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नेटवरची धम्माल मस्ती 

 

ब े कंपनी 

पंधरा वषापवु  लोकानंा इंटरनेट मािहत नव्हतं. ATM नव्हतं. मोबाईल नव्हत.े बहुतेक लोक 
क प्युटर िशवायच काम करायचे. अजून पंधरा वषानतंर इंटरनेट िशवाय कसलंच काम होणार 
नाही अशी पिरिस्थती असेल. आता तुम्ही जी मलुं आहात ती मोठी झाल्यावर तुमच ंपान इंटरनेट 
िशवाय हलणार नाही बुवा. पण तरीही तुमचे आई बाबा तुम्ही इंटरनेट्ला हात लावला की 
तुम्हाला रागावतात का ? इंटरनेट वर जास्त बसू दते नाहीत का ? 

कारण मािहत आह े? इंटरनेट िजतकं चांगलं िततकंच वाईट. इंटरनेटवर फ़सवणूक पण खूप 
असते. काय बघावं काय बघू नये याचं मागर्दशर्न नसेल तर मुलं कुठल्या कुठे वाहत जाऊ शकतात. 
फ़सू शकतात.  क प्युटर िबघडू शकतो. व्हायरस यतेात. 

त्यात इंटरनटेवर िजकडे जावं ितकडे इं जीच इं जी. मग आपण मराठी मुलांनी करायचं काय? 
आपल्याला आपलं मराठी इंतरनेट हवं की नको ? तेव्हा ई सािहत्य ित ानन ेआणलंय मुलासंाठी 
खास मािसक. बालनेटाक्षरी. यात मराठी मुलांना िलहायला वाव आह.े आिण मािहती 
िमळायलाही. यातनू आपण इंटरनेट कसं वापरायचं. काय बघायचं, काय टाळायचं ते सगळं समजून 
घ्यायचं आह.े  तुम्हाला आपल्या िम मंडळ ना काही सांगायचं असलं, गो , किवता िलहायची 
असली कवा आपण काढलेली िच ं फ़ोटो दाखवायचे असले तर आमच्या कडे पाठवून ा. 
पालकांना आिण दादा ताईंना सु ा िवनंती. आपल्या कडच्या छोट्टु कंपनीन े काही कौतुक 
करण्यासारखं केल ंबनवलं िलहील ंतर आमच्याकडे पाठवा.  आपण आज कौतुक केल ंतरच ती मलुं 
उ ा काही परा म करणार ना ! 

आमचा प ा : 

balnetakshari@gmail.com  
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िचंगीचा िनधार….सं या पेडणेकर  
 
िचंगी तशी अगद  गोड मलुगी होती. 

 
 
गोरा रंग, लालचुटुक ओठ, 

गोबरे गाल, मोठाले, डोळे  
नाक थोडं चपट होते पण 
कुर या, दाट, का याभोर, 
लांब केसां या बटा दो ह  
खां ांव न पुढे आ या क 
कुणाचे मुळ  ित या नाकाकडे 

ल च जायचे नाह . 
 

 
आई ितला लाडाने िचंगी हणायची. पण बाबा हणायचे, `या दांडगोबाला 

िचंगी हे नाव शोभते तर  का? आपण ितला 
ठ या हणणार!' 

 
 
तर, अशी ह  िचंगी उफ ठ या उफ ठ या उफ 
शमा. नाजूक, ग डस असली तर  नसती उचापती 
आ ण बडंखोर. मनाला येईल तशी वाग याची 
ितला एकदा का हु क  आली क  मग ित यापुढे 
ॄ देवानेह  हात टेकले असते! 
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उ ापासनू िचंगी या शाळेला 
उ हा याची सु ट  लागणार 
होती. राऽी झोप यापूव  ितने 
दहादा आईला बजावले, `ए 
आई, उ ापासनू मी 
कॉलनीत या मुलींबरोबर 
खेळायला जाणार आहे. अगद  

सकाळ . आ ह  सग यांनी ठरवलंय तस,ं मला लवकर जागे करशील 
ना?' 

 
 
`कर न िचंगी, पण तू उठशील असे मला काय वाटत नाह . अगं, आजच 
तुझी पर ा संपली न? सु ट त उिशरा उठून खूप वेळ गाद तच लोळत 
पडणार असं तू वषभर घोकत होतीस.' 

