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कागद, छपाई यांसह सि्ष खि्ष िाढलयाने जानेिारी २०२२ पासून 'ियम्' मावसकािे 
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'वयम्Ó' वाचकांनो, दर मसहनयाला २० तारखेपययंत तुमहांला अंक पोहोचला नाही तर 
'वयम्Ó'चया दयूरधवनी कमांकावर सोमवार ते शकुवार सकाळी १० ते संधयाकाळी ६ या 

वेळात संपक्क साधावा, ही सवनंती. -संपादकीय आवण वितरण विभाग  
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मुखपृष्ठाविरयी-

विमणी (House Sparrow) 
आवण बाभूळ (अॅककेवशया 
वन्ोवटका)- बाभळीचया 
झाडािर सकाळ-
संधयाकाळ विमणयांिी जणू 
काही शाळाि भरते. नुसता 
क्क्ाट! बाभळीचया 
झाडािा उपयोग पक्ी घरटे 
कराय्ा हमखास करतात. 
बाभळी्ा मो्ठे काटे 
असलयाने वशकारी पक्ी 
आवण प्राणयांपासनं या 
छोट्ा पकयांिं रक्ण होतं. 
सुगरण पक्ी तर हमखास 
बाभळीिर आप्ं झु्तं  
घरटं बारंतो. परदेशी 
झाडांऐिजी बाभळीसारखया 
असस् देशी झाडांिी 
्ागिड रसतयाचया बाजू् ा 
कराय्ा हिी.

बहुरंगी बहर 
प्रश्नावली 

पुढील अंकनात! 
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होते. आता लवकरच आपलं अॅप येणार आहे. 
तयासाठी तयार असलेले ऑडिओ आपण मुलांना 
ऐकवत होतो. तयामुळे खेळणयासाठी, ऐकणयासाठी, 
अंक चाळणयासाठी मुलांची झुंबि उित होती. 
लातूरची काही मुलं ‘वयम्’ची एकदम फॅन आहेत. 
ती मुलं दोन-अिीच तास प्रवास करून उदगीरला 
आली आडण आपलया दालनात मसत रमली. ती 
आपलया माडसकातलं काय काय वाचलं, आविलं, 
यावर आमचयाशी मनमुराद गपपा मारत होती. 
साडहततयक गपपा हा तर संमेलनाचा मुखय हेतू 
असतो. या आपलया वाचक मुलांनी तो आनंद 
डमळवून डदला.

वाचनाचया प्रांगणात नवयाने येत असलेलया 
मुलांना ‘वयम्’ माडसक ऐकून, पाहून माहीत होतं. 
तयाबद्दल अडिक जाणून घेणयाची उतसुकता होती. ती 
मुलं दालनात ठेवलेलया आपलया अंकांची चळत 
चाळायची. आनंडदत वहायची. पालकांना महणायची 
की, आमहांलाही दरमहा हे माडसक हवं. काहींचे 
पालक हा हट्ट चांगला मानून लगेच पुरवायचे. काही 
पालक मुलांना ओरिायचे, की तू कुठे काय 
वाचतोस, महणून. काही जण मुलांचा हट्ट डबलकूल 
पुरवायचे नाहीत. मग जेमतेम एखादा जुना अंक 
घेऊन द्ायचे. पालकांनी एकही अंक घेऊन न 
डदलयामुळे रिवेलया झालेलया काही मुलांना बघून 
मग आमहांलाही वाईट वाटायचं. अशा काही मुलांना 
मग आमहीच एखादा अंक भेट देऊन टाकायचो.

या साडहतय संमेलनासाठी आलेले बहुतेकसे सव्व 
साडहततयक आपलया दालनात येऊन बघून, भेटून 
गेले. साडहतय संमेलनाची परंपरा अशीच पुढे 
दीघ्वकाळ चालू राहणयासाठी तर तुमचया वयाचया 
मुलांना साडहतयाची गोिी लागायला हवी. नाहीतर 
पुढे, काही वराांनी कोण, कोणासाठी करणार हा 
उपदवयाप? तयामुळे मुलांना वाचनाची आवि 
लावणाऱया आपलया माडसकाचं दालन आहे तरी 

‘वयम्’ दोस्तांनो, 
उदगीर ह ेलातरू डजलह्ातील महाराष्ट्र-कना्वटक 

सीमचेया जवळच ंशहर. गलेया मडहनयात डतथे  
अडखल भारतीय मराठी साडहतय संमलेन झालं. तयाचे 
अधयक्ष होत ेआपल ेभारत सासण.े ‘वयम्’चया जनुया 
वाचकानंी तयाचंी ‘समशरे कुलपूघर’े ही माडलका 
आपलया माडसकात क्रमशः वाचली असले. ‘आपले’ 
समंलेनाधयक्ष आडण या मराठवािा प्रांतातलया 
आपलया वाचकाचंा आग्रह महणनू माझयासह आपली 
‘वयम्’ टीम समंलेनाला गलेी होती. डतथ ेपसुतक 
प्रदश्वनाचा मोठा मािंव होता. तयात आपण दोन 
गाळयाचंा रदं सटटॉल घतेला होता. आपला हा सटटॉल 
महणज ेमलुाचं ंडमनी समंलेन झाल ंजण!ू 

आपलया अंकाची काही कवहरपेज डिझाइनस, 
आपलया डनयडमत लेखकांचे फोटो यांचे रंगीत व 
आकर्वक फलेकस लावून आपला सटटॉल छान  
सजवला होता. आपलया अंकात आपण डवडवि 
शबदखेळ, डचत्रखेळ प्रडसद्ध करत असतो ना, तयाचे 
मसत रंगीत डप्रंट्स आपलया सटटॉलसाठी करून नेले 
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जमला 
वाचकांचा 

मेळा
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‘वयम्’ मासिकाचया स्टॉलवर खेळांचा आनंद लु्ताना बालवाचक वर्ग   

िंमेलनाधयक्ष भारत िािणे‘ज्ानपीठ’ सवजेते दामोदर मावजो

कवी दाि ूवैद्य, लखेक फारूक काझी, प्रभाकर िाळेरावकर, 
‘वयम्’चया िपंादक शुभदा चौकर आसण आपलया सनयसमत वाचक 
शाभंवी बारोळे, रासिका चामल ेआसण सिया लड्ा (ज्ानप्रकाश, लातरू)

कवी एकनाथ आव्ाड, लखेक बालाजी इंरळे आसण आबा म्ाजन 

‘वयम्’ मासिक ्ीम िास्त्यक डटॉ. पृथवीराज तौर

माजी िंमेलनाधयक्ष लक्मीकांत देशमुख आसण मुले 

ज्ानप्रकाश, लातूर शाळेची मुले आसण िसवता नर्रे मॅडम 



कसं, तिथे इिक्या झुंडीने मुलं कशी कया् ्ेियाहेि, 
हे बघया्लया सर्व सयातहत््क उ्सुकिेने र प्ेमयाने 
्ेऊन गेले. लहयान मुलयांसयाठी तलतहणयाऱ्या कयाही 
सथयातनक सयातहत््कयांशी आमच्या मसि ओळखी, 
गप्या झयाल्या. आ्ले लेखक फयारूक कयाझी  
तिथे आले, िर आ्ली रयाचक मुलं लगेच  
महणयाली, “िुमची चुटकी आमहयांलया जयाम आरडली.” 
आ्ल्या मयातसकयाि तन्तमि तलतहणयाऱ्या कयाही 
सयातहत््कयांच्या लेखनयालया दयाद देऊन ््यांची चौकशी 
करणयारे रयाचकही ्या िीन तदरसयांि भेटले. लयािूर, 
नयांदेड ्ट्टयािल्या शयाळयांच्या तशक्षकयांनी खयास बसने 
मुलयांनया इथरर आणलं होिं. संमेलनयाि बयालकुमयार 
सयातह््याचया आकर्वक मयांडर होिया. तिथे सरि:ची 
कतरिया सयादर करण्याची संधी तमळयालेली अनेक 
मुलं िर ‘र्म्’ रयाचणयारीच होिी. िी कौिुकयाने 
आ्ल्या मयातसकयाच्या दयालनयाि ्ेऊन ््यांची कतरिया 
आमहयांलया महणून दयाखरि होिी. घरचं कौिुक हरंसं 
रयाटिं नया! 

संमेलनयाच्या आदल्या तदरशी उदगीरच्या िीन 
शयाळयांनी आमहयांलया मुलयांशी संरयाद सयाधया्लया 
बोलयारलं होिं. तिथे भेटलेली मुलं िर आई-
रडलयांच्या मयागे लयागून ‘र्म्’च्या दयालनयाि आली 
आतण मसि खेळून, रयाचून, ऐकून गेली. 

आमही एकच करया्च ंठररल ंहोिं- खयास 
समंलेन ्याहया्ल्या आलले्या मलुयानंया सयातह््याि 
रमण्याचया अनभुर आ्ल्या दयालनयाि द्या्चया. ््याचं्या 
लक्षयाि रयातहलया ्यातहज ेहया सयातह््याचया उ्सर! 
््यानंयाही रयाटल ं्यातहज ेकी रयाचनयाि, लखेनयाि 
रमण्यािही मजया असिे. महणनू अशया रगेरगेळ्या 
अतॅकटत्हटीज ठेरल्या हो््या ‘र्म्’च्या सटटॉलरर.   

सरि: संमेलनयाध्क्ष भयारि सयासणे, संमेलनयाचे 
प्मुख ्याहुणे ‘ज्यान्ीठ’ तरजेिे कोकणी सयातहत््क 
दयामोदर मयारजो, करी दयासू रैद्, एकनयाथ आ्हयाड, 
बयालयाजी मदन इंगळे, अनुरयादक ्ृथरीरयाज िौर 

तकिी नयारं सयांगू... असे अनेक जण आ्ल्या 
दयालनयाि ्ेऊन गेले. ्या सरयाांनया इथली रयाचक 
मुलयांची गददी बघून तदलयासया रयाटि होिया की, आजची 
मुलंही रयाचियाि, सयातह््याि रमियाि!  

उदगीरच्या संमेलनयाि कयाही तज्हयाळ्याच्या 
मयाणसयांशी मेळ जमलया. हे शहर आमहयांलया अनोळखी 
होिं. तिथे रयाहण्यासयाठी ्ुरेशी हटॉटेलं, लटॉज न्हिे. 
्ण कयाही भल्या मयाणसयांनी आमची सर्व ््रसथया 
उत्तम केली. सगरोळी ्या खेडेगयारयािील ‘संसककृिी 
संरध्वन मंडळ’च्या शयाळेचे प्मोद देशमुख ्यांच्या 
्ुढयाकयारयाने आमहयांलया ््ंकटरयार कुलकणदी ्यांनी 
््यांच्या बंगल्यािली जयागया रयाहया्लया तदली. नरतसंग 
कंदले आतण ््यांचे सहकयारी आमचे तमत्र बनून 
आमच्यासयाठी धड्डि रयातहले. आमही संमेलनयाच्या 
आदल्या तदरशी रेलरेने उदगीरलया उिरियाच ररक्षया 
घेऊन आले आतण ्रिीच्या प्रयासयासयाठी 
सोडया्लयाही आले. ््या चयार तदरसयांि आमहयांलया 
््यांची अिोनयाि मदि झयाली. ्रक्या तठकयाणच्या 
संमेलनयाच्या प्यांगणयाि संरेदनशील, मदि करणयारी 
मयाणसं आमहयांलया लयाभली आतण दोन तदरसयांि िे 
शहरही आमहयांलया आ्लं रयाटू लयागलं.

आ्लं कयाम आ्ल्यालया असया आनंद आतण नरी 
नयािी तनमया्वण करण्याची संधी देिं, महणून मलया 
आ्ल्या कयामयाबद्दल कया्म ककृिज्िया रयाटिे. 

ऐन एतप्लच्या अखेरीलया उदगीरची हरया एकदम 
गरम आतण कोरडी होिी. ्ण तिथे मनयाि ओलयारया 
असलेली मुलं-मयाणसं भेटली आतण एक सुखद 
अनुभर तमळयालया. ‘संमेलन’ ्या शबदयाच्या ्ोटयाि 
‘मीलन’ महणजे ‘एकत्र ्ेणं’ हया शबद दडलया्. 
आमच्यासयाठी आतण आ्ल्या ‘र्म्’ मयातसकयाच्या 
दयालनयासयाठी िर हे उदगीरचं संमेलन ््या अथया्वलया 
सयाजेसं ठरलं!  

-शुभदा चौकर  
cshubhada@gmail.com
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पावसाचं थैमान थांबत नव्हतं. कसततुराचा नवरा 
कंपनीतच अडकून बसला ्होता. पाळण्ातला 
जिवािी आजि पाचवीत जिकिारी कल्ािी 
्ांना कवटाळून कसततुरा प्हाटेची वाट 
पा्हत ्होती. एवढ्ात िेिारचा ्हिमंता, 
“वज्हनी, पोरांना घ्ा आजि भराभर बा्हेर 
पडा. कडा कोसळतो्.” एवढंच बोलून 
पतुढच्ा घरी ्हीच ्हाळी द्ा्ला वेगाने जनघून 
गेला. क्षिभर जतला सतुचेना, का् करावं ते! 
पि धीर एकवटून ती दोन्ही मतुलांना घेऊन 
घराबा्हेर पडली. झपाझप मोठ्ा रस्त्ाकडे चालू 
लागली. जतला पाठीमागे जकंचाळ्ा-जवव्हळिं ऐकू 
्ेऊ लागलं, तसं जतने मागे वळून पाज्हलं. जविेच्ा 
लखलखाटात जतची आपली मािसं गाळ-मातीत 
रुतत ्होती.

“कल्ािी, वेगाने धावत ्हिमंताकाकांच्ा मागे 
िा. मागे वळून बघू नकोस. िाळा सोडू नकोस 
लेकरा!” असं म्हित ती्ही धावू लागली. दलदल 
आजि पाण्ावरून पा् घसरत ्होते. ्हातात तान्ह ं
बाळ ्होतं. िेवटी ती ्हरली. दलदलीत अडकली. 
पि कल्ािी मात्र आईची आज्ा तंतोतंत पाळत पतुढे 
जनघाली. ती सतुरजक्षत ्होती.       

थोड्ाच वेळात उिाडलं. गावातल्ा पन्ास-

साठ लोकांपैकी फकत द्हा-बारा मािसं आजि 
कंपनीत अडकलेली दोन-तीन मािसं असे 
एकूि पंधरा िि जिललक ्होते. बाकीचे सारे ्त्ा 
कोसळलेल्ा कड्ामध्े ना्हीसे झाले ्होते.

कल्ािीचे बाबा जतला भेटले तेव्हा कल्ािीला 
पोटािी धरून ्त्ांनी ्ंहबरडा फोडला. ल्हानगी 
कल्ािी बावरून गेली.

दोन-तीन जदवस सतुरू असलेल्ा मदतका्ायात 
फारसं का्ही ्हाती लागलं ना्ही.

गावातल्ा िाळेतच सवया लोकांची ता्तपतुरती सो् 
केलेली ्होती. कोि कोिाची समिूत घालिार? 
आजि किी घालिार? पाऊस थांबला.

कल्ािी पा् पोटािी घेऊन बसली ्होती. 
“िाळा सोडू नको” ्ेह आईचे िबद 
जतला पतुन्हा पतुन्हा आठवत ्होते. 
समतुपदेिक, सव्ंसेवी संसथांच्ा 
मदतीने गाव दोन-तीन मज्हन्ांत 
वरकरिी तरी वसलं. कल्ािी पतुन्हा 
िाळेत िाऊ लागली.

िमीन खचल्ामतुळे ्ही दतुघयाटना 
झाली ्ेह भूगोल जिकताना पतुढे वरयाभरात कधीतरी 
जतला समिलं. झाडं लावल्ाने अिा दतुघयाटना वाचू 
िकतात, ्ेह्ही जतला भूगोलातूनच समिलं.

आता कल्ािी गावातल्ा सवाांकडून िांभूळ, 
आंबा, करवंदाच्ा जब्ा गोळा करते. रोपं त्ार 
करते. पावसाळ्ाच्ा सतुरुवातीला जिक्षक आजि 
वगायातील जमत्र-मैजत्रिींसोबत ती मोकळ्ा िागेत 
झाडं लावते. ्ही झाडं िगावीत ्ासाठी प्र्त्न 
करते. ्त्ा रुििाऱ्ा, िगिाऱ्ा आजि वाढिाऱ्ा 
झाडांबरोबर कल्ािी्ही पतुन्हा रुिते्, िगते् 
आजि वाढते्सतुद्ा!

-कांचन जोशी
kanchanpjoshi76@gmail.com

(संसककृत अभ्ासक)

समजूतदारपणे वाढणाऱ्ा ववचारी 
मुलीची भावुक गोष्ट!
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आपण इथे उन्हाळी सुट्हायांत मजहा करतोय, पण 
आत्हा, यहा क्षणी जगभरहात अशी लहाखो मुलयां आ्ेत, 
जी आपलहा जीव मुठीत घेऊन जगत आ्ेत. 
सवत:चयहा घरहापहासून दुरहावलेली, उपहासमहारीने ्ैरहाण 
झहालेली, शहाळहा बयांद झहालयहाने ह्रमुसलेली... 

