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ßðÝæÌ â´Â·ü¤ âæÏæßæ, ãè çßÙ´Ìè. -â´ÂæÎ·¤èØ ¥æç‡æ çßÌÚU‡æ çßÖæ»  

कागद, छपाई यांसह सर्व खर्व राढलयाने जानेरारी २०२२ पासून ÓÓ'रयम्' माससकारे 
रास््वक शुलक राढरून कुररयर राजजेसससहत ते रु. ११०० करणयात आले आहे. 
सधयाचया सभासदांना तयांरे सभासदतर असेपययंत आधीप्रमाणेर अंक समळत राहील, 
यारी कृपया नोंद घयारी. 

मखुपृष्ासर्यी-

हा मसहना रंगांरा! रसंत ऋतूत 
सृष्ी जणू रंगपंरमी खेळत असते. 
प्रससद्ध असभनेता रैभर मांगले यांनी 
सरतारलेला हा रंगतदार सनसग्व!!

-संपादक
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होताच, पण माझ्ा पपढीतल्ा अनेक जणीसुद्ा 
अशा जगताहेत. मग मी कत्तृत्व्वान स्त्रि्ा, 
त्रिीमुकती (फेपमपनझम) ्ा प्वष्ाचं  ्वाचन 
सपाट्ाने सुरू केलं. अशात भारतात पंचा्त, 

नगरपापलका पातळी्वर 
मपहलांना आरक्षणाचा का्दा 
झाला. त्ा्वरून भरपूर 
उलटसुलट चचातृ झडत 
असताना मी त्ा बातम्ाकंडे 
बारकाईने बघत होते. हळूहळू 

पिकपिकाणच्ा सत्ाधारी मपहला भेटू लागल्ा, ज्ा 
नागररकांच्ा भल्ासािी चांगलं काम करू 
लागल्ा. त्ांना गा्वातून होणारा प्वरोध, त्ासािी 
त्ा देत असलेला लढा पापहला आपण मग त्ांच्ात 
मला आधपुनक काळातल्ा साप्वरिीबाई फुले, 
ताराबाई पशंदे पदसू लागल्ा. 

मुंबई प्वद्ापीिात पशकत असताना मूळच्ा 
नापसकच्ा काॅननेपल्ा सोराबजी ्ांच्ाबद्दल 

्वाचा्ला पमळालं. ्ा मुंबई प्वद्ापीिाच्ा 
पपहल्ा मपहला पद्वीधर आपण इंगलंडच्ा 
ऑकसफड्ड ्ुपनवहपसतृटीच्ा पपहल्ा मपहला 
लॉ ग्ॅज्ुएट. ्ा काॅननेपल्ा सोराबजी जेवहा 
बॉमब े्ुपनवहपसतृटीत प्र्ेवश घ्ा्ला गेल्ा 
तेवहा प्वद्ापीिाच्ा कागदपरिांत स्वतृरि फकत 
He असे स्वतृनाम होते. त्ात He/She 
असा बदल करा्वा लागला होता. मुंबई 
्ुपनवहपसतृटीत पपहल्ा आलेल्ा ्ा मुलीला 

ऑकसफड्ड ्ुपनवहपसतृटीने त्कॉलरपशप द्ा्ला नकार 
पदला होता, कारण मुलींना त्कॉलरपशप देण्ाची 
पद्तच नवहती. तरी ्ा पजद्दी मुलीला पतच्ा 
आई-्वपडलांनी पैसे जमा करून ऑकसफड्डला 
पशका्ला पाि्वले आपण ती पतथेही पपहली आली. 
नंतर त्ानंी भारतात परत ्ेऊन अन्ा् सहन 
करणाऱ्ा अनेक मपहलांना न्ा् पमळ्वून 

â´ÂæÎ·¤èØ

‘वयम्’ दोस्तांनो, 
‘मपहलासंािी ्वगेळा पदन का? ही तर पार्ातृपलटी 

झाली..’ अस ंतमुच्ा मनात ्ते असले ना?
माझ्ाही मनात ्ा्चं, मी शाळेत असताना. मी 

सुद्ैवाने अशा घरात जनमले आपण ्वाढले होते, की 
मुलगी महणून माझ्ा्वर कोणतीच बंधनं लादली 
गेली नवहती. घरातून मला पुरेपूर त््वातंत्र्य पमळालं 
होतं. पण जसजशी मोठ्ा 
समाजात ्वा्वरू लागले तसा 
मला पदसा्ला लागला मपहलांना 
कमी लेखणारा, त्ांना अनेक 
गोषटींना नकार देणारा आपण 
त्ांनी त्ाग करा्ला ह्वा असे 
ग्हीत धरणारा समाज. काही कामं  
मपहलांचीच महणून त्ा कामांना 
हात न ला्वणारे पुरुष बघून मी 
कोड्ात पडा्चे. मग नीट प्वचारपू्वतृक पाहताना 
जाण्वा्ला लागलं की, आजूबाजूला पकतीतरी अशा 
मपहला आहेत, ज्ांना त्ांचं मन मारून राहा्वं 
लागतं. त्ांना त््वत:ची आ्वड जपता ्ेत नाही, की 
त्ांच्ा पन्वडीला कोणी प्वचारत नाही. लहानसहान 
पनणतृ् घेतानाही त्ा घरातील पुरुषा्वर अ्वलंबून 
असतात. माझ्ा आईच्ा पपढीत तर असा पशरत्ता 

त्या होत्या महणून...

Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó ×æ¿üUUU 20224

काॅननेपल्ा सोराबजी



देण्यासयाठी कयाम केले.
समयाजयात समयानतया रुजवण्यासयाठी धडयाडीने कयाम 

करणयाऱ्या अशया अनेक जणी होत्या, महणून आपण 
आज ्या टपप्यावर आहोत! 

तयातप््य, महहलया हदन असतो, अशया सगळ्याांची 
आठवण कयाढण्यासयाठी. त्याांच्याहवष्ी कृतज्ञतया 
व्कत करण्यासयाठी. आहण थोडया हवचयार 
करण्यासयाठी, की आजही आपल्यालया कुठेकुठे 
जयाणवते्  की महहलयाांनया दुय्म सथयान हमळते्. 
आजही १२ ते १८ व्यातील हकतीतरी लहयानग्या 
मुलींची लग्ां लयावून हदली जयात असल्याच्या घटनया 
घडतयाहेत. कषटयाचे कयाम करणयाऱ्या महहलयाांनया 
पुरुषयाांपेक्या कमी मजुरी हदली जयाते्. घरून 
ऑहिसचां कयाम करणयाऱ्या सहुशहक्त महहलयाांनया 
पुरुषयाांच्या तुलनेत घरयातल्या कयामयाांचया बोजया जयासत 
पेलयावया लयागतो्. 

तुमही हवचयार करया बघू, तुमहयाांलया तुमच्या 
आजूबयाजूलया अशी सत्ी-पुरुष हवषमतया कुठे 
जयाणवते्  कया? अलीकडे लॉकडयाऊन कयाळयात 
घरयात जयासत असतयानया आहण घरयातली कयामां शेअर 

करतयानया तुमच्यापैकी अनेकयाांनया जयाणवलां असेल 
की, आपण आईलया खूप गृहीत धरतो. कयाही 
मुलयाांनया हेही जयाणवेल की, तुमची आई तुमहयाांलया 
घरकयामां कधी सयाांगतच नयाही आहण सवत:च थकते 
पण करत बसते. अशया आ्याांनया त्याची जयाणीव 
करून देण्याचयासयाठीही हया महहलया हदन आहे. 

महहलयाांसयाठी वेगळया हदन असण्याची गरज 
सांपवणां हेच तर आतया तमुहया मलुयाांच्या हपढीचां  
टयागगेट आहे! 

्या अांकयातली प्याची मोकयाशी ्याांची इांगगलश गोषट 
वयाचया. बघया, आवडते् कया? आपल्या प्त्ेक 
अांकयात कयाही मयाहहतीपूण्य, कयाही मनोरांजक, कयाही 
करण्यासयारख्या अशया हवहवध गोषटी आपण प्हसद्ध 
करत असतो. ते वयाचून तुमहयाांलया कया् वयाटतां, कया् 
नवीन जयाणवतां, ते कळवत रयाहया. वेगवेगळ्या 
के्त्यातले ज्ञयानी, अनुभवी सयाहहगत्क खयास 
तुमच्यासयाठी हलहीत असतयात. त्याांनया छयान वयाटतां 
तुमच्या प्हतहरि्या कळल्या की!

-शुभदा चौकर  
cshubhada@gmail.com

डॉ. अनिल अवचट याचं ेअलीकडेच निधि झाल.े मुलासंाठी तयािंी नलनिललेी ‘सृषटीत-गोषटीत’, ‘विात-
जिात’, ‘सरल-तरल’, ‘कुतिूलापोटी’ िी पसुतके तमुिी वाचली आिते िा? िसतील तर 
िककी वाचा. आपण तया गोषटींत रमतो आनण सिज एखादा िवा दृषषटकोि मिात रुजतो. 
तयाचंी ‘काय्यरत’, ‘काय्यमग्न’, ‘माणस’ं अशी नकतीतरी पसुतके आपलयाला 
िवया नवशवाची ओळख करूि दतेात, नवचार करायला लावतात, पे्रणा 
दतेात. आपलया ‘बिरंुगी बिर’चया नशनबरात डॉ. आिदं िाडकणणी यािंी डॉ. 
अनिल अवचट याचंयाशी सवंाद साधला िोता. तवेिा तयािंी छंदाचं ेमित्व 
सांगता सागंता ओररगामी, बासरीवादि अशा कला सादर करत आपलयाशी मिमुराद गपपा मारलया िोतया, 
तसचे 'वयम्' मानसकाचया २०१९चया नदवाळी अंकात ‘तिेी एक बर ंझाल!ं’ िा लखे प्नसद्ध झाला िोता. 
तयाचंया आठवणी जागया झालया. तयािंा श्रद्धाजंली! 
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माझ्ा एका नवीन उपक्रमाची सुरुवात केली 
आज. एक लालचुटुक डायरी बाहेर काढली. तयातलं 
एक पान उघडून तयावर छान अक्षरात लललहलं, 
‘लासट बॉयची डायरी’. 

मी सवत:च सवत:ला ‘लासट बॉय’ महणवून घेत 
होतो. लमत्र मला तयाच नावाने हाक मारतात, ऐकून 
ऐकून तेच नाव माझया तोंडी बसलंय. 

शाळेत सारा वेळ माझी जागा शेवटचया बेंचवर. 
इतरही काही लमत्र बरोबर असतात. वाटतंय, 
भलवषयात तया सगळयांना एकत्र करून एक गट 
तयार करावा. तया गटाला नाव द्ावं, ‘बॅक बेंचस्स 
असोलसएशन’. ही ही ही...

कमी मारस्स लमळालयामुळे जी मुलं मागचया 
बेंचवर बसतात, तयाचंयाकडे तुचछतेने बलघतलं जातं. 
अशा मुलांप्रत माझया मनात अपार माया असते. 
बघा ना ती लनळी-लपवळी, पांढरी लननावी उपलेक्षत 
गवतफुलं. तयाचया मधयभागी असतो एक लहानसा 
लपवळा लिपका. माझा जीव जडतो अशा फुलांवर. 
वाऱयाची झुळूक आली की लहरवयागार माळरानावर 
रंगीत पाकळयांचा गाललचा लिसू लागतो. इतका 
मोहक, पण कोणी तयाचयाकडे ढुंकूनही बघत नाही. 

व्ातय मुलं तयांना पायिळी तुडवून लनघून जातात. 
कधीमधी गवत कापायला माळी लतथे येतो आलण 
लनम्समतेने तयांना उपटून टाकतो. िुखावलयामुळे 
ती कळवळतात. बागेतली खास वाढवलेली फुलं 
नाहीत महणून लकंवा उचच कुळातली नाहीत महणून 
असेल, ती तक्रार करू शकत नाहीत.  

मी िरवलं होतं, ती अपमालनत झालेली रोपं 
उचलून माझया घराभोवती असलेलया बागेत 
लावायची. मी तयांचं नाव िेवीन ‘मनमंलजरी’.

मी शेवटचया बेंचवर बसतो तयाचं आणखी एक 
कारण आहे. लतथे बसलयावर बाहेरचं िृशय जसं 
छान बघता येतं, तसं इतर कुिूनही लिसत नाही. 
अमलताशाची सोनयासारखी लपवळी फुलं टप टप 
पडत राहतात, ते मी एकटक बघत राहतो. बघता 
बघता वाटू लागतं सगळा पररसर सोनेरी झालाय. 
रवींद्रनाथ टागोर यांनी या फुलांचं नाव िेवलं  
होतं ‘सोनाझुरी’.

ते जाऊ िे. मी काय सांगत होतो? लासट बॉय 
असलो तरी एका इयत्ेत मी िोनिा बसलेलो नाही. 
गलणत हा लवषय मला मोठ्ा संकटात टाकतो. 
रात्रंलिवस मेहनत करतो, पण लमळतात जेमतेम 

मनाला 
भिडणाऱ्ा 

बंगाली 
कथेचा 

िावानुवाद 
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३०-३५. काठावर पास. प्रत्येक ररझल्ट लागल्ावर 
घरी शोकसभा होतये. रडत रडत आई रागावतये. धपा्टे 
घालतये. घरभर शतपावली करता करता बाबा उसासये 
्टाकतात. “शी! हा महणये माझा मुलगा! उभ्ा 
ह्ातीत मी गणणतात शंभरापयेक्ा एकही कमी माक्क 
णमळवलये नाहीत.”

असये क्ण फार अवघड असतात. चुपचाप सहन 
करून पचवावये लागतात. मी णवचार करत राहतो, 
आणखी काही णिवस; एकिा माझ्ा संशोधनाचं 
काम पूण्ण होऊ िये!  मग जगाला समजयेल, मी का् 
करू शकतो आणण का् करू शकत नाही. मी 
शाळेच्ा ्ा मामुली परीक्ांसाठी वयेळ वा्ा का 
घालवला नाही तये लोकांना त्ा णिवशी समजयेल. 
माझं लक् त्ा संशोधनावर.

असा णवचार करता करता नकळत चयेहऱ्ावर 
खुिू खुिू हसू फु्टलं. अचानक बणघतलं, आई 
ओरडत होती. “णकती णनल्णजज मुलगा आहयेस 
रये तू! गालातल्ा गालात हसतो्स. इतका 
ओरडा खाललास, मार खाललास तरी 
डोळ्ांत पाण्ाचा ण्टपूस नाही.”

तये बरोबर होतं. माझये डोळे 
सिैव कोरडे ठणठणीत. णतथये 
कोणत्ाही िु:खाची 
तळी नाहीत. आहयेत 
फकत आनिंाची 

कारंजी. रात्ंणिवस त्ातून आनंि आणण हसू बाहयेर 
पडत असतं. 

आज शाळेत पाररतोणिक णवतरण समारभं. िरविषी 
्ा णिवशी िथुडी भरून वाहणारी निी माझ्ा मनाला 
आनंिात डंुबत ठेवतये. त्ाचं महत्वाचं कारण होतं 
आ ््ण, वगा्णतला पणहल्ा क्रमाकंाचा मलुगा. आज तो 
मचंावर जाऊन एका पाठोपाठ एक बणक्सं घयेईल. मी 
डोळे भरून तये िशृ् पाहीन. िर विषीप्रमाणये ्िंाही 
त्ाच्ासाठी एक भये्टवसत ूआणली्ये. आ ््ण एक्टा 
भये्ेटल तयेवहाच ियेणार. 

हा बघा! आ््ण पुढे आला. 



“काय रे?”
“हे तुझयासाठी आणलंय. एक लहानसं गिफ्ट. 

परीक्ेत इतके मारस्स गमळवलेस. काँग्रॅचयुलेशनस.”
“थँक यू,” महणत आय्सने हात पुढे केला. 
माझं मन समाधानाने भरून िेलं. 
जाता जाता गमतांचया घोळरयातला एकजण 

माझयाकडे बघत गवचारू लािला, “आज तुला काही 
बगक्स आहे का?”

लिेच दुसरा गमत कुजबुजला, “हो, आहे ना! 
‘लास्ट बेंच बॉय प्ाइझ’!”

हे ऐकलयावर माझया मनात दु:खाचया ढिांचा 
िडिडा्ट सुरू वहायला हवा होता. होय की नाही? 
पण तसं झालं नाही. कोणी काही बोललं तरी 
माझयावर पररणाम होत नाही. सर गकती गतरसकार 
दाखवत. तरीही माझया चेहऱयावर गदसत असे तेच 
गनम्सळ हासय! 

एक िंमत सांितो. विा्सत माझया रोल 
नंबराची नेहमी िडबड होऊन जाई. अधून मधून 
मुखयाधयापक- जे आमहांला िगणत गशकवत, विा्सत 
आलयाबरोबर रोल नंबर सेवं्टीवन असा पुकारा 
करत. झालं काय! असं वा्टून घाबरून मी उठून 
उभा राहात असे, “येस सर.”

माझा चेहरा बगघतलयाबरोबर ते गचडत, हाताने 
इशारा करत मला बसायला सांित. ७१ आगण १७, 
दोन आकडांची उल्टापाल्ट झालयामुळे असा 
घो्टाळा होई. रोल नंबर १७ महणजे आमचा फस्ट्ट 
बॉय आय्स!

एके गदवशी मुखयाधयापकांनी गवचारलं, “तुला 
अभयासाचा मूड केवहा येणारेय? तुझी िगणताची 
वही बगघतली की मला वाई्ट वा्टतं. प्तयेक 
िगणतात शेव्टचया स्टेपला चुका करतोस. लक् 
असतं कुठे? अभयास का करत नाहीस?”

“वेळ कुठंय सर? संशोधन करणयात सिळा 

वेळ जातो.” प्टकन तोंडातून शबद बाहेर पडले. 
“कसलं संशोधन?” कसला तरी घाणेरडा वास 

तयांचया नाकात घुसला असावा, अशा था्टात तयांनी 
नाक आक्रसून कपाळावर आठ्ा घालत प्शन 
केला. 

आवंढा गिळत मह्टलं, “नंतर सांिेन सर.”
“नाही. आत्ाच सांि. कसलं संशोधन  

करतोयस तू?”
“महणजे...”
अगतशय नम्रपणाने सांगितलं, ‘जे संशोधन 

करतोय ते खूपच िुंतािुंतीचं आहे. तयामुळे 
अभयासाला वेळ उरत नाही. इं्टरने्टवरून नाना 
लेख आगण पुसतकं वाचावी लाितात.’ असं सांित 
होतो तेवहा आजूबाजूचे गमत तोंडावर हात ठेवून 
खुदुखुदू हसत होते. 