 
 
`हो ग आई, पण, आम या बाईनी 
काल शाळेत सांिगतले क , सु ट त 
लवकर उठून खेळा, यायाम करा, 
यामळेु त बेत सुधारते आ ण 
उंचीह  वाढते. मला खूप खूप उंच 
हायचंय, उठा शील ना ग?' ची गीने 
आईला गळ घातली. `बर बाई, 
उठवीन हं,' आई हसत हणाली. 
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हसणार  आई िचंगीला खपू आवडते. रागावलेली आई िचंगीला मळु च 
आवडत नाह .  
तशी ितची आई रागीट नाह ये,, पण कधी कधी िचंगी कडनच चूक 

घडते. अन आई रागावते. आई रागावली क  िचंगी 
अगद  प क ठरवते क  आता पु हा 

कधी चकू करायची नाह  
पण कतीह  ठरवल तर  
कशा कोण जाणे, िचंगी या 
हातून चकुा घडतातच. 

 
सकाळ  जाग करायसाठ  आई 
िचंगीजवळ गेली ते हा िचंगी अगद  गाढ झोपेत होती. 
झोपेत ितला सुंदर ःव नह  पडल ंअसावं. झोपेत ती हसत होती. ितला 
जागे करणे आई या अगद  जीवावर आले. पण आईने जागे केल ंनसतं 

तर जागी झा यावर िचंगीने रडून 
नुसता िधंगाणा घातला असता.  
कपाळाव न हात फरवत आई 

िचंगीला हणाली, िचंगी बाळ, उठायचय 
ना तुला? अग, सहा वाजले.' आई या 
बोल याचा िचंगीवर ढ म काह  
प रणाम झाला नाह . आईने मग 
िचंगीची चादर काढली आ ण खांदे 
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ध न ितला हळुवार हालवले. `िचंगे, अग उठ! लवकर ना उठायचय 
तुला?' 
 
`अ,ं झोप ूदे ना आई.' िचंगीने पु हा चादर ओढून घेतली. 

 
 
आईने मग ित या गालावर चाप या मारत हटलं, `िचंगे, अग, तूच काल 
सांिगतलं होतस उठवायला. तु या मै ऽणी येणार आहेत ना खेळायला? 

तुला नाह  का जायच?ं' 
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`मला नाह  जायच.ं झोप ू दे ना मला 
आई. तुझी राजची कटकट!' िचंगीने 
पगतच वतैाग य  केला. 

 
`आजपासून शाळेला सु ट  आहे. 
आज तर  झोप ूदे मला, लीज!' 

 
बोलता बोलता चादर त डावर ओढून 

िचंगीने आईकडे पाठ फरवली. मग माऽ आईने िचंगीला उठ व याचा 
ूय  केला नाह . आई ःवयंपाकघरात िनघनू गेली. िचंगीने पु हा ताणनू 
दली. 

 
 
िचंगीला जाग आली ती ककँश वाजणाया बेलमुळे. ``न क  तो दधूवाला 
राजा असणार. याला कती वेळा सांिगतलंय हळू बेल वाजवायला!पण 

तो गधडा काह  सुधारत नाह . 
आईह  याला कधी रागावत नाह . 
`लहान वयात याला कती अवघड 
कामं करावी लागतात,' असं ितच ं
हणण. आता आहे तो लहान 
हणून ए ह या मो याने बेल 
वाजवायची? झोप मोडली न 
माझी!'' 
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चरफडत िचंगी जागी झाली.  

आई ःवयंपाकघरात गे यावर 
ती जे हा पु हा झोपली ते हा 
ितला इतकं भयकंर ःव न पडलं 
होते. ःव नात िचंगी 
कोण यातर  नद त पडली होती. 
आ ण एक अगडबंब अ पाद 
आपले आठह  हात परजत 

ित या मागे लागला होता. या एकडो या अ पादाचा चेहरा अगद  
भयानक होता. याचा एक हात िचंगीपयत येणार ए ह यात िचगंी जागी 
झाली. अ पाद समुिातच असतात हे जागे झा यानंतर ित या ल ात 
आलं आ ण ितने सुटकेचा सुःकारा सोडला. 

 
 
आळस देत िचंगीने चादर दरू सारली. बेड म या खडक वरचा पडदा 

सरकावलाआ ण ती खडक त उभी 
रा हली. सकाळचे कोवळे उन 
अंगणात पसरले होते आ ण 
.....आ ण हे काय? झरकन िचंगी या 
डो यावरची झोप उडाली. 
कॉलनीत या ित या सग या मै ऽणी 
समोर या पटांगणात खेळत हो या. 
कती सुदंर सुंदर कपडे घातले होते 
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यांनी. बूट आ ण पायमोजे घालून अगद  बाबदार दसत हो या. 
िचंगीच ःवताकडे ल  गेलं. शी! पंजारलेले 
केस, िचकट डोळे, ओठां या कोपयातून 
िनघालेली सुकले या लाळेची रेघ आ ण 
चुरगळलेला नाईट सूट! आपला अवतार पाहून 
िचंगीला कससंच झाले. 

