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बिचाऱ्ा बचमण्ा! 
बिती तहानलेल्ा वाटता्त. 

आबि बिती गरम होतं्..

ए.. बचमण्ांनो, इथे ्ा. िघा 
तुमच्ासाठी पािी ठेवलं्. बचव.. बचव..

बचव.. बचव..

थोड्ा वेळानंतर

ए िावळ्ा, शूऽऽ शूऽऽ 
ते पािी बपऊ निोस. 

ते बचमण्ांसाठी ठेवलं्.

बमनू... िा् दुषटपिा आहे हा? 
बपऊ दे िी त्ाला पि पािी.

अगं आई, बचमण्ांना तहान 
लागलेली महिून त्ांच्ासाठी 
ठेवलं् ते पािी. त्ा बिती गोंडस 
असतात. मला खूप आवडतात. 
िावळे नाही आवडत मला.

अरे वा रे वा..! हे िरं्. 
बचमण्ांसारखी िावळ्ांनाही 
तहान लागत नाही िा?

खरंच िी, हे लक्ातच 
नाही आलं माझ्ा. 

आ्बड्ा! 
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तरी ्या हन्यत्ाहि्ातीि िखे्ाचं्या हिचाराशंी मंडळ ि शासन सहमत असिेच अस ेनाही.

कागद, छपाई यांसह सि्ष खि्ष िाढलयाने जानेिारी २०२२ पासून 'ियम्' मावसकािे 
िावर्षक शुलक िाढिून कुररयर िाजधेससवहत ते रु. ११०० करणयात आ्े आहे. 
सधयाचया सभासदांना तयांिे सभासदति असेपययंत आधीप्रमाणेि अंक वमळत राही्, 
यािी कृपया नोंद घयािी. 
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'वयम्Ó' वाचकांनो, दर मसहनयाला २० तारखेपययंत तुमहांला अंक पोहोचला नाही तर 
'वयम्Ó'चया दयूरधवनी कमांकावर सोमवार ते शकुवार सकाळी १० ते संधयाकाळी ६ या 

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

मुखपृष्ठािरी् कोड्ािा क्ू-

धिजापययंत पोहोिणयासा्ठी िाटेत 
घनदाट जंग्, खो् समरुि आवण 
डोंगराती् रसता आहे, तयातून 
तुमिा माग्ष शोधा.

टीप : सुंदर वदसणारे मासे 
पाहून फसू नका. ते तुमिा माग्ष 
अडिणयासा्ठी आहेत.
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Family means 
caring!

आपलं स्वत:चं घरचं कुटुंब, आपल्या प्रेमळ 
नयातरे्वयाइकयांचं व्वसतयाररत कुटुंब, शरेजयारचरे, शयाळेतलरे 
वमत्र असं मोठं कुटुंब ्यांच्याशी आपली मनं 
जोडलरेली असतयात. त्यांच्याबरोबरच्या नयात्यांतून 
आपल्यात एक स्रेहयाळ भया्वनया रुजलरेली असतरे. 
आपल्या्वर प्रेम करणयारी, समजून घरेणयारी मंडळी 
महणजरे आपलं कुटुंब. पण कुटुंबयातली नयातीही कधी 
एकतर्फी नसतयात. आपणही त्यांनया समजून घरेतो, 
महणून नयाती वटकतयात. हरे वजथरे होत नयाही, वतथरे नयाती 
व्वसकटतयात. अगदी घरच्यांशीही कधीतरी जरया 
वर्सकटतंच नया, जरेवहया आपण त्यांनया समजून घरेत 
नयाही तरेवहया. वज्वलग वमत्रयांमध्रेही कट्ी-बट्ी होतरेच. 
त्यातूनच तर आपण वशकत जयातो, नयाती जोडण्याचं, 
वटक्वण्याचं तंत्र. 

१५ मरे हया वद्वस ‘्ुनया्टेड नरेशनस’ महणजरे 
अनरेक रयाष्टयांच्या संघटनरेतर्फे ‘International 
Family Day’ महणून मयानलया जयातो. जगभरयात 
कयाही प्शन समयान असतयात, त्यांची चचयाचा ्या 
वनवमत्यानरे होतरे. गरेलरे ्वरचाभर ्या व्यासपीठया्वर एक 
व्वर् चवचचालया जयातो्, तो 
महणजरे- ‘घरयात घुसलरेल्या 
तंत्रज्यानयाचरे कुटुंबया्वर होणयाररे 

‘वयम्’ दोस्तांनो, 
पुनहया सुरू झयालरेल्या शयाळेतल्या मजया पुररेपूर 

अनुभ्वल्या असतील तुमही. आपली शयाळया महणजरे 
आपलं एक कुटुंब असतं नया! अनरेक वशक्षकयांच्या 
बोलण्यातून ऐकलं की, प्त्क्ष शयाळया पुनशच सुरू 
झयाल्या्वर ्वगचा महणजरे जणू ‘पयाखरयांची शयाळया’  
झयाली होती. 

‘पयाखरयांची शयाळया भररे वपंपळया्वरती, 
वचमण्यांची पोररे भयारी गोंगयाट करती...’  

ग. ह. पयाटील ्यांच्या कव्वतरेतलया मयाहोल स्वचात्र होतया. 
मध्रे दोन ्वरषं घरयातील ठरया्वीक मयाणसयांच्या 
कुटुंबयात अडकलरेलरे तुमही शयाळेच्या मोठ्या कुटुंबयात 
आल्या्वर हरे असं होणं स्वयाभयाव्वक आहरे. प्त्क्ष 
एकमरेकयांनया भरेटून स्वचा हया्वभया्वयांसह, टयाळ्या, ढुश्या, 
टपल्या, वमठ्या मयारत होणयाऱ्या गपपयांची सर 
सक्ीन्वरच्या सं्वयादयालया कशी ्रेणयार? दूरगया्वी 
हॉसटेलमध्रे / आश्रमशयाळेत रयाहणयाऱ्या मुलयांनया 
मयावहती्रे, आई-बयाबयाच्या थोपटण्याची सर 
र्ोन्वरच्या ‘गुडनयाईट’लया नसतरे, तसंच र्ोन-
गपपयांचं होतं. 
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परिणाम.’ अनेक विचाििंत अभ्ास किताहेत 
्ािि. तुमहही ति ्ािि नककहीच विचाि मांडू शकता. 
चांगले, िाईट दोनहही परिणाम अनुभिले आपण. 
चांगल्ा परिणामांचही ्ादही लगेच मनात त्ाि 
झालही- लांबलांब िाहणाऱ्ा नातलग, वमत्रगण 
्ांच्ाशही वहच्ुयुअल भेटींचा आनंद कसा लुटला... 
घिातल्ा सिाांनही वमळून निहीन तंत्रज्ानाच्ा मदतहीने 
काहही आिडही एकवत्रतपणे कशा जोपासल्ा... 
आमच्ा सोसा्टहीतल्ा सफाई कमयुचािही उषाने 
वतच्ा मुलासह ऑनलाइन अभ्ास करून दहािहीचही 
पिहीक्ा कशही वदलही... 

Family is caring… हेहही आपण अनुभितो. 
एकमेकांच्ा तनाचही (शिहीिाचही) तशहीच मनाचहीहही 
काळजही घेतं, ते आपलं कुटुंब. लहान असताना 
मोठही माणसं आपलही काळजही घेतात, ्ाचही सि् 
आपल्ाला लागलेलही असते. पण मोठं होण्ाच्ा 
प्रिासात आपणहही आपल्ा घिातल्ा मोठांचही 
काळजही घ्ािही असं तुमहांला िाटू लागतं ना! 
त्ातून ति आमच्ा उषाच्ा मुलाने वतला आग्रह 
केला कही शाळा ऑनलाइन आहे, ति तुझं िावहलेलं 

वशक्ण पूणयु कि. ्शने त्ाच्ा बाबाला 
सित:च्ा झूम वचत्रकला िगायुत घेतलं 

आवण त्ाचं कला-िेड शमल्ाचा 
आनंद त्ा दोघांनहीहही लुटला. रि्ाने 

वतच्ा फॅशन 
जिेलिहीच्ा गुगल 
कलासरूममध्े 

आजहीला दाखल 
करून घेत घिात 
गुगलही टाकलही! 
घिात तंत्रज्ान 
वशिलं आवण 
अनेकांच्ा 
िावहलेल्ा इच्ा 

पूणयु कितं झालं!! आवण हे जुळिून आणलं तुमच्ा 
ि्ाच्ा मुलांनही!!! 

आपल्ा अनुभि-सपर्धेतून जाणिलं कही, 
Family means caring… हे कळलेल्ा तुमहही 
मुलांनही घिातलही कामं सितःहून शेअि केलहीत. 
कोणत्ाहही कामात कमहीपणा नसतो, ‘हही कामं 
बा्कांचही’ असंहही नसतं, हे तुमहांला बिोबि 
उमगलं्. तुमच्ा वपढहीत तिही सत्रही-पुरुष समानता 
्ेणाि, ्ाचही बेगमही तुमहही किता्. आमहांला हे फाि 
वदलासा देणािं िाटतं!

Family means caring… हे समजलेल्ा 
लहान मुलांचं वचत्रण किणािही एक ्ान कविता 
संदहीप खिे ्ांनही िचलही आहे. 

करून करून काळजही माझही, करून करून लाड
दमलात तुमहही आई बाबा... झोपा जिा गाढ!
पुढच्ा कडव्ात शहाणा मुलगा आईबाबांना 

अनेक प्ररॉवमसेस देतो. 
त्ाच्ा पुढचं कडिं ति कोणत्ाहही आई-बाबांना 

गवहिरून ्ेईल असंच आहे-
घट्ट वमटा डोळे, तुमहा कुशहीमध्े घेतो
पांघिा्ाला माझं मऊ पांघरूण देतो
झालो आता मोठा, सांगा ्ळेल तुमहा कोण?
आई-बाबा, तुमहही आता मुलं माझही दोन !
सलहील कुलकणणी ्ांनही त्ाला इतकही ितसल 

चाल वदलही्े आवण त्ांचा मुलगा शुभंकि ्ाने ते 
इतकं प्रेमाने गा्लं् कही, हे गाणं महणजे मुलाने 
आई-बाबांसाठही महटलेलं अंगाईगहीत झालं्. 

प्रेमापोटही भूवमका (िोल) बदलत एकमेकांचही 
काळजही घेतं, ते खिं कुटुंब.. मग ते चाि वभंतहीतलं 
असो कही विसतारित असो!

‘ि्म्’ कुटुंबातल्ा बचचेकंपनहीला का् िाटतं 
्ाबद्दल?

-शुभदा चौकर  
cshubhada@gmail.com
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एच. जी. म्हणजचे ्हबर्ट जॉज्ज वले्स ्ह ेइगं्रजीतले ्सपु्रस्सद्ध लेखक आसण दरूदर्शी सवचारवतं. 
त्ांनी पषुकळ कथा, कादंबऱ्ा, लखे इत्ादी ्सास्हत् सलस्हलं अ्सलं तरी इगं्रजीतील आद्य 
सवज्ानकथालखेक म्हणनू आज्ही त्ाचं्ा नावाला सवर्षे मान सदला जातो. ‘द राइम मर्ीन’, 
‘सद इनसवसिबल मनॅ’ ्ा त्ाचं्ा कादबंऱ्ाचंी नाव ंतमु्ही नककीच ऐकली अ्सतील. त्ाचं्ा ‘द 
मॅसजक र्ॉप’ ्ा जरा वगेळ्ा धारणीच्ा कथचेा ्हा सववैर अनवुाद. 

तसं तर त ेजादचू ंदकुान मी दरुून एकदोनदा 
पाहिल ंिोत.ं काचचे्ा हिडकीत माडूंन ठेवलेल्ा 
त्ा मजदेार वसत-ू जादचू ेचेंडू, जादचू ेपक्ी, 
बोलक्ा बािलु्ा, जादचू्ा सामानान ेभरलले्ा 
टोपल्ा, का् हन का्! मला सवतःला त्ा दकुानात 
जावसं ंकधी वाटल ंनवित,ं पण त्ा हदवशी हजपने 
मला बोटाला धरून दकुानाकडे अगदी ओढूनच 
नले.ं िर ंमिणज ेमला आठवत िोत,ं त्ानसुार ते 
दकुान दसुरीकडे कुठेतरी िोत.ं. सक्कसच्ा जवळ, 
की ऑकसफड्ड सट्ीटच्ा कोपऱ्ावर, की बिुतके 
िॉलबोन्नमध,े पण आता तर त ेइथ ेसमोरच हदसत 
िोत!ं त्ाच्ा लिानशा बोटानंी शोकेसच्ा काचेवर 
टकटक करत हजप मला आतल्ा वसत ूदािवत 
िोता. “त ेबघ ना बाबा, िळूिळू अदशृ् िोणार ंअंडं, 
िऱ्ािऱु्ा बाळासारिी रडणारी बािलुी, आहण ते 
बघ त्ा िोक्ावर का् हलहिलं् - ‘ि ेहवकत घ्ा 
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आणि तमुच्या णमतयाांनया थक्क ्करया!’ मलया मयाहीत 
आह ेत े्कया् आह.े त्या गोल टो्कदयार टोप्याांखयाली 
्कयाही पि ठेवलां नया, तरी अदशृ् होतां!” 

णिप ्कयाही हट्ी मलुगया नवहतया, पि त्याच्या 
हयातयात घट् प्कडललेां मयाझां बोट तो न्कळत 
द्ुकयानया्कडे खचेत होतया. शवेटी आमही णशरलोच 
दयार ढ्कलनू त्या लहयानशया अरांद द्ुकयानयात. आत 
थोडया अांधयारच होतया. आधी तर द्ुकयानयात ्कोिीच 
णदसलां नयाही, मग इ्कडेणत्कडे पयाणहलां, तर ए्कया 
्कयाउंटरवर वयाघयाचया पतुळया णदसलया, गांभीर, द्याळू 
निरचेया, डो्ंक हलवत बसललेया वयाघ. मग णदसले 
्कयाचचे्या शो्ेकसमध् ेस्फणट्कयाच ेगोल, ियादचू ेपते् 
धरललेया णचनीमयातीचया हयात, मयास ेठेवया्च्या गोल 
्कयाचचे्या बरण्या, आत सस्रांग लयावललेी ए्क ियादचूी 
हटॅ, िणमनीलया टे्ूकन खपू ियादचू ेआरस ेठेवललेे 
होत.े त्यात आमची मिदेयार ्रणतणबांबां णदसत होती, 
्कधी बयारी्क आणि उंचच्या उंच, ्कधी लठ्ठमठु्ठ, 
्कधी भलांमोठं डो्ंक, तर ्कधी पया्च गया्ब. ती 
बघनू आमही हसतो्, तवेढ्यात ्कयाउंटरच्या मयागे 
अचयान्क द्ुकयानदयार अवतीि्ण झयालया. तोही िरया 
चमत्कयारर्कच वयाटलया. ए्क ्कयान लहयान, ए्क मोठया. 
पढेु आललेी टो्कदयार हनवुटी. ्कयाळेभोर ्ेकस आणि 
िरया णपवळसर णनसतिे ्कयाांती. 

“्कया् सवेया ्करू आपली?”
“मयाझ्या मलुयासयाठी ्कयाहीतरी मिदेयार ियादचूी  

गोषट हवी्.”
“अां... असां ्कयाहीतरी?” त्यान ेिरया डो्ंक 

खयािवलां आणि डोक्यातनू ए्क ्कयाचचेया चेंडू ्कयाढून 
आमच्यासमोर धरलया.

“अर ेवया, छयान!” मी हसनू महियालो. द्ुकयानयात 
चक्क ियादचूया ्र्ोगही पयाहया्लया णमळेल असां मलया 
वयाटलां नवहतां. 

“आह ेनया मिया?” द्ुकयानदयार महियालया. णिपने 
तो ियादचूया चेंडू घ्या्लया हयात पढेु ्ेकलया, तो ्कया्, 

द्ुकयानदयारयाच्या हयातयात ्कयाहीच नवहतां!
“चेंडू तझु्या णखशयात आहे.” द्ुकयानदयार महियालया,  

आणि खरांच ्की, चेंडू णिपच्या णखशयातच होतया!
“्याची ्कया् ण्ंकमत आहे?” मी णवचयारलां.
“्या ्कयाचेच्या चेंडंूचे आमही पसेै घते नयाही. ते 

आमहयाांलया ्ुफ्कट णमळतयात.” असां महित द्ुकयानदयारयाने 
आिखी ए्ेक्क चेंडू त्याच्या ्कोपरयातनू आणि 
मयानेतनू बयाहेर ्कयाढलया. णिप द्ुकयानदयारया्कडे  
पयाहत होतया.

“घ ेनया तलुया हे दोनही चेंडू. आणि, तलुया चयालत 
असेल, तर हया मयाझ्या तोंडयातनू आलेलया पि घ.े  
हया धर!”

णिपने ्कयाही न बोलतया त ेसगळे चेंडू घतेले.  
पनुहया मयाझां बोट प्कडून तो पढुची ियाद ूबघया्लया 
सजि झयालया.

“आमच्या सगळ्या लहयानसहयान ियादईु गोषटी 
आमही अशयाच आितो.” द्ुकयानदयार महियालया. मी 
हसलो, आणि गमतीने महियालो, “ हो नया, ठो्क 
मयालयाच्या द्ुकयानयात ियाऊन आिण्यापके्या हे  
सवसत आहे!”