तरीही मी थांबलो नाही. “बोलत रागहलो. ‘मला 
वेिळया प्कारची औषधं शोधून काढायचीयत. 
सवसत आगण मसत. जी घेतलयावर माणसाचे रोि, 
वेदना पळून जातील आगण तयाचबरोबर तयाचया 
पो्टातली आिही शांत होईल.”

हे ऐकलयावर सरांचया चेहऱयावर प्ेमळ भाव 
गदसू लािले. उतसाह वा्टून मी मह्टलं, “सर, हा 
शोध लावणं कठीण आहे. तरीही मला प्यत्न 
करावेच लाितील. तयामुळे िररबांचा फायदा होईल. 
हे जि गकती सुंदर आहे, रोज सुंदर सूययोदय होतो, 
सूया्ससत होतो, चहूकडे झाडंपानं, फुलं, पक्ी! पण 
िरीब लोक रोिराई आगण भूक यामुळे सतत दु:खी 
असतात. मी औषध शोधलं की तसं होणार नाही.”

माझं बोलणं संपतंय तोच घं्टा वाजली. सर 
काही क्ण माझयाकडे बघत रागहले. मि ‘हं’ असा 
आवाज काढून दोनही हात पाठी ठेवून विा्सबाहेर 
गनघून िेले. 

समोरचया बेंचवर बसलेला एक गमत अचानक 
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म्हणाला, “त्ाच्ा जोडीला आणखी एक संशोधन 
सुरू कर. तुझ्ा डोक्ात बिघाड झाला्, तो कसा 
दुरुसत करा्चा ते शोधून काढ.”

***
...थोड्ाच वेळात पाररतोबिक बवतरण समारंभ 

सुरू ्होणार ्होता. आ््य बतथेच आजूिाजूला मोठ्ा 
अबभमानाने घोटाळत ्होता. त्ाला िबघतलं की, 
मला गब्हवरून ्ेतं. शाळेतला इतका ्ुहशार 
बवद्ाथथी माझा वग्यिंधू! माझ्ाच रांगेतल्ा पब्हल्ा 
िेंचवर तो िसत असे. मनात आलं की त्ाच्ाशी 
िोलता ्ेई. 

मुख्ाध्ापक खुचथीवर िसले ्होते. दुसऱ्ा 
सरांच्ा ्हातात मुलांच्ा नावांची लांिलचक बलसट 
्होती. आ््यकडे िबघतलं. त्ाच्ा चे्हऱ्ावर 
त्ाच सोनेरी वृक्ाचा प्रकाश 
बदसत ्होता. कोणाचं का्ही 
भलं ्होत असलं तर त्ाचा 
प्रभाव माझ्ा्ही चे्हऱ्ावर 
बदसू लागे. कोणाचं दु:ख 
िबघतलं की मला रडू ्ेई. 

आजचं उदा्हरण िघा. 
शाळेत ्ा्ला बनघालो 
तेव्हा एक माणूस कचऱ्ातून 
का्हीतरी खा्ला बमळतं्  का, 
ते िघत ्होता. अरेरे! 

शाळेतली का्ही मुलं 
‘्हा वेडा आ्हे’ म्हणत 
बतथून बनघून गेली. 
इतर बदवशी माझ्ा 
िॅगेत बटबिन िॉकस असे. 
भुकेल्ा माणसाला तो देता 
आला असता. पण आज शाळेत 
िंकशन. आज बटबिन िॉकस 

नव्हता. थोड्ाच वेळात शाळा सुटणार ्होती. 
का् करावं? शेजारीच कमला सवीट्स. दोन 

रसगुलले बवकत घेतले. त्ाला बदल्ावर तो डोळे 
िाडून माझ्ाकडे िघत राब्हला. मग भराभरा त्ानं 
ते खाऊन टाकले. खाता खाता रसगुलल्ांचा रस 
तोंडातून िा्हेर गळला. वाटलं, आणखी थोडे बवकत 
घेऊन द्ावेत. पण पैसे संपले ्होते. जे १० रुप्े 
खच्य केले ्होते, त्ासाठी मला शाळेत चालत ्ावं 
लागणार ्होतं. ररक्ाचं भाडं देऊनच मी रसगुलले 
खरेदी केले ्होते. ब्हवाळा ्होता. चार िससटॉप 



चाललं की शाळा! 
उद्ापासून टिटिन बॉकसमधून दोन जास्ीच्ा 

रोट्ा घेऊन ्ेईन. पण ्ो माणूस पुन्ा भेिेल का? 
सर मुलांची नावं वाचू लागले. आधी ल्ान 

वगागा्ल्ा मुलांची नावं मग वरच्ा इ्त्े्ल्ा 
मुलांची नावं. आ्गा मुखजजीचं नाव केव्ा ्े्ं्, 
्ाची मी वाि बघ् ्ो्ो. ट््क्ा् सरांचा आवाज 
ऐकला, “आ्गा मुखजजी.”

आ्गा पुढे आला. ्स् ्स् मंचावर गेला. 
िाळ्ांचा कडकडाि ्ोऊ लागला. सगळ्ा 
टवष्ांची बटषिसं त्ानेच पिकावली ्ो्ी. ्ा्ा् 
जागा उरली ना्ी. बटषिसांच्ा भाराने ्ो वाकला 
्ो्ा. अरागा् ्ा भार उचलण्ा् टक्ी सुख ्ो्ं!

आ्गा मंचावरून खाली उ्रला. आ्ा दुसरं 
बटषिस. सरांनी आपल्ा नाकावरचा चषमा सारखा 
केला. मग पुढचं नाव वाचू लागले, “ऋषी कर. 
इ्त्ा नववी. रोल नंबर ७१.”

मी चमकून बघ् राट्लो. ्े मला कशाला 
बोलाव् ्ो्े? का्ी्री चूक ्ो् ्ो्ी. माझं 
नाव आटण रोल नंबर! मी भी्ीने गार पडलो! ्ा् 
का्ी्री काळंबेरं असेल का? मंचावर बोलावून 
टशषिा करणार ना्ी् ना? 

घाबर्च मी मंचावर गेलो. सर ्स् ्ो्े. मी 
जवळ गेल्ावर त्ांनी माझ्ा पाठीवर ्ा् ठेवला. 
मला नवल वािलं. शाबासकी दे् ्े म्णाले, “्ू 
वगागा्ला सवागा् गुणी मुलगा. ्ुझं मन मोठं आ्े. 
आपल्ा बागेच्ा माळ्ाच्ा अशक् मुलाला ्ू 
रोज ्ुझा टिटिन खाऊ घाल्ोस, गरज भासली 
्र घरून औषधं आणून त्ाला दे्ोस. ्ळुवार 
आटण संवेदनशील मन आ्े ्ुझं. ्े ्संच जपून 
ठेव. ्ू भटवष्ा् उत्म नागररक ्ोशील. ‘उत्म 
वागणुकी’साठी आम्ी ्ुला टवशेष पुरसकार दे् 
आ्ो्.” असं म्णून पुन्ा एकदा त्ांनी माझं नाव 

माइकवरून सांटग्लं. 
इ्का वेळ कसाबसा उभा ्ो्ो. आ्ा माझे 

गुडघे वळा्ला लागले ्ो्े. माझ्ा पाठीवर 
सरांचा ्ा् ्ो्ा म्णून ठीक, ना्ी्र मी खाली 
पडलो अस्ो. माझ्ा कानापाशी ्ोंड आण् 
मुख्ाध्ापकांनी टवचारलं, “संशोधन कुठप्यं् 
आलं्?”

माझे ओठ ्लले, पण शबद बा्ेर पडले ना्ी्. 
कसे पडणार? सारे शबदच ्रवून गेले ्ो्े. 
डोळ्ांना धारा लागल्ा ्ोत्ा. पट्ला पाऊस. 
धुवांधार पाऊस. डोळ्ांच्ा टवट्री ्ुडुंब भरून 
वा्ा् ्ोत्ा. पाणी काठावरून बा्ेर सांड् ्ो्ं. 
मी रड् ्ो्ो. रड्ा रड्ा ्स् म्िलं, “संशोधन 
्े माझ्ा सवपांच्ा गाडी् बसून धाव्ं् सर. 
लवकरच सिेशनावर पोचेन.”

्ा्ा् पुरसकार घेऊन आज घरी आलो. 
जीवना्ला पट्ला पुरसकार. ्ा आनंद ठेवू कुठे? 
अचनाक लषि गेलं मनमंटजरीच्ा रोपांकडे! 
का्ी टदवसांपूवजी जंगल साि केलं ्ो्ं. पण 
का् आशच्गा! नुक्ीच उगवलेली कोवळी पा्ी 
वाऱ्ावर डोल् ्ो्ी. जणू मला सांग् ्ो्ी, 
“आम्ी आ्ो्. आम्ी आ्ो्. ्े सुंदर जग सोडून 
जावंसं वाि् ना्ी.”

जग टक्ी सुंदर आ्े! ्े सौंद्गा स्् टदसा्ला 
्वं. आजच माझ्ा मनमंटजरी घरी घेऊन जा्ो 
आटण आमच्ा बागे् लाव्ो. 

पण सुगंध नसलेली, टननावी, रानिुलं आणली 
म्णून आई ओरडली ्र? ओरडू दे. ्री्ी मी 
घेऊन जाईन. एखाद्ा टदवशी ्ीच िुलं श्ावणाचा 
सुगंध घेऊन ्े्ील. 

-मूळ बंगाली कथा- शाश्वती नंदी 
भा्वानु्वाद- सुमती जोशी

sumatijoshi154@gmail.com
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मित्रांनो, २५ डिसेंबर २०२१ या डिवशी 
अवकाशात झेपावलेलया जेमस वेब सपेस 
टेडलसककोपनं १५ लाख डकमीचा प्रवास पूर्ण केला 
आडर ती ‘एल२’ या डिकारी पकोचली आहे. 
मात्र डतचयावर जी कामडिरी सकोपडवली आहे, ती 
करणयासािी ती अजूनही तयार झालेली नाही. 
तयासािी ती येतया पाच मडहनयामंधय ेहळूहळू तयार 
हकोईल. आपलयावर सकोपवलेलं काम करणयासािी या 
िुडब्णरीला बरीच तयारी करावी लािरार आहे आडर 
ती काही झटपट हकोरारी नाही. मिैानी खेळ खेळरारे 
खेळािू खेळ सुरू करणयापूववी शरीराला तयार करत 
असतात. तसंच काहीसं या िुडब्णरीला करायचं आहे.

तमुही िलेया अकंात या िडुब्णरीडवषयी वाचलं 
असले. या िडुब्णरीवर जको मखुय आरसा आह,े तको 
सािेसहा मीटरचा (२१ फूट चार इचं!) आहे. 
सकोनयाचा हलकासा थर डिललेा आडर बरेरडलयम या 
धातपूासनू तयार केललेा हा प्रचिं आकाराचा आरसा 
एकंिर १८ लहान लहान भािामंधय ेतयार केला 
िलेा आह.े प्रतयके भािाचया पािीमािचया बाजूला 

इटुकलया आकाराचं उपकरर आहे. तयाचया मितीने 
हे १८ आरसे परसपराशंी संलग्न करणयात यतेील. 
हे काम मकोिं आवहानातमक आहे. याचं कारर या 
१८ आरशानंा अशा रीतीने एकमकेाशंी जकोिायचं 
आहे, की तयातनू एकच एक सािेसहा मीटरचा 
अखिं आरसा तयार हकोईल. हे करणयासािी प्रतयके 
आरशाचया मािचया बाजलूा लहानसं उपकरर 
आहे. तयाचया साहाययाने हे काम केलं जाईल. 
हे काम करणयासािी हे उपकरर नवयाने शकोधून 
डवकडसत करणयात आलं आहे. -४० अंश सेललसयस 
तापमानातसुद्ा त ेकाम करू शकेल, अशाच रीतीने 
तयाची रचना करणयात आली आहे. अवकाश-
मकोडहमासंािी महरनू डवकडसत करणयात आलेलया या 
उपकरराचा नंतर अनय के्त्रातसुद्ा उपयकोि करता 
यऊे शकेल. तको कसा आडर कशासािी हे काही 
काळाने आपलयाला समजले.

ही िुबवीर ‘एल२’ या डबंिूपाशी राहून आपलं 
काम कररार आहे. ही जािा वैडशष्ट्यपूर्ण आहे. 
याचं कारर या डिकारी सूय्ण आडर पृथवी यांचया 

प्रचंड आकाराची जेम्स वेब दुबबीण ‘एल२’ या ठरलेलया 
ठठकाणी ्सुखरूप पोचली आहे. ती नेमके काय काम करणार 
आहे, हे जाणून घेऊ या. 
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गुरुत्वाकर्षणवाचं बल हे ‘अभिकेंद्री बलवा’इतकं भकं्वा 
‘केंद्गवामरी बलवा’इतकं (Centripetal force) 
असतं. त्वामुळं ‘एल२’ ्वा भबंदूिो्तरी प्रदभषिणवा 
घवालत कवाम करणवाररी हरी दुबबीण आपलरी कषिवा सोडून 
इतरत्र जवाऊ शकणवार नवाहरी. हे भिकवाण पृथ्रीपवासून 
१५ लवाख भकमरी अंतरवा्र आहे आभण ते आपल्वा 
सू्वा्षच्वा भ्रुद्ध बवाजूलवा आहे. ्वा दुभब्षणरीसवािरी 
हे भिकवाण भन्डलं, ्वाचं कवारण ्वा भिकवाणवाहून 
अ्कवाश भनररीषिण करतवानवा कोणत्वाहरी प्रकवारचे 
अडथळे ्ेत नवाहरीत. पृथ्रीिो्तरी प्रदभषिणवा घवालत 
अ्कवाशभनररीषिण करणवाऱ्वा हबलसवारख्वा दुभब्षणींनवा 
आपल्वा पृथ्रीचवा आभण चंद्वाचवासुद्धवा अडथळवा 
बरवाच कवाळ ्ेतो. तसवा तो ‘एल२’ ्वा भबंदूपवाशरी 
रवाहून अ्कवाशवाचं भनररीषिण करणवाऱ्वा जेमस ्ेब 
अ्कवाश दुभब्षणरीलवा ्ेणवार नवाहरी. पृथ्री, भतचवा चंद् 
आभण सू््ष हे नेहमरीच दुभब्षणरीच्वा पवािरीमवागच्वा 
बवाजूलवा रवाहणवार आहेत. भश्वा् ्वा दुभब्षणरी्र 
असलेल्वा आच्वादनवामुळे भतलवा सू्वा्षचवाहरी कवाहरी 
अडथळवा ्ेणवार नवाहरी. त्वामुळे हरी दुबबीण दूर्रच्वा 
अंधवाऱ्वा अ्कवाशवाचं भनररीषिण करू शकणवार आहे. 

दुसरं असं करी ‘एल२’ ्वा भिकवाणरी 
तवापमवान कवा्मच थंड असणवार 
आहे. पृथ्रीिो्तरी प्रदभषिणवा घवालत 
आपलं कवाम करणवाऱ्वा दुभब्षणींनवा 
सू््षप्रकवाशवामुळे तवापमवानवातरील 
चढउतवार सहन करवा्े लवागतवात. 
‘एल२’पवाशरी रवाहून कवाम करणवाऱ्वा 
जेमस ्ेब दुभब्षणरी्ररील उपकरणवांनवा 
तवापमवानवातरील हे चढउतवार सहन 
होणवारे नवाहरीत. तरी उपकरणं अशवा 
सतत बदलत्वा तवापमवानवात आपलं 
कवाम करू शकणवार नवाहरीत. त्वांनवा 
कवा्मच ्जवा २३३ अंश सेललश्स 
तवापमवान ‘मवान्णवारं’ आहे. 

‘एल२’पवाशरी तेच तवापमवान ्वा दुभब्षणरीलवा नेहमरीच 
भमळणवार आहे. दुभब्षणरीलवा हे तवापमवान भमळत रवाहवा्ं, 
्वासवािरी त्वा्र एक आच्वादन आहे. तेसुद्धवा आतवा 
उलगडलं गेलं आहे. ्वा आच्वादनवामुळे दुभब्षणरीलवा 
भतचं कवाम करण्वासवािरी आ्श्क ते ्जवा २३३ 
अंश सेललश्स तवापमवान गवािणं शक् होईल. एकदवा 
ते तवापमवान गवािलं गेलं करी मगच १८ आरशवांनवा 
परसपरवांशरी ते अगदरी एकजरी् होतरील, अशवा ररीतरीने 
संलग्न करण्वाचं कवाम हवातरी घेतलं जवाईल.

‘एल२’ महणजे ‘लॅगवांज पॉईन्ट’. ्वा भबंदूचवा 
शोध जोसेफ-लुईस लॅगवांज ्वा गभणतरीने १७७२ 
सवालवामध्े लवा्लवा. मोिं ्सतुमवान (Mass) 
असणवाऱ्वा दोन गोष्टींमध्े (इथे गह भकं्वा तवारवा) 
एक लहवान ्सतुमवान असणवाररी ्सतू दोन मोठ्वा 
्सतुमवान असणवाऱ्वा गोष्टींसह एकभत्रतपणे प्रदभषिणवा 
घवालू शकते, असं त्वाने भसद्ध करून दवाख्लं. 
आपल्वा सौरमवालेमध्े असे एकंदर पवाच भबंदू 
आहेत. मवात्र हे भबंदू आपल्वाच सौरमवालेत आहेत 
असं नवाहरी, तर दोन मोठ्वा ्सतुमवान असणवाऱ्वा 
मवालेमध्े ते असतवात. जेमस ्ेब अ्कवाश दुबबीण 
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या पाच बिंदूंपैकी ‘एल२’ या बिंदूपाशी राहून आपलं 
काम करणार आहे. या लॅगाजं बिंदूपाशी जाणाऱया 
अवकाशमोबहमा यापूववीसुद्ा यशसवीपणे आखणयात 
आलया होतया. लॅगांज बिंदूपाशी पबहली अवकाश 
मोहीम ‘नासा’नेच १९७८मधय ेआखली होती. ती 
यशसवी झालयाने या बिंदूपाशी अवकाशयान पाठवणे 
शकय आहे, हे सपष्ट झालं. तयानंतर युरोपीय सपेस 
एजनसीने अशा अनेक मोबहमा आखलया. ‘नासा’ने 
‘एल२’पाशी एक शोधक यान या शतकाचया 
सुरुवातीलाच पाठवलं होतं. पण तया सवाांपेक्ा आता 
पाठबवणयात आलेली दुिवीण महत्वाची आहे. याचं 
कारण ती महास्ो्ट झालयानंतरचया काळातलया 
घडामोडी ‘पाहू’ शकणार आहे.

