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नेटवरची धम्माल मस्ती 

ब े कंपनी 

पंधरा वषापुव  लोकानंा इंटरनेट मािहत नव्हतं. ATM नव्हतं. मोबाईल नव्हते. बहुतेक 
लोक क प्युटर िशवायच काम करायचे. अजून पधंरा वषानंतर इंटरनेट िशवाय कसलंच 
काम होणार नाही अशी पिरिस्थती असेल. आता तुम्ही जी मुलं आहात ती मोठी 
झाल्यावर तुमचं पान इंटरनेट िशवाय हलणार नाही बुवा. पण तरीही तमुचे 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 खपू असते. काय बघावं काय बघू नये याचं मागर्दशर्न नसेल तर मलु ंकुठल्या कुठे 
वाहत जाऊ शकतात. फ़सू शकतात.  क प्युटर िबघडू शकतो. व्हायरस येतात. 

त्यात इंटरनेटवर िजकड ेजावं ितकड ेइं जीच इं जी. मग आपण मराठी मुलांनी 
करायचं काय? आपल्याला आपलं मराठी इंतरनेट हवं की नको ? तेव्हा ई सािहत्य 

ित ानने आणलंय मलुांसाठी खास मािसक. बालनेटाक्षरी. यात मराठी मुलांना 
िलहायला वाव आह.े आिण मािहती िमळायलाही. यातून आपण इंटरनेट कसं 
वापरायचं. काय बघायचं, काय टाळायचं ते सगळं समजून घ्यायचं आह.े  तुम्हाला 
आपल्या िम मंडळ ना काही सांगायचं असल,ं गो , किवता िलहायची असली कवा 
आपण काढलेली िच ं फ़ोटो दाखवायचे असले तर आमच्या कड ेपाठवनू ा. पालकांना 
आिण दादा ताईंना सु ा िवनंती. आपल्या कडच्या छोट्टु कंपनीने काही कौतकु 
करण्यासारखं केलं बनवलं िलहीलं तर आमच्याकड ेपाठवा.  आपण आज कौतकु केलं 
तरच ती मुलं उ ा काही परा म करणार ना ! 

 

आमचा प ा : 

balnetakshari@gmail.com  
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संपादका या मनातले ..... 
 

 
 
बालनेटा र चा हा आजचा खास नाताळ वशेषांक . 

नेटा र चे अकं आपणा सवाकडे िनयिमत येतात आपण याचे वाचक 
आहात . बालनेटा र चा प हला भाग बाल दना या दवशी ूिस द झाला . 
सग यांचे भरभ न अिभनदंनाचे फोन, मेल िमळाले पण बालनेटा र चे खरे 
यश हे ते हाच आहे जे हा आम या बाल िमऽांचेह  िलखाण , क वता , 

िनबंध िचऽे आ हाला िमळतील. आ ण जे हा बाल िमऽांनी ा बाल 
नेटा र ला  आपले मािसक समजून यात भाग घेतला ... तेच खरे सवात 
मोठे यश .. 
 
बालनेटा र चा  अंक  तयार करतांना मुलां या अिभ िचचा वचार केला आहे . 
यांना काय आवडेल कंवा यानी काय वाचाव ा ीने वचार क नच हा 
अंक तयार कर यात आला. ल ात आल हणून सहजच तु हाला सांगते , 

इतके दवस मीच खर घाबरयाची  क  मलुां या हातात नेट पडायला नको 
. कंवा जर मलु नेट वापरत असतील तर यां या  जवळच बसून राहावे . 
उगाच नाग समजुन काठ  बडव यात काय अथ . या एवजी थोड समोर 
जाऊन  शहािनशा केलेलीच बर  ना! 
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 मी जे हा नेटवर काम करायला लागले ते हा मला जाणवले क  नेटवर सु ा 
मलुांसाठ  वाच यासारखे  खपु काह  आहे फ़  यो य मागदशन असेल तर 
आपण मलुांची एक समृ ह दशा ठरवू शकतो.   
मी ःवत:मग बसनू मलुां या हाताळ याजो या नेट साईट शोधनू काढ या, 
यांचा ःवत: यव ःथत अ यास केला आ ण माझी खाऽी पट यावरच या 
सव साईट फेवरेट म ये सेव के या . वेळोवेळ   ा सव साईट वषयी मी 
आप याला सांगेलच. 
नाम काकांनी बालनेटा र या  बाबतीत मा यावर व ास टाकून यांचे ' 