“तसां महिया हवां तर, पि शेवटी ्कयाही झयालां, तरी 
तमुहयाांलया ण्ंकमत चु्कवयावी लयागतचे! आमच्या रोिच्या 
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वापराच्ा वस्तू आणि मोठमोठ्ा वस्तू आम्ही 
्टॅमधतून काढून घे् ो. आणि बर ंका सर, खऱ्ा 
जादतूच्ा गोषटींच ंठोक दकुान नस् ंकुठे्ही. आमच्ा 
सगळ्ा गोषटही एकदम अससल, खऱ्ा जादतूच्ाच 
अस्ा्. कोि्ही्ही फसवाफसवही ना्ही.”

णजपकडे पा्् ्ो म्िाला, “चागंला मलुगा 
आ्से ्तू. ्ा दारा्तून फक् चागंलही मलुचं आ् 
्ऊे शक्ा्.”

त्ा दकुानदाराच्ा बोलण्ाला पषुटही म्ितून 
कही का्, दाराबा्रे एका मलुाचा ्ट्ट आणि 
आरडाओरडा ऐकू ्ऊे लागला. “अं... अ.ं.. मला 
आ् जा्चं् ! आत्ाच्ा आत्ा!” काचे् तून एका 
गोऱ्ा, गबदलु मलुाचा णचडका, वडेावाकडा केलेला 
चे् रा णदसला आणि ्ो दारावर थपडा मार्ो् 
असं् ही णदसल.ं मही त्ाला दार उघडा्ला णनघालो, 
्ेव्ा दकुानदार म्िाला, “का्ही उप्ोग ना्ही, सर, 
दार उघडिारच ना्ही.”

“्े कस ंका्?” मही णवचारल.ं 
“जादतू!”
“्ा,ं” दकुानदार णजपला म्िाला, “णमतानंा 

दाखवा आणि थकक करा- ्व ं्ो्ं ना ्ुला, बघ 
्ुझ्ा णखशा्!” 

काउंटरवरून पढेु वाकून दकुानदारान ेणजपच्ा 
णखशा्तून ्े खोकं बा्ेर काढल.ं ् ेकाढ्ाना त्ाचं 
शरहीर एकूि भल्चं लांबलचक झालले ंणदसलं! 
मग त्ान े‘कागद’अस ंम्ितून ्ॅटमधतून कागद बा्रे 
काढला, त्ाच ं्ोंड ् ेजितू दोरहीच ंरहीळ ठेवा्चही 
डबही.. त्ा्तून ्वही ्ेवढही दोरही घऊेन त्ान ेदा्ानेच 
्ही ्ोडलही आणि खोकं छान बाधंतून टाकल.ं ् ेरहीळ 
नं् र णगळल ंकही का् मा्ही् ना्ही. एका बा्लुहीच्ा 
नाकाशही धरून मिेबत्ही पटेवलही, त्ा् आपलं 
लाखसेारख ंलाल लाल झालले ंबोट धरल,ं आणि ्े 
खोक्ावर ठेवतून खोकं सहीलबदं केल!ं

णजपला ्वही असिारही रडकही बा्लुही आणि 

अदशृ् ्ोिार ंअंडं माझ्ा णखशा्तून णनघालं. णजप 
का्ही बोलला ना्ही, ्रही त्ाच्ा भावभावनाचंा खळे  
त्ाच्ा चे्ऱ्ावर अगदही सपषट णदस् ्ो्ा.

्वेढ्ा् मला माझ्ा ्टॅमधे का्ही्रही ्ालचाल 
जािवलही. मही दचकून ्ॅट काढलही ्र एक 
बावरलेलं कबत्ू र भुर्रकन बा्ेर उडालं आणि एका 
खोक्ा् जाऊन बसलं.

“वेंधळंच आ्े!” असं म्ि् दकुानदाराने 
माझही ्टॅ ्लवलही आणि दोन्हीन अंडही, एक मोठही 
काचचेही गोटही, घड्ाळ, स्ासा् अदशृ् ्ोिारही 
अडंही आणि ढहीगभर रगंही् कागद बा्ेर काढला. 
“्मु्ालंाच म्ि्ो् असं ना्ही ्ं, सर, सगळ्ाच 
णगऱ्ाइकाचंं पाण्लं, का् का् बरोबर घऊेन णफर् 
अस्ा् लोक!”

बोल्ा बोल्ा ्ो कागदाच्ा वाढत्ा ढहीगामागे 
णदसेनासा झाला. 

“बर,ं झालं का आ्ा, माझही ्ॅट द्ा पर्. आणि 
णक्ही णबल झालं?” मही णवचारलं, पि पलहीकडून 
का्हीच उत्र ्ईेना. आम्ही शेवटही काउंटरच्ा मागे 
जाऊन पा््ो, ्ो कोिहीच ना्ही! आमचही जादतूच्ा 
आरशांमधलही वेडहीवाकडही प्रण्णबबं ंआणि जणमनहीवर 
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पडललेी माझी हटॅ! एक ससा त्ातनू उडी मारून 
बाहरे आला आणि पळून गलेा. 

“बाबा, मला ह ेदकुान खपूखपू आवडल!ं” णिप 
हळूच महिाला. 

णिपच ंसगळं लक्ष त्ा सशाकडे होत,ं त्ामळेु 
काउंटर अचानक लाबं होऊन आमचा दारातनू बाहेर 
िा्चा रसताच बदं झाला्, ह ेत्ाला णदसल ंनाही, 
पि मला णदसल ंआणि माझ्ा मनात शकेंची पाल 
चकुचकुली. 

“सशा, सशा, िाद ूकर,” णिप महिाला. 
अचानक णतथ ेआधी नसलले ंएक दार आल,ं त्ा 
दारातून ससा पळून गलेा आणि दकुानदार थोडासा 
हसत बाहरे आला. त्ाच्ा चहेऱ्ावर थोडे णमससकल 
आणि थोडे मला आवहान दिेार ेभाव होत.े 

“चला तमुहालंा आमची शोरूम दाखवतो,” 
तो महिाला. “इथल्ा एकूि एक वसत ूअगदी 
अससल िादईु आहते बर,ं हातचलाखी नाही. शंभर 
टकके खरी िाद!ू.. अर,े ह ेका्!” बोलता बोलता 
त्ान ेमाझ्ा कोटाच्ा बाहीवर णचकटून बसलेलं 
काहीतरी त्ाच्ा शपेटीला धरून ओढून काढलं; 
एक छोटासा णिसकारिारा, ओचकारिारा, चावरा, 
तडिड करिारा लाल सतैान! दकुानदारान ेएखाद्ा 
उंदराला िेकाव ंतस ंत्ाला काउंटरच्ा माग ेिेकून 
णदल.ं रबरीच असावा तो, पि तरी क्षिभर मला...! 
सदुवैान ेणिपन ेह ेकाही पाणहल ंनाही. मी णिपकडे 
पाहत दकुानदाराला हळू आवािात णवचारल,ं 
“असल्ा आिखी काही गोषटी नाहीत ना इथे 
तमुच्ाकडे?”

“ह ेकाही आमच ंनाही्!े” दकुानदार पि हळू 
आवािातच महिाला. “तमुच्ाच बरोबर आलं 
असले! सवतःच्ा नकळत का् का् बरोबर घऊेन 
णिरत असतात लोक!” 

णिप तर णतथली एकेक िादचूी वसत ूबघताना 
अगदी रगंनू गलेा होता. दकुानदार त्ाचं ंवि्णन करत 

असताना त्ाने माझं बोट सोडून त्ा दकुानदाराचं 
बोट घट्ट धरलं. त ेदोघ ंपढेु आणि मी माग ेअसे 
आमही शोरूममध् ेआत आत चाललो. त्ा 
हातचलाखी करिाऱ्ा मािसावर मी आता बारीक 
लक्ष ठेवून होतो. आत ती िागा बरीच मोठी होती. 
िादगूार सटेिवर वापरतात तसे सटटँड इकडेणतकडे 
पडले होत.े खाबं, कमानी, त्ातनू दसुऱ्ा 
णवभागाकंडे वळिार ेरसत,े न बोलता तमुच्ाकडे 
टक लावून बघिार ेसाहाय्क, गोंधळात टाकिारे 
आरसे णन पडद.े आमही कुठून आत णशरलो होतो, 
तचे आता माझ्ा लक्षात ्ईेना. 

णिप मात्र मिते होता. िादनेू चालिारी 
आगगाडी, पटेीचे झाकि उघडताना िादचूा शबद 
महटला, की णिवंत होिार ेखळेातले सैणनक ... तो 
शबद मला नीट ऐकू आला नाही, पि णिपला तो 
लगचे कळला. दकुानदाराने ती पटेी हवेत उंच धरून 
हलवताच ती लगचे णिपचं नाव, पत्ा घालून पकॅ 
होऊन आली.

“सागंतो का्, सगळी खरी िाद ूआहे 
आमच्ाकडे!” दकुानदार मला हसून महिाला. 
“िरा िासतच होती् ेही खरी िाद!ू” मी महिालो. 
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दकुानदार जिपला एकेका वस्तूची िादतू दाखव्, 
जिकव् हो्ा आजि जिपलाही ्ी अगदी लगचे 
िम् हो्ी. मला मात्र ्ी िागा आ्ा फारच जवजचत्र 
वाटायला लागली हो्ी. आपल ंलक्ष नस्ाना जिं्ी, 
िमीन, छ्, खरुयाया हळूच वडे्ावाकड्ा हल्ाहे् 
आजि वाकुलया दाखव्ाहे्  अस ंमला वाटायला 
लागल.ं आजि एका कोपऱया्ल े् ेजवजचत्र मुखवटे!! 
एका खाबंाला टेकून उिा असललेा एक साहाययक 
्र सव्ःरया चहेऱयाचा एकेक अवयव ओढून 
काही्री जवद्तूपच प्रकार कर् हो्ा. सव्ःचं नाक 
दोरीसारख ंलाबं खचेतून तयान ेगळ टाकावा ्सं लाबं 
टाकून जदल!ं जिपला 
मात्र असल ंजवजचत्र 
काही िािव् नसाव.ं

“बाबा, बघ ह,ं 
लपडंाव!” ्ो मधयचे  
माझयाकडे पाहतून महिाला. 
मी काही बोलायरया आ् 
दकुानदारान ेएक मोठा 
ररकामा ड्रम जिपवर पालथा घा्ला.

“थाबंवा ह े्ाबड्ोब! घाबरले ना ्ो. उचला ्ो 
ड्रम!!” मी ओरडलो.

न बोल्ा दकुानदारान ेड्रम उचलला. आजि 
काय, खाली कोिीच नवह्!ं कोिी्री माझ ंहृदय 
धरून जपळवटाव ंअस ंमला झाल!ं

“बास झाला हा मतूखयापिा! माझा मलुगा कुठाय?” 
मी ओरडलो. 

“साजंग्ल ंना, ही खरीखरुी िादतू आह,े 
फसवाफसवी नाही.”

मी दकुानदारारया अगंावर धावतूनच गलेो, ्ो 
जनसटला आजि माझी उडी पडली, ्ी अधंारा्. 
थड्! मी अचानक बाहरे रसतयावर आलो हो्ो, 
आजि माझया ििेारीच थोडा गोंधळललेा जिप हा्ा् 
चार खोकी घऊेन उिा हो्ा! मी जदसलयावर तयाने 

माझं बोट घट्ट धरलं. मी माग ेवळून पाह्ो, ्र 
आ्ा दकुानाचा कुठे मागमतूस जदसेना.

आमही पर् ये्  अस्ाना जिप महिाला, “मस् 
हो् ंना ् ेदुकान, बाबा?”

“हं, पि छोट्ा मलुानंी रोिरोि नाही  
िायचं ज्कडे.”

घरी यऊेन आमही खोकी उघडून पाजहली ्वेहा 
मला िरा हायसं वाटलं. ् ेसैजनक आजि इ्र 
चागंलयापकैी खळेिी हो्ी तयां् , पि आपली 
नेहमीसारखी. तया् काही िादतूजबदतू जदसली नाही. 

एक खरखंरु ंछानदार मािंराचं जपललतूही हो्ं 
एका खोकया्.

बरचे जदवस, िवळिवळ सहा मजहने 
गलेे. काही जविषे घडलं नाही. एक जदवस 
मी िरा सावधपिे, आडवळिाने जिपला 
जवचारलं, “काय र,े ्झेु हे सैजनक जिवं्  
झाले, ्र आवडेल का ्लुा?”

“तयारंया पटेीचं झाकि उघड्ाना 
मी िादतूचा िबद महटला ना, की हो्ा्च ् ेजिवं्, 
महितून ्र मला आवड्ा्!”

मला आशचयया वाटलंय असं मी दाखवलं नाही. 
पि तयानं्र मी अधतूनमधतून जिप खळे् अस्ाना 
डोकावतून पाह् अस्ो. अितून ्री मला काही कधी 
िादतू हो्ाना जदसली नाही. खर ंकाय ् ेठरविं मोठं 
अवघड आहे!

राह्ा राजहला प्रशन पिैाचा, मला ्र उधारी 
जबलकुल आवड् नाही, पि पसेै द्ायचे जक्ी, 
कुिाला आजि कसे? तया लोकानंा जिपचा पत्ा ्र 
माही् आहे, मी मनािी महि्ो. आ्ा तयानंी जबल 
कधी पाठवायचं, हे मी तयारंयावरच सोपवलं आह.े

 -धनवतंी हर्डीकर 
dhanavanti@gmail.com

(जिक्षि्ज्ज्ञ) 
(कथे्ील जचत्रं इंटरनेटवरून सािार)
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आंब्याच्या पेटीची गयाडी

साहित्य- रिकामी आंब्ाची पेटी, अॅक्रेलिक 
किर्स, िंगीत िोकि, कार्डबोर्ड, वा्ा 
गेिेल्ा रीरी, एम-रीि, वाल््सश, 
रजावटीराठी सटीकर्स वगिैे रालित्.
कृती- आंब्ाची रिकामी पेटी कपड्ा्े 
सवच्छ करू् घ्ा. अॅक्रेलिक िंगां्ी लतिा 
िंगवू् घ्ा. िंग रुकल्ावि रव्स बाजू्े 
वाल््सश िावा. एक लिवर रंपूर्सपरे 
वाळल्ावि िुरऱ्ा लिवशी लतच्ा चाििी 
बाजूं् ी फोटोत िाखलवल्ाप्रमारे िंगीत िोकि 
गुरंाळू् घ्ा. आता ल्कामी रीरीच्ा 
आकािाचे आठ कार्डबोर्डचे गोि कापा. 
गारीच्ा प्रत्ेक चाकाराठी, प्रत्ेकी िो् 

कार्डबोर्डचे गोि एकमेकां्ा लचकटवू् 
त्ाच्ा िोनिी बािेिीि बाजूं्ा 

उन्हाळ्हात फळहंाच्हा रहाजहाचं, आंब्हाचं 
स्हागत घरोघरी ्ोतं. ्हा ्र्षी जर 
आंब्हाची पेटी आणलीत, तर त्हातले 
आंबे संपल्हा्र ततच्हापहासून अशी 
मसत गहाडी त्हार करहा, ज्हात खेळणी, 
पुसतकं, महातसकं, ्त्तमहानपत्र, शोभेचं 
झहाड असं कहा्ी्ी ठे्ू शकहाल.

प्रत्ेकी एक अशी रीरी लचकटवा. ्ामुळे 
आपल्ा गारीची चाकं मजबूत िोतीि आलर 
्ा गारीचं वज् पेिू शकतीि. रीरीच्ा वि 
गोि कागि लचकटवू् त्ावि पुनिा िोकि 
गुंराळा. अशा प्रकािे चाि चाकं ब्वू्  
झाल्ावि, एम-रीि्े िी चाकं पेटीिा 
लचकटवा. (्ाराठी घिातल्ा मोठ्ा 
माररांची मित जरूि घ्ा.) 

िुरऱ्ा लिवशी, तुमच्ाकरे अरिेल्ा 
रजावटीच्ा रालित्ा्े ्ा त्ाि झािेल्ा 
गारीिा रजवा. 

-SßM¤Âæ ß€ÙæÜè 
swarupamv@gmail.com 

Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó ×ð 2022 11



‘कपड्यांन्यही कान असतात!’ अशी नवी 
म्हण प्रचलित झाल्ास आशच््य वाटा्िा नको, 
कारण िवकरच ‘ऐकणारे’ कपडे वापरात ्ेणार 
आ्हेत. असे कपडे लशवण्ासाठी, अमेररकेतल्ा 
मॅसेच्युसेट्स इन्स्टट्यूट ऑफ टेक्नॉिनॉजी (MIT) 
्ा सं््ेतीि वाई ्ान आलण त्ांच्ा इतर 
स्हकाऱ्ांनी एका वलैशष्ट्पयूण्य कापडाची लनलम्यती 

केिी आ्ेह. वाई ्ान आलण त्ाचं्ा स्हकाऱ्ांनी, 
दाबाद्ारे लनमा्यण ्होणाऱ्ा लवद्युत् प्रवा्हाचा 
(Electric Current) वापर केिा आ्हे. ्हे 
संशोधन ‘नेचर’ ्ा शोधपलरिकेत नयुकतंच प्रलसद्ध 
झािं आ्ेह.

जेव्हा एखादा आवाज लनमा्यण ्होतो, तेव्हा तो 
्हवेतीि कंपनांद्ारे (Vibrations) दयुसऱ्ा 

लवकरच ‘ऐकणारे’ कपडे वापरात 
येणार आहेत. महणजे आपलया 
आसपासची पानांची सळसळ, पकयांचा 
ककलकिलाट आकण हॉन्नचा आवाजही या 
कपडांद्ारे सपषटपणे ऐकता येईल... 
हा नवीन शोध अफलातून आहे! 
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ठिकाणापर्यंत पोचवला जातो. ही कंपनं आपलर्ा 
कानाचर्ा पडद्ावर आदळतात व तेथील दाबात 
बदल होतो. र्ा बदलांचं कानातलर्ा कण्णशंकू 
(Cochlea) र्ा अवर्वाद्ारे ठवद्युत-संदेशांत 
(Electric messages) रूपांतर केलं जातं. 
तर्ानंतर हे ठवद्युत-संदेश मजजापेशींद्ारे (Neu-
rons) मेंदूपर्यंत पोचवले जातात आठण मेंदूला 
कानावर पडलेलर्ा आवाजाचं ज्ान होतं. 