ही दिुवीण आपलया बनयोबजत कक्ेत ब्रत 
राहावी, यासाठी दर तीन आठवडांनी दबुिबिणीवरचया 
लहानगया अबनििाणांचया मदतीने बतला योगय ती 
बदशा देत राहणयाचं काम केलं जाणार आहे. मे 
मबहनयाचया पबहलया आठवडापयांत दुबिबिणीवरील 
सवबि उपकरणांची चाचणी घेणयाचं काम पूणबि होईल, 
अशी अपेक्ा आहे. ते काम पणूबि झालं की, ही दुिवीण 
पबहलयांदा वेध घेणार आहे, तो आपलया पृथवीपासून 
२५८ प्रकाशवर्ां दूर असलेलया ‘ऊसाबि मेजर’ या 
तारकासमूहाचा! तो घेणयासाठी दबुिबिणीवरील ‘बनअर 

इनफ्ारेड कॅमेरा’(एनआयआर कॅमेरा) उपयोगी 
पडेल. तयातून आपलया हाती काय पडणार आहे, ते 
समजणयासाठी आपलयाला येतया जून मबहनयापयांत 
वा्ट पाहावी लागणार आहे. मात्र आपलया पदरात 
जे पडेल, तयामुळे आपलया ज्ानाचया कक्ा 
बवसतारतील, हे नककी! तेच तर या दुबिबिणीचं काम 
आहे. ती काम करायला लागली की, अवकाशातील 
हा दूरस्थ भूतकाळाचा वेध घेणारा अदभतु डोळा 
आपलयाला ‘बकती घेशील दो करांनी’ असा प्रशन 
पडेल इतकया माबहतीचा साठा पाठवत राहील. मात्र 
तयासाठी आपलयाला हा डोळा ‘उघडणयाची’ वा्ट 
पाहावी लागणार आहे. अ्थांग बवशवामधये अगदीच 
नगणय असं स्थान असणाऱया पृथवीवरचया एका 
साडेतीन हात लांिीचया माणूस नावाचया प्राणयाने 
आपली प्रज्ा, प्रबतभा, अदमय बजज्ासा, बचका्टी 
आबण अ्थक मेहनत याचया जोरावर बवशवाचया 
जनमाचया वेळची सस्थती समजून घेतानाच, आपण 
कुठून आबण कसे आलो, याचाही शोध घेणयाचा 
चालबवलेला हा प्रयत्न सलाम करावा असाच आहे.

-श्रीराम शिधये
shriramshidhaye@gmail.com

(जयेषठ पत्रकार व बवज्ानलेखक)
(लेखातील ्ो्टो ‘नासा’चया वेिसाइ्टवरून साभार)
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प्रतितरिया जि.प.प्रा.शरा.ररायपूर, तरा.सेलू, जि.परभणी यरा आमचयरा शराळेतील जशक्षक, 
आम्राां मुलराांनरा नराजशकचयरा सराज्तय सांमेलनरात घेऊन गेले ्ोते. जतथे अनेक 
बरालसराज्तयराची पुसतके, मराजसके ्ोती. आम्ी, आमचयरा शराळेने ‘वयम्’ 
मराजसकराचे सभरासदतव आजण करा्ी अांक घेतले. तसेच करा्ी पुसतके्ी घेतली. 
मलरा ‘वयम्’चयरा जिसेंबर २०२१चयरा मराजसकरातील िॉ. जसजसजलयरा करार्राहालो 
यराांचरा ‘गराणरारे झराि’ ्रा लेख खूप आविलरा आजण ‘वयम्’ मराजसक्ी! 

-सोहम उंडे, स्रावी, परभणी  
डिसेंबरचा थंडावा वातावरण वेढून राहिलेला. 

अंगणातली सारी झाडं बिरून आलेली..… गर्द हिरवी 

पानं तरारून आलेली... त्ावर हपवळी, लाल, 

सफेर, गुलाबी, केसरी रंगाची फुलं आपापले झगे 

फुलारून बसलेली. मालहकणीच्ा घरात नाताळची 

त्ारी चाललेली. घरातली लिानगी चारिी बालकं 

नाताळ साजरा करण्ात मग्न िोती. अंगणातल्ा 

कोपऱ्ातलं ‘नाताळ झाड’ हिरवी टोपी घालून 

बसल्ासारखं हरसत िोतं. त्ाच्ा शेजारीच 

एकीकडे ‘हरिसतवेरनाकंर’ हकंवा ‘कृषणकमळ’ 

झाड. रुसरीकडे ‘ब्रह्मकमळ’ वा ‘हरिसतजनमपुषप’ 

झाड. त्ाच्ािी बाजूला ‘्ेशूहृद्यपण्द’ झाड. पररेशी 

आहण भारती् जातीची हवहवध झाडं अंगणात 

छानपैकी एकत्र डोलत िोती... सुगंधकुप्ा उघडून 

बसलेली जणू!
ररबेका, रोिीत, नॉररसका आहण शलाका लाकडी 

खोक्ात ठेवलेलं कृहत्रम झाड ररवर्षीप्रमाणे 

खोक्ातून काढून, हरव्ांच्ा माळा, तारे, 
सांताकलॉज ्ांच्ा छोट्ा छोट्ा मूतषी लावून 

झगमगीत करत िोती. ओटीवरचं त्ा खोट्ा 

नाताळवृक्ाचं सजवणं पािताच अंगणातील हजवंत 

नाताळवृक्ाला कंठ फुटला आहण आपल्ा शेजारीच 

असलेल्ा ‘हरिसतजनमपुषपा’ला तो मिणाला, “मला 

फार आनंर वाटतो् की, माझ्ा हजवंत रेिावर, 

एकीकडे ‘कृष्णकमळ’, तर त्याचंच 

दुसरं नयाव ‘ख्रिसतवेदनयाकंद’. 
दुसरीकडे ‘ब्रह्मकमळ’ वया 
‘ख्रिसतजनमपुषप’चं  झयाड. त्याच्या 
बयाजूलया ‘्ेशूहृद्यप्ण्ण’ झयाड... फूल 
तर एकयाच प्रकयारचं, एकयाच मयातीतून 
आलेलं, प्ण ख्रिसती लोकयांनया त्यात 
बयालख्रिसत ख्दसतो; तर ख्िंदूंनया त्यात 

बयाळकृष्ण ख्दसतो! 
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आपल्या आजीच्या हयातून ती कुंडी घेत, ततची 

नयातवंडं ततलया तवचयारू लयागली, “हे कोणतं फूल 

आजजी?” पॉईनसेतत्या- हे झयाड आपल्याकडचं 

नयाही... मेक्सकोचं आहे. त्याची एक गोष्ट मयातहती् 

कया तुमहयांलया?”
“त्याची एक वेगळीच गोष्ट आहे. पेतप्टया नयावयाची 

मुलगी आतण ततचया भयाऊ पेद्ू हे नयातयाळच्या 
तिवशी चच्चमध्े जयातयानया बयाळ ्ेशूलया 
अप्चण करण्यासयाठी कयाही नयाही 
आपल्याकडे, महणून तहरमुसले 
होऊन बसले होते. कयाहीजण 
फुले, फळे, भयाजी, अंडी, असं 
कयाही बयाळ ्ेशूपुढे ठेवतयात. 
पेद्ू महणयालया, ‘आपण बयाळ 
्ेशूलया प्ेमयानं तिलेलं कयाहीही  
त्यालया पोचतं. आपण असं करू्या 
की, रसत्याने जयातयानया रसत्याच्या कडेलया 
जी रयानफुलं उगवलेली असतयात नया, 
त्याचया आपण गुच्छ करू. ्या रयानफुलयांकडे 
कोणयाचंच लक्ष नसतं. आपण तेच वयाहू्या  
बयाळ ्ेशूलया.’

 रसत्याने जयातया जयातया पेतप्टया आतण पेद्ू ्यांनी 

रसत्याकडेची फुलं गोळया करया्लया सुरुवयात केली. 

त्या फुलयांनया नया सुवयास होतया नया रंग. त्या ्छोट्या 

्छोट्या फुलयांचे त्यांनी गुच्छ केले. ्छोट्याशया परडीत 

घयातले. आतण हे ्छो्टेसे बहीण-भयाऊ चच्चकडे 

तनघयाले. चच्चमध्े पोहोचल्यावर त्यांनया तिसलं की 

सवयाांच्या हयातयात ्छयान ्छयान फुलयांचे गुच्छ, फळयांच्या 

करंड्या, कया् कया् वसतू आहेत. पेतप्टयाने आपली 

परडी आपल्या झबल्याच्या ्टोकयाने झयाकून घेतली 

होती. ती िबकत िबकत चयालत होती. ती मनयातल्या 

मनयात प्यार्चनया करीत होती- “बयाळ ्ेशू, आमची 

ही भे्ट तू गोड मयानून घे. सवीकयार करशील नया?” 

पेतप्टया डोळे तम्टून बयाळ ्ेशूशी बोलत होती. ती 

आतण ततचया लहयानगया भयाऊ चच्चमधील त्या बयाळ 

्ेशूसयाठी केलेल्या गोठ्याच्या िेखयाव्याजवळ 

पोहोचले. ततने घयाबरत घयाबरत आपल्या फ्ॉकचे 

्टोक बयाजूलया केले आतण परत ततकडे पयाहू लयागली. 

कया् आशच््च! ती फुले लयालेलयाल झयाली होती.. 
इतकी लयालजि्च, तयाजी सुंिर फुलं तेरे 

जमलेल्यांपैकी कोणयाकडेच नवहती. 
आतया तेरील आसपयासचे 
लोक पेतप्टया आतण पेद्ूकडे 

बघत होते. पेतप्टया फ्त एवढंच 
महणयाली, “आपण जे प्ेमयाने िेतो 
त्यालया हृि्याचया रंग चढतो आतण 

ते िेवयालया पोहोचतं.” 
मेतवस आजीची नयातवंडं 

हरखून गेली. जयासवंि, गुलयाब, मोगरया, 
्लेशकमळ, तरिसतजनमफूल ्ेशूहृि्याची 
पणणे, बोगनवेली सयाऱ्यांनया फयार आनंि झयालया. 

इत््यात वयाऱ्याची झुळूक आली. सयाऱ्या 

वृक्षवेलींवरची पयानं-फुलं लहरली, ररररली आतण 

वयाऱ्याबरोबर गयाऊ लयागली- 

गुंतली पयाने पयानयांत तहरवी गयात बयाळ्ेशूचे गयाणे 

झुलणयाऱ्या सृष्टीशी ्ुगया्ुगयांचे आमचे नयाते.. 
खयांद्याफयांद्यांवर आमुच्या गुतपत ठेवते सृष्टी 
मयानवजयात एक परी िेते जीवनिृष्टी.. 
उधळूनी िेते अनंत हसते रंग गंधयाची िुतन्या 
शयाशवत तेज फयांकतवणे ही सृष्टीची तकम्या.. 
सण सयारे उलहयासयाचे जगतयाच्या रोर तवभूती
समरण त्यांचे करू्या गुंफुनी हयात हयाती...

-Çæò. çâçâçÜØæ ·¤æÃãæüÜæð
drceciliacar@gmail.com

(’ØðD âæçãçˆØ·¤)
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झोपेत पहाटे पडणारी स्वप्ने खरी असतात, असं 
महणतात. तनेजोमयीचा या्वर व्वश्वास नवहता. 
मात्र, पर्वा वतला झोपनेत एक असं स्वप् पडलं 
की, तयामुळे वतची झोप खरोखरच उडाली. वतचया 
आ्वडतया गवणताचया भाषनेत स्वप् बसत नाही,  
असं वतनने स्वत:ला बजा्वलं. पण वतला पडलनेलं 
स्वप् काही वतचा वपच्ा सोडेना. हने असं का 
घडतंय, या्वर वतचं मंथन सुरू झालं.. जी दृशयं 
वदसताहनेत तयाची काही संगती ला्वणयाचा प्रयत्न  
ती करू लागली. 

करोना व्वषाणसूारखया व्वषाणूचंी एक मोठी फौज 
गपुतपणने कुठेतरी वनघालयाच ंवतला स्वनात वदसलं 
होत.ं.. पवहला करोना, तयानतंर तयाचा रूपातंररत 

भाऊ वकं्वा बहीण, तयानंतर डेलटा करोना तयानंतर 
डेलटा पलस करोना आवण तयानंतर अशा असंखय 
रूपांतररत करोना व्वषाणंूची ती फौज होती. वशसतबद्ध 
रीतीनने पण प्रचंड रागानने माग्गक्रमण करत होती... 
कुठे जात असा्वी बर ंही फौज? तनेजोमयीला प्रशन 
पडला होता. 

०००
स्वप्ातलया आभासी जगात घडणाऱया 

घडामोडींचं उत्तर कसं काय दनेता यनेणार? असा 
प्रवतप्रशन तनेजोमयीनं स्वत:ला केला. या फौजनेला 
नजरनेपासून दूर करणयाचा प्रयत्न ती करू लागली. 
मात्र दुसऱया रात्री परत ही फौज वतचया स्वप्ात 
आली. ती दचकून जागी झाली. याचा खरंच 

ताज्ा विष्ािरची रोचक गोष्ट! 
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काहीतरी अर्थ असू शकेल का? ही फौज कुठे जात 
असेल याचया शकयता आपण ललहून काढलया तर...

लतने लॅपटॉप उघडला लन मुद्े ललहू लागली.
(१) ही फौज पुनहा एकदा कोणतया तरी 

राष्ट्ावर आक्रमणासाठी लनघाली असावी.
(२) मानवाने करोनाचया लवरुद्ध लस शोधलयाने 

आता पृथवीवरून लनघून जायला हवं महणून 
रागारागाने परतीचया मागा्थस लागली असावी.

(३) लकंवा मग जया शास्त्रज्ाने ही लस शोधून 
काढली तयाचयावर आक्रमण करणयाचा या फौजेचा 
हेतू असावा.

लतसरी शकयता ललहून पणू्थ होताक्षणी ती 
शहारली. 

लस शोधणाऱया संशोधकांवर मारा करून, 
‘ना रहेगा बांस ना बजेगी बासुरी’ या उकतीनुसार 
कृती करणयासाठी या करोना फौजेला आज्ा तर 
लमळाली नसावी ना? असं जर असेल तर करोना 
लवषाणूवरील लसीचं संशोधन धोकयात येऊ शकतं. 
याचा अर्थ मानवजात संकटात येऊ शकते. अशा 
कलपनेचा लवस्तार तेजोमयीचया मनानं केला..

छे छे, अशी स्वपं् महणजे भाकडकराच 
असतात. कशाला तयात आपण गुंतायचं, असं 
स्वत:ला समजावून तेजोमयीनं लॅपटॉप बंद केला 
आलण ती झोपी गेली. मात्र लतला पहाटे पुनहा स्वप् 
पडलं. करोनाची फौज जया लदशेने गेली होती 
तयाचया लवरुद्ध लदशेने परतत होती. तयांचा राग 
मावळलयाचं जाणवत होतं.. आनंद आलण उतसाहात 
ही फौज होती!

ह ेकाय भलतचं, अस ंस्वत:लाच सागंत तेजोमयी 
जागी झाली. फौज जाऊन परततये याचा अर्थ, तयाचंं 
ज ेलमशन होत,ं त ेपणू्थ झाल ंकी काय? लतचया मनात 
प्रशन आला. घाईघाईन ेउठून ती लदवाणखानयात 
आली. लतन ेकमी आवाजात टीवही सरुू केला. 

बातमयासंाठी सीएनएन वालहनी लावली.
०००

लरिटनमधये एकच हलकललोळ माजला होता. 
प्राधयापक सारा लगलरट्ट या मधयरात्रीपासूनच 
तयांचया राहतया घरातून गायब झालया होतया. या 
प्रा. सारा लगलरट्ट महणजे ऑकसफड्ट लवद्ापीठात 
करोना लवषाणलूवरुद्धची लस शोधणयासाठी रात्रीचा 
लदवस केलेलया लवषाणूशास्त्राचया संशोधक. तयांचया 
संशोधनातून ‘अॅस्ट्ाझेनका’ (AstraZeneca) या 
लसीचा शोध लागला. आतापययंत लनलम्थती झालेलया 
लसींमधये ही लस सगळयात प्रभावी असलयाचं लसद्ध 
झालं होतं. 

याचाच तर धसका करोना लवषाणूने घेतला 
नसावा? आपलया पुढचया अवतारांचा प्रभाव कमी 
लकंवा शूनय करून टाकणाऱया लसीचा जर प्रा. 
सारा यांनी शोध लावला तर.. तर... असं करोना 
लवषाणूचया महोरकयास लकंवा सरदारास वाटू शकतं. 
तयावरचा एकमेव उपाय महणून तयाने आपलया 
फौजेला प्रा. सारा यांचं अपहरण करणयाचा आदेश 
तर लदला नाही ना? तेजोमयी स्वत:शीच मोठ्ानं 
बोलली.. या कलपनेनं लतचया अंगावर काटे आले. 
ओह नो, महणत ती जोरात ओरडली.

या ओरडणयाने आई-बाबा लतचया खोलीत धावत 
आले. लतला तयांनी उठवलं.

“काय झालं..?”  आई-बाबांनी लतला एकाच 
वेळी लवचारलं.. तेवहा लतने सारं काही करन केलं.

“याचा अर्थ तू एका स्वप्ात दुसरं स्वप् बघत 
होतीस तर..”  बाबा लतचा गालगुचचा घेत महणाले. 
तेवहा कुठे लतचया ते लक्षात आलं. 

याचा अर्थ करोना लवषाणूसारखा स्वप्ाचाही 
गुणाकार वहायला लागला महणायचा. पण बाबा, जे 
स्वप्ात लदसलं, तयाची काही संगती लागतेय का 
तुमहालंा? तेजोमयीनं लवचारताच बाबा काही क्षण 
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स्तब्ध झाले..
अशा स्वपाांना कि्तप्त ह्वा द्ायची, हा प्रशनच 

अस्तो.. ्ते सुद्ा ्ेतजोमयीचया क्वचाराचे हो्ते. पण 
सधयाचा िाळ अकनशशच्त्तेचा असलयाने िाही्तरी 
हालचाल िरायला ह्वी, असां बाबाांना ्वाटलां. 