 
 
पाय आपटत िचंगी ःवयंपाकघरात गेली. 

तबार या ःवरात आईला हणाली, ``आयडे, मला लवकर जाग कर असं 
सांिगतलं होत ना मी तुला? का जागे केल ं नाह स?'' आई हणाली, 
``िचंगी, अग, केला मी ूय , पण तू उठायला तयारच न हतीस.'' ``गदा 
गदा ह वा चास, उठून बसवायचस...,'' िचंगीने भणु भुण लावली. आई 
हणाली, ``अग, आता म हनाभर सु ट  आहे ना?'' 
 

 
` करर !' दारावरची बेल 
वाजली. 

 
बाबांनी दार उघडले आ ण 
ितथूनच हाक मारली, ``ठ या, 
अग तु या मै ऽणी आ यात!'' 

 
 
``मावशी, मला तहान लागलीय, पाणी हवय,'' अपणा हणाली. 
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`शमी, तू खेळायला का नाह  आलीस?' सायलीने वचारले. िचंगी काह  
बोलणार एव यात जा हवी हणाली, ` 

 
 
`शमाराणी आता जागी झालेली दसते''. ितचं टोमणा मारणार हे वा य 
पूण होत न होत तोच सग यांचा `अ या!' असा एकऽ ची कार िचंगुला 
ऐकू आला. पाठोपाठ सग यांच ं खदळण ऐकून िचंगी खजील झाली. 
वरमून गेली. शरमेन ितची मान खाली गेली. डो यात पाणी दाटून आले. 

 
``अग पोर ंनो, मीच आज ितला 
जागी करायला वसरले. उ ा 
ती न क  येईल हं खेळायला.'' 

 
 
आईचे बोलणे ऐकून िचंगीचा 
जीव भां यात पडला. 
िचविचवाट करत िचगंी या 
मै ऽणी िनघून गे या आ ण 
िचंगी थेट आई या कुशीत 

िशरली. आई या पदरात त ड लपवतानाह  मै ऽणींचे ताजेतवाने चेहरे 
ित या नजरेसमो न हालत न हते. िचंगीने मग प का िनधार केला, 
सु ट  असो वा नसो, रोज सकाळ  लवकरच उठायचं. 

 
******************************************** 
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घाटातील वाट 

 

घाटातील वाट, 

काय ितचा थाट, 

मुरकते िगरकते, 

लवते पाठोपाठ ।। 

िनळ  िनळ  परड , 

कोणी केली पालथी, 
पान फुल ंसांडली, 
वर आ ण खालती ।। 
 
खाली खोल दर , 

वर उंच कडा, 
भला मोठा नाग, 

जण ूवर काढून फणा ।। 
 
 

िभऊ नका कोणी, 
पाखरांची गाणी, 
सोबतीला गात गात, 

खळाळतं पाणी ।। 

 
 
- स रता पदक  
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सकाळ' … क व-अ ण. व.देशपांडे-पुणे. 
  

 
छान पहाटे 

रोज उठावे  

खूप पाहावे  

िनसग प .....|| 
रोज सकाळ   

पडावे बाहेर  
हवेत ता या  
वाटेल ूस न....|| 
सूय उगवतो  
ूकाश देतो  
िनरपे पणे  

साढयाजगताला   .....||  
 
 arunvdeshpande@gmail.com 
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सु ट तील मजाÉ.ÉÉ मं जर  दाभोळकर 
 

 
 

उ हा या झळा, गरम गरम वाफा 
तापलेली धरणी, पडले या भेगा 
आगी या वाळा, गुलमोहराचा सडा । 
 

 
तापलेलं वातावरण, हवामानाचा अंदाज 
पायाला चटके, सावलीला आमराई 
अंगाची लाह लाह , हवीहवीशी थंडाई । 
 

वाळवणाची तयार , साठवणाची सु वात 
वाळतात पापड, कडकड त उ हात 
राखण करणा  या, मुलांची धमाल । 
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उ हाचा मोसम, शाळांची सु ट  
मामा या गावाला, आगगाड ची िश ट  
आं याचा आमरस, फणसाची पोळ  
काजचुा गर, करवदंाची जाळ  । 
 