प्रतयेक युद्ध ्े मुलहायांसहाठी फहारच जहाचक असतयां. 
‘युहनसेफ’ यहा मुलहायांसहाठी कहाम करणहाऱयहा जहागहतक 
सयांसथेचहा अ्वहाल सहायांगतो की, गेलयहा १० वरहाांत 
जगभरहात हठकहठकहाणी सुरू असलेलयहा सशसत्र 
सयांघरहाांमधये सुमहारे २० लहाख मुलयां महारली गेली. ४० 
ते ५० लहाख मुलहायांनहा अपयांगतव आलयां. १ कोटी २० 

लहाख मुलयां बेघर झहाली. १० लहाखहायां्ून अहिक मुलयां 
तयहायांचयहा पहालकहायांपहासून हवलग झहाली. 

सयांघर्ष सुरू असलेलयहा कहा्ी देशहायांतील पररससथती 
तर फहारच भयहाव् आ्े. सीररयहातील ९९ टककके 
मुलयां सयांघर्ष सुरू असलेलयहा भहागहात रहा्हात आ्ेत. 
अफगहाहणसतहानचयहा सयांघरहा्षत सवहा्षहिक मुलयां महारली 
गेली आ्ेत. लैंहगक ह्यांसहाचहारहालहा बळी पडलेलयहा 
मुलहायांची सवहा्षहिक सयांखयहा सोमहाहलयहात आ्े, तर 
नहायजेररयहामधय ेलढणयहासहाठी सशसत्र दलहात भरती 
झहालेलयहा मुलहायांची सयांखयहा सवहा्षहिक आ्े. 

कहा्ी हदवसहायांपूववी युक्केनचयहा सोहफयहा यहा १३ 
वरहाांचयहा शहाळकरी मुलीने ‘बीबीसी ब्ेकफहासट’मधय े
हवचहारलयां, “बॉमब्ललयहायांपहासून वहाचणयहासहाठी 
लोक बयांकस्षमधये लपून बसले आ्ेत, हतथलयहा 
आश्रयसथहानहायांत मुलयां जनम घेतहाययांत. लोकहायांची घरयां 
बेहचरहाख झहाली आ्ेत. रुगणहालययां, शहाळहा उदधवसत 
झहालयहा आ्ेत. ्े सहारयां कहा ्ोतयांय?” ल्हानगयहा 
सोहफयहाने पोटहतहडकीने हवचहारलेलहा प्रशन जणू 
युक्केनचयहा लहाखो मुलहायांचयहा मनहातलहा प्रशन आ्े. 

अफगहाहणसतहान, सीररयहा, येमेन, हफलीपहाइनस 

प्रत्येक ्ुद्ध हये मुलांसाठी 
फारच जाचक असतं. 
आत्ा, ्ा क्षणी 
जगभरात अशी लाखो 
मुलये आहयेत, जी आपला 
जीव मुठीत घयेऊन जगत 
आहयेत... 
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आणि इराक या देशांत लढा देणयासाठी शस्त्ं 
उचलिाऱया मुलांचं प्रमाि सरावाणिक आहे. ‘सेवह 
द णचल्ड्रन’ संस््ेचया एका सहयोगी संस््ेनं 
सुटका केलेल्या १७ रर्षीय जीनने साणंगतलं की, 
“एकदा आमही मुलं नदीत पोहत असताना काही 
लोक आमहांला जबरदस्तीनं जंगलात घेऊन गेले. 
णकतीतरी णदरस तयांनी आमचा छळ केला, आमहांला 
मारहाि केली. आमचयारर शस्त्ं उचलणयाची 
सकती केली. लोकांना कसं मारायचं आणि पळरून 
नयायचं हे आमहांला णशकरलं.” जीनरर डेमोक्रॅणटक 
ररपब्लक ऑफ काँगोतील सशस्त् गटात सामील 
होणयासाठी जबरदस्ती करणयात आली होती. 

मुलांवर युद्ाचा पररणाम 
युद्ाचा लहानगयांरर रेगरेगळया पद्तींनी  

पररिाम होतो. 
 काही जिांना संघर्ावात आई-बाबा गमरारे 
लागतात. 
 युद्काळात कुटुंबाची पोटाची खळगी भरणयासाठी 
पालक जास्त वयग्र होतात. मुलांना तयाचंा सहरास 
पुरेसा णमळत नाही.  युद्ादरमयान शाळा झाली नाही तर णशक्षि 

णमळत नाही. 
 णनरावाणसतांचया छारणयांत राहिारी मुलं तर भयाि 
रास्तर जगतात. 
 युद्ात अपंगतर आलेल्या मुलांनी केरळ आपला 
एखादा अरयर गमारलेला नसतो, तर तयाचसोबत 
आयुषय भरभरून जगणयाचया संिींना ते कायमचे 
मुकतात. 
 ताजे, पौबषटक अन्न, शुद् पािी, स्रचछता, 
राहायला घर, आरोगयसेरांची उपल्िता  

 सोमालिया, डेमोक्रॅलिक 

रिपब्िक ऑफ काँगो, 

अफगालिस्ान, सीरिया आलि आ्ा 

युक्रेन या देशां्ीि मुिांवि युद्ाचा 

सवावालिक परििाम झािा आहे. 

 २४ फरेब्ुवािी २०२२ िोजी 

युक्रेनवि िलशयाने आक्मि 

करेलयापासून,  ल्थलया २० िाख 

मुिांना देश सोडून जाणयास भाग 

पडिे, असे ‘युलनसेफ’ने महििे 

आहे. युक्रेनमिीि ११ िाखांहून 

अलिक मुिांनी पोिंडमधये, 

्ि हजािो िोकांनी िोमालनया, 

मोलदोवहा, हंगेिी, सिोवहालकया 

आलि चेक प्रजासत्ाक येथे आसिा 

घे्िा आहे.

‘बीबीसी ब्ेकफास्ट’मधये 
युक्ेनची सोणफया णतचं मत 
मांडताना  
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पॅट्रन हा युक्रेनचया सैनयदलांचया ताफयातला एक चार 
पायांचा सैननक आहे! युक्रेनमधये रनियाने पेरलेले 
िेकडो भू-सुरंग याने िोधून नदलयामुळे ते ननकामी 
करता आले. युक्रेनचे अधयक्ष वालोदोमीर झेलेन्सकी 
आनि कॅनडाचे पंतप्रधान ज्स्ीन ट्रुडो या दोघांनी 
‘मेडल फॅार डेनडकरे्ेड सर्वहहिस’ हा पुर्सकार देऊन 
पॅट्रनचा सनमान करेलाय.

पॅट्रन हा जॅक रसेल ्ेररअर ब्ीडचा आहे. 
मािसापके्षा शवान मंडळींची वासाची संवेदना खूप 
जा्सत असते. तयामुळे संरक्षिाचया कामात तयांचा 
सहभाग घेतला जातो. 

आिखी एक गंमत- ‘जेरसलेम पो्स्’ने एक 
बातमी नदलीये. युक्रेनमधये नवं पो्स्ाचं नतकी् 
येऊ घातलंय…. तया नतनक्ावर किुाची छबी असावी 
यासाठीचा पोल सुरू झालाय. ‘मो्सकवा’ ही युद्धनौका 
आनि पॅट्रन यांचयात चुरस आहे. जयाला सगळयात 
जा्सत मतं, तयाचं नचत्र तया पो्स्ाचया नतनक्ावर 
यिेार आहे. कोिीही मत देऊ िकतं. तुमहीही 
पॅट्रनला मत देऊ िकता!

भारतीय सैनयदलं असोत की पोलीस…, तयांचे 
भलेदांडगे जमहिन िेफर्ड्स आनि गलेलठ्ठ लॅब्ाडोसहि 

चार पायांचा सैननक!

आपि बघत असतोच. पॅट्रनला बघून 
तया सगळयांची आठवि आली. पॅट्रनचया 
नननमत्ाने आज तया सगळयांना thank 
you महिावंसं वा्लं!

-भक्ती निसुरे
bhaktibisure@gmail.com

या गोष्टींची चणचण होऊ शकते.
 अशाने मुलांचं आरोगय बिघडतं, तयांची 
प्रबतकारशकती कमी होऊ शकते. 
 बनरावाबित मुलं कुपोषण आबण िंिगवाजनय 
आजारांना िळी पडतात. 

 युद्ादरमयान लिीकरण राहून जातं,  
जयामुळे िालमृतयूंचं प्रमाण राढतं. 
 युद्ात दहशत, भयारह, प्रबतकूल पररस्थितीचा 
िामना करारा लागलयाने, मानबिकदृषट्ाही मुलं 
खचतात. 
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 युद्धादरमयधान मुलं तयधांचयधा समुदधायधापधासून, 
तयधांचयधा संस्कृतीपधासून विलग होतधात. 

‘यवुनसेफ’, ‘सेवह वद विल्ड्रन’ यधांसधारखयधा 
संस्धा संघर्षमय भधागधातील मुलधांसधाठी सुरवषित 
आवि अनु् ूल वनिधारधा देणयधासधाठी धडपड ्रतधात. 
वत्ल्यधा मुलधांनधा वि्तधा यधािं, खेळतधा यधािं, 
यधा्ररतधा वििेर सुविधधा तयधार ्ेल्यधा जधातधात. 
तयधांचयधा आरोगयधािी ्धाळजी घेतली जधाते. मुलधांचयधा 
हक्धांसदभधा्षतील धोरि बनविणयधातही अिधा संस्धा 
मधाग्षदि्षन ्रतधात. 

झुंज देणारी धाडसी मुलं!
युद्धाचयधा छधायेत जगधािं लधागलेली बहुतधांि मुलं 

वििटपिे पररसस्तीिी झुंज देतधात. व्तीही प्रवत्ूल 
पररसस्ती असली तरी मुलं िधांततेनं जगणयधािधा 
प्रयत्न ्रतधानधा वदसतधात. जे आहे, ते सिधाांमधये 
िधाटून घेतधात. समसयधा उदभितधात, तेवहधा आपल्यधा 
परीनं ए्वरितपिे उपधाय िोधतधात. जेवहधा अन्न, 
पधािी, खेळिी अ्िधा इतर ्ोितयधाही िसतूंिी 
्मतरतधा भधासते, तेवहधा गरजधा पूि्ष ्रणयधासधाठी 
परधा्ोटीिी सज्षनिीलतधा दधाखिधािी लधागते. ए्धा 
पधाल्धाने ्धारिे सीट बले्ट िधापरून मुलधांसधाठी 
झोपधाळधा बनिलधा. बफधा्षळ प्रदिेधातल्यधा अने् मुलधांनी 
उपलबध घरगुती सधामधानधांतून स्ी सधाधनं बनिली 
आवि स्ीइंग ्रणयधािधा प्रयत्न ्ेलधा.

प्रवत्ूल पररसस्तीत जगतधानधाही मुलधांनधा 
युद्धापूिवीिधा रमय ्धाळ आठित असतो, तयधांिी 
सिप्ं जधागी असतधात. यधा जोरधािर ते ित्षमधान 
वनभधािून नेतधात. यदु्प्रिि भधागधांमधय ेअंधधाऱयधा 
तळघरधात रधाहणयधािीि गोषट घयधा... मुलं जेवहधा 
अंधधाऱयधा तळघरधात ए्रि बसलेली असतधात, तेवहधा 
तयधांचयधासधाठी तो ए् सि्षसधामधानय अनुभि असतो. 

तयधांनधा तो िधाईट, अपमधानधासपद अनुभि िधाटत नधाही. 
वनिधा्षवसत छधाििीत रधाहिधारधा ए् मुलगधा सधांगत 
होतधा, ‘वनिधा्षवसत छधाििीत वमळिधारी डधाळ मलधा 
आवि मधाझयधा भधािधालधा आिडधायिी, पि आमचयधा 
पधाल्धांनधा मधारि ती फधार िधाईट लधागधायिी.” मुलधांमधय े
अन्नधाबद्दलिे पूि्षग्रह नसतधात!

युद्प्रिि प्रदेिधांतील लहधानगयधांमधये 
‘पॉवझवटसवहटी’ असते. लि्रि छधान वदिस 
येतील, यधांिर मुलधांिधा विशिधास असतो. “मलधा 
विषि् वहधायिंय, पुढचयधा वपढीलधा विवषित 
्रधायिंय, ्धारि विषििधामुळे िधांततधा येते.” हे ए्धा 
अफगधाि वनिधा्षवसत मुलीिं िधाकय महिूनि मनधािर 
्ोरलं जधातं. युद्धामुळे आपलं बधालपि हरिून 
बसलेल्यधा अिधा लधाखो लहधानगयधांनधा महिूनि ्ड् 
सलधाम!

-सुचिता देशपांडे 
suchitaadeshpande@gmail.com

(जयेषठ परि्धार)
(लेखधातील फोटो इंटरनेटिरून सधाभधार)
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आज रवििार. सकाळी आजी-आजोबा मंडईत 
जाऊन ताजी ताजी भाजी आवि फळं घेऊन आले. 
गिार, भेंडी, वसमला वमरची आवि कोबी. केळी 
आवि सफरचंद पि आिली. अनियने छोट्ा 
जाळीदार वपशवया आिलया.

आता ही भाजी सिचछं धुिायची. पुसायची आवि 
वरिजमधे ठेिायची.

अनिय लागला कामाला. वपशवयांचे आकार 
पाहून तयाप्रमािे तयाने भाजया ठिेलया.

नंतर एका वपशिीत सफरचंद ठेिली. 
आवि मग तयाने वपशिीत ठेिणयासाठी केळी 

उचलली तर केळयांकडे पाहात आजी महिाली, 
“नको..नको.”

“अगं नको.. नको काय? तुला नको तर खाऊ 
नकोस पि मी खाईन की..”

“अरे मीसुद्ा खाईन, पि..”
“अगं आजजेऽऽ म.. नको का महितेस?”
“अरे अनिू, केळी वरिजमधये ठेिू नकोस..”
“का? ती ताजी नाहीत का? तू तर नेहमी 

महितेस की, ताजया भाजया वरिजमधये ठेिलया की 
ताजयाच राहतात.”

“हो. खरंय.”
“म..म मला सांग सफरचंद वरिजमधये  

ठिेून चालतात तर केळी का नाही ठेिायची? 
ही तर दोनही फळंच आहेत ना?”

“वरिजमधय ेआपि सि्व 
प्रकारचया भाजया, फळं 
चागंली राहािी महिनू ठेितो. 

पि केळयाला 
वरिजमधली गार 
हिा सोसत नाही.”

“पि का?”
“अर,े केळी हे 

विज्ञानञाची फोडणी विलेली  
धमञाल गोष्ट-
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फळ उष्ण कटिबधंातील आह.े त्ामळेु गरम हवा, 
उष्णता ्ा फळानंा मानवत.े कचच्ा केळ्ाचंा 
घड झाडावरून उतरवला की तो टिकण्ासाठी 
खास उबदार जागते ठेवतात. त्ामळेु केळी 
चागंली टिकतात. मह्णनू तर टिकललेी केळी 
नहेमी उघडी, मोकळ्ा हवते ठेवतात.”

“अगं आजी, खरं मह्णजे ्ा उष्ण 
कटिबंधातल्ा केळ्ांना गार हवेत मसत फ्ेश 
वािलं िाटहजे ना? ि्ण तू तर मह्णतेस, त्ा 
केळ्ांना गार हवा सोसत नाही. असं का?”

“केळी टिकत असताना टकंवा केळ्ाची 
टिकण्ाची प्रटरि्ा सुरू झाली की टफ्जमधला 
थंडावा त्ांना सोसत नाही. कार्ण केळ्ामध्े 
‘ऑररडेझ’ नावाचं संप्रेरक असतं. टिकलेलं 
केळं जर टफ्जमध्े ठेवलं तर ऑररडेझमध्े 
रासा्टनक प्रटरि्ा होऊन केळं काळं िडतं.”

“मग मला सांग, समजा कचची टहरवी केळी 
टफ्जमध्े ठेवली तर ती ि्ण काळी िडतील की 
तशीच टहरवी कचची राहतील?”

“चांगला प्रशन टवचारलास. ि्ण मला सांग 
तुला का् वाितं..?”

“अं.. कचची टहरवी केळी टफ्जमध्े ठेवली 
तर ती तशीच कचची टहरवी राहतील.”

“शाबास! मला वाितं, आता कचची कैरी 
टफ्जमधे ठेवा्ची की टिकलेला हािूस  
आंबा टफ्जमध्े ठेवा्चा, हे तुला सहज  
ओळखता ्ेईल.”

“हो तर. नककीच!”
“मह्णून तर ‘मोकळ्ा हवेत मन फुलतं, 

फळ टिकतं’ ही टचनी मह्ण लक्ात ठेव.”
-राजीव तांबे 

rajcopper@gmail.com
(प्रटसद्ध बालसाटहतत्क)

साहित्य- आ्ताकृती ररकामा बॉकस, अॅरिेटलक 
कलस्स, लहान आकाराचे म्णी, कले, एक मोठा 
चििा म्णी, काड्डबोड्ड, वाटन्सश.
कृती- ररकाम्ा बॉकसला आतून सव्स बाजूंनी 
काड्डबोड्ड टचकिवून घ्ा. त्ामुळे बॉकसला 
मजबुती ्ेईल. आता बॉकसच्ा बाहेरील बाजूवर 
फोिोत दाखटवल्ाप्रमा्णे काड्डबोड्डचे तुकडे 
आट्ण छोिे म्णी टचकिवा. बॉकसच्ा िुढील 
आट्ण दोनही बाजूंवर कलचेे हँडल बनवून 
टचकिवा. समोरील बाजूवर एक मोठा चििा 
म्णी जाड दोऱ्ाने अडकवून घ्ा. हा म्णी 
कुलिाप्रमा्णे टदसेल.