“महणजे िाय िरायचां बाबा?” ्तेजोमयीनां 
क्वचारलां.

“आपण प्रा. सारा याांना 
एि मेल कलहूया िा, 
या स्वपा्तील घटनाांचा 
आ्धार घेऊन?” 

“अगां, असॅट्ाझनेिाचा 
शो्ध घणेयापययं्तचा 
तयाांचा प्र्वास हा अशाच 
एिा मलेन ेझाला हो्ता. 
३१ किसेंबर २०१९चया 
मधयरात्ी प्रयोगशाळे्तील 
सांगणि बांद िर्त 
अस्ताना, प्रा. सारा याांना 
तयाांचया मले बॉकसमधये 
एि अनोळखी मले आलयाचां 
कदसलां. तयाांनी ्तो उतसिु्तने े्वाचायला सरुु्वा्त 
िेली. चीन दशेा्तील ्वहुान शहरा्त एिा अनाकमि 
आजारान ेचार वयक्ती प्राण गमा्वनू बसलयाची 
माकह्ती तया मलेमधय े हो्ती... हा एि न्वा आजार 
असलयाचां लक्ा्त यऊे लागलां. जागक्ति आरोगय 
सांघटनने े्वर्षभराप्ूववी असा एखादा किकसज (आजार) 
एकस (अनोळखी) जगभर उच्ाद माांिू शि्तो 
असां स्व्ष शासत्जाांना मले िरून िळ्वलां हो्तां. प्रा. 
सारा याांना ्त ेआठ्वलां. तयाांचया्तला क्वराणशूासत्ज 
जागा झाला. पढुचा इक्तहास साऱयाांनाच ठाऊि 
आह.े अथि पररश्रमान ेतयाांनी ‘असॅट्ॉझनेिा’ लशीची 
कनकम्ष्ती िेली..” 

“याचा अथ्ष, िरोना क्वराणूला हर्वणयाचां 
ज्ैवशासत्ीय ्तांत् तयाांनी अ्वग्त िेलां. याचा दुसरा 
अथ्ष, हा िरोना क्वराणू कि्तीही रूपाां्तरां िरू 
लागला ्तरी प्रा. सारा या जै्वशासत्ीय ्तांत्ाचा 
्वापर िरून आणखी प्रभा्वी लस शो्ूध शि्ता्त,” 
्तेजोमयी महणाली. 

“तयाांना आणखी प्रभा्वी लस शो्ध्ताच येऊ 
नये महणून तयाांचांच अपहरण 
िरणयाचा िट रचला असेल 
्तर? माझया स्वपा्तली 
िरोना क्वराणूची फौज ्तसांच 
्तर साांग्त नसा्वी...?” 

्तेजोमयीचया या बोलणयाने 
बाबा खरोखरच दचिले. 

“अशा स्वपाां्वर क्वश्वास 
ठे्वायचा नस्तो बाळ, ्तुला  
जे िाही कदसलां महण्तेस, 
तया्वर आ्धारर्त ्तू िेलेला ्तो 
्ति्क आहे. पण तयाला िाही 
आ्धार नाही..” 

०००
“समजा भक्वषया्त असां िाही क्वपरी्त घिलांच ्तर 

िॉ. सारा याांचयासारखां िुणी्तरी जी्व्तोि सांशो्धन 
िरणारां निो िा? ्तसा प्रयत्न मी िेला ्तर..” 
बाबाांचया नजरलेा नजर कभि्व्त ्तजेोमयीने क्वचारलां. 

“्तेजोमयी, ‘Dream is not that 
which you see while sleeping, it is 
something that does not let you sleep’ 
हे िॉ. अबदुल िलाम याांचां ्वचन माही्त आहे नां?” 
बाबा महणाले! 

-âéÚðUàæ ßæ´çÎÜð
ekank@hotmail.com

(ÕæÜâæçãçˆØ·¤)
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कोककळा म्हणते लताला, मला सा रे ग म किकव.. 
माझ्ा कु्ूह क्ुहूमध्े एकतरी गाणं बसव ||१||

तुझ्ासंगे वाटे गावी ओळ एखादी, 
चाल मात्र असू द्ावी जरा सोपी आकण साधी ||२|

सगळे मानतात बक्हणी बक्हणी, तुला आकण मला.. 
परर तुझ्ा ओळखीचा ्ोग ना्ही आला ||३||

लाजाळू मी, सवर माझा फांदीआड खुले.. 
परर तुला पा्हाव्ा मनी खुळावले ||४||

ठाऊक आ्ेह रोजच तू असतेस घाईघाईत.. 
माझ्ासाठी एकदा गडे ्े ना ग आंबेराईत ||५||

किकव मला आलाप, ठेका कन थोड्ािा ताना.. 
तुझ्ा आवाजाची जादू मला कळू दे ना ||६||

गळ्ािपथ किकेन त्ाचे साथ्थक मी करीन..
दमतेस जेव्हा फार तुला उसना आवाज मी देईन ||७||

-सुमन फडके 

कोककळेची इच्छा

आपल्या सरयाांच्या लयाडक्या लतयादीदी अलीकडेच आपल्यालया सोडून गेल्या. सुमन फडके ्या ज्ेष्ठ 
करय्त्ीने लतयादीदींनया उद्ेशून ही कयरतया रचली. लतयादीदींनया ही कयरतया फयार आरडली. २८ जुलै 
२००८ रोजी भयारतरत्न लतयादीदींनी चकक सुमनतयाईंनया फोन करून दयाद यदली. सुमनतयाई महणतयात, “तो 
अडीच यमयनटयांचया सरंयाद मी मयाझ्या मनयात जतन करून ्ठेरलया्.” सुमन फडके ्यांच्याकडे लतयादीदींची 
लफफेदयार सही असलेले आभयार मयानणयारे पत्ही आहे. रयाचया ही कयरतया! आयण त्यासोबत आपले 
सुलेखनकयार अच्ुत पयालर ्यंानी केलेले सुलेखन.
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इंटरनेटची सुरुवात झाली, त्ावेळी कुणी 
सांगितलं असतं की, बालवाडीतली छोटीशी मुलं 
टीचभर फोनच्ा स्क्ीनवरून बालिीतं गशकतील, 
तर कुणाला ते खरं तरी वाटलं असतं का? पण 
ज्ावेळी बाहेर पडण्ावर करोनामुळे बंधनं 
आली, त्ावेळी तंत्रज्ान सवाांच्ा मदतीला आलं. 
भल्ा मोठ्ा विागात बसून, एकमेकांच्ा खोड्ा 
काढत गशकणारी तुमही मुलं एकटी एकटी घरातून 
गनरगनराळे गवष् गशकू लािलात. शाळेच्ा 
अभ्ासक्मागशवा् संिीत, नृत्, खेळ, गचत्रकला 
अशी सिळी कौशल्ं ऑनलाइन गशकण्ाच्ा सो्ी 
उपलबध होऊ लािल्ा. काही काळाने अशी गवगवध 
कौशल्ं गशकवणाऱ्ा कंपन्ा जागहराती करून 
स्वत:ची मागहती देऊ लािल्ा.

घराबाहेर जाण्ावर बराच काळ बंधन होते. 
शाळा बंद. मैदानं ओस. बािेला कुलूप. मि आपण 
गचडीचुपप कसं बसणार? आपली उतसुकता आगण 
गजज्ासा ्ांचं समाधान ्ा ऑनलाइन विागात होईल, 
असे दावे अनेक जागहराती करू लािल्ा. आता 
तर ऑनलाइन गशक्षणाच्ा गकतीतरी सो्ी गनमागाण 
झाल्ा आहेत. काही जण प्ामागणकपणे असे विगा 
चालवतात, तर त्ातले काही जण फकत व्ापारी 
वृत्ीने ्ा पररसस्थितीचा फा्दा उठवतात. अशा 
गवगवध ऑनलाइन गशकवणी विाांसाठी पैसे भरताना 
्ा िोषटी मात्र लक्षात घ्ा.
कुठल्ाही जागहरातीत सांगितलेल्ा सिळ्ा 

िोषटींवर पटकन गवशवास ठेवू नका.

ज्ावेळी तुमही लॉि-इन आ्डी त्ार 
कराल, त्ावेळी कुणीतरी मोठी जाणकार व्कती 
शेजारी हजर असू दे. 
लॉि-इन आ्डी त्ार करताना ‘गन्म 

आगण अटी’ गदसतात. त्ा मान् करण्ापूववी त्ा 
नीट वाचल्ाच पागहजेत. घाईघाईने ‘Agree’ हे 
बटण दाबताना का् कबूल केलंत, ते माहीत हवं; 
नाहीतर फसित होऊ शकते.
काही कंपन्ा लॉि-इन आ्डी त्ार 

करताना डेगबट काड्ड अिर बँक खात्ाचे तपशील 
गवचारतात. ते गदले तरच लॉि-इन आ्डी गमळतो. 
्ा तपगशलाबरोबर एक गटपणसुद्ा असतं. त्ात 
असं स्पषट महटलेलं असतं की, जर गवद्ार्ागाने 
फुकट उपलबध असलेल्ा धड्ागशवा् गवकत 
घ्ावी लािणारी मागहती गमळवण्ाचा प््त्न केला, 

कोणताही विषय ऑनलाइन 
विकणयासाठी पैसे भरणयापूिवी नीट 
खबरदारी घेतली नाही तर फसगत होऊ 
िकते. १५ मार्च जागवतक ग्ाहक वदन. 
तयावनवमत्त हा लेख-

शिक्षणाचा नवा फंडा, 
कधीतरी घालतो गंडा

Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó ×æ¿üUUU 202218



तर ती आम्ी देऊ आणि पि त्यासयाठीची रक्कम 
तुमच्या डेणिट ्कयाडयाडाद्यारे वसूल ्करू. आतया ्े 
सगळे ज्या शबदयाांत णदलेले असते, त्यातून आपि 
आपल्या ्कयाडयाडाच्या ण्कलल्याच जिू त्याांनया देतो्, 
्े अन्ेकयाांच्या लक्यात ्ेत नया्ी. त्यामुळे न्कळत 
आण्डा्क फट्कया िसल्याचया अनुभव अन्ेकयाांनया 
आलेलया आ्े.
‘तुमच्या ्ूएसिीमध्े सयाठवलेल्या फोटो/ 

डेटया (णवदया) ्याांनया पि अॅकससे देतो’– ्याच्या 
समोर णट्क मयारयावी, अशी सूचनया ्कया्ी वेळया ्ेते. 
्ी परवयानगी तुम्ी नया्कयारू श्कतया –णडनया् ्करू 
श्कतया. पि मग तुम्याांलया इचचछित मयाण्ती णमळेल 
्याची खयात्ी नया्ी. अशी परवयानगी द्यावी ्कया, ्े 
समजून मग वर णट्क ्करया्लया ्वे. 
्कया्ी वेिसयाइटवर असे् ी णलण्लेले असते 

्की, तुम्याांलया ्कोसडा आवडलया नया्ी तर पैसे परत 
देऊ. (Money back guarantee). पि 
्कुिी तुम्याांलया स्जपिे पैसे परत देत नया्ीत. अशया 
आणमषयालया िळी पडू न्कया. 
ऑनलयाइन णशक्ि देियाऱ्या अन्ेक ्कंपन्याांनी, 

सुरुवयातीलया णदलेले शबद न पयाळल्याच्या अन्ेक 
तक्यारी आ्ेत. म्िजे आधी सयाांगतयात ्की, 
व्चकतगत लक् देऊन णश्कवू ण्कंवया ४ मुलयाांची िॅच 
असेल. पि प्रत्क्यात तसे नसते. ए्कया नयामवांत 
णशक््कयाच्या नयावयाने वगडा सुरू ्केलया जयातो, नांतर 
मयात् भलतेच ्कोिीतरी णश्कवया्लया ्ेतयात. अशया 
फसवया-फसवी झयाल्याच्या खूप तक्यारी आ्ेत. 

समयाट्ट पद्धतीने णश्कियाऱ्या समयाट्ट मुलयाांनी अशया 
फसवेणगरीलया िळी पडू न्े, म्िून ्या णटपस. ्े 
मयाध्म वयापरतयानया अज्यानयाने ण्कंवया अनवधयानयाने 
फशी पडू न्कया. 

-वसुंधरा देवधर 
vasudeo55p@gmail.com

(‘मुांिई ग्या््क पांचया्त’ ्कया्डा्कतती )
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एक बी फळात दडते,
चावा घेताच खाली पडते.
दसुरी बी करते हट्ट,
फळाबाहेरच लटकते घट्ट.
ततसऱ्ा ‘बी’ला हौस भारी,
कणसात डोलत गपपा मारी.
चौथी बी हलकीफुलकी,
उडत राहते झळूुक आली की.
पाचव्ा ‘बी’ला झोप फार,
शेंगेच्ा उबते गपगार.
तकडे, पाखर,े ओहळ, वार,े
तब्ानंा सोबत नतेात सार.े
मातीत तनजनू उठल्ा की,
उघडतात त्ा तहरवे डोळे.

-अपराणा 
swara.mokashi@gmail.com

बी

çßÙæðÎ   
२० वषयाांपूवती िया््कोने ओवयाळले 
तेव्या ९०% तयाांदूळ ्केसयात अड्कून 
रयाण्ले... आज ओवयाळले तर फकत १०% 
्केसयात अन् ९०% जणमनीवर... 🤫🤫🤫तयाांदूळ 
पण्ल्यासयारखे रयाण्ले नया्ीत ्लली..!

‘्ांडी आतमसनमयानयाची सांधी देते.’ 
अांगयावर शयाल घेऊन आपिच आपलया 
सत्कयार ्करया्चया.



विशिवासन ेजोरदार पनॅ्डल मारत सायकलचा वेग 
वाढवला, तवे्ा घड्ाळ बरचं पढेु धावत ्ोत!ं 
रात्रीच ेअकरा वाजल े ्ोत.े घररी पो्ोचलयानंतरचं 
चचत् तयाला चदस ूलागल ं्ोत.ं तयाला सवतःचया 
उचिरा जाणयाच ंमळुरीच समर्थन करायच ंनव्त.ं 
सगळे चमत् म्िेचया घररी ग्पुस्ट्डरीसाठरी जमले ्ोत.े 
रात्री नऊपययंत यतेो, अस ंसागंनू तो घरून 
चनघाला ्ोता.

म्िेचया घरचा फोन 
बदं ्ोता. सव्थ चमत्ाचं ेफोन 
एका खोलरीत आचि ्े 
सगळे ्ॉलमधय!े तयामळेु 
मोबाइलवरच ेसात चमस्ड-
कॉल तयान ेअगदरी चनघता 
चनघता बचघतल े्ोत.े आता 
फोनवर बोलणयापके्ा पधंरा 
चमचन्टानंरी काय ्ोईल त ेबघ,ू असा चवचार 
करून तो वगेान ेघराक्ेड चनघाला. तो सवतःवरच 
चरफ्डत ्ोता.

घर अजनू पाच चमचन्टावंर ्ोत ंआचि 
सककू्टरवरून बाबा यतेाना चदसल.े आता का्री आपलं 
खर ंना्री, अस ंतयाचया मनात आल.ं  चवशवास 

चागंलाच चरकला. र्दाररी अगदरी तरुळक ्ोतरी.  
सायकलवरून यिेारा चवशवास्री बाबानंा प्टकन 
चदसला. बाबानंरी सककू्टर वळवलरी. दोघामंधये 
नजरानजर झालरी. बाबाचंा प्रचं्ड तिावाखालरी 
असललेा चे्रा चवशवासला बघनू जरा बदलला. पि 
क्िभरच! चे्ऱयावर प्रशनचचन् आचि रो्डासा राग 

चवशवासला चदसू लागला. बाबा का्रीच बोलले 
ना्रीत. चवशवासचया सायकलचया मागनू ते 

घराक्ेड चनघाले.
दोघे् री घररी पो्ोचले तवे्ा 

सववाअकरा वाजले ्ोत.े घरात 
पाऊल ठेवताच आईने आतापययंत 
आवरून ठेवलेला मनाचा बाधं 
फु्टला. चतचया ्डोळयातंनू पािरी 
आचि तों्डाने प्रशनाचंरी सरबत्री 

सरुू झालरी. बाबानंरी िातंपिे सककू्टरचरी 
चावरी जागवेर ठेवलरी.  ्ातपाय धुवायला 

जाताना चवशवासक्ेड बघनू, “तझंु खािं झालंय, करी 
जवेायचा आ्से?” एवढंच चवचारलं. ऐककू यईेल 
न यईेल अिा आवाजात “जवेायचं आ्े.” एवढंच 
तो प्ुटप्ुटला आचि ्ातपाय धुवायला गलेा. तयाररी 
घतेलरी.

ना....ना....रे!
आपल्या स्वभया्वयातल्या कमतरतया नीट ओळखल्या, त्या मयान् केल्या तर 
ठर्वून स्वभया्व बदलतया ्ेतो की! 
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बाबानंी खणुनेचे आईला ‘जवेणानतंर बोलू’ असं 
सागंितल.ं एरवी रात्ीच ंजवेण हा हसत-खळेत, 
रेंिाळत होणारा कार्यक्रम आज पणू्य शातंतते आगण 
पटकन आटपला. आई-बाबा काहीच गवचारत 
नाहीत, राच ंगवशवासला आशचर्य वाटल.ं पण तो 
ताण काही तराला सहन होईना.

तो बोल ूलािला. “आई-बाबा, माझ ंचकुलं. मी 
गिललेरा वळेेत आलो नाही आगण उशीर होतोर हे 
फोन करून कळवल ंनाही.” पढेु पनुहा तोच सािंू 
लािला, “आमच ंप्ोजकेटच ंकाम ठरलराप्माणे 
साडेआठला सपंल.ं मि महशेन ेव्हगडओ िमे 
खळेारचा गवषर काढला. पधंरा गमगनटं खळूेन 
चालणार होत,ं महणनू सिळे तरार झाल.े खरंतर 
मला व्हगडओ िमे खळेारला आवडत नाही. गशवार 
प्ोजकेटसाठी मी एक वगकिंि मॉडेल पण बनवतोर. 
लवकर घरी आलो तर त ेकाम पणू्य करता रेईल 
महणनू मी गनघत होतो. पण सिळरानंी खपू आग्रह 
केला. मला ‘नाही’ महणता आल ंनाही. खर ंसािंतो, 
तासाभरान ेमी पनुहा गनघारचा प्रत्न केला. पण 
“सकॉलर.... सकॉलर” गचडवत तरानंी मला पुनहा 

थोडं थाबंारची िळ घातली. नंतर मात् माझंही 
घड्ाळाकडे लक्ष रागहलं नाही.”

