुकतमाकत शिकत, िहाणं 
होण्ाच्ा प्रवासातल्ा गोष्टी! 

जािार होता. “आज आपि बोललो त्ाआधार ेआणि 
ही पुसतकं चाळून त ूमदु् ेकाढून ठेव. आपि माडंिी 
किी करा्ची त ेठरवू्ा दोन णदवसानंी!” बाबा 
महिाला.  

ओवीने आनंदाने मान हलवली. झोपताना 
आईने णतच्ा वाचनात आलेल्ा प्ा्णवरिपरूक 
उपक्रमाबद्ल सहज गपपामंधून णतला साणंगतलं. 

आपल्ा कोिकोित्ा सि, उतसवात प्ा्णवरि 
केंद्रस्ानी असत,ं असं णतने ओवीला 

णवचारलं. ओवीने असा णवचार कधीच 
केला नवहता. पि आईने प्रशन टाकताच 
णतला त्ावर णवचार करताना खपू मजा 
आली. मधल्ा दोन णदवसातं आईने घरी 

कंपोसट खत करा्चं छोटंसं बकेट आिल.ं 
ओवीच्ा वाढणदवसाला दरवषवी त ेसगळे 

णमळून एक झाड लावत असत. दोन णदवसानंी 
बाबा आला. तोप य्ंत ओवीकडे बरचे मदु् ेगोळा झाले 
होत.े त ेओवीने णलहून काढले. ओवीचे भाषि त्ार 
वहा्लाच पाच णदवस लागले.

ईशवरीचं भाषि एवहाना पाठही झालं होत.ं तरी 
ईशवरी मध्चे एखादा िबद णवसर ेआणि मग णतला 
पढुचं काहीच आठवत नसे. आता णतला ्ाचीच 
काळजी वाटू लागली होती... ऐन सपधधेत नीट 
आठवलं नाही तर!? 

ओवीची वेगळीच तऱहा! मदु्ाचंा क्रम ठरला, 
पि पाच णमणनटातं णतचे सव्ण मदु् ेबसेनात! महिनू 
काही गोषटी रद् केल्ा. डबल बेल झाली की 
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समारोप करायला सरुुवात करायची, तरच वेळेत 
भाषण सपंले, याची काळजी घयावी लागणार, हे 
ततन ेठरवनू टाकल.ं तसा सरावही ततन ेसरुू केला. 
बरोबर दहावया तदवशी सपर्धेचा तदवस उजाडला. 
शाळेत जाताना दोघी एकत्रच तनघालया. वाटेत 
गपपाही झालया. ईशवरीन ेततची काळजी वयकत केली. 
तवेहा ओवीन ेततला र्ीर तदला आतण भाषण वेळेत 
पणू्ण वहाव ंमहणनू मी काय काळजी घणेार आहे, हे 
ओवीन ेईशवरीला सातंगतल.ं

सपर्ा्ण सरुू झाली. ईशवरीचया चहेऱयावर काळजी, 
असवस्थता सपषट तदसत होती. हळूहळू ततचया 
काळजीच ंभीतीत रूपातंर कर्ी झाल,ं ह ेततचं 
ततलाच कळल ंनाही. याचा पररणाम महणनू का 
कोण जाण,े पण चौथया-पाचवया वाकयालाच ती 
अडखळली. पढुच ंकाहीच ततला आठवनेा. भरलया 
डोळयानंी ती जागवेर यऊेन बसली. 

ओवीचा नबंर आला. “आपण छान तयारी केली 

आहे. चार तमतनटाचंया बेलकडे लक्ष ठेवायची 
काळजी घयायला हवी,” हे ततने सवतःला 
बजावलं. अततशय ओघवतया आतण ततचया वयाला 
साजशेा भाषेत ती बोलू लागली. ऐकणारहेी लक्ष 
दऊेन ऐकू लागले. चार तमतनटानंी डबल बेल 
झाली. ओवीने सतक्कतनेे भाषणाचा छान समारोप 
केला. तनकालाची वाट न बघताच तमत्र-मतैत्रणींनी 
ततचे अतभनंदन करायला सुरुवात केली. ईशवरीही 
यात सामील झाली. ईशवरी सहज बोलून गलेी, 
“ओवी, त ूकाळजी घतेलीस आतण मी काळजी 
केली.” 