बालनेटा र  '  हे प ल ूमा याकडे  सगंोपनाला  दले . यांनी दाखवले या 
व ासाब ल मी यांची ऋणी आहे . 
सवाना नाताळ या हा दक शुभे छा  
 

सौ अनघा िहरे (नािशक) 
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cçÓuçcçb$ç : 1 mçç#ççlkçÀçj  

Dççcç®³çç içbcçlç MççUílç cçáuçí 
DççHççHçu³çç mççí³ççÇvçí yçmçlççlç. cçáuçí 
pçj jçbiçílç yçmçuççÇ DçmçlççÇuç lçj®ç 
Jçiçç&lç çÆMçmlç Dçmçlçí, Dçmçb kçÀçnçÇ 
vççnçÇ. HçCç HçjJçç Jçiçç&lç içíuççí lçj 

cçáuçí ®çkçwkçÀ SkçÀç jçbiçílç yçmçuçíuççÇ Jç çÆmçcçjvç jçbiçí®³çç yççníj. ní 
HççnÓvç cçuçç içbcçlç JççìuççÇ.  

cçáuçí cnCççuççÇ,’Dççpç DççHçCç mçámçbiçlç-çÆJçmçbiçlç çÆMkçÀçCççj 
Dççnçílç. cnæCçÓvç DççcnçÇ cçáÎçcçnÓvç®ç DçMççÇ j®çvçç kçíÀuççÇ³ç. 
DççcnçÇ jçbiçílç yçmçuçíuççÇ mçiçUçÇ cçáuçí mçámçbiçlç DçççÆCç nçÇ 
çÆmçcçjvç cçç$ç çÆJçmçbiçlç.“  

nçlç Gb®ççJçÓvç içCçíMç cnCççuçç,’DççOççÇ 
DççcnçÇ mçiçUí®ç jçbiçílç yçmçuççí nçílççí HçCç 
çÆmçcçjvç kçÀçnçÇ Dççcç®çb SíkçÀlç vççnçÇ.“ cçáuççb®çb 
yççíuçCçb HçÀçjmçb cçvççJçj vç Içílçç cnCççuççí,’®çuçç. 
Jçiçç&lç®ç yçmçÓvç vççnçÇ çÆMçkçÀlçç ³çíCççj mçámçbiçlç-
çÆJçmçbiçlç. DççHçCç pçjç yççníj HçíÀjçÇ cçç©vç 
³çíT.“  
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Içjç®³çç çÆKç[kçw³ççbvçç yççníj®³çç yççpçÓbvççÇ uççíKçb[çÇ ûççÇuç 
uççJçuçíuççÇ Dçmçlççlç. ojJççp³ççb®³çç yççníj HçCç uççíKçb[ç®çç SkçÀ 
mçíHçwìçÇ ojJççpçç Dçmçlççí. yççníj çÆHçÀjç³çuçç pççT lçíJnç 
çÆKç[kçw³ççb®³çç ûççÇumç Jç mçíHçwìçÇ ojJççpçí ³ççb®ççÇ çÆ[PççFvmç 
kçÀçUpççÇHçÓJç&kçÀ Hççnç³ç®ççÇ Dçmçb þjuçb. kçÀçjCç lççÇ mçámçbiçlç®ç 
Dçmçlççlç.  