वाई र्ान र्ांनी तर्ार केलेलं कापड अशाच 
प्रकारचर्ा ठरिर्ांवर आधारलेलं आहे. महणजे समजा 
आपण र्ा कापडाचा ड्रेस घातलार् आठण कानाला 
हेडफोन लावून घराचर्ा आवारात उभे आहोत... 
इतकर्ात जवळ आलेलर्ा ठचडकर्ा कुत्राकडरे 
ठकंवा चयुकचयुक करत जाणाऱर्ा उंदराकडरे आपले 
लक्ष नाहीर्े, तरी आपलर्ा ड्रेसला ते समजेल व तो 
आपलर्ाला सावध करेल. आहे की नाही कमाल?

हे कापड तर्ार करणर्ासािी सयुती धागा आठण 
पॅरा-अमाइड नावाचर्ा पॉठलमरचा कृठरिम धागा, र्ा 
दोहोंचा वापर केला आहे. हे दोन धागे एकमेकांशी 
काटकोन (Right Angle) करतील, अशा 
सवरूपात हे कापड ठवणलं आहे. र्ा ठवठशषट 
धागर्ांमयुळरे आठण तर्ांचर्ा ठवठशषट रचनेमयुळरे र्ा 
कापडाला, कानाचर्ा पडद्ाचर्ा गयुणधमायंसारखे 
गयुणधम्ण प्रापत होतात. तर्ामयुळरे आपला सपीकर फोन 
जसे आजूबाजूचे आवाज ठटपतो, तसेच हे कापडही 
आवाज ठटपेल. 

र्ाच कापडात, दाब ठदलर्ावर ठवद्युत् प्रवाह 
ठनमा्णण करणारा धागा वापरला आहे. हा धागा चार 
थरांनी ठमळून तर्ार झाला आहे. र्ातला एक थर 
हा काब्णनर्युकत पॉठलएठथठलनपासून बनलेला आहे. 
र्ा थरामयुळरे हा धागा कापडात ठवणता र्ेतो. दयुसरा 
थर हा, पॉठलवहार्ठनठलठडन फलयुओराइडपासून 
तर्ार केलेलं एक ठमश्र-पॉठलमर आठण बेररअम 
टार्टॅनेटचे अठतसूक्म कण, र्ांचर्ा ठमश्रणाचा आहे. 

र्ा थरावर दाब ठनमा्णण झाला की ठवद्युत् प्रवाह 
ठनमा्णण होतो.

 र्ा धागर्ातला ठतसरा थर हा वीज वाहून नेऊ 
शकतो, कारण तो तांबर्ापासून तर्ार केला आहे. 
चौथा थर हा सटार्रीन र्ा रसार्नापासून बनवलेलर्ा 
एका पॉठलमरचा असून, तो र्ा तीनही थरांभोवतीचं 
आवरण महणून वापरला आहे. हा धागा आपलर्ा 
केसाचर्ा फार तर दहापट जाड असेल. फकत दहा 
सेंठटमीटर लांबीचा असा धागा महणजे धागर्ाचा 
छोटा तयुकडा एका ड्रेसला पयुरेसा िरतो.

जेवहा धवठनलहरींमयुळरे हवेत कंपनं ठनमा्णण 
होतात, तेवहा प्रथम पॅरा-अमाइड व सयुती 
धागर्ांपासून बनलेलं हे कापड, ही कंपनं ठटपून 
घेतं. तर्ानंतर ही कंपनं र्ाच धागर्ांद्ारे, चार 
थरांचर्ा धागर्ापर्यंत पोचतात. ही कंपनं नंतर, 
र्ा धागर्ातलर्ा बाहेरचर्ा महणजे रबरासारखर्ा 
थराद्ारे, दाबाद्ारे ठवद्युत् प्रवाह ठनमा्णण करणाऱर्ा 
थरापर्यंत पोचतात व तर्ातून ठवद्युत् प्रवाहाची ठनठम्णती 
होते. हा ठवद्युत् प्रवाह तांबर्ाचर्ा थराद्ारे छोट्ा 
धवठनक्षेपकासारखर्ा साधनाकडरे पािवला जातो 
व तर्ाचं रूपांतर पयुनहा आवाजात होतं. हा कपडा 
तीव्र, तसंच अगदी बारीक आवाजही ठटपू शकतो. 
तर्ामयुळरे, पानांची सळसळ, पक्र्ांचा ठकलठबलाटही 

Image Credit : Wei Yan/Nature
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या कपडाांद्ारे सपष्टपणे ऐकता येतो. म्हणजे 
आपण रानात फिरायला गेलो असताना आसपासचया 
सर्व ्हालचाली ऐकताना ्हे कपडे िारच उपयोगी 
ठरतील. ट्रॅफिकमधून चालताना्ही ते आपलयाला 
रा्हन जरळ आलयाचा इशारा देतील. ्हे कापड 
स्हज धुता्ही येतां.

या कापडाचा रैद्यकीय फनदानाांसाठी उपयोग 
्होणयाची खात्ी या सांशोधकाांना रा्टते आ्ेह. कारण, 
अगदी शरासोचछ् रासापासून ते शरीरात रकत 
रा्हताना ्होणाऱया आराजापययंत या कपडाांद्ारे 
रुगणाचया हृदयाचे ठोके (Heart-beats) ऐकता 
येतीलच, परांतु प्रसूफततज्जाांना आईचया पो्टातलया 
बाळाचया हृदयाचे ठोके्ही ऐकता येतील. 

आणखी एक म्हत्राची गोष्ट…; ्हे कापड 
तयाचयापययंत पोचलेला आराज ्हा नककी कोणतया 
फदशेनां आला, त्ेही ओळखू शकतां. जयाांना नी्ट ऐकू 
येत ना्ही अशाांसाठी, या कापडापासून फशरलेला 
ड्ेस ्हा श्ररणयांत् म्हणून उपयुकत ठरणार आ्हे. 

या कापडाचा प्रतयक्ष रापर सुरू ्होणयासाठी 
अरा्वतच अजून का्ही काळ जारा लागेल.  
कारण तयात का्ही सुधारणाांची गरज आ्हे. मग  
‘कान’ असणारां ्हे कापड खऱया अरा्वने ‘समा्ट्ट’ 
ठरेल! 

-राजीव चिटणीस 
science@vidnyanmarg.net.in

(रै्जाफनक र फर्जान-लेखक)

साचित्य- आइसक्ीम खाऊन माग ेउरललेया 
काडा, पने्सलचा ररकामा खोका, फमठाईचा 
ररकामा खोका, सजार्टीच ेसामान, इतयादी.

कृती- पने्सलचा ररकामा खोका ्हा फमठाईचया 
खोकयाला मधोमध फचक्टरा. िो्टोत 
दाखफरलयाप्रमाणे जोडणी करा. छान सजरा. 

रोजचे कानातले, माळ, बाांगडा इतयादी या 
स्टरॅणडमधय ेछान अडकरनू ठेरा.

-चरि्यांका बर्डे 
nandadeep.teacher1985@gmail.com

दागिने ठेवायला स्टॅण्ड
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चंद्रकोर- परकीय भाषेतील, विशेषत: 
इंग्रजीतील काही शब्द, नािे वलवहताना 
चंद्रकोर (  ॅ ) या खुणेचा आपण सिीकार 
केला आहे; जसे अॅपल. आता खालील 
शब्दांचया कोणतया अक्षरािर ही खूण 
द्ाल बरे?

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

चपखलची उत्तरे पान क्रमांक- ४५वर 

१ आटोमटटक 

२ कालनी

३ कापी

४ क्राप 

५ बायालाजी 

६ डेमोक्रटटक 

७ डायनसटी 

८ एम्पलाय 

९ एक्झटमनेशन

१० एक्झासट 

११ फनटससटक 

१२ हाससपटटलटी 

१३ ह्युमटनटेररअन 

१४ इमपकट 

१५ मथमटटक्स 

१६ अपाचयुचुटनटी

१७ पथालाजी

१८ पायनपल

१९ प्ोग्रम 

२० ओवहराल 

२१ राकेट 

२२ सक्रच 

२३ शबी 

२४ ययुटनफामचु

२५ वहोकबययुलरी 

२६ ्झोटडअक 

२७ नायलान 

२८ ्समपल 

२९ अकट्े्स

३० कानटेसट
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अन्वय शाळेतून घरी आला आणि 
कपडेणिपडे िदलायचया आधीच 
कॉटवर चढून उड्ा मारू लागला. 
मान णिरवून आणि हात पसरून 
उड्ा मारू लागला.

पडद्ाला हळूच हात पुसत 
आजी मंत्र महिू लागली, “अरे 
अनवू, आत्ाचया आत्ा उड्ा िंद. 
आधी कपडे िदल. हात पाय धू. 
जेवायला चल.”

आजजोंकडे पाहात अनवय 
महिाला, “मी मांजरउड्ांची 
प्रॅकटीस करतोय.”

“आँऽऽ? मला िेडूकउड्ा 
माहीत आहेत. पि हा मांजरउड्ा 
काय प्कार आहे?”

अनवयने काही िोलणयाआधीच 
आजीने डोळे मोठे केले आणि 
अनवय आवरायला पळाला.

जेवि झालयावर अनवय 
महिाला, “आज आमचया शाळेत 
णसनेमा दाखवला.”

“कुठला? मांजरउड्ांचा का?”
“ओऽऽह आजजो तुमहांला  

कसं कळलं?”
“मघाशी मी तयाचा टे्लर 

पाणहला..” हे ऐकताच अनवय 
रागाविारच होता. इतकयात 
आजीने णवचारलं, “अरे कुठला 
णसनेमा? काय होतं काय तयात, ते 
तर सांग.”

“एका शूर मांजराची गोषट होती 
ती. णतचं नाव णरिमा.” 

ç¿˜æ- ç»ÚUèàæ âãdÕéhð

मांजराच्ा 
गुरगुरण्ाची नक्कल 
तुम्ी ्करत असाल, 
पण त्ाच्ा उडीची 
न्का ्ं ्करू!... वाचा 
्ी धमाल गोष्ट!
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“घरातली मोठी माणसं कामावर गेल्ावर ग्रिमा 
घरातली लहान मुलं तर सांभाळा्चीच, पण घराची 
राखण पण करा्ची.”

“एकदा चोर ्तेो. ग्रिमा चोराला सळो की पळो 
करून सोडत.े चोर पळत गचचीवर जातो. ग्तथनू 
पाण्ाच्ा टाकीवर चढतो. ग्रिमा त्ाचा पाठलाग 
करत ग्तथप य्ंत जात.े ग्रिमा त्ाच्ावर हलला करत.े” 

“चोर आग्ण ग्रिमा टाकीवरून खाली पडतात. 
चोराचा पा् मोडतो. त्ाला उठताही ्ेत नाही. 
मात्र ग्रिमाला काहीही होत नाही. तेवहा आमच्ा 
ताई महणाल्ा की, मांजर ग्कतीही उंचीवरून खाली 
पडलं तरी ते आपल्ा पा्ावरच अलगद खाली 
उतरतं. त्ाला अग्जबात इजा होत नाही.”

“असं का हो आजजो?”
“्ाची दोन महत्वाची कारणं आहेत. एक महणजे 

मांजराच्ा शरीराची रचना आग्ण दुसरं महणजे 
मांजराला कळलेली ग्रिक.”

“मांजराला हवेत असताना जर ते पाठीवर असेल 
तर ते हवेतल्ा हवेत ग्गरकी घेऊन डोकं वर आग्ण 
पा् खाली करू शकतं..” असं आजीने महणताच 
अनव्ने ग्वचारलं, “पण त्ाला कसं कळतं ‘वर 
आग्ण खाली?’ आग्ण ग्गरकी कशी का् घेतो?”

“मांजराला हवेत असताना ‘वर आग्ण खाली’ 
्ाचं बरोबर भान असतं, हे अनेक प्र्ोगांतून  
ग्सद्ध झालेलं आहे. आता प्रशन राग्हला हवेत  
ग्गरकी घेण्ाचा.”

आजजो सांगू लागले, “हवेत ग्गरकी घेतल्ानंतर 
एकदा का ते जग्मनीकडे ्ेऊ लागलं की आपले 
चारही पा् पसरून आग्ण शेपटी फेंदारून ते 
आपला ‘मोमेंट ऑफ इनग्शशि्ा’ बदलू शकतं..”

“आजजो, मला समजेल असं सांगा ना. मला 
काहीच कळलं नाही. ते आपले चारही पा् का 
पसरतं?”

“ओके. तुला समजेल अशी गंमत सांगतो.  
परवा आपण टीवहीवर रग्श्न बॅले पाग्हला. तुला 
आठवतं का?..”

“होऽऽ. पण त्ात तर एक सवत:भोवती ग्गरक्ा 
घेत नाचणारी नतशिकी होती. त्ात कुठे मांजर होतं?”

“अरे ऐक तर. सवत:भोवती ग्गरक्ा घेणारी 
नतशिकी आपले हात आवळून घेत आपल्ा 
ग्गरक्ांचा वेग वाढवते आग्ण आपले हात पसरून 
ग्गरक्ांचा वेग कमी करते. तेवहा तीही आपल्ा 
मोमेंट ऑफ इनग्शशि्ामध्े बदल करत असते.”

“आजजोऽऽ, मला अजून पण नीटसं  
नाही कळलं..”

“बरं मी सांगते.” पदर खोचत आजी सांगू 
लागली, “नतशिकी हात पसरून मोमेंट ऑफ इनग्शशि्ा 
वाढवते आग्ण वेग कमी होतो.”

“आता कळलं. त्ाचप्रमाणे नतशिकी हात  
आवळून घेत मोमेंट ऑफ इनग्शशि्ा कमी करते 
आग्ण वेग वाढतो.”

“शाबास.”
“ही गोषट मांजराला अगदी सहजसाध् होते. 

ग्कंबहुना हे कसं करा्चं ्ाचं उपजत ज्ानच  
त्ाला असतं. त्ामुळे मांजर हवेतून जग्मनीजवळ 
्ेताना त्ाचा खाली ्ेण्ाचा वेग कमालीचा 
कमी झालेला असतो. त्ामुळे ते अगदी अलगद 
जग्मनीवर उतरतं.”

“महणूनच चोराचा पा् मोडला तरी ग्रिमाचे  
पा् टकाटक.”

‘मांजराच्ा गुरगुरण्ाची अवश् नककल करा, 
पण त्ाच्ा उडीची नकोच नको’ ही ग्चनी महण 
लक्ात ठेवा.

-राजीव तांबे 
rajcopper@gmail.com

(प्रग्सद्ध बालसाग्हतत्क)
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किशोरवय ह ेवगेवगेळयया पयातळययाांवर 
आपलययात बदल घडवणयारां असतां. तवेहया 
आलेल ेअनभुव, आजबूयाजलूया असललेां 
वयातयावरण ह ेसगळंच, एि वयकतती महणनू 
आपलययालया घडवत असतां. उमलतयया 
वययातलयया अनभुवयाांनया समांजसपण ेहयातयाळलां 
गेलां, तर तययातनू एि समजतूदयार, आनांदती 
आकण आयषुय भरभरून जगणयारां वयककतमत्व 
घडू शितां. किशोरवययातलयया अशयाच अनवट 
अनुभवयाांबद्दल सयाांगतये VIT कवद्यापतीठयातनू 
बयायो टेक्नॉलनॉजतीमधय ेM.Tech. असणयारती, 
सधयया नयाकशिचयया MET’s Institute of 
Pharmacy मधय ेियाय्यरत असणयारती, 
उदू्य शरेोशयायरती पयासनू त ेआयषुययातलयया 
अनुभवयाांपययंत वगेवगेळयया कवषययाांवर 
सयाततययाने कलकहणयारती, कचत्रपटयाांचती प्रचांड चयाहतती 
असणयारती, अभययास,ू उत्तम वयाचि आकण एि 
मसत मयाणसू असणयारती सयाकनयया भयालरेयाव.

मी मूळची औरंगाबादची. पाचवी-सहावीत असताना 
मी ‘अनंत ववद्ामंवदर’ या शाळेत होते. माझया 
आजोबांचया महणजे सुप्रवसद्ध पत्रकार-संपादक 
अनंत भालेराव यांचया नावाने असलेली ही शाळा 
माझया आईचया कलपनेतून साकारली होती. आमची 
शाळा प्रायोवगक होती. वतथे छान सुरवषित आवण 
उबदार वातावरण असायचं. शाळेत ववज्ान फार 
छान पद्धतीने वशकवलं जायचं. आमची प्रयोगवही 
सुद्धा इंटरेस्टिंग असायची. तयात आमही काय काय 
प्रयोग केले ते; मी हे केलं, मी ते केलं, अशा 
पद्धतीने वलहायचो. आमचया शाळेत प्ररॅस्टकल 
वशषिण खूप असायचं, तयामुळे सगळेच ववषय माझे 
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सन्मित्रमिधल्या ममित्रयाांबरोबर मिी कया्मि लगोरी, 
मरिकेट, टया्र मिरवणां, पतांग उडवणां, मियाांजया त्यार 
करणां असे खेळ खेळत असे.