हुशश¬, आपण आई-बाबानंा मनातलं सव्य सािंू 
शकलो राचं गवशवासला समाधान वाटलं.. 

...हे सव्य ऐकलरावर  आईचरा डोळरासंमोर 
सणासमारभंाला लोकानंी आग्रहाने वाढलेलं, पण 
नको असलेलं अन्न संपवणारा छोटा गवशवास 
तरळला! बाबानंाही जाणवलं की हट्ट करण ंतर 
िरूच, पण आपण सांगितलेलरा कोणतराच िोषटीला 
हा कधी ‘नाही’ महणाला न्हता.

नेमकी अडचण कार आहे, त ेआता गतघाचंराही 
लक्षात आलं होत.ं तरामळेु आता एखािी िोषट नको 
असेल, आवडत नसेल, पटत नसेल तर चािंलरा 
शबिातं आगण ठामपण े‘नाही’ महणारचा सराव 
करारचा असं ठरलं. सवभावाला औषध नाही, हे 
खोडून काढणराचं  गशवधनुषर पलेारचा गनग्रह 
गवशवासने केला!

-कांचन जोशी
kanchanpjoshi76@gmail.com

(संसककृत अभरासक)
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वेचक-रोचक 
पर्यावरणीर प्रदूषण कमी करणर्स्ठी, क्गद्ची न्स्डी रोखणर्स्ठी आणण 
औषधी वनसपतींन् प्रोतस्हन देणर्स्ठी संरक्षण मंत््लर्ने ‘आरुष मंत््लर’ 
आणण ‘र्ष्ट्ीर औषधी वनसपती मंडळ्’चर् सहक्र्याने एक अनोख् प्रक्र 
केल्. २६ ज्नेव्रील् झ्लेलर् प्रज्सत््क णदन्स्ठी आणण २९ ज्नेव्रीचर् 
‘बीणिंग णद ररट्ीि’स्ठी प्हुणर्ंन् प्ठवलेलर् णनमतं्ण- पत््ंमधरे कोरफड, 
अशवगंध् आणण आवळ् र्ंचर् णबर्ंच् सम्वेश होत्, जर्ंची नंतर ल्गवड 
करत् रेते. णशव्र णनमंत्ण-पत््त व्परलेलर् सवया वसतूही पर्यावरणपूरक होतर्.

-×ðƒæÙæ Áæðàæè | (çàæÿæ‡æÌ’™æ ) | joshimeghana.23@gmail.com



म्यानमयारमध्ये सैनिकी शासि व्यवस्ा आली. 
्या सगळ्या घटिेचा सामान्य माणसावर का्य प्रभाव 
पडला, हे समजूि घेण्यासाठी मीसुद्ा म्यािमारच्या 
रस्त्यावर उतरलो. नत्ल्या लोकांशी संवाद साधला, 
तेवहा मला कळलं की लोकशाही आपल्याला का्य 
बळ देते. सैनिकी व्यवस्ेमुळे सैनिकांिी केलेल्या 
अ्त्याचारानवरुद् सामान्य िागररकांिा का्यद्ािे 
दाद मागण्याचे माग्ग बंद झाले. सैनिकांिा लोकांवर 
अ्त्याचार करा्यला मोकळं राि नमळालं. नशक्षण, 

वैद्की्य, अनभ्यांनरिकी, नवज्ाि अशा सगळ्याच 
क्षेरिांत ज्याला एकानधकारशाही महणता ्येईल, तो 
अंमल एक प्रकारे सुरू झाला. जर तुमही कोणताही 
नवरोध केलात तर तुमच्या घरात कधीही घुसूि 
तुमच्यावर अ्त्याचार करण्याचा नकंवा तुमच्या 
कुटुंबी्यांिा जेलमध्ये टाकण्याचा परवािा ्या 
व्यवस्ेला नमळाला. हे सगळंच कुठेतरी  
आपल्या देशाला भनवष्यात अंधारात ढकलणारं 
आहे, ्याची जाणीव नत्ल्या सामान्य 

म्यानमयारमध्ये 
अहिंसयेच्या मयारयागानये लढया 
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म्यानमयारवयासी्यांनया झयाली होती.
ननषेध फकत आकयांडतयांडव करून नोंदवतया 

्ेतो असं नसतं, हे मलया ्या लढ्याच्या नननमत्याने 
निकया्लया नमळयालं. ियांततेच्या आनि अनहंसेच्या 
मयारयागानेही आपि नवरोध नोंदवू िकतो, हे पुनहया 
एकदया सपष्ट झयालं. ्या लढ्याने मलया खूप निकवलं 
आनि हरवलेलं खूप कयाही सयापडलं. म्यानमयारमधील 
लोकयांनी अमेररकन रयाजदूत कया्यागाल्, ्ुनया््टेड 
नेिनसचं कया्यागाल् आनि इतर देियांच्या रयाजदूत 
कया्यागाल्यांपुढे हया ियांततेच्या मयारयागाने लढया सुरू केलया 
होतया. ्या लढ्यालया दयाबण्यासयाठी अनेक प्र्त्न 
नतथल्या सैननकी सत्ेने बंदुकीच्या जोरयावर केले. 
ियांततेने मोचयागा कयाढून ननषेध करियाऱ्या सयामयान् 
लोकयांवर लयाठीमयार झयालया, अश्ुधुरयांचया मयारया केलया 
रेलया आनि त्यालयाही जेवहया लढया देियारे ऐकत 
नयाहीत, तेवहया रोळ्याही घयातल्या. रोळ्यांनी हया लढया 
नचरडण्याचया प्र्त्न केलया, पि तरीसुद्या नतथली 
जनतया त्यालया पुरून उरली.

सैननकयांच्या बंदुकीच्या रोळ्यांनया उत्र  
देण्यासयाठी नतथल्या जनतेने अनहंसेचया मयारगा 
पतकरलया. रररबयातील ररीब मयािूस आपल्या दोन 
वेळच्या जेवियाची भयांत न करतया आनि आपल्या 
नजवयावर उदयार होऊन ननषेधयाचे झेंडे घेऊन रसत्यावर 
उतरलया होतया. इनतहयासयात लोकियाहीचया लढया देऊन 

पंतप्रधयान झयालेल्या आंर सयान सू की ्या आपल्या 
लयाडक्या नेत्याच्या सु्टकेसयाठी नतथल्या जनतेने एक  
बंड पुकयारलं. 

भयारतयाचया सवयातंत्रयाचया लढया मयाझ्या नपढीने 
नुसतयाच पुसतकयात अनुभवलया आहे. पि आतया 
मी एकया अिया लढ्याचया प्रत्क्ष अनुभव घेत 
होतो. हे लोक फकत सवतःचया नयाही, तर देियाचया 
नवचयार करतयानया बघत होतो. त्यांच्यात एक वेरळया 
जोि होतया. प्रसंरी अंरयावर लयाठ्या आनि रोळ्या 
झेलया्चीदेखील त्यांची त्यारी होती. त्यांनया कोिी 
नेतया नवहतया, त्यांनया कोिी बोलयावलं नवहतं, तर 
उतसफफूतगापिे त्यांनी हया लढया चयालू केलया होतया.

मी आपल्या इनतहयासयाच्या पुसतकयात जे वयाचलं 
होतं की, सवयातंत्रयाच्या लढ्यात अनेकयांनी आपल्या 
प्रयाियाची आहुती नदली, अनेकयांनी लयाठ्या झेलल्या 
आनि हसत हसत मृत्ूलया नमठी मयारली. ते आज 
सरळं अनुभवतयानया आपसूक डोळ्यांच्या कड्या 
ओल्या झयाल्या. मनोमन त्या अनयानमक हुतयातमया 
वीरयांचे आभयार मयानले, ज्यांच्यामुळे आज मी 
जरयातील सरळ्यात मोठ्या लोकियाही रयाषट्यात 
सवयातंत्रयाने जरू िकतो.

-विनीत ित्तक 
vartakvinit@gmail.com

(इंनजनन्र व लेखक)

भरपूर स्वातंत्र्य अनुभ्त जगणवारवा हवा भवारतीय इंजजजनयर गेलयवा ्र्षी 
कवामवाजनजमत्त मयवानमवार देशवात गेलवा. आजण अचवानक पवारतंत्र्यवात गेलयवाचवा जतथलवा 
अनुभ् तयवालवा फवारच अस्सथ करणवारवा ्वाटलवा. स्वातंत्र्य आजण पवारतंत्र्य 
यवामधये कवाय फरक असतो, हे तयवाने प्रतयक्ष पवाजहले. तयवाबद्दलचवा तयवांचवा पजहलवा 
लेख तुमही फेब्ु्वारीचयवा अंकवात ्वाचलवा असेल.   
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अन्वय धावत धावतच घरी आला. पाठीवरची सॅक 
खुचचीत टाकत म्हणाला, “पेटती मेणबत्ी जर का 
पाण्ात ठेवली तर ती ववझेल ना आजी? काऽऽ्? 
कारण आमच्ा सुमाताई म्हणाल्ा की, उद्ाऽ त्ा 
आम्हाांला पाण्ात पेटती मेणबत्ी ठेवून दाखवणार 
आ्हेत. आवण पाणी असलां तरी ती ववझणार ना्ही.”

“आम्ही ववचारलां, असां कसां? तर त्ा म्हणाल्ा 
की, ्ेह वसक्रेट तुम्ही उद्ा शोधून काढा.”

आजी ्हसतच म्हणाली, “्ेह स्हज शक् 
आ्हे रे. चला ्ही गांमत आपण 

आत्ाच करून पा्हू्ा.”
अनव् आवण आजी 

कामाला लागले. आजीने 
मेणबत्ी, काडेपेटी 
आवण सटीलचां छोटं 
पातेलां आणलां. 
अनव् अधची बादली 
पाणी घेऊन आला. 
पाणी ओतण्ासाठी 
जग आणला. 
आजीने खूण 
करताच अनव् एक 
ल्हान ताटली घेऊन 
आला. आजीने 
मेणबत्ी पेटवली. 
ववतळणाऱ्ा मेणाचे 
का्ही थेंब ल्हान 
ताटलीवर टाकले 

आवण त्ावरती 
मेणबत्ी सरळ उभी करेली. 

आजीने ती मेणबत्ी 
पातेल्ात ठेवली. ती 

अनव्ला म्हणाली, “्हां. 

ç¿˜æ- ç»ÚUèàæ âãdÕéhð
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आता या जारने सावकाश पाणी ओत.” 
आजीने सांगितलयाप्रमाणे अनवयने सावकाश 
पाणी ओतलं. थोड्ाच वेळात मेणबत्ीची 
लांबी कमी-कमी होऊ लािली. महणजे 
मेणबत्ीची लांबी पाणयाचया उंचीपेक्ा कमी 
झाली तरी मेणबत्ी काही गवझली नाही. 
मेणबत्ी जळतच होती.

अनवय मोठे डोळे करून हे दृशय पाहात 
होता. अनवयचया मनातलं ओळखून आजी 
सांिू लािली, “मेणबत्ीची उंची जरी 
पाणयाचया उंचीपेक्ा थोडी कमी झाली तरीही 
मेणबत्ी जळत राहते, याचं कारण अिदी 
सोपं आहे. मेणबत्ीचा बाहेरचा पृषठभाि 
सतत पाणयाचया संपकाकात असलयाने तो  
थंड राहतो...”

आजीला थांबवत अनवय महणाला, 
“थांब. थांब. मी नीट पाहून याचया पुढचं 
कारण शोधलं आहे. मेणबत्ीचा बाहेरचा 
पृषठभाि पाणयामुळे सतत थंड रागहलयाने 
तया भािातील मेण गवतळतच नाही. पण 
मेणबत्ीचा आतील भाि मात्र मेणबत्ी सतत 
पेटत असलयाने गवतळत राहतो. तयामुळे 
गतथे खोलिट भाि तयार होतो. बघ आजी, 
तसंच गदसतंय गतथे.”

“शाबास अनवय. एकदम बरोबर! 
वयवस्थत गनरीक्ण केलं तर गसक्ेट 
ओळखता येतंच. ‘पाणी ्वत:हूनच पेटत 
नाही, पण पाणयातच पेटणाऱयानंा मात्र ते 
कधी-कधी ्वत:हूनच मदत करतं’ ही 
गचनी महण लक्ात ठेव.”

-राजीव तांबे 
rajcopper@gmail.com

(प्रगसद्ध बालसागहसतयक)

पिस्त्यांची टरफले आपि 
िेिरकिियसून बनवलेलय सटटँड

साहित्य- गप्तयांची टरफले, चार पेपरकप, िोंद, 
काळा आगण सोनेरी अक्ेगलक रंि,वागनकाश.
कृती- एका पेपरकपचया आत, दुसरा पेपरकप 
गचकटवून घया. 
असंच आणखी 
एक मॉडेल 
बनवून घया. आता 
तयार झालेली 
दोनही मॉडेलस 
तयांचया बंद बाजूने 
एकमेकांना 
गचकटवून घया. 
आता ह्ा तयार 
झालेलया 
मॉडेलवर फोटोत 
दाखगवलयाप्रमाणे 
गप्तयांची टरफले 
गचकटवून घया. 
तयानंतर तयांना काळया रंिाने रंिवा आगण वरून 
सोनेरी रंिाने शेगडंि करा. रंि पूणकापणे वाळलयावर 
तयावर वागनकाश करा. अशाप्रकारे हा ्टटँड तयार 
होईल.

-SßM¤Âæ ß€ÙæÜè 
swarupamv@gmail.com 
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1. 2. 



‘आई कुठे काय करते’, ‘अजूनही 
बरसात आहे’ या दोनही लोकप्रिय 
माप्लकांचे संवाद लेखन प्जने केले आहे 
ती सुरिप्सद्ध लेप्खका-अप्िनेत्ी मुग्ा 
गोडबोले-रानडे! मुग्ाने अप्िनेत्ी 
महणून सवतःची ओळख आ्ीच 
प्नमामाण केली होती. आता अप्िनेत्ी 
आप्ण तयाचबरोबर लेप्खका असणाऱया 
मुग्ाचे हे गुण कसे, क्ी बहरत गेले ते 
प्तचयाकडूनच जाणून घेऊया.

मी मूळची पुण्याची आहे. पुण्यातल्या सौ. 
विमलयाबयाई गरियारे हया्स्कूलमध्े मरयाठी मयाध्मयात 
मयाझं विक्षण झयालं. आमचं घर डेक्न विमखयानया 
भयागयात होतं. घरी आई-बयाबया-भयाऊ आवण मी असे 
चौघंिण रयाहया्चो आवण मयाझी आिी आमच्या्डे 
अधूनमधून रयाहया्लया ्या्ची. ियाळया, गयाण्याचया 
कलयास, संध्या्याळी खेळणं असया विनक्रम 
असया्चया. सुप्रवसद्ध लेवख्या मंगलया गोडबोले ही 
मयाझी आई. आमच्या घरी प्रचंड पुसत्ं होती. आई-

बयाबया िोघयंानयाही ियाचनयाची प्रचंड आिड. त्यामुळे 
मीही लहयान ि्यातच खूप ियाचलं. त्याचया मलया 
मोठेपणीही फया्िया झयालया. तेवहया िे ियाचलेलं असतं, 
त्याचया प्रभयाि पुढे ्या्म रयाहतो.

मयाझ्या िडणघडणीच्या ्याळयात आिूबयािूचं 
ियातयािरण खूप समृद्ध होतं. पु. ल. िेिपयांडे ्यांचं 
घर आमच्या घरयापयासून ििळ होतं. ्धीतरी 
ियातया-्ेतयानया पुलं विसया्चे. ियानतया िेळ्े, सररतया 
पि्ी ्यांचं आमच्या घरी ्ेणं-ियाणं असया्चं. 
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दिसण्यालया, स्वतःच्या रगंरूपयालया कधीच अनया्वश्क 
महत््व मी दिलं नयाही. मयाझे कपडेसुद्या फयार 
फॅशनेबल कधीच नसया्चे. मी अदिन्याच्या के्त्यात 
आल्या्वर फयार ‘बोलड’ िदूमकया केल्या नयाहीत! 

शयाळेत मी आमच्या ्वगयागात सगळ्यात उंच होते. 
त्यामुळे मलया बऱ्याच ्वेळया ्वगयागाचं मॉदनटर केलं 
जया्चं. पण थोडे दि्वस मॉदनटर होणं दमर्वलं 
की मग मलया त्याचया कंटयाळया ्या्चया. ्वगयागात मी 
उिी आहे आदण मयाझ्या मैदत्णी समोर बसल्या 
आहेत, असं मलया नयाही आ्वडया्चं. मलयासुद्या 
त्यांच्यात जयाऊन बसया्वंसं ्वयाटया्चं. ते नेतृत्व, त्या 
जबयाबियाऱ्या मी व््वससथत पेलल्या, पण मलया त्याची 
मनयापयासून आ्वड नवहती. 

आमच्या नयाते्वयाईकयांपैकी सगळीच मुलं इंग्रजी 
मयाध्मयात दशकया्ची. मी आदण मयाझया ियाऊ मयात् 
मरयाठी मयाध्मयात दशकया्चो. त्यामुळे पयाच्वी ते 
िहया्वीच्या कयाळयात इंस्लशचया जरया कॉम्पलकेस 
आलया होतया. तेवहया ्वयाटया्चं की आपल्यालयाही उत्तम 
इंस्लश बोलतया आलं पयादहजे. मी अभ्यासयात तशी 
बरी होते. िहया्वीत चयांगले मयाक्क दमळयाल्याने फ््ुगासन 
कॉलेजमध्े पदहल्याच दलसटलया मयाझं नया्व लयागलं 

ग. दि. मयाडगूळकरयांची नयात मयानसी मयाझ्या ्वगयागात 
होती. आतयाची प्रदसद् अदिनेत्ी द्विया्वरी िेशपयांडे 
मयाझी बयालमैत्ीण. ती आमच्या शेजयारीच रयाहया्ची. 
आमही मदैत्णी दमळून रद्व्वयारी सकयाळी सया्कली 
कयाढून दफरया्लया जया्चो. कधी पुलंकडे त्यांची सही 
घ्या्लया जया्चो. रोज संध्याकयाळी पयाच ्वयाजतया 
बयाहेर पडलं की सयाडेसयात ्वयाजतया घरी ्या्चं हे 
ठरलेलं असया्चं. त्यामुळे तेवहया मोबयाइल फोन 
नसले तरी घरच्यांनया कयाळजी ्वयाटया्ची नयाही. 
मयाझ्या तेवहयापयासूनच्या मदैत्णी आजही आहेत.