DççcnçÇ mçJçç¥vççÇ çÆcçUÓvç JçíiçJçíiçÈ³çç ÒçkçÀçj®ççÇ mççíUç 
mçámçbiçlç çÆ[PççFvmç HçççÆnuççÇ. cçáuçí HçÀçj®ç ÒçYçççÆJçlç PççuççÇ nçílççÇ. 
çÆHçÀjç³çuçç içíu³ççJçj Dçmçb kçÀçnçÇ Hççnç³ç®çb Dçmçlçb, nç 
l³ççb®³ççmççþçÇ cççíþç®ç MççíOç nçílçç. vçíncççÇ®çç®ç HççÆjmçj Dççpç lçí 
JçíiçÈ³çç ¢äçÇvçí Hççnçlç nçílççÇ.  

’jçípç cççÇ ³çç®ç Jççìívçí MççUílç ³çílççí. HçCç FlçkçÀçÇ 
çÆ[PççFvmç Dççpç®ç HçççÆnuççÇ. kçÀOççÇ SkçÀoç ní IçjçÇ pççTvç 
DççF&uçç mççbiçlççí Dçmçb Pççuçb³ç cçuçç.“ pç³çíMç vçcçÓuçç 

mççbiçlç nçílçç. ’Dçjí Dççcç®³çç HçCç 
çÆKç[kçÀçÇ®³çç ûççÇuç®çb çÆ[PççFvç 
mçámçbiçlç Dççní, ní Içjçlç kçáÀCççuçç®ç 
cççnçÇlç vçmçCççj yçIç. cççÇ IçjçÇ 
içíu³ççJçj yççyççbvçç çÆJç®ççjCççj®ç 
Dççní.“ vçcçÓ cnCççuççÇ.  
Jçiçç&lç Dççu³ççJçj HçÀÈ³ççJçj SkçÀ 
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cççíþç ®ççÌkçÀçívç kçÀç{uçç. Dççlçç lçácnçÇ lçácç®³çç KççíuççÇ®³çç 
çÆKç[kçÀçÇ®³çç ûççÇuç®çb çÆ[PççFvç kçÀç{ç. çÆ[PççFvç nJçb 
SkçÀocç mçámçbiçlç. HçCç SkçÀ Dçì Dççní. lçácnçÇ DççlççHç³ç¥lç 
pççÇ kçÀçnçÇ çÆ[PççFvmç HçççÆnuççÇ Dççnílç l³ççHçÌkçÀçÇ kçáÀþuçbnçÇ 
kçÀç{ç³ç®çb vççnçÇ. çÆKç[kçÀçÇ lçácç®ççÇ DçççÆCç çÆ[PççFvç HçCç 
lçácç®çb®ç!  

Dççlçç cçáuçí kçÀçcççuçç uççiçuççÇ. JçíiçJçíiçUçÇ Oçcççuç HçCç 
mçámçbiçlç çÆ[PççFvmç cçáuççb®³çç JçnçÇlç çÆomçÓ uççiçuççÇ. Lççí[îçç®ç 
JçíUçlç ’cççPççÇ JçnçÇ Hççnç... DççOççÇ cççPçb Hççnç...ní Hççnç 
SkçÀocç mçnçÇ çÆ[PççFvç...“ Dçmçç cçáuççb®çç içuçkçÀç mçáª 
Pççuçç. cçáuççb®çç Glmççn GlçÓ ®ççuçuçç nçílçç. vçcçÓ cçç$ç SkçÀocç 
Mççblç nçílççÇ. vçcçÓ®³çç pçJçU içíuççí. çÆlçvçí JçnçÇlç SkçÀ ®ççÌkçÀçívç 
kçÀç{uçç nçílçç. l³çç ®ççÌkçÀçívççlç cçO³çYççiççÇ SkçÀ cççíþç iççíuç 

kçÀç{uçç nçílçç Jç oçívç kçÀçíHçN³ççlç oçívç 
sçíìí iççíuç.  