मिी एकदमिच ‘टॉमि बॉ्’ होते. त्यामिुळे 
सगळ्याांनया मिी मिुलगयाच वयाटया्चे. मिलया आठवतां्, 
एकदया मिी सहयावीत असतयानया फ्ॉक घयालून खेळया्लया 
गेले होते, तेवहया मियाझ्या एकया ममित्रयाचया ममित्र महणयालया 
की, “मिुलगया असून तू फ्ॉक कया घयातलया्स!” 
त्यामिुळे मिुलींनया मिुलां आवडतयात वगैरे गोषटी तेवहया 
मियाझ्यासयाठी ियारच नवीन होत्या! इतरयाांनया जे वयाटतां 
ते मिलया कया वयाटत नयाही, असया प्रशन मिलया त्या 
कयाळयात नेहमिी पडया्चया. शेवटी नववीत असतयानया 
मिलया एक मिुलगया आवडया्लया लयागलया आमण आपण 
मिुलगीच आहोत ्याची जयाणीव झयाली! 

मियाझ्या बयाबयालया मचत्रपटयाांची अमतश् आवड 
आहे. मियाझ्या लहयानपणी बयाबयाचां मचत्रपटयाांमवष्ीचां 
एक सदरही होतां. मिलया वेगवेगळे मसनेमिे बघतया 
्यावेत, महणून बयाबया नेहमिी VCR आणया्चया. 
मसनेमियाांची आवड बयाबयामिुळेच मियाझ्यात मनमियामाण झयाली. 
मिी अक्षरशः मसनेमिे जगते! एक प्रकयारे मसनेमियाशी 
सांबांमधत असलेलां, पण जरया वेगळे एक-दोन प्रसांग 
आठवतया्त. मिी आठवी-नववीत असतयानयाची 
गोषट आहे. आमिचया ‘सन्मित्र’ कॉलनीतलया सगळया 
ग्ुप सया्कलवरून मिएटरमिध्े जयाऊन मसनेमिया 
बघया्चया. कॉलनीतले मियाझे सगळेच ममित्र चयाांगले 
होते, आई-बयाबयाांनया मियामहती होते त्यामिुळे आई-बयाबया 
मसनेमिया बघया्लया पयाठवया्चे. कयाही मिएटसमामिध्े 
वयाईट मसनेमिे लयागया्चे, पण इांन्लश डब केलेले 
मसनेमिेही लयागया्चे. ते मसनेमिे पयाहया्लया ्ेणयारे 
लोकही बऱ्याचदया वयाईट प्रवृत्ीचे असया्चे. मिी 
मिुलगया असल्यासयारखीच मबनधयासत वयागया्चे. 
एकदया आमही सगळे मसनेमियालया गेलो असतयानया 
मतिल्या गददीत एकया मियाणसयाने मियाझे सतन दयाबले. 
्या प्रकयारयाने मिलया ियार मवमचत्र वयाटलां, घयाण वयाटलां. 

आवडते होते. शयासत्री् सांगीत मियात्र मशकया्लया 
मिलया कधीच आवडलां नयाही. मिी चौिीत असतयानया 
आमिच्या शयाळेत अतुल मदवे सर आले आमण आमही 
गयाण्याच्या वेगवेगळ्या सपधयाांनया जया्लया लयागलो. तो 
बदल खूप छयान होतया.

सयातवीत असतयानया मियाझी शयाळया बदलली. ‘शयारदया 
मिांमदर क््या प्रशयाले’त मिी प्रवेश घेतलया. सयातवी-
आठवीत आपल्या शरीरयात बरेच बदल वहया्लया 
लयागतयात. मियाझ्या आधीच्या शयाळेतलां वयातयावरण 

खूप मिोकळं आमण सुरमक्षत होतां. मशवया् मिी मजिे 
रयाहया्चे त्या सन्मित्र कॉलनीत मिलया खूप ममित्र-
मिैमत्रणी होत्या, पण मिी ममित्रयाांमिध्े जयासत रमिया्चे. 
त्यामुिळे एखयादया मिुलगया आपल्यालया आवडतो 
महणजे नेमिकं कया् होतां, मुिलयाांकडे बघयावां असां 
वयाटू शकतां, वगैरे गोषटींची मिलया कलपनयाच नवहती! 
मियाझी नवीन शयाळया ही िकत मुिलींची शयाळया होती. 
आमिच्या शयाळेच्या समिोरच ‘सरसवती भुवन’ ही 
मिुलयाांची शयाळया होती. आमिच्या शयाळेतल्या मुिली डबया 
खया्च्या मनममित्याने गचचीवर जया्च्या आमण मतिून 
समिोरच्या शयाळेतल्या मुिलयाांकडे बघत रयाहया्च्या! 
मियाझ्यासयाठी हे सगळं खूपच नवां होतां. कयारण मियाझ्या 

सयामन्या आजी आजोबयाांबरोबर मिसती करतयानया 
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मध्यंतरानयंतर मी खूप रडले. घरी ्ेऊन आईला, 
आजीला सगळं सायंगगतलयं. माझी आजी नस्स होती. 
त्ामुळे आजीने मला आपलयं शरीर, त्ात होणारे 
बदल वगैरे सगळं खूप छान समजावून सायंगगतलयं. 
तो माझ्ा आ्ुष्ातला ‘टगनिंग पॉईंट’ होता, असयं 
महणावयं लागेल. कारण जर तेवहा आजीने सगळं 
नीट सायंगगतलयं नसतयं तर त्ा घटनेचे खूप वाईट 
ठसे माझ्ा मनावर आ्ुष्भर रागहले असते! त्ा 
नयंतर एकदा गुलमयंडी भागात एका माणसाने तसयंच 
केल्ावर आईने “त्ा मुलाच्ा कानाखाली मार” 
असयं सायंगगतलयं आगण सवतःसुद्ा माझ्ाबरोबर आली. 
्ा घटनायंमुळे ्ा बाबतीत मी खूपच कणखर झाले. 

औरयंगाबादच्ा ‘पूणा्सनयंद’मध्े सामोसा फार 
छान गमळा्चा. आई मला पॉकेटमनी महणून काही 
पैसे द्ा्ची. पण घरून नेलेला डबा टाकून देऊन 
सामोसा खाणयं वगैरे प्रकार मी कधीच केले नाहीत! 
मला सामोसा खा्चा असेल तेवहा आईला ‘डबा 
देऊ नको’ असयं रीतसर सायंगून मी सामोसा खा्चे.  
इतकी गसन्स्र मुलगी होते मी!  

आमच्ा शाळेत हुशार मुलायंची एक मेररट 
बॅच असा्ची. मी त्ा बॅचमध्े होते. गतथे 
आमच्ाकडून गवगशषट प्रकारे गनबयंधाची त्ारी 
करून घ्ा्चे. नववीत असताना एकदा आमहायंला 
कोगकळेवर गनबयंध गलहा्ला सायंगगतला होता. माझ्ा 
आजोबायंकडे कुसुमाग्रजायंचयं एक पुसतक होतयं. त्ात 
त्ायंची एक अगदी वेगळी, फारशी प्रगसद् नसलेली 
अशी कोगकळेवरची कगवता होती. मी त्ा कगवतेच्ा 
ओळींनी शेवट करत छान गनबयंध गलगहला, पण 
तो शाळेच्ा ठरावीक साच्ात बसणारा नवहता. 
त्ामुळे बाईंनी मला बोलावून “का् गनबयंध गलगहला 
आहेस?” असयं महणत दहापैकी चारच माक्क गदले! 
तेवहा अणणायंचे (आजोबायंचे) एक गमत्र आमच्ा 
घरी आले होते. त्ायंनी तो गनबयंध वाचला आगण 
खूप कौतुक केलयं. तेवहा माझ्ा लक्ात आलयं, की 

आपल्ाला गमळणारे माक्क आगण आपल्ाकडे 
असणारयं ज्ान ्ाचा फारसा सयंबयंध नसतो! महणजे 
मला एखाद्ा गवष्ात माक्क जरी कमी पडले तरी 
त्ा गवष्ात माझयं ज्ान गकती आहे हे ते माक्क 
ठरवू शकत नाहीत, हे मला त्ा प्रसयंगामुळे लहान 
व्ातच कळलयं.

आठवीत माझ्ा मनात गगणताची खपू 
भीती गनमा्सण झाली होती. १०० पकैी ३५ माक्क 
गमळाल्ामळेु वगा्सत सगळ्ायंसमोर मला उभयं केलयं 
होतयं! त्ामळेु मला इतकी लाज वाटली, की मी 
पढेु गगणत गवष्च सोडला! तवेहाचे गशक्क मला 
आवडले नवहत,े महणनू मला गगणत गवष् आवडला 
नाही, पण पढेु मग गगणताची भीती मनातनू गलेी.     

आमच्ा घरी खूप मोकळं वातावरण होतयं. आईने 
‘जे. जे. सकूल ऑफ आट्ट’मधून फाईन आट्टचयं 
गशक्ण घेतलयं्. ती फाईन आगट्टसट आहेच; गशवा् 

सागन्ा आई-बाबा आगण मुलीसोबत 
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तिने इतिहास तिषयाि M.A. केलंय आति बाबाची 
राजकारि, पत्रकाररिेची पारि्वभूमी असलयामुळे 
आमचया घराि िेगिेगळया तिषयािंर खूप चचा्व 
वहायचया. माझे आजोबा, बाबा पत्रकार असलयामुळे 
पुलंसारखया सातहत्यक वयकिींसह िेगिेगळया 
के्त्रांि काम करिारे अनेक जि घरी यायचे. िे 
सगळं िािािरिच िेगळं होिं. माझं िाचनही 
भरपूर वहायचं. मी आठिीि असिाना बाबाने मला 
‘ययािी’ हे ति. स. खांडेकरांचं पुसिक िाचायला 
तिलं. मग िुंबाडचे खोि, महानायक, इंतिरेस 
पत्र, तसगमंड फ्रॉइडची पुसिकं, नििी-िहािीि 
अलबर्ट एतलस, डेल काननेगी यांची पुसिकं असं 
िेगिेगळया तिषयांिर माझं िाचन होिं. मी नििीि 
असिाना ‘तखडकया’ हे सातनया या लेतखकेचं 
पुसिक िाचलं. बाबाने माझं नाि याच लेतखकेचया 
नािािरून ठिेलेलं असलयामुळे पुसिक हािाि 
घेिाना मला असं खूप मनापासून िारलं होिं की, 
माझं नाि तजचया नािािरून ठेिलेलं आहे तिने 
पुसिक चांगलं तलतहलेलं असािं! मग अरा्विच मी 
सातनयाचया लेखनाचया प्ेमािच पडले! सातनया 
िाचिाना मला सत्री-पुरुष नािं काय असिं िे खऱया 
अरा्वने कळायला लागलं. पु. ल. िेशपांडे, गो. नी. 
िांडेकर, श्ी. ना. पेंडसे, जी. ए. कुलकिणी यांची 
पुसिकं मी फार लिकर िाचायला लागले. िहािीि 
असिानाच मी झाडाझडिी, सिामी, नाच गं घुमा 
ही पुसिकंही िाचली. िेवहा माझया मनाि समसि 
पुरुषांबद्दल िेढ तनमा्वि झाली होिी. या बाबिीि 
मी िहािीि असिानाच कांतिकारी िगैरे होिे. सत्री 
मुकिी चळिळीतिषयी िेवहा रोडं रोडं कळलं होिं. 
आई, डरॉ. सुधािाई काळिािे (समाजशासत्राचया 
अभयासक आति जयेषठ समाजिािी ने्या) ्यांचया 
सक्कलमुळे िेगिेगळया गोषरींची मातहिी वहायची. 

आई-बाबांनी मला एखाद्ा गोषरीचा िेगिेगळया 
बाजूंनी तिचार करणयाची िृषरी तिली. ्यामुळे मी 

तक्येकिा काही गोषरींचं जासि तिरलषेि करिे. 
ही एका िृषरीने चांगली गोषर आहे, पि कधी कधी 
्याचा त्रासही होिो!

िहािीनंिर आईने मला ‘गाणयाि कररयर 
करायचंय की अभयासाि’ असं तिचारलं, िेवहा 
मी मुद्दे काढले आति ठरिलं, की आपलयाला 
अभयासाि कररयर करायचंय. आज माझं काम मी 
मनापासून एनजरॉय करिे. िेवहा माझा िो तनि्वय 
योगय ठरला याचं समाधान मला तमळिं. 

माझं कररयर घडिणयाि आति कुठलंही 
‘तगलर’ न बाळगिा आयुषय जगिाना तकशोरियाि 
घडलेलया या सगळयाच घरनांचा, िािािरिाचा 
मोठा िारा आहे असं मला िारिं. 

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

(प्तसद्ध तनिेतिका) 
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मासे पाण्ाबाहेर राहूच शकत नाहीत, जर पाण्ाबाहेर आले 
ककंवा त्ाांना काढलां तर तडफडून मरतात हे आपण पाकहलेलां/ 
ऐकलेलां असतां. मात्र वेळ आलीच तर पाण्ाकशवा्ही राहू 
शकतील असेही मासे कनसरागाने कनमागाण केले आहेत. 

पाण्ातल ेजीव किंवा जलचर म्हटल्ावर 
आपल्ाला चटिन फक्त मासेच आठव्ता्त. िारण 
जकमनीवरच्ा प्ाण्ाांमध्े ज्ाप्माणे सवाां्त जास्त 
सांख्ा िीटिाांची आ्हे, त्ाचप्माणे सागरा्तील 
जलचराांमध्े सवाां्त जास्त सांख्ा माशाांची आ्ेह.

मासे ्हे पाण्ा्तील थांड रक्ताचे िणाधारी प्ाणी 
आ्हे्त. माशाांना चलनवलनासाठी पर म्हणजे कफन 
अस्ता्त. माशाांचे डोळे ्तोंडाच्ा दोन बाजूांना 
अस्ता्त आकण त्ाांना पापण्ा नस्ता्त. ब्हु्तेि 
माशाांची घ्ाणेंकरि्ां अक्तश् सक्षम अस्ता्त. 
शाि्कसारखे मासे ्तर डोळे बाांधलेले असले, ्तरी 
िेवळ वासावरून भक्् शोधून िाढ्ता्त. मात्र 
मासे पाण्ा्तच रा्हा्ता्त आकण इ्तर सजीवाांप्माणेच 
जगण्ासाठी त्ाांना जो प्ाणवा्ू-ऑककसजन 
लाग्तो, ्तो ्ते पाण्ा्तून कमळव्ता्त. पाण्ा्त 
कवरघळलेला ऑककसजन शोषून घेण्ासाठी माशाांना 
िलले म्हणजे कगलस अस्ता्त. मासे ्तोंडाने पाणी 

लांग कफश

आ्त घे्ता्त आकण ्तोंड बांद िरून िलल्ाांवाटे 
बा्ेहर टाि्ता्त. ्ा करि्े्तच मासे पाण्ा्तील 
ऑककसजन शोषून घ्ेता्त आकण आपल्ा शरीरा्तला 
िाब्बनडा्ऑकसाइड बा्हेर टाि्ता्त.
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‘मछली जल की रानी है, 
जीवन उसका पानी है’  
मासे पाण्ाबाहेर राहूच शकत नाहीत, जर 

पाण्ाबाहेर आले ककंवा त्ाांना काढलां तर तडफडून 
मरतात हे आपण पाकहलेलां/ ऐकलेलां असतां. मात्र हा 
कनसर्ग जसा कन्माांनी बाांधलेला आहे त्ाचप्रमाणे 
त्ा कन्माांना कसद्ध करण्ासाठीच काही अपवाद 
दाखवणाराही आहे. त्ामुळे ज्ा कनसरा्गने मासे 
कनमा्गण केले आकण त्ाांना पाण्ात राहाता ्ावे, 
अशी त्ाांची शरीररचना केली त्ाच कनसरा्गने वेळ 
आलीच तर पाण्ाकशवा्ही राहू शकतील असेही 
मासे कनमा्गण केले आहेत. हे मासे अरदी कमी 
पाण्ात तर राहतातच, पण पाण्ाबाहेर कचखलात 
ककंवा जकमनीवरही काही काळ काढू शकतात. फुपफुसाांसारखा अव्व असतो. 

फुपफुसाांसारखा अव्व असलेले आकण थेट 
हवेतून प्राणवा्ू घेऊ शकणारे मासे महणजे 
‘लांर कफश’. ्ा माशाांच्ा शरीरात दोन फुपफसुे 
असतात. हे मासे आकरिका, दकषिण आकरिका 
आकण ऑस्ट्ेकल्ा ्ेथे आढळतात. आता पाण्ात 
राहाणाऱ्ा माशाांना ही फुपफुसां आली कुठून, तर 
उत्काांतीच्ा ओघात पाण्ातून जकमनीवर जाऊ 
पाहाणारे जे सुरुवातीचे उभ्चर होते त्ाांना 
‘टेट्ापॉड’ महणजे चार पा्वाले महणतात, कारण 
पाण्ातल्ा प्राण्ाांना हात-पा् नसतात आकण ्ाांना 
होते. हे पाण्ातून जकमनीवर ्ेऊन राहा्चा प्र्त्न 
करू लारले आकण त्ात त्ाांच्ा शरीरात फुपफुसे 
कनमा्गण झाली, पण ्ातले सरळेच जकमनीवर 
रुळले नाहीत. काही पाण्ातच राकहले. त्ातलेच 
एक महणजे ‘लांर कफश’. जेवहा जलाश्ातलां पाणी 
आटतां तेवहा लांर कफश स्वतःला कचखलात पुरून 
घेतात आकण फुपफुसाांच्ा जोरावर कजवांत राहातात. 

 पाण्ाबाहेर सहज राहू शकणाऱ्ा माशाचां उत्तम 
उदाहरण महणजे ‘कनवटी’ अथा्गत ‘मडसस्कपर’. 

जगभरात मिळून सुिारे तीस हजार 

प्रकारचे िासे आढळतात. िात्र 

पाण्ातला प्रत्ेक जीव िासा नसतो.  

