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चगं ूबदाम खात होता. 
मगं-ू मलाही टेसट करू द.े 
चगं-ू हा घे एक बदाम. 
मगं-ू बस एकच?
चगं-ू हो. बाकी सगळ्ाचंी 
टेसट पण अशीच आहे .

पाहुण्ानंा ग्ीन टी पाजण्ाचे 
तीन फा्द.े...
1) ते आपल्ाला मॉडन्न 
समजतात. 😌2) दधुाचा खच्न 
वाचतो. 😌😌3) ग्ीन टी साबेत 
बबससकटं द्ावी लागत नाहीत...

आमच्या घरी गणपतीसयाठी सगळी भयावंडं आलेली आहेत. मलया आज नया 
शयाळेत मुळीच ्या्चं नवहतं गं, पण आईने मलया जबरदसतीने पयाठवलं. 
मलया घरी जया्चं् .

मी मयागे एकदया बयाईंनया सयंागगतलेलं की मलया तयाप आलया्, तर त्यांनी 
मयाझ्या आईलया शयाळेत बोलयावून घेतलं आगण मलया घरी पयाठवलं. 

गमनू...  
ही आ्गड्या 
छयान आहे. तू 
पण प्र्त्न करून 
बघतेस कया?

बयाई.. मलया तयापयासयारखं वयाटतं् . मयाझ्या आईलया  
फोन करून बोलयावून घ्या नया. 

असस ंहो्! इंजेकशन!
नको नको. इतकया कयाही 
तयाप नयाही्े. आतया जरया 
बरं वयाटया्लया लयागलं्.

बयापरे! 
गकती गं तयाप आलया् 

तुलया.. थयांब. आधी आपण 
इंजेकशन घ्या्लया जयाऊ 
आगण मग मी आईलया 

फोन करते हं!
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संपादकीय विभाग : 
'वयम्Ó', नययू वंदना को.ऑप.हा.सो., ३रा 
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ससनेमाजवळ, ठाणे- ४००६०२.
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६९०८६२७३
इमेल : info@wayam.in

'वयम्Ó हे माससक मालक, प्रकाशक 
श्रीकांत बापट यांनरी 
मेसस्ग रेड एसलफंट, ३१५/ए १, 
शाह अॅणड नाहर इंड. इस्टटेट, ३रा 
मजला, एस. जे. मार्ग, लोअर परेल 
(प.) मुंबई- ४०००१३, येथे छापयून, 
२०१, नंद चेंबस्ग, वंदना ससनेमाजवळ, 
ठाणे- ४००६०२ येथे प्रससद्ध केले. 
या अंकातरील सव्ग मतांशरी संपादक 
सहमत आहेत असे नाहरी. सव्ग हकक 
प्रकाशकाधरीन. 

www.wayam.in
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मैत् : कांचन जोशरी- ३८
कलपकक्ा : स्वरूपा वक्ालरी- ३९
िासांिा मेमरीबॉकस : देवयानरी खरे- ४०
वनसगा्षत्े घर रिनाकार : मकरंद जोशरी- ४२
तयांनाही िा्टत असे्  : प्रवरीण दवणे- ४५
असे का होते?- जांभई  : डॉ. उजजवला दळवरी- ४६
शबदखेळ : कांचन जोशरी- ४८
एकदा ढगांनी घेत्ी सुट्ी : वैशालरी सयूय्गवंशरी- ४९

महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि ससं क्ृती मंडळान े्या हन्यत्ाहि्ाच्या प्र्ाशनार्थ अनदुान हदिे असिे 
तरी ्या हन्यत्ाहि्ातीि िखे्ाचं्या हिचाराशंी मंडळ ि शासन सहमत असिेच अस ेनाही.

'वयम्Ó' वाचकांनो, दर मसहनयाला २० तारखेपययंत तुमहांला अंक पोहोचला नाहरी तर 
'वयम्Ó'चया दयूरधवनरी कमांकावर सोमवार ते शकुवार सकाळरी १० ते संधयाकाळरी ६ या 

वेळात संपक्क साधावा, हरी सवनंतरी. -संपादकीय आवण वितरण विभाग  
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‘वयम्’ दोस्तांनो, 
अलीकडेच आपण गणपती-उत्सव ्साजरा केला. 

दर गणेशचतुर्थीला मला माझ्ा लहानपणच्ा एका 
गोष्ीची आठवण होते. आमहाांला ्साांगगतलां जा्चां, 
की ्ा गदवशी चांद्ाकडे पाहा्चां नाही हां! का, तर 
महणे गणपतीबापपा रागावेल. त्ाचा हुकूम आहे 
त्सा. लहानग्ा गणपतीची एक कहाणी आमहाांला 
्साांगगतली जा्ची. हत्ीएवढ्ा तोंडाचा, तुांगदलतनु 
(गु्गु्ीत) गणपती त्ाच्ा लहानग्ा उंदीर-
वाहनावरून हलत, डुलत, सवत:ला तोलत चालला 
होता. हे गचत्र बघून महणे चांद्ाला ह्सू आवरेना. 
्साहगजकच आहे ना! चांद् त्ाला ह्सतो् हे बघून 
गणपती रागावला. त्ाने चांद्ाला शाप गदला की, तू 
्सुांदर आहे्स, ्ाचा तुला फार गव्व आहे. ्ापुढे ्ा 
पृथवीतलावरचां कोणी तुझां तोंडही बघणार नाही! 
चांद् गहरमु्सला, घाबरला. मग त्ाने शांकरदेवाांना 
प्वून गणपतीला ्समजवा्ला ्साांगगतलां. नांतर 
गणपतीने हा शाप कमी केला, गनदान गणेश-
चतुर्थीला तरी तुझां तोंड कोणी बघणार नाही, अशी 
एक गदव्साची गशक्ा गदली. अशी ही गोष्... देवाांना, 
ग्रह-उपग्रहाांना मानवी गुण गचक्वून आपल्ाला 
त्ाांच्ाशी जवळीक वा्ा्ला लावेल अशी ही 
कालपगनक गोष्! अगदी लहानपणी हे खरां 
वा्ा्चां, नांतर गव्सरूनही गेले होते ही गोष्. 

मध्ांतरी मी सवीडन दशेात होत.े तवेहा गतर्े 
आगळा-वगेळा चांद् बघताना अचानक ्ा गोष्ीची 
आठवण झाली. हा दशे उत्र ध्वुाजवळचा. जलैु, 
ऑगस् मगहन्ात इरे् ्समर महणज ेउनहाळा अ्सतो. 
्ा मो्समात ्सू् ्व खपू जासत वळे काम करतो, 

त्ामळेु चांद् फार वेळ आकाशात गद्सा्चा नाही. 
रात्री ्साडेअकराला जरा कुठे अांधारू लागा्चां. 
उजडे कमी होताच आकाशात चांद् हजर वहा्चा. ्ा 
दोन-तीन मगहन्ाांत इर् ेचांद् जमेतमे तीन ता्स 
लखख, प्रकागशत गद्सतो. नांतर लगचे ्ूस ््व अवतरतो. 
अडीच त ेतीन वाजताच पहा्ेचे रांग आकाशात गद्ूस 
लागतात. मग चांद् पाांढूरका, गनसतजे होऊन जातो.  

इर्े आमही रात्र होण्ाची वा् बघा्चो, कारण 
त्ागशवा् झोपावां्सां वा्ा्चां नाही. एकदा 
्सांध्ाकाळी गफरून ्ेत अ्सताना आकाशात 
काळोख होताच कौतुकाने चांद्ाकडे बगघतलां आगण 
चमकलेच. चांद्कोर उभी होती. एकदम गशसतीत 
ताठ उभा अ्सलेला चांद्! त्ाचा इांगगलश D आकार! 
जरा डोकं खाजवल्ावर लक्ात आलां, की एरवी 
भारतात महणजे आपण गवषुववृत्ाच्ाजवळ राहतो. 

चंद्राची आगळी 
कलरा! 
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चंद्र स्वत:भो्वती गिरक्या घेत, पृथ्वीभो्वती गिरतो 
तो आडव्या अक्यात. म्हणून आपल्यालया 
करंजीसयारखी आड्वी चंद्रकोर गिसते. कयारण आपण 
एकया सरळ रेषेत चंद्रयाकडे बघतो. पण स्वीडनमधून 
म्हणजे उत्तर ध्रु्वयाज्वळच्या कोणत्या्ही िेशयातून 
आपण चंद्रयाकडे ्वरून खयाली बघतो. त्यामरुळे तो 
उभया गिसतो आगण चंद्रयाकडे बघण्यासयाठी नजर ियार 
्वर करया्वी लयाित नया्ही. समोरच्या बयाजूलया 
असल्यासयारखया ्वयाटतो तो.

्ही िंमत कया्ही गमत्र-मैगत्रणींनया सयांगितली तर 
मधरुबयालया गचंचयाळकर ्या मैगत्रणीने िगक्ण 
िोलयाधयाधातून, अंटयारकटटिकयातून गिसणयाऱ्या चंद्रयाचे िोटो 
पयाठ्वले. मलया गिसलया, त्याच्या बरोबबर उलटया चंद्र 
त्यांनया गिसलया ्होतया! उलटया D- म्हणजे आधी 
अधधािोल आगण मि ियांडी! परत डोक्यालया तयाण 
गिलया आगण लक्यात आलं, अंटयारकटटिकया म्हणजे 
पृथ्वीचं िगक्णेचं टोक. गतथून चयांिोबयाकडे बघया्चं, 
म्हणजे आपण खयालती, चंद्र ्वरती. (‘्व्म्’च्या 
जरुन्या ्वयाचकयांनी डॉ. मधरुबयालया गचंचयाळकर ्यांची 
अंटयारकटटिकया्वरची मयागलकया ्वयाचली असेल. भयारतयाच्या 
अंटयारकटटिकया मोग्हमेत त्या सयामील झयाल्या ्होत्या.) 

ल्हयानपणयापयासून आपण ज्याची ियाणी आ्वडीने 
म्हणतो, त्या आपल्या लयाडक्या चंद्रयाच्या कलया 
आिळ्या आगण चंद्रकोरी्ही ्वेिळ्या!

चंद्रयाच्या इतक्या ्वेि्वेिळ्या कलया असल्याने 
त्याच्या सौंि्याधाबद्दल, कलेचया िे्व असलेल्या 
िणपतीलया्ही ्हे्वया ्वयाटलया असेल कया?

-शुभदा चौकर  
cshubhada@gmail.com
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आता पुढचा अंक हा ‘दिवाळी अंक’- ऑक्टोबर-नटोवहेंबर जटोड-अंक 
असेल. त्ामुळे तटो १ तारखेऐवजी थटोडा उदिरा प्रदसद्ध हटोईल. दिवाळीच्ा आधीच 

तुमहांला अंक दमळेल. तुमच्ा दमत्र-मैदत्रणींना, भावंडांना तटो अंक भे् द्ा्चा असेल तर 
‘व्म्’ ऑदिसला िटोन करून नोंिणी करून ठेवा हं. आपल्ा अंकाच्ा प्रती काही वेळा 
लवकर संपतात! िरवर्षीप्रमाणे ्ंिाचा दिवाळी अंकही अदधकादधक िजजेिार करण्ासाठी 
आमही प्र्त्न करत आहटोत. आपला दिवाळी अंक तुमहा मुलांच्ा बरटोबरीने तुमचे पालक व 
आजी-आजटोबाही आवडीने वाचतात, हे सगळ्ांना माहीत आहेच. ्ा अंकात का् का् 
आहे, ते लवकरच आपल्ा वेबसाइ्वरून आदण सटोिल दमदड्ावरून कळेलच.

दिवाळी अंकादवर््ी



ऑस्कर वाइल्ड हे ए्कोणिसाव्ा शत्कातील 
सुप्रणसद्ध लेख्क, ्कवी, नाट्क्कार. 
त्ाांची णिसस्कल, णवनोदी, उपहासाति्क 
लेखनशैली आजही लो्कणप्र् आहे. त्ाांच्ा 
‘द ्कँटरवहील घोसट’ ्ा दीघ्घ्कथेच्ा ए्का 
भागाचा हा सांणषिपत आणि सवैर अनुवाद.

श्री. हायरम बी ओटिस या अमेररकन गृहस्ाांनी 
इांग्ांडमधये आलयावर कँिरवही् प्ासाद टवकत 
घेत्ा, तेवहा तयाांना सगळयाांनी साांटगत्े होते, 
की असा वेडेपणा करू नका. तया जागेत भुतािकी 
आहे. बाकीचयाांचे राहू दे, ती जागा टवकताना 
जागेचे मा्क ्ॉड्ड कँिरवही् याांना सवतः्ासुद्ा 
ते साांटगतलयाटिवाय राहव्े नाही. “आमही टत्े 
राहायचे सोडून टद्े होते. आमचया कुिुंबातलया 
वयसकर ्ोकाांनी ते भूत पवूवी सवतःचया डोळयाांनी 
पाटह्ां आहे. माझया मावसआजी महणजे डचेस 
ऑफ बोलिन एकदा आरिासमोर उभया राहून 
टडनर्ा जायची तयारी करत होतया, तेवहा अचानक 
तयाांना आपलया खाांद्ावर हाडाचया सापळयाचे दोन 
हात टदस्े! तया फीि येऊन पडलया आटण तया 
धककयातून कधी सावरलयाच नाहीत. ते रात्ी बेरात्ी 

येणारे गूढ आवाज- कसां राहणार टत्े! नोकरही 
टमळेनात कामा्ा! आणखी एक, आता तीनिे वर्षं 
झा्ी. आमचया घरात एखादा मृतयू होणार असे्  
ना, तर आदलया टदविी हमखास ते भूत भेि देतां.”

“तसां तर काय, कोणी मरायचया आदलया टदविी 
फॅटम्ी डॉकिर पण हमखास भिे देतात,” ओटिस 
महोदय महणा्े. प्ासाद टवकत घेणयाचा तयाांचा 

कँटरव्हील भुताचही 
कर्मक्ाणही
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निर्णय पक्का होतका.
तयकािंतर थोड्काच निवसकांिी ओनिस फॅनिली 

्ँिरवहील प्कासकािकात रकाहकायलका आली. निसेस ओनिस  
यका निसकायलका सुरेख अशका उतसकाही, िधयिवयीि, 
ठरठरीत प््ृतीचयका बकाई होतयका. तयकांचका सवका्णत िोठका 
िुलगका वॉनशंगिि. िेखरका, तरतरीत, िृतय्लेत 
पकारंगत आनर अनतशय वयवहकारी. तयकाचयकािंतरची 
वहन््णनियका ही पंधरकासोळका वरकाांची, निळयका डोळयकांची 
गोड िुलगी. नतचयकािंतरचे िोघे ्ुळे भकाऊ. चपळ 
आनर िसतीखोर, आधुनि् आनर लो्शकाही 
नवचकारकांचे.

तर ही सगळी िंडळी िोठ्का उतसकाहकात 
्ँिरवहील प्कासकािका्डे निघकाली. ्ुलै िनहनयकातील 
प्सन्न संधयका्काळ. हवेत पकाइि वृककांचका िंि सुवकास 
पसरलेलका. ्डेचयका िकाि नहरवयका विरकाईत िधयेच 
उडरकारे रंगीत पकी, ्ुठे िु्ुिु्ू बघरकाऱयका खकारी, 
्ुठे झकाडीत लपरकारे ससे- वकािेत सगळे ्से 
अगिी आलहकाििकाय् होते. पर तयकांिी ्ँिरवहील 
प्कासकािकाचयका केत्कात प्वेश ्ेलयकावर िकात् अचकाि् 
आ्काशकात ्काळे ढग भरूि आले. वकातकावररकात 
ए् नवनचत् शकांततका ्कारवू लकागली. िोठ्का ्काळयका 
पकयकांचका ए् थवका अचकाि् आ्काशकात झेपकावलका.

ओनिस िंडळींचयका सवकागतकासकाठी महकातकाऱयका 
हकाऊस्ीपर बकाई ्काळका रेशिी पोशकाख आनर पकांढरका 
एप्ि, ्ॅप घकालूि उभयका होतयका. तयकांचयकापकाठोपकाठ 
िंडळी आत गेली. ्ुनयका पद्धतीचे पर भक्ि 
बकांध्काि. आत गेलयकावर ए्का बका्ूलका ्काहीशी 
अंधकारी, रंगीत ्काचकांची भलीिोठी नखड्ी असरकारी 
लकायब्ररी होती. नतथेच तयकांचयका चहकापकाणयकाची वयवसथका 
्ेलेली होती.

“इथे ्काहीतरी सकांडलंय वकाितं,” ्नििीवरचका 
लकाल डकाग पकाहूि निसेस ओनिस, महरकालयका.

“होय, बकाईसकाहेब, यका ्कागी रकत सकांडलंय!” 
महकातकारबकाईंिी हल्ेच गूढ आवका्कात सकांनगतले.

“शी! शी! पुसूि िका्कायलका पकानह्े ते लगेच!” 
ओनिस बकाईसकाहेब उदगकारलयका.

हकाऊस्ीपर बकाईंिी ए् ससित ्ेले. “लेडी 
एनलिॉर नड ्ँिरवहील यकांचं रकत आहे ते! अगिी 
यकाच ्कागी तयकांचे पती सर सकायिि नड ्ँिरवहील 
यकांिी तयकांचका खूि ्ेलका. िंतर िऊ वरकाांिी तेही 
अचकाि् गकायब झकाले. तयकांचं िृत शरीर ्काही 
सकापडलं िकाही, पर तयकांचका अपरकाधी आतिका आ्ही 
नहंडत असतो प्कासकािकात! हका डकाग बघकायलका िुद्काि 
येतकात लो्. ि पुसतका येरकारका डकाग आहे तो.”

“ि पुसतका यकायलका ्काय झकालं!” वॉनशंगिि 
महरकालका. “नपं्रिि यकांचे चॅसमपयि सिेि ररिूवहर 
अथका्णत पॅरकागॉि नडि्ांि वकापरका, लगेच ्कातो डकाग! 
हे पकाहका!” महकातकाऱयका हकाऊस्ीपर बकाईंिका ्काही 
्ळकायचयका आत तयकािे गुडघयकावर बसूि लगेच ए्का 
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काळ्ा कांडीने फरशी घासा्ला सुरवात केली. 
काही क्षणातच डाग दिसेनासा झाला.

“बघा, मी महटलं ना, दिंकरटनने काम होणार!” 
तो दवज्ी सवरात महणाला. तेवहढ्ात दवजेचा 
कडकडाट झाला आदण महातारबाईंना भोवळ आली.

“आता ्ा चककर ्ेऊन िडणाऱ्ा आजींना 
कामावर कसं बाई ठेवा्चं!” ओदटस बाईसाहेबांना 
काळजी वाटू लागली.

“वसततंची मोडतोड झाली की िैसे काितो, तसेच 
प्रत्ेक वेळी चककर आली की िैसे कािा, मग नाही 
्ेणार चककर.” हा्रम ्ांनी उिा् सुचवला.

क्षणातच आजीबाई भानावर आल्ा. त्ा बऱ्ाच 
असवस्थ होत्ा. त्ांची समजतत काढून आदण 
दशवा् िगार वाढवण्ाचे कबतल करून ओदटस  
मंडळींनी त्ांची रवानगी केली.

रात्ी वािळाचा जोर का्म होता, िण 
बाकी दवशेष काही घडलं नाही. सकाळी सगळे 
ब्ेकफासटकरता जमले, तेवहा फरशीवर कालचा तो 
भ्ानक डाग िुनहा त्ाच जागी दिसला.