nçlççlçuççÇ JçnçÇ Gb®ççJçlç vçcçÓ 
cnCççuççÇ,’kçÀMççÇ Dççní cççP³çç 
çÆKç[kçÀçÇ®ççÇ ûççÇuç?“ cçuçç Jççìuçb, 
çÆlçuçç ³çç iççíuççlç kçÀçnçÇ çÆ[PççFvç 

kçÀç{ç³ç®çb Dççní. DçççÆCç cnCçÓvç lççÇ çÆJç®ççjlçí Dççní. Dççlçç çÆnuçç 
kçÀç³ç mçá®çJççJçb ³çç®çç cççÇ çÆJç®ççj kçÀª uççiçuççí.  
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’Dççcç®³çç kçÀ[í kçáÀ$çç Dççní. l³çç®çb vççJç kçÀçUÓ. yççyççbvççÇ 
jç$ççÇ ojJççpçç yçbo kçíÀuçç kçÀçÇ l³ççuçç Içjçlç ³çílçç ³çílç vççnçÇ. cçiç 
lççí Lççí[çJçíU YçábkçÀlççí DçççÆCç 
cçiç Dçbiçç®çb cçáìkçáÀUb 
kçÀ©vç oçjçyççníj®ç 
Hç[Óvç jçnçlççí. HçCç cççP³çç 
çÆKç[kçÀçÇuçç pçj Dçmçb ûççÇuç 
uççJçuçb vçç lçj kçÀçUÓ l³ççlçÓvç Dççlç ³çíF&uç. cççP³çç KççíuççÇlç 
³çíF&uç.  

 cçiç cççP³çç çÆcç$ççuçç jç$çYçj Içjçyççníj Hç[Óvç jçnç³çuçç 
vçkçÀçí.“  

 
vçcçÓvçí Dçmçb mççbiçlçç®ç cçuçç SkçÀ vçJççÇvç®ç mçç#ççlkçÀçj 

Pççuçç!  
`çÆKç[kçÀçÇlçÓvç kçáÀCççÇmçáOoç Dççlç ³çíT vç³çí çÆkçbÀJçç vçámçlçç 

nçlçmçáOoç Dççlç IççuçÓ vç³çí' cnCçÓvç®ç DççlççHç³ç¥lç DççcnçÇ cççíþçÇ 
cççCçmçb çÆKç[kçw³ççbvçç ûççÇuç uççJçlç nçílççí. kçáÀCççÇlçjçÇ Dççlç ³çíF&uç 
³çç YççÇlççÇ HççíìçÇ®ç ûççÇumç®ççÇ çÆ[PççFvmç mçámçbiçlç kçÀ©vç Içílç 
nçílççí.   

ûççÇuç DçççÆCç cçppççJç ní mçcççvççLçça Mçyo®ç Dççnílç DçmççnçÇ 
Dççcç®çç mçcçpç nçílçç.   
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HçCç pçíJnç vçcçÓ cnCççuççÇ `çÆcç$ççuçç Içjçlç ³çíC³ççmççþçÇ 
ûççÇuç!' lçíJnç cççÇ ®çcçkçÀuççí®ç. FlçkçíÀ çÆoJçmç DççHçCç ®çákçÀçÇ®çç 
çÆJç®ççj kçÀjlç nçílççí ³çç®ççÇ pççCççÇJç PççuççÇ.  

cçáuçí Òçícç pççCçlççlç cnCçÓvç lççÇ çÆvçYç&³ç Dçmçlççlç. DççHçCç Òçícç 
kçÀjç³çuçç DçççÆCç lçí DççíUKçç³çuçç nçÇ kçÀcççÇ Hç[lççí cnCçÓvç 
DççHçu³ççuçç Òçl³çíkçÀ çÆKç[kçÀçÇJçj yççní©vç Içf yçmçJççJççÇ uççiçlçí 
SkçÀ cçpçyçÓlç ûççÇuç. DçççÆCç ³çç ûççÇuç®çb çÆ[PççFvç Dçmçlçb DççHçu³çç 
cçvççlçu³çç çÆYçlççÇMççÇ mçámçbiçlç!!  

vçcçÓvçí cççP³çç cçvççlçu³çç çÆKç[kçÀçÇJçj®ççÇ ûççÇuç Dçuçiço mçÌuç 
kçíÀuççÇ!  

lçácnçuçç kçÀç³ç Jççìlçb, lçácç®³çç ûççÇuç®çb çÆ[PççFvç kçÀMççMççÇ 
mçámçbiçlç Dççní?  
cçuçç kçÀUJççuç?  
cççÇ lçácç®³çç `çÆKç[kçÀçÇlçÓvç ³çíCççN³çç' Hç$ççb®ççÇ Jççì Hççnçlççí³ç.  