आता संिू्ण्स बॉकसला काळ्ा व चंदेरी रंगाने 
शेटडंग करत रंगवा. रंग वाळल्ावर त्ाला 
वाटन्सश करा. अशा प्रकारे ही छोिीशी संदूक 
त्ार होईल. 

-SßM¤Âæ ß€ÙæÜè 
swarupamv@gmail.com 

संदूक

Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó ÁêÙ 2022 13



बहारदार शिशबराची मेजवानी  
‘बहुरंगी बहर’ या आपलया 
प्रकलपातील निवडक मुलांिा बक्ीस 
महणूि नमळते एक निनबर. आपली 
‘बहारदार’ मुलं या निनबराची 
अगदी वाट बघत असतात, कारण 
तयांचया मिात खदखदणाऱया, 
वयाचया या टपपयावर तयांचयासाठी  
महत्वाचया असलेलया नवषयांवर 
या निनबरात चचाचा होते. यंदा हे 
निनबर आमही ऑिलाइि घेतलं, 
कारण सवचा मुलांिा एकत्र राहायला 
बोलावूि तयांचया आरोगयाची 
जबाबदारी घेणयासारखी पररस्थिती 
अजूिही िाही. ‘बहुरंगी बहर’चया 
चार पवाांतील मुलांसाठी ४ मे ते ८ 
मे दरमयाि असलेलया या निनबरात 
्वत: डॉ. आंिद िाडकणणी आनण 
‘IPH’चे मािसतज्ज्ञ यांिी 
मुलांिी संवाद साधला. एक सत्र 
पालकांसाठीही होतं. 

या निनबराचया वृत्ानताचा हा  
भाग १. हे वृत्ांकिही या 
प्रकलपातील मुलांिीच केलं आहे. 
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आनंदकाकांशी गप्ा
यावर्षी पहिलयाांदाच ‘बिुरांगी बिर’चां हिहबर 

ऑनलाइन झालां, पण करोना काळात ‘िेिी नसे 
थोडके’! हिहबर जरी ऑनलाइन असलां तरी 
तयातलां ‘बिुरांगी’तव छान जपलां गेलां िोतां आहण 
डॉ. आनांदकाका (नाडकणषी) याांचयाबरोबरचां सत्र 
मिणजे तर Cherry on the top!  कुठलयािी 
हवर्यात न बाांधता, गपपाांची मैहिल रांगली.  
डॉ. काका आमिा गपपपष्ट मुलाांसोबत गपपा 
मारायला परिेक्ट कंपनी आिेत, यात वादच नािी. 
गपपाांना सुरुवात झाली ती आनांदकाकाांचया येऊ 
घातलेलया ‘बुदाांसोबत क्षणोक्षणी’ या सांग्रिाचया 
हनहममिहतप्रहरियेने! 

‘Social Media’ या आमचया पालकाांची 
डोकेदुखी ठरलेलया प्रकाराचा योगय वापर कसा 
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करावा याचे उत्तम उदाहरण महणजे आनंदकाका! 
अगदी Insta, Facebook  या हल्ीचया 
प्लॅटफॉम्मवर  tech-savvy होत तयाचा वापर 
तयांनी आपलया कववता, ्ेखांमधून समाजप्रबोधन, 
मानवसक आरोगय यांचया प्रसारासाठी कसा के्ा,  
प्रवतवरियांचे काही भन्ाट वकससे हे सगळं मजेदार 
शै्ीत ऐकव्ं.  

डॉकटर आनंदकाका हे वनषणात मनोववकास तज्ज्ञ 
आहेत हे तर आपलया सगळयांना माहीत आहेच, 
पण जेवहा तयांना कररअर वनवडणयाची वेळ आ्ी 
तेवहाचा सवानुभव सांगत तयांनी कररअर वनवडीचया 
प्रशनावर भाषय के्े. ‘ऐकावे जनाचे करावे मनाचे’ 
हा कानमंत्र देत तयांनी कररअर ऑपशनमुळे होणाऱया 
वविधा मनःससथिती्ा सामोरं जाणयाचा माग्म सांवगत्ा. 

समाजात अनेक हृद्य घटना रोज घडत असतात. 
काही वेळेस तयाचे पररणाम आपलयावर होतात, 
काही गोषटी मना्ा चटका ्ावून जातात. मग 
अशा वेळेस आपण काय करायचं, या प्रशनावर 
उत्तर देताना तयांनी आपण सोडव्ेलया काही 
प्रशनांचा संदभ्म वद्ा. जरी आपण समाजात 
होणाऱया वाईट गोषटी थिांबवू शकत नस्ो, तयांचया 

पररणामांची दाहकता कमी करू शकत नस्ो तरी 
आपलयाकडून जो काही खारीचा वाटा उच्ता येऊ 
शकतो तो नककीच उच््ा पावहजे!

Emotional breakdowns, भावनांचे 
चढ-उतार हे माणूस महणून कोणा्ाच चुक्े्े 
नाहीत, मग याचा वनचरा कुठे व कसा करायचा हा 
प्रशन सगळयांना असतो. तयासाठी आनंदकाकांनी 
सांवगत्े्ा उपाय आमहां्ा पट्ा- Emotional 
Safety Net.  कृती, ववचार, भावना यांचया  
Safety Netचा वेळोवेळी Maintenance कसा 
ठेवायचा, हेही तयांनी सांवगत्ं. 

ही रंग्े्ी गपपांची मैफ् कधी पूण्मववराम घेऊ 
नये असं प्रतयेका्ा वाटतं होतं, कारण अवघड 
गोषट सोपी करून सांगणयाचया आनंदकाकांचया 
हातोटीमुळे प्रतयेका्ा काही ना काही नवं उमजत 
होतं. यावर्षी आनंदकाकांची अशी ऑन्ाइन भेट 
झालयामुळे दुधाची तहान ताकावर भाग्ी गेलयाची 
भावना सगळयांमधयेच होती. पुढचया वर्षी ही कसर 
प्रतयक्ष भेटीतून भरून काढणयाचा वनशचय करत 
सगळयांनी एकमेकांचा वनरोप घेत्ा.

-सई काटकर (प्रथिम वर््म क्ा)

स्क्रीन व उपकरणांचा वापर
सधयाचया काळात सरिीनचा वापर वकती करावा 

ह्ाचं भान असणं गरजेचं आहे. वशवबराती् एक 
सत्र ‘सरिीन व उपकरणांचा सुयोगय वापर’ याच 
ववर्यावर होतं. माग्मदश्मन करणाऱया आयेशा खान 
आवण ऋजुता वचत्रे या दोघींनीही मानसशासत्रात 
पदवयुत्तर वशक्षण घेत्े्ं असून तयांना 
पौगंडावसथिेती् मु्ांबरोबर काम करणयात ववशरे् 
रस आहे, अशी तयांची ओळख शुभदामावशीने 

करून वद्ी.
दुपारचया वेळेमुळे वकंवचत पेंगुळ्ेलया आमचया 

मनांना ताजंतवानं करणयासाठी तया दोघींनी एका 
Activity ने सत्राची सुरुवात के्ी. करोनाचया 
काळात काम,  अभयास,  करमणूक,  बातमया,  
संवाद  या सगळयासाठी सरिीन हा एकमेव उपाय 
बन्ा होता. आता आपलया्ा प्रतयक्ष आवण 
वहचयु्मअ् यात्ा योगय बलॅ्नस राखत पुढे जाणं हा 
एकच पया्मय आहे. 
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व्हर्च्युअल असण्चयाच ेफया्चद-ेतोटे 
्चयावर आम्हही चचयायु केलही. सोशल 
मिमि्चयािळे् अनके बयाह्य उत्जेनया 
आपल्चयालया सतत मिळत असतयात. 
नवहीन गोषटींसयाठही exposure मिळण,े 
छंद जपया्चलया प्ोतसया्हन मिळण,े 
जयागरूकतया मनियायुण ्होण े्ह ेसोशल 
िहीमि्चयार्चया प्भयावयाच ेफया्चद ेआ्हते. 
्चयाउलट प्मसद्ध व्चकतींशही सवतःचही 
गरैवयाजवही तल्नया करण,े फोिो (fear 
of missing out) िळे् न पटणयाऱ्चया 
गोषटही करयाव्चया लयागण ेआमण सोशल 
िहीमि्चया appsर्चया अलगोररदििळे् 
ध्व्हीकरण ्होण े्ह ेसवयायुत घयातक 
पररणयाि आ्ेहत.

ह्यया चचचेि्ळे सोशल 
िहीमि्चयाबद्दलर्चया आम्हयाांलया न पटणयाऱ्चया 
गोषटही आम्हयाांलया सिोर ठेवतया आल्चया. 
त्चया दोघही वेळोवेळही आम्हही ियाांिलेल्चया 
ि्द्याांिध्चे आणखहीन भर घयालत 
्होत्चया. ्चयातून झयालां असां कही, सोशल 
िहीमि्चयाचही मनगेमटव्ह बयाजू आिर्चया 
ियाफ्फतच प्ढे आलही.  

त्चयानांतर आ्चेशयातयाईने screen 
time किही करण्चयासयाठही  practical 
सलले मदले. ऋज्तयातयाईने तही सवतः ्चया 
बयाबतहीत कया्च करते ते सयाांमगतलां. आमण 
कुठलां्हही तांत्र वयापरलां तरही सवतःवर 
देखरेख ठेवणां ्हेच सगळ्चयात ि्हत्वयाचां 
आ्हे ्हे्हही पटवून सयाांमगतलां. 

्हे सत्र खूप पररणयािकयारक झयालां.  
Relatable उदया्हरणयाांि्ळे त्चयाांचे ि्द्दे 
जवळचे वयाटले. 

-मुक्ता परतांजपे (प्थि वरयु BAMS) 

फिटनेस आफि सपपोर्ट्सचं महत्त्व
मिमजटल कयाळयात िैदयानही खेळ मकंवया मफटनेस 

ठेवणां ्हे खूप गरजेचां आ्हे. ्चयावरच आिचां ्हे सत्र 
्होतां. ्चया सत्रयात आम्हही सवयाांनही ियानसोपचयार तज्ज्ञ 
असणयाऱ्चया तसेच आांतररयाषट्ही्च खेळयािू असणयाऱ्चया 
दोन तयाईंशही- िॉ. देमवकया पयाटहील आमण रयामिकया 
ियारप ्चयाांर्चयाबरोबर िनसोकत गपपया ियारल्चया. 
‘आ्चनयुिॅन’ ्चया खितर सपिचेतहील इांमि्चन रेकॉि्ड 
्होलिर आमण एििही सया्चकॉलॉजही असणयारही 
देमवकयातयाई तसेच आांतररयाषट्ही्च मजिनॅससटकिध्चे 
भयारतयाचां प्मतमनमितव करणयारही रयामिकयातयाई ्चया 
दोघींनही्हही आिर्चयाशही गपपया ियारत खेळयाचां ि्हत्व 
आम्हयाांलया पटवून मदलां.

 सत्रयाचही स्रुवयात खळेहीिेळहीर्चया वयातयावरणयात, एकया 
सकवझने झयालही, ज््चयािध्ेच २० प्शन ्होत ेआमण त्चयात्हही 
प्त्चकेयालया पॉइांट्सदखेहील मिळत ्होत.े दमेवकयातयाईने 
कशयाप्कयार ेएि.िही.चही परहीक्या दते आ्चनयुिनॅ सपिचेचही 
त्चयारही करत मवमवि अिचणींनया सयािोरां जयात ्चश 
मिळवलां त्चयाचही गोषट सयाांमगतलही, तही गोषट खपूच 
प्रेक ्होतही. तसांच रयामिकयातयाईस्द्धया बयारयावहीचही परहीक्या 
दते असतयानयाच मतन ेमकतही सपियायु खळेल्चया आमण नांतर 
कशही वलि्ड कपिध्च्ेहही तही खळेलही ्ेह ऐकल्चयावर 
तर आपण जर वळेेचां ्चोग्च मन्चोजन केलां तर मकतही 
गोषटही सयाध्च ्होऊ शकतयात ्चयाचां गमणत आपसकूच 
िोक्चयात आकयार घ्चया्चलया लयागलां.

 आपल्चयालया आपल्चया क्ेत्रयात कया्चि चयाांगलां 
कयाि करण्चयासयाठही मफटनेस कसया रयाखयावया, 
िि्िे्हयासयारख्चया आन्वांमशक आजयारयाांनया दूर 
ठेवण्चयासयाठही खेळ कसे उप्च्कत आ्हेत, ्चया 
अत्चांत ि्हत्वपूणयु मवर्चयाांवरचही चचयायु सवयाांनयाच खूप 
भयावलही. त्चयानांतर प्शन-उत्रयाांर्चया वेळयात आम्हही 
िनयातले प्शन मवचयारले. ‘भयारतयात केवळ मरिकेटलया 
मिळणयारही लोकमप््चतया खेळसांसककृतहीसयाठही घयातक कया 
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पूरक?’ ‘खेळावरचा राजकारणाचा 
प्रभाव’, ‘खेळासाठी आवश्यक 
मानससकता’, ‘गसेमंग कलचर’, 
‘खेळाडूंचे तणाव व्यवस्ापन’ 
अशा सवसवध सवष्यांवर चचाचा होऊन 
सवाांनाच आपापल्या प्रशनांची 
समपचाक उत्तरं समळाली.  सत्ाचा 
शेवट करताना काहीही झालं तरी 
आ्युष्यात खेळाची सा् सोडू नका 
आसण सकमान एक तरी खेळ खेळा- 
हा संदेश ्या दोनही ताईंनी सदला. 

एकंदर सशसिर फारच मसत 
झालं. मात् आमहांला सगळ्यांना 
प्रत्यक्ष भेटून सशसिराची मजा 
घ्या्यची आस आहे. ती इच्ा 
लवकरच पणूचा होवो.  

  -सोहम प्रिया, आभा 
गोकर्ण (इ्यत्ता-अकरावी)

बहुरंगी बहर  
स्पर्धा 
२०२२ 
जुलै 

अंक्ंत! 

घर घेताना आधी पररसर बघायचे 
आता नेटवर्क रव्हरेज आ्ेह रा बघतात 
सवागत आ्हे तुमचे या मोबाइलचया युगात...
रंटाळा आलयास आधी गपपा मारायचे 
आता Online चॅटींगमधये रमतात 
सवागत आ्हे तुमचे या मोबाइलचया युगात...
प्रवासात आधी रस्याांचा आनांद लुटायचे 
आता गुगल मॅपचया रस्यात गुांततात 
सवागत आ्हे तुमचे या मोबाइलचया युगात...
खेळताना आधी ववटीदाांडू आवि गोट्ा खेळायचे 
आता पबजी आवि फ्ी-फायरमधये भाांडतात 
सवागत आ्हे तुमचे या मोबाइलचया युगात...
उठलयाबरोबर आधी वयायामाने सवतःला चाज्ज ररायचे
आता मोबाइलचे चाज्जर शोधत वफरतात
सवागत आ्हे तुमचे या मोबाइलचया युगात...
आधी लोर घरात असायचे 
आता नेटवर्क रव्हरेज के्त्ातसुद्ा नसतात
सवागत आ्हे तुमचे या मोबाइलचया युगात...
आधी जीवनात आनांद असलयास छान वाटायचे 
आता मोबाइलमधये चावजिंग असलयास छान वाटते
सवागत आ्हे तुमचे या मोबाइलचया युगात...
आधी लोर लॅँडलाइनमुळे ना्याांशी जोडले जायचे 
आता मोबाइलमुळे ्हवेतच उडतात
सवागत आ्हे तुमचे या मोबाइलचया युगात...

-ग्यत्ी शेरीकर, आठवी,
श्ीसकशन सोमाणी सवद्ाल्य, लातूर

उदगीर साहित्य समंलेनात 'व्यम्'च्या साहित्य दालनात 
आपल्या 'व्यम्'ची वाचक आहि छोटी कवह्यत्ी गा्यत्ी 
शरेीकरन ेकहवता सादर केली. चला, आपििी वाच ू्या! 

मोबाइलचे युग

प्िप्िर वृत्त, भाग २- पुढचया अंकात

📱

📱

📱

📱
📱

📱



‘पक्षी आणि झाडं’ हा माझ्ा अभ्ासाचा णिष् 
आहे आणि णचताांचाही. पक्ी आणि झाडाांचां 
नातां णिती अतूट आहे, त्ाचा अभ्ास मी 
िरत असते. झाडाांचा प्रसार (बीज-प्रसरि) 
िरण्ासाठी पक्ी मोठी भूणमिा बजाितात. 
धनेश (हॉन्नणबल) पक््ाला ‘गाड्डनस्न ऑफ 
द फॉरेसट’ (जांगलातले माळी) महितात. 
िड, णपांपळ, उंबर अशा महािृक्ाांचा 
बीजप्रसार ती खूप दूरिर िरू शितात.  
जैिणिणिधता जपण्ासाठी अशा िृक्ाांचा 
प्रसार महत्िाचा आहे. धनेश मोठी 
फळंसुद्ा सफाईने खातात आणि त्ातल्ा 
णब्ा सुरणक्त दूरिर पोचतात. जांगलात 
हॉन्नणबल असिां महिजे जांगलाचा दजा्न 
(Biodiversity) चाांगला आहे, असां 
समजा्चां!