“हा काही िॅरागॉन दडटजजंटचा िोष वाटत नाही, 
मी ते खतििा वािरलं्. हे बहुतेक खरंच भुताचं 
काम दिसतं्.” वॉदशंगटन महणाला. त्ाने िुनहा 
एकिा तो डाग िुसतन काढला. िुसऱ्ा दिवशी िुनहा 
दत्थेच, तोच डाग! दतसऱ्ा दिवशी तर हा्रम 
्ांनी सवतः त्ा खोलीला कुलति घातले, तरी डाग 
आलाच! सगळ्ांना कुततहल वाटा्ला लागलं. 
खरोखरच इ्थे भतत आहे की का्!

दिवसभरातील गपिाटपिांत भुताचा दवष् दनघाला 
नाही, िण रात्ी दनजानीज झाल्ावर श्ी्ुत ओदटस  
्ांना त्ांच्ा खोलीबाहेर दवदचत् आवाज ऐकू 
आले. बेड्ा-साखळिंड दकचदकच वाजावेत असे. 
त्ािाठोिाठ िावलांचा आवाज. कोणीतरी जवळ 
जवळ ्ेत होते. श्ी्ुत ओदटस ्ांनी शांतिणे 
आधी सवतःला ताि आलेला नाही ना, ते िादहले. 

मग नाडीचे ठोके तिासले. सगळे काही ठीकठाक 
होते. मग त्ांनी आिल्ा िेटीततन काचेची एक 
छोटी बाटली काढली आदण खोलीचे िार उघडले. 
समोर दफकट चांिण्ात एक भ्ानक चेहऱ्ाचा 
वृद्ध माणतस उभा होता. लाल दनखाऱ्ासारखे डोळे, 
िांढऱ्ा केसांच्ा लांबलचक जटा, अंगावर मळक्ा 
दचंध्ा, आदण हातािा्ात ठोकलेल्ा जडच्ा जड 
बेड्ा आदण साखळिंड!!

“्ा तुमच्ा िंडबेड्ांना वंगणतेल घातलंच 
िादहजे बरं का.” श्ी्ुत ओदटस महणाले, “ही घ्ा 
टॅमनी रा्दझंग सन वंगणतेलाची बाटली. एकिा 
घातलं की काम फत्े ! बऱ्ाच जणांना फार चांगला 
अनुभव आला्. इ्थे मेणबत्ांच्ा शेजारी बाटली 
ठेवतो. आणखी लागलं, तरी दवनासंकोच सांगा!” 
इतके बोलतन आदण िाराबाहेरच्ा टेबलावर बाटली 
ठेवतन त्ांनी खोलीचे िार लावतन घेतले.
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कँटरव्हील भुताचा नुसता संताप संताप झाला. 
फरशहीवर खळ्ळकन आपटून त्ाने तही बाटलही 
फोडून टाकलही. घशातून वववचत्र आवाज काढत 
आवि अंगातून व्डहीस व्रवा प्रकाश फेकत ते 
वनघाले. एव्ढ्ात आिखही एक दार उघडले, 
पांढरे कपडे घातलेल्ा दोन छोट्ा आकृत्ा बा्ेर 
आल्ा, आवि त्ाच्ा वदशेने त्ांनही फेकलेलही 
उशही वभरवभरत आलही! पि ववचार करत बसा्ला 
वे्ळ नव्ता. भूत ताबडतोब चौथ्ा वितहीचा आधार 
घेऊन वभंतहीत वशरले आवि वतथून ना्हीसे झाले. 
घरात पुन्ा शांतता पसरलही.

प्रासादाच्ा डाव्ा भागातहील त्ाच्ा एका गुपत 
खोलहीत पोचल्ावर चंद्रवकरिाला टेकून भुताने 
जरा दि घेतला. त्ाच्ा तहीनशे वराांच्ा अखंड 
देदहीप्िान कारवकददीत त्ाचा एव्ढा घािेरडा 
अपिान कोिही केला नव्ता. त्ाने पूवदी एकदा 
नुसते पडद्ातून दात ववचकले ्ोते, तरही चार 
िोलकरिही बेशुद्ध पडल्ा ्ोत्ा. खुचदीत बसून 
एक साप्ळा आपलही डा्रही वाचतो् ्े पाव्ल्ावर 
तर एक सरदारहीि बाई दहीड िव्ना आजारही ्ोत्ा. 
काचेवर टकटक करिारा व्रवा ्ात पा्ून एका 
बटलरने सवतःवर गो्ळही झाडून घेतलही ्ोतही. लॉन 
टेवनसच्ा िैदानावर भुताचही ्ाडे एकापाठोपाठ एक 
खालही कोस्ळताना पा्ून झालेला ्लकललो्ळ 
तर केव्ळ अवि्णनही् ्ोता. आजवर घेतलेलही 
तऱ्ेतऱ्ेचही रूपे आठवून त्ाने एक कडवट ्ास् 
केले. ‘आले िोठे अिेररकन वंगितेलाचही बाटलही 
देिारे आवि उशा फेकून िारिारे! बघून घेईन!!’  
रात्रभर भूत सूडाचाच ववचार करत राव्ले.

भुताने फोडून टाकलेलही बाटलही पा्ून ्ा्रि 
ओवटसना जरा वाईट वाटले, पि तरहीदेखहील भुताला 
उशही फेकून िारिे ्ोग् ना्ही असे त्ांनही जुळ्ांना 
बजावले. त्ानंतर एक आठवडा शांततेत गेला. 
ला्ब्ररहीच्ा फरशहीवर रोज पुन्ा त्ाच जागही डाग 

िात्र वदसा्चा. कधही लाल, कधही केशरही, जांभ्ळा, 
वन्ळा, एकदा तर चकक गडद व्रवा! आता उद्ा 
कोिता रंग वदसिार, ्ावर ओवटस  िंड्ळही पैज 
लावू लागलही.

रवववारही रात्रही भुताने दुसऱ्ांदा दश्णन वदले. 
त्ळिजल्ावरच्ा ्ॉलिध्े िोठा आवाज झाल्ाने 
सग्ळेजि झोपेतून खडबडून जागे झाले आवि 
वतकडे धावले. वतथे वभंतहीवरचे वचलखत आवि 
वशरसत्राि खालही जविनहीवर पडले ्ोते, आवि भूत 
िोठ्ा खुचदीवर बसून गुडघे चो्ळत ्ोते. त्ाला 
पाव्ल्ावर लगेच जुळ्ांनही खे्ळातहील बंदुकहीतून 
त्ाच्ावर छररे िारले. श्ही्ुत ओवटस ्े तर खरही 
बंदूक रोखूनच आले ्ोते, ‘्ात वर!’ त्ांनही 
फिा्णवले! एक वकंका्ळही फोडून भुताने धुक्ाचे 
सवरूप घेतले आवि ते वाऱ्ासारखे त्ांच्ािधून 
पलहीकडे वर झोपण्ाच्ा खोल्ांकडे झेपावले. वतथे 
उभे रा्ून त्ाने त्ाचे ते अंगाला कापरे भरविारे 
सुप्रवसद्ध ववकट ्ास् केले. प्रासादाच्ा घुिटात 
त्ाचे प्रवतधवनही उिटून ववरतात न ववरतात, तोच 
वफकट वन्ळा ड्ेवसंग गाऊन घातलेल्ा ओवटस 
बाईसा्ेब आपल्ा खोलहीचे दार उघडून बा्ेर 
आल्ा. “तुिचही तब्ेत पारच वबघडलेलही वदसते ्ो. 
्ही डॉकटर डोबेल ्ांच्ा वटंकचरचही बाटलही म्िूनच 
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आणली तुमच्यासयाठी. विशेषतः जर अपचनयाचया त्यास 
असेल नया, तर त्यािर फयार उप्ोगी आहे हे.” त्या 
महणयाल्या. भुतयाने त्याांच्याकडे जळजळीत नजरेने 
पयावहले. आतया ते कयाळ्या दयाांडग्या कुत्रयाचे रूप 
घेणयार वततक्यात त्यालया मयागून पयािलयाांचया आियाज 
आलया. नयाइलयाजयाने आपलया कुटील हेतू बयाजूलया ठेित 
ते वनघून गेले.

सितःच्या गुपत खोलीत पोचल्यािर मयात् भुतयाच्या 
सां्मयाचया बयाांध फुटलया. ती व्यात् जुळी पोरे, त्याांची 
ती उप्ुकततयाियादी आई ्याांचया तर त्यालया सांतयाप 
आलयाच होतया, पण सगळ्यात ियाईट महणजे आज 
्या असिस्थ मनःसस्थतीत सस्थतीत मुळयात त्यालया 
वचलखत घयालया्लयाच जमले नवहते.

त्या प्रसांगयानांतर भुतयालया आजयारपणच आले. 
कयाही वदिस सितःची नीट कयाळजी घेऊन ते 
हळूहळू बरे झयाले. मग मयात् ओवटस कुटुंबयालया 
घयाबरिून सोडण्यासयाठी वतसरी चढयाई कशी करया्ची 
्याची त्याने अगदी नीट आखणी केली. त्याच्या 
कपडेपटयातल्या गोषटी बरयाच िेळ वनरखून त्याने एक 
खयास िेश वनिडलया- लयाल पीस लयािलेली आवण 
अधयाधा चेहरया झयाकणयारी भलीमोठी हॅट, गळया आवण 
मनगटयाजिळ झयालर असलेले, प्रेतयािर घयालतयात तसे 
लयाांबरांद पयाांढरे कयापड आवण हयातयात गांजकी कट्यार!

प्रत्क्ष त्या रयात्ी सुदैियाने हियाही एकदम ियादळी 
होती. प्रयासयादयाची दयारेवखडक्या खडखड ियाजत होती. 
आतया वपांकरटन ्याांचे पॅरयागॉन वडटजजंट ियापरून रोज 
रकतयाचया डयाग सयाफ करणयाऱ्या फयाजील िॉवशांगटनच्या 
खोलीत सगळ्यात आधी जया्चे, त्यालया उठिून, 
मांद्र सांगीतयाच्या पयारिधाभूमीिर त्याच्यासमोर तीनदया 
गळ्यात कट्यार खुपसून घ्या्ची, मग ओवटस 
महयाश् आवण त्याांच्या पत्ीलया घयाबरिया्चे, 
वहवजधावन्यालया कयाही फयार त्यास द्या्चे कयारण नवहते, 
पण त्या जुळ्याांनया मयात् वहरिे प्रेत, पयाांढरी हयाडे, 
गरगर वफरणयारया एकच डोळया असे सगळे दयाखिून 

चयाांगली अद्दल घडिया्ची! मध्रयात्ीच्या वकरधा 
अांधयारयात कट्यार वफरित भूत मोवहमेिर वनघयाले. 
सोसयाट्याचया ियारया सुटलया होतया. भुतयाचे केस आवण 
कयापड वचत्विवचत् आकयारयात उडत होते. सूडयाची 
घटकया अगदी जिळ आली होती, भूत िॉवशांगटनच्या 
खोलीत जया्लया िळले, तोच... 

भुतयाने घयाबरून एक वकंकयाळी फोडली आवण 
धडपडत मयागे जयात आपल्या असस्थपांजर हयातयाने 
आपलया चेहरया झयाकून घेतलया. त्याच्यासमोर एक 
भेसूर गूढ आकृती सतबध उभी होती. पयाांढरयाफटक 
गोल चेहरया, त्यािर पसरलेले विद्रूप विकट हयास्,  
लयाल प्रकयाश फेकणयारे डोळे, आग ओकणयारे तोंड,  
वहडीस पोशयाख, छयातीिर बरीच कयाहीतरी विवचत् 
अक्षरे, वचनहे, आवण उजव्या हयातयात रांद पयात्याची 
तळपती तलियार! दुसरे भूत! कँटरवहील भुतयाने 
त्यापूिवी कधीच भूत पयावहले नवहते. सयाहवजकच 
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त्याची भीतीने गयाळण उडयाली आणण त्याने आपल्या 
खोलीत पळ कयाढलया.

थोड्या वेळयाने मयात्र भुतयाचया खयानदयानी अणभमयान 
उसळून आलया. पुन्या त्या जयागी जयाऊन ्या प्रकयारयाचया 
छडया लयावया्चया, जमलेच तर नव्या भुतयाशी 
्यातणमळवणी्ी करया्ची असे त्याने ठरवले. पण 
णतथे पया्तो तो कया्, दुसऱ्या भुतयाचे डोके, कपडे, 
तलवयार इतसततः पडले ्ोते. त्यात आतया कया्ी 
प्रकयाशणिकयाश नव्तया, नुसतया आतून पोखरलेलया 
सलगमचया गोल गड्या, पयांढरी चयादर आणण 
सव्ंपयाकघरयातली मोठी सुरी! ती णवणचत्र अक्षरे 
त्याने नीट जवळून वयाचली.

् ेओणटस भतुया, अससल आणण एकमवे मतृयात्म्या, 
नकलपेयासनू सयावध र्या! तूच खरया, ियाकी सगळे खोटे!

आपण फसलो, गंडवले गेलो, मुलयांनी पुन्या 
आपल्यावर मयात केली ्े भुतयालया कळून चुकले. 
भुतयालया आतया फयारच थकवया, अशकतपणया वयाटू 
लयागलया. रोज रोज रकतयाचया डयाग पयाडया्चे्ी 
त्याने सोडून णदले. आतया कत्तव्याचया भयाग ्म्णून 
आठवड्यातून एकदया ते रयात्रीचे ण्ंडत असे, पण 
सयावधपणे, आवयाज न करतया ! आवयाज ्ोऊ न्े 
्म्णून त्याने चकक ते वंगणतेलसुद्या वयापरया्लया 
सुरुवयात केली.

इतकी सयावधणगरी ियाळगनूदखेील धोकया टळलया 
नया्ीच. जळु्यानंी कधी त्याच्या वयाटेत दोऱ्या 
ियाधंलले्या असत, तर कधी फरशीलया लोणी 
फयासनू ठेवलले ेअस.े अखरे आपली इजजत, इभ्रत, 
सयामयाणजक प्रणतषठया सयाभंयाळण्यासयाठी भतुयान ेएक 
शवेटचया प्र्त्न करया्च ेठरवल.े णशर नसलले ेफकत 
धड ् े‘रयागंडया रुपट्ट’ नयावयाच ेत्याच ेभ्ंकर रूप 
्म्णज ेभतुयाचया ्कुमी एककया ्ोतया. सत्तर वरयाांपवूवी 
त्यान ेत ेरूप घतेल े्ोत.े मोठ्या कषटयाच ेकयाम ्ोते 
त.े तीन तयास त्यारी करयावी लयागे. णशर नसले तरी 
णशकयारी िटू, णपसतलु ेवगरै ेियाकीचया जयामयाणनमया करून 

भूत सजज झयाले. प्रयासयादयाच्या लयंाि कोररडॉरमधून 
तरगंत त ेआधी जळु्याचं्या खोलीजवळ पोचले. 
खोलीचे दयार णकंणचत उघडेच ्ोत,े त ेत्याने ऐटीत 
फयाडकन उघडले. त्याच क्षणी पयाणी भरलेलया जग 
त्याच्या अंगयावर उपडया झयालया आणण जळु्याचं्या 
पलंगयावरून त्यालया णखदळण्याचे दिके आवयाज 
ऐकू आले. तो जग डोक्यातच पडलया असतया, पण 
सुदवैयाने डोके िरोिर आणलेलेच नव्त.े त्यामळेु 
फकत कपडेिटू णचंि णभजण्यावर णनभयावले.

ओणटस कुटुंियालया घयािरवतया ्ेईल ्ी आशया 
भुतयाने आतया सोडून णदली. ते आतया रयात्रीच्या वेळी 
गळ्यालया मफलर गुंडयाळून ्ळूच एखयादया फेरफटकया 
मयारून ्ेई. एकदया असेच रयात्री लया्ब्ररीकडे जयात 
असतयानया अचयानक दोन्ी ियाजूंनी उंच केलेले ्यात 
्लवत दोन आकृत्या त्याच्या अंगयावर आल्या आणण 
त्याच्या कयानयात ‘भॉक्’ करून ओरडल्या. भूत 
वेगयाने परत णजन्याकडे वळले, तर णतथे पयाण्याची 
मोठी णपचकयारी धरून वॉणशंगटन उभया ्ोतया. कोंडीत 
सयापडलेले भूत शेवटी णतथल्या शेगडीत णशरले - ती 
पेटवलेली नव्ती ते एक िरे - आणण धुरयाड्यातून 
वयाट कयाढत कसेिसे सवतःच्या खोलीत पोचले.

त्यानंतर्ी मुलयांनी भुतयासयाठी िऱ्याच वेळया सयापळे 
रचले, पण भूत पुन्या णतकडे णफरकले नया्ी. ते 
आतया कया्मचे गेले असे ओणटस मंडळींनया वयाटले,  
पण ती त्यांची गैरसमजूत ्ोती. आजयारी, णनरयाश 
अवसथेत ते एकटेच त्याच्या खोलीत रया्ी. पुढे 
व्णज्तणन्याशी त्याची भेट कशी झयाली, णतने त्यालया 
मदत कशी केली आणण त्यालया मुकती कशी णमळयाली 
्ी एक वेगळी आणण गंभीर गोषट आ्े. ती पुन्या 
कधीतरी.

-धनवंती हर्डीकर 
dhanavanti@gmail.com

(णशक्षणतजज्ञ) 
(कथेतील णचत्रं इंटरनेटवरून सयाभयार)
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गरुुजी म्हणून सेवेत आल्यापयासून मी मयाझ्या 
मनयात शयाळेववष्ीचं एक सवप्न बयाळगलं- विथे 
मुलयांनया सवतः्हून ्यावंसं वयाटेल, वशकयावंसं वयाटेल, 
इतरयांनया्ही तो आनंद सयांगयावयासया वयाटेल, शयाळेत 
्ेणयारं प्रत्ेक मूल रोि कया्हीनया कया्ही आनंद घेऊन 
ियाईल व आपल्या अनुभवयांच्या ‘दपतरयात’ तो िमया 
करत ियाईल, प्रत्ेक मूल ववचयार करू लयागेल, 
त्यांच्या मनयातल्या प्रत्ेक प्रशनयाचं उत्तर सव्विण 
वमळून शोधतील, विथे चुकणयाऱ्यालया वशक्या नसेल, 
शयाळेतलया एखयादया ववद्याथथी आियारी असेल तर प्रत्ेक 
िण ियाऊन त्यालया भेटेल, प्रत्ेक मूल कोणत्या्ही 
ववष्यावर व्कत ्होईल असं वयातयावरण असेल, 
मुलयांच्या परसपर नयात्याचे सुंदर धयागे ववणले ियातील, 
वयाचनयाचया आनंदसो्हळया त्यांनया अनुभवया्लया वमळेल. 
प्हया, करया, भेटया, वयाचया, शोधया, बोलया अशी पद्धती 
वशक्णयात असेल... 