मिंगा, िाखली, तारािासा अशा 

आकाराने लहान असलेल्ा जीवांपासून 

ते अवाढव् आकाराच्ा वहलेसप्यंत 

अनेक सागरी जीव िासे नाहीत.

मडसस्कपर

कशवा् ्ाांची शरीर-रचनाच अशी असते की ते 
जकमनीवर खुरडत-सरपटत चालूही शकतात. 
त्ामुळे ्ा प्रकारच्ा माशाांना ‘असॅमफकब्स कफश’ 
महणजे ‘उभ्चर मासे’ महणतात. ्ा अशा माशाांना 
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खाडीच्ा किनाऱ्ावर, खाजणांमध्ये कनवट्ा 
हमखास बघा्ला कमळतात. ्ा कनवट्ांना फुपफुसं 
नसतात. बयेडिाप्रमाणये त्ा आपल्ा तवचयेच्ा 
साहाय्ानये प्राणवा्ू घयेतात. मात्र त्ासाठी त्ांची 
तवचा ओली असावी लागतये. त्ामुळे त्ा पाण्ाबाहयेर 
तर राहू शितात, पण िोरड्ा जकमनीवर आढळत 
नाहीत. ओहोटीच्ा वयेळी खाडीच्ा किनाऱ्ावर 
हळूहळू चालणाऱ्ा कनवट्ा पाहाताना त्ांना पुढचये 
दोन पा् आहयेत आकण त्ा पा्ांच्ा मदतीनये त्ा 
दुडूदुडू चालत आहयेत असंच वाटतं. प्रत्क्ात 
कनवट्ांचये पुढचये पर (पयेकटोरल कफन) अशा 
प्रिारये हलवता ्येतात, िी त्ा आधारये कनवट्ा 
कचखलातून चालू शितात. ्ाच कफनसच्ा मदतीनये 
कनवट्ा किनाऱ्ावरच्ा छोट्ा झाडांच्ा खालच्ा 
फांदांवर चढतानाही पाहा्ला कमळतात. तसयेच ्ा 
कफनसचा आधार घयेऊन कनवट्ा दोन फुटांप्यंत 
उड्ाही मारू शितात. जगभरात कनवट्ांच्ा 
३२ प्रजाती पाहा्ला कमळतात. िाही कनवट्ा 
बारा इंचांप्यंत वाढतात. बहुतयेि कनवट्ांचा रंग 
कचखलाशी कमळताजुळता मळिट, मातिट असतो, 

मात्र त्ांच्ा अंगावर चमिदार लाल, कनळे, कहरवये 
कठपिेही असतात.

उभ्चर माशांमधलये पॅकसकफि महासागराच्ा 
किनाऱ्ावर आढळणारये वूली सिललपन हये 
मासये पाण्ाबाहयेर शवास घयेऊ शितात आकण 
किनाऱ्ावरची डबिी आटली तरी चोवीस तास 
पाण्ाबाहयेर कजवंत राहू शितात, भरतीचये पाणी 
आलये िी दुसऱ्ा डबक्ात स्थलांतर िरतात. 
गोड पाण्ात आढळणारये ‘किल कफश’ हये मासये 
तर पाण्ाबाहयेर, जकमनीवर दोन मकहनये तग 
धरू शितात. अमयेररिेतील दोनही खंडांमध्ये, 
त्ाचबरोबर दकक्ण आकरििा, आकश्ा आकण मध् 
पूववेतही हये मासये पाहा्ला कमळतात. त्ामुळे मासये 
जरी जलचर असलये आकण पाण्ातच उद्ाला आलये 
असलये तरीही कनसगागात ‘जलकबन मछली’सुद्ा असतये 
हये कवसरून चालणार नाही.

-मकरंद जोशी 
makarandvj@gmail.com
(कनसगगा अभ्ासि व लयेखि)

(लयेखातील फोटो ्ुवराज गुजगार आकण इंटरनयेटवरून साभार)

ओहोटीच्या वेळी खयाडीच्या किनयाऱ्यावर 

हळूहळू चयालणयाऱ्या कनवट्या पयाकहल्या 

आहेत? दोन पया्यांच्या मदतीने त्या 

दुडूदुडू चयालत आहेत असंच वयाटतं. 

प्रत्क्यात कनवट्यांनया पुढचे पर (पेकटोरल 

किन) असतयात. त्यांच्या आधयारे कनवट्या 

कचखलयातून चयालू शितयात. त्या दोन 

िुटयांप्यंत उड्याही मयारू शितयात.

किल कफश
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-·ý¤æ´Ìè »æðÇUÕæðÜð-ÂæÅUèÜ |krantigodbole530@gmail.com

या घरात पोहोचणयासाठी अनेक अडथळे पार करत जायचं 
आहे. हा खेळ दोघं ककंवा तयापेक्ा जासतजण खेळू शकतात. 
प्रतयेकाने आपली सोंगटी कनवडा आकण फासे (डायस) 
टाकून खेळाला सुरुवात करा. पुढे जाताना अडथळे आकण 
सुकर माग्गही आहेत.. 

नवा बोर्डगेम
  फूल- २ घरं पुढे जा.
   पान- दोनदा तुमहीच खेळा. 
   दगड- एक डाव सकीप होईल.
   काठांची जुडी- चार घरं मागे जा. 
   कपवळा रंग- तुमचया पुढील खेळाडूचा डाव सकीप होईल. 
   कनळा रंग- पकहलयापासून खेळाला सुरुवात करा.

खेळाचे कनयम-
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गायत्रीने पुन्हा पेटीवर सूर पकडलहा. 
एक-दोन, एक-दोन-तीन असं म्णून 
महान उजवीकडे कलवून समू् हालहा गहाणं 
सुरू करण्हाची खूण केली. त्हाचवेळी 
तबलेवहाल्हाच्हा ददशेने ्हात उंचहावलहा 
आदण पेटीवर सुरहावट 
वहाजवहा्लहा सुरुवहात केली. 
आजूबहाजूचे सगळे 
समू् गीत ऐकण्हात गुंग 
झहाले ्ोते.

गहा्त्ी अंध आ्े 
्े लक्हात ्ेतहाच प्रज्हाने 
बहाईंकडे ्बकून पहाद्लं. 
बहाईंनी ्लकेच दतची पहाठ 
थोपटली. त्हाचं झहालं असं...

प्रज्हा द्हावीलहा ्ोती. 
ती भरतनहाट्य×÷सुद्हा दशकत ्ोती. 
शहाळेच्हा स्े्संमेलनहाची सुरुवहात प्रज्हाच्हा 
गणेशवंदनेनं ्ोणहार ्ोती. त्हाचहा सरहाव 
करतहानहा ती तीन फूट उंचीच्हा सटजेवरून 
पडली आदण दतचहा पहा् पलहासटरमध्े गेलहा. 
शहाळेतलं शेवटचं गॅदररंग आदण आपण नृत् 

सहादर करू शकणहार नहा्ी ्हाचं दतलहा अदतश् 
वहाईट वहाटलं ्ोतं. दोन ददवस रडून-रडून दतचहा 
चे्रहा सुकलहा ्ोतहा. खूप महागे लहागल्हानंतर ती 
खहालल्हासहारखं करत ्ोती. आई दतलहा समजहावून 

दमली. बहाईंनी समजहावलं. पण द्चं 
आपलं एकच पहालुपद.... मी आतहा 

नहाचू शकेन कहा? महाझहा पहा् 
बरहा ्ोईल कहा? प्रज्हाची 
अवहाजवी कहाळजी दतलहा 
पोखरत ्ोती. बहाईंनी 
प्रज्हालहा सहांदगतलं, “्े सहाधं  
फ्रॅकचर आ्े. तू दोन-तीन 
मद्न्हांत बरी ्ोशील! 

आदण पहाच-स्हा मद्न्हांत 
पुन्हा तुलहा नहाच करहा्लहा स्ज 

परवहानगी दमळेल.”
आपल्हा शहाळेतल्हा गहा्त्ीने एकहा 

छोट्यहा अपघहातहात डोळे गमहावले. अकरहा वर्षे 
डोळ्हानंी पहा्ू शकणहाऱ्हा गहा्त्ीसहाठी ्हा खपू मोठहा 
धककहा ्ोतहा . दतच्हा आई-बहाबहानंहा्ी! तरी्ी खचनू 
न जहातहा दतने ददनक्रम पवूवीसहारखहाच सुरू ठेवहा्चहा 
प्र्त्न केलहा. पण कहा्ी गोषटी दतच्हा आ्षु्हातनू 

आपल्यालया दुःखी करणयाऱ्या 
घटनया घडत असतयातच. पण 

अशयावेळी आपल्यापेक्या जयासत 
आघयात झयालेल्या व्कतीकडे दृषटी 

वळवली तर अचयानक वेगळया 
दृषषटकोन मिळून जयातो...
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कायमचया बाद झालया होतया. तयाच ंवाईट वाटून 
न घतेा काय करता यईेल? याचा ववचार ती करू 
लागली. ती पटेी विकायची. यावरच वतन ेलक्ष केंवरित 
केल.ं गायत्ी आता गाणयानंा चाली दऊे लागली. 
अवघया चौदावया वर्षी वतन ेबारा-पधंरा गाणयानंा 
चाली वदलया होतया. तयामळेु प्रतयके सपधधेला 
कोरकंरकरीत गाण ंिाळेतर्फे जाऊ लागल ंआवण 
बवक्षसासकट िाळेचा सघं िाळेत परत ूलागला.

  याच गायत्ीला भेटायला बाई प्रज्ाला घेऊन 
आलया होतया. गायत्ीचा आतमववशवास आवण 

चेहऱयावरचा आनंद बघून प्रज्ाला आपण उगीचच 
वकरवकर करतोय असं वाटून गेलं. वतचया मनावरचं 
मळभ दूर झालं होतं. ती चटकन बाईंना महणाली, 
“गणेिवंदना मीच करणार! पपेट्स वापरून, 
कठपुतलीचा एक छान िो मी तयार करते.” बाईंना 
अपेवक्षत ते घडत होतं. एका जयोतीने दुसरी जयोत 
तेवली होती.

-कांचन जोशी
kanchanpjoshi76@gmail.com

(संसककृत अभयासक)

21 23 8
245

3 20 4 12 7 22 19 9जर कराल गणिताशी दोसती, 

खेळताना वाटेल भारी मौजमसती..

गणित पत्त्यांची रमी

ननयम- 1) हे आहेत अंकांचे 13 पत्े.  2) चार अंकांचे पत्े अनुक्रमाने लावा.  
3) उरलेलया नऊ पत्यात 3 पत्यांची 3 गवणते जुळवा. 
उदाहरणार्थ-  1) 6, 2, 12  महणजे  6 × 2 = 12.  2) 6, 2, 3  महणजे  6 ÷ 2 = 3.                                       
३) 6, 2, 8 महणजे  6 + 2  = 8.  4) 6, 2, 4  महणजे  6 - 2 = 4

-âéÚUð¹æ ·¤æ‡æð 
rekhakane@gmail.com  उत्र पान क्रमांक- ४५
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इन्शुलिनच्या ्ोधयािया ्ंदया 
१०० वर्षे पूर्ण झयािी आहेत. 
हया ्ोध कसया ियागिया, त्याची 
कहयारी तशुमही गेल्या अंकयात 
वयाचिी असेि. हया ्ोध ियागल्या 
ियागल्या उपचयार घेरयारी ‘स्यार 
पे्ं्’ होती एक िहयानगी- 
एलिझयाबेथ. वयाचया लतची कहयारी! 

मंगळवार, तारीख २८ एप्रिल १९८१. कुंद 
हवा, मधूनच पावसाची हजेरी. अशा पररस्थितीत 
प्मप्शगन येथिील ख्ाइ््ट चच्च क्रॅन ब्रुकचया 
आवारात मात्र मोठमोठ्ा गाडाांची ये-जा चालू 
आहे. तयात चच्चची घां्टा व आतील ऑग्चनचे आत्च 
सूर वातावरणातील गाांभीया्चत भर घालत आहेत. 
सगळेजण जमले आहेत ते एका ७४ वराांचया, 
सरुरिप्सद्ध वृद्ध ्त्रीला आदराांजली वाहणयासाठी! ती 
आहे- एप्लझाबेथि ह्रुजेस गॉसे्ट!

पन्ास वराांचया वैवाप्हक जीवनात जयाांची 
साथि प्मळाली ते प्वलयम गॉसे्ट, तयाांचया बाजूला 
तयाांचे दोन मरुलगे, सरुना, मरुलगी, जावई व आठ 

नातवांडे बसली आहेत. एप्लझाबथेिचे वडील 
महणजे चालस्च इ. ह्रुजेस. अमेररकेतील या मातबबर 
वयकतीस ररपसबलकन पक्ातर्फे राष्ट्ाधयक् पदाचया 
प्नवडणरुकीसाठी उमेदवारीही प्मळाली होती.

जमलेलयाांमधय ेएप्लझाबथेिचया कतृ्चतवाची 
सगळी सोनेरी पाने माहीत असणारे र्ारच थिोडे! 
प्तला आदराांजली वाहताना प्तचया सांपूण्च काया्चचा 
आढावा घेतला गेला. प्तचयाच परुढाकाराने ‘ऑकलांड 
यरुप्नवहप्स्च्टी’ची, तसेच सरुरिीम को्ट्ट प्ह््टॉररकल 
सोसाय्टीची ्थिापना झाली होती. इप्तहासाबद्दल 
प्तला प्वशरे उतसरुकता व आतमीयता असलयाचे 
लोकाांनी आवजू्चन साांप्गतले. पण इप्तहासात 
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रमणाऱ्ा एलिझाबेथने मात्र स्वतःच्ा भूतकाळातीि 
१९१९ ते १९२२ हा कािखंड लडसेंबर १९२२ मध्े 
का्मचा पुसून टाकिा होता. असं का् घडिं होतं 
बरं त्ा कािखंडात?

११ ्वराांची हसरी, खेळकर एलिझाबेथ महणजे  
लनम्मळ झरा. गि्म-गाईड एलिझाबेथ ्वेग्वेगळय़ा 
खेळांत भाग घेई. समरणशकती अलतश् तीव्र. 
लतच्ा खट्ाळ, लमशकीि स्वभा्वामुळे मलैत्रणींची 
ती आ्वडती होती. एक लि्वस मलैत्रणीच्ा 
्वाढलि्वसाच्ा पाटटीिा जाऊन ती संध्ाकाळी 
परतिी. पाटटीत व््वससथत खाणे 
झािे असूनही लतिा रात्री परत 
भूक िागिी, अगिी कासा्वीस 
झािी आलण ती परत खा्िा 
बसिी. असे प्रसंग ्वरचे्वर होऊ 
िागिे. भसम्ारोग वहा्वा त्ाप्रमाणे 
लतिा सतत भूक सता्वू िागिी ्व 
तहानेनेही ती व्ाकूळ होऊ िागिी. 
ए्वढे खाऊनही ती रोडा्ूव िागिी. थोड्ाच 
्वेळात ती िमूनही जाई. साहलजकच स्व्म तपासण्ा 
केल्ा गेल्ा.

एलप्रि १९१९, न्ू्ॉक्कमधीि नाम्ंवत 
लिलजलश्न डॉ. फ्ेडररक ॲिन ्ांच्ाकडे परत 
सगळ्ा तपासण्ा झाल्ा. ह्ुजेस पलतपत्ी आलण   
डॉ. ॲिन ्ांची भेट झािी.

 डॉ. ॲिननी प्रथम जुजबी बोिणं करून मूळ 
ल्वर्ािा हात घातिा. ते महणािे, “एलिझाबेथ 
‘डा्लबटीस टाईप-१’ने आजारी आहे. जासतीत 
जासत एक ्वर्म ती काढिे ्व माझ्ा िेखरेखीखािी 
डा्ट कंट्ोि केल्ास आणखी काही लि्वस लतिा 
लमळू शकतीि. जगभर िक्ा्वधी िोक ‘मधुमेह’ 
ह्ा रोगाचे लशकार बनिे आहेत. पण ्ा्वर आजतरी 
कोणताही उपा् नाही. त्ात टाईप-१ महणजे स्व्म 
संपल्ासारखे! आजच्ा घटकेिा जगण्ास पुरेि 

ए्वढेच अन्न िेणे ्व रोग्ांची चकक उपासमार 
करणे हाच एकमे्व उपा् आहे. अशा रुगणांसाठी 
‘अन्न हे पणू्मब्रह्म’ नसून त्ांच्ा जी्वनाच्ा 
पूण्मल्वरामास लनमंत्रण आहे. जगभर संशोधन 
चािू आहे ्व कधीही काही उपा् लमळू शकतो. 
‘उपासमारीच्ा उपचार पद्धती’ने लमळािेिे ्वाढी्व 
आ्ुष् ्वरिानच ठरू शकेि.” डॉ. अॅिननी सत् 
पररससथती ल्वशि किेी.

‘उपासमार उपचार’ पद्धतीत माणसािा 
जगण्ास पुरेि ए्वढेच अन्न द्ा्चे हे मुख् सूत्र 
होते. एलिझाबेथच्ा ्व्ाच्ा मुिींना रोज २२०० 
कॅिरी पुर्वणारे अन्न िागते, तर एलिझाबेथिा 
रोज ४०० कॅिरीज िेणारे अन्न लििे जाई. 
लश्वा् आठ्वड्ातून एकिा पूण्म उप्वास! संपणू्म 

लि्वसभरात मोजकी अंडी, क्ीम, रसक 
आलण जोडीिा उकडिेिा ठरा्वीक 

भाजीपािा.” ही स्व्म कलपना हु्जेसना 
िेण्ात आिी.