.................................................ö jçpççÇJç 

lççbyçí. rajivcopper@yahoo.co.in  
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**नाताळ ( भसमस)** 
नाताळ हा मु य ये २५ डसबरला भ न देवता येशू भःत या या 

ज म दवसािनिम  साजरा केला जाणारा 
भ न सण आहे. काह  ठकाणी नाताळ 
२५ डसबरऐवजी ६, ७ कंवा १९ जानेवार ला 
साजरा केला जातो. भ न ौ ेनसुार 
नाताळ हा सण १२ 
दवसां या भसमःटाईड नावा या पवाची 
सु वात करतो. 
या सणात एकमेकांना व वध भेटवःतू, 
शभेु छापऽे देऊन पर परांचे अिभनंदन 
कर यात येते. या काळात आपाप या घरांना 
रोषणाई क न सजवले जाते. भसमस वृ  
सजावट हा या सणाचा एक घटक आहे. 
याच दवशी राऽी सांता लॉज लहान 
मलुांसाठ  भेटवःतू वाटतो असे मानले जाते.  
 आप या अमावाःया, पौ णमा या ितथी 
जशा चंिावर अवलबंनू असतात तसा ूकार 

इसवीसना या भःती कालगणनेत नाह . ितथे सयू ॅमणालाच अिधक 
मह व आहे आ ण २५ डसबरला आपले सयूमहाराज नेहमीपे ा थोडे कमीच 
वेळ दशन देत असतात. 
२१ डसबरचा दवस हा वषातील सवात छोटा दवस. दवस छोटा याचा अथ 
राऽ मोठ . यामुळे २५ डसबरची राऽ ह  तुलनेने मोठ च असणार. या 
मो या राऽीत मेणब या पेटवा यात, आनंदो सव साजरा करावा, असे कोणाला 
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वाटले तर ते यो यच ठरेल. िशवाय हा दवस येशू भःताचा ज म दवस. 
आता येशू भःताचा ज म दवस हणून हा दवस मानला जात असला तर  
पूव  येश ू भःताचा ज म दवस ६ जानेवार  मानला जात असे. 
जवळपास साडेसोळाशे वषापूव  या वेळ या पोप महाशयांनी हा दवस २५ 
डसबर हा मानावा असा िनणय दला. यांनी येशू भःताचा ज म दन २५ 
डसबर रोजी साजरा करावा, असे फमान काढले आ ण या वेळेपासनू हा 
दवस २५ डसबरला साजरा केला जाऊ लागला.  

जगभरचे भःतानयुायी या दवशी आनदं य  करतात. साधू, सतं, महा मे 
यांची जयतंी साजर  कर याची ूथा आ ण परंपरा सव जगभर पाळली जाते. 

 

जगा या ब  याच मो या 
भागात भसमसचा सण 
म यराऽी साजरा केला जातो, 
तर या धममताचे काह  
अनयुायी, काह  पथं हे माऽ 
२५ डसबर या सायकंाळ  हा 
दवस साजरा करतात. 
भारतीय धम-सःंकृतीशी 
ऋणानुबधं जोडून दाख वणारा 
आणखी एक वशेष या २५ 
डसबरशी िनग डत आहे. 

ूाचीन काळात रोम रा यात २५ डसबर हा दवस सूयाची जयतंी हणून 
मानला जात होता. 
काळोख हणज ेअधंार हा माणसाला भयूद वाटतो. तो जणू आपला शऽू 
आहे, अशी भावना माणसा या मनात पूवापार जलेली आहे. अंधार दरू 
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क न सगळ कडे ूकाशाची उधळण कर त वावरणारा सूय हणजे आपला 
िमऽ वाटतो. सयूाचे एक नावच मळु  ' िमऽ ' असे आहे. 
आपली धमसःंकृती सूयपूजक आहे. २५ डसबर या दवशी ूाचीन रोम 
सःंकृतीने सयूाशी जसे नाते जोडून ठेवले याचूमाणे मो यात मो या 
दवसाशी आप या मो यात मो या सणाचे नाते जोडून भःतानयुायांनी एक 
सांधा जोडून घेतला कंवा जाणता-अजाणता यां याकडून जोडला गेला, असे 
हटले पा हजे. 