गुरुिी म्हणून पव्हल्यांदया गोंवद्या ्या वनवयासी, 
नक्लग्रसत भयागयात ्हे सवप्न सयाकयार करण्याचे प्र्त्न 
सुरू झयाले. वतथे िंगलयात मनसोकत विरणयाऱ्या 
लेकरयांनया शयाळया म्हणिे तरुुंग वयाटया्चया. त्यामुळे 
ती शयाळेपयासून दूर पळया्ची. त्यांनया शयाळेत आणणं 
्हे एक आव्हयान ्होतं. शयाळेपयासून दूर पळणयाऱ्या 
लेकरयांच्या आवडीवनवडी कोणत्या, ते नेमकं 
िंगलयात कया् करतयात, ते शयाळेत कया ्ेत नया्हीत, 
्याववष्ी कया्ही लेकरयांकडून ियाणून घेतलं. शयाळेत 
गोंडी, पोवयारी व व्हंदी भयाषया बोलणयारी मुलं ्होती. 
मग वशलपया, वषया्व, वितू ्हे मयाझे ववद्याथथीच मयाझे 
भयावषक गुरू झयाले. त्यांच्याकडून दैनवंदन व्व्हयारयात 
वयापरले ियाणयारे शबद वशकून घेतले. खुल्या 
आकयाशयाखयाली झयाडयाझुडपयात, पशू-पक्यासंोबत 
सवतंत्रपणे सवैर विरणयारी ्ही लेकरं शयाळेच्या चयार 
वभंतीत कशी बसतील? कोंदट वयाटया्चं त्यानंया. 
त्यामुळे वगया्वत कमी आवण मैदयानयावर ियासत, असया 
मयाग्व अवलंबलया. सुरुवयातीलया प्रयाथ्वनया, गीतं व 

ऊस लागवड क्षेत्ातील 
गावातल्ा एका शाळेत ्ा 
तरुण शशक्कानषे शशक्णाचा 

मळा फुलवला आहषे. ५ सप्टेंबर, 
शशक्कशिनाशनशमत्त ्ा आनंिी 

शशक्काचं हषे मनोगत- 
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कथांचा समावेश केला. दुपारी जेवणाच्ा सुट्ीनंतर 
वडाच्ा झाडाखाली ‘वाचनाचा आनंदसोहळा’ भरू 
लागला. वेगवेगळ्ा माससकांतील, पुसतकांतील, 
वत्तमानपतांतील मुलांच्ा भावसवशवाशी अनुसरून 
असलेल्ा बातम्ा, कथा, कसवता, संवाद लेकरांना 
वाचून दाखवू लागलो. त्ावर चचा्त होऊ लागली.
सुरुवातीला आठ-दहाच लेकरं ्ेऊन बसत होती. 
जसजसा वाचनाचा सुगंध दरवळू लागला, तसतशी 
असधक लेकरं ्ेऊ लागली. 

्ा वाचनाच्ा आनंदसोहळ्ात काही लेखक  
माझ्ा लेकरांशी संवाद साधू लागले. सुरुवात झाली 
ती डॉ. आ. ह. साळुंखे व प्रवीण दवणे सरांपासून. 
्ा दोनही शबदप्रभूंनी आमच्ा लेकरांवर एक 
अमूल् संसकार केला, तो महणजे ‘कृतज्ञता’! ्ा 
दोघांच्ा कथा मुलांना खूप आवडल्ा. त्ामुळे 
त्ांना आमच्ा लेकरांनी पत सलसहलं. लेकरांच्ा 
पतांना उत्तरं देताना त्ात त्ांनी लेकरांना सांसगतलं, 
“बाळांनो, ज्ांनी तुमहांला ज्ञान सदलं, आनंद 
सदला त्ांच्ासवष्ी कृतज्ञता बाळगा, कृतज्ञता हा 
मोठा संसकार आहे.” ्ातूनच पतमैती, पेनसमत, 

सशदोरी, अमृतकण हे सवसवध उपक्रम सुरू केले. ्ा 
उपक्रमांच्ा माध्मातून माझी लेकरं अनेक ्शसवी 
व कत्तबगार मान्वरांशी संवाद साधू लागली.

     सशक्षणाच्ा आनंददा्ी प्रवासात अनेक असे 
सवद्ाथथी भेटले, ज्ांनी माझ्ा मनाचा तळ ढवळून 
काढला. पाच सकमी अंतरावरून मासे सवकत सवकत 
मग शाळेत ्ेणारी सशलपा, चार भावंडांचा सांभाळ 
करत अभ्ास करत वगा्तत प्रथम असणारी गोकणा्त, 
घरात आजारी आई-वसडलांची सेवा करून शाळेत 
सव्त उपक्रमांत चमकणारी वषा्त, अपंगतवावर मात 
करणारी असजत व मोनी ्ांची जोडी, आईवसडलांचं 
छत नसलेलं गुणी लेकरू सजतू, शाळेतील सवाांशी 
प्रेमाने वागणारी मेघा, प्रत्ेक गोषटीत माझ्ाशी वाद 
घालणारी नेहा, “गुरुजी, तू मला आवडला” असं 
उभी राहून सनःसंकोचपणे सांगणारी सचमुरडी ममता, 
मी दोन सदवसांच्ा सुट्ीनंतर शाळेत आलो त्ा 
सदवशी वगा्तच्ा दरवाजावर वाट अडवून उभी राहून 
“तू दोन सदवस शाळेत का आला नाहीस, आमहांला 
करमलं नाही.” असा जाब सवचारणारी कल्ाणी, 
सवाांना मदत करणारी धानेशवरी, नावाप्रमाणेच कृती 
असणारी करुणा, ज्ोती, वाचनाचं महत्व आपल्ा 
शाळेबाहेर जाऊन सजलहाभर अनेक शाळांत जाऊन 
सांगणारी राधा-काजलची जोडी-अशा सकतीतरी 
लेकरांनी मला अचंसबत केलं. 

गोंसद्ा सजलह्ातील १२ वषाांची सेवा पणू्त करून 
मी परभणीत नवीन शाळेत आलो. इथहेी तीच ससथती 
होती. मी शाळेत आलो खरा, पण ज्ा वगा्तचा 
मी वग्तसशक्षक होतो, त्ा वगा्ततील लेकर ंमला 
सवीकारा्ला त्ार नवहती. आठ सदवस होऊन गलेे 
तरी वगा्ततील लेकर ंमाझ्ाशी संवाद साधत नवहती. 
मी लेकरानंा अनेक पद्धतीने आपलंसं करण्ाचा 
प्र्त्न करत होतो, पण काही उप्ोग होत नवहता. 
एके सदवशी अचानक “तमुही आलात महणून आमचे 
आधीचे गरुुजी गलेे. तमुही आला नसता तर आमचे 

Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó âŒÅð´UÕÚU 2022 13

्ुवराज मानेसर अनुभव सशक्षणाचे धडे देताना 



गरुुजी आम्हांलहच रहह्ल ेअसत.े...” असां ने्ह 
म्णहली; मी ् ेऐकून थकक झहलो. पह्ली त ेचौथी 
त्हांच्हशी गट्ी असणहर ेत्हांच ेगरुुजी, मलुां पहचवीत 
आल्हन ेदरू झहल.े ् ेदःुख ्ी लकेरां पचव ूशकत 
नव्ती. पण गरुुजींवर पे्म करणहरी ्ी लकेरां आ्ेत, 
म्णनू मी खपू आनांहदत झहलो. मी त्हांच्हशी 
आणखी प्मेहन ेवहग ूलहगलो. पढेु ्ीच लकेरां शहळह 
सोडून जहतहनह, मलह सोडून जहतहनह गळ्हत पडून 
धह् मोकलनू रडली. 

उसहच्ह फडहत, शळे्हमेंढहांच्ह महग ेरमणहऱ्ह 
लकेरहांच्ह मनहांत हशक्षण रुजणां ् ेएक मोठं आव्हन 
्ोतां. पहरडी ्ी ऊसतोड कहमगहरहांची वसती. (त्हलह 
तहांडह म्णतहत.) तहांड्हवरील ्ी लकेरां शहळेत 
्हवीत म्णनू ्ळू्ळू वगेवगेळे उपक्रम रहबवह्लह 
सरुुवहत केली तसतशी मलुां शहळेत रम ूलहगली- 

 मला बोलू द्ा- रोजच्ह पररपहठहत प्त्ेक 
वगहगातील एकह मुलहस त्हच्ह आवडीच्ह, त्हच्ह 
मनहत असलेल्ह हवष्हवर मनमोकळेपणहने 
मनसोकत बोलण्हची सांधी हदली जहऊ लहगली. 
महझां्ी कोणीतरी ऐकून घेतां्, मी बोलू शकतो/ते, 
असह आतमहवशवहस लेकरहांनह ्ेऊ लहगलह.

 प्रश्न आमचे, उत्तर तुमचे- 
पररपहठहच्हवेळी मुलहांनी गुरुजींनह प्शन हवचहरहवेत. 
त्ह प्शनहांची उत्तरां गुरुजींनी मुलहांनह द्हवीत. अनेक 
भन्हट प्शन समोर ्ेऊ लहगले. गुरुजींनह्ी उत्तरां 
शोधहवी लहगू लहगली. 

 थीम फलक- शहळेच्ह दशगानी भहगहवरील 
फलकहवर रोज वेगवेगळी थीम हल्ह्चो. त्हवर 
मुलहांनी सवतः हल्ून आणह्चां व आपल्ह 
वगगाहशक्षकहांनह दहखवह्चां. मुलां रोजच्ह हवष्हची 
आतुरतेने वहट पह्ू लहगली व हलह्ती झहली. 

 बालसभा- दर शुक्रवहरी बहलसभह ्ोते. 

अध्क्ष, प्मुख पह्ुणे, हवष् मुलांच हनवडतहत 
व बहलसभेमध्े मुलां एकह हवहशषट हवष्हवर 
सवहांसमोर मोकळी ्ोतहत. बहलसभह म्णजे मुलहांचां 
अहभव्कतीचां प्मुख हठकहण बनलां.

 प्ेनममत्र- पहचवी ते सहतवी वगहगातील 
हवद्हर्हांनह म्हरहषट्हतील वेगवेगळ्ह क्षेत्हत 
मोठमोठ्ह पदहवर असणहऱ्ह व्कतींनह पत् 
हलह्तहत. त्हतून अनेक महन्वरहांनी लेकरहांच्ह 
पत्हस उत्तर देऊन लेकरहांची मैत्ी सवीकहरली. 
खेड्हतील प्हथहमक शहळेतील मुलहांनह पदहवर 
असणहऱ्ह अहधकहऱ्हांचह अप्त्क्ष स्वहस घडवून 
देतह आलह. 

 मिवार भ्रमंती- मह्न्हतून एक हदवस 
आम्ी आसपहस हशवहर भ्रमांतीस जहऊ लहगलो. 
मुलहांनह महती, पशुपक्षी, नहले, ओढे ्हहवष्ीची 
महह्ती हमळवत एक हदवस हनसगहगाच्ह सहहन्ध्हत 
घहलवल्हने मुलां व गुरुजी ्हांचां नहतां ब्रू लहगलां.

 ममत्र माझा आरसा- आपल्ह हमत्हत 
जे गुणदोष असतील ते प्त्क्ष हमत्हांनह सहांहगतले 
पहह्जेत ्हसहठी ्ह एक उपक्रम रहबहवण्हत आलह. 
दर गुरुवहरी ५० मुलहांपैकी एकहच्ह नहवहची हचठ्ी 
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्ह लेखहतील हचत्ां, महने सरहांच्ह लेकरहांनी हचतहरलेली!



काढून त्ा विद्ार्ायास पुढील १५ वििस राजा 
म्हणून सन्ान द्ा्चा. १५ वििस इतर ४९ जणांनी 
त्ाचं वनरीक्षण करा्चं. नंतर एक वििस सिाांनी 
्ैिानािर ज्ा ्होऊन कागिािर त्ांच्ाविष्ीचं 
वनरीक्षण सपष्ट शबिांत वल्हा्चं. त्ाने आनिंाने 
सिया गुणिोष सिीकार करा्चे. ्ातून एका 
लेकराविष्ीचा सिाांगीण िसतऐिज त्ार ्होतो, 
तो एका file ्ध्े ठेिला जातो. ्ा उपक्र्ाच्ा 
्ाध््ातून ्ुलांच्ात असलेले गुणिोष एक 
व्त्र म्हणून ्ुलं एक्ेकांना सांगू लागली. (्ा 
उपक्र्ाला सर फाऊंडेशनचा  राज्सतरी् पुरसकार 
व्ळाला आ्हे.)

 आम्ही असे घडलो- ्व्हन्ातून एकिा 
िेगिेगळ्ा क्षेत्रात ्शसिी झालेल्ा ्ान्िरांना 
शाळे् ध्े बोलािण्ात ्ेऊ लागलं. ्ुलं त्ांच्ाशी 
विलखुलास गपपा करू लागली. 

 फोन-संवाद- अभ्ासक्र्ातील लेखक, 
किी ि इतर ्ान्िरांशी ्ुलांना फोनिरून 

बोलण्ाची संधी विली जाते.

 जिंकू-जिंकू- अभ्ासात ्ागे पडणाऱ्ा 
्ुलांविष्ी आम्हांला सिैि प्रशन पडा्चा की 
त्ांना कसं वशकिािं? परंतु ्हा्ही प्रशन ्ुलांनीच 
सोडिला. शाळेतील अभ्ासात पुढे असणाऱ्ा 
्ुलांना ्ागे असणारं ्ूल जोडीला िेऊन त्ांना्ही 
आपल्ा बरोबरीला आणण्ासाठी प्रेररत करण्ात 
आलं. ‘आपण सियाजण वजंकू ्ा’ असं म्हणत 
आम्ही सिाांना पुढे घेऊन जाऊ लागलो.

 बलुतेदार भेट/मुलाखत- बारा बलुतिेार 
स्ाजाला कसे उप्ुकत आ्हेत, ्ेह लेकरांना 
स्जािं, म्हणून िर ्व्हन्ात एका व्िसा्ातील 
प्रवतवनधीला शाळेत बोलािून ्ुलाखत घेतली 
जाते. शक् असेल तर प्रत्क्ष त्ाच्ा का्ाच्ा 
वठकाणाला भ्ेट विली जाते.

वशिा्, आजी-आजोबा सं्ेलन, आईची 
शाळेला भ्ेट, पुसतक वभशी, उत्त् िाचक पुरसकार, 
अ्ृतकण िेचा, बालसाव्हत् सं्ेलन, पाणी 
सं्ेलन आिी ४० उपक्र्ांची रास ्ांडली आ्ेह; 
्ा्ुळे ्ुलांना शाळेचा लळा लागला. 

्ाझ्ा सिप्ातला गुरुजी ्ला ्ाझ्ा शाले्  
ि्ात कधी लाभलाच ना्ही. ्ी गुरुजी झालो, 
तेव्हा ठरिलं की आपण तसा गुरुजी व्हा्चं. आज 
सिेेची १६ िषां पूणया ्होताना अनेक ‘आनिंाची झाडं’ 
फुलिता फुलिता ्ाझ्ातील गुरुजी्ही का्् 
ब्हरत आ्हे. ्ाझ्ा नव्ा नव्ा लेकरांच्ा बरोबर 
नव्ा िा्टेिर चालताना कधी कधी सुंिर पािलांचे 
ठसे सापडतात, त्ािरून चालताना आपलीच िा्ट 
सापडते... तसा प्रिास ्ी करतो्. 

-युवराि माने
yuvrajmane892@gmail.com

(प्र्ोगशील वशक्षक, वजल्हा पररषि प्राथव्क शाळा 
पारडी, तालुका सेलू, वजल्हा परभणी)
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“या... कतरीना मॅडम...काय म्हणतेय 
शाळा? अदिती, ्ही लंबूटांग ्होणार ्हं तया 
कतरीनासारखीच.” घरात दशरलया दशरलया 
दशल्ामावशीचा प्रशन आदण ्ाठो्ाठ दतचं 
दििीदििी ्हसू ऐकून मला जामच राग आला. 
इतकयात आईने जवळ बोलावून बोसटन्हून 
आलेलया सुषमामावशीची ओळख करून दिली. 
तेव्हा दतने.. “्हॅलो कतरीना.” म्हणत माझया 
्हातात मोठ्ठंसं चॉकलेट दिलं. तयाबरोबर “माझं 
नाव कतरीना ना्हीयये...माझं नाव केतकी मिंार 
कुलकणणी आ्ेह.” असं मी दशल्ामावशीकडे बघत 
थोडठंसं ठसकयातच सांगून तया मावशीला थँकयू 
म्हणून आत ्ळाले.

माझ ं्ाळणयातल ंनाव केतकीच आ्ेह. मला ते 
आवडतसंदु्ा! आई कधीतरी मला लाडान े‘दकट्टू’ 
म्हणत ेआदण मी तयाचया प्रतयके गोषटीची कॉ्ी करते 
म्हणनू बाबा मला लाडान े‘कॉ्ी कॅटू’ म्हणतो. ्ण 
‘कतरीना’ म्हटलले ंमात्र मला दबलकूलच आवडत 
ना्ही. मला कतरीना अशी ्हाक मारणाऱया माणसाचंा 
मला ख.ू.् राग यतेो. खरतंर अमतृवाडी सोडलयास 
िारस ंआता कुणी मला कतरीना म्हणत ना्हीत, ्ण 
्ही दशल्ामावशी मात्र जवे्हा भटेत ेतवे्हा कतरीनाच 
म्हणत ेआदण म्हणनूच  दतन ेमाझ ेदकती्ही लाड केले 
तरी्ही दतचा खू्  राग यतेो. मला कतरीना नाव कसं 
्डल,ं तयाची एक सटोरी आ्ह.े सागं ूका?

गेलयाचया गेलया सुट्ीत मी आईबरोबर 
मावशीआजजीकडे अमृतवाडीत रा्हायला गेले ्होते. 
समोरासमोर घरं असलेलया वाडीत. दतथे बा्ेहर सव्व 
घरांसाठी एक कॉमन लांबचलांब गॅलरी आदण मधये 
एक चौक आ्हे. मावशीआजीचया गॅलरीतलया एका 
उठंच खुचणीत बसून येणाऱया जाणाऱया माणसांकडे 
बघणयात माझा मसत टाइम्ास ्होई.

एकिा शेजारचया घराबा्हेर एक माणूस दतथलया 
आजोबांचे केस का्ायला आला. आजोबा 
बालकनीतच खुचणीवर बसले. भावजाने (म्हणजे 
सगळे तयाला तसं ्हाक मारताना मी ऐकलं) 
आजोबांचया गळयाभोवती एक ्ांढरंशुभ्र का्ड 
गुंडाळलं. मग केसांवर ्ाणयाचा िूस..िूस असा  
सप्रे मारला. आदण तयाचयाकडचया बॅगेतून तयाने 
मोठा कंगवा, छोटा कंगवा, कात्री असं काय 
काय सामान काढून कामाला सुरुवात केली. 
एका ्हाताने तो कंगवयात केस घेई आदण िुसऱया 
्हातातील कात्रीने ते सिाईने का्ून टाकी. कधी 
कानाचया, मानेचया वरचे तर कधी डोकयावरचे, 
असे थोडे थोडे केस कंगवयात घेऊन ते कात्रीने 
बरोबबर का्ता का्ता एकीकडे तो आजोबांशी  
म्हागाईदवरोधी मोचा्वबद्दल सतत बोलत्ही ्होता. 
आजोबांचे केस आता एकिम छोटे दिसत ्होते. 
मग तयाने आजोबांचे केस एका वेगळया कंगवयाने 
दवंचरून तयांचया्ुढे आरसा धरला. अलगि्णे 
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काय?... कतरीना कैफ?  
ततचयासारखे केस 

करायचे होते तुला? 
... धमाल तिनोदी गोष्ट! 