 
मोक या अंगणात, शीतल चांद यात 
भुतां या गो ी, िभतीची दाट  
आजी या कुशीत, ूेमाची महती । 
 
ÉÉ मं जर  दाभोळकर 

manjee15@yahoo.com 
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 क वताची गंमत   
  
क वता एके दवशी  खूप खपू  आजार  
पडली होती. हणजे  क वताला 
गो या-औषधे यावीच लागणार ! पण 
आपली क वता आहे खूप 
नाटक ,गो या-औषधे ह  नकोच ! 
आई या खूप वनव या ऐकून ितने 
एक गोळ  खा ली. पण आता तर 
अजून ४ गो या उर या हो या . 
आईला  

एक क पना सुचली. आईने  यागो या पे यांत लपवून क वताला पेढे  

खायला दले. क वताला पेढे खूप आवडले आ ण ितने ते फःत केले. 
  आईला वाटले क  क वताने पे यामधील गो या  सु ा खाल या  
असतील   पण ितत यात क वताने आईला वचारले क , "आई ह  बी कुठे 
फेकू?" 
                                                                                                          
  त मयी हरे   
                                                                                                          
   ७वी   
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एक होता का हर  

 

वीणा  गवाणकर यांचे ’एक होता का हर’ हे अितशय सुदंर पुःतक 
मराठ  भाषेत उपल ध आहे . या  पुःतकात जॉज वािशं टन का हर 
यां या जीवन ूवासाचे वणन केले  आहे . या पुःतकात यां या ज चे 
वणन केलेले आहे.िनमो अस यामुळे िमळणार  वागणकू आ ण याला 
सामोरे जा याची ताकद ा असामा य माणसात होती, आ ण ाच 
कारणामळेु ते मोठे वनःपती शा   झाले . जग यासाठ  बरेच संघष 
करावे लागतात हा उ ेश  या पुःतकाचा आहे.या सवाचे वणन वीणा 
गवाणकर  यांनी सुंदर श दात केले आहे.  

                                                                               -आ दती हरे. 
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http://www.avakashvedh.com/ 

 

 

सवानाच नसेली तर  अवकाशाब लची ज ासा बहुतेकांना असते. 
व वध ेऽांम ये मराठ  भाषा ूगती कर त 

 
 

 असताना खगोलशा  आ ण अवकाश- व ान या वषयाम ये दे खल 
इंटरनेट या मा यमातून मराठ  माणसाचे  

 
 

ान वाढावे या उ ेशाने अवकाशवेध.कॉमची िनिमती केली गेली आहे. 
अवकाश वेध ह  मराठ तली प हली  खगोलशा  आ ण अवकाश-

व ान या वषयावर ल  वेब साईटआहे  
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तु हाल मा हत आहे आपले.. केस कंवा नखे कापताना दखुत का 

नाह ...? 

 

उ र..: कारण आपली नखात आ ण केसात.. र  वा हनी नसते.. 
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खाली एकूण कती गोल आहे ? कोण बरोबर उ र देणार ? 
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ात: ाथर्ना 

व तुंड महाकाय सयूर्कोिटसम भ । 
िनिव ं कुरु मे दवे सवर्कायषु सवर्दा ॥ 

 

हात पाहून म्हणावयाचा ोक 

करा े वसते ल मी : करमुले सरस्वती । 
करमध्ये त ुगोिवन्द : भाते करदशर्नम ॥ 
 
 
भोजन ोक 

वदिन कवळ घेता नाम घ्या ीहरीच े
सहज हवन होते नाम घेता फ़ुकाचे । 
जीवन करी िजिव वा अ  ह ेपणूर् म्ह 
उदरभरण नोहो जािणजे यज्ञकमर् । 
 
 
सायं ाथर्ना 

सधं्याकाळी दवेासमोर िदवा लावनू म्हणावयाची ाथर्ना 

शुभं करोित कल्याण ंआरोग्यं धनसंपदा । 
श ुबधु्दीिवनाशाय दीपज्योित नमोऽस्तुते ॥ 
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आभाळ रकामं होतय ... - मुकता कावळे ८ वी  
 
 

 
पाऊस मनमुराद हसतोय ... 
पाऊस रः यावर नाचतोय ... 
पाऊस झाडांवर झुलतोय ... 
आभाळ रकाम ंहोतय ... 
 