ओवीने ततला ्थोपटून जवळ घतेलं आतण 
पढुचया सपर्धेची तयारी आपण दोघींनी एकत्र 
करायची असं ठरवून टाकलं!

-कांचन जोशी
kanchanpjoshi76@gmail.com

(संसककृत अभयासक)

वेचक-रोचक शेणातून बनवलं सोनं- शेण म्हटलं की आपण सगळे शी शी करून नाक 
वेंगाडतो आणण त्ापासून कोसो दूर पळतो. णदललीतील ‘सोणन्ा णव्हार’ 

्ेथे रा्हणाऱ्ा शशी शरामा रात्र ्ाला अपवाद आ्हेत. त्ांनी ्ा शेणालाच 
आपले उतपन्ाचे साधन बनणवले आ्हे. दोन वराांपूववी कोणीतरी स्हज बोलता बोलता, शेणापासून 
णदवे बनवून रोजगार णरळवू शकतो असं त्ांना सांणगतलं. त्ावरून प्ेरणा घेत त्ांनी गुगल आणण 
्ुट्ूबवर त्ासंबंधी राण्हती णरळवा्ला सुरुवात केली. त्ा राण्हतीचा अवलंब करून सवतः घरी 
उतपादने बनवा्ला सुरुवात केली. शेजारी रा्हणाऱ्ा लोकांकडून २५ रूप्े प्णत बादली दराने 
शेण घेत त्ांनी सुरुवातीला उदबत्ी बनवली. ्हळू्हळू करत त्ांनी सवत:चा व्वसा् वाढवला.
आज शेणापासून णदवे, उदबत््ा, ्हार, लक्री आणण गणेशाच्ा रूतवी, ्ाबरोबरच लवंग आणण कापूर 
जाळण्ासाठी, तसेच धाणरमाक णवधींरध्े नैवेद्ासाठी त्ांच्ाकडे शेणाच्ा वाट्ा्ही बनवल्ा जातात. 
्होणलका द्हनासाठी शेणाच्ा ्हारांना्ही दरवरवी खूप रागणी असते. ऐकीव राण्हतीवर शरामा ्ांनी 
सुरू केलेल्ा ्ा व्वसा्ात आज फकत त्ा एकट्ाच नव्हे, तर ‘सोणन्ा णव्हार’ ्ा पररसरातील 
अजून पन्ास रण्हला्ही त्ांच्ाबरोबर स्हभागी झाल्ा आ्हेत. 

-×ðƒæÙæ Áæðàæè | joshimeghana.23@gmail.com | (çàæÿæ‡æÌ’™æ)
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मिनू.. मिती पसरलंय तुझं िपाट. 
आत्ाचया आता आवर ते.

आवर िाय आवर? 
िापूसिोंड्ाची गोषट सांगू िा?

तुझं दपतर तरी जागेवर आहे िा? प्रगती-
पुसतिावर सही िरायची होती ना?

सही िाय सही? िापूसिोंड्ाची 
गोषट सांगू िा?

मिनू.. बाळा.. जरा आपलयासाठी पाणी घे.

पाणी घे पाणी िाय? 
िापूसिोंड्ाची गोषट 

सांगू िा?

हं! असस होय. 
थांब.. बघतेच 

तुला.

आई.. तू प्रगती-पुसतिावर सही 
िरायला मवसरलीस?

मवसरलीस िाय मवसरलीस? 
िापूसिोंड्ाची गोषट सांगू िा?

अगं आई.. िसिरी निो िरूस. 
उद्ा द्ायचंय िला ते शाळेत.

िसिरी िाय िसिरी? 
िापूसिोंड्ाची गोषट सांगू िा?

नाही नाही.. अगं ए.. आई! 
पलीज झोपू निोस.

ही ही ही  
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