त्यांच्य अांगयवरचे कयपड कयढून झटकले.
नांतर आजोबयांच्य मयनेवर डब्यतल्य पयवडरचय 

पफ अलगद फफरवलय. फमनीटभर मलयही तो 
गुबगुबीत पफ आपल्य मयनेवर फफरवयवयसय वयटलय. 
आजोबय आत उठून गेल्यवर केरसुणीने फतथे खयली 
पडलेले केस उचलून गॅलरी सवच्छ करून तो 

फनघून गेलय. फदवसभर 
मलय तो भयवजय आफण 
त्यचां ते केस कयपणां 
डोळ्यांसमोरून जयतच 
नवहतां. रयत्ी मी एकय 
हयतयत कयत्ी आफण 
एकय हयतयत कंगवय 
घेऊन सटयसट केस 
कयपते्, अशीच सवप्ां 
पडत होती. दुसऱ्य 
फदवशीही खुचचीत 
बसून मी भयवजयची  
वयट पयहयत होते. पण 
दुपयरप्यंत कयही तो 
आलयच नयही. 

पण आतय मयझे 
हयत मयत् फशवफशवत 
होते. बसल्यबसल्य 
मी हयतयत कंगवय आफण 
कयत्ी  घेतली् असां 
खोटंच समजून हयतवयरे 
करत होते. आपल्यलय 
पण त्यच्यसयरख्य 
झटपट हयलचयली 
जमतील कय, ्यचय 
अांदयज घेत होते. 
पण हे प्रत्क्यत कसां 

जमणयर? भयवजयसयरखां आपल्यकडे कोण ्ेणयर?
मग मयझां मीच ठरवून टयकलां. कुणी कशयलय 

्य्लय पयफहजे? उलट कुणयलय फवचयरय्लय गेलां तर 
शांभर अडथळे आणतील, त्यपेक्य आपण आपलेच 
केस कयपू ्य. मयझे केस बऱ्यपैकी लयांब आहेत. 
आई त्यचां मसतपैकी पोनीटेल बयांधते. महणून 
ठरवलां, मयगच्य केसयांनय जरयही कयत्ी लयवय्ची 
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नाही, पण पुढच्ा केसांवर हा भावजासारखा प्र्ोग 
करा्ला का् हरकत आहे! 

ठरलं तर मग... दुपारी सगळे मधल्ा खोलीत 
झोपल्ावर मी गुपचुप कात्ी, कंगवा आणण णभंतीवर 
लावलेला छोटा आरसा घेऊन बाहेरच्ा खोलीत 
गेले. मनाशी महटलं, भावजासारखं कपडा गुंडाळणं, 
पाण्ाचं फूस फूस काही नको. आपण फकत दोन 
हातांची हालचाल करत केस कापा्ची थोडी 
प्ररॅकटीस करू. माझी उंची अरॅडजसट करत आरसा 
णखडकीशी ठेवला. उजव्ा हातात कात्ी आणण 
डाव्ा हातात कंगवा घेऊन सुरुवात केली. पण 
आजोबांसारखे माझे केस छोटे नवहते ना... त्ामुळे 
आधी पोनी सोडून त्ातले थोडेसे केस पुढे डाव्ा 
हातात घेऊन नाकाप्यंत आणले आणण भावजाच्ा 
सटाइलने उजव्ा हाताने जमतील तेवढे कात्ीने 
कापले. फटकन बोटाएवढे लांब केस आरशाच्ा 
पुढ्ात पडले. खरं महणजे केस कापण्ापेक्ा मला 
त्ाच्ासारख्ा दोनही हातांनी सटासट हालचाली 
करण्ात इंटरेसट होता. पण आरशात बघा्ला गेले 
तर हातांकडे दुल्लक् होई आणण हातातल्ा कंगवा-
कात्ीकडे बघा्ला गेले तर आरशात बघणं जमेना. 
्ा सगळ्ा गडबडीत मला पाणहजे तशी हातांची 
सटासट हालचाल वाटली णततकी सोपी नवहती, 
हे लक्ात आलं. पुढे आलेल्ा केसांमुळे आरशात 
काहीच णदसत नवहतं. 

एवढ्ात आरशापुढे जमलेले केस उचलताना 
तो वहीएवढा आरसा णखडकीतून खालीच पडला 
आणण फुटला. झा...लंऽऽ, त्ा आवाजाने आई, 
मावशीआजजी, समोरची णशलपामावशी सगळ्ा 
धावत आल्ा; णशवा् चौकात खेळणारी दोन-चार  
मुलंही जमली. मी पटकन फ्रॉकमध्े तोंड लपवून 
दाराआड गेले. फुटलेला आरसा... आजूबाजूचे 
केस... सगळा गोंधळ नुसता!

माझ्ा हातातला कंगवा, कात्ी बघनू “अग ंणकट्टू, 

कसला उद्ोग चालला् तझुा?” महणत गोंधळलले्ा 
आईने मला पढेु ओढलं, तेवहा माझ्ाकडे पाहून एक 
भूत पाणहल्ासारखी ‘मा् गरॉड’ महणत तोंडावर हात 
ठेवत णशलपामावशी णकंचाळली.

“अगं का् केलं्स तू केसांचं.. सांग तरी...” 
वैतागलेली आई.

“मला ना त्ा कात्...कत...रीन....” गोंधळून 
मला पुढचं सांगताच ्ेईना, पण ‘कत’ शबद 
ऐकल्ाबरोबबर त्ावर णशलपामावशी ओरडली- 
“का्?.... कतरीना कैफ? णतच्ासारखे केस 
करा्चे होते तुला? कमाल आहे ्ा पोरीची.. कसं 
सुचतं बाई ्ा व्ात?”

तेवहा मात् रागारागाने मी णशलपामावशीकडे बघून 
“मला मुळळीच कुणाची करॉपी करा्ची नवहती...
ती कतरीना की फतरीना मला माहीतसुद्ा नाही. 
मला फकत भावजासारखे सटासट हात चालवत 
कात्ीने केस कापता ्ेतात का बघा्चं होतं आणण 
ते करताना...” 

..आणण मग मला खूप रडूच ्ा्ला लागलं. 
आजजीने मला जवळ घेऊन, सगळ्ांना जा्ची 
खूण केल्ावर सगळे कुचकटासारखे हसत  
णनघाले, तरी “ए कतरीना” अशी कुणाची तरी  
हाक कानावर पडलीच.

खर ंसागं ूका... णशलपामावशी माझ्ा 
वेड्ावाकड्ा केसानंा हसली असती तर कदाणचत 
चाललं असत,ं पण मला का् महणा्चं् त ेसमजनू 
न घतेाच कुठल्ाकोण कतरीनाची मी करॉपी करत,े 
असं णतने सवतःच ठरवून णतच्ा नावाने णचडवा्ला 
सुरुवात केली, महणनू मला णतचा जासती राग 
आला्. महणून पनुहा पनुहा मी ठणकावून सागंत ेकी 
माझं नाव ..‘केतकी मदंार कुलकणणी’ आहे..                        

-अलकनंदा पाध्ये
alaknanda263@yahoo.com
(सामाणजक का््लकत्ा्ल व लेणखका)
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ब्लू-टूथ- किंग हेराल्ड-१ हा ्डेन्ार्कचा राजा होता. 
त्ाचा राळ इसवी सन ९३५ ते ९८६. त्ा राळात नॉववे 
आणि ्डेन्ार्क ्ांच्ा राही पांतां्ध्े सतत रुरबुरी, जबरी 
चोऱ्ा आणि चर्री चालू असत. ्ा राजाने हे पातं सवतःच्ा 
अणिपत्ाखाली आिले. त्ा्ुळे लढा्ा र्ी होऊन पदेशात 
थो्डीफार शांतता नांदू लागली. 

्ा हेराल्ड राजाचे अजून एर वैणशष्ट्य सांगतात, री त्ाचे 
दात Blau होते. त्ा राळात ्ा शबदाचा अथ्थ ‘राळा’ असा 

असावा असा तर्क आहे. पत्क्ात त्ाचा उचचार रसा असेल, हे आता सांगिं रठीि. ्ात्र 
राळाच्ा पवाहात रिीतरी blau चे blue झाले.  

दहाव्ा शतरातून आपि ्ेऊ णवसाव्ा शतरात. १९९६्ध्े 
णज् रा्डा्थख (Jim Kardach) ्ा  सॉफ्टवेअर तज्ज्ाने ‘The 
Longship’ ्ा नावाची ऐणतहाणसर रादंबरी वाचा्ला घेतली. 
णदवसभराच्ा रा्ानंतर तो ती वाचत असे. Frans Gunnaar 
Bengtsson च्ा ्ा रादंबरीत दहाव्ा शतरातील णरंग 
हेराल्डच्ा  रालख्ंडाच्ा पारव्थभू् ीवर वहा्णरंग लोरांचे िा्डस, 
लढा्ा, लू्ट्ार ्ांचे वि्थन आहे. णनळे दात असिाऱ्ा हेराल्ड 
राजाचा  राळ ्ा रादंबरीत उभा रेला आहे. 

हे वाचताना णज्ला वा्टले, री तो ज््ा परलपावर रा् 
ररतो् आणि जी णसस्ट् णवरणसत ररा्ला घेतली आहे, तीसुद्ा 
्ा राजासारखेच रा् ररिार आहे. रोिते? तर तोप्यंत एर्ेरांशी न बोलिाऱ्ा 
्ोबाइलला संगिराबरोबर संपर्क साििे शक् होिार आहे आणि संगिरालाही 
्ोबाइलबरोबर! त्ाने त्ाच्ा परलपाचे ना्ररि रेले- बलू्ूटथ. आता हे नाव होते 
परलपाचे, उतपादनाचे नाही. णनळे दात, ही राही णवशेष आरष्थर रलपना नाही. त्ा्ुळे ही 
णसस्ट् बाजारात नेताना, रंपनीने नव्ा नावाचा शोि सुरू रेला. पि जे  नवे  नाव  
सवीरारा्चे ठरले, त्ा नावाने ट्े्ड्ार्क अगोदरच घेतला होता. 

संगिर आणि ्ोबाइल फोन्िला अबोला संपविारे हे सॉफ्टवेअर बाजारात आिा्ची 
णनर्ड होती, वेळ घालवून चालिार नवहते. ्ग रा्, परलपाला णज्ने णदलेले नावच 
्टेक्ॉलॉजीला ण्ळाले. आज जगभर बलू्ूटथचे रोट्यविी वापररतवे आहेत. त्ा नावातील 
(णरंग हेराल्डचे) णनळे दात जाऊन आता ‘बलू्ूटथ’ हे नाव लोर्ान् झाले्! 

-वसुंधरा देवधर
vasudeo55p@gmail.com



डॉ. सलील कुलकर्णी यांचयाशी गप्ा हा काय्यक्रम 
होर्ार महटलयावर अनेक ्ालकांनी ्ट्ट 
नावनोंदर्ी केली. वेळेत सवाांनी मममटंग जॉइनही 
केली. ‘वयम्’ मामसकाचया सं्ादक शुभदा चौकर 
यांनी बहारदार गप्ांची सुरुवात सलील कुलकर्णी 
यांची ओळख करून देत केली आमर् गप्ांना 
सुरुवात झाली.

 लहान मुलांसाठी संगीत-रचना करणं, 
त्ांच्ाशी संवाद साधणं हा तुमच्ा 
करर्रमधला महत्वाचा भाग आहे. ्ा 
कामाची तुमहांला ओढ कशी वाटली?

लहान मुलांसाठी काम करर्ं सो्ं नाही. 
कारर् या मुलांसोबत काम करताना तुमचयातील 

लहान मूल जागरूक असावं लागतं. एखादं मगफट 
्ामहलयावर लहान मुलांना ते उघडे्यांत तयात काय 
असेल ही उतसुकता असते, ती उतसुकता तुमचयात 
असेल तर तुमचयातलं लहान मूल जागं आहे. 
्टकन हसू येर्ं, रडू येर्ं, एखाद्ा गोषटीचा त्ास 
होर्ं हा मुलांचा स्ामयभाव आहे. लहान मुलं खरी 

‘वयम्’ मासिकातर्फे डॉ. िलील कुलकर्णी 
यांचयाशी ‘एकदा काय झालं?’ या सित्रपटाचया 
सिसमत्ािे ऑिलाइि गपपांिा काय्यक्रम २८ जुलै 
रोजी झाला. प्रसिद्ध कवी, गायक, सदगदश्यक 
डॉ. िलील कुलकर्णी यांिी पालकांशी िंवाद 
िाधला. ‘वयम्’चया िंपादक शुभदा िौकर 
यांिी तयांचयाशी िंवाद िाधत, प्रशि सविारत 
तयांिा बोलते केले. तया काय्यक्रमािा हा वृत्ानत-

डॉ. सलील कुलकर्णी 
यांचयाशी गप्ा
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रिअॅक्शन देतात. दीड ते चाि वराांची मुलं गाण्ावि 
जेव्ा नाचा्ला लागतात तेव्ा त्ांना ्े प्रसिद्ध 
गीतकािाचं, गा्काचं गाणं आ्े ्े मा्ीत नितं. ते 
फकत तालावि ठेका धितात. माझ्ािाठी ्ी खिी 
दाद आ्े. ‘एका  माकडाने काढलं् दुकान’ ्ी 
कसवता सवंदांच्ा पुसतकात वाचताना मी गुणगुणलो.. 
ि्ज मला त्ाची चाल िुचली आसण त्ाचं गाणं 
झालं. ि्जरित्ा जे िुचतं, त्ातून त्ाि ्ोणािी 
गाणी मुलांना आवडतात. मला जबिदसतीने 
मुलांिाठी गाणी किणं जमत ना्ी. गाणी दोन 
प्रकािची अितात- िचलेली आसण िुचलेली. मला 
िुचलेली गाणी किा्ला आवडतात. मुलांना ि्ज, 
िोपी त्ांच्ा कलपनेतली गाणी आवडतात. प्रत्ेक 
मुलाची आवड वेगवेगळी अिते. मुलांना आपल्ा 
छोट्ा प्रसतकृती िमजू नका. त्ा वेगळ्ा व्कती 
आ्ेत, ्े का्म लक्ात ठेवलं पास्जे. माझ्ा ्ा 
कामाचा मला समळालेला अमूल् ठेवा म्णजे  
पु. ल. दे्शपांडे ्ांनी मला पेटी घेऊन घिी बोलावलं 
आसण मंगे्श पाडगावकि, सवंदांच्ा कसवता गाऊन 
ऐकवा्ला िांसगतल्ा. पु. लं माझ्ा गाण्ाच्ा 
ओळीला दाद देत ्ोते, कािण त्ांच्ातील ल्ान 
मूल ितत जागं ्ोतं. आपण फाि स््शोबी वागा्ला 
लागलो की, आपल्ातलं ल्ान मूल पळून जातं. 

तुम्ही ‘मधलही सुट्ही’ या काय्यक्रमातून मुलांशही 
संवाद साधत ्ोतात; ‘ललटहील चॅम्पस’मधयये 
मुलांशही बोलत ्ोतात, तयावयेळही जाणवायचं 
कही तुम्ही मुलांत मूल ्ोऊन बोलता आलण 
तयांना ‘अजाण’ समजत ना्ही. कलयेला जसा 
रियाज लागतो, तसा मुलांशही बोलणयाचा 
रियाज किावा लागतो का? 

िंवादामध्े दोन्ी ्ेतं- ऐकणं आसण बोलणं. 
आपल्ाकडे बोलण्ावि असधक भि सदला जातो 
आसण ऐकण्ावि कमी. मुलांना जे िांगा्चं अितं 

ते त्ांच्ा मनात अितं. त्ांनी ्शाळेतून आल्ावि 
‘िांगू का?’ अिं सवचािल्ावि बऱ्ाचदा ‘आधी 
जेव, मग बोलू’ अिं पालकांनी म्टल्ावि ते 
िांगा्चं िा्ून जातं. प्रत्ेक मुलाचा एक कमफट्ट 
झोन अितो आसण मुलं सतथेच व्कत ्ोतात. 
िगळ्ांिमोि िगळी मुलं बोलत ना्ीत. 

मुलांना पीच बिोबि कळत अितो. बाळ 
अिताना बाळाला ्शबद कळत निले तिी अंगाई 
कळते. लाडाने मािलेली ्ाक कळते, िागाने 
ओिडलेलं कळतं. कंटाळवाणा पीच लावला की 
आधीच मुलं कान बंद करून बितात. आपण 
एकाच वेळी मुलांना सकती िूचना देतो? त्ा 
िूचनेतून दुिऱ्ा िूचनेत जातो का? गोंधळ झाला 
की मुलं दुल्लक् कितात. तुम्ांला मुलांचं बोलणं 
ऐकाविं वाटलं पास्जे. उदा. िांग बिं का् का् 
झालं ्शाळेत? अिं सवचािल्ावि- मूल िांगू 
लागतं की टीचिने आज आम्ांला... त्ाचं ते वाक् 
िंपण्ाआधी ‘टीचि का्, आम्ी बाई म्णा्चो 
तेव्ा’, अिं बोलून त्ाचं बोलणं तोडू नका. ्ामुळे 
त्ांचा आपल्ा्शी बोलण्ाचा उतिा् कमी ्ोतो. 
तुम्ांला त्ांचं ऐकण्ाची उममी पास्जे. whats 
app बघत बघत ऐकता् ्े ति मुलांना कळतंच 
आसण ते मुलांना आवडत ना्ी. पालकांनी मुलांना 
वेळ सदला, लक् देऊन ऐकलं, ति नककीच िंवाद 
घडेल.

अनयेक ्पालकांना, आजहीआजोबांना मुलांशही 
गप्पा मािताना जनियेशन गॅ्प जाणवतये. ‘वयम्’ 
साकाितानाचा आमचा अनुभव आ्ये कही, 
जया घिात आई-बाबा, आजही-आजोबा 
सवत: ‘वयम्’ वाचतात, तयांना मुलांबिोबि 
बोलणयाचये लवषय लमळतात. ‘वयम्’मुळे 
आमचयातलही जनियेशन गॅ्प कमही झालही असं 
सांगणािये आजही-आजोबा आम्ांला खू्पदा 
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भेटतात. संदीप खरेंच्ा कवितेत आवि 
तुम्ी वदलेल्ा चालींत आजी-आजोबा 
आवि नातिंड ्ा नात्ाला तुम्ी खूप म्त्ि 
देता. तुम्ांला का् िाटतं, ्ी जनरेशन गॅप 
भेदण्ासाठी पालकांनी, आजी-आजोबांनी 
का् करािं?