्ा बदल्ात झाडं धनेशला णनिारा 
देतात. उंचच उंच झाडाांच्ा ढोलीचा 
िापर धनेश िषा्ननुिषषं िरतो. जांगल 
समृद् झालां िी आपोआपच इतर जीि 
णतथे सुखाने नाांदतात. छोट्ा िीटिाांपासून ते 
हत्ीप्षंत सगळेच जीि समृद् जांगलािर अिलांबून 
असतात! पररसरातील िपोिाच्ा (पाांढरी सािर) 
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झाडाकडे लक्ष द्ा. सध्ाच्ा ्ा दिवसात त्ाच्ा शेंगांमधून कापूस बाहेर ्ा्ला लागतो. लगेच सू््यपक्षषी 
(Sunbird), दशंपषी (Tailor Bird), वटवट्ा (Ashy Prinia) तो गोळा करा्चषी लगबग 
करतात. हा कापूस ते घरट्ाच्ा आत अंथरा्ला वापरतात. कापूस नेताना सोबत दब्ाहषी िूरवर नेल्ा 
जातात. साहदजकच बषीजप्रसार होतो. 

फॉरेसट आऊलेट दकंवा डूडा हा एक लुपत होण्ाच्ा मागा्यवर असलेला पक्षषी. ्ालासुद्ा दिवसा 
सागाच्ा झाडाचा उप्ोग दनवाऱ्ासाठषी होतो. सागाच्ा सुकलेल्ा राखाडषी पानांमध्े ते अगिषी एकजषीव 
होऊन बसतात (Camouflage)! कपोकासारख्ा झाडांचा उप्ोग तांबट घरटं करण्ासाठषी 
करतात. त्ाचं लाकूड मऊ असल्ाने त्ांना चोचषीने दिद्र पाडा्ला सोपं जातं. 

सुगरण नेहमषी बाभळषीच्ा झाडांचा उप्ोग झुलता बंगला बांधण्ासाठषी 
करतात. त्ाच्ा काट्ांमुळे त्ांचं संरक्षण होतं. पळसाला ्ेणाऱ्ा फुलातषील 
मधासाठषी दहवाळषी पाहुणे पक्षषी िूरिुरून ्ेतात. त्ांना त्ांच्ा परतषीच्ा 
प्रवासासाठषी हे मध शक्तवध्यक ठरतं.

ऐन, बेहडा, हळिू, अजु्यन आदण जांभळासारख्ा दवशालका् उंच 
वृक्षांचा उप्ोग अनेक दशकारषी पक्षषी घरटषी करण्ासाठषी करतात. 
दचंचेसारख्ा महावकृ्षांचा वापर बगळे, ढोकरषी, पाणकावळे घरटषी 
बनवण्ासाठषी करतात. अशा एखाद्ा महाका् 
झाडावर शेकडो पक्षषी एकाच वेळषी दनवास करताना 
दिसतषील. अशषी अनेक उिाहरणं िेता ्ेतषील. 

महणजे कोणते पक्षषी कोणकोणत्ा झाडांशषी 
कसं नातं जोडतात, हे बघणं फार रोचक आहे. 
हषी दनरषीक्षणं मषी माझ्ा दचतांत उतरवण्ाचा 
प्र्त्न करते. 

तुमहषी ्ा पावसाळ्ात एक तरषी झाड 
लावून त्ाचषी जोपासना करणार ना? 
आदण ते झाड कसं वाढतं, त्ाबरोबर 
आणखषी का् का् घडतं, तेहषी नषीट बघा!  

-भाग्यश्री पटवर्धन 
bhgya2510@gmail.com

(दनसग्य अभ्ासक)
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आपल्या मयासिकयाच्या एसरिल अंकयाचं आसि ्या जूनच्या अंकयांच कव्हर सजने ियाकयारलं्, 
सिचं ्हे मनोगि. सिच्या सचतयांमयागे सिचया अभ्याि आ्हे. 



सुगौलीच्या छावणी भागातील भल्ाथोरल्ा 
बंगल्ाच्ा न्ाणीघरांमधून ररकी-टिकी-िावीने 
अगदी एकट्ाने जे घनघोर ्ुद्ध केलं, त्ाची ्ी 
गोषि. ्ां, आता टिंपी पक््ाने त्ाला मदत केली 
आटण टभंतीच्ा कडेकडेने टिरणाऱ्ा चुचुंदरने 
त्ाला सलला टदला ्े खरं, पण प्रत्क्ष लढाई तर 
ररकी-टिकी-िावीनेच केली.

ररकी-टिकी-िावी ्ा एक छोिा मुंगूस ्ोता. 
लालगुलाबी डोळे आटण नाकाचा िेंडा, दाि केस, 
िुलारल्ावर बॉिलब्रिसारखी टदसणारी िेपिी, 
पुढच्ा टकंवा मागच्ा कुठल्ा्ी पा्ाने िरीराच्ा 
कुठल्ा्ी भागावर स्ज खाजवता ्ेईल असं 
अगदी लवचीक अंग आटण उंच गवतातून सर्रकन 
जातानाची त्ाची ललकारी-- “ररक-टिक-टिकी-
टिकी-चक”!

एके टदविी अचानक आलेल्ा पुराच्ा जोरदार 
लोंढ्ाबरोबर तो त्ाच्ा आईबाबांच्ा टबळातून 

बा्ेर िेकला गेला आटण दूर वा्त गेला. त्ाला 
िुद्ध आली तेव्ा तो एका बागेत ्ोता.

“्े तर मेलेलं मुंगूस टदसतं्, आपण नीि  
पुरू्ा का त्ाला?” एक छोिा मुलगा म्णत ्ोता. 
त्ाचं नाव िेडी.

“नको, आधी त्ाला सवचछ कोरडं करू, 
कदाटचत टजवंत्ी असेल ते,” त्ाची आई म्णाली. 

'जगंल बकु'चे सपु्रससद्ध लखेक रुडयाड्ड सकपसलगं याचंा जन्म १८६५्मधये 
्मुबंई यथे ेझाला होता. भारतातील सिसग्ग आसि प्रािी-जीवि यावंर 
आधाररत अिके कथाकादबंऱया तयािंी सलसहलया. तयात प्राणयाचंया 
बारीकसारीक लकबींच ेसुदंर सचत्रि यतेे. पि खरे तर तया गोष्ी प्राणयाचंया 
िाहीत. ्मािसाचेंच गिु, अवगिु, चाररत्र्य, भावभाविा तयातं सदसतात. 
शरूवीर ररकी-स्की-्ावीची ही गोष्ही तयापंकैीच एक.  हा सतचा ससंषिपत 
आसि सवैर अिवुाद.
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स्वच्छ पुसून मऊ कापसात, उबेत ठ्ेवल्ा्वर 
थोड्ा ्वेळाने ररकी-टिकी-िा्वीने डोळे उघडले 
आटि टिंक टिली.

“हां, आता घाबर्वू नका त्ाला, बघू ते का् 
करतं्.” बाबा महिाले. ते इंग्रज अटिकारी होते 
आटि आपल्ा कुिुंबाला घेऊन नुकतेच त्ा 
भल्ामोठ्ा बंगल्ात राहा्ला आले होते.

मुगंसुाला घाबर्वि ंह ेखर ंतर मोठं कठीि काम 
असत.ं त्ाच्ा नाकाच्ा िेंड्ापासनू िपेिीच्ा 
िोकाप य्ंत कुतहूल आटि उतसकुता अगिी ठासनू 
भरललेी असत.े “चला िोिनू काढा!” ह ेत्ाचंं  
ब्ीि्वाक्. िदु्ी्वर आल्ा्वर ररकी-टिकीने 
ताबडतोब िोिका्ायाला सरुु्वात केली. आिी 
िेबल्वर, मग थिे ्छोट्ा िेडीच्ा खादं्ा्वर, 
त्ाच्ा कानािी हुगंनू मग जटमनी्वर, घरातनू बाहरे 
वहराडं्ात, मग परत िारापािी असा त्ाचा मकुत 
संचार सरुू झाला. “त्ाला थोडं खा्ला िऊे्ा. ते 
मजते राहीलस ंटिसतं्  आपल्ाकडे.” बाबा महिाल.े 

ररकी-टिकी-िा्वीला हे घर फारच आ्वडलं. 
िोिून काढण्ासारख्ा अगटित गोषिी टतथे होत्ा. 
पि रात्ी ररकी-टिकी-िा्वीला िेडीच्ा अंथरुिात, 
उिी्वर पाहून िेडीच्ा आईला काळजी ्वािा्ला 
लागली, “चा्वलं तर?”

“िक् नाही,” बाबा महिाले. “उलि एखाद्ा  
जाटत्वतं कुत्रापके्ा जासत चागंली राखि करील त.े”

सकाळी ल्वकर उठून, थोडंसं खाऊन ररकी-
टिकी-िा्वी बंगल्ाभो्वतीच्ा आ्वारात चककर 
मारा्ला टनघाला. आ्वार भलंमोठं होतं. काही 
फळझाडं, इतर झुडपं, बांबूची आटि उंच ्वाढलेल्ा 
ग्वताची घनिाि बिें, आटि काही भागात तर नुसतं 
रान माजलं होतं. “टिकार करण्ासाठी अगिी 
अप्रटतम जागा!” ररकी-टिकी-िा्वी उदगारला. 
बागेतून सुरयाकन इकडून टतकडे त्ाची भ्रमंती सुरू 
असताना मध्ेच त्ाला एका कािेरी झुडपाज्वळ 
कोिीतरी िुःखी आ्वाजात बोलताना ऐकू आलं. िोन 
मोठी पानं िाग्ाने एकत् टि्वून आत मऊ कापूस 
भरून टि्वलेलं एक सुंिर घरिं ्वाऱ्ा्वर हेलका्वत 
होतं. त्ाच्ा कडेला बसलेली टिंपी पक्ांची जोडी 
रडत होती.

“का् झालं?” ररकी-टिकी-िा्वीने ट्वचारलं.
“काल आमचं एक टपललू घरट्ातून खाली 

पडलं, ते नागाने खालल!ं”
“अरेरे! पि मी न्वीन आहे ्ा भागात, मला 

सांगा, हा नाग कोि आहे?”
त्ाला उत्तर िणे्ाऐ्वजी टिपंी पक्ाचंी जोडी 

टभऊन घरट्ात टिरू लागली, कारि त्ेवढ्ात त्ा 
झुडपाच्ा खाली ग्वतातनू ‘टफसस’ असा अगंा्वर 
िहार ेआििारा थडंगार आ्वाज आला होता. 
ग्वतातनू इचंाइचंान ेनागाच ंडोकं ्वर ्ते होत.ं भला 
मोठा काळा फड्ा नाग. आपल ंएक ततृी्ािं िरीर 
उंच तोलनू िरल्ा्वर तो झलु ूलागला. मनात का् 
चाललं आह,े ्ाचा थागं न लाग ूििेाऱ्ा जहरील्ा 
नजरने ंत्ान ेररकी-टिकी-िा्वीकडे पाटहल.ं “नाग 
कोि आह?े मी आह ेनाग! फड्ा नाग! बघ माझ्ा 
फण्ा्वरच ंपट्वत् टचनह! िडकीच भरले तलुा!”

फिा काढलेला नाग पाहून ररकी-टिकी-िा्वीला 
खरोखरच क्िभर िडकी भरली, पि कुठलंच मुगंसू 
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फार काळ घाबरून राहात नाही. शिवाय ररकी-
शिकी-िावीन ेतयाआधी कधी नाग पाशहला नसला, 
तरी आईन ेभरवलले ेनागाच ेतकुडे खालल ेहोत.े 
तयामळेु नागाला ठार मारून खाण ंह ेमुगंसुाच ंकामच 
आह,े ह ेतयाला माहीत होत.ं “त ेशचनहाचं ंराहू द,े”  
ररकी-शिकी-िावी आपली िपेिी फुलवत महणाला, 
“पण घरट्ातली शपलल ंखाण ंबरोबर आह ेका?” 

ररकी-शिकी-िावी आशण तयाचया मागचया 
गवतातली हालचाल नाग बारकाईने नयाहाळत होता. 
मुंगूस महणजे प्ाणािी गाठ हे तयाला माहीत होतं. 
ररकी-शिकी-िावीला बेसावध ठेवणयासाठी तयाने 
आपली फडा थोडी खाली एका बाजूला घेतली 
आशण महणाला, “हे बघ, बोलूया आपण जरा. तू 
नाही का आज उकडलेलं अंडं खाललंस? मग मी 
पक्ी खालला तर काय होतं रे?”

“मागे बघ, तुझया मागे बघ!” शिंपी पक्ी 
ओरडला. 

ररकी-शिकी-िावीन ेमाग ेबघणयातसदु्ा वळे 
घालवला नाही आशण क्णाधाधात िकय शततकी उंच 
उडी मारली. गपुचपू तयाचया मागनू यऊेन जीवघणेा 
हलला करणाऱया नाशगणीचा नमे तयामळेुच चकुला. 
ती जोरात फुतकारली. उडी घतेललेा ररकी-शिकी-
िावी खाली आला, तो शतचया पाठीवरच. ररकी-
शिकी-िावी अनभुवी, वयान ेमोठा असता, तर एकाच 

चावयात शतचया पाठीचा कणा कायमचा मोडून 
िाकणयाची ही उत्तम संधी आहे, हे तयाला उमगलं  
असत,ं पण तो अजनू लहान होता. नागीण मागनू 
िेपिीचा तडाखा दईेल, अिी तयाला भीती वाित 
होती. तयामळेु पिकन एक चावा घऊेन तो लगचे दरू 
झाला. नागीण जखमी झाली, चवताळली.

“शिंपया, दषुिा,” नाग ओरडला, पण शिंपयाचं 
घरिं उंचावर होत,ं शतथपययंत पोचणं नागाला िकय 
नवहत.ं इकडे ररकी-शिकी-िावीचे डोळे संतापाने 
लालेलाल होत होत.े मागचया पायावंर बसून, 
इकडेशतकडे पाहत तो रागाने शचतकारत होता. पाहता 
पाहता नाग आशण नागीण दोघहेी गवतात शदसेनासे 
झाले. ररकी-शिकी-िावी तयाचया माग ेगलेा नाही. 
दोघािंी एकदम लढता यईेल अिी तयाला खात्ी 
नवहती. पण दखुावलेले नाग हे गभंीरच प्करण होत,े 
आता पढेु काय, याचा शवचार करायलाच हवा होता. 

नाग-मुंगुसाचया लढाईत शवजय शमळवून देणाऱया 
शनणाधायक गोषिी दोनच; शतखि नजर आशण चपळाई. 
पापणी लवायचया आत नाग दंि करू िकतो. असा 
शवजेचया वेगाने आशण तोसुद्ा पाठीमागून आलेला 
वार आज आपलयाला चुकवता आला, महणून 
ररकी-शिकीला फार छान वाित होतं, पण तरीही 
शदवसभर तो सावध होता. खाणंसुद्ा तयाने जासत 
खालल ंनाही, कारण सुसत मुंगूस महणजे मंद मुंगूस. 
लढाई करायची तर सुसती येऊन चालणारच नवहतं. 

रात् झाली. िेडीला झोप लागलयावर ररकी-
शिकी तडक घराभोवती गसत घालायला शनघाला. 
अंधारात तयाची गाठ पडली ती शभंतीचया कडेकडेने 
शफरणाऱया गरीब शबचाऱया चुचुंदरिी. “मला मारू 
नको, दया कर, मला मारू नको,” चुचुंदर गयावया 
करत महणाला.

“सापाला ठार करणारे लोक शचचुंद्रा मारतात, 
असं वाितं का तुला?”

“जे सापांना मारतात, तेही सापांचया हातून मरू 
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शकतात. आणि अंधारात चुकून साप मलाच मुंगूस 
समजला तर?”

दुपारी ररकी-णिकीने अंगिात एक छोिासा 
णदसिारा पि अणतणिषारी मण्ार साप मारला होता, 
त्ािरून हे सगळं संभाषि चाललं होतं.

“असं काही होिार नाही. नाग बाहेर आहे, आणि 
तू तर आत आहेस.” ररकी-णिकी महिाला.

“का् सांगू, तुला माहीत नसेल, पि नाग  
आज सगळीकडे णिरतो आहे! ऐक, नीि कान 
देऊन ऐक!”

ररकी-णिकी सािधपिे लक्षपूि्वक ऐकू लागला. 
घरात सामसूम होती, पि बाहेर णभंतीजिळ बारीक 
खसपस ऐकू ्ेत होती. नहािीघराबाहेर मोरीच्ा 
तोंडाशी कुजबूज चालली होती ती नाग आणि 
नाणगिीचीच!

“मािसानंा मारून का् णमळिार?” नाग  
महित होता. 