 

वषातील सवात तेजःवी अशा पौ णमेनंतर येणा  या अमावाःयेला द पो सव 
साजरा क न आपणह  जणू अधंारातून ूकाशाकडे वाटचाल कर याची 
तळमळच य  केली आहे. आ न कृंण अमावाःयेला दसु  या दवशी 
उगवणा  या सूयाला, न या वबम संवता या नवीन सूयाला आपण सवजण 
प या प या वंदन कर त आलो आहोत. 
धम आ ण धमदैवते वेगळ  असली तर  सव जगावर सोनेर  करणांची 
खरैात करणारा आ ण अ खल व ाचा जणू आ माच असलेला सयू माऽ 
उ याआड या अनतं आभाळात एकच. 
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बडबडगीत (पर राणी) 

 

    
एक होती ता हुली 
छान पर  सानुली 
 

सकाळ  लवकर उठायची 
मधाची बोटं चाटायची 
 

चॉकलेट गो या खायची 
भ या सकाळ  नहायची 
 

एक दवस झाले काय 

दात ितने घासलेच नाय 

 

मग त डात झाला बाऊ 

हळुहळु लागे दात खाऊ 

 

नतंर ितचे पडले दात 

एक नाह  एकुण सात 

 

पोरं ितला लागली िचडव ु

हसुन हसनु लागली रडव ु

 

रडत रडत ती आली घर  

दात घासनु झाली बर  

 

आताशा ती खुशीत असते 

रोज सकाळ  दात घासते 

 

खळखळून हसते फार 
पर  झाली सुंदरशार 
 

-ूसनु (ूवीण सयूवंशी) 
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“डॉट कॉम” 

बर मग बाल िमऽानो  माग या म ह या या अंकात मी तु हाला अवकाशवेध 
या साईट ब ल सांिगतल ंहोत आठवतंय ना ! 

 मग मला सांगा कती जणांनी या साईटला वजीट दली? या साईटवरती 
तु हाला काय काय आवडल? मला सांिगतल ंनाह  तु ह  .बर  

आज पु हा मी तु हाला मराठ   न या साईट वषयी सांगणार 
आहे. या  साईटचे नाव आहे   ‘वनःमाट लक डॉट कॉम’ 

 

http://www.onesmartclick.com/marathi/ 

 

तर  या  साईट वर तु हाला मराठ  गो ी , गाणी क वता जोक सगळ काह  
बघायला िमळणार .. ह  वेबसाईट  तयार केली  आहे ूशांत एन हाऽे यांनी 
. ूशांत दादांनी ह  वेब साईट  खपू  सुदंर डझाईन केली आहे . आता ा 
वेब साईटला भेट ायची आ ण ूशांत दादांना सांगायचं तु हाला 
काय आवडल ंआहे आ ण अजनू तुम या नवीन आय डया पण यांना 
सांगाय या ूशांत दादांचा प ा 

Email  prashant_n_mhatre @yahoo.कॉम   हा आहे . 

आ ण माझा प ा तु हाला माह तच आहे ना! 

अनघा हरे  
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“पुःतक मेळा” 