माझा हा नवा चित्रपट गोषटटी सांगणाऱ्ा 
माणसािा आहे. नातटी जवळ ्ेण्ासाठटी सटोरटी-
टेचिंग हा बेसट फॉरमॅट आहे,  असं मिा वाटतं. 
आजटी, आजोबा, आई, बाबा अशटी मंडळटी गोषटटी 
सांगतात तेवहा फकत तटी गोषट नसते. त्ात 
त्ांिा आवाज असतो, थोपटणं असतं. तटी गोषट 
आठवताना ्ा सगळ्ा गोषटटी मुिांच्ा नजरेसमोर 
्ेत असतात. िेकिर आचण गोषट ्ात मात्र फरक 
आहे. चशक्षक जेवहा गोषट सांगणार महणतात, तेवहा 
मुिांिे िेहरे उजळतात. त्ातूनि मग ते मुख् 
चवष्ािा हात घाितात. आमच्ा चित्रपटातिा 
जो चशक्षक आहे, तो इम्ुचनटटी चशकवताना पांढऱ्ा 
पेशटी आचण बॅकटेरर्ा ्ांच्ामध्े रससटीखेि िावतो. 
भाज्ा खालल्ात तर पांढऱ्ा पेशटी चजंकतटीि आचण 
नाहटी खालल्ा तर बॅकटेरर्ा चजंकतटीि. हटी कलपना 
अशटी चशकवल्ामुळे तो मुद्ा मुिांच्ा व्वससथत 
िक्षात राहतो. सटोरटी-टेचिंग हा फॉरमट ्ासाठटी 
आवडतो कटी त्ात िार-पाि जण एकत्र ्ेऊन 
बसतात. आजटी-आजोबा, आई-बाबा ्ांनटी एकचत्रत 
बसून गोषट सांगा्िा हवटी. कधटीतरटी मुिांना 
महणावं, आमहटी ऐकतो तू गोषट सांग. ्ातून एकोपा 
चनमामाण होतो.

दोन्ी पालक नोकरी-व्िसा्ात वबझी 
असताना, त्ांच्ा आवि मुलांच्ा मोकळ्ा 
िेळा जुळत ना्ीत. तुमच्ा ‘दूरदेशी गेला 
बाबा, गेली कामािर आई’ वकंिा ‘दमलेल्ा 
बाबाची क्ािी’ ्ा गाण्ांनी अनेकांना 

अंतमुमुख केलं. त्ािेळी तुम्ी तुमचे अनुभि 
वलव्ले ्ोते की, अनेक आई-बाबांनी नोकऱ्ा 
बदलल्ा. िक्क-लाईफमध्े तोल साधण्ाचा 
प्र्त्न करू लागले. मुलांना quality time 
देण्ाची तुमची संकलपना का्?

मटी माझं ताज ंउदाहरण दतेो. सध्ा मटी चफलम 
प्रमोशनसाठटी सतत चफरतो्. ्ाति माझ्ा मिुटीिटी 
परटीक्षा होतटी. चतने मिा साचंगतिं कटी, “उद्ा 
मराठटीिा पपेर आहे आचण त ूमिा दोन कचवता 
चशकव.” मटी कामाच्ा व्ापामळेु ‘नाहटी’ महणू 
शकिो असतो, पण मिा हे पटत नाहटी. महणून 
थोडा मोकळा वेळ होता, त्ात मटी माझा फोन 
सा्िेंट मोडवर ठेविा आचण २० चमचनटं पणूमा 
फोकसने चतिा चशकवि.ं मिुानंा प्राधान् दणे ंआचण 
फोकस ठेवून त्ानंा वेळ दणे ंआवश्क असत.ं 

तंद्टी िागिेिे िेहरे हलिटी चदसत नाहटीत. 
पेशनस फार कमटी होत आहे. दोघं चमळून आपण 
हे पाहू्ात, वािू्ात, त्ांिे चवष् ऐकत बोिू्ा- 
हे चित्र फार कमटी पाहा्िा चमळतं. नुसतं बाहेर 
चफरा्िा नेणं महणजे वेळ देणं नवहे. काहटी 
मुिं अबोि असतात. अबोि असणं हा काहटी 
कमटीपणा नाहटी. ते वेगळं फूि आहे, हे िक्षात 
घ्ा. प्रत्ेकािटी उमिा्िटी वेळ वेगळटी असते. 
शेवटच्ा बाकावरच्ा मुिािटीसुद्ा काहटीतरटी 
गोषट असते. त्ािाहटी काहटीतरटी सांगा्िं असतं. 
अबोि मुिांनाहटी काहटीतरटी सांगा्िं असतं.  त्ािा 
सांगावसं वाटेि तेवहा ते ऐकून घ्ा. 

तुम्ांला वसनेमा आधी वल्ािासा िाटला 
आवि मग ्ा मुलांना गोषटी सांगण्ाचा विष् 
सुचला, की ्ा विष् खूप प्रकषामुने मांडािासा 
िाटला म्िून वसनेमा ्े माध्म वनिडलंत? 
कसा आ्े ्ा वसनेमाचा घडिीचा प्रिास?

माझटी गोषट मिा जशटीच्ा तशटी दाखवा्िटी 
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आहे, तेवहहा मलहा चित्रपट करहावहासहा वहाटतो. 
‘मधली सुट्ी’ करतहानहा रोज नवीन नवीन 
गोषटी सहांचगतल्हा जहा्िहा. गोषटीवेड्हा 
महाणसहासमोर अवघड प्रशन आलहा तर तो ते 
कसं सहांगेल, असं मनहात आलं.  ्हातूनि हहा 
चित्रपट घडत गेलहा. मुलहांनहा िहंागली महाणसं 
दहाखवहा्लहा हवीत. भलेपण दहाखवलं तर 
त्हांच्हात भलेपण रुजणहार. मलहा ववहलन 
फहारसे आवडति नहाहीत. सरबतहात चवष 
घहालून देणहार, कड्हावरून ढकलून महारणहार, 
अशी क्रूरतहा मलहा दहाखवहा्लहा आवडत 
नहाही. आपल्हा महाणसहांवर प्रेम करहा्लहा 
लहावणहारहा पण चित्रपट हवहा. हहा चित्रपट हेि 
प्रेम दहाखवणहारहा आहे. जहातहा जहातहा एवढंि 
महणेन की-

जे वेचले ते ठेव तू, 
जे राहिले ते वेच तू 
या तुझया इवलया मुठीतून 
सवप्न िे जपशील ना?

सलील कुलकणणी ्हांनी त्हांिं महणणं फहार 
उतकटपणे महंाडलं. छहान रंगल्हा ्हा गपपहा. 

तुमहहांलहाही आसवहाद घ्हा्िहा असेल तर 
https://fb.watch/ezcfucJU36/ ्हा 
चलंकलहा व्लक करहा.
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वेशीवर कोकणहाच्हा लहाल महातीिहा गहाचलिहा 
सवहागतहालहा जुळणहारहा तहाफहा तहाडहांिहा महाडहंािहा 

सळसळ सप्प नहागवहाटहा िढउतहारहंाच्हा 
दऱ्हा पहािूच्हा चहरव्हा, कडहा महाचणक िुऱ्हािहा 

अवचित चदसे भव् अहहा! अथहांग नजहारहा 
उधळीत फेनफुले लहाटहा गहाठती चकनहारहा 

मऊ वहाळूत रेखली चशलपे शंख चशंपल्हांिी 
भणहाणत्हा वहाऱ्हामध्े बने झुलती सुरुिी
 
्ेतहा पहाऊस चझममड मेघमलहहार गंभीर 
जलप्रपहातहंािहा घुमे कड्हांवरती गंधहार 

कणकण आक्मक मत्त होती वृक्षवेली 
िमिमते पतथर चहरवट मखमली 

कुंज रंगीत फुलहांिे दशचदशहांनहा फुलती 
पुंज नक्षत्रहांिे जणू धरेवर चवखरती 

महागे सुटले कोकण! मन चतथे घुटमळे 
होडी मनहािी अजून खहालीवर सववैर डुले 

रंगगंधधुंद लहाटहा महाझ्हा हृद्ी फुटती 
कहानी सहागरहािी गहाज, देते सहाद लहाल महाती

-हवद्ाधर शुकल
(चशक्षणतज्ज्ञ)

कोकणभूल



“नाही. नाही. त्ाांनी फक्त एक प्रशन विचारला 
आवि त्ानां्तर मुलाांनी जी काही ख्तरनाक उत्तरां 
विली त्ानेच धमाल उडाली.”

“अरे का् ्ते नीट साांग..”
“्ताई महिाल्ा, आपि सगळे जि पृथिीिर 

राह्तो आवि पृथिी गोल आहे.’ त्ा बरोबर काही 
मुलां हा्त िर करून जोरजोरा्त हस्त बोलू लागली.

एकजि महिाला, ‘पृथिी जर गोल असेल ्तर 
िर राहिारी मािसां खाली खाली घसर्त ्े्तील 
आवि खाली मािसाांचा डोंगर होईल.”

िुसरा महिाला, “गोल पृथिीिर सरळ कसां 
चाल्ता ्ेईल? आपि गोल गोल चाललां  
पावहजे ना?”

्तर व्तसरा आिखीन पुढे महिाला, “गोल 
पृथिीिर चाल्ताना आपि काही सारखे धडपड्त 
नाही आवि घसरगुांडी पि कर्त नाही? महिजे मग 
आपली पृथिी सपाटच असिार ना? काऽऽऽ्?”

“मग ्ताईंनी विचारलां, आिखी कुिाला काही 
साांगा्चां आहे का?”

्तेवहा चौथा मुलगा महिाला, “्ताई ्ताई, पृथिी 
गोलच असिार कारि चांद्र गोल आहे आवि सू््य 
पि गोलच आहे!”

“विा! ्तुमच्ा िगा्य्तली मुलां भल्तीच  
हुशार आह्ेत ्तर. पि मला साांग 

अनि्, ्तुला का् िाट्तां?..”
आजीला थाांबि्त डोळे 
मोठे करून अनि् 
महिाला, “महिजेऽऽऽ? 

मला माही्तच आहे की. 
अगां आपल्ाकडे सांपूि्य पृथिीचा 

नकाशा ्तर आहेच पि ्तो का् 
कपाटा्त पृथिीचा गोल पि आहे.”

“पऽऽि पृथिी गोल आहे हे ्तू 
कसां का् वसद्ध करशील?”

मजेदार भूगोल-कथा!

“आज िगा्य्त खूप महिजे खूप मजजा आली. 
आमचां हसून हसून पोट िुखू लागलां.”

“अरे का् झालां का् एिढं हसा्ला? िगा्य्त 
कुिी धाांगडवधांगा नाच ्तर नाही ना केला?”

“अगां आजजे त्ापेक्ा धममाल आली.”
“म.. ्ताईंची बोलिी खालली िाट्तां?”
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“आजी त्यासयाठी आपल्यालया समुद्यावर जयावं 
लयागेल. कयारण, आपण जर समुद्याच्या ककनयाऱ्यावर 
उभं रयाहून जयाणयारं आकण ्ेणयारं जहयाज पयाकहलं तर 
आपल्यालया लगेचच समजतं.”

“कसं समजतं? ती जहयाजयातली मयाणसं  
सयांगतयात कया?”

“अगं तसं नवह.े जहयाज ककनयाऱ्यापयासून लयांब 
जयातयानया त्याचया तळ प्रथम किसेनयासया होतो. मग 
वरचया भयाग. आकण सवयावात शेवटी जहयाजयाची उंचच्या 
उंच डोलकयाठी.”

“आकण ्ेतयानया पण असं किसतं कया?”
“अहं. ्ेतयानया प्रथम डोलकयाठी किसते. नंतर 

मधलया भयाग किसतो. आकण सवयावात शेवटी सगळं 
जहयाज किसतं.”

“तुझं बरोबर आहे. पण ्यामुळे पृथवी गोल आहे 
हे कसं कळलं, ते मलया नयाही कळलं.”

“पृथवी जर सपयाट आहे अशी कलपनया केली तर 

आपल्यालया फकत कषिकतजयाप्यंतच 
किसतं. त्याच्या पुढे गेलं तर 
खयाली पडया्लया होईल. पण 
तसं होत नयाही नया? महणून तर  
ककनयाऱ्यावरून जहयाजयाचं ्ेणं- 
जयाणं पयाहून पृथवी गोल असल्याचया 
अंियाज करतया ्ेतो.”

“शयाबयास! पण समजया 
आमच्या गयावयात कयाही समुद् 
नयाही. आकण समुद् नयाही महणून 
जहयाजं पण नयाहीत. तर मग 
आमच्या गयावयातल्या लोकयांनया 
घरयात बसूनच कसं कळणयार की 

पृथवी गोल असेल?”
“अं.. हया जरया कठीणच प्रशन वयाटतो्..”
आजी महणयाली, “तुमच्या वगयावातल्या चवथ्या 

मुलयाने किलेल्या उत्तरयाचया थोडया वेगळ्या प्रकयारे 
कवचयार कर बरं. महणजे त्यांचं समोरयासमोर ्ेणं, 
त्यांचं लपणं छपणं वगैरे.”

आनंियाने अनव् ओरडलया, “्ेऽऽऽस. कळलं. 
चदं्ग्रहणयाच्या वेळी पृथवीची सयावली चंद्यावर  
पडते व त्यामुळे तो किसेनयासया होतो. चंद्याचया प्रवयास 
पृथवीच्या सयावलीतून होतयानया त्या सयावलीची कडया 
नेहमीच वतुवाळयाकयार किसते. आकण कोठूनही पयाकहली 
तरी ती वतुवाळयाकयारच किसते. महणजे पृथवी गोलच 
की. कयाऽऽ्?”

“भले शयाबयास! आतया तू ्या गोल पृथवीवरून 
कधीच गडगडत खयाली जयाणयार नयाहीस.”

‘जे अवकयाशयाचया वेध घेतयात तेच कषिकतजयाच्या 
पलीकडचं पयाहू शकतयात..’ ही हुनयान प्रयांतयातील 
कचनी महण लषियात असू द्या.

-राजीव तांबे 
rajcopper@gmail.com

(प्रकसद्ध बयालसयाकहतत्क)
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मलुानंो, तमु्ही ने् मही वाक्प्रचार ऐकता, वाचता, 
लिल्ता. पण आज तमु्ही तमुच ेवाक्प्रचार तयार 
करणार आ्ात. ्ोय, तमुच ेसवतःच ेवाक्प्रचार! 

आपण लिनकामाच ेिसिो असताना आई 
आपलयािा ने् मही म्णत,े ‘काय िसिा आ्ेस 
‘माशा मारत, अभयासािा िस कही.’ लकंवा कधही 
कधही िािाचंया िोिणयात आपण ऐकतो- ‘आपिे 
घोंगडे अडकि ेआ्.े ना्हीतर मही मगू लगळून गपप 
िसिो नसतो.’

आजही िोिताना म्णत,े ‘चागंि ेझाि े्ो, 
दधुात साखर पडिही.’ लकंवा आपलया लशक्षकाचंया 
तोंडून तमु्ही कधहीतरही ऐकि ंअसाि कही, ‘आज 
्डेसराचंया अगंाचा नसुता लतळपापड झािा. 

यामधय ेमाशा मारण,े घोंगडे अडकण,े मगू 
लगळून गपप िसण,े दधुात साखर पडण,े अंगाचा 
लतळपापड ्ोण ेअस ेवाक्प्रचार आपण कमही 
शबदात अलधक अर्थ वयक्त 
करणयासाठही वापरतो. 
एखादा िािंिचक 
पररच्ेद िोिनू 
ज ेकाम 
्ोणार ना्ही, 
त ेएखाद्ा 
वाक्प्रचारामळेु 

्ोऊ शकत.े वाक्प्रचारामंळेु भाषेचही शोभा वाढत.े 
भाषेमधय ेसमप्थकता आलण अनेकार्थता यते.े 

वाक्प्रचार तयार करण ेखपू सोप ेआ्.े आपलया 
लन आजिूाजचूया माणसाचंया वागणया-िोिणयात 
अनेक िारहीकसारहीक कृतही घडत असतात. तयाकडे 
जाणहीवपवू्थक आलण लवचारपवू्थक भाषेकडे िक्ष लदिे 
कही, आपलयािा्ही वाक्प्रचार तयार करता यतेात. 

आमचया शाळेतलया मिुानंही तयाचें सवतःचे 
वाक्प्रचार तयार केिे आ्ते. 

वगा्थत दररोज ्जरेही घते असताना एक 
लवद्ारथी अधूनमधून गरै्जर असायचा. तवे्ा तया 
लवद्ारयाांचया लमतानंा ‘तो का आिा ना्ही? कुठे 
लदसिा का?’ असे मही लवचारलयानंतर त ेम्णायच,े 
‘सर, तो तळयावर लिरतो आ्.े’ आमचही शाळा जया 
गावात आ्े, तया गावाचया 
मधोमध एक तळे आ्े . 
तयाच तळयाचया सभोवतही 
दुकाने, ्ॉटेलस वगरै ेआ्ेत. 
लदवसभर गावातहीि 
माणस ेलतरचे रेंगाळत 
असतात. तवे्ा तो 
मिुगा अधूनमधून 

काय बसला आहेस ‘माशा मारत, अभयासाला बस की.

आपले घोंगडे अडकले 
आहे. नाहीतर मी मूग 

गगळून गपप बसलो नसतो.

चांगले झाले हो, 
दुधात साखर 

पडली.
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आपण नेहमी वाक्प्रचार 
ऐकतो, वाचतो, लिलहतो. आपण सवत:चे 

वाक्प्रचारही तयार करू शकतो. प्रयत्न करणार?

शाळा बडुवनू नहेमी तळ्ावर फिरत असा्चा. 
शाळेत ्ते असताना त्ाच ेफमत्र त्ाला पाहा्चे 
आफि वरागात मी फवचारल्ानतंर ‘तो तळ्ावर 
फिरतो्’ अस ेउत्तर द्ा्च.े ह ेऐकून मी फवद्ार्ाांना 
साफंरतल ेकी, इथ ेआपला एक वाक्प्रचार त्ार 
झाला, ‘तळ्ावर फिरि!े’ आफि त्ाचा अथगा आहे 
‘शाळा बडुवि’े! अशाप्रकार ेआमच्ा वरागाचा 
पफहला वाक्प्रचार आमही त्ार केला. मर वाक्प्रचार 
कस ेत्ार करा्च ेह ेफवद्ार्ाांच्ा लक्ात आले.  

एकदा वरागात दोन फवद्ार्ाांच ेभाडंि लारले. त्ा 
भाडंिामध् ेएकान ेदसुऱ्ाला आपल्ा कंपासमधील 
कक्कटक काढून दाखवल.े ह ेफतसऱ्ा एका मलुाने 
पाफहल ेआफि त्ावरून त्ान ेनवीन वाक्प्रचार 
त्ार केला ‘कक्कटक दाखवि’े त्ाचा अथगा ‘भीती 
दाखवि’े. 

एक फवद्ाथथी एका आडदाडं फवद्ार्ागाला 
पाहनू डेसकखाली लपला. लरचे त्ावरून एकाने 
वाक्प्रचार त्ार केला ‘डेसकखाली लपिे’ महिजे 
‘भीतीन ेघाबरून जाि’े.

आपि मोबाइलवर सटेटस् ठेवतो. ्ावरून 
एकान ेवाक्प्रचार त्ार केला. ‘सटेटस् ठेवि’े महिजे 
‘आपल ेप्रदशगान माडंि.े’ एखाद ेफदवशी कोिीतरी 
खपूच उतसाहात असतो. ह ेबघनू एकान ेवाक्प्रचार 
त्ार केला, ‘िुलल चाजगा होि’े महिज े‘अफत 
उतसाही असि’े. 

कधी कधी खपू आनंद झाल्ामळेु काहीजि 
मोठ्ाने बोलतात. हे ऐकून एकाने वाक्प्रचार त्ार 
केला, ‘माईक लावि’े महिज े‘मोठ्ाने बोलि’े. 