मयाझी आई तवेहया आमच्यासयाठी नयाटकं दलहया्ची. 
त्याचं्या तयालमी आमच्या घरयाच्या गचची्वर वहया्च्या. 
मयाझ ंघर शयाळेज्वळ असल्यामळेु गीतयापठण, 
मनयाच ेशलोक पयाठयातंर सपधयागा ्या सगळ्याच्या 
तयालमीही आमच्या गचची्वर वहया्च्या.  त्या कयाळी 
मोबयाइल, इटंरनटे ्वगरै ेनसल्यामळेु शयाळया-अभ्यास 
झयाल्या्वरही ्वळे िरपरू असया्चया. टीवही्वर 
‘दचत्हयार’, शदन्वयार/रद्व्वयारी लयागणयारया बललॅक 
अडँ वहयाईट दसनमेया आदण रोजच्या बयातम्या आमही 
बघया्चो. मी ५-६ ्वरयाांची असल्यापयासनू मलया चषमया 
होतया आदण नबंर बऱ्यापकैी जयासत होतया. त्यामुळे 
असले बहतुके, मलया कुठलयाही खळे नटेयान ेखळेतया 
आलया नयाही. पी.्वया्.सी. ग्रयाऊंड, डेककन दजमखयानया 
घरयाच्या ज्वळ असनूही मलया कुठलयाही खळे दशकतया 
आलया नयाही ्याच ं्वयाईट ्वयाटत.ं मयाझया ियाऊ मयात् 
दरिकेट दशकलया, रणजी ट्ॉफीप ा्ंत खळेलया.

मी पयाच्वी-सहया्वीत असतयानया ‘कॉनटटॅकट 
लेनससे ्वयापरल्या तर नबंर ्वयाढणयार नयाही’ असं 
सयादंगतल्यामळेु लनेससे ्वयापरया्लया लयागल.े 
तवेहयापयासनू जयासत सलेफ कॉनशस झयाल.े त्या ्व्यात 
स्वतःच्या रगंरूपयाकडे बघण्याचया एक कॅमरेया मनयालया 
लयागललेया असतो. आमच्या घरयात नहेमीच सयादंगतलं 
जया्च ंकी बयाह्य रूपयापके्याही आपली बदु्ी, आपली 
जडणघडण ही खपू महत््वयाची असत.े त्यामळेु 
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आणि मी सायनसला अॅडणमशन घेतली. मैणरििींचया 
साथीने इंग्लश छान णशकून घेतलं.  

माझया बाबांचा वयवसाय होता. आई सवतःचं 
लेखन सांभाळून बाबांना तयांचया वयवसायात मदत 
करायची. आई रोज सकाळी नऊ वाजता ऑणिसला 
जायची, तेवहा मी घरी एकटीच असायचे. शाळेसाठी 
माझी मीच तयारी करून, वेळेवर जेवून, ताट 
घासून ठेवून मी शाळेत जायचे. आई-बाबा मला 
पोसटात, बँकेत णकंवा भाजी आिायला एकटीने 
पाठवायचे. लायब्ररीत जाऊन मी आईसाठी पुसतकं 
बदलून आिायचे. तयामुळे मी लहान वयातच 
खूप सवावलंबी झाले. तयाचा उपयोग पुढे मी 
जेवहा कामासाठी मुंबईत आले आणि पाच वर्षं 
एकटी राणहले, तेवहा झाला. णकशोरवयातलया तया 
‘िॉरमणॅटवह इयस्स’मधये मी खूप गोषटी करू शकले. 
कणवता, गािं, वकततृतव या सगळयात मी असायचे. 
तेवहा खूप वकततृतव सपराषंमधय ेमी भाग घयायचे. 
णनबरं सपराषंमधयेही भाग घयायचे. पाचवीत असताना 
अनुरारा गरुड यांचयाकडे मी गािं णशकायला 
सुरुवात केली. तेवहा आमही तयाचंयाकडे णशकिारे 

णवद्ाथथी णमळून छोटे छोटे काय्सक्रम करायचो. 
आमही परीक्ेसाठी महिून गािं णशकलो नाही, तर 
गािं आवडायचं महिून णशकलो. तयामुळे एकेक 
राग आमही सहा-सहा मणहनेही णशकायचो. अजूनही 
माझया लेखनात कुठलयातरी गाणयाचा णकंवा चीजेचा 
संदभ्स सहज, आपसूक येतो! माझया लहानपिी 
आमचया घरात अनुप जलोटा यांचया भजनांची, 
देवानंदचया गाजलेलया गाणयांची अशा कॅसेट्स 
असायचया. आज माझी मुलगी पंररा वर्ाषंची 
आहे. ती कोररयन गािी ऐकते तेवहा मी णतची 
आवड समजून घेऊ शकते आणि मला ती गािी 
आवडतातही!     

आमचया घरातलं एक वेगळेपि महिजे माझे 
आई-बाबा देव मानत नसलयामुळे आमचया 
घरी देवच नवहते! आजी मारि देवाचं करायची. 
ज्ानेशवरी, दासबोर वाचायची. तयामुळे ज्ानेशवरांची 
एक मूतथी आमचयाकडे होती. आजी आमचयाकडे 
यायची तेवहा रोज सकाळी मोठ्ा आवाजात 
सतोरिं, शलोक महिायची. तयामुळे अथव्सशीर््स आणि 
आिखीही बरीच सतोरिं ऐकून ऐकूनच मला पाठ 
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असं नाही, पण तुमही मला सांगा, मला शक्य 
असतील त्या गोष्ी तुमच्यासाठी महणून मी करेन. 
कारण मी देवाचं काही करत नसले तरी जे करतात, 
ज्यांची श्रद्ा आहे त्यांना माझा ववरोधही नाही.

वाचन, मैवरिणी, गाणं, ववववध सपधाांमध्ये भाग 
घेणं, अभ्यास, सवावलंबन अशा वेगवेगळ्या 
पातळ्यांवर माझं वकशोरव्य अवतश्य समृद् होतं, 
असं नककीच महणता ्येईल. 

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

(प्रवसद् वनवेवदका) 

झाली. ्या संसकारांमुळे वाणी शदु् झाली. दासबोध, 
मनाचे शलोक, ज्ानेशवरीतले ववचार, भाषा मला 
कळली. सकाळची धावपळ आ्पल्यावर मी 
कामासाठी जा्यला वनघते तेवहा गाडीत बसले की 
आजही वकत्येकदा एखादं सतोरि माझ्या तोंडून 
आपोआपच ्येतं. ते मह्ल्यावर मन शांत होतं, 
ससथिर होतं आवण पुढच्या कामासाठी ऊजाजा वमळते. 
पण महणून मी रोजच काही महणते असंही नाही. 
माझ्या सासरच्यांची देवावर श्रद्ा आहे. त्यामुळे मी 
त्यांना सावंगतलं, की मी काही करावं असं तुमहांला 
अपवेषित असेल तेवहा मला सवतःहून ते कळेलच 
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(१) गणितातल्ा पदावलीच्ा 
णि्माप्रमािे कं, चे, भा, गु, 
बे, व म्हिजे (BODMAS)    
पद्धतीिेच गणित सोडवावे.  

(२) इथे पदावलीतील सव्व 
अंक णदले आ्हेत. उभ्ा 
तसेच आडव्ा मांडिीत 
णचन्हांसकट पूि्व उत्तर 
णलण्हले आ्हे.  

(३) तुम्ही फकत ्ोग् णचन्ह 
वापरूि चौकट पूि्व करा.

णचन्हांणकता 

-âéÚUð¹æ ·¤æ‡æð 
rekhakane@gmail.com   णचन्हांणकताचे उत्तर पाि क्रमांक- ४५वर 
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वेगवेगळे रीतिररवाज, प्रथा, परंपरा 
सगळ्ाच देशांि, सगळ्ाच लोकांमध्े 
असिाि. पण त्ा समजून उमजून 
पाळल्ा, िर त्ांचा उप्ोग. नाहीिर 
त्ांचा मूळ उद्ेशच हरवून जािो, आतण 
आंधळेपणाने काहीिरी चालू राहिे. ्ा 
तवष्ावर सर आथ्थर क्वलर-काउच 
्ांनी तलतहलेल्ा 'झरीनाज् वहा्लेट' 
्ा कथेचा हा सववैर अनुवाद. ही कथा 
वाचल्ावर िुमहांला पण काही प्रथांमागची 
कारणे शोधावीशी वाटिाि का, पाहा.

बडदास्त ठेवली हो्ती. दुसऱ्ा ददवशी दरिनस 
दबस्ार्क लवररच उठले (लवरर उठण्ाची सव् 
हे त्ाांच्ा ्शाचे एर रहस् आहे, असे ्ते नेह्ी 
महण्त). त्ावेळी सराळचे सवच्छ रोवळे ऊन 
पसरले हो्ते, आदण राजवाड्ा्तले दूरवर पसरलेले 
दवस्तीण्ण उद्ान फार सुांदर ददस्त हो्ते. दबस्ार्क 
्ाांनी भराभर सगळे आवरून रपडे चढवले 
आदण ्ते उद्ाना्त फेरफटरा ्ारा्ला दनघाले. 

जर्मनीच्या सम्ाटाांना एरदा अशी इच्छा झाली, 
री रदश्न सम्ाटाांशी महणज ेझारशी असललेे 
आपल ेशाां्त्तापणू्ण आदण ्तै्ीच ेसांबांध आणखी घट्ट 
असाव्ेत. पण त्ाांच ेव् झाल्ा्ळेु दरू रदश्ा्त सेंट 
पीटस्णबग्णप य्ं्तचा रिवास त्ाांना झपेला नस्ता. ्ग 
त्ाांनी आपला रिद्तदनधी महणनू दरिनस दबस्ार्क ्ाांना 
नवा ्ैत्ीररार ररण्ासाठी रदश्ाला पाठवले.

दरिनस दबस्ार्क सेंट पीटस्णबग्णला पोचले ्तेवहा 
खूप रात् झाली हो्ती, पण रदश्न लोर ्ोठे 
आद्तथ्शील, त्ाांनी दबस्ार्क ्ाांची अगदी उत्त् 

हिरवळीवरील 
पिारेकरी
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झारशी मैत्ीकराराची बोलणी करण्ापूर्वी त्ाांना 
जरा मानसिक त्ारी करा्ची होती. मानसिक 
त्ारी महणजे का् बोलार्े, किे बोलार्े अशी 
मनातल्ा मनात करा्ची जुळर्ाजुळर्. त्ािाठी 
ही उद्ानातील फेरफटक्ाची जागा, ही िकाळची 
प्रिन्न र्ेळ, िगळे किे अगदी त्ाांना हर्े तिेच 
होते. पण किचे का्! राजर्ाड्ात आसण उद्ानात 
जागोजागी, प्रत्ेक र्ळणार्र, प्रत्ेक फाट्ार्र, 
सतवहाट्ार्र, प्रत्ेक चौकात खडा पहारा देणारे 
रसश्न िैसनक उभे होते. बरां, नुिते सतब्ध उभे 
अिते तरी ठीक होते, पण पाहुण्ाांचा मान राखा्चा 
महणून सप्रनि सबसमाक्क सदिले रे सदिले, की ते 
लगेच असतश् सशसतबद्ध पद्धतीने ठरार्ीक तालात 
खाडखाड बूट आपटून आसण रा्फल उंचार्ून 
त्ाांना मानर्ांदना देत. 

‘्ा खडखडाटात का् सर्चार करणार! जरा 
तरी सनर्ाांतपणा हर्ा,’ सबसमाक्क मनाशी महणाले. 
चालत चालत बरचे दरू आल्ार्र िैसनकाांची िांख्ा 
आता जरा कमी झाली आहे अि ेत्ाांना र्ाटल.े 
सर्शषेतः दोनही बाजलूा पाईन रृ्काांची िुांदर झाडे 
अिलले्ा एका छोट्ा र्ाटेर्र तर कोणीच िसैनक 
नवहत.े त्ा र्ाटेच्ा शरे्टी मऊ, दाट सहरर्ळीचे एक 
िुांदरि ेमदैान सदित होत.े अर ेर्ा!  अि ेमहणत ते 
सहरर्ळीर्र पोचतात न पोचतात, तोच त्ाांना पनुहा 
एक िसैनक सदिला! सहरर्ळीच्ा िा्धारण म्धल्ा 
भागात, पण थोडा कडेला. आता मात् त ेखरचे 
र्तैागल.े ‘हा का् प्रकार आह!े इथ ेपण िसैनक! 
इथ ेपहारा दणे्ाचां काही कारण तरी आह ेका? 
पहारा दणे्ाजोगां इथ ेकाही महणज ेकाहीिदु्धा नाही. 
का् करतो् का् हा िसैनक इथ!े!’

अशी एखादी गोषट सदिली की सतचा पुरता छडा 
लार्ल्ासशर्ा् सप्रनि सबसमाक्कना चैन पडत निे. 
(ते त्ाांच्ा ्शाचे दुिरे रहस् होते, अिे  

ते महणत.)
“इथे कशाची राखण चालली आहे?” त्ाांनी त्ा 

िैसनकाला सर्चारले. 
“मला का् ठाऊक! िाजजंटिाहेबाांनी िाांसगतलां 

सतथां उभां राहा्चां सन पहारा द्ा्चा, एवहढंच मला 
कळतां!” सशपाईगड्ाने राांगडे उत्तर सदले. पण 
सप्रनि सबसमाक्कच्ा डोक्ातून तो प्रशन काही केल्ा 
जाईना. सतथे सहरर्ळीर्र पहारेकरी ठेर्ण्ाचे का् 
कारण अिेल बरां? अगदी रसश्न झारशी र्ाटाघाटी 
करतानाही त्ाांच्ा डोक्ात तोच प्रशन घोळत होता. 
बोलण्ात त्ाांचे सचत्त लागेना. झारच्ा अनुभर्ी 
नजरेने ते बरोबर हेरले.

“काही अडचण? आमचे आदरासतथ् कमी तर 
पडत नाही ना?”

“नाही, नाही, तिे काही नाही, पण िकाळपािून 
एक प्रशन मला ितार्तो आहे,” अिे महणून 
सबसमाक्क ्ाांनी िकाळी सहरर्ळीर्र पासहलेल्ा 
पहारेकऱ्ाची बाब झारना िाांसगतली.

“हाां, त्ा पाईन रसत्ाच्ा पलीकडे महणता 
का, सतथे पूर्वी नेमबाजीच्ा िरार्ाचे मैदान होते. 
अितो खरा एक सशपाई सतथे. मी पासहला आहे 
जाता्ेता बऱ्ाचदा. पण तो सतथे का पहारा देतो 
अिा प्रशन क्धी डोक्ातच आला नाही माझ्ा. 
गांमतच आहे. हे कराराचे काम राहू दे बाजूला, चला 
आपण सर्चारू त्ाला!”  झारना देखील आता फार 
उतिुकता र्ाटा्ला लागली.

झार, सबसमाक्क आसण मांडळी सतथर्र पोचेप्जंत 
पहाऱ्ाची पाळी बदलल्ामुळे आ्धीचा राांगडा 
गडी घरी गेला होता आसण त्ाच्ा जागी दुिरा 
िैसनक खडा होता. प्रत्क झार प्रशन सर्चारत 
आहेत महटल्ार्र त्ाची बोबडीच र्ळली. 
‘िाजजंटिाहेबाांचा हुकूम’ ्ापलीकडे त्ालाही 
पहाऱ्ाचे काही कारण िाांगता ्ेईना.
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झाले, मग सार्जंटना झारसमोर हर्र होण्ाचा 
हुकूम ममळाला. सार्जंटना तरी कुठे का् माहीत 
होते! ते मिचारे कन्नलसाहेिांच्ा हुकमाचे तािेदार. 
त्ामुळे मग लगेच तातडीने कन्नलना झारसमोर 
हर्र वहावे लागले.

कन्नलसाहेिांनी सांमगतले ते असे: त्ांच्ापूववी 
त्ांच्ा पदावर काम करणारे अमिकारी आता ह्ात 
नवहते, पण ते फारच आदरणी् आमण कत्निगार 
होते. मिपाई कुठे तैनात करा्चे त्ाचा आराखडा 
त्ांनी सवतः त्ार केला होता, आमण अंतग्नत 
कामकार् मंत्ाल्ािी सललामसलत करून, प्रत्क्ष 
्ुद्ध आमण सुरक्षा मंत्ाल्ाची मान्ता घेऊन मगच 
तो अंमलात आणला होता. तो आराखडाच अर्ून 
अगदी र्साच्ा तसा वापरला र्ातो. एकदा मन्म 
ठरला की ठरला! गेल्ा िारा वराजंत त्ाला हात 
लावण्ाचा सािा मवचारही कोणी मनात आणलेला 
नाही. हे सगळे सांगताना कन्नलसाहेिांना फार 
अमिमान वाटत होता. हे ऐकून झार खरू होतील 
आमण आपल्ा िढतीचे रेंगाळलेले काम होऊन 
र्ाईल, अिीही एक आिा त्ांना मनाच्ा एका 
कोपऱ्ात वाटा्ला लागली होती.

झार काही खिूिीि झाले नाहीत. कन्नलना पण 
महरवळीवरील पहारेकऱ्ािद्दल काही मामहती नाही, 
हे त्ांच्ा लक्षात आले. मप्रनस मिसमाक्कना आपले 
सैन् अगदीच गचाळ आहे असे वाटू न्े, महणून 
त्ावेळी त्ांनी तो मवर् आवरता घेतला. 

“चला, आता र्ेवण करून घेऊ, तोवर र्रा 
आणखी मामहती ममळेल.” ते महणाले. मात् त्ाच 
वेळी त्ांनी एकीकडे, ‘महरवळीवर पहारेकरी का 
उिा केला आहे, ती मामहती तातकाळ सादर करावी’ 
असा एक तातडीचा संदिे ्ुद्ध आमण सुरक्षा 
मंत्ाल्ाकडे पाठवला.