्ा काळात एकिा स्व्ंपाकघरात 
ती गेिी असता लतिा तेथे ‘बेकन ्व 

उकडिेिे बटाटे’ लिसिे. िहान 
मूिच ते, लतचा सं्म सुटिा. अनेक मलहन्ांपासून 
आ्वडीचे काहीच खा्िा लमळत नसल्ाने लतने 
घरातीि नोकराणीकडे ग्ा्व्ा करून थोडेसे 
खा्िा घेतिे. हळू चघळत लतने त्ाचा आस्वाि 
घेतिा. पण नको तो पररणाम रकत आलण िघ्वी 
तपासणीत समोर आिा. लतने आपण िपून बेकन 
्व बटाटा खालल्ाचे कबिू केिे. त्ा प्रकारानंतर 
घरातीि नोकराणीिा सुट्ी लििी गेिी. त्ाचं 
िु:ख लतिा जासत झािं. िोघींना लतच्ा पथ्पाणी 
मोडण्ाच्ा धोक्ाची कलपना नवहती. ह्ा 
प्रसंगानंतर एलिझाबेथने एखाद्ा हठ्ोग्ाप्रमाणे 
स्व्म पथ्पाणी शे्वटप्ांत सांभाळिे.

बघता बघता एलिझाबेथ रोडा्विी, ३४ लकिोची 
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एलिझाबेथ २ वराांत अगदी २० लििोची झािी. 
फकत हाडांचा सांगाडा व वर असतरासारखी तवचा. 

याच सुमारास हु्जेस यांची बदिी वॉलिंग्टनिा 
झािी. तेथीि लहवाळा एलिझाबेथिा सोसणार नाही 
महणून बमुमुडासारखया उबदार हवामान असणाऱया 
लििाणी लतिा पररचाररिेसोबत पािवणयात आिे.

लतथनू लतन ेआईिा बरीच पत् ेलिलहिी. तयात ती 
लिलहत,े “मी गाणी ऐित,े मिा भिू अनावर झािी 
िी पसुतिंच मिा साथ दतेात. िथा-िादबंऱया 
वाचणयापके्ा मिा प्रवासवणमुन,ं लनसगमुवणमुनाची 
पसुतिं आवडतात. िारण 
ती भिू-तहान लवसरणयास 
उपयोगी पडतात. वाचताना 
मी बरी झालयावर िुिे िुिे 
जायच,े िाय पाहायच ेयात 
रगंनू जात.े”

बमुमुडात असताना ती 
एवढी अिकत झािेिी 
होती िी खुचचीतून उिणयास, 
सवतःचया पायांवर उभे राहताना, 
चाितानाही लतिा बिानचेची 
मदत िागे. एिा पत्ातून लतचा 
लमशिीिपणाही लदसतो. लतने 
लिलहिेय- “मी मोिी झालयावर िेलखिा होणे पसंत 
िरेन, िारण िेखिांना पायाचा उपयोग िरावा 
िागत नाही.”

२२ माचमु १९२२ िा ्टोरँ्टो पोस्टमधये 
“डायलब्टीस-ब्ेिथू्’ची बातमी आिी व ह्ुजेस 
पलतपत्ीने मोठ्ा आिेने चौििी सुरू िेिी. मे 
१९२२मधये डॉ. बॅन््टिंगनी खाजगी ‘डायलब्टीस 
नकिलनि’ सुरू िेलयाचे समजताच मॅडम 
ह्ुजेसने फोन लफरविा. वेगाने हािचािी िरून 
एलिझाबेथिा िॅनडातीि डॉ. बॅन््टिंगचया हवािी 

िरणयात आिे. आता ‘उपासमार-उपचार’ 
पद्धतीऐवजी इ्िुलिनची इंजेकिने देणयात  
येऊ िागिी.

इ्िुलिनचया िुद्धतेत व पुरवठ्ात साततय 
नसलयाने डॉ. बॅन््टिंगना खूप सति्क राहून 
इंजेकि्सची मात्ा िरवावी िागे. िधी रोज एि 
लस. सी. दोन वेळा पुरे, तर िधी दोन दोन लस. सी. 
चार वेळा द्ावे िागे. पण वेगाने लतचया प्रिृतीत 
सुधारणा घडून आिी. ्टोरँ्टोत आिी तेवहा २० 

लििो वजनाची एलिझाबेथ आता चार 
आिवड्ात २५ लििोची झािी. लतचया 
गािावर नैसलगमुि िािी खुिू िागिी.

्टोरँ्टोहून लिलहिेलया पत्ामंधये ती 
लिलहते- “रोज दोन वेळा इंजेकिन घयावे 
िागत असलयाने माझया िंबरेवर दुखऱया 
जागा तयार झालया आहेत. बसणे 
त्ासदायि होते. पण हे सगळे गौण 
आहे. िारण मिा आता पो्टभर २५०० 
िॅिरीचा आहार लमळतो आहे. तरीही 
िधीिधी रात्ी दरदरून घामाने मी 
डबडबते, जीव घाबरा होतो. मग 
बिानचेने मिा ऑरेंज जयूस व क्ीम 

लदलयावर सवमु पूवमुवत होते. आतातर डॉ. बॅन््टिंगनी 
अिा पररनसथतीत मिा चकि िॅ्डी खाणयाची 
परवानगी लदिी आहे. मी घरी आलयावर माझया 
आवडीचया िाय िाय गोष्टी खाऊ ििेन, तया 
पदाथाांची यादीच बनवत आहे.”

एिा पत्ात ती लिलहते- “तुमही मिा आता 
बघाि तर चा्टच पडाि, या तीन मलह्यातं माझी 
उिंची चकि दोन इंचांनी वाढिी आहे व मी छान 
गुबगुबीत झािे आहे. खरे महणजे डॉ. ॲिननी मिा 
बघायिाच हवे.”

एिा पत्ातून लतिा लतचे वडीि पडलयाचे व 
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त्यांची कंबर दुखयवल्यचे समजल्यवर ती लिलिते-
‘त्यांच्य जयगी मी िवी िोते, मिय फयरशी इजय 
झयिी नसती कयरण मयझ्य कंबरेवर इांजेकशनसच्य 
गयठींमुळे गयदीच झयिी आिे’.

एलिझयबेथच्य बरां िोण्यची बयतमी पसरतयच 
जगभरयतून ह्य पेशांटिय प्रत्क्ष भेटण्यस व केस-
सटडीसयठी नयमयांलकत डय्लबटीलश्नस ्ेऊन गेिे. 
त्यत डॉ. ॲिनसुद्य िोते.

एलिझयबेथने आपिे पथ्पयणी इतके कडक 
पयळिे की लवचयरय्ची सो् नयिी. डॉ. ॲिनचे 
भयलकत खोटे ठरिे, व लतने चकक तीन वर्षं तग 
धरिय, ्यचय आनांद सयऱ्यांनयच झयिय. त्यच 
कयळयत इनशलुिनचय शोध ियगिय. लतच्य ह्य 
लचकयटीमुळे लतिय जगण्यची सांधी लमळयिी. 

्य सांपूण्ण खडतर कयिखांडयवर मयत करण्यस 

आपल्यिय आई-वलडियांनी, भयवांडयांनी व बियनचेने  
लदिेिे प्रेम उप्ोगी पडल्यचे लतने लिलििे आिे. 
आधुलनक लवज्यन व सांशोधन आपिी ्यतून सुटकय 
करेि ्य आशेने लतिय जगण्यसयठी बळ लमळयिे.

अनमोि असे जीवदयन ियभिेिी एलिझयबेथ 
लडसेंबर १९२२िय लरिसमससयठी आपल्य घरी 
परतिी. त्यनांतर लनशच्पूव्णक लतने आपल्य 
आ्ुष्यतीि ्य तीन वर्यषंचय कधीच पुनरुचचयर 
केिय नयिी. लतने लतच्य आ्ुष्यत एकूण ४४,००० 
वेळय इनशुलिन इांजेकशनस घेतिी. पण ती एक दीघ्ण, 
सुफळ आ्ुष् जगिी!

-उल्हास वैशंपहायन
meenaulhas@gmail.com 

(टेकसटयइि केलमसट, ‘लवज्यनवयलिनी- पुणे’
्य सेवयभयवी सांसथचेे कय््णकतते) 

वेचक-रोचक सौरऊर ज्ा हा ऊर्जेचा एक अपारपंररक स्रोत आहे. ततचा वापर वाढला 
पातहर्,े अस ंनहेमी नसुत ंमहटल ंर्ात.ं तशा दृषटीन ेपढुाकार घतेानाची 

उदाहरण ंसमरोर तदसत नाहीत. याला अपवाद आहे तरो मधयप्रदेशातील 
एका गावाचा! बतैलु तर्ल्ह्ातील सातपडुा पव्वतरागंाचंया पायथयाशी बाचा हे गाव ‘बरोलाव ंतसं 

कराव’ं या उकतीनसुार वागणार ंआहे. या गावात घराघरातं 
सौरचलुी असून तयावर सवयपंाक केला र्ातरो. यथेील 
गावकरी सौरऊर्जेवयततररकत अनय मागा्वन ेतशर्वललेे 
अन्न सेवन करणयास तवररोध करतात. तयामुळे इथे मरोठ्ा 
प्रमाणावर इंधनबचत हरोऊन पया्ववरणाच ंसंवध्वन हरोत आहे, 
तर परं्ाबमधील लतुधयाना शहरात भारतातील सवाांत मरोठा 
सौर वकृ्ष उभा करणयात आला आहे. या वकृ्षाची पान ंमहणर्े 
छरोटे सौरघट आहेत. साधारणतः ३१० चौमी र्ागते हा वकृ्ष 

उभारला असनू तरो तदवसाला २०० यतुनट तवर्चेी गरर् भागव ूशकेल.  
-×ðƒæÙæ Áæðàæè | joshimeghana.23@gmail.com | (çàæÿæ‡æÌ’™æ )
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It was early morning. Rahul 
was leisurely sitting at 
the window intently 
watching a parrot 
trying to perch itself on 
a tree’s branch. Suddenly, a huge 
eagle flew over and sat on the par-
rot, spreading its wings. Rahul shud-
dered but kept watching.

The parrot tried hard to free itself 
from the eagle’s clutches. It suc-
ceeded but fell to the ground, lucki-
ly on a heap of dry leaves under that 
tree. Rahul dashed down to save 
the bird. Poor thing had injured its 
wing and a leg. Rahul lifted the bird 
gently and brought it home. His par-
ents knew of Rahul’s benevolence 
towards animals. Rahul always got 
home an injured kitten or a hungry 
pup. He tended to them and sent 
them back after they recovered.

“Let’s give it some water first.” 
Amma, Rahul’s mother brought 
a bowl of water which was al-

ways kept ready for Rahul’s ‘needy 
friends’. She put some water in the 
bird’s beak with cotton. The bird 
was scared but thirsty. It sipped the 
water drop-by-drop.

“It seems to be someone’s pet. 
There is a golden ring on its hurt 
leg.” Baba said observantly.

“Possible. Such tamed birds find it 
difficult to survive in the wild. Their 
instincts are not well developed to 
protect themselves from enemies.” 
Amma added.

“But our ‘Hariya’ is brave. He 
fought the eagle so fearlessly.” Ra-
hul remarked.

“So, our new friend has a name! 
There was Gokul pup, Neeru cat and 
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now Hariya parrot…” Baba took a 
shoe box and put some dry leaves in 
it. Rahul placed Hariya gently in the 
box.

“I’ll get him some food.” Amma 
got a few chillies and guava pieces 
in a plate. Rahul tried to bring Hari-
ya’s attention to the food by clap-
ping and whistling but Hariya didn’t 
move.

“Rahul, you are being impatient. 
Like humans, even birds need their 
space. Let’s leave him alone for 
some time.” Baba suggested.

Since summer vacations were 
going on, Rahul had ample time to 
observe Hariya. He tracked Hariya’s 
movements from his room. Hariya 
was quiet most of the time but for 
a meek shrill due to the pain. How-
ever, in the afternoon, he jumped 
out from the box. He ate the chillies 
and guava pieces; drank water from 
the bowl. Slowly, he started moving 
around the hall. It pepped Rahul’s 
mood as Hariya was now slowly 
recovering. That evening, while re-
turning from office, Baba brought a 
cage. When Baba opened it, Hariya 
comfortably went inside and started 
preening his feathers.

“I think that’s been Hariya’s life… 
in a cage. Probably, he hasn’t seen 
the outside world...” Baba hung 
Hariya’s cage in the balcony. From 

here, Hariya could see his many 
friends flying.  Everyone thought 
one day Hariya might fly away but 
Hariya never went, though his cage 
was always kept open.

Slowly, Hariya became family. He 
developed a special bond with Ra-
hul. Whenever Rahul opened the 
cage, Hariya would jump on Rahul’s 
fist, climb up his arm and sit on his 
shoulder. He would nuzzle Rahul 
with his soft head or give a peck on 
Rahul’s cheek. To seek Rahul’s atten-
tion, he would shout “Rahul, Rahul, 
friend, friend...” Hariya was a talking 
parrot, after all!

Within a few days, Hariya had 
become friends with all those who 
frequented the house - friends, rela-
tives, housemaid, sweeper, even 
the building watchman. But, if there 
was a new person he hadn’t met, he 
would sing, “Someone at the door, 
I see from the keyhole, I open the 
latch, that thief I catch…” Nobody 
understood why Hariya sang like 
that but all were now used to his 
chatter.

One morning, when the door-
bell rang, Hariya while singing, 
“Someone at the door…” suddenly 
stopped. He started shrieking and 
fluttering his wings so vigorously 
inside the cage that it was now 
swinging like a pendulum. Amma 
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and Rahul came out running. Baba 
hastily opened the door. A man 
had brought their home delivery 
from the nearby grocery store. 
Hariya shouted, “Papa James, Papa 
James…”

“Capsicum…?” The man asked 
surprised.

“We didn’t order any capsicum.” 
Baba replied.

“I mean the parrot. I think he is 
‘Capsicum’, my parrot.”

“How are you so sure?”
“Capsicum always called me like 

this. Does he have a golden ring on 
his left leg?”

“Yes, but who are you?” Baba 
questioned.

“I am James Fernandes. I worked 
as a clown in RajaRani circus. I 
had trained Capsicum 
since he was a baby. He 
was like my son. We did 
many acts in the circus 
together. I named him 
‘Capsicum’ for his 
red, green and yel-
low feathers, just 
like the capsicum 
colours.” James 
took out a photo 
from his wallet. 
Hariya was sitting 
on James’ shoulder. 
He wore a crown 

with name ‘Capsicum’ printed.
“We read in papers that the circus 

closed down.”
“Yes. Most animals got placed 

in nearby zoos but birds were re-
leased. That time, I was at my native 
place since I lost my job. Otherwise, 
I would never have left Capsicum. 
How did you find him?” James was 
curious. Baba narrated how they 
brought Hariya home.

“You have done a noble job, son.” 
James said gratefully.

“What’s with ‘Someone at the 
door…’ that he sings?” Rahul asked.

“That’s a poem from one of our 
acts when a thief enters our house.”

“See the bird’s instincts. He 
sensed your presence.” Amma said.

“In our circus, his shows were 
a hit. He did cycling, rolling 
the ball, stacking rings, flying 
around the tent welcoming 
everyone, singing poems… 

He was a star. Audiences loved 
him.” James got nostalgic.

“He entertains even us.” 
Rahul said smiling.

“May I have my Cap-
sicum back? But I don’t 

have… the money…” James 
asked hesitantly. On hearing 
this, Rahul was dejected. But 
like a mature boy, he brought 
Hariya’s cage and opened it.
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“Uncle, Hariya was al-
ways yours. We just took 
care of him.” Rahul tapped 
the cage.

“Rahul, Rahul, friend, 
friend.” Hariya came out 
and jumped on Rahul’s 
shoulder.

“Hariya, you got to go 
with Papa James. I will 
come to meet you.” Ra-
hul assured and Hariya 
jumped on James’ head 
shrieking, “Papa James, 
Papa James…”

“Good boy, Hariya…” 
Amma said wiping a tear 
in her eyes. James bid 
goodbye and took Hariya 
along with him.

Rahul was used to such 
parting moments by now. 
As he closed the door, he 
found Hariya’s golden ring 
on the floor.

“Another memento of 
a parting friend…?” Baba 
smiled. Rahul sighed and 
went to his room. He 
opened a drawer. Inside 
were Gokul’s belt, Neeru’s 
ribbon and now Hariya’s 
golden ring……

-Prachi Mokashi
mokashiprachi@gmail.com

शांताई आपल्ा गीतांनी, लाविले िेड असे
आ्ुष्ातले क्षणही अलिार, सुगवंित झालेत जसे..

ज् शारद ेिागीशिरीला, पवूजल ेशबदाशबदातंनू 
असने मी नसने मी महणत, मम्म उलगडलते 
जगण्ातनू..

पाऊस आला, िारा आला, पान लागले नाचू
झुलतो झुला, जाई आभाळा, महणे ऋतू वहरिा िाचू..

आज चादंण ेउनहात हसल,े महण ेटाकल ेपसुनुी डोळे
शारद सुंदर चंदेरी राती, ओठी सजले शबद आगळे..

माजे रानी माजे मोगा, सुखावितो मिुमास हा
सांज आली दूरातूनी, महणे अिवचत भेटून जा..

आज सुगंि आला लहरत, जाईन विचाररत रानफुला
मनाच्ा िुंदीत झुलतो, शबदांचा मखमली झुला..

वनळ्ा आभाळी कातरिेळी, महणे दाटून कंठ ्ेतो
काटा रुते कुणाला सांगत, जीिनगाणे जो तो गातो..

शांताई आपल्ा शबदांतून, चराचरांत अशी जादू घडे
मन घेई उंच भरारी, मराठी पाऊल पडते पुढे.. 