अशा पद्धतीने माझ्ा शाळेतल्ा फवद्ार्ाांनी  
वेरवेरळे वाक्प्रचार त्ार केले-

फचखलात अडकि-े संकटात सापडि.े 
जीभ दाखविे- फचडवि.े 
तोंडाला मासक लाविे- बोलिे बदं करिे.
पािंदीत राठिे- एकट्ाला राठिे. 
च्ईुंरम लाविे- चहाडी लाविे. 
डीपी बदलिे- मार दऊेन चेहरा फबघडविे.
उदबत्ती ओवाळिे- खोटी सततुी करिे. 
पकं्चर असि-े कामातून रलेेला असि.े

तमुहीही त्ार करा तमुचे सवतःचे वाक्प्रचार! 
आफि आपल्ा मराठी भाषेमध्े तमुच्ा नव्ा 
वाक्प्रचाराचंी भर घाला. सवतःचे वाक्प्रचार त्ार 
केले की, मर तमुहीही अफभमानाने सारं ूशकाल 
की हे ‘माझे वाक्प्रचार’ आहेत महिनू! आफि ते 
आवडले तर तमुच्ा आसपासचे इतरही वापरू 
लारतील तमुचे वाक्प्रचार! 

-बालाजी इंगळे 
balajimingale@gmail.com

(प्र्ोरशील फशक्क व कवी, ग्ामीि प्रशाला, माडज. 
ता. उमररा, फज. उसमानाबाद.)
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“Aaji, I got two stars today.” Ashwin 
showed his wrist as he came out of 
the classroom.

“What for…?” Mani Aaji, his 
grandma, asked inquisitively. She 

came every day to pick up Ashwin 
from school.

“I explained ‘seed germination’ 
steps properly.”

“That’s nice... and the other one?”
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“I drew a fire engine and a fire 
fighter ex…tin…guish…ing the fire. 
Teacher liked my drawing. So…”

“But you were afraid you won’t be 
able to draw!” “I remembered your 
words ‘Try sincerely and you can do 
it.’” Ashwin said so innocently that 
Aaji couldn’t stop pulling his cheeks.

 Six year old Ashwin stayed with 
his grandparents as his parents 
were doctors, both working in a 
municipal hospital at the other end 
of the city. Since Ashwin had always 
stayed with his grandparents, it was 
unanimously decided to enroll him 
to a school close to their house. 
Even Mani Aaji had whole heartedly 
taken Ashwin’s responsibility so that 
his parents could focus on their hos-
pital duties. Ashwin met his parents 
mostly on weekends.

 Mani Aaji was a hands-on Aaji. 
She was always vigilant, be it Ash-
win’s school, studies or extra-cur-
ricular activities. Draped in a saree, 
holding a yoga mat in one hand and 
a sack on her back, she would be 
seen juggling between the ground 
and her house, with Ashwin’s hand 
firmly gripped in her other hand. 
Their walk to the school was a 
similar sight but for a long umbrella 
instead of the mat. Ajoba, Ashwin’s 
grandfather, would help her when-
ever possible but his business kept 

him busy with clients and work. 
Aaji’s world revolved around 

Ashwin so much that when Ashwin 
went to his parents’ home on week-
ends, she would feel lost without 
Ashwin being around.

 One day, Ashwin came running 
down the school stairs very excited.

 “We have a doll wedding day 
after. Teacher has asked boys to get 
the ‘broom’ and girls ‘fried’.” He said 
hurriedly. Aaji couldn’t control her 
laughter. Ashwin was clueless why 
Aaji was laughing so much.

“It’s ‘groom’ and not broom.  
Groom is a ‘dulha-doll’. Broom is a 
jhadu for cleaning the floor. And it’s 
not fried but ‘bride’, the ‘dulhan-
doll’. Remember Aashu Mavshi’s 
wedding where she was the bride 
and Om kaka the groom?” Aaji ex-
plained with in-between bouts of 
laughter. “But that’s fantastic. I have 
enjoyed so many doll weddings 
when I was your age. I had a collec-
tion of beautiful dolls and I loved 
playing with them.” Aaji added get-
ting nostalgic.

“But, I don’t have a doll.” “Don’t 
worry we will get one for you.”

“Aaji can we have the dulha driv-
ing a dumper truck?” Ashwin’s 
query while walking back home, to 
which Aaji had another good laugh. 
After dropping Ashwin home, Aaji 
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went on the ‘dulha search’ mission 
at the nearby market. Luckily,  
Ajoba was home that day to be  
with Ashwin.

 Aaji searched for a long time in 
different shops but couldn’t find the 
dulha-dulhan pair anywhere.  
All the shopkeepers told her that 
she wouldn’t find them in that mar-
ket and she should check in the 
main market. But that was quite far 
off from their home. Suddenly, 
she had an idea. ‘When there is 
no option, you need to create 
one!’ She said to herself. She 
bought a simple doll wear-
ing a western outfit.

 “But Aaji, this is a girl 
not a boy.” Ashwin protest-
ed on seeing the doll.

“Don’t 
worry. We 
will convert 
it into a 
broom, sor-
ry groom.” 
Aaji said 
winking her 
eyes.

“But… 
how?”

“Ashwin, 
just 

believe in your Aaji. She will defi-
nitely do something.” Ajoba assured 
Ashwin. That afternoon, when Ash-
win was sleeping, Aaji got to task. 
She cut the doll’s long hair into a 
boy-cut. From shimmery red and 
yellow fabric pieces that she already 
had, she stitched an attractive wed-
ding suit and dressed the doll. She 
then made a decorative turban like 
what grooms wear in marriages. 

Using some pearls, she 
made a necklace that 

she put around the 
doll’s neck and a gar-
land that she tied to 
the doll’s forehead. 
Finally, she painted 
a moustache and 
a vermillon on the 
doll’s face. She had 
an old show-piece 
of a horse on which 
she mounted that 
doll. By evening, 
the dulha was 
ready.



“Aaji, this dulha looks more beau-
tiful on a horse than a dumper 
truck.” Ashwin said after  
he woke up and saw the all re-
vamped doll.

“You can do anything for Ashwin.” 
Even Ajoba was surprised to see the 
makeover.

“Yes! My Mani Aaji is a magician.” 
Ashwin hugged Aaji tightly. For Aaji, 
Ashwin was her world.

 On a late evening, when they 
were returning from their usual 
ground routine, Aaji spotted three 
stray dogs barking in the lane that 
they took to reach home. It was a 
deserted lane and had only one dim 
street light. Ashwin firmly gripped 
Aaji’s hand as he was very scared of 
dogs. Aaji looked around to see if 
she could find some help. But Ash-
win’s friends had already left as Aaji 
and Ashwin were the only ones who 
walked their way home. Aaji knew 
she had to muster courage to cross 
that lane as it was their only way to 
reach home.

“Be brave. Just look down and 
keep walking close to me.” Aaji said 
firmly. Tucking the free end of her 
saree’s pallu firmly, Aaji took a deep 
breath. She took Ashwin’s sack in 
her left hand and his yoga mat in 
her right.

 As they started moving further, 

the dogs frantically came charging 
towards them. Aaji swayed the yoga 
mat and the sack in all directions 
as if it were a sword and a shield. 
She started screaming to shoo them 
away. This frightened the dogs and 
they backed off a bit. Luckily, a 
couple, who was passing by, joined 
in. They kept shouting till the dogs 
finally ran away and they all crossed 
the lane safely. By this time, people 
who had gathered there praised Aaji 
for her courage. Ashwin was awe-
struck seeing Aaji in that ‘avatar’.

 After reaching home, Ashwin nar-
rated the incident to Ajoba replete 
with actions.

“You fought the dogs? You are 
so much scared of them yourself.” 
Ajoba asked rather surprised.

“When in a tough situation,  
the strength comes from within.” 
Aaji smiled.

“Ajoba, at that time I felt Mani 
Aaji resembled Rani Lakshmi Bai 
who fought the British alone. Re-
member that story we read? Is that 
why you often call her ‘The modern-
day Man…kar…ni…ka’?”

“Absolutely! That’s Rani Lakshmi 
Bai’s maiden name, which by the 
way, is also your Mani Aaji’s real 
name… Mankarnika!”

-Prachi Mokashi
mokashiprachi@gmail.com
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२०२१ सालचा साहित्य अकादमीचा ्युवा पुरसकार 
आहि इतर अनेक पुरसकार हमळालेला ्युवा लेखक 
मििजे प्रिव सखदेव. त्याचं हकशोरव्य कसं िोतं ते 
त्याच्याकडून जािून घेऊ ्या. 

मी आत्ता जरी पुण्तात रताहतात असलो तरी मी मूळचता 
कल्ताणचता. मताझं शताले् शशक्षण कल्ताणच्ता ‘कॅ. 
रवींद्र मताधव ओक हता्सककूल’मध्े झतालं. शताळेत 
असततानता मी शताळेतर्फे व कलबमतार््फत शरिकेट खूप 
खेळता्चो. तेवहता मलता त्तातच करर्र करता्चं होतं. 
दुसरं कताही शवशवच नवहतं! पण पुढे मतात्र वताचन, 
कशवतता हे सगळं आ्ुष्तात आलं आशण शरिकेट मतागे 
पडलं. ्ोग् व्तात शरिकेट सुटलं हे एकता अर्थी 
बरंच झतालं. कतारण त्तात करर्र करणं हे र्तारच 
मोठं आवहतान असतं.

आमच्ता घरतात वताचनताचं वताततावरण अशजबतात 
नवहतं. रोजचता पेपर आशण एखतादं मताशसक तेवढं 
्ता्चं. त्तामुळे लहतानपणी पेपर, घरी ्ेणतारं 
मताशसक आशण शताळेची-अभ्तासताची पुसतकं एवढंच 
मी वताचता्चो. मी अभ्तासतात चतांगलता होतो. वगतागात 
नेहमी पशहल्ता दहतांत ्ता्चो. एकदता आठवीत 

असततानता पतावसतात शिजलो आशण तो अनुिव 
नकळतपणे कशवतेच्ता रूपतात मी व्कत केलता. 
तेवहता जताणवलं की आपलता एखतादता अनुिव असता 
शबदतांमध्े मतांडतता ्ेतो! मग मी कशवतता करता्लता 
लतागलो. मी अभ्तासतासताठी ज्ता कलतासलता जता्चो, 
ते ितालेकर सर त्तांच्ता घरीच कलतास घ्ता्चे. 
ितालेकर सर आशण शताळेतल्ता मरताठीच्ता नीतता 
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दाखवत. या दोन्ही शिक्षकांनही कधही “्े करा” 
असं साशंितलं ना्ही, पण “्े असं असतं” ्े मात्र 
सांशितलं. वयाकरण शिकवलं, ते रोजचया बोलणया-
शलश्णयात आपण कसं वापरतो ते सांशितलं. 
म्त्वाचं म्णजे ते दोघे्ही माझं म्णणं वयवस्थित 
ऐकून घयायचे, मही का्ही शल्ून शदलं तर वाचायचे, 
मला वेळ द्ायचे.    

मही सुरुवातहीला म्णालो तसं, वाचन माझया 
आयुषयात येणयाआधही शरिकेट ्ेच माझं जि ्ोतं. 
सोसायटहीतलया मुलांिही्ही मही शरिकेट खेळायचो. 
तही मुलं माझयापेक्षा मोठही, कॉलेजमधये जाणारही 
्ोतही. तयांचयािही खेळताना माझया वयाचया 
मुलांमधये ्ोणार ना्हीत अिा िपपा मला ऐकायला 
शमळायचया. कॉलेजबद्दल, मुलींबद्दल ते सिळेजण 
बोलत असायचे. मला तयांचे शवषय कळायचे 
ना्हीत, पण आपलयापेक्षा विेळं, मोठं जि बा्ेर 
आ्े, ्े मात्र कळायला लािलं.

पुढे मही माटुंगयाचया रुईया कॉलेजमधये प्रवेि 
घेतलयावर तर ते मोठं जि आणखहीनच कळलं. 
मला द्ावहीत चांिले मारस्स शमळाले ्ोते, तयामुळे 
मही सायनसला िेलो. िैक्षशणक वष्स अधधं संपलयावर 
मला जाणवलं कही सायनस आवडत ना्हीये असं 
ना्हीये, पण तयासाठही भाषा सुटणं नको आ्े. मि 
मही रुईयामधये आर्ट्सला जायचं ठरवलं. मही आठवही-
नववहीत असताना कशवता करायचो, शल्ायचो, 
भरपूर वाचायचो. या सिळयाचं आई-बाबांना खूप 
कौतुक ्ोतं. पण तयांना काळजही वाटायला लािलही 
कही कॉलेजचं शिक्षणसुद्ा आर्ट्समधलं घेतलं तर 
्ा पुढे काय करणार! मही सायनस सोडून आर्ट्सला 
िेलयावर का्ही नातेवाइकांनही माझयािही बोलणं 
कमही केलं, आमचयािही संपक्क कमही केला. पण मही 
बारावहीत पश्ला आलो.

ते बघून ्ळू्ळू माझया आई-बाबांचया लक्षात 
आलं कही आर्ट्स ्ेच माझं क्षेत्र आ्े. तयांनही 

माळही मॅडम ्े दोघे्ही खूप वेिळया पद्तहीने 
शिकवायचे. म्णजे पु्तकातला एखादा धडा शकंवा 
कशवता शिकवताना ते फरत तया कशवतेपुरतं शकंवा 
धड्ापुरतं शिकवायचे ना्हीत, तर तयाचे संदभ्स्ही 
सांिायचे. तो धडा शकंवा कशवता मूळ कुठलया 
पु् तकात आ्े, तया लेखक-कवींचं इतर साश्तय 
कोणतं आ्े, लेखनिैलही किही आ्े- अिा बऱयाच 
िोषटही ते सांिायचे. वाचनालयात नेऊन तयांचही 
पु्तकं दाखवायचे. तयामुळे मला जाणहीव झालही कही 
साश्तय, पु्तकं, वाचन ्ही िांभहीया्सने घयायचही िोषट 
आ्े. मही तेव्ा थिोडंफार शल्हीत ्ोतो. पण खूप 
वाचलं पाश्जे ्े जाणवलं आशण मि आईकडे ्ट्ट 
करून कलयाणमधलया एका मोठ्ा वाचनालयाचं 
सभासदतव मही घेतलं. ते घेतानासुद्ा आईने शवचारलं 
्ोतं कही “नरकही वाचणार आ्ेस का, तर पैसे 
भरते..” मही म्टलं “आत्ाच सांिता येणार ना्ही, 
पण मला प्रयत्न तर करू दे!”

माझं वाचन सुरू झालं. सुरुवातहीला कशवतांकडे 
जा्त कल ्ोता. आधही मिंेि पाडिावकर, शवंदा 
करंदहीकर, वसंत बापट यांचं साश्तय वाचलं. मि 
बा. सही. मढढेकर वाचले. ते वाचताना लक्षात आलं, 
कही कशवता करणं ्े िंभहीर काम आ्े. मला कशवता 
सुचत ्ोतया, मही शल्हीत ्ोतो ते ठहीकच ्ोतं; पण 
जा्त वाचलं पाश्जे ्े जाणवलं.

भालेकर सर आशण तयाचंया रलासमधलही मुलं 
असा आम्ही शमळून एक शदवाळही अंक काढला 
्ोता. तयासाठही विेविेळया लोकांना पत्रं पाठवून 
आम्ही साश्तय मािवलं. पुढे एक-दोन वषधं आम्ही 
तो शदवाळही अंक काढत ्ोतो. खूप छान अनुभव 
्ोता तो! िाळेत मराठहीचया नहीता माळही मॅडम 
आशण इंसगलिचे शिंदे सर या दोघांनही्ही मराठही आशण 
इसंगलि भाषांचही िोडही लावलही. िेरसशपअरबद्दल 
का्ही शिकवताना िेरसशपअर कोण ्ोता ते सर 
समजावून सांित. कधही एखादं पु्तक आणून 
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हे समजून घ्या्लया वेळ घेतलया, आमच्यात 
सुरुवयातीलया संघर्ष झयालया. पण मीही बंडखोर न 
होतया, आक्रसतयाळेपणया न करतया सवतःलया ससद्ध 
केलं. त्यानंतर मयात्र मयाझ्या आई-बयाबयांनी मलया संपूण्ष 
पयासिंबया सिलया.

्या सगळ्यात एक गोष्ट आवजू्षन सयांगया्लया हवी. 
मयाझी आजी (आईची आई) तेवहयाच्या पररससथितीमुळे 
फयारशी सशकलेली नवहती. मयात्र सतलया सशक्षणयाची 
सनतयांत आवड होती. ती मलया लहयानपणयापयासून सतत 
सयांगया्ची, की नेहमी कयाही नया कयाहीतरी सशकत 
रयाहया. हे सतने सयांसगतलेलं मलया त्या व्यात फयारसं 
कळया्चं नयाही, पण ते मयाझ्यात कुिेतरी सझरपत 
रयासहलं. आजीने मलया सशक्षणयाच्या बयाबतीत खूप 
पयासिंबया सिलया. अगिी मी सया्नस सोडून आर्ट्सलया 
जयाण्याचया सनण्ष् घेतलया तेवहयाही ती मयाझ्या मयागे 
खंबीरपणे उभी रयासहली. 

रुई्यामध्े गेल्यावर मलया वेगवगेळ्या सिकयाणचे 
समत्र-मसैत्रणी समळयाले. अगिी ियािर-नया्गयावच्या 
सनम्न आसथि्षक सतरयातल्या मुलयामुलींपयासून ते बयांद्या-
सयांतयाक्ररूझसयारख्या उचचभू् वसतीतल्या मुलयामुलींप्यंत.

आमहयांलया रुई्यामध्े मरयािी सशकवया्लया प्या. 
मीनया गोखले बयाई, प्या. लीनया केियारे बयाई होत्या. 

त्यांचं सशकवणं, त्यांचया सहवयास हया मयाझ्यासयािी 
turning point िरलया. मलया आिवतं्, एकिया 
लेकचरमध्े गोखलेबयाई बया. भ. बोरकरयंाची कसवतया 
सशकवत होत्या. मी तेवहया एकिम बंडखोरीच्या 
मूडमध्े होतो. बयाई बोरकरयांची कसवतया सशकवत 
असतयानया मी एकिम वगया्षत हयात वर करून बयाईंनया 
मह्टलं की मलया ही कसवतया कयाही प्टत नयाही. 
त्यांनी सवचयारलं “कया?” त्यावर मयाझ्याकडे उत्तर 
नवहतं. त्या महणयाल्या, थिोडया वेळ घे, आिवडयाभर 
सवचयार कर आसण तुलया कया् वया्टतं ते मलया 
सलहून िे. ्या घ्टनेमुळे मलया जयाणवलं की नुसती 
बंडखोरी उप्ोगयाची नसते, तर आपलं महणणं नी्ट 
अभ्यास करून, संिभ्ष शोधून, मुद्ेसूि मयंाडतया ्ेणं 
आवश्क असतं. 