हा संदेि मतथे पोचल्ावर मतथे एकच खळिळ 

उडाली. सगळ्ा र्ुन्ार्ाणत्ा सेनापतींिरोिर 
्ुद्धमंत्ांनी सवतः एक िैठक घेतली. मंत्ाल्ातील 
इतर अमिकारी, समचव, कारकून ्ांची िावपळ 
तर काही मवचारूच नका. त्ांनी कपाटे, फडताळे, 
खोकी, अगदी कचऱ्ाच्ा टोपल्ादेखील 
िुंडाळल्ा. कानाकोपऱ्ातली र्ुनीपानी कागदपत्े 
पुनहा पुनहा पामहली. त्ांच्ावरची िूळ झटकताना 
खूप िुरळा उडाला, पण अंहं! पहाऱ्ाचे कारण 
काही सापडेना. 

मतकडे तज्ज्ञ अमि्ंत्ांच्ा गटाने मैदानाचा इंच 
मन इंच तपासला, पण मतथेही काही सुगावा लागेना. 
रार्वाड्ात एकच चचा्न, पहारेकरी समैनकाला मतथे 
महरवळीवर उिे करण्ाचे कारण का्?

असे दोन मदवस गेले. झारची असवसथता मिगेला 
पोचली. ्ामागचे खरे कारण र्ो सांगेल, त्ाला 
एक हर्ार चांदीची नाणी आमण अि् ममळेल अिी 
दवंडीच त्ांनी सगळीकडे मपटवली. 
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राजवाड्ाच्ा एका भागातल्ा पोटमाळ्ात 
एका म्ाताऱ्ा आजीबाईंची रा्ा्ची जागा ्ोती. 
्ा आजीबाई म्णजे फार पूववीच्ा झरीनाच्ा दाई. 
त्ाांच्ासाठी खाणेपपणे घेऊन ्ेणारी पोरगेलीशी 
दासी सोडून त्ाांच्ाशी बोलणारे असे आता खास 
कोणीच राप्ले नव्ते. पदवसभर त्ा आपल्ा 
एकट्ाच बसून सुांदर सुांदर टेबलकललॉथ पवणत 
असत. त्ाांच्ा पोटमाळ्ाच्ा पखडकीतून त्ाांना 
राजवाड्ातील गडबड पदसली, दवांडी देण्ासाठी 
लोक जाताना पदसले, पण नेमके का् झाले 
आ्े, ते त्ाांना कळेना. जेवण घेऊन दासी आली, 
तेव्ा मग पतने त्ाांना का् गडबड चालू आ्े, 
प्रवळीवरील प्ाऱ्ाचे कारण न कळल्ाने सगळे 
कसे ्वालपदल झाले आ्ेत, ते साांपगतले.

“का् बाई म्णा्चे ्ा सगळ्ाांना! इतके कसे 
पवसरभोळे झाले सगळे!!” आजी म्णाल्ा. 

“म्णजे, आजी, तुम्ाांला मा्ीत आ्े की का् 
त्ामागचे कारण? ते साांगणाऱ्ा माणसाला एक 
्जार चाांदीची नाणी पमळणार आ्ेत.”

आजींनी प्ेमळपणे पतच्ाकडे पाप्ले आपण  
त्ा थोड्ाशा ्सल्ा. “आपण त्ा ्जारातली 
थोडी नाणी तुझ्ा लग्ाच्ा्ी कामाला्ी ्ेतील, 
खरां ना?”

मग आजी गेल्ा पतच्ाबरोबर झारकडे. “मी 
साांगू शकेन बरां, त्ा जागी का उभा केला् सैपनक 
ते. खूप खूप वर्षं झाली. माझ्ा झरीना म्णजे 
तुमच्ा आजी नवी नवरी ्ोत्ा तेव्ाची गोषट. 
पतरांदाजीची फार आवड ्ोती त्ाांना. का् सुरेख 
नेम धरत असत, अगदी पा्त रा्ावां त्ाांना. त्ाांनी 
अशीच एकदा पतरांदाजीची सपधाधा भरवली ्ोती. 
खास स्सरि्ाांसाठी. ्ाच प्रवळीवर. पकती सुांदर 
पदवस आपण सुांदर वातावरण ्ोतां ते! कोणाचे 
पकती बाण बरोबर लक््ावर लागले, ते बघण्ासाठी 

सगळ्ाांजणीची पतथवर धावपळ चालली ्ोती. 
पततक्ात झरीना म्णजे तुमच्ा आजी धावता 
धावता मध्ेच थाांबल्ा. प्रवळीच्ा मधोमध 
उगवलेलां त्ा वर्वीचां पप्लां व्ा्लेटचां फूल त्ाांना 
पदसलां ्ोतां. सुांदर, देखणां, नाजुकसां फूल. झरीनाांना 
ते फार फार आवडलां. ्ापुढे आता चाांगल्ा घटना 
घडतील असांच जणू ते फूल त्ाांना साांगत ्ोतां. 
आपल्ा राणीसरकाराांना आवडलेलां फूल कुणाच्ा 
पा्दळी जाऊ न्े, म्णून झारनी म्णजे तुमच्ा 
आजोबाांनी- तेव्ा ते तरुण ्ोते- ताबडतोब 
पतथे एक सैपनक उभा केला. त्ा फुलाची राखण 
करा्ला. त्ानांतर का्ी पदवसाांनी तुमच्ा वडलाांचा 
जनम झाला. पतथल्ा त्ा सुांदर शुभसूचक फुलाांची 
का्म राखण करा्ची म्णून का्म एक सैपनक 
असतो पतथे.”

“मग कुठे आ्ेत ती सुांदर फुलां?” झारना 
(सध्ाच्ा) प्शन पडला. सगळ्ाांनी शोध शोध 
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शोधले, पण त्या मैदयानयावर व्या्लेटचे 
फूल कोणयालयाच सयापडेनया. प्यारेकरी 
सैननकयांच्या बुटयांखयाली ते केव्याच नया्ीसे 
झयाले ्ोते!! 

पण ते फूल कया्मचे गेले नया्ी. नतथे 
प्यारया देण्याचे कया्ी कयारण रयान्ले नया्ी 
म्टल्यावर नतथल्या सैननकयांची रवयानगी 
दुसऱ्या जयागी झयाली. त्यांच्या टयाचेखयाली 
दबून गेलेले रोप मग कया्ी नदवसयांनी  
पुन्या उगवले. त्या वर्षीचे पन्ले फूल 
मयाळ्याच्या छोट्या मुलीने पयान्ले, पण 
रयाजवयाड्यात मयात्र ते उमललेल्याचे 
कोणयालयाच कळले नया्ी. 

त्यानंतर रयाजवयाड्यात एक म्ण मयात्र 
पडली. रयाज्याच्या कयारभयारयात रेंगयाळत 
रयान्लेले कया्ी कयाम नदसले, की लोक 
म्णत, ‘आतया ्या न्रवळीवरचया प्यारेकरी 
्लवया्चया कुणी!’

-धनवंती हर्डीकर 
dhanavanti@gmail.com

(नशक्षणतजज्ञ) 

खालील शब्ाांच्ा उलट अराथाचे शब् साांगाल?

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

(’ØðD Üðç¹·¤æ)
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चपखलची उत्तरे पयान क्रमयांक- ४५वर 
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वाह! संजू सवतःच्ा पा्ावर उभा 
राहहला हे फार छान झालं.

हो... खरं्. 

हॅ...अगं आई.. तू आज 
बघते्स का त्ाला? 
संजूदादा का्मच त्ाच्ा 
पा्ावर उभा असतो.

अगं सवतःच्ा पा्ावर उभा राहहला 
महणजे नोकरी करा्ला लागला 
अशा अराथाने महणतो् आमही. 

ओह.. अचछा.. 
मला पण 
सवतःच्ा पा्ावर 
उभं राहा्चं्. 
त्ासाठी का् 
करावे लागेल?

तुला जे आवडतं, छान जमतं ते कर. 
नककी ्श हमळेल. 

रोड्ा वेळानंतर

हमनू, हे का् करतेस?

मावशी.. मी सवतःच्ा 
पा्ावर उभी राहते्.. 
तू महणालीस तसं. 
मला लंगडी घाला्ला 
खूप आवडते आहण 
माझ्ा इतकी छान 
लंगडी जगात कोणीच 
घालू शकत नाही. 
महणून मी लोकांना 
पाच रुप्ात लंगडी 
घाला्ला हशकवा्चं 
ठरवलं. तुला हशकवू?

असं हो्? अर.. मी 
नंतर ्ेते हं हशका्ला!



सिल्कचे ्कपडे, लाखेच्ा िंुदर वस्तू आपण 
वापर्ो, ्े ्काही ्कीट्कांच्ा जीवावर! महणजे 
आपण चक्क त्ांच्ा जीवावर उठ्ो ्ेवहा ्ा 
वस्तूंचा आनंद लुटू श्क्ो! 

त्याचं लक्ष वळलं की, ज्या निसरयागातील 
जीवयासंयाठी तशया उप्ोरयाच्या िव्हत्या.  
त्या रोष्टींची उप्ुकततया, सौंद्गा मयाणसयाच्या 
मयात्र च्टकि लक्षयात आलं. त्यािे त्या रोष्टींचया 
वयापर मोठ्या प्रमयाणयावर सुरू केलया.

मयाणसयािे आपल्या ्हुशयारीिे निसरयागातूि 
अचूक वेचलेली आनण मयाणसयांच्या जरयात 
मूल्वयाि ठरलेली एक रोष्ट म्हणजे ‘रेशीम’. 
निसरयागातील इतर पशू-पक्यांपेक्षया मयाणसयाचं 
वेरळेपण म्हणजे कपडे. झयाडयाची पयािे, प्रयाण्यांचे 
कयातडे असया प्रवयास करतयािया त्यालया निसरयागातील 
कयापूस सयापडलया आनण मर कयापसयापयासिू वस्त्रे 
बिू लयारली. कपडे बिवण्यासयाठी आणखी 
कया्ही चयांरली सयामग्ी शोधतयािया मयाणसयालया 
नमळयालं रेशीम/ नसलक.

की्टकयांच्या र्टयातील एकया जयातीचे पतंर 
अळी अवस््ेतूि कोशयावस््ेत जयातयािया आपल्या 
तोंडयातूि एक धयारया कयाढतयात आनण त्याचया 
स्वतःभोवती कोष नवणूि घेतयात. ्या धयाग्याची 
झळयाळी, तलमतया पया्हूि मयाणसयालया त्याचं 
आकषगाण वया्टलं आनण मर त्या धयाग्यापयासिू 
कयापड त्यार करया्लया सुरुवयात झयाली. नवनशष्ट 
जयातीच्या पतंरयांच्या अळीच्या कोषयापयासूि ्हया 
रेशीम धयारया नमळतो आनण त्याच्या वस्त्रयालया 
उत्तम नकंमत ्ेते, ्हे जरयात पन्हल्यादंया 
चीिमधल्या लोकयांच्या लक्षयात आलं आनण 
सुमयारे ्हजयार वषषं तरी जरयालया रेशीम नवकण्याची 

निसर ग्ात ्टयाकयाऊ अस ंकया्हीच िसत.ं अरदी 
ल्हयाियातलया ल्हयाि जीवसदु्या कोणत्या िया कोणत्या 
रोष्टीसयाठी उप्ोरी पडत असल्याि ेम्हत्वयाचया ठरतो. 
‘्टयाकयाऊतिू न्टकयाऊ’ ्ह ेमयाणसयाि ेशोधलले ंततं्र म्हणजे 
चकुीच्या वयारण्यातिू निमयागाण ्होणयाऱ्या कचऱ्यावर 
पयाघंरूण घयालण्याचयाच प्रकयार! मयाणसयालया बनुद्मत्तचंे 
वरदयाि असल्यािे निसरयागातीलच कया्ही अशया रोष्टींकडे्ही 
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मक्तेदारी चीनकडेच राहिली. नं् र या रतेशीम 
धागयाचं रिसय जगाला कळलं आहि इ्रत्र िते 
रतेशीम हमळवणयासाठी प्रयत्न सुरू झालते.

रतेशमाचया प्ंगांपासून रतेशीम हमळवायचते ्र 
तयासाठी कोष गरम पाणया् टाकावते लाग्ा्, 
तयानं् रच िा धागा सुटा िो्ो. यामधयते तया 
कोषा्ील प्ंगाची अळी मरि पाव्ते. जतेविा 
रतेशमाची मागिी वाढली आहि तया्ील आह्थिक 
फायदा लक्ा् आला, तयानं् र मग रतेशमाचते 
धागते बनविाऱया अळयाचंी ‘लागवड’ करायला 
सुरुवा् झाली. आ्ा जगभरा् वतेगवतेगळया 
जा्ीचया प्ंगांचया अळया वाढवून तयाचंयापासून 
रतेशीम हमळवलते जा्ते. प्रामुखयानते ‘मलबतेरी हसलक’ 
प्रकारचया अळयांची पैदास करून रतेशीम उतपादन 
केलते जा्ते. या प्रकाराला ‘सतेररकलचर’ (रतेशीम 
शते्ी) मिि्ा्. रतेशीम हमळवणयासाठी मलबतेरी 
हसलकवमथिना ्ु्ीची पानते खायला घा्ली जा्ा्. 
जतेविा सुमारते ३००० अळया ्ु्ीची १०४ हकलो पानते 
खा्ा्, ्तेविा तयाचंयापासून एक हकलो  
रतेशीम हमळ्ं.

हनसगाथि्ील आिखी एका कीटकापासून हनमाथिि 
िोिारा पदा्थि मििजते ‘लाख’. पुरा्नकाळापासून 
लाखतेचते हवहवध उपयोग मािूस कर् आला 
आिते. लॅहसफर लॅकका आहि कॅररया लॅकका या 

कीटकांपासून लाख हमळ्ते. रतेशीम हमळव्ाना 
रतेशमाचते हकडे जसते मारावतेच लाग्ा् ्सं या 
कीटकांचं िो् नािी. या कीटकांची मादी सव्ःचया 
शरीरा्ून स्रविाऱया एका पदा्ाथिचते संरक्क आवरि 
सव्ःभोव्ी हनमाथिि कर्ते आहि या आवरिाचते 
्र वाढ् रािा्ा्. िते आवरि मििजतेच ‘लाख’. 
जर रंगासाठी लाख गोळा करायची असतेल ्र या 
आवरिा् अळया असिं गरजतेचं अस्ं; पि जर 
राळ मििून वापर करायचा असतेल ्र अळयांची 
सुटका िो्ते. लाखतेचा उपयोग रतेशीम रंगविं, 
सोनयाचया दाहगनयांमधील पोकळी भरिं, बांगड्ा 
हकंवा अनय शोभतेचया वस्ू बनविं, पॉहलशसाठी 
वाहनथिश ्यार करिं, सील मििजते हशकका उमटविं 
यासाठी िो्ो. हपंपळ, बोर, पळस, कुसुम, वड, 
साल, खैर या झाडांवर लाखतेचते हकडे वाढ्ा्.

रतेशीम, लाख अशा गोषटींचा वापर करून 
आपलया आयुषया् आनंद हनमाथिि करणयाचा 
मािसाचा प्रयत्न कौ्ुकासपद असला, ्री तया् 
कािींना आपला जीव गमवावा लाग्ो िते हवसरून 
चालिार नािी.

-मकरंद जोशी 
makarandvj@gmail.com
(हनसगथि अभयासक व लतेखक)

(लतेखा्ील फोटो इंटरनतेटवरून साभार)
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‘खिडकीतला खिसर्ग’ फोटो स्पर्धेतील खिजेत्ाांचे काही फोटो जािेिारीच्ा 
अांकात प्रखसद्ध केले होते.  सि्ग खिजेत्ाांचे फोटो एकाहिू एक सरस आहेत. ्परांतु 
एकाच अांकात सि्ग फोटो प्रखसद्ध केले तर िू्प जारा व्ा्ेपल, महणूि प्रत्ेक 
अांकात काही फोटोंचा आसिाद घेऊ्ा.  

आमच्या अंगणयातील कृषणकमळयाच्या वेलीवर वयाढून नंतर कोषयातून नुकतेच 
बयाहेर आलेले हे फुलपयाखरू. हे फुलपयाखरू कृषणकमळयाच्या वेलीवर वयाढते, 
जगते महणून ्याचे नयाव 'कृषणकमललनी'. मलया वयाटते फुलपयाखरे लनसगयागाची शोभया 
वयाढवण्यासयाठीच जनमयालया ्ेतयात. 

-अत्े् केदयार देवस्थळी, पाचवी, र.न.प.शाळा क्र.१५ दामले ववद्ालय, रत्ाविरी.
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I find this colourful 
phenomenon very 
magical and beautiful. It 
is something that reminds 
us that dark times don't 
last forever, and that the 
light is on the way! This 
particular picture that I am 
submitting is of a double 
rainbow that I saw from 
my balcony. 

-Akanksha Abhijeet 
Kulkarni, 8th,  Millennium 

National School, Pune.

हे रत्नागिरी गिल्ह्नातील, लनांिना तनालुक्नातील, रनावनारी िनावनाचे दृश् आहे. पनावसनाचे 
गदवस आहेत. शेतीची कनामे चनालू आहेत. भनातशेतीची लनािवड चनालू आहे. शेतीच्ना 
बनािूंनी िंिली झनाडे आहेत. 

-अथव्व लक्मण आिरे, दहावी, चिचित्सि ्समूह चिरोळिर हायसिकूल, मुंबई.
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गोगो अळीने अंड्यातून बयाहेर पडल्या पडल्या 
लगेच पटयापटया पयाने खया्लया सुरुवयात केली होती. 
ती कणहेर ्या झयाडयाची पयाने खयात होती. ततचया हयाच 
फेवहरेट ब्ेकफयासट, लंच आति तडनर होतया. ततलया 
शक् तेवढी पयाने पटयापट खयाऊन मोठ्ठं वहया्चं 
होतं. एक तिवस कया् झयालं, गोगोपयासून चयार 
पयानं अंतरयावर असलेल्या अळीलया एकया बुलबुलने 
समोरच्या झयाडयावर नेऊन गोगोसमोरच गट्टम केलं. 
त्यावेळी गोगोलया वयाईट तर वयाटलंच, पि प्रचंड 
भीतीिेखील वयाटली. कयारि आपल्यालयाही बुलबुलने 

असंच नेलं तर....? बयापरे! घयाबरून ततच्या 
अंगयावरचे कयाटेच उभे रयातहले. 