-एकनाथ आव्ाड
eknathavhad23@gmail.com

शांताई (शांता शेळके) 
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शांता शेळके यांचया 
जन्मशताब्दी वराषानिन्मत्त 

हदी खास कनवता- 



Her name was Pallavi. Neerad liked 
her, as did all the other boys in the 
9th standard class of St. Vincent’s 
High Secondary School in Pune. 
With her good-looks, ex-
cellent grades and 
self-confidence, 
she was the star 
of the class. 
Neerad was 
content to 
admire her 
from afar, as 
he wasn’t the 
kind of boy 
who could eas-
ily talk to girls.

He had thus 
been practicing daily 
for three months in prepa-
ration for the school’s 
annual singing contest. 
“If I win that contest, Pallavi will be 
mine,” he often thought to himself.  
The crucial day dawned. 

As he hoped, Pallavi was there in 
the front row. He sang “TanhaDil” 
(Lonely heart) a hit song from a 
Hindi movie, and from the applause 

knew he had sung well. What was 
sweeter was Pallavi’s look of genu-
ine appreciation.

Singers came and went but so far 
only Neerad had really shone. 

Now it was Sudhir Mishra 
from the 10th Std, the 

class nerd, who was 
going to sing. Hon-
estly, Sudhir had no 
business singing but 
the way Neerad and 
all his other friends, 
started laughing 

uncontrollably and 
even shouting “Boo!” 

“Boo!” was cruel by 
any standards. Sudhir 

himself slunk away from  
the stage when his song  
was done.
As expected, Neerad won 

the first prize. He grabbed the tro-
phy and scanned the audience for 
Pallavi. She wasn’t there. When he 
came out of the auditorium, he saw 
her sitting with Sudhir, comforting 
him. “Why did you have to make 
fun of him, you idiot?” she said to 

Defeat
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Neerad. He was silent.
“Maybe Sudhir is not a 

good singer, maybe he can’t 
sing, that doesn’t give you the 
right to make fun of him. At 
least he’s trying to take part 
in something which he’s not 
good at. Have you ever even 
tried that? Do you have any 
idea how he must have felt? 
She placed her hand on  
Sudhir’s shoulder while he  
sat in silence.

“Sudhir, I am really sorry for 
what we did. I know it might 
sound insincere but I really 
mean it,” Neerad said finally.

Sudhir shook his head and 
choked back tears.

After a while, he asked “Pal-
lavi, not going back home?” 

She didn’t answer for some 
time.

“Sudhir’s house isn’t far 
from mine. When his dad 
comes, I’ll go with him,” she 
said. He started trudging back 
home, his trophy now just a 
piece of worthless metal.

-Vikas Prakash Joshi
joshi.vikas500@gmail.com

(The following story has been 
translated into 10 languages, both 
Indian and foreign and recognized 

internationally.)

çßÙæðÎ   

मलुगा उन्ात उभा रा्नू पुसतक 
वाचत ्ोता. आईन ेववचारल,ं “उन्ात 
उभं रा्नू का वाचतोस?” त्ावर मलुगा 
म्णाला, “बाबानंी सावंगतलं् , घाम 
गाळल्ाविवा् ्ि वमळत ना्ी.” 

विक्षक- बटेा आपका पेपर खाली 
क्ों था? 
सटटुडंट- खामोिी्ी बे् तर ्ै, लफ्जों से 
लोग रूठते ब्ुत ्ै...

्ा मोत्ाला त्ाच्ा खाऊप य्ंत 

पो्ोचण्ासाठी नककी कोणता माग्ग आ्े 

त ेिोधनू सागंिील? 
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अरुणाचल प्रदेश हे भारताच्ा ईशान् भागातील एक प्रमुख राज्.  भारतात 
· ·सराांत · ·आधी ्ा राज्ात सू््य उगरतो. फार निसग्यरम् प्राांत आहे हा. आपल्ा 
मानसकात अधूिमधूि अरुणाचल प्रदेशातील लोककथा प्रनसद्ध केल्ा जात 
आहेत. ्ा सुांदर प्राांतातील लोकाांचे जीरि, त्ाांची नरचारसरणी, भारिा ्ा 
कथाांमधूि समजतात. 

‘जवळ धर!’ ‘मी सांगतोय, सरळ सोड!’ 
‘उजवीकडे बघ!’ ‘अरे बाबा, सोड पटकन!’ 
‘थांब!’ ‘झकास!’ अशा आरोळयांनी सगळे 
वातावरण भरून गेले होते. सगळया बाजूंनी 
सूचना आणण कानणपचकया ऐकू येत होतया; तसेच 
धनुषयाचे टणतकारही ऐकू येत होते. ‘टँ! सूं!’ णवजा 
चमकलयासारखे बाण हवेत, वेगाने सुटत होते.

या णिबांग िरीमधये इिू णमशमी समाजाची वसती 
होती. इथला प्रतयेक णिवस या थडथडणाऱया 
आवाजांनीच उगवत होता. नीट लक्षपूव्वक पाणहले 
तर धनुषयबाणांनी सजज असलेले अनेक योद्े 
मुलांना धनुणव्वद्ेचे णशक्षण िेत होते. मात्र, ती सारी 
माकडे होती. अरेचचा! माकडे धनुणव्वद्ेत एवढी 
णनषणात होऊ शकतात!

हो, पण ही खूप खूप वराांपूववींची गोषट आहे. तया 
काळात सगळी माकडे धनुषयाला बाण लावणयात 
अणतशय पटाईत होती. इतर कोणताही धनुधा्वरी 
नायक तया माकडांचया तोडीस तोड होऊ शकत 
नवहता. अगिी इिू णमशमी जमातीतील योद्ा 
सुद्ा तेवहा या जनावरांचया कसोटीला उतरू 
शकत नवहता. पळून जाऊन लपणयापलीकडे 
तया योदधयांचयाकडे िुसरा काही उपाय नवहता. 
कोणतयाही माकडाने एकिा का धनुषयाला 
बाण लावला की तयाचा नेम कधी चुकायचाच 

नाही. समोरचया लक्यावर तयाचा बाण अचूक 
पोहोचायचा आणण फळ पडायचे.

माकडांचे प्रमुख, तयांची णपलले लहान 
असलयापासूनच तयांना धनुणव्वद्ा णशकणवणयाबाबत 
ठाम होते. तयासाठी ते सगळे जंगल धुंडाळून 
आणण िऱयाखोऱयांत उतरून बांबूचे योगय असे 
कोवळे अंकुर व वेत णनवडत आणण तयापासून 
धनुषयबाण तयार करीत. छोटी माकडे ते वाहून 
आणायला मित करीत. बांबू आणण वेताचे 
धनुषयबाण वापरणयात काय मजा होती!

रोजचया रोज पहाटेचया वेळी या छोट्ा 
माकडांना उघड्ा मैिानावर प्रणशक्षण णिले 
जायचे. तरुण माकडे पण सामील वहायची. 
हा एकणजनसी मेळावा सगळयाच माकडांना 
खूप आवडायचा. मग हा गमतीगमतीमधला 
खेळ जेवहा सपधधेत बिलायचा आणण िोनही 
बाजूंनी बाणांचा वरा्वव वहायचा, तयावेळी 
कोणताही प्राणी तया जागी पाऊलही टाकायचा 
नाही, अगिी वाऱयाचया वेगाने धावणारे सांबर 
नाही, की कसरती करणारे असवलही नाही. 
तया प्राणयांनी जर िूर, सुरणक्षत अंतरावर उभे 
राहायची काळजी घेतली नसती, तर तयांना 
जंगलातलया हॉससपटलमधयेच भरती वहावे लागले 
असते. बाहेर खेळायला जाऊ पाहणाऱया छोट्ा 
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बाळमाकडांच्ा आ्ा त्ांना बकोटीला धरून मागे 
खेचत आणि दरडावून सांगत, “अरे! आता बाहेर 
्ुद्धप्रणिक्षि चालू आहे. बाहेर पाऊल टाकलंत तर 
जखमी वहाल.”

असे णदवस जात होते. पि माकडांच्ा मेंदूत 
आता एखादेवेळी तरी काही धाडस करावे अिी 
इच्ा णनमामाि झाली. सगळी तरुि माकडे झाडाच्ा 
फांदांवर झोके घेत फळे खात होती, तेवहा 
माकडांच्ा प्रमुखांचा मुलगा तुनू ्ाच्ा डोक्ात 
एक कलपना आली, “मी महितो, आपि काहीतरी 
गंमत करू ्ा का? आपि एवढे णनषिात धनुधामारी 
आहोत, ते कौिल् आपि एकदा तरी दाखवून णदले 
नाही तर त्ाचा उप्ोग का्?”

“तुझे अगदी बरोबर आहे.” लालू आणि 
कनू ्ा तुनूच्ा णमतांनी त्ाची री ओढली. 
“त्ा दादा वाघाला आणि हत्ीला आपि धडा 
णिकवला पाणहजे.” लालूने ठामपिे सांणगतले. 
“त्ा गेंड्ासारख्ा कातडीच्ा प्राण्ाला त्ाच्ा 
सुळ्ांचा णकती गवमा आहे.” “त्ांना चांगले झोडपून 
काढले पाणहजे.” ्ा कलपनेनेच काळ्ा, éééणित्रा  
माकडाला खूप आनंद झाला. “तुझे का् महििे 
आहे, मलला?” चंबन नावाच्ा मलल माकडाने 
कराकरा दात खालले. “तो कोलहेचोर जेवहा गरीब 
णबचाऱ्ा कोंबड्ाला धमकावतो ना, तेवहा एकच 
बाि त्ाच्ा धारदार जबड्ातून आत घुसेल.  
मजा ्ेईल नाही! तो धूतमा प्रािी कोलांटी उडी  
घेऊन डोक्ावर पडलेला सगळ्ांना पाहा्ला 
णमळाला पाणहजे.” 

सगळी माकडे खदाखदा हसली.
काही णदवसांतच जंगलात अनेक तक्ारी ्ेऊ 

लागल्ा. माकडांच्ा खोड्ांना एखाददुसऱ्ा  
प्राण्ाने बळी पडिे ही णनत्ाची गोषट झाली. 
प्राण्ांना िारीररक आणि मानणसकही तास होऊ 
लागला. आपल्ा लाणजरवाण्ा पररस्थितीचा ते 

णतर्कार करू लागले. इदू णमशमी गावातल्ा 
लोकांचीही पररस्थिती फारिी बरी नवहती. कधी 
महाताऱ्ांच्ा टोप्ा उडून जाऊन खाली पडत, 
रांगिाऱ्ा बाळांच्ा डोक्ावरून सुसाट वेगाने 
बािांचा वरामाव होई; तर कधी, चुलीवर िेकवा्ला 
ठेवलेला मांसाचा तुकडा बािाच्ा टोकाने दूर 
उडवला जाई.

्थिावकाि, सवमा जीवांचा णनमामाता, अनो, 
्ाच्ाही कानावर ्ा गोषटी गेल्ा. एके णदविी 
जंगलातील काही प्रणतसषठत नागररक अनो देवाला 
िेटा्ला गेले.

“अरे! आज सगळे एकदम कसे का् िेटा्ला 
आलात?” अनोने त्ांचे ्वागत करून णवचारले. 
“काहीतरी मोठी अडचि आलेली णदसते्.”

“अहो देवा, आता का् सांगा्चे!” धनेि 
(हॉनमाणबल) महिाला, “आतािा आमही कोिीच 
सुखाने जगू िकत नाही.”

“देवा,” गजराज नम्रतेने पुढे झाले, “्ा ्वच्छंद 
माकडांच्ा चेषटांना अंत नाही. काल मी एक फळ 
तोडून माझ्ा णपललाला देत होतो. णबचचारे माझे 
बाळ! त्ाने जेमतेम तोंड उघडले असेल तोच त्ाने 
मोठ्ाने णकंकाळी मारली, एक धारदार बाि त्ाच्ा 
जबड्ात घुसला होता. मी आजूबाजूला पाणहले तर 
एक लहानसे माकड आमच्ाकडे पाहून णफदीणफदी 
हसत होते. मी का् करिार? णववहळिाऱ्ा 
माझ्ा णपललाकडे पाहिार की, त्ा म्तवाल 
मवाल्ापाठी जािार?”

“देवा, हे पाहा तर खरे!” लंगडत आलेल्ा 
सिाने आपला पा् दाखवला. त्ाच्ा संपूिमा 
पा्ाला बँडेज बांधले होते. “काल आमही जंगल 
ऑणलसमपकसाठी त्ारी करत होतो. आमही 
धावा्ला सुरुवात केली न केली तोच सगळेजि 
वेदनेने णववहळत खाली पडले. प्रत्ेकाच्ा पा्ात 
बाि मारलेला होता. माझे सुविमापदक तर आता 
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गेलेच!” ससा हुंदके देतच होता.
“रडू नको बाळा”, अनो देव उठून उभे राहहले, 

त्ांनी सशाला गोंजारले. “मला तुमचे दु:ख 
चांगलेच समजते्. काही काळजी करू नका. मी 
सगळे व्वस्थित करतो. तुमही शांतपणे घरी जा.”

दुसऱ्ा हदवशी, अनो देवाने माकडांच्ा राजाला 
भेटीसाठी बोलावले. “का् हालहवाल 
आहे तुमच्ाकडे? तुमच्ा 
सगळ्ांचे धनुहवविद्ेचे 
प्रहशक्षण कसे चालू 
आहे? मला 
तर त्ाहवष्ी 
उत्तम बातम्ा 
हमळता्त.”

“हो, प्रहशक्षण 
फारच उतककृषट 
पद्धतीने चालू 
आहे, देवा.” 
माकडांच्ा राजाने 
आतमहवशवासाने  
उत्तर हदले.

“कोणी प्रावीण् 
हमळवले् का? ऑहलसमपकमध्े 
सुवणविपदक हमळण्ाची शक्ता आहे 
की नाही?” देवाने हवचारले.

“अरे! खरे तर खूपच जण आहेत.” माकडांच्ा 
राजाचा चेहरा अहभमानाने उजळला होता. 

“आमची बचचे कंपनीसुद्धा आजूबाजूला 
उडणाऱ्ा फुलपाखरांवर आहण पक्ावंर अचूक  
नेम धरू शकते.”

“अरे वा! खरे की का्!” अनोने कौतुकाने 
मान डोलावली. “मला बघा्ला आवडेल. उद्ा 
तुमच्ापैकी सगळ्ात हुशार धनुधविराला नदीहकनारी 
पाठवा बरे.”

दुसऱ्ा हदवशी उतसाहाने सळसळणारे एक 
तरुण माकड धनुष्बाण घेऊन नदीहकनारी 
पोहोचले. त्ाने अनो देवाला नम्कार केला. 
एखाद्ा कसलेल्ा खेळाडूसारखी त्ाची 
शरीर्षटी हपळदार होती. त्ाच्ा चेहऱ्ावरून 
आतमहवशवास ओसंडत होता. अनो देवही त्ाचे 
धनुष्बाण घेऊन त्ार होता.

“तू ्पधधेसाठी त्ार आहेस ना?” 
देवाने हवचारले.

“हो देवा, कधीही.” माकड 
ठामपणे उदगारले.

“ठीक आहे. त्ा 
पाण्ाकडे बघ.” अनोने 
दूरवर हनदधेश केला. 
“पलीकडच्ा तीरावर 
पाण्ात बुडालेला एक 
खडक हदसतो्?”

“हो, आहे खरा.” 
डोळे बारीक करून 

माकड महणाले.
“आपण त्ा खडकावर 

बाण मारा्चा आहे. ज्ाचा 
बाण त्ा खडकाला लागेल तो 

हजंकेल. पाच वेळा संधी हमळेल. मी 
सुरुवात करतो.”

“ठीक आहे.” माकडाने उतसाहाने मान 
डोलावली.

दोघांनी धनुष्ाला बाण लावले आहण नेम 
धरून सोडले. अनोचा बाण हवेतून वेगाने 
गेला. तीराच्ा जवळ गेल्ावर पाण्ातून 
जाऊन तो खडकावर धडकला. काही क्षणात 
तो धडकण्ाचा आवाज परत परत ऐकू आला. 
माकडाने पण आपला बाण वेगाने सोडला, 
उतसुकतेने तो बाणाकडे पाहात असताना त्ाला 
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जाणवले की, तो बाण पाण्ाच्ा पृष्ठभागावरून 
तीरावरील वाळूत घुसला होता.

“अरे! माझा बाण पाण्ामध्े गेलाच नाही!” 
माकड आशच्ायाने पाहात राहहले. त्ाने आता 
कसोशीने नेम धरून बाण सोडला. पण तोही वाळूत 
एका कोनात जाऊन थांबला. माकडाने दातओ्ठ 
खालले. पुनहा बाण सोडला. त्ा बाणाचा आवाज 
हवेतच हवरला. पाचही बाण एका ओळीत वाळूच्ा 
हकनारी पडले. माकडाचा डोळ्ांवर हवशवासच 
बसेना. त्ाचा हा पहहला पराज् होता. पा्ठी 
हिरताना त्ाचे मसतकच नवहे तर शरीरही खाली 
झुकले होते.