रुई्यामध्े मलया खूप मोकळं, मोिं जग आसण 
वयातयावरण अनुभवया्लया समळयालं. मलया नेहमी असं 
वया्टतं की, लहयान मुलयंानया वेगवेगळ्या गोष्टींचं 
exposure सिलं गेलं पयासहजे. त्याचंी नवीन नवीन 
गोष्टींशी ओळख करून िेणं खूप आवश्क असतं. 
मयाझी मुलगी आत्तया सयाडेचयार वरयायंची आहे. पण 
आमही सतच्यासयािी पसहली महत्वयाची गोष्ट केली 
ती महणजे सतलया चयांगल्या मरयािी शयाळेत घयातलं. 
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प्णव सखिेव ्यांचे बयाबया, लहयान भयाऊ, ते सवतः आसण त्यांची आई प्णव सखिेव त्यांची आजी आसण लहयान भयावयासमवेत 



पुण्यातल्या ‘अक्षरनंदन’ शयाळेत ती आहे. मयाझी 
पत्ी ग्याफिक फिझया्नर आहे, आमही दोघेही फ्ी 
लयान्स पद्धतीने कयाम करतो. त्यामुळे मुली्सयाठी 
आमहयांलया व्वस्थित वेळ देतया ्ेतो. आमही फतलया 
फित्ं दयाखवतो, फ्सनेमे दयाखवतो. फतलया फित्-
प्रदश्शनयांनया घेऊन जयातो, अगदी भयाज्या आणया्लयाही 
आमच्याबरोबर घेऊन जयातो. आतया भयाजी घेतली 
की फतलया पै्ेस द्या्िे अ्सतयात. त्यामुळे छोटे छोटे 
फहशेब, छोटं गफणत फतलया आपोआपि ्समजतं.

आमच्या घरी भरपूर पु्तकं आहेत. त्यामुळे 
फतिया भयाफिक फवकया्स लवकर झयालया्. आमही 
‘व्म्’िे्सुद्धया फन्फमत वयािक आहोत. ‘व्म्’ 

हे फकशोरव्ीन वयािकयां्सयाठी अ्सलं, तरी फतलया 
त्यातली फित्ं दयाखवणं, फतलया ्समजतील अशया 
गोषटी वयािून दयाखवणं, हे आमही आवजू्शन करतो. ्या 
्सगळ्या गोषटी करत अ्सल्यामुळे ती ्वभयावयाने खूप 
्ंसवेदनशील आहे. 

फकशोरव्यात फमळयालेल्या भयािेच्या exposure 
मुळे आफण नंतर फमळयालेल्या ्ोग् मयाग्शदश्शनयामुळे 
मलया मयाझ्या आ्ुष्यािया, करर्रिया मयाग्श ्सयापिलया, 
अ्ंस नककीि महणतया ्ेईल.   

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

(प्रफ्सद्ध फनवेफदकया) 
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सदहित्य- एक कप जयाि पोहे, अर्धी वयाटी ओल्या नयारळयािया िव, दोन 
फपकलेली केळी, मूठभर भयाजलेले शेंगदयाणे, खयाण्यािे दोन िमिे गूळ 
पयाविर फकंवया फपठी ्सयाखर, फिमूटभर वेलिीपूि, मीठ व मीरपूि, 
्सजयावटी्सयाठी पयाव वयाटी 
ियाफळंबयािे दयाणे आफण फमक्स 

ड्या्फ्रूट्सिे 
तुकिे.
कृती- प्रथिम 
ियाळणीत पोहे 

घेऊन, नळयाखयाली र्ुऊन फनथिळत ठेवया. नंतर प्सरट 
अ्सलेल्या वयािग्यात केळी कु् करून घ्या. त्यात फभजलेले 
पोहे, नयारळयािया िव, भयाजलेले शेंगदयाणे, गूळ पयाविर आफण 
वेलिीपिू, मीठ व मीरपिू घयालून ्सव्श फमश्रण एकजीव करून घ्या. ्ससवहिंग बयाऊलमध्े हे 
पिंरत् पोहे कयाढून घेऊन ियाफळंबयािे दयाणे आफण फमक्स ड्या्फ्रूट्सिे तुकिे घयालून ्सजवया. 

-वैशदली खदहडलकर 
vaishalik914@gmail.com  

पंचरत्न पोहे



चित्रकलिेा तास अगदी रगंात आला होता. मलंु 
आज पने्सल स क्ेच पद्धतीन ेचचत्र ्ाढायला चि्ली 
होती. नवीन चि्णयाचा आनदं सगळयाचंया 
चेहऱयावर होता. मलुानंी तयाचंया वयाचया मानाने 
्ाढललेी चचत्र ंपाहनू दसेाई सरही मनोमन खिू 
झाल.े प्मेळ, चमतभाषी आचि जाडजडू चषमा 
लाविार ेचचत्र्लचे ेदसेाई सर सगळयाचं ेआवडते 
सर होत.े तास सपंला. मलु ंरागंने ेचचत्र्ला ्क्ातनू 
वगागात चनघाली. “पढुचया वळेी रगंपटे्ा न चवसरता 
आिा र!े पढुचया तासाला मी ्ाहीच चि्विार 
नाही. तमुहीच चवषय चनवडायचा, चचत्र ्ाढायचं 
आचि रगंवायच.ं” सर महिाल.े िाळेत नवीन 
आललेया राजचूा चहेरा तवेहाच पडला. अ्ाली 
वडील गलेयान ेनाइलाजान ेखडेेगावातनू आईबरोबर 
आललेा राज,ू च्र्ोळ अगं्ाठीचा आचि सावळा 
असला तरी तरतरीत होता.

आयुषयातलया प्संगांनी ्ा ्ोि जािे, पि 
इतर मुलांपेक्ा तयाची समज चांगली होती. घर्ाम 
्रिारी आपली आई मचह्याचा खचगा भागवता 
भागवताच मेटा्ुटीला येते, हे तयाला माहीत होतं. 

मला रंगपेटी हवी असं चतला सांगिं तयाला पटत 
नवहतं. रंगपेटी न आिावी तरी पंचाइत. चचत्र्लेचा 
तास पुढचया सोमवारी आहे, तोपययंत बघू ्ाय 
्रता येईल ते! असा चवचार ्रेपययंत तो वगागात 
पोहोचला होता. राजू अचान् गपप झालाय हे 
दक्चया नजरेतून सुटलं नाही. तयाने राजूला ्ारिही 
चवचारलं, पि राजूने ते टाळलं.

इचतहासाचा तास सुरू झाला. महायुद्ध आचि 
तयाचा जनजीवनावर होिारा पररिाम, यावर सर 
बोलत होते. युद्धामुळे खेळणयांसाठी धातू, ्ागद, 
रंग सगळयांचीच ्मतरता ्िी चनमागाि झाली?  
मुलांचं बालपि आनंदी ठेवायला पाल् आचि 
चिक्् ्से झटत होते? याचया ्था सर सांगत 
होते. ्ा ्रतात लो् युद्ध? हा प्शन सगळया 
वगागाचया डोकयात उमटला होता, इत्ं सरांनी 
तयांचया डोळयांपुढे सगळं उभं ्केलं होतं.

हा हा महिता आठवडा संपला. रचववारी 
संधया्ाळी गावाहून आिलेलया पेटीत खुडबूड 
्रून राजूने रंगपेटी िोधलीच! पि ्ाळा 
आचि पांढरा रंग वगळता सगळे रंग संपले होते. 

चच
त्र-

 आ
चच

गास 
चटळ

वे 
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तरीही ती पेटी आणि ब्रश राजूने बॅगेत 
टाकले. णित्रकलेिा तास सुरू झाला. 
राजू अस्वस्थ आहे हे दक्षच्ा लक्षात 
आलं. बाकीिी मुलं पॅलेटमध्े रंग 
काढून रंगांच्ा अनेक छटा त्ार करत 
होती. राजूिी अस्वस्थता बघून दक्षने 
राजूिी रंगपेटी उघडून बणघतली आणि 
त्ाला उलगडा झाला. खरंतर “माझे 
रंग ्वापर”  हे महििं सोपं होतं. पि 
्ा गोषटीिं राजूला ओझं होईल ्ािी 
दक्षला कलपना होती. त्ाने राजूकडे 
बणघतलं आणि महटलं, “राजू, णसलहोट!” 
राजिूा िेहरा लकाकला! महा्ुद्ाच्ा 
काळात फकत अत्ा्वश्क ्वसतूंिं 
उतपादन होत होतं. त्ामुळे रंग त्ार 
होत नवहते. फकत िारकोल णकं्वा काळा 
रंग ्वापरून कलाकार सा्वलीसदृश 
णित्रं काढत असत. त्ामुळे ही णित्रं 
फकत काळ्ापांढऱ्ा रंगाति असत. 
पुढे ही शैली ण्वकणसत झाली. इणतहासात 
णशकलेलं दक्षला एकदम आठ्वलं. 

तास संपत आला. देसाई सर रंगांमधून 
णफरत होते. स्व्व रंगांनी पररपूि्व पेटी 
असलेला दक्ष आणि पेटीत फकत काळा-
पांढरा रंग णशललक असलेला राजू एकाि 
तनम्तेने आणि आनंदाने णित्र काढत 
होते. सर ज्वळ ्ेताि “सर, आमही 
णसलहोट शैलीत णित्र काढतो्..” असं 
दोघांनी सरांना साणंगतलं. सरांना मात्र 
णदसत होतं दोघांच्ा मैत्रीिं सपतरंगी 
इंद्रधनुष्!

-कांचन जोशी
kanchanpjoshi76@gmail.com

(संसककृत अभ्ासक)
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साहित्य- price tags, अॅक्रेलीक कलस्व, 
लोकर आणि ्वॉणन्वश.
कृती- price tagsच्ा दोनही बाजूं्वर 
अॅक्रेलीक कलस्वने रंग्वून घ्ा. रंग ्वाळल्ा्वर, 
त्ा्वर छानशी नक्षी काढा. ्थोड्ा ्वेळाने त्ा्वर 
्वॉणन्वश ला्वा. ्वॉणन्वश सुकल्ा्वर, फोटोत 
दाखण्वल्ाप्रमािे, लोकर ओ्ूवन घ्ा. 

असे हे सहज बनण्वता ्ेिारे बुकमाकस्व 
तय्ार! नककी करून बघा.

-SßM¤Âæ ß€ÙæÜè 
swarupamv@gmail.com 

बुकमार्क्स
नवीन कपडे खरेदी केल्यावर,  बऱ्याच वेळया 
जयाडसर पुठ्ठयाची लेबलस (ज्याांनया, आपण 
price tags असांही महणतो.) अडकवलेली 
असतयात. ते कपडे घरी आणल्यावर, आपण ते 
price tags व्वस्थित ठेवले, तर त्यापयासून 
आपल्यालया छयान असे बुकमयारस्स बनवतया ्ेतील.



आपल्यालया वयासयाची जयाणीव करून 
देणयारं आपलं इंद्रि् फयार हुशयार असतं. 
त्याची स्मरणशकतीही चयांगली असते. 

एखयाद्या गोष्ीचया वयास घेतलया की 
तुमहयांलयाही कयाही जुनं आठवतं कया?  

बघया जरया द्वचयार करून!

चि
त्रं-

 द
ेवय

ानी
 ख

रे 

बरेचदा आपण बाहेरून घरी येतो आचण गॅसवर 
काहीतरी खमरंग बनतरंय यािी आपलयाला जाणीव 
होते. आपलरं घ्ाणेंचरिय लगेि जागृत होतरं, चजभेला 
पाणी, पोटात भूक असरं सगळं वहायला लागतरं. 
आपलया आवडीिी गोषट असेल तर खाणयािी 
फारि घाई वहायला लागते. 

काय होत असावरं नेमकं? हा छानसा सुगरंध 
आपलया नाकातून आत चिरतो, नककी काय होतरं?

प्रतयेक गोषटीला एक खास वास असतो. पदार्थ 
चजरे बनत असतो, चतरे तापमान-वाढीमुळे छोट्ा 
छोट्ा कणारंिरं बाषपीभवन होतरं आचण चतरून 
हवेसोबत हे डोळयारंना न चदसणारे बारीक कण 
(महणजे तया पदारा्थिे पाचटटिकलस) सगळीकडे 
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पसरू लागतात. बाहेरून आल्ा आल्ा आपल्ाला 
नव्ा वासाची जाणीव होते, कारण घराच्ा 
वातावरणातली हवा आपल्ा नाकात जाते. आपण 
शवास घेत असताना हे कण नाकातील Mucusकडे 
(नाकातील चचकट पदार्थ) शोषले जातात आचण 
त्ाांचां एकत्ीकरण होतां. 

तुमहाांला गांमत माचहती्? आपल्ा नाकात 
महणजे घ्ाणेंचरि्ात  (olfactory receptors) 
जवळपास हजार प्रकारचे वास शोधून ते 
ओळखण्ाची क्षमता आहे. खरांतर आपल्ाला तोंडी 
कोणी चवचारलां तर आपण साांगू शकणार 
नाही, एवढे प्रकार असतात. 
आपण ते साांगू चकंवा चलहू 
शकत नाही, कारण 
आपल्ाकडे वासाची 
ओळख साांगणारे एवढे 
शबद आपल्ाला 
माहीत नसतात. पण 
हजारो प्रकारचे वास 
ओळखण्ाइतकी 
क्षमता आपल्ा शरीराच्ा 
इांचरि्ाांमध्े आहे.

जसा वास नाकात चशरतो 
तसा एक सांदेश घ्ाणेंचरि्ाच्ा बलब 
(olfactory bulb) कडे पाठचवला जातो. त्ाला 
आपण ‘वास ओळखण्ाचा चवभाग’ असां महणू् ा. 
चतरून ही माचहती आपल्ा मेंदूतील घ्ाणेंचरि्ाच्ा 
मुख् केंरिाकडे पोहोचवली जाते. मेंदूतल्ा मोठाल्ा 
ग्ांराल्ात ततकाळ ्ा वासाांची नोंद होते आचण 
त्ापुढे कधीही हा वास आला तर तो ओळखण्ाची 
क्षमता आपल्ा मेंदूमध्े असते. 

मग फकत नाकामाफा्थतच हा वास आपल्ाला 
कळत असावा का? बरचेदा जवेताना एखादी चव 
आपल्ाला खपू आवडत ेआचण चव घतेल्ा घतेल्ा 

त्ा पदारा्थचा वासही आपल्ा मेंदचू्ा ग्ांराल्ात 
नोंदवला गलेेला असतो. असां कसां होतां?

आपण जेवहा एखादा पदार्थ खातो तेवहा त्ा 
पदारा्थचे काही अचतबारीक कण घ्ाणेंचरि्ाकडे 
प्रवास करतात. आपल्ाला सददी झालेली असताना 
आपल्ाला पदाराांचा वास लगेच कळत नाही. 
अशावेळी आपली जीभ आपल्ाला चवींसह 
वासाची ओळख करवून द्ा्ला मदत करते. 

हा वासाचा प्रवास आपल्ा मनाशी जुळलेला 
असतो. एखादा सुगांध आला, की आपण  

लगेच सांबांचधत गोषट आठवा्ला लागतो. 
अनेक वासाांशी आपल्ा आठवणी 

जुळलेल्ा असतात, भावना 
जुळलेल्ा असतात. 

अनेक वषाांनी एखाद्ा 
पदारा्थचा वास आपल्ाला 
आईच्ा हातच्ा एखाद्ा 
पदारा्थची आठवण करवून 
देतो. मागे टोकाला रबर 
असलेल्ा पेन-पेन्सली 

चमळतात. हे रबर वेगवेगळ्ा 
सुगांधाचे असतात, कधी कधी त्ाांना 

फळाांचा, फुलाांचा सुगांध ्ेतो. ्ा सुगांधी 
खोडरबराचीसुद्ा छानशी आठवण त्ार 

होते. माझ्ाजवळ लहानपणी एक सफरचांदाच्ा 
आकाराचा मोठ्ा रबर होता, तर आजही  
सफरचांदाचा सुगांध घेतला की मला माझ्ा शाळेचे 
चदवस आठवतात. गांधाची समरणशकती चाांगली 
असते आचण ती दीघ्थकाळ लक्षात राहते. तुमचां असां 
नातां कोणकोणत्ा वासाांशी जमलां् का? 

एखाद्ा गोषटीचा वास घेतला की तुमहाांलाही 
काही जुनां आठवतां का? बघा जरा चवचार करून!

-देवयानी खरे 
devyanikhare28@gmail.com
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निसर्गािे अिेक जीव्ंि् घर ब्ंधण््चं कौशल् जन्मतः 
निलेलं आहे. निसर्गातले घटक ्मोठेपण् न्मरवण््स्ठी घरं 
ब्ंधत ि्हीत; उपजत प्ेरणेिे, त््ंि् प्नहजे त्् क्रण्स्ठी 
आप्पलं घर ब्ंधत्त.

पाहिजे त्ा कारणासाठी आपापलं घर बांधतात. 
कीटकांच्ा जगातले असे नावाजलेले वासततु-कलाकार 

मिणजे मतुंग्ा आहण माशा. मात्र ्ात एक फरक आिे. 
समूिाने रािाणारे कीटक- मग त्ा मतुंग्ा असोत की 

माणसू रािण्ासाठी वगेवगेळ्ा पद्धतीची घरं 
बांधतो. अगदी आहलशान राजमिालापासनू 
त ेलिानशा झोपडीप य्ंत अनके प्रकार ेमाणसं 
सवत:चा हनवारा त्ार करतात; हकंवा करवनू 
घतेात. मात्र हनसगागातल्ा अनके जीवाकंडे िे 
कौशल् हदसत नािी. आपण कधी वाघाने 
बाधंललेा राजमिाल हकंवा माकडाची झोपडी 
पािात नािी. 

पण प्रत्क्ात हनसगागाने अनेक जीवांना 
घर बांधण्ाचं कौशल् जनमतः हदलेलं आिे. 
कोणाला तरी दाखवण्ासाठी हकंवा सवतःचा 
मोठेपणा हमरवण्ासाठी हनसगागातले घटक 
घरं बांधत नािीत, ते उपजत प्रेरणेने, त्ांना 
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माशा, या नेहमी समूहाचया वसाहतीसाठी ‘सामूहहक 
घरं’ बांधताना हिसतात. मधमाशांचं पोळं, मुंगयांचं 
वारुळ ही याची उिाहरणं महणता येतील. 

मात्र समूहात न राहाणारे कीटक तयांचया 
अंडांचया आहण हपललांचया संरक्षणासाठी तातपुरती 
घरं बांधताना पाहायला हमळतात. कुंभारमाशी ओली 
माती गोळा करून, आपलया लाळेत हभजवून गोल 
गरगरीत मातीचया मडकयासारखं घर बांधते. हे 
मडकयाचया आकाराचं घर अंडी घालणयासाठी आहण 
तयातून बाहेर आलेलया हपललांना उडता येईपययंत 
संरक्षण हमळावं महणून असतं. 

मधमाशांचं पोळं महणजे तयांची गजबजलेली 
वसाहत असते. तयात अंडी, हपललं यांचयासाठी 
िालनं असतात. गोळा करून आणलेला मध 
साठवणयाची जागा असते. राणी माशीचं िालन 
वेगळं असतं. पोळयातील िालनं षटकोनी 
आकाराची असतात, कारण तयामुळे कमीत कमी 
जागेत जासतीत जासत िालनं मावू शकतात, ती 
उभारायला कमीत कमी साधनसामग्ी लागते आहण 
या आकारामुळेच ही िालनं एकमेकांना घट्ट  
हचकटून बसतात.

मधमाशांप्रमाणेच समूहाने 
राहणाऱया मुंगयािेखील तयांची घरं 
अहतशय कलपकतेनं बांधताना 
पाहायला हमळतात. 