“का् महिजे, मािसं नवहती, तेवहा मुंगूस  
होतं का इथे? मािसांमुळेच तो आहे इथे. तीच 
नसतील, तर तोही जाईल ना! मग आपलंच राज्!” 
नागीि महिाली.

“खरं्, मी हा णिचारच केला नवहता. आता 
मी आत जाऊन गुपचूप आधी त्ा मािसाला, 
मग त्ाच्ा बा्कोला आणि जमलं तर मुलालाही 
मारूनच बाहेर ्ेतो!”

हा भ्ंकर डाि ऐकल्ािर ररकी-णिकीच्ा 
अंगािर सरसरून कािा आला. त्ाचिेळी त्ाने 
मोरीच्ा भोकातून नागाचं लांबलचक धूड सािकाश 
सरपित आत णशरताना पाणहलं. त्ाला खूपच भीती 
िािा्ला लागली. आत णशरल्ािर नाग तसाच 
सािकाश अंघोळीचं पािी भरण्ाच्ा हंड्ाजिळ 
गेला. “ऐकतेस का गं, सकाळी तो मािूस इथेच 
्ेईल अंघोळीला. तेवहा त्ाच्ा हातात काठीणबठी 
काही नसेल. ती िेळ उत्तम. तोिर इथेच थांबतो मी 
गारव्ाला.”

नागाच्ा बोलण्ाला बाहेरून काहीच उत्तर आलं 
नाही, त्ामुळे नागीि आता दूर गेली असािी हे 
ररकी-णिकीने ओळखलं. 

हडं्ाला ििेोळे घालनू नाग झोपी जाईप य्ंत 
ररकी-णिकीन ेएिढीशी सदु्ा हालचाल केली नाही. 
सतबध राहनू तासभर त्ान ेिाि पाणहली. मग अगदी 
सािकाश, एका िळेी एकेकच सािध हालचाल 
करत तो हडं्ाकडे सरकू लागला. “पणहल्ाच 
उडीत नागाच ंकंबरडं मोडल ंपाणहज,े तो जर उलिून 
लढाईला आला, तर ररकी, मग तझु ंकाही खर ंनाही.” 
तो मनाशी महित होता. “उडी शपेिीिर नको, त्ात 
धोका आह.े आणि ही भली जाडजडू गद्वन, ती काही 
मला झपेिार नाही. डोकं! त्ाच ंडोकं आधी धरा्चं 
आणि सोडा्चचं नाही!” ठरल!ं 

नागाचं डोकं हंड्ापासून थोडं दूर एका बाजूला 
होतं, णतथेच झेप घेऊन ररकी-णिकीने चािा घेतला, 
दात गचच रुतिले, आणि हंड्ाला पाठ िेकून 
जोर लािून नागाचं डोकं खाली दाबलं. दुसऱ्ाच 
क्षिी नाग बेिाम होऊन त्ाला इकडे, णतकडे, 
खाली, िर, गोल णिरिून, हंड्ािर, जणमनीिर 
आपिू लागला. ररकीची सगळी हाडं णखळणखळी 
झाली, मार लागून त्ाच्ा सगळ्ा अंगाला ठिका 
लागला. पि पकड सैल करा्ची नाही असा 
त्ाचा णनशच्च होता. त्ाला भोिळ आली तरी 
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त्याने आपली पकड सोडली नयाही. नहयाणीघरयातील 
तयांब्या, सयाबण, ब्रश, सगळ्या गोष्ी ्या धुमश्चक्ीत 
गडगडत उधळल्या गेल्या. त्या आवयाजयाने घरयातील 
मयाणसयांनया जयाग आली. कया् होतं आहे हे पयाहतया्च 
बयाबयांनी नयागयाच्या पयाठीवर शॉ्गन्ची बॅरलस ररकयामी 
केली. ररकी-ट्कीच्या पयाठीशी जणू वीज्च पडली! 
जयाळ उठलया आटण त्याच्या अंगयावर्चे केसही थोडे 
जळले. आपण आतया मरतो अशी त्या्ची खयात्ी्च 
प्ली. पण नयाही, उल् त्याच्या पकडीतलं नयागया्चं 
डोकं मयात् टनजजीव होऊन पडलं होतं. बयाबयांनी 
ररकी-ट्कीलया अलगद उ्चललं. “आज ्या छोट्या 
मुंगुसयाने आपले प्याण वया्चवले.” ते महणयाले. 

सकयाळ झयाली तवेहयाही ररकी-ट्की्च ंसगळं अगं 
ठणकत होत,ं पण तो आपल्या कयामटगरीवर खशू 
होतया. “आतया रयाटहली ती नयागीण आटण टत्ची अडंी!” 
तो मनयाशी महणयालया. “टशपंी पक्ी कया् महणतो, पयाह.ू”

टशंपी पक्ी तर मुकतकंठयाने ररकी-ट्कीच्या 
परयाक्मया्चं आटण नयाग मेल्याच्या आनंदया्चं गयाणं गयात 
बसलया होतया!

“ही कया् गयाण ंगयात बसया््ची वळे आह ेकया! 
अजनू ्दु्ध सपंलले ंनयाही.” ररकी-ट्की थोडया 
रयागयावनू महणयालया, “नयागीण कुठे आह ेत ेसयागं आधी.”

“ते नयागया्चं कलेवर क्चऱ्याच्या ढीगयावर ्याकलं 
आहे, टतथे असेल!” 

“आटण टत्ची अंडी?”

“टतथे्च खरबुजयाच्या वयाफ्यात, टिंतीच्या बयाजूलया! 
तू ती आतया खयाणयार की कया्!!”

“नयाही, तसं नयाही, पण एक कयाम कर.” ररकी-
ट्की महणयालया. “तू नयाटगणीसमोर जयाऊन तुझया पंख 
तु्ल्या्चं नया्क कर, आटण टतलया तुझया पयाठलयाग 
करया्लया लयावून इकडे आण. मलया ती नसतयानया टतथे 
जया््चं आहे.”

टशंपी पक््यालया हे कयाही कळलं नयाही, पण 
पटक्णीलया कळलं. टतकडे नयाटगणीसमोर जयाऊन  
ती खुरडत खुरडत ्चयालया्लया लयागली. “अगं आई 
गं! पंख तु्लया मयाझया! त्या मयाणसयाच्या पोरयाने  
दगड मयारलया!”

“त्या ररकी-ट्कीलया मी मयारणयार होते, तेवहया 
ओरडून त्यालया सयावध करणयारी तू्च नया ती! मग 
आतया लंगडण्यासयाठी ्चुकी्ची जयागया टनवडलीस तू! 
आतया कुठे पळशील!” नयागीण फूतकयारत महणयाली 
आटण पटक्णीकडे सरप्ू लयागली. पयाठलयाग सुरू 
झयालया. पटक्णी पुढे, नयागीण मयागे. 

नयागीण खरबुजयाचं्या वयाफ्यापयासून दरू गले्यावर 
ररकी-ट्कीने लग्ेच टतथ ेधयाव घतेली. टतथ ेनयागया्ची 
एकदोन नयाही, तर प्ंचवीस अंडी होती. त्याचं्या 
अध्धपयारदशजी आवरणयातनू आतली कयाळसपयाां्ची 
वे्ोळी टदसत होती. वेळ न दवडतया ररकी-ट्कीन ेती 
फोडून ्याकया्लया सुरुवयात केली. तीन्च अंडी रयाटहली 
होती, तवेहया त्यालया पटक्णी्चया धयावया ऐकू आलया.

“धयाव, ररकी-ट्की, धयाव! नयागीण घरयाच्या 
वहरयांड्यात टशरली आहे. टतथे जीव घेईल ती 
कोणया्चया तरी. लवकर धयाव!”

दोन अंडी फोडून ्याकून आटण टतसरं अंड 
तोंडयात धरून ररकी-ट्की धडपडत पण वयाऱ्याच्या 
वेगयानं टतथे पो्चलया. नयागीण ्ेडीच्या खु्चजीजवळ 
वे् ोळे घयालून बसली होती. ्ेडी्चे आईबयाबया पयंाढऱ्या 
फ्फ्ीत ्चेहऱ्यानं अगदी सतबध बसले होते. “हलू 
नको, ्ेडी, हलू नको,”  बयाबया सयारखं महणत होते.
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“जरादेखील पुढे आलात ना तुम्ी कोणी, तर ्े 
पोर मेलंच म्णून समजा!” नागिणीने त्ांना कोंडीत 
पकडलं ्ोतं.

“आधी गतकडे गिंतीजवळ खरबुजांच्ा वाफ्ात 
जाऊन तुझी अंडी बघ! आगण मि राग्लेल्ा ्ा 
शेवटच्ा एकुलत्ा एक अंड्ाची गकंमत का्, 
ते सांि!” गतथे आलेल्ा ररकी-गटकीचं बोलणं  
ऐकल्ावर मात्र नागिणीने मािे वळून त्ाच्ाकडे 
पाग्लं. तेवढ्ात बाबांनी टेडीला आपल्ाजवळ 
सुरगषित ओढून घेतलं.

“फसली! फसली! चक्-चक्-चक्!” ररकी-
गटकी चुकचुकला. “तुझ्ा तावडीतून सोडवलं 
टेडीला! ्ो, आगण मीच धरलं ्ोतं काल नािाला. 
मरेसतोवर सोडलं ना्ी, ्े, लढ आता माझ्ाशी! 
घटका िरली आ्े आता तुझी!!

नागिणीने सवतःचं शरीर आकसून घेतलं, आगण 
सस्रंि सोडावी, तशी ररकी-गटकीच्ा अंिावर जोरात 
झेप घेतली. पण ररकी-गटकी सावध ्ोता. गतच्ा 
चारी बाजूंनी, गतचे वार चुकवत तो गवजेच्ा वेिानं 
्लत ्ोता. ती देखील गततक्ाच विेानं त्ाच्ा 
डोक्ाचा वेध घेत ्ोती. व्रांड्ातील चटईवर 
गतच्ा शेपटीचा वाळलेल्ा पानांसारखा सर्र सर्र 
आवाज ्ेत ्ोता. 

ररकी-गटकीचं त्ा राग्लेल्ा अंड्ाकडे 
जरा दलु्रषिच झालं, पण नािीण मात्र ्ळू्ळू 
त्ाच्ाजवळ जात ्ोती. एका षिणी गतने त ेतोंडात 
धरलं, आगण ती सुटलेल्ा बाणासारखी, चाबकाच्ा 
फटकाऱ्ासारखी आपल्ा गबळाकडे सुसाट गनघाली. 
गतला आता िाठलं ना्ी, तर पनु्ा पग्लीच ससथती 
्णेार, ् ेररकी-गटकीला कळत ्ोत,ं तो्ी गतच्ा 
माि ेगजवाच्ा करारावर धावला. गशंपी पषिीण ्े सारं 
पा्त ्ोती. नािीण जवळ आल्ावर ती घरट्ातनू 
खाली आली आगण नागिणीच्ा डोक्ावर गतने पखं 
फडफडवले. एका षिणासाठीच नागिणीने गतचं डोकं 
बाजलूा घतेलं आगण ती पनु्ा गनघाली. पण तो एक 
षिण ररकी-गटकीला परुसेा ्ोता. नागिणीची शेपटी 
तोंडात घट्ट पकडून आगण गबळाच्ा उतारावर आपले 
पा् रोवत तो्ी गतच्ा माि ेत्ा अंधाऱ्ा गबळात 
फरफटत िलेा. 

आता आत का् घडेल ्े कोणी सािंावं! बा्ेर 
शातंता पसरली. गशपंी पक््ाला दःुख आवरनेा. 
त्ाचं दःुखाचं िीत परमोचच गबदंलूा पोचलं, तवे्ा 
गबळाच्ा तोंडाशी थोडी ्ालचाल झाली. मातीने अिं 
माखलेला ररकी-गटकी एकेक पा् ओढत गबळाबा्रे 
आला. “झाला शेवट सिळ्ाचा! नािीण आता 
कधीच गबळाबा्ेर ्णेार ना्ी.” 

सवतःचा खूप अगिमान वाटावा, असं काम 
ररकी-गटकीने केलं ्ोतं. पण त्ाने िव्र बाळिला 
ना्ी. आपले दात, वेिवान उड्ा, सतक्कता आगण 
चपळाई का्म ठेवून तो घराची आगण बािेची 
राखण करत राग्ला, ‘का् गबशाद, मृत्ूचा दूत 
म्णून आलेला कोणी कपटी नाि गतथे परत  
पाऊल टाकेल!’ 

 -धनवंती हर्डीकर 
dhanavanti@gmail.com

(गशषिणतज्ज्ञ) 
(कथेतील गचत्रं इंटरनेटवरून सािार)
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तापमान प्रचंड, म्हणजे ५५० अंश सेल्शयसपेक्ा 
जासत आ्ेह. असा ्हा तपत ग्र्ह माणसाला कायमच 
मो्हीत करत आला आ्ेह. 

बुध (Mercury), शुक्र (Venus), पृथ्ी 
(Earth) आणण मंगळ (Mars) या आप्या 
सयू्यमालेतील चार ग्र्हांना ‘अंतग्र्य्ह’ असं म्हटलं 
जातं, कारण या गटातील सगळे ग्र्ह एकमेकांचया 
‘ज्ळ’ आ्हेत. गुरू (Jupiter), शनी 
(Saturn), युरेनस, नेपचयून आणण पलटुो या 
बाह्यग्र्हांपेक्ा ज्ळ आ्ेहत. 

मित्रांनो, ‘शुक्र तारा मंद ्ारा...’  ्हे गाणं 
तुम्हांला मा्हीत आ्हेच. गाणं फार सुंदर असलं, 
तरी कण्राजांनी या गाणयात शुक्राला तारा बन्ून 
टाकलं आ्हे. याचं कारण ब्हुधा तयाचया ्ेधक 
रूपात असा्ं. प्राचीन गीक संसककृतीने तर शकु्राला 
प्रेम आणण सौंदय्यदे्तेचं प्रतीक मानलं ्होतं. परंतु 
आप्याला मा्हीत आ्हेच, की शुक्र (Venus) 
्हा तारा नसून तो आप्या सौरमालेतील एक ग्र्ह 
आ्हे. दूर्रून अणतशय आकर्यक णदसणारा ्हा ग्र्ह 
प्रतयक्ात मात्र अणतशय ज्हाल आ्हे. तयाचया्रील 

दिसायला सुंिर पण प्रचंड तापमान 
असलेला शुक्र (Venus) नेमका 
कसा आहे, हे जाणून घेणयासाठी 
दतथे आपलं यान पाठवलं जाणार 
आहे. या सवारीची रंजक मादहती-
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पृथ्वीचा उपग्रह असलेला चंद्र आणि मंगळ 
यांचया्र भारताने यशस्वी मोणहमा आखलया. आता 
शुक्ा्र स्ारवी करणयाचवी तयारवी सुरू आहे. सधया 
सन २०२४चा णिसेंबर मणहनयाचा मुहूत्त तयासाठवी 
ठर्ला आहे. या मोणहमेला भारत सरकारकिून 
णहर्ा णसग्नल णमळाला कवी ते नककवी होईल.

या मोणहमेचा उद्ेश हा शुक् या ग्रहाचा पृषठभाग 
नेमका आहे तरवी कसा, पृषठभागा्र आणि तयाखालवी 
कोितया प्रणक्या सुरू असतात, या ग्रहा्रवील 
्ाता्रिात कोिते रासायणनक घटक आहेत, 
शुक्ा्रवील ्ाता्रिा्र सूया्त्रवील ्ादळांचा 
आणि सूया्तकिून होिाऱया रेणिएशनचा काय आणि 
कसा पररिाम होतो, शुक् ग्रहाचया ्ाता्रिात 
सूक्मजवी् आहेत का, आदवी गोषटींचा अभयास 
करणयात येिार आहे. तयासाठवी शुक्ा्र पाठण्णयात 
येिाऱया याना्र ज्ळपास १०० णकलो ्जनाचवी 
ण्ण्ध २३ उपकरिं बसण्णयात येिार आहेत. 
यापैकवी १६ उपकरिं हवी भारतवीय, तर सात उपकरिं 
हवी परदेशवी असिार आहेत. शुक्ा्र पाठण्णयात 
येिारे यान तया ग्रहाभो्तवी चार ्र्षं भ्रमि करत 
राहवील. याच काळात तया याना्रवील उपकरिांचया 

मदतवीने तया ग्रहांचा ण्ण्धांगांनवी अभयास करणयात 
येईल. या मोणहमेसाठवी ५०० ते १००० कोटवी रुपये 
खच्त येईल, असा अंदाज आहे.

जयाचा ्ेध घेणयासाठवी हवी मोहवीम हातवी घेणयात 
येिार आहे, तो शुक् हा ग्रह आहे तरवी कसा? 
तर शुक्ाचा वयास १२,१०० णकमवी आहे. तयाला 
सूया्तभो्तवी एक प्रदणषििा पूि्त करणयासाठवी २२४ 
णद्स लागतात. पृथ्वी पश्चमेकिून पू्वेकिे 
२४ तासांत एक परर्लन (स्तःभो्तवीचवी एक 
प्रदणषििा) पूि्त करते, तर शुक् हा ग्रह पू्वेकिून 
पश्चमेकिे परर्लन करतो आणि एक परर्लन 
पूि्त करणयासाठवी तयाला २४३ णद्स लागतात. 
मात्र हवी गोषट आपलयाला समजलवी, तवी १९६५ 
सालामधये! १९६३ सालामधये ‘अॅररणकबो रेणिओ 
दुबबीि’ तयार करणयात आलवी. या दुणब्तिवीचया 
मदतवीमुळेच १९६५ सालामधये शुक् आणि बुध या 
दोन ग्रहांना स्तःभो्तवी प्रदणषििा घालणयासाठवी 
णकतवी काळ लागतो, हे णनश्चत करणयात आलं! 