अनो देवाने मंद ससमत केले. आपण हजंकणार 
्ाची देवाला खात्ी होतीच. त्ाचे बाण लोखंडाचे 
बनलेले होते; उलट माकडाचे वेताचे, जे पाण्ात 

खाली जाऊ शकत नवहते.
असे महणतात की, तेवहापासून माकडांनी 

त्ांची धनुहवयाद्ा गमावली.
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(’ØðD Üðç¹·¤æ)

िकत शबद उचचारला की बरेचदा अथया समजतो. पण काही वेळा संदभायाने शबदाला वेगळाच अथया 
्ेतो. थांबा हं! आणखी सपषट करून सांगते. मी महटलं ‘हशरा’, तर एखादा गोड पदाथया 
आवडणाऱ्ा व्कतीला ‘गोड हशरा’ आ्ठवेल.
एखाद्ा वृक्षप्ेमीला ‘पानांवरच्ा हशरा’ हदसू लागतील.  एखाद्ा डॉकटरला ‘रुगणाच्ा दुखापत 
झालेल्ा हशरा’ आ्ठवतील.
तर एखाद्ाला ‘हशरा ताणून ओरडणारी माणसं’ आ्ठवतील .
कोणाला ‘गददीत घुसून बसमध्े जा’ अशी सूचना वाटेल. का्? खरं ना? मग िकत शबद 
हदला, की वेगवेगळ्ा अथायाप्माणे वाक् रचू ्ा.
१. वा! आज हशरा केला्?
२. ्ा पानांच्ा हशरा हकती ्ठस्ठशीत आहेत!
आता तुमही वेगवेगळ्ा अथायाची ‘हशरा’ ्ा शबदासा्ठी पुढची वाक्ं रचा बरं!

शब्दखेळ 
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साहित्य- फणस किंवा आबं्ाची ४ साटे (फणस आकण आबंा पोळी), 
एि वाटी दही, पाव वाटी डेकसिेटेड िोिोनट, प्रत्येिी खाण्ाचये दोन 
चमचये मयेतिूट आकण शेंगदाणा िूट, खाण्ाचा एि चमचा किरयेपडू, 
खाण्ाचा पाव चमचा िाळीकमरीपडू, खाण्ाचा पाव चमचा संुठ 
पावडर, कचमटीभर कहंग, चवीनसुार मीठ आकण थोडीशी िोकथबंीर. 
कृती- एिा भांड्ात साटांचये बारीि तुिडे घ्ावयेत. नंतर दही फेटून 
घ्ावये. भांड्ामधील साटांच्ा तुिड्ावर दही घालून हये कमश्रण दहा 
कमकनटे झािून ठेवावये. नंतर त्ात बािीचये वरील सव्व किन्नस 
(साकहत्) घालून तये चमच्ानये एििीव िरून घ्ावये. वर िोकथंबीर 
पयेरावी व लगयेच खा्ला घ्ावये. 
टीप- ‘मयेतिूट’ ्ा खमंग चवीचा पदाथ्व वापरून ्येथये िोकशंकबरीची 
रुची वाढवली आहये. 

-वैशाली खाहिलकर 
vaishalik914@gmail.com  

फणसाच्ा किंवा आंब्ाच्ा 
साटांची (पोळीची) िोकिंबीर

कोकणचा 
मेवा 

असलेल्ा 
फणस व 
आंब्ाच्ा 
साटांचा 

उप्ोग करून 
हा रुचकर 

पदार्थ मुलांनी 
अवश् 
करावा.

चपखलची उत्तरे-

१. आटॅोमकॅटि  २. िालॅनी  ३. िापॅी  ४. क्ापॅ  ५. बा्ालॅािॅी  ६. डेमोक्रॅकटि  ७. डा्नसॅटी  ८. एम्पलाॅ्  ९. एकझकॅमनयेशन 
१०. एकझासॅट  ११. फरॅनटटॅससटि  १२. हासॅसपटटॅकलटी  १३. ह्मुकॅनटेररअन  १४. इमपकॅट  १५. मथॅमकॅटकस  १६. अपाचॅु्वकनटी  
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गणित पत्त्यांच्त्य रमीचे उत्तर- 3.5 + 4.5 = 8
+         +
9.5 - 3.5 = 6
=        =
13       8Slove this 

Answer

1) 20, 21, 22, 23  2) 7, 12, 19 
3) 4, 5, 9  4) 24, 8, 3



ही गोगो अळी.. सध्या तरी गोगोलया पयान ंबकयाबक 
खयाण्याशिवया् कयाही सचुत नयाही्.े शतन ेपयानयाचंया 
तोबरया भरलया आशि सवत:भोवती कोि शविनू ती 
आत गडूुप झोपी गलेी... शतलया एक सवप्न पडल.ं.. 
त्या सवप्नयात ती कोियात होती. ती कोियामधनू बयाहरे 
आली तर शतलया जयािवल ंकी, ती एकया बोगद्यात 
आह,े ज्यालया एकही दयार नयाही, पि एक शखडकी 
आह.े गोगो त्या शखडकीत कया् आह ेबघया्लया गलेी, 
तर शतलया त्या शखडकीच्या बयाहरे सपतरगंी प्रकयाि 
शदसलया. कोियातनू बयाहरे पडल्यान ेतो मॉथ बनलया 
होतया आशि उडत उडत गोगो त्या शखडकीपयािी गलेी 
आशि शतन ेबशघतल ंकी एक 
गलुयाबी झगया घयातललेी छोटीिी 
परी सगळ्या फुलपयाखरयंानया 
कयाहीतरी सयागंत होती. जवेहया 
गोगो शतकडे गलेी तवेहया ती परी 
त्या फुलपयाखरयानंया जयादईु रगं 
दते होती. त्या रगंयात अिी जयादू 
होती की, अधंयारयात त ेफुलपयाखरू सपतरगंी प्रकयाियात 
प्रकयािमयान वहया्च.ं ह ेरगं दतेयानया ती त्यानंया एक 
जयादईु मतं्रसदु्या दते होती. तो मतं्र होतया ‘नहयाऊ्या  
सपतरगंयात.. प्रकयाि आिू् या ्या जगयात..’ शतने 
सयाशंगतल,ं “्या मतं्रयाचया वयापर सयारखया सयारखया नयाही 
करया्चया; नयाहीतर त्याचंी िकती शनघनू जयाईल आशि 

त ेसयाध ंफुलपयाखरू बननू रयाहील.”   
गोगोलया प्रशन पडलया, की ्या मतं्रयाचया मी कसया 

उप्ोग करू?
मग शतच्या डोक्यात शवचयार आलया, कोियात 
जया्च्या आधी सयाऱ्या जगयात करोनयाने थमैयान 
घयातलं होत.ं अन् चुटकीसरिी शतने मतं्र 
महटलया. कया् आशच ््य! ती सपतरगंयात नहयाऊन 
शनघयाली आशि सगळीकडे मसत उबदयार प्रकयाि 
पसरलया. गोगोलया खपू छयान वयाटया्लया लयागल.ं 
परी तर शतच्यावर खपूच खिू झयाली. शतने 

शतलया ियाबयासकी शदली.. सगळ्यासंमोर शतचं 
खपू कौतकु केलं. शतने शतलया ्या मतं्रयाची िकती आशि 
सपतरगं कया्मचे दऊेन  टयाकले. शतलया सयाशंगतल,ं 
की त ूजगयाच्या चयागंल्यासयाठी  कया्मच त्याचया वयापर 
करू िकिील. 

गोगो खपू खिू झयाली. सगळी फुलपयाखरं 
आनदंयान ेटयाळ्या वयाजवया्लया लयागली. मयािसयानंया 

गोगोच ेस्वप्न ... 

‘गोष्ट रचा’ कथा स्पर्धेतील 
दोन विजेत्ाांच्ा कथा 
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‘वयम्’ मासिकाचया जुलै २०२१चया 
अंकात सितांवरून  ‘गोष्ट रिा’ स्पराधा 

घेणयात आली होती. या स्परधेला 
भरभरून प्रसतिाद समळाला. तयातून ्पाि 
सवजेते सनवडले होते. ‘वयम्’चया मािधाचया 

अंकात तीन सवजेतयांचया कथा प्रसिद्ध 
केलया होतया. उवधाररत दोन सवजेतयांचया 

कथा ्पुढीलप्रमाणे-



याची खबर लागली. तयाांनी ठरवलां की, या 
फुलपाखराला काहीतरी बक्ीस द्ायचां. लहान 
मलुां तर आनांदान ेनाचायलाच लागली. मलुां 
फुलपाखराांसारखी बागडायला लागली. खपू ददवसाांनी 
तयाांना मोकळेपणाने बाहरे दफरायला  दमळालां होतां. 
माणसाांनी गोगोला दवचारलां, तलुा काय बक्ीस 
दऊे? त ूआमचयासाठी तझुां वरदान वापरलांस. 
गोगो मलुाांना नाचताना, दफरताना बघनू खूप खशू 
झाली. दतला कळेचना काय मागावां? दतन ेदतचया 
दमताांचा सलला घतेला. मग हळूच एका मलुाचया 
कानात तयाचां बक्ीस मादगतलां. तया मलुाला त ेऐकून 
आशचय्य वाटलां आदण तयाचया डोळयाांत पाणी आलां. 
तयाांचया लक्ात आलां की, आपण या फुलपाखराांना 
पकडून दकती तास दते होतो आदण या फुलपाखराने 
मात आपलयासाठी  वरदान मादगतलां. बाकीच ेतया 

मलुाकडे बघतच होत.े तयाांनी दवचारलां, काय पादहजे 
आह ेगोगोला?

तवेहा तया मलुान ेसाांदगतलां की, तयाला वचन हवां 
आह ेकी आपण यापढेु फुलपाखराांना पकडणार नाही; 
तास दणेार नाही. सगळयाांना तयाांची चूक कळली. 
सगळे टाळया वाजवायला लागल.े गोगोला अचानक 
जाग आली आदण बघत ेतर ती कोशातून बाहरे 
आली होती. दतचया लक्ात आलां की ह ेसगळं सवप्न 
होतां. दतला वाटलां ह ेखरां वहायला पादहज ेहोतां. ती 
तया झाडावरून उडाली आदण दतला असां वाटलां की 
सगळे दतचयाकडेच बघतायत. दतला कळेना, का? 
झाडाचया शजेारी एक तळं होतां.  तयाचया पाणयात 
एका सपतरांगी फुलपाखराचां प्रदतदबांब लहरत होतां. 

 -दिदिजा शीतोळे, चौथी, पणुे  
supriyaj0@gmail.com

   





 

  

 

स्पेलिंगच्या भेंड्या
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नाव, गाव, फळ, फूल हा खेळ तुमहही खेळला असाल. इथे तुमहाांला याांचया भेंडाांनही खेळायचां आहे. खालही 
जो क्रम दिला आहे, तयानुसार तो कललू ओळखलून तयाचया स्ेदलांगमधहील शेवटचां अक्षर घेऊन  ्ुढचा शबि 
ओळखायचा. उिा. फळ-प्ाणही-गाव/शहर-शसत्र. Orange     Elephant     Titwala       Arrow.  
या भेंडा खेळताना खालही दितही अक्षराांचा शबि असेल तयाचे चौिोनहही दिले आहेत. चलातर मग खेळा 
स्ेदलांगचया भेंडा.
क्रम : फूल  प्राणी  रंग  रोग  परालेभराजी  विषय  वजल्रा   फळ  पक्ी  अियि 
 तृणधरानय  धरातू  सुकरामेिरा  खेळ.

      



गोगो अळी पटापटा पानं खायचा प्रयत्न करत 
होती. तेवढंच ततला सुचत होतं. घनदाट जंगलातील 
झाडांवर अनेक जातीचया पतंगांची एक वसाहत 
होती. मॉथ-कॉलनीच महणाना. याच मॉथ-कॉलनीत 
गोगो अळीचा जनम झाला. दोन फांदांचया, खालचया 
बाजूला ततचं घर होतं. अनेक अरणयपय्यटक या 
मॉथ-कॉलनीला आवजू्यन भेट देत. अनेक लोक, 
या पतंगांचे फोटो काढत. तयाचंा चाललेला संवाद 
गोगोचया कानावर नेहमी पडायचा.

“अरे, तो पहा ‘भयकारी वेताळ’ तदसतोय.” 
कोणीतरी ओरडायचं.

“आतण तो, राक्षसी पतंग बघा, खरोखरच 
भीती वाटतेय. कसा डोळे वटारून पाहातोय तो.”    
एखादी तचमुरडी चषमा सावरत महणायची.

“तरी आपलयाला अजून, फळचोखी, तजपसी, 
तपंगळा पतंग तदसले नाहीत बरंका!” कोणीतरी 
जाणकार काका महणायचे.

या अशा रोजचया सवंादातनू ही सारी पतगंाचंया 
तनरतनराळया जातींची नाव ंआहते, ह ेगोगोचया लक्षात 
आल ेहोत.े पतगं तकती तकती रगंाचं ेआतण आकाराचंे 
होत.े तयाचं ेथवचेया थव ेहवते उडताना पाहनू, गोगो 
हरखनू जायची. आपलयालाही अस ंउडता आलं 
तर तकती मजजा यईेल. या झाडावरून तया झाडावर 
जाता यईेल. जर हवते गारवा आला आतण तयातही 
आभाळ आल,ं मग तर तवचारूच नका. शकेडो 
पतगंाचंया हवाई कसरती सरुू वहायचया. आकाशातील 
चादंणयानंाच पखं फुटलते, ती नवग्रहाचंी मालाच 
इथ ेबागडत असावी, असचं गोगोला वाटायच.ं 
आपणही तयाचंयात तमसळून जाव,ं हवते मनमरुाद 

भटकाव,ं रोज अशी सवपे् पाहात गोगो झोपी जायची. 
सवप्ात ती फुलपाखराचंया थवयात असायची. 
तकतीतरी रगंीबरेगंी फुलपाखर ंततचया अवतीभोवती 
तभरतभरायची. आपलया ‘मॉथ-कॉलनीतील’ पतगं 
ह ेखवल ेपखंी गणातील आहते. आतण त ेया 
फुलपाखराचंया कुळातीलच आहते ह ेततन ेकोणाकडून 
तरी ऐकल ंहोत.ं आतण महणनूच ततला ततचया मॉथ-
कॉलनीचा भारी अतभमान वाटायचा.

गोगो जशी मोठी होत होती, तशी ततची भकू वाढत 
होती. एक खाकी रगंातील, काळसर चटे् असणारी 
तरिकोणी आकारातील पतगं आई, नहेमी ततचया 
अवतीभोवती असायची. गोगोची ती खूप काळजी 
घयायची, महणनू गोगो ततला आईच महणायची. अरणय 
पय्यटक गोगोचया आईला तजपसीपतगं महणत, हे 
गोगोन ेअनके वळेा ऐकल ंहोत.ं

गोगोचे तदवस मजेत चालले होते. तजपसी आई 
सतत अवतीभवती तभरतभरायची, ततचा मोठा आधार 
वाटायचा. मारि एक तदवस घडलं ते फार भयानक 
होतं. वेळ रारिीची होती. मॉथ-कॉलनी बऱयापैकी 
शांत होती. काही अवखळ तरुण पतंग गमतीला 
आले होते. हवेत तयांचा पाठतशवणीचा खेळ सुरू 
होता. उलट्ा सुलट्ा तगरकयांना उधाण आलं  
होतं. पलीकडचया झाडावर बसलेले माकड आजोबा 

गोष्ट गोगोची
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त्यांचय हय खेळ पयहयत होते. एकयएकी कय् झयलां 
कुणयस ठयऊक; मयकड आजोबयांनी जोरजोरयत 
‘खौक खौक’ असय विवचत्र आियज कयढय्लय 
सुरुियत केली. तसे झयडयिरचे अनेक पक्ी ढोलीत 
पळयले. सरडे वबळयत लपले आवण कयही िेळयतच 
शुांगीघुबडयांची टोळी आली, आली ती थेट मॉथ-
कॉलनीिरच. हिेत उडणयऱ्य तरुण पतांगयांनय कयही 
कळय्च्य आत घुबडयांनी त्यांचय फडशय पयडलय. 
जीि ियचिण्यसयठी धडपडणयऱ्य पतांगयांनय, त्यांनी 
हिेतच गट्टम केले. सयऱ्य मॉथ-कॉलनीत हयहयकयर 
उडयलय. गोगो अवतश् घयबरली. असलय प्रसांग ती 
प्रथमच पयहयत होती. ्य गडबडीत वजपसी आई 
कुठे गेली, ती जिळ नसल्यने गोगोच्य डोळ्यांत 
पयणी आलां. विरविरत्य नजरेने ती वजपसी आईलय 
शोधू लयगली. पण आई कुठेच विसेनय.. रयत्र तशीच 
गेली. वििस उगिलय; मयत्र आई आलीच नयही. ती, 
त्य शुांगीघुबडयांच्य धयडीत मयरली गेली कय? ्य 
विचयरयने गोगो हैरयण झयली.

त्य वििशी मॉथ-कॉलनीत तयतडीची बैठक 
आ्ोवजत करण्यत आली. मयकड आजोबयांनी 
सयांवगतले की, त्यांनी ‘खौक खौक’ असय सूचक 
धोक्यचय इशयरय विलय तरीही िुल्लक् केल्यमुळे, 
अनेक तरुण पतांग त्य घुबडयांची वशकयर झयले. 
आतय हुशयरीने रयहण्यचे सियांनी ठरिले. आवण त्य 
वििशी मयकड आजोबयांचय असयच धोक्यचय इशयरय 
आलय होतय आवण महणूनच गोगोची पटयपट पयनां 
खयण्यची घयई सुरू होती. त्य वििशी पयनां खयऊन 
ती कोशयत झोपी गेली. सिप्यत सतत वजपसी आईच 
्ेत होती. ३४व्य वििशी गोगो कोशयतून बयहेर 
आली. आली ती पांख घेऊनच. वतचे अांग वजपसी 
आईसयरखांच विसत होतां.. कयही क्ण वतने आपले 
निे पांख हळुियरपणे हलिले, आवण वजपसी आईची 
िेट होईल कय? ्य विचयरयतच ती निीन झयड 
शोधय्लय वनघून गेली. 

-तनिष्का संजय सकागडे, िहयिी, पुणे  
sanjaysagade72@gmail.com

या अळीला 
पान 

खाणयाची 
इच्ा 

झालीय. 
तू ततला 
पानापययंत 

पोहोचवशील 
का?
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