रानात हिरताना काही वेळा एखाद्ा 
झाडाचया खोडावर जरा उंचावर 
पानांची रचना पाहायला हमळते. 
पॅगोडा महणजे बुद्धमहंिराचया छपराची 
आठवण करून िेणारी एकावर एक 
अशी उतरती पानं रचलेली असतात. हे 
असतं हरिमॅटोगॅसटर गटातलया मुंगयाचंं 
घरटं. पानाचया उतरतया रचनेमुळे 
पावसाचं पाणी तयावरून हनथळून जातं 

आहण पानांखालची मुंगयांची वसाहत सुरहक्षत राहाते.
अशीच कलपकता हाववेसटर मुंगया (शेतकरी 

मुंगया) लढवताना पाहायला हमळतात. शेतामधले 
धानयाचे िाणे गोळा करून सोलून आपलया 
जहमनीखालचया वारुळात ते साठवणाऱया हाववेसटर 
मुंगया या वारुळाचया वरती मातीची गोलाकार 
तटबंिी रचतात. पावसाचं वेगानं वाहणारं पाणी या 
तटबंिीतून हिरायला लागलं की गोल गोल हिरताना 
आपोआप तयाचा वेग मंिावतो आहण जहमनीखालचं 
वारुळ उद्धवसत होणयाचा धोका टळतो.

बरेचसे पक्षी मात्र तातपुरता हनवाराच उभारतात. 
हवणीचया हंगामात अंडी आहण हपललांचं संरक्षण 
वहावं महणूनच पक्षी घरटी तयार करतात.  मग 
तयाम्धये मातीत बीळ खोिून घरटं थाटणाऱया 
खंडापासून ते पानं हशवून नाजूकसं लटकतं घरटं 
तयार करणाऱया हशंपी पकयांपययंत सगळेच पक्षी 
येतात. कलाकौशलयाचया बाबतीत सुगरण महणजे 
बाया पकयाचं नाव सगळयात वर! गवताची लांब 
लांब पाती आणून तयाचं अहतशय िेखणं, सुरहक्षत, 
आकष्षक घरटं हवणणाऱया सुगरण पकयाचा खोपा 
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म्हणजे जणू पक्षीजगतातषील घराचा सराांत उत्कृष्ट 
नमुनाच. मात्र ्हे घर्टं वरणण्ाचं ्ौशल् सुगरण 
पक्ांच्ा नरालाच अरगत असतं, मादांना ना्हषी. 

आपल्ा भारतातषील सगुरण पक्ाचं ेआवरि्ेत 
सापडणार ेभाईबदं म्हणज े‘सोवशएबल व््हरर 
बड्ड ’. ्ह ेपक्षी सम्ूहान ेरा्हातात आवण आपलषी 
भलषीमोठषी ्ॉलनषी था्ूटन वपढ्ान्-वपढ्ा ए्ाच 
मोठ्ा घरट्ात सखुान ेनादंतात. दरुून पाव्हलं तर 
्ाचं ंघर्ंट म्हणज ेझाडारर रचललेषी गरताचषी गजंषी 
रा्टत.े पण त्ा असता््सत वदसणाऱ्ा गरताच्ा 
विगाऱ्ात्हषी रचना असत.े ररून नसुत ंगरत रचलेलं 
रा्टल,ं तरषी आतमध् ेप्रत्े्  जोडषीच ंसरततं्र दालन 
असत.ं ्हषी रसा्हत ्ा्मसररूपषी असत.े ्ा्हषीरेळा 
तर पन्ासपके्ा जासत रर्ां रापरात असललेषी रसा्हत 
वनसग्ग-अभ्ास्ानंा पा्हा्ला वमळालषी आ्ह.े

सें.मषी.असते आवण परषीघ १६० सें.मषी. वशरा् ्ा 
घरट्ाच्ा समोर एखादं उदान बनरारं, तसं ्हा 
पक्षी राळलेलषी पानं, रानातलषी फळं, आ्र््ग् 
फुलं मांडून ठरेतो. आपल्ाच घरट्ासमोरचषी ्हषी 
‘रांगोळषी’ सरा्गत उठून वदसारषी म्हणून नर बोरर 
बड्ड ्ा्म ततपर असतात. जुन्ा झालेल्ा गोष्टषी 
्ािून न््ा न््ा गोष्टषी आणून ते घर सजरताना 
वदसतात. ्ारण ्ाच सजार्टषीरर खूश ्होऊन 
त्ानंा जोडषीदार वमळणार असतो. मादा ्ेऊन 
सगळ्ा नरांनषी आपापल्ा घरासमोर ्ेलेलषी 
सजार्ट बघतात आवण जषी आरडते, त्ा नराला 
जोडषीदार म्हणून वनरडतात.

वनसगा्गतषील रचन्ारांच्ा रचना ्ा त्ाचं्ा 
नैसवग्ग् प्रेरणेतून वनमा्गण झालेल्ा असतात. त्ा 
वश्ण्ासाठषी त्ांना ्ुणा्डे वश्रणषी लारारषी 
लागत ना्हषी. मात्र उप्ुकतता आवण सौंद््ग ्ाचा 
प्रसन् वमलाफ त्ाचं्ात पा्हा्ला वमळतो.

-मकरंद जोशी 
makarandvj@gmail.com
(वनसग्ग अभ्ास् र लेख्)

(लेखातषील फो्टो ्ुरराज गुज्गर, म्रंद जोशषी 
आवण इ्ंटरने्टररून साभार )
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ए् मजेदार घर्टं असतं न्ू वगवनआतषील 
‘रोगेल्ोप गाड्डनर बोरर बड्ड’ ्ा पक्ाचं. ्हा पक्षी 
ज्ा ्ुळातला आ्ेह, त्ातले ब्हुते्  सगळेच पक्षी 
जवमनषीरर एखादा लता्ंुज (बोरर) असारा, असं 
आपलं घर्टं उभारतात. ्ा गाड्डनर बोरर पक्ाचं 
घर्टं म्हणजे ्ाडांनषी उभारलेला ल्हानसा मंडप 
असतो. ्ा वत्र्ोणषी घरट्ाचषी उंचषी साधारण १०० 

सोवशएबल व््हरररचे घर्टे 

बोरर बड्डचे घर्टे 
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वर ग्ात पहिल्या बयाकयावर बसलले्या सककॉलर 
सयानववीलया जयाभंई अनयावर झयालवी. हिलया फयारच ओशयाळं 
वयाटल,ं पण बयाई िसल्या आहण मिणयाल्या, “आिया 
िलुया िरिरवी ्ईेल आहण डोकं मसि चयालले बघ!”

अनेक देशयांि, अनेक संसककृिींमध्े अगदवी 
पूववीपयासूनच जयांभई िे झोपेचं, हनरुतसयाियाचं, 
कंटयाळ्याचं लक्षण समजलं जयािं. चयारचौघयांि, 
मोठयांसमोर जयांभई द्या्चवी नसिे. िरवीिवी िवी ्ेिेच. 
पोटयािल्या बयाळयालया िवीन महिन्यांपयासून जयांभई ्ेिे. 
पयालवी-सरडे, मयासे, पक्षवी, वयाघ-हसंि असे सगळे, 
पयाठवीचया कणया असलेले प्याणवी जयांभई दिेयाि. पण िे 
जयांभई कया देियाि िे मयात्र गूढच आिे. 

ियाप आलया हकंवया भोवियालचं ियापमयान वयाढलं, 
कवी जयांभ्या ्ेियाि. भयांड्यािलं पयाणवी ियापलं कवी वयाफ 
बयािेर टयाकया्लया झयाकण उघडलं जयािं. जयांभईदेखवील 
िशवीच शरवीरयािलवी ियापलेलवी िवया बयािेर टयाकया्लया 
्ेि असयाववी, असया अडवीच िजयार वरयाांपूववीच्या 
लोकयांचया क्यास िोिया. मेंदूिल्या ऑक्सजनचं 
प्मयाण वयाढवण्यासयाठवी जयांभई ्ेि असयाववी अशवीिवी 
अटकळ िोिवी. पण अलवीकडच्या हनरवीक्षणयाि असं 
आढळलं कवी, भोवियालच्या िवेि ऑक्सजनचं 
प्मयाण १००% असलं िरवी जयांभ्यांचं प्मयाण कमवी 
झयालं नयािवी; मिणजे मेंदूलया अहिक ऑक्सजन 
पोचवणं िया जयांभईचया िेिू नसयावया. 

अि्धहशशवी हकंवया आकडवी, मेंदचू ेइिर कयािवी  
आजयार ्यंामळेु  हदवसयालया २७-२८ वळेयािंनू अहिक 

जयाभं्या ्िेयाि. फयारच जबडया ियाणून जयाभंई हदलवी 
िर जबड्याचया सयंािया सटकिो, िर किवी हिथल्या 
मजजयाििंूनंयािवी दखुयापि िोऊ शकि.े पण अन्थया  
जयाभंई बिगुणुवी असि.े

चारचौघांत जांभई आली की ओशाळं 
वाटतं ना? काही वेळा शशक्षकांचा 
ओरडाही शिळतो त्ािुळे. पण का् 
करणार, टाळताही ्ेत नाही जांभई! 
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जांभईच्ा अलीकडच्ा सखोल अभ्ासाला 
‘कॅझ्मॉलमॉजी’ म्हणजे ‘दरीचा, खाईचा अभ्ास’ 
म्हणतात! पेंगुळलेल्ा ्ेंदू्ध्े अनेक झोपाळू 
रसा्नं ज्ा ्होतात. त्ा्ुळे ्ेंदूच्ा वेगवेगळ्ा 
भागांकडून एकजुटीने उपा््ोजना आखली जाते. 
्ग जबडा ताणून, नाकातोंडावाटे ्ोठ्ा प्रदीर्घ 
शवास आत ओढून ्ग ननःशवासावाटे ्हवा बा्हेर 
टाकली जाते. त्ाच्ात शवासपटल 
(diaphragm), 
छातीचे-रशाचे-टाळूचे 
आनण इतर्ही स्ा्ू 
भाग रेतात. ्ान, ्हात, 
पाठ हांना्ही नकळत 
ताण नदला जातो. ने्ह्ीच्ा 
शवासा्हून बरीच अनिक 
्हवा फुपफुसांत ओढली 
जाते. नतच्ा्ुळे आतलं 
ताप्ान संतुनलत ्होतं. 
्ेंदूचा रकतपुरवठा वाढतो 
आनण नतथलं ताप्ान रटतं. 
्ेंदू ्हा एक संगणकच आ्हे. 
त्ा्ुळे तो क्ी ताप्ानाला 
अनिक जो्ाने का् करतो.

नशवा् जांभईने 
्ेंदूभोवतालच्ा पाण्ाचा 
चांगला ननचरा ्होतो. ्ेंदूतले 
झोप आणणारे पदाथ्घ ्हाकलून 
नतथे जाग आनण तरतरी 
आणणाऱ्ा ्हमॉ्मोनसचं प्र्ाण 
वाढतं. कमॉफी प्ा्ल्ावर्ही ते तसंच वाढतं. ्हे 
सगळं पाच-द्हा सेकंदांत रडतं. ्ग नव्ा ्ुकत्ा, 
कलपना सुचा्ला लागतात. 

पॅराशूट्िून उडी ्ारण्ापूववी सैननकांना 
जांभई ्ेते! ऑनलममपक खेळाडूंना सपिधेपूववी आनण 

वादकांना का््घक्र् सुरू ्होता ्होता जांभ्ा ्ेतात! 
्ोठ्ा श्र्ांनी सावज पकडल्ावर त्ाच्ावर 
ताव ्ारण्ापूववी वार-नसं्ह जांभई देतात आनण 
ताजेतवाने ्होऊन पुखखा झोडतात. सकाळी 
उठल्ाबरोबर ्ेणाऱ्ा जांभ्ा तशीच तरतरी 
आणतात. सानवीच्ा बाईंना तेच म्हणा्चं ्होतं.

जांभईने आणखी्ही एक का् केलं. बाईंचं 
नशकवणं जरा कंटाळवाणं ्होत ्होतं. 
सानवी तसं शबदांत सांगू शकली 
नसती. पण नतला जांभई आल्ाबरोबर 
आजूबाजूच्ा ्ुलांना्ही स्ह-अनुभूतीने 
जांभ्ा आल्ा. त्ा दे्हबोलीतून संदेश 
बाईंप्यंत पोचला. बाईंनी वाचन 
थांबवून प्रशनोत्तरं सुरू केली. 

आपल्ा ्ेंदूत का्ही आरसे-
पेशी (न्रर न्ूरमॉनस) असतात. त्ा 
पेशी तशा स्ह-अनुभूतीला ्हातभार 
लावतात. दुसऱ्ाला का् करताना 
बरून आपण नशकणं ्हीदेखील 
त्ाच आरसे-पेशींची करा्त. 
म्हणजे दुसऱ्ाची पा्हून जांभई 
्ेणं ्हे नशकाऊपणाचं लक्षण 
आ्हे. नछन्न्ती (मसकझोफ्ेननक) 
लोकांत आनण सव्ग्न 

(ऑनटमसटक) ्ुलांत आरसे-पेशींची 
क्तरता असते. त्ांना दुसऱ्ाची 
पा्हून जांभई ्ेत ना्ही. 

एकाच्ा जांभई्ुळे जांभ्ांची 
साथ ्ेणं नचंपांझी, कुत्े, लांडगे वगैरे 

प्राण्ांत्ही सरा्घस नदसतं. ते आपुलकीचं लक्षणसुद्ा 
आ्हे. परक्ा नचंपांझीपेक्षा ओळखीच्ा नचंपांझींच्ा 
जांभ्ांचं अनुकरण अनिक ्होतं. कुत्राच्ा 
्ालकाला जांभई आली तर कुत्राला्ही ती ्ेते. पण 
अनोळखी ्ाणसाच्ा जांभईने कुत्राच्ा आरसे-

दुसऱ्याची पयाहून आपल्यालयाही 

जयांभई ्ेते. असं कया?

जयांभई फकत आपल्यालयाच 

्ेते, की प्याण्यांनयाही ्ेते?
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पेशी जाग्ा होत नाहीत. सिंहांच्ा कळपातल्ा 
एका सिंहाने जांभई सिली की इतर सिंह जांभई तर 
िेतातच, पण त्ानंतर तो पसहली जांभईवाला जे-जे 
काही करेल त्ा िगळ्ाचं अनुकरण बाकीचे 
करतात. कळपातल्ा एकाच्ा जांभईचं अनेकांनी 
अनुकरण केलं की, पेंगुळलेले िगळेजण िजग 
होऊन िंकटाशी झुंजा्ला िुिजज होतात. काही 
प्ाण्ांत प्ेमाची जांभई वेगळी, हुकमतीची वेगळी 
आसण झुंजीचं आवहान द्ा्ची आणखी सतिरीच... 
अशा तऱहातऱहा अितात. पालीिरडांपािून 
मानवाप्यंतच्ा उत्कांतीत जांभई सटकून रासहली ती 
तशा िगळ्ा उप्ोगांमुळेच!   

आसण हो, पुढच्ावेळी रोलर-कोसटरवर सकंवा 
सवमानात कानात िडे बिले की मोठ्ी जांभई द्ा. 
जबडा ताणताना कानाच्ा पडद्ाचे स्ा्ूिुद्ा 
ताऽऽऽऽणऽऽले जातील. िडा िुटेल. तेवहा ्ा 
लेखाची आठवण काढा बरं!

-डॉ. उजज्वला दळ्वी 
ujjwalahd9@gmail.com

(वैद्कतजज्ञ व नामवंत िासहतत्क)
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माणिाच्ा भाषेवरून माणिू  
कळतो अिं आपण महणतोच! 
जेवहा जग फार जोडलं गेलं नवहतं 
आसण त्ा वेळी घर, वाडी, गाव हेच 
सवशव होतं, त्ा काळात भाषा खूपच 
मृिू आसण िकारातमक होती. त्ा 
भाषेतही िौंि््य जाणवा्चं. त्ाची 
कारणं का् अितील, ्ाचा आता 
आपण सवचार करणार नाही.
आपल्ा आई-आजीच्ा तोंडी अिे 
शबिप््ोग तुमही नककीच ऐकले 
अिणार! आज आपण ते शबिप््ोग 
आठवून भाषेची मजा लुटू ्ा. ही 
्ािी मोठ्ी करू ्ा.   
अनारिे हिले / फिले-
(सबघडले) 
बांगडी वाढवली-(फुटली) 
पैिे पुढे केले- (सिले, मित 
केली) 
सिवे तेवले- (लागले, पेटले) 
भांडी उजळली- (घािली) 
पानं मांडली- (जेवणाची 
पूव्यत्ारी)
गजरा माळला- (घातला)

-कांचन जोशी
kanchanpjoshi76@ 

gmail.com
(िंसककृत अभ्ािक) 

शब्दखेळ 
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बास झालं आता काम 
करून घेऊ थोडा आराम 
वेड्ासारखं वाहायचं.. 
धो धो पडायचं.. 
वीजबाईचं कडाडून 
बोलणं ऐकायचं
 
कुणी सांगितलं इतकं? 
ते काही नाही.. 
आता मसत सुटी घयायची, 
कडक उनहात झोप काढायची..
 
डोंिराजवळ गिरकायचं नाही   
िार वाऱयाशी बोलायचं नाही.. 
ठरवून ढिांनी मि घेतली सुट्ी 
वाऱयाशीही घेतली कट्ी...
  
पांढरेशुभ्र ढि करू लािले आराम 
थेंबांचा मि पडला बंद कारभार 
गदवस सरले...मगहने सरले.. 
ढि काही उठेनात 
पाऊस काही पाडेनात...
 
मोराने आधी केली तक्ार 
नाच माझा कसा रंिणार ? 
असं काही चालणार नाही... 
ढिांना कामावर यावंच लािेल... 
रंि आपला टाकावा लािेल 
काळंकुट् वहावं लािेल..

एकदा ढगांनी घेतली सुट्ी
पाऊस कधी पडणार आहे? 
वाट पाहून थकले सारे...

सूयायाची मि घेतली मदत 
समुद्ाचं पाणी बाबा चांिलंच तापव  
चटके चांिले बसलयावर, 
अंि जरा भाजलयावर, 
ढि िुपचूप बसतील मि  
डोंिराचया मांडीवर...
 
वाऱयाशी बोलतील...  
दंिा करतील.. 
राि गवसरतील..  
गधंिाणा घालतील ...
 
िार िार वारा 
िाईल मि िाणी... 
ढिांमधून बरसेल 
पाणीच पाणी...
ढिांची एकदाची मि संपली सुट्ी...
 
इवलया इवलया अंिणात 
मोराचया गपसात, 
काळयाभोर शेतात 
पाऊसिाणी िार िार रंिली...

-वैशाली सूययावंशी
vaishalisuryavanshi30@gmail.com

(शिशषिका, शि. प. प्ाथशिक िाळा, खालपफाटा, ता. 
देवळा, शि. नाशिक)
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¿ð·¤ / çÇU×æ´ÇU ÇþUæ�ÅU Ñ ÜòÕ§´çÇUØæ ¥òÙòçÜÅUè·¤Ü §‹SÅþäU×ð´ÅUâ Âýæ.çÜ.
(Labindia Analytical Instruments Pvt. Ltd.) Øæ ÙæßæÙð ·¤æÉUæßæ. âãè Ñ

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

Labindia Analytical Instruments Pvt. Ltd. Axis Bank, Thane | CC A/C No.: 911030017556004 | IFSC : UTIB0000061

डिडिव्हरी 
चार्जेससड्हत  

âÖæâÎ Ùæð´Î‡æè È¤æò×ü
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