शुक्ा्र सूय्त पश्चमेला उग्तो आणि पू्वेला 
मा्ळतो. या ग्रहा्रवील ्ाता्रि अणतशय दाट 
आहे. इतकं, कवी तयाचया भूपृषठा्र पृथ्वीचया 
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तुलनेत १०० पट हवेचा दाब असतो. अततशय 
दाट वातावरण असलयाने या ग्रहावर प्रकाशाचया 
तकरणांचं अततअपवत्तन (hyper-refraction) 
होतं. या ग्रहावरचया वातावरणात ९५ टककके काब्तन 
डायऑकसाइड आहे. या ग्रहावर पाऊस पडतो, 
पण तो पाऊस सल्फयुररक अॅतसडचा असतो.
मात्र पडणारा हा पाऊस या ग्रहाचया भूपृष्ापययंत 
पोचूच शकत नाही. या पावसाचया थेंबांचं सल्फर 
डायऑकसाइडमधये रूपांतर होतं आतण तया वायूचे 
कण या ग्रहाचया वरचया वातावरणात  
्फकेकले जातात. 

शुक्र या 
ग्रहावरचा एक 
तदवस पृथवीवरचया 
एका तदवसापेक्ाही 
खपूच मो्ा असतो. 
याचं कारण या ग्रहाचा 
सवतःभोवती त्फरणयाचा 
वेग पृथवीपेक्ा खपूच कमी 
आहे. शुक्र या ग्रहाचया 
पृष्भागावर लावहा खूपच मोठ्ा प्रमाणावर 
पसरलेला आहे. तयाचं प्रमाण इतकं प्रचंड आहे की 
दूरवरचया तक्ततजापययंत शुक्राचं भूपृष् भगवया आतण 
लाल रंगाने माखलयासारखं तदसतं.

या ग्रहाची पतहली छायातचत्रं आपलयाला 
तमळाली, ती ३ नोवहेंबर १९७३ रोजी पा्तवणयात 
आलेलया मरीनर-१० या शोधयानामुळे. हे यान 
तद. ५ ्फकेब्ुवारी १९७४ या तदवशी शुक्राजवळ 
पोचलं आतण तयानं या ग्रहाची छायातचत्रं पृथवीवर 
पा्वली. यानंतर ४ मे १९८९ रोजी ‘मॅगेलान’ हे 
अवकाशयान ‘अॅतटलान्टस’ या सपेस शटलमधून 
शुक्राचया तदशेने पा्तवणयात आलं. १० ऑगसट 
१९९० रोजी ते शुक्राचया भोवती प्रदतक्णा घालू 

लागलं. या यानाने पुढचया आ् मतह्यांत शुक्राचया 
९० टककके भूपृष्ाचा नकाशा तयार ककेला. तयावरून 
असं तदसून आलं की, या ग्रहाचया भूपृष्ाला 
असंखय तचरा पडलेलया आहेत. परसपरांना छेद 
देणाऱया या तचरांपैकी काहीतर हजारो तकमी 
लांबीचया आहेत. 

दुसरी एक गोषट तदसून आली की, शुक्राचया 
भूपृष्ावर प्रचंड वतु्तळाकृती तच्हं आहेत. या 
तच्हांना ‘कोरोने’ असं नाव देणयात आलं आहे. 

तयातील एक ‘आटटेतमस’ या नावाचं 
एक तच्ह तर खूपच मो्ं आहे. 
मो्ं महणजे तकती? तर तयाचा 
वयासच मुळी २४८० तकमी आहे. 
तया कोरोनेमधये जवालामुखीचे 
पव्तत असलयाचंही या यानाने 
पा्तवलेलया छायातचत्रांवरून 
सपषट झालं. 

सवा्तत आशचय्तकारक 
गोषट महणजे कालवयासारखा 

भासणारा एक चर शुक्राचया भूपृष्ावर आहे. या 
चराला ‘ररवहर नसटसस’ असं नाव देणयात आलं 
आहे. या चराची रंदी ८०० मीटर आहे, तर लांबी 
७६८० तकमी आहे! शुक्राचया भूपृष्ावर काही उंच 
पव्ततही आहेत, असंही आढळून आलं आहे.

आता नवयान ेआखलया जाणाऱया मोतहममेधये 
यापैकी अनके गोषटींचा उलगडा होईल आतण काही 
गोषटी नवयानेसदु्ा आपलयाला समजतील. तयामळेु 
‘शकु्र’ या ग्रहाबद्दलचया आपलया मातहतीत मोलाची 
भर पडेल. आपलया सौरमालेतील आपला एक 
शजेारी आह ेतरी कसा याचा उलगडा होईल.  
मात्र तयासा्ी आपलयाला बराच काळ थाबंावं 
लागणार आह.े 

२०२४ सालचया तडसेंबर मतह्यात आपलं यान 

शुक्रावर लराव्रा खूपच मोठ्रा 

प्रमराणरावर आ्े. शशवराय शिथे 

जवरालरामुखीचे पव्वि आ्ेि. 

तयरामुळे िो केशरी, लराल 

रंगराचरा शिसिो.  
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(लेखातील फोटो ‘नासा’च्ा 
वेबसाइटवरून साभार)

काही कारणांनी पाठवता आलं नाही, 
तर आपल्ाला २०३१ सालाप्यंत 
थांबावं लागेल. ्ाचं कारण त्ावेळी 
शुक्र हा ग्रह २०२४-२५ प्रमाणे 
पृथवीच्ा जवळ आलेला असेल आणण 
कमीत कमी इंधनाचा वापर करून 
आपल्ाला त्ा ग्रहावर मोहीम आखणं 
व्वहा््य होईल. थोडक्ात, ्ा सुंदर 
ग्रहाबद्दलच्ा माणहतीचा खणजना 
आपल्ा हाती ्ेण्ासाठी आपल्ाला 
काही काळ थांबणं भाग आहे. 

-श्रीराम शिधये
shriramshidhaye@gmail.com

(ज्ेषठ पत्रकार व णवज्ानलेखक)
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अंकस्वससतिक
सूचना- इथे ्ा सवससतकात दोन रंगीत 
चौकोनासणहत सलग पाच चौकोनातील अंकांचरी 
बेररीज (25) आहे. ्ासाठी णदलेल्ा चौकटीतील 
अंक वापरावेत.

61 1

104 8

1 3 1
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-âéÚUð¹æ ·¤æ‡æð 
rekhakane@gmail.com  

अंकसवससतकचे उत्तर पान क्रमांक- ४९



Fairy Tasha said to herself looking 
restlessly at the clock,

“Tonight, I will turn eight,
Been such a long, long wait,
At twelve midnight, when clock rings,
I will get my new pair of wings...”
She was so excited since morning! 

In some time now, when the clock 
strikes 12, it was going to be her 
eighth birthday!

In Fairyland, this was a huge land-
mark. On her eighth birthday, every 
fairy got a beautiful pair of wings. 

Tonight, it was Tasha’s turn. Granny 
Fairy, Gremma, would come and gift 
them to her. And then, Tasha could 
fly over Fairyland with her other 
friends who already had them.

She remembered how her friends 
would gather around her and nar-
rate so many wonderful things 
about Fairyland,

“Ice-cream houses on snow-peaked 
 mountains,
Orange and mint colas tumbling 
through fountains,
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Chocolate laden trees so tall,
You need to come and see  

     them all……”
Tasha was now eagerly waiting for 

Gremma to come over and give her 
that special birthday gift! Just a few 
days before her birthday, Gremma 
had visited her and asked,

“My dear, you will be 
eight years soon,
The wings will make              
you reach for the moon.
Pray, tell me, how your 
wings should be,
Studded with diamonds, 
emerald or ruby.”
Let me know the colours 
of your choice,
Bright yellow, dark 
red or brilliant turquoise.
For once I honour 
your birthday’s wish,
Those wings you 
cannot relinquish……”
But Tasha was sure of what  

she wanted,
“Gremma, when I turn eight,
That feeling will be such great,
 To fly in the skies and have fun,
And also help a needy someone.
I don’t wish for any beautified stuff,
My wings just should be rough and 

tough……”
Pleased with Tasha’s thoughtful 

reply, Gremma had promised her to 

get one of the best pair of wings in 
Fairyland……

That evening, Tasha’s home was 
bustling with her birthday prepara-
tions. Tasha’s mother, Mirana, had 
baked a lovely cake for Tasha. She 
joyfully sang while decorating the 
cake,

“What a delight to bake,
Tasha’s eighth birthday cake.
Scrumptious Rose Red Velvet,
My Tasha’s all-time favourite.
A frosting of silky cream cheese,
Decked with candies and toffees.
When Gremma gifts those 
wings to her,
’Would be a cherry on 
the cake for sure…...”
Tasha’s friend fairies and elves 

were having a gala time dancing 
and singing. Some were playing the 
harp, some blowing horns. It was 
music all around. Tasha was very 
happy. When it was just a minute 
for the clock to strike 12, all her 
friends began saying the birthday 
countdown together…. 5… 4… 3… 
2…1… and it was Twelve o’clock!!!

Tasha looked around for Gremma 
to appear. But she didn’t. Tasha was 
on the verge of tears. All the singing 
and dancing stopped. Tasha knew 
that only those fairies got wings that 
had been good in their seventh year. 
All fairies had a magic ball in which 
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they could see their bad deeds of 
the last year. Dejected, Tasha rushed 
to her room. She took the magic ball 
in her hand and chanted,

“Think to yourself, 
please do recall,
Tell me my misdeeds, 
O’ magic ball!
About the passing year,
I just do not remember,
What were my fateful misdoings,
That I couldn’t have the wings?......”
The ball glowed for a moment 

and went off. Tasha tried asking 
the ball again but its answer was 
the same. Just then, Mirana came 
to her room. Tasha rushed into 
her arms and started sobbing. 
Mirana felt bad that Tasha 
was crying on her birthday 
but she consoled her and 
explained that if the 
magic ball doesn’t 
show any happen-
ings, that meant 
Tasha had been good 
all the year round. 
That cheered Tasha’s 
mood a bit. Mirana 
pacified her,

“Calm down,  
     O’ dear fairy,

Why cry when all is merry?
Though, tonight Gremma is 
quite late,

It’s about your conduct 
during this wait.
You are a big girl,  

    you got to grow,
Patience is virtue  

    you need to know...”
Tasha understood what Mi-

rana meant. She washed her face 
and came down to the party. Her 
friends, the fairies and elves were 
eagerly waiting for her. They sang 

to Tasha her birthday song 
and cajoled her to cut the cake. 

Even Tasha didn’t want to keep her 
guests waiting. As she was about to 
cut the cake, through the window, a 
carriage dashed inside the hall. Oh! 
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That was Gremma, after all! Seeing 
Gremma’s royal carriage some  
elves and fairies chuckled,

“The silver carriage flies across 
the skies,
Studded with stars and meteorites,
Two sparkling white swans lead 
the way,
Our Gremma arrives after  

     much delay…”
Gremma heard them from a 

distance. Soon as she gave them 
a stern look, all was quiet around. 
Gremma went to Tasha and kissed 
her forehead,

“I was caught in a storm on  
      my way here,

I am so sorry for being late dear.
Clouds encircled my carriage,
Lightning and thunder did  

    some damage.
The carriage needed a quick repair,
Oh! God, I was in such despair.
Had your wings gotten wet,  

     I’d so regret,
But thankfully, they’re here,  

     just as perfect!......”
Gremma then recited some vers-

es. She swished her magic wand 
in the air a couple of times. Voila! 
Tasha was now a magnificent flying 
fairy with Misty Rose wings studded 
with delicate rubies. She flapped 
them to fly but fell. She stood up 
and again tried. After a couple more 

tries, she finally took off.
Her winged friends soared up and 

hovered around her. They tossed co-
lourful sparkles on her head. Fairies 
on the ground burst balloons, elves 
played the harp, blew horns. It was 
merry all again. As her friends sang 
the birthday song, Tasha happily cut 
the beautiful cake.

After the party was over, Tasha 
took the blessings of Gremma and 
Mirana before she took off to fly 
over the Fairyland with her friends. 
Rains had stopped and the skies 
were clear. Tasha could now see the 
glittering stars, the silver clouds, and 
the moon from so near. She spotted 
the ice-cream houses and choco-
late trees. She drank colas from 
the fountains before finally coming 
home weary from the excitement of 
her first flight.

Just then, Tasha saw Gremma’s 
carriage flying across her window. 
She muttered,

“I had been so silly,
To have cried needlessly,
I should grow up, I should evolve,
That’s my eighth birthday’s resolve..”
And she blew a kiss which Grem-

ma caught lovingly in her fist. Both 
of them,  then smiled and together 
fluttered their elegant wings…

-Prachi Mokashi
mokashiprachi@gmail.com
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‘सायकल’ हा सगळ्ाांचा लाडका आणि 
अत्ांत उप्ुकत वाहन प्रकार! दोन-तीन वराांच्ा 
मुलापासून ते व्सक लोकाांप््यत सगळे सा्कल 
चालवू शकतात. ना ला्सनसची (वाहन परवाना) 

गरज, ना महागड्ा पेट्ोल, णडझेल, गॅसची गरज! 
्ा वाहनामुळे व्ा्ाम होतोच; णशवा् पाणकिंगची  
जागादेखील फार जात नाही. णशवा् णकंमतही 
वाजवी असते. 

लाकडाची सा्कल, णिना पेडलची सा्कल, 
मग चकक चार फूट उंच चाकावर िसवलेले पेडल 
असलेली सा्कल ते आताची मॉडन्य सा्कल 
असा सा्कलचा दोन चाकी प्रवास मनोरांजक आहे.

 १८१७-१८ मध्े पणहल्ाांदा जम्यनीच्ा काल्य 
णरिस ्ाने सा्कल त्ार करून पाणहली. पि त्ा 
सा्कलला पेडलच नवहतां! काहीतरी भन्ाट 
करा्चां महिून खरां तर एका भल्ा मोठ्ा चाकाची 
सा्कल त्ाने त्ार केली. णहला पेडल नसल्ाने 
पा्ानेच ओढत, धावत धावत णतला चालवा्ला 
लागा्चां. लोकाांना सुरुवातीला धमाल वाटली. 
काल्यच्ा आधी कुिीतरी लाकडाची सा्कल त्ार 
करण्ाचादेखील प्र्त्न केला होता महिे! काल्यने 

‘हॉिी हॉस्य’ आणि ‘िोनशेकर’ ्ा सा्कली चालवताना
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सायकलचा प्रसार जगभरात व्ावा म्णून United Nations तर्फे ३ जून ्ा दिवस 
World Bicycle Day म्णून साजरा केला जातो. मजा, सवातंत्र्य, आद्थिक 
समता, पयाथिवरणपूरकता, आरोगय यांचं प्रतीक म्णजे िोन चाकी सायकल! 

तयार केलेली सायकल बऱयाच जणांनी हौसेनं  
चालवली. परंतु काल्ल ड्रिसला ७ ड्कमी अंतर पार 
करायला एक तास लागला होता! हा वेळ बघून तया 
सायकलवर ‘हॉबी हॉस्ल’ असा ड्िकका बसला!  

 
सायकल की बोनशेकर ?
 काल्लचया सायकल प्रयोगाने काही संिोधक 

मात्र या वाहनाकडे आकड्््लत झाले. काही फ्रेंच 
संिोधकांनी यात डोकं खुपसलं आड्ण १८६०-७० 
साली एक भलं मोठं चाक आड्ण एक छोटं चाक, 
मोठ्ा चाकाला पेडल अिी खऱया अरा्लनं 
‘बायड्सकल’ तयार झाली. हाडं ड्खळड्खळी 
करणारी याची रचना आड्ण चार फुटांचया वर बसून 
चालवताना होणारा ररकाप लक्ात घेऊन याला 
‘बोनिेकर’ हेच नाव पडलं. याचया साहसी सपधा्ल 
देखील घेतलया जाऊ लागलया. काही धडपड्ा 
इंग्लि संिोधकांनी या सायकलमधये आणखी 
सुधारणा केलया. जेमस सटरले याचया मॉडेलला 
बरीच लोकड्प्रयता ड्मळाली. तयानंतर काही 
‘बायड्सकल कलब’ पण ड्नघाले. रॉमस सटीवहन 
याने तर ही सायकल घेऊन जगप्रवास करणयाचा 
प्रयत्न केला.

खरी ‘बायससकल’! 
साहसी सायकलींची लोकड्प्रयता हळूहळू वाढत 

गेली. मग ही दुचाकी ‘वाहन’ महणून वापर करता 
येईल का, याचा ड्वचार काही सायकलप्रेमी करू 
लागले. तया काळात घोड्ांचा वापर अड्धक होत 

असे. घोड्ाची जागा सायकल घेऊ िकेल का, हा 
ड्वचार तेवहा कांड्तकारी होता.  