एकिया गोगो कणहेरीचे मोठ्े पयान खयात होती. 
ततलया ते पयान खया्चया खूप कंटयाळया आलया होतया, 
महिून ती िुसरं कोवळठं पयान शोधया्लया तनघयाली. ते 
शोधतयानया एकया पक््याने ततच्यावर अचयानक झडपच 
घयातली. गोगो पटकन पयानयांमयागे लपली महिून, 
नयाही तर...!! गोगोने एकियाचं कोवळठं पयान शोधलं 
व एकिोन तिवसयांतच फसत केलं. ती महियाली, 
“ववया ..!! मज्या आली.. कोवळे, मऊ-लुसलुशीत 

गोगोच ंजादचू ंपाघंरूण  

‘वयम्’ मासिकाचया जुलै २०२१चया अंकात 'गोष्ट रचा' स्पराधा घेणयात आली होती. या 
स्परधेला भरभरून प्रसतिाद समळाला. मुलांनी तयांचया उत्तम कल्पना मांडत गोष्टी रचलया. या 
स्परधेत ्पाच सनवडक सवद्ार्थी कर्ाकारांचया कर्ा सवजेतया कर्ा महणून सनवडणयात आलया 
आहेत. तयाबद्दल सवजेतयांचे असभनंदन आसण िहभागी सवद्ारयाांना खू्प-खू्प शुभेच्ा. िवधा 
सवजेतयांचया कर्ा एकाच अंकात प्रसिद्ध करणे िोयीचे निलयाने तीन कर्ा या अंकात प्रसिद्ध 
करत आहोत. 
निवडक पाच नवजेते-
१. आिंदी अनिरुद्ध जाधव, पाचवी, िानिक  
२. दुरागा रोवधगाि ठाकूर, आठवी, िांदेड
३. अिन्ा प्रिांत देिपांडे, चौथी, बाणेर-पुणे 
४. नदनवजा िीतोळे, चौथी, पुणे
५. तनिषका संज् सारडे, दहावी, बारामती

‘गोष्ट रचा’ कथा स्पराधा निकाल

Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó ×æ¿üUUU 202242



पान खायला, नाहीतर ते गडद हहरवं, कडक पान 
खायचा मला बाई अगदी वीट आला होता.” गोगो 
अळी जया कणहेरीचया झाडावर होती, ते झाड 
एका माणसाचया परसदारी होते. तया माणसाला 
फुलांचं खूप वेड होतं. तयाने एकदा कणहरेीची 
फुले तोडायला फांदी वाकवली. फुले तोडून 
फांदी सोडताच ती फांदी उसळली. नेमकया तयाच 
फांदीवर आपली गोगो अळी आरामात झोपली होती. 
फांदी उसळलयामुळे गोगो धपपहदशी जहमनीवर 
आदळली. तया माणसाला योगायोगाने गोगो हदसली. 
तयाने हळुवार एका काडीवर घेऊन हतला परत 
एका दुसऱया कोवळया, टेसटी पानावर सोडलं. 
अशारीतीने आज परत गोगो वाचली.

गोगोला आपलया अवतीभोवती हफरणाऱया 
रंगीबेरंगी फुलपाखरे, भुंगे, रंगीत कीटक हांना पाहून 
नेहमीच असा प्रशन पडे की ‘यापैकी कुणासारखे बरे 
आपण हदसू?’

एक हदवस एक सुंदर मॉथ गोगोजवळ येऊन 
बसला. गोगो तयाचयाकडे भान हरपून पाहात होती 
आहण मनात हवचार करत होती की, ‘मीही अशीच 

सुंदर हदसेन का?’ हतचया मनातले ओळखून 
तो हतला महणाला, “गोगो, तुला माझयासारखं 
हदसायचंय का? चल मग, मी तुला एक जादूचे 
पांघरूण बनवायला हशकवतो. तू ते पांघरूण 
घेऊन झोप. झोपेतून उठलीस की अगदी सेम 
टू सेम माझयासारखीच हदसशील बरं का ..!” 
हे ऐकून गोगोला आनंदही होत होता आहण 
आशचय्यही वाटत होते. 

  गोगोने, तयाने सांहगतलयाप्रमाणे सवतःसाठी 
एक पांघरूण हवणायला सुरुवात केली. दोन 
फांदांमधला जो कोन होता, तयात हतने एक 
धागा फांदीला लटकवला, मग हळूहळू धागयांचं 

एक आवरण संपूण्य शरीराभोवती हनमा्यण केलं. ती 
अजूनही ‘तया’ मॉथचया बोलणयाचाच हवचार करत 
होती की, ‘खरंच का आपण तसे हदसू?’ हळूहळू 
पांघरूण तयार झाले आहण तया उबदार पांघरूणात 
गोगो गुरफटून गाढ झोपी गेली. तबबल तेहतीस 
हदवस ती झोपलेलीच होती. चौहतसावया हदवशी 
जेवहा पांघरूण बाजूला करून ती उठली, तेवहा 
हतचया लक्ात आलं की, आपलयात काहीतरी भन्ाट 
बदल झालाय. काही हदवसांचया तया झोपेतच हतला 
मसत पंख आले. सहा मोठ्े पाय आले. अळीचे तोंड 
जाऊन हतथे सोंड आली आहण हतचा एक सुंदर मॉथ 
झाला. महणजे तेहतीस हदवस ती कोषातच होती 
तर..! हतला खूप आशचय्य वाटत होतं की, ‘खरंच 
आपण तया मॉथसारखं सेम हदसत आहोत आहण 
एका छोट्ाशा खादाड अळीपासून सुंदर चमकदार 
हहरवया रंगाचा मॉथ बनलो आहोत.’

खूप वेळ तर हतचा सवतःचया रूपावर हवशवासच 
बसत नवहता. पण आता हतचयाकडे फारसा 
वेळ होताच कुठे? आहण गोगो मॉथ नवीन झाड 
शोधायला हनघून गेला.

-आनंदी अननरुद्ध जाधव, पाचवी, नाहशक  
anijoe.aniruddha@gmail.com 
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एका सुंदर अशा बागेत एक लहान झाड होते. त्ा 
झाडावर एक गो-गो नावाची सुंदरशी अळी राहात 
होती. ती खूप आळशी होती. ततचा आवडता छंद 
खाणे, गाणे आतण झोपणे. ती खूप पटापट पाने खात 
होती. ततला ्ा तीन गोषटी खूप आवडा्च्ा, पण 
१०-१५ तदवसांनंतर ततला असं वाटू लागलं की,

मी गो-गो अळी 
्ा झाडावर राहू
तकती तदवस पाणी तपऊ 
आता मी एक गाणे गाऊ..
ती गाणं गाऊ लागली. जसजसं ती गाऊ 

लागली, ततच्ा तोंडातून लाळ बाहेर तनघू लागली 
आतण हळूहळू ४ -५ तदवसांनंतर ततने सवतःभोवती 
एक कोश त्ार करून घेतला, ततला कळलंही 
नाही.. अचानक ततला ततथे गुदमरा्ला लागलं, 
ततने जेवहा आजूबाजूला बतघतलं तेवहा ततला फकत 
काळोखच तदसत होता. बाकी काहीच तदसत नवहतं. 
ती गाणं बंद करून रडू लागली. ती खूप रडत होती, 
ततला सुचत नवहतं का् करावं. अचानक ततला एक 
आवाज ऐकू आला, ती घाबरली..

ती महणाली, “कोण, कोण आहेस तू?” 
तो महणाला, “मला नाही ओळखलं.. मी तुझा 

तमत्र.. झाड बोलतो्.”
“पण तू कसा बोलू शकतोस?” 
“तू जसं बोलू शकतेस तसं मीही बोलू शकतो.. 

बरोबर ना?” झाड महणाले. 
“हो बरोबर आहे. मी का् करू मला काहीच 

सुचत नाही्े सांग की काहीतरी..” गो-गो महणाली. 
“घाबरू नकोस. जेवहा मी बी होतो तेवहा मी 

आनंदी गो-गो

तुझ्ासारखंच खूप घाबरा्चो. मग पाऊस पडला. 
मी जतमनीच्ा आत गेलो, मला कोंब फुटले आतण 
तूच बघ, आता मी तकती सुंदर आतण एक मोठं झाड 
झालो्. बरोबर ना?” झाड महणालं. 

“बरोबर आहे,” गोगो महणाली. 
“मग तसंच जेवहा तू ्ा कोशातून बाहेर 

्ेशील ना, तेवहा तूसुद्ा अशीच सुंदर आतण गोड 
फुलपाखरू बनशील. मग त्ात घाबरा्चं  
का् आहे?”

असं त्ांचं बोलणं चालू होतं. गो-गोचे कोश  
होत ते फुटू लागलं आतण गोड व तवकतसत होऊन 
एका सुंदरशा फुलपाखराच्ा रूपात गो-गो बाहेर 
आली. झाडाच्ा भोवती उडू लागली. ते दोघंही खूप 
आनंदी होते. 

गो-गो महणाली, “मी पण तुझ्ासारखी सुंदर 
आतण मोठं फुलपाखरू झाले.” ्ा ३५ तदवसांच्ा 
प्रवासानंतर ती झाडापासून दूर तनघून गेली, एक 
नवीन झाड शोधण्ासाठी.

बोध- जेवहा आपल्ाला वाटतं की, एखादी 
गोषट संपली, तेवहा ती गोषट संपत नाही तर नव्ाने 
सुरू होते.

-दुर्गा रोवधगान ठ्कूर, आठवी, नांदेड
thakurdurga168@gmail.com
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There once were two moths  who 
fell in  love. They married and 
the mother  had  an egg. The egg  
hatched  and  came out a female 
caterpillar. They named her Gogo. 
She loved to eat. All day, every day, 
she ate. And how much she ate! She 
could eat a whole tree's leaves in a 
day! One day  Gogo caterpillar was 
trying to quickly eat some leaves 
because that’s all she could think 
of. Suddenly, she saw white threads 
wrapping around her feet. When 
she touched them, they were sticky. 
She informed her mother.  Smiling, 
her mother  explained  that it was 
her cocoon coming. “Oh!”  thought  
Gogo. With  the help of  the sticky 

GOGO, THE MOTH
threads, she stuck herself to a tree.

On 34th day, Gogo the moth 
came out and went off in search of 
a new tree. She fell in love a male 
moth whose name was James. 
They married and  Gogo had  an   
egg.    The egg  hatched  and  out  
came a  male caterpillar.  He loved 
to eat, just like Gogo. They named  
him Alan.  A few years later, when 
Alan had developed into a moth, 
Gogo died. Alan was very sad  
but he realised that just like every-
body comes into this earth, they 
have to go.

-Ananya Prashant Deshpande, 
4th, Baner, Pune

de.prashant@gmail.com
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It was nine o’clock in the morning 
when Vidya’s father, Appa, came 
in her room. Vidya was still sleep-
ing. He touched her forehead. It felt 
warm. Vidya was running fever since 
last evening. 

Just then, Appa’s mobile vibrated. 

Amma, Vidya’s mother, was making 
a video call. Appa went outside to 
answer.

“Good morning.” Appa smiled.
“Hey! Had taken a coffee break… 

Where’s Vidya?” Amma greeted.
“In the washroom...” Appa didn’t 
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mention about Vidya’s fever as he 
knew Amma would be worried.

“It’s her Arangetram today… a big 
day for her.” That evening, it was 
Vidya’s first Bharatanatyam stage 
performance.

“Even for you... It’s your PSLV sat-
ellite launch.” Vidya’s mother was a 
rocket scientist.

“Venky, I am suffering from  se-
vere acidity for  last two-three 
days…”

“Rajini, you have been working 
late nights; haven’t come home 
for the whole week. Canteen food 
is okay at times, but it is not like 
home-cooked food…” Appa chided.

“And definitely not like what ce-
lebrity Chef Venkat Iyengar prepares 
and serves at home.” Amma teased. 
Appa was a Chef and owned a big 
restaurant specializing in South In-
dian delicacies.

“Call Dr. Priya… She could pre-
scribe some medicines for immedi-
ate relief.”

“Alright… But don’t tell Vidya 
anything. She will be worried… Hey, 
Vidya! Why are you looking glum?” 
Amma waved when she saw Vidya 
peeping over Appa’s shoulder.

“I’m fine, just nervous... Even you 
aren’t looking fresh today, Amma.” 
Vidya forced a smile.

“Had been up, working all night… 
What’s for breakfast?” Amma 
changed the topic.

“Dosa sandwiches and Rasam 
cooked in lime juice.”

“Your Appa’s recipes are mind-
blowing.”

“Appa has taken a break from his 
restaurant for some days to make 
preparations for Arangetram. Still, 
he goes to market early morning 
without fail, to select fresh vegeta-
bles and other stuff for the restau-
rant, takes restaurant rounds daily; 
though our manager is supervising 
everything.” Vidya gave a detailed 
account.

“That’s his passion. When you 
love your work, everything else 
gets worked out. By the way, ask 
the beautician to drape your sa-
ree properly. It shouldn’t entangle 
in your feet. Safety pins are in the 
cupboard. Before you apply the face 
mask, add some drops of rose water 
to it. Don’t forget your anklet bells. 
They are most important.”

“Amma, don’t worry. We will 
manage everything here. You just 
concentrate on your work. Best of 
luck for your launch.”

“Do your Arangetram well. Click 
photos and record. I will miss all 
this.” Amma’s eyes moistened. She 
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gave Vidya a flying kiss and ended 
the call.

“Appa, did you tell Amma about 
my fever?” Vidya asked.

“No, Dear! But tell me, how 
will you dance… for almost three 
hours?” Appa asked with concern.

“Last year, even Amma was down 
with fever. Still, she worked 
non-stop for 48 hours. If 
I don’t learn from her 
dedication, then what’s 
the point?”

“I think this runs in 
the family. Your Am-
ma’s mother was a 
cycling champion. You 
know, once she rode 
a bicycle with her leg 
in plaster and yet won 
the championship for her 
college?”

“So, I am the third 
generation dedicated fool; 
though you are no less.”

“You women will make a sand-
wich of me one day.” Appa nodded 
as he went into the kitchen.

“Let’s try some coconut chutney 
with it.” Vidya laughed as she an-
swered her ringing mobile phone.

“Hey, Vidya…”
“Hi, Ramya…” Ramya was Vidya’s 

friend. Both were having their Aran-

getram together that evening.
“Vidya, you look dull!”
“Having fever.”
“Will you be able to perform to-

day?”
“Of course! We have been wait-

ing so long for this day! Dance is our 
passion, right?”

“Just like how rockets and satel-
lites are your Amma’s?”

“Just like how Sambars and 
Rasams are Appa’s… We are a 

topsy-turvy family. Appa ignites 
kitchen stoves; Amma ignites 

rockets.” Both laughed.
“Your Amma had called 

mine.” Ramya said. Dr. 
Priya was Ramya’s mother.

“For what…”
“N… nothing impor-

tant… To discuss some-
thing about our event...” 
Ramya bit her tongue as 

she wasn’t supposed to men-
tion the real details of the call, “Can 
Aunty make it for Arangetram?”

“No chance! Her PSLV lifts off in 
the evening around four.”

“Won’t you miss her?”
“I will. This time her team is de-

ploying four satellites of other coun-
tries along with two of ours.” Vidya 
was quiet for a moment. “Her proj-
ect was supposed to be over last 
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month. Accordingly, if you remem-
ber, we scheduled  our Arangetram . 
But the launch got delayed. Actually, 
Appa was to travel abroad for a food 
festival. But he refused as Amma 
wasn’t available. Both of them al-
ways ensure that either of them 
is available for me. It is only that, 
sometimes, things are 
beyond our control.” 
Both the girls then 
confirmed their 
checklist for the 
evening and ended 
the call.

That evening, 
Appa was a busy 
man. He was multi-
tasking between 
welcoming guests 
arriving for Aran-
getram and getting 
final preparations done. 
Though there were many help-
ing hands, he was personally over-
seeing the minute details of the 
event. He was moving around with 
two mobile phones. On Vidya’s, he 
was recording the event. He was 
browsing his, to get live updates of 
Amma’s PSLV launch. 

The launch got slightly delayed 
due to some unforeseen weather 
conditions. But as Arangetram be-

gan and Vidya’s dance commenced, 
news flashed that the PSLV had 
finally lifted off from its base. De-
spite having fever, Vidya effortlessly 
transcended through ‘Pushpanjali’, 
‘Jathiswaram’ and different se-
quences of her dance performance 
for the next two hours. As she com-
pleted ‘Mangala’, the last sequence 

of her dance, news came in 
that the PSLV had successfully 
deployed its onboard satel-

lites into their orbits. It was 
a ‘Mangala’ occasion for 
Appa who had been a pillar 
of strength for both the 
major events for which 

both women were striv-
ing for months. He was 
so happy that they 
had concluded on a 
successful note. The 

guests who were pres-
ent, congratulated Appa. 

Ramya’s father, Dr. Mohan, coaxed 
him to say a few words.

“I feel like superstar Rajinikanth 
today.” An overwhelmed Appa 
quipped. All gave a puzzled look.

“‘Kanth’ means husband. I am 
scientist Rajini Iyengar’s ‘kanth’. So 
am I not Rajinikanth?”

“Yes!” Everyone echoed.
“He is also my Baahubali…” Vidya 
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added.  She and Ramya had changed 
their outfits by now and joined the 
guests.

“Exactly! Multi-tasking on so 
many fronts at a time… Restaurant, 
home, Arangetram, cookery show 
on TV, publishing of his new cook-
book…” Ramya’s father said, patting 
Appa’s arm.

“To mark this day, how about 
adding a new fusion recipe to your 
restaurant menu, Uncle?” Ramya 
suggested. 

“What is it?” Appa asked sur-

prised.
“Rocklet Dosa… The Rocket-Anklet 

Dosa…” Ramya answered. She men-
tioned how Vidya and her Amma 
despite being unwell, had displayed 
sheer commitment.

“And what will be its recipe?” Ra-
mya’s mother asked curiously.

“Dedication and resilience blend-
ed together in the batter of pas-
sion…” All had a hearty laugh over 
this recipe. 

-Prachi Mokashi
mokashiprachi@gmail.com
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