पाऊस प ां या ग यात गंुजतोय ... 
पाऊस वायाबरोबर शीळ वाजवतोय ... 
पाऊस पानांवर हरे फेकतोय ... 
आभाळ रकाम ंहोतय ... 
 
पाऊस गारे या पात मोती बनवतोय  ... 

पाऊस ू येकाला आनंद वाटतोय ... 
पाऊस लोकांम ये ूेम भरतोय ... 
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आभाळ रकाम ंहोतय ... 
 
पाऊस मनामनात वसतोय ... 
पाऊस रागारागात िभनतोय ... 
पाऊस माणसाला वेड लावतोय ... 
आभाळ रकाम ंहोतय ... 
 
पाऊस मातीला सगंुध देतोय ... 
पाऊस झाडाशी काह तर  बोलतोय ... 
पाऊस हरवी शाल अ थरतोय 

पाऊस िनसगाला नव प देतोय ... 
आभाळ रकाम ंहोतय ... 
 
पाऊस खडक त या कॉफ त िभजतोय ... 
पाऊस मऽैी जपतोय ... 
पाऊस जीवन जगतोय ... 
पाऊस आयुंय वाटतोय ... 
आभाळ रकाम ंहोतय ... 
 
========================== 
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अशी ह  हःतकला  
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घरगुती वःतू वाप न केलेली वेशभूषा  
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माझा ू  असा आहे “क  आई मला जाःत ट ह  का बघ ूदेत नाह ?” 
...रेणू  

 
... तर बाळा, आईला तुझी काळजी आहे ना.. तू जाःत ट ह  बिघतला 
तर तुझे डोळे खराब होतील आ ण हा मो या मो या िभंगांचा चंमा तुला 
लागला तर तू बाहुली सारखी छान छान नाह  ना दसणार . हणून .. 

 शमजल का?  
 

 
 

   गोल ..४१  
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संपादकाचा ूेमळ ह ट 
 
छो या  दोःतांना बाल दना या हा दक शुभे छा !! 
काय हणते दवाळ ?  दवाळ त काय काय मजा केली? 
मग छो या दोःतानो कसे वाटले  तु हाला बालनेटा र चे हे मािसक?  

थोडा अ यास थोड़े वाचन, थोड़  मःती आ ण थोड़  मजा  हे सव एकऽ 
घेउन आलो आहोत खास छो या दोःतांसाठ च ! 
तुमचे िलखाण आ हाला balnetakshari @gmail.com   ा प यावर 

ज र पाठवावे. 
आ हाला तुमचे छान छान िचऽ , क वता कथा पाठवा. आपले काह  

ू  तु ह  आ हाला ज र वचा  शकता. चला मग लागा कामाला,  
अं हं, लागा िलहायला !!!!! 
 

अनघा िहरे  
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राठी भाषा, सािहत्य आिण संस्कृती यांना इंटरनेटवर 

मानाचे स्थान असावे या उ ेशाने अनेक संस्था आिण 

ी आज काम करत आहते. ई सािहत्य ित ान 

त्यातलीच एक. नेटाक्षरी ह े किवतांचे ई सा ािहक, ई स्टाप ह े िवनोदाला वािहलेले ई 

िनयतकािलक, दगुर् दगुर्ट भारी ही महारा ातील 

दगुर् िकल्ल्याचंी मािहती दणेार्या ई पुिस्तकांची 

मािलका, स्वरनेटाक्षरी ह े मराठीतले पिहले 

ऑिडओ ई िनयतकािलक, मराठी कसे िलहावे, 

ई पुस्तक कसे बनवावे, शा ीय संगीत कसे 

ऐकावे (सगंीत कानसेन) आदी ई लिनगची 

साधने, आिण आजवर िस  झालेली अनेक ई 

पुस्तके अशा आजवरच्या िदडशहेून काशनाचंा पल्ला ई सािहत्य ित ानने गाठला आह.े  

सुमारे एक लाख वाचकांपयत ही काशन ेपोहचतात.   

लहान मुलांना इंटरनेटच्या जगात वेश करायला उपयोगी पडावे म्हणून सुरू केलेला 

बालनेटाक्षरी हा य  आपल्याला कसा वाटला ते कळवा.  तसेच ई सािहत्य ित ान ची इतर 

काशने िवनामूल्य िमळण्यासाठी िलहा व भेट ा. 

नवीन काशने िनयिमत िमळण्यासाठी 

esahity@gmail.com 

आजवरची  काशने वाचण्यासाठी 

www.esahity.com 