 आड्ण मग १८८५चया आसपास जेमस सटरले 
याचया भाचयाने सुरड्क्त अिी सायकल तयार केली. 
दोनही चाकं सारखया आकाराची, कमी उंचीची, 
चांगली चेन आड्ण पेडल असलेली ही सायकल 
तीच आहे, जी आज जगभर वापरली जाते. तयात 
कालांतराने काही बदल होत गेले. गीअरची 
सायकल, माऊंटन सायकल, सटंट सायकल, 
इलेगकरिक सायकल, फोगलडंग सायकल असे अनेक 
प्रकार आता आलेत.

४ फूट उंच बायड्सकल 
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  रंजक नोंदी!
 सायकल चालवणारे लोक हे जगभरात ‘कूल 

डूड्स’ महणून प्रससद्ध आहेत. ते हसत-खेळत 
जगणारे आसण कोणतयाही कठीण पररस्थितीचा 
सामना करू शकणारे असतात, असं मानलं जातं.
 सायकल हे गररबांना परवडणारं आसण 

श्ीमंतांनाही आवडणारं वाहन आहे, जे प्रदूषण करत 
नाही आसण आरोगय चांगलं राखतं. 
 सॅनतोस आसण साऊथि ऑ्ट्रेसलया 

युसनवहसससिटीने २०१५ साली १३५ फूट लांबीची 
अवाढवय सायकल तयार केली होती. 
 जमसिनीचया दीदीने १० फूट ९  इंच वयासाचया 

(डायसमटर) चाकाची सायकल तयार केली आसण 
ती चालवून पण दाखवली!
 सायकल ही जगभरातलया सचत्रपटांचादेखील 

आवडीचा सवषय आहे. ‘फा्टर फेणे’ ते ‘छोटा 
भीम’ सगळयांचं सायकल हे लाडकं वाहन आहे! 

 बायससकल थिीफ, एसलझाबथेि एकादशी असे 
अनेक सचत्रपट आहेत, जयात ‘सायकल’ मधयवतती 
आहे. आणखी कोणकोणतया ससनेमांत सायकलचा 
वापर केलाय, याची यादी कराल?
 जगात कोपनहेगन, बसलसिन, टोसकयो अशी 

अनेक ‘सायकलची शहरे’ महणून प्रससद्ध आहेत. 
इथिे रोज सायकलनेच ऑसफसला जा-ये करणारे 
बहुसंखय लोक आहेत आसण तयांचयासाठी वेगळरे 
सायकल ट्रॅकस सकंवा र्ते आहेत. एका वेळी 
१२-१३ हजार सायकली मावतील इतके भवय 
पासकिंग झोन तयार केले आहेत. भूतानसारखया 
डोंगराळ देशात सायकलने जा-ये करणाऱयाला 
सवशेष मान देणयात येतो. 
  जगातील सगळयात कठीण ट्ानस सैबेरीयन 

सायकल ्परासि पूणसि करून जागसतक क्रमवारीत 
चौथया नंबरवर आलेला आसण आसशयातील एकमेव 
सायकलपटू महणून नागपूरचा डॉ. असमत समथिसि 
याची सवक्रमी नोंद आहे. 

 
 आतापययंत भारतात ‘पुणे’ हे सायकलचे शहर 

महणून ओळखले जायचे, आता तयात लुसरयानाची 
भर पडली आहे. भारतातील अनेक शहरांत व 
गावांतही सायकल लोकसप्रय आहेच. 

-सोनाली कोलारकर-सोनार 
sonalisk73@gmail.com

(जयेषठ पत्रकार)

कूल डूड्स 
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जगातील सगळ्ात लांब सा्कल आशि्ातील शिक्रमी सा्कलपटू डॉ. अशमत समर्थ

शगनीज बुकमध्ये नोंद- मोठ्ा चाकाची सा्कल
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आपण जसे शाळेत न बोलता विविध प्रकारे आिाज काढण्ाचे 
वकडे करतो ना, तसेच प्रकार वनसरागातले वकडेही करतात! िेरिेरळे 
आिाज करणारे अनेक कीटक रळ्ातून रात नाहीत. ते सितःचे 
अि्ि एकमेकािंर घासून वकंिा किच हलिून आिाज करतात... 

निसर ग्ातील प्राण्राांची-पक्राांची 
दुनि्रा जशी रांग-रूपरािे सजलेली 
आहे, तशीच वेगवेगळ्रा 
आवराजराांिी िटलेली आहे. अगदी 
मोरराांच्रा केकराांपरासूि ते वराघोबराच्रा 
डरकराळीप्यंत सगळ्रा अरण्रालरा 
नजवांतपणरा देण्राचे कराम हे 
आवराज करतरात. निसगरागातल्रा 
मोठ्रा पशू-पक्राांिरा जशी 
आवराजराची देणगी लराभलेली आहे 
तशीच ती कराही छोट्रा जीवराांिराही 
लराभलेली आहे. त्राांचे आवराजही 
आपण कराही वेळरा ऐकतो; मरात्र 
्रा आवराजरातले वेगळेपण मराहीत 
िसल्रािे त्रातली गांमत पटकि 
लक्रात ्ेत िराही.

उनहराळ्राच्रा नदवसराांमध्े 
ररािरातल्रा वराटराांवरूि चरालतरािरा 
नकंवरा शेतरा-मराळरावरूिही 
‘बझझझ... नकरगार .. बझझ ’ 
असरा कराहीसरा तो आवराज असतो. 
अचरािक सुरू झरालेलरा हरा आवराज 
हळूहळू वराढत जरातो, वेगवेगळ्रा 
नदशराांमधूि जणू त्रालरा कोरसची 
सराथ नमळते आनण खटकरा दराबरावरा 
तसरा अचरािक तो बांदही होतो. ्रा 
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आवाजाचा कलाकार आहे ‘सिकाडा’ हा कीटक. 
रातसकड्ाचा हा सिविाचा अवतार महणा ना! 
त्ामुळे ्ाला ‘सिनसकडा’ महणा्ला हरकत नाही. 

भारतामध्े सिकाडांचे िुमारे २५० प्रकार 
नोंिवण्ात आले आहेत. सिकाडा हे कीटक 
अिल्ाने त्ांच्ा तोंडाची, घशाची रचना िसतन 
प्राणी सकंवा पक्ांिारखी निते. त्ामुळे त्ांना 
सवर्ंत्र निते. िाहसजकच प्राणी वा पक्ांप्रमाणे ते 
गळ्ातून, तोंडातून आवाज काढू शकत नाहीत. 

फकत आवाजाच्ा रोखाने नराला शोधत ्ेतात. 
सिकाडा नरांचा हा आवाज अगिी अध्ाया सकलोमीटर 
अंतराप्यंत िहज ऐकू जातो. एका नराने आवाज 
करा्ला िुरुवात केली की, त्ा पररिरातले बाकीचे 
नरही आपले अससततव िाखवण्ािाठी आवाज करू 
लागतात आसण रानभर सिकाडाचीच सिंफनी ऐकू 
्ेते. सिकाडांमध्े प्रजातीनुिार आवाज बिलताना 
जाणवतो. ऑसट्ेसल्ात िापडणारा एक सिकाडा तर 
अिा हवेच्ा मितीने आवाज न करता, त्ाऐवजी 
कंपने (Vibrations) सनमायाण करून ज्ा 
झाडावर तो बिलेला अितो त्ाच्ा खोडामधून 
ती कंपने पुढे पाठवतो. त्ाची मािीही ्ाच प्रकारे 
कंपनांमधून िंवाि िाधते.

सिकाडा हवेच्ा मितीने आवाज करतात, तर 
त्ांचे भाऊबिं महणावेत (आवाजाच्ा बाबतीत) 
अिे सरिकेट महणजे रातसकडे तर हवेची मित न 
घेता आपल्ाच शरीरातून आवाज सनमायाण करतात. 
सरिकेट अरायात रातसकडे हे टोळ, नाकतोडे ्ांच्ा 
कुटुंबातले आहेत. सरिकेटना त्ांच्ा पुढच्ा पंखावर 
आवाज सनमायाण करण्ािाठी खाि अव्वच 
सिलेला अितो. पंखाचाचा सवसतार अिलेल्ा ्ा 
भागाला कंगव्ािारखे िाते अितात आसण आवाज 
सनमायाण करताना सरिकेट हे िाते एकमेकांवर घाितो 
आसण त्ातूनच त्ाची ‘सकर सकर’ िुरू होते. 
सिकाडाच्ा मािीप्रमाणेच सरिकेटच्ा मादांनाही 

मात्र सनिगायाने त्ानंा आवाज काढण्ाची एक 
वेगळीच ्ंत्रणा सिली आहे. सिकाडामधील नरांच्ा 
पोटावर आसण छातीच्ा जवळ ‘सटमबल’ अिते. हा 
अव्व एखादा पातळ पण कडक पडदािारखा 
अितो. सिकाडाच्ा बाह्य कवचाचाच तो भाग 
अितो. ्ा सटमबलच्ा मितीनेच नर सिकाडा 
आपला आवाज काढतो. नर सिकाडा आपल्ा 
फुपफुिात हवा भरून घेतो आसण ती जोराने बाहेर 
फेकताना ्ा ‘सटमबल’च्ा िाहाय्ाने आवाजाची 
पट्ी वर खाली करतो. नर सिकाडा हे गाणे 
मािीला आकस्यात करण्ािाठी गात अितो, पण 
अनेक प्रजातींमधल्ा मादा मात्र अिा ( महणजे 
आवाजी !) प्रसतिाि िेऊ शकत नाहीत, त्ा 

रानातून किंवा घराजवळच्ा झाडीतून 
किरताना अनिेदा बझझझ... किर्रर 
.. बझझ असा आवाज ऐिला असेल 
तुम्ी... ्ी कसिाडाची कसंिनी असू 
शिते. वेगवेगळ्ा जातीचे कसिाडा 

वेगवेगळा आवाज िाढतात. 
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आवाज करण्ाचा हा अव्व नसतो. त्ामुळे त्ा 
काही बोलतच नाहीत. 

आपल्ाला रात्ी सतत, जराही खंड न पडता 
ऐकू ्ेणारी रातककड्ाची ककरककर एकसुरी वाटली 
तरी त्ातही वकैवध् असते. महणजे नर जेवहा 
मादीला आकक्षित करण्ासाठी, आमंत्ण देण्ासाठी 
आवाज करतो तो वेगळा असतो, नंतर जेवहा मादी 
जवळ ्ेते तेवहा नर वेगळा आवाज काढतो.  

ग्ासहॉपसषि महणज ेनाकतोडे ह ेदखेील 
करिकेटप्रमाणचे ‘स्ट्ा्ड्लुशेन’ करून महणजे 
स्वतःच ेअव्व एकमकेावंर घासनू आवाज 
करतात. त्ासाठी त ेआपल्ा मागच्ा पा्ावरील 
खुटंासंारख्ा भागाचंा वापर करतात. हा भाग ते 
आपल्ा पखंाचं्ा कडक कडेवर घासतात आकण 
धवनी कनमाषिण करतात. नाकतोड्ामंध्े माद्ाही असा 
आवाज कनमाषिण करू शकतात; मात् नराचं्ा तलुनेने 
माद्ानंी काढललेा आवाज अगदी लहानसा असतो. 

नाकतोड्ांच्ा ‘गाण्ा’लाही वेगवेगळे अरषि 
असतात. एकमेकांना अन्न कुठे कमळेल हे सांगा्ला 

जसे ते आवाज काढतात, तसेच माद्ानंा आकक्षित 
करा्लाही काढतात. 

स्ट्ा्डु्लेशन करून आवाज काढणाऱ्ा 
कीटकाचं्ा ्ादीत पतगं महणज ेमॉरचा समावेश 
होतो. माद्ानंा आकक ष्ित करा्ला काही जातीच्ा 
पतगंाचें नर आपल्ा पखंावंरचे कवकशषट खवले 
आपल्ा छातीवर घासून फकत माद्ानंाच ऐकू जाईल 
असा धवनी काढतात; तर काही जातींचे मॉर त्ाचं्ा 
कशकाऱ्ाला महणज ेकीटक खाणाऱ्ा वटवाघळानंा 
चकवण्ासाठी असे आवाज काढून, वटवाघळाचंी 
करिकवेनसी जमॅ करून टाकतात. मात् पतगंाचे हे 
सगळे आवाज ‘अलट्ा साउंड’ प्रकारचे असल्ाने 
माणसानंा साध्ा कानानंी ऐकता ्ते नाहीत.

एकूण का् कनसगाषिमध्े गळ्ाकवना आवाज 
करणाऱ्ांची कमी नाही.

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

(लेखातील फोटो ्ुवराज गुजषिर)
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ऱ्हस्व-दीर्घ लेखन (अ)
इथे आपण ऱ्हस्व-दीर्घांच््घ  
क्घ्ही सोप््घ नन्म्ंघच्घ न्वच्घर 
करण्घर आ्होत.
नन्म- शबद्घच््घ शे्वटी इ नकं्व्घ 
उ आल्घ तर तो दीर्घ नल्ह्घ्व्घ. 
जसे नदी, अंकनलपी, ज्घदू, सुरू.
पण एक गोषट लक््घत ठे्व्घ, 
््घ नन्म्घल्घ क्घ्ही अप्व्घद 
आ्हेत. ्हे अप्व्घद असलेले शबद 
आ्हेत- आनण, परंतु, अद््घनप, 
तथ्घनप, ्थ्घमनत, नकंतु, इनत. 
अनत, ्थ्घशक्त, कद्घनप,  
्द्नप, ब्हु.

मग पुढील शबद्घमंध्े चूक 
असेल तर ती दुरुसत कर्घ बरं. 
लक्पू्व्घक प्घ्ह्घ. क्घ्ही शबद 
बरोबरच नदलेले असतील तर 
क्घ्हींच्घ ््घ नन्म्घशी क्घ्ही 
संबंध नसेल, ते तुम्ह्घलं्घ 
चकन्वण््घस्घठी नदले आ्हेत.

-ÂýçÌÖæ »æðÂéÁ·¤ÚU | (’ØðD Üðç¹·¤æ)
gopujkars@hotmail.com 

चपखलची उत्तरं पान क्रमांक- ४९वर 

१  अकालि 

२  कील्ति 

३  उपस्थि्ी

४  बाइ 

५  आरोलप  

६  इंग्रलि 

७  अल् 

८  झुंिूमुंिु

९  पेरु 

१०  परं्ु

११  कलि 

१२  मउ

१३  ऊदबलति 

१४  गररबी

१५  कपलि 

१६  िुलि

१७  कषिाळू 

१८  धरल्

१९  लपलिु

२०  चेंिू



पढंरपरूच्या वयारीवरची 
डॉक्युमेंटरी करतयानया, 
दिव ेघयाटयातनू वयारी 
जयातयानयाचया शॉट घणे्यासयाठी 
हदेिकॉपटर दमळयाि ंनयाही 
महणनू चकक सवतःची 
दवमयान कंपनी कयाढण्याचया 
दवचयार करणयारया दजद्ी 
मिंयार भयारि ेआज अनके 
बड्या मडंळींनया दवमयानं 
भयाड्याने िेणयाऱ्या कंपनीचया 
मयािक आह;े दशवया् 
िखेक, वकतया महणनूही 
त्यानंी सवत:ची ओळख 
दनमयामाण केिी आह.े 
..मिंयार भयारि े्याचंं 
दकशोरव् कस ंहोत ंते 
त्याचं्याकडूनच जयाणनू  
घऊे ्या.

मी मूळचा नाशिकचा. माझ्ा पाचवी ते दहावीच्ा काळात वशिलांच्ा 
बदलीमुळे दोन िहरं आशि तीन िाळा बदलल्ा! पाचवी-सहावीत 
असताना मी शसन्नरला होतो. नंतर नाशिकमध्े आलो. िाळा, िहरं 
आशि घरं बदलावी लागली, त्ाचा खूप फा्दा झाला. वेगवेगळे 
शिक्षक, वेगवेगळे शमत्र शमळाले. िाळेत असताना मी वकततृतव- 
सपराांमध्े आशि नाट्य-सपराांमध्े भाग घ्ा्चो, बशक्षसं शमळवा्चो. 
हे सगळं करा्ला घरातून खूप प्ोतसाहन शमळा्चं. आमच्ा घरी 
भरपूर पुसतकं आशि माशसकं असा्ची. रोज आवजूजून बातम्ा 
बशघतल्ा जा्च्ा. प्त्ेक िाळेत ्ा अिा सपराांमरून भाग घेिारे, 
िाळेचं प्शतशनशरतव करिारे ‘सेट’ झालेले संघ असतात. अिा वेळी 
प्त्ेक नव्ा िाळेत मलाही सरंी शमळण्ासाठी नव्ाने सुरुवात 
करावी लागा्ची. त्ा िाळेतल्ा शिक्षकांिी ओळख करून घेिं, 
मला सपरधेत भाग घ्ा्चा् हे त्ांना पटवून देिं, िाळेच्ा संघात 
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आकाशवाणी केंद्र फिरून बघून आलो. मग 
दोन-तीन फदवसांनी माझ्ा काही फमतांनाही फतथे 
घेऊन गेलो. फतथला तो नवा कोरा वास, नवेपणा 
आफण एसी हे अजूनही मला आठवतं! तेवहा एसी 
कुणाच्ाही घरातफबरात िारसे नसा्चे. त्ामुळे तो 
वास व अनुभव आजही लक्ात आहे. एकदा रेलवेची 
फसग्नल रूम पाहा्लाही गेलो होतो. 

नाफशकला उत्तम नाट्यगहंृ आहेत. मी अधूनमधनू 
फतथ ेजा्चो, ग्ीन रूममध्े जाऊन कलाकारानंा 
भेटा्चो, फवगंतेनू नाटक पाहा्चो. दहावीत 
असताना मी पफहल्ादंा रत्ाकर मतकरी ्ानंी 
फलफहलेल्ा एका बालनाट्याचा प्र्ोग आ्ोफजत 
केला होता. चागंली फतकीटफवक्ी होऊन आमहालंा 
खपू िा्दा फमळवून दणेारा ठरला तो प्र्ोग!

आमच्ा नाफशकचे भूषण महणजे सुप्रफसद्ध 
साफहतत्क फव. वा. फशरवाडकर महणजेच 
कुसुमाग्ज! मी सातवीत असताना एका 
नाट्यवाचन-सपधधेत त्ांच्ा ‘नटसम्ाट’मधल्ा 
‘आपपासाहेब बेलवलकरां’च्ा भूफमकेचं वाचन 

फशरकाव करणं हे सगळं मी आवजूजून करा्चो. 
कारण एकदा आपण संकोच फकंवा भीड पडून मागे 
राहा्ला लागलो की मागेच राहतो. आपले हे गुण 
दडून राहतात.

फशवा् वसाहतीतल्ा गणपती मंडळांत 
का्जूक्मांचं आ्ोजन करण्ात माझा सफक्् 
सहभाग असा्चा. ्ा मुशाफिरीमुळे अनुभव तर 
खूप फमळालाच, फशवा् मी एकदम फनभभीड झालो.

एखादी गोषट करा्ची तर ‘हे आपल्ाला जमेल 
का?’, ‘आपल्ा ओळखीचं इथे कुणी नाही्े..’ 
असे फवचार कधीच मनात आले नाहीत.

फकशोरव्ात मी माझ्ा आवडीच्ा अनेक गोषटी 
केल्ा. वतजूमानपताच्ा ऑफिसमध्े जाऊन शाले् 
मुलांसाठी पुरवण्ा चालवणाऱ्ा पतकारांशी ओळख 
करून घेतली. शाळेतल्ा का्जूक्मांचं ररपोटटींग 
केलं. पोफलसांकडे जे ‘डॉग स्कवॉड’ असतं, त्ाचं 
मला तेवहा खूप आकषजूण होतं. कुत्ांना ट्ेफनंग कसं 
देतात वगैरे गोषटींफवष्ी खूप कुतूहल होतं. मग 
मी डेप्ुटी कफमशनरांना भेटून त्ाबद्दल फवचारलं. 
त्ांनी मला डॉग स्कवॉड कसं काम करतं, कुत्ांचं 
प्रफशक्ण कसं होतं वगैरे सगळं दाखवलं. मग मी 
त्ा फवष्ी फलफहलं, ते वतजूमानपतात छापून आलं. 
मलाही वाटलं की, आपणही कुते पाळून, त्ांना 
ट्ेफनंग देऊन फवकू्ा. मग मी त्ासाठी रसत्ावरचे 
कुते पकडून आणले, माझा हा प्र्त् पार िसला! 
पण त्ा फनफमत्ताने मला व्वसा् करा्चा 
असेल तर का् का् करावं लागतं ते मात अगदी 
व्वतसथत कळलं! 

महापाफलकेचा ‘पाणी शुद्धीकरण प्रकलप’ कसा 
काम करतो, ्ा फवष्ी मला उतसुकता होती. तो 
पाहा्ची संधीही अशीच फमळवली. नाफशकमध्े 
आकाशवाणीच्ा नव्ा सटटुफडओची सुरुवात झाली 
तेवहा मी सातवीत होतो. मी फतथे जाऊन सटेशन 
डा्रे्कटरना भेटलो आफण त्ांच्ा बरोबर संपूणजू 

फजजाई फथएटसजू ्ेथे झालेल्ा बालनाट्य फशफबरात 
फगरीश ओक ्ांच्ासमवेत फकशोरव्ातील  
मंदार भारदे
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केलं होतं. त्यात मलया पहहलं बक्षीस हमळयालं, तेवहया 
तयात्यासयाहेब ‘एकदया घरषी ्े..’ महणयाले. मषी  
लगेच दुसऱ्या हदवशषी सकयाळषी सकयाळषी त्यांनया 
भेटया्लया गेलो. त्यांचया ज्यानपषीठ पुरसकयार हयातयात 
घेऊन पयाहहलया!

्या अशया सगळ्या गोषटषी आपण हकशोरव्यात करू 
शकतो. त्या व्यातल्या आपल्या उतसकुतेच ंकौतकु 
वयाटून मोठषी मयाणस ंआपल्यालया सधंषी दतेयात. त्यामळेु 
मलया वयाटत ंकषी हकशोरव्यातल्या मलुयानंषी ठरवनू 
आठवड्यालया एकया तरषी आपल्या पररघयाबयाहरेच्या 
हठकयाणयालया भटे द्या्लया हवषी. अशया वगेवगळे्या 
हठकयाणषी जयाण,ं लोकयंानया भेटण ंह ेनककषीच करयाव,ं 
त्यातून अनके अनुभव हमळत जयातयात.

मषी हे सगळं करू शकलो कयारण घरयातलं मोकळं 
वयातयावरण! घरषी आई, बयाबया, धयाकटषी बहषीण आहण 
अधूनमधून मयाझया मयामे भयाऊ असे आमहषी होतो. 
मयाझ्या आई-बयाबयांनषी मयाझषी कधषीच कुणयाशषी तुलनया 
केलषी नयाहषी आहण मयाझ्या प्रत्ेक गोषटषीलया नेहमषी 
प्रोतसयाहनच हदलं. बरेच पयालक आपल्या मुलयांनया 

कशयात अप्श आलं तर पुनहया पुनहया त्याहवष्षीच 
सयांगून त्यांचया सगळया उतसयाह मयारून टयाकतयात. 
मयाझ्या आई-बयाबयांनषी मयात्र मयाझ्या उतसयाहयालया 
खतपयाणषी हदलं. अमूक एक गोषट आपल्यालया 
जमणयार नयाहषी असं मलया वयाटलंच नयाहषी कधषी! मलया 
बक्षीस घेऊन घरषी जयातयानयाहषी आनंद वयाटया्चया आहण 
बक्षीस नयाहषी हमळयालं, एखयादषी गोषट नयाहषी जमलषी 
तरषी त्याचंहषी कधषी कयाहषी वयाटलं नयाहषी. मषी अभ्यासयात 
चयांगलया होतो. सहयावषी-सयातवषीत असेप्यंत वगयागात 
पहहलया ्या्चो, पण नंतर मयात्र कधषीच पहहलया आलो 
नयाहषी. आमच्या शयाळेत उत्तम मयाक्क हमळयालेल्या 
मुलयांचषी जषी तुकडषी होतषी, त्या तुकडषीत मषी कया्म 
होतो, पण पहहल्या तषीनमध्े वगैरे नसया्चो.

हकशोरव्यात मषी हदवसयालया १०० पयानं तरषी 
वयाचया्चो. हयातयालया लयागतषील तषी पुसतकं, मयाहसकं 
वयाचून कयाढया्चो. पुसतक चुकषीच्या पद्धतषीने धरून 
वयाचल्यामुळे मलया तेवहया चषमयाहषी लयागलया! एकदया 
तर गंमतच झयालषी. मषी लया्ब्ररषीत वयाचत बसलो 
होतो. पुसतक घेऊन मयागे कुठेतरषी जयाऊन बसलो 
होतो, त्यामुळे हतथल्या सटयाफलया मषी हदसलोच 
नयाहषी. ते लया्ब्ररषी बंद करून हनघून गेले. मषी हतथेच 
चयार-पयाच तयास अडकून पडलो. पण खरं सयांगया्चं 
तर मषी अहजबयात घयाबरलो नयाहषी. उलट मषी हनवयांत 
वयाचत बसलो. शयाळेचषी लया्ब्ररषी, कुणयाचषी व्ककतगत 
लया्ब्ररषी असं हमळेल हतथून मषी वयाचया्चो. 
सुरुवयातषीलया कयालपहनक सयाहहत् वयाचया्चो. पण नंतर 
वैचयाररक सयाहहत् वयाचया्चषी सव् लयावून घेतलषी. 
हकतषीहषी कयालपहनक सयाहहत् वयाचलं तरषी वैचयाररक 
सयाहहत्याचषी २० पयानं तरषी वयाचया्चषीच अशषी हशसतच 
सवतःलया लयावलषी. सुरुवयातषीलया प्रयामुख्याने मरयाठषी 
वयाचया्चो. मग कॉलेजलया गेल्यावर मयात्र ठरवून 
प्र्त्नपूवगाक इंक्लश वयाचया्लया लयागलो. अवयांतर 
वयाचनयाचषी सव् हशसतषीत लयावून घ्यावषी लयागते आहण 
त्याचया नककषीच खूप फया्दया होतो.       
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माझे आजोबा म्हणजे माझ्ा बाबांचे काका 
बाळासा्हेब भारदे ्हे गांधी विचारसरणीचे ्होते. 
ते म्हाराष्ट्र विधानसभेचे माजी अध्क्ष ्होते, 
राजकारणी ्होते. अध्ातम, कीत्तन, प्रिचन, समाज 
प्रबोधन ्हे सगळं ते करा्चे. त्ांचा प्रभाि आमच्ा 
घरािर ्होता. पण मला िाटतं की एखाद्ाने इतर 
कुणासारखं्ही बनू न्े, त्ाने सितःसारखं व्हा्ला 
्हिं. माझी मुलं आता द्हािी आवण आठिीत आ्ेहत. 
त्ांना्ही मी ्हेच सांगतो की, माझ्ा अपेक्षाचंा 
तुमच्ा सिपांशी का्ही संबंध ना्ही! त्ांनी त्ाचं्ा 
डोळ्ांनी त्ांची सिप ंबघािीत.            

एक गोष्ट मात्र वकशोरि्ात असताना 
करा्ची रा्हून गेली, ती म्हणजे खेळ आवण 
शारीररक तंदुरुसतीसाठी प्र्त्न करणं. पुढे 
मोठेपणी जाणीिपूि्तक, खूप मे्हनतीने शारीररक 
तंदुरुसतीसाठी प्र्त्न केले. पण आत्ा वकशोरि्ात 
असणारी जी मुलं ्हे िाचता्त त्ांना मात्र मी 
आिजू्तन सांगेन की मोकळ्ा जागी भरपूर खेळा! 
शारीररक तंदुरुसतीसाठी ्ा ि्ातच म्ेहनत करा. 
वबनधासतपणा, वनभभीडपणा, प्रचंड कुतू्हल, 
नव्ा गोष्टींची उतसुकता, भरपूर िाचन आवण ्ा 
सगळ्ाला प्रोतसा्हन देणारं घरचं िातािरण ्ा 
सगळ्ामुळे माझं वकशोरि् समृद्ध झालं.

Aviation क्षेत्राची का्ही्ही पारि्तभूमी नसताना 
मला िाटलं की आपण विमाने, ्ेहवलकॉपटर 
भाड्ाने देणारी कंपनी उभारािी. आज मी ‘MAB 
Aviation’चा मॅनेवजंग डा्रेकटर आ्हे.

माध्म क्षेत्रात िािरतो. लेख वलव्हतो. ्ा 
सगळ्ाची मुळं माझ्ा ्ा वकशोरि्ातल्ा 
मुशाविरीत आ्हेत!

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

(प्रवसद्ध वनिेवदका) 
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गर्मीने पाण्ाची वाफ झाली,
हलकी होऊन वर ननघाली.
धुळ-कण सोबत घेऊन र्ग,
पुंजक्ा पुंजक्ांचे बनले ढग.

आकाशात ढग खेळा्ला आले,
धावून, धावून र्ळून गेले.
वाऱ्ाने केली ढकलाढकली,
उंच डोंगरांनी वाट अडवली.

नवजेने केला चर्चर्ाट,
ढगांनी केला गडगडाट
पावसाची ररर्नझर् पाहून,
र्ुलांनी केला नकलनबलाट.

-अपर्दणा 
swara.mokashi@gmail.com

Solve ThiS ?
3+33-3+3 =  
A) 18   B) 12   C) 06   D) 03

विज्ञान-कवितञा 
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पशुचिचित्सि (Vet) म्हणून माझ्ाकडे 
मुख्तः पाळीव प्ाणी ्ेतात. म्हणजे कुत्े, 
मांजरी, कासवं, ससे, गिनी गपगस आगण पक्ी. 
प्त्ेक प्ाण्ाचा आजार वेिळा आगण ते 
व्कत करा्ची पद्धत्ही विेळी. मी तुम्हालंा 
अधूनमधून अशाच का्ही आजारी प्ाण्ांच्ा 
िोष्ी सािंणार आ्हे.

ककलगनकमध्े ‘कॅसपर’ आला ्होता. कॅसपर 
्हा एक बोका आ्हे. दोन गदवसांपासून त्ाने का्ही खालल,े प्ा्ले ना्ही, म्हणून काळजी 
वा्ून त्ाचे काका त्ाला दाखवा्ला घेऊन आले. मी तपासलं, त्ाच्ा पो्ात तर दुखत 
नव्हतं, ताप ना्ही, सददी ना्ही... पण तोंडाला ्हात लावला आगण कॅसपर ओरडला. त्ाला 
तोंडात दुखत ्होतं. 

तो तोंड उघडून बघा्ला देईना. मि जरा त्ाचे लाड केले. त्ाला नी् पकडलं आगण 
त्ाचं तोंड उघडून बगघतलं, तर तोंडात माशाचा का्ा अडकला ्होता. तो का्ा त्ाच्ा 
ग्हरडीला सतत बोचत ्होता. गबचारा कॅसपर! तो ्हाताने का्ा काढा्चा प््त्न करत 
्होता, पण त्ाच्ाकडून तो का्ही गनघत नव्हता. तो प्त्ेक वेळी तोंड बंद करत असेल 
तेव्हा का्ा अजून थोडा रुतत असेल आगण त्ामुळे ग्हरडीला जखम झाली ्होती.

मि आम्ही तो का्ा काढला, त्ाच्ा जखमेला औषध लावलं, त्ाचं दुखणं कमी 
व्हावं म्हणून इंजेकशन गदलं. त्ानंतर कॅसपर गनवांत झाला.. परत खाऊ गपऊ लािला!

मुक्ा प्ाण्ांचं आजारपण गनभावताना प्त्ेक बारीकसारीक शक्ता आजमावून 
बघावी लािते. 

-डॉ. मंजिरी बेलसरे
manjiribelsare@gmail.com



Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó ÁêÙ 2022 49

61 1

10

4 8

1 3 1

7

5
8

2
3
4

5 9 4

1 4 28 2 1

7 4

6
3
7

5
3
4

10

अंकांची बेरीज (25) आहे.

अंकस्वससतिकचे उत्तर चपखलची उत्तरं  
शिक्षक- गण्या, 
मलया ‘चयालढकल’ ्या 
िब्याचया अर्थ सयागं. 
गण्या- सर... उद्या 
सयंाशगतलया तर चयालले 
कया?

मिनू जरा बघ गं. हा नवीन टीवही िला लावताच येत नाहीये. पवूवीचा टीवही 
बरा होता; एक बटण दाबलं की, पटकन िाझी िामलका लागायची. 

अगं आजी, हा सिाट्ट टीवही आहे. 
यात इंटरनेट पण लागतं. 

या सिाट्ट फोनचे फीचर्स वेगळेच 
आहेत. एकदा वेळ काढून नीट 
बघायला हवेत. 

अगं िाझया सिाट्ट वॉचचा चाज्सर 
बमघतलार का कुठे? घड्ाळाची 
बॅटरी पणू्स गेलीये. आज राधं 
घड्ाळ घालून जावं लागणार.

या रगळया नवया उपकरणांची यंत्रणा रोपी होणयाऐवजी आपलयावरच 
अवलंबून आहे अरं मदरतंय. िग का बरं यांना ‘सिाट्ट’ महणतात?

आजी, सिाट्ट उपकरणं 
वापरायला आधी आपलयाला 

सिाट्ट वहावं लागेल. 

चल होतेच आज िी तुझी ‘सिाट्ट आजी’. 
ती िामलका जाऊ दे.. दाखव बरं करं 

लावायचं टीवहीवर इंटरनेट. 

िाझी गुंडूली रुपर सिाट्ट आजी...

१. अकाली  २. कीर्ती
३. उपस्थिर्ी  ४. बाई
५. आरोपी   ६. इंग्रजी
७. अतर् (अपवाद)
८. झुंजूमुंजू  ९. पेरू
१०. परंर्ु  ११. कवी
१२. मऊ  १३. उदबत्ी  
१४. गररबी १५. कपटी  
१६. जुडी  १७. कषटाळू 
१८. धरर्ी  १९. तपलल ू  
२०. चेंडू
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