 
पुःतकाची ओळख तर खपू करायची आहे पण आधी तु हाला एक गंमत 
सांगते , नािसक म ये नकुताच नशॅनल बुक शःट,इं डया या सःंथेचा पःुतक 
मेळा आयो जत केलेला . आ ण आशयाची गो  अशी क  लहान मलु या 
पुःतक मे यात जाःत संखेने उप ःथत रा हले यांनी आप या आई बाबांना 
पुःतक खरेद  करायलाह  सांिगतले . मला हे बघतांना फार मजा वाटायची 
क  मुल घर  जातांना आप या बरोबर तीन चार पश या भ न पुःतक 
नेतायेत . आता या पुढे मला तु ह च सांगायचे तु ह  कोणते पुःतक वाचले 
आ ण यात तु हाला काय आवडले आप याला आवडले या पुःतक वषयी 
ू येकाने १० ते १५ ओळ त िलहायचे आ ण आप या फोटोसह आ हाला 
पुःतक पर ण पाठवायचे .मग दर म ह याला आपण एक एक िमऽ 
मै ऽणीचे पुःतका वषयीचे मत ूिस  क  .पुःतक वाचतांना खरच काय 
मजा येते . आपण िमऽां या वाढ दवसाला पण आता छान छान पुःतकेच 
ायचे अस ठरवनूच ठेवायचे .  
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हॅनाची सुटकेस 

  कॅरन लीवाईन 

           मराठ अनवुाद . माधुर  परंुदरे  
 
 
मलुां या आ ण मो यां याह  दयाला ःपश 
करणार  एक वल ण स यकथा .... हॅनाची 
सटुकेस  
 
टो कयोतील ' हओलोकाःट  एजकेुशन सटर 
' या मुलांसाठ  चालव या जाणाया किावर 
२००० साल या माच म ह यात एक 
सटुकेस येऊन पोहोचली यावर पांढया 
रंगात िलह ल होत ‘हॅना बॅ ड , १६ मे १९३१-

- अनाथ '.  

ह  सुटकेस पाहून मुलां या मनात अनेक ू  िनमाण झाले..  क हॅना कोण 
? ितच ंवय काय?  
 
से टर या संचािलका मलुां या ू ाचे उ र शोधायला िनघाली  हॅनाचा शोध 
घेत ती जपानमधून यरुोप पयत आ ण पढेु कॅनडापयत पोहोचली काळा या 
उदरात गडप झाले या हॅनासाठ   ती  भतूकाळा या भयुारात ७० वष मागेह  
गेली . 
ित या शोधाचीच ह  यशःवी आ ण दखुद कहाणी !!!  
 

हॅनाची सुटकेस 
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SUDOKU‐‐‐‐ NO.. 2  

2    1 6 3 4

  4    2 5  

1  2  5 6 3

4  6    5  

  1  4 2 6

6  3  2 1 5
 

 

 

Answer 

2  5  1  6  3 4

3  4  6  2  5 1
1  2  5  4  6 3
4  6  3  5  1 2
5  1  4  3  2 6

6  3  2  1  4 5
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यात कती क टक आहेत ? कोणी मोजेल का?  
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मुलांनो, पा यपुःतकातील ूित ा आचरणात आणूया !.. 
 (- ौी. राजि पावसकर (गु जी), पनवेल.) 

१. ूित ा आचरणात आण यास मुलांम ये रा ािभमान िनमाण होऊन ती 
रा  अन ्सःंकृती यां या र णासाठ  िस  होणे :  

‘ व ाथ  िमऽांनो, आप या पा यपुःतका या प ह या पानावर ूित ा 
िल हलेली आहे. ती कशासाठ  आहे ? आप या जीवनाची सव मू ये या 
ूित ेत आहेत. ूित ेूमाणे जगणे, हेच खरे िश ण आहे. ह  ूित ा 
य , समाज आ ण रा  यांचा आ मा आहे. आज आपण पर ाथ  
झा यामुळे निैतक मू यांपे ा गुणांना अिधक मह व देतो. पर ेम ये 
‘ूित े’ वषयी ू  वचारले जात नस याने ितचा अथ समजून घेऊन 
याूमाणे वागणे आ ण जगणे या गो ी आप याला गौण वाटतात. जोपयत 
आपली ह  ःथती पालटत नाह , तोपयत अप याम ये रा ािभमान िनमाण 
होणार नाह  आ ण आपण रा ा या र णासाठ  िस  होणार नाह . आपण 
सवानी ूित ेूमाणे जग याचा ूय  क या आ ण रा  अन ्सःंकृती यां या 
र णासाठ  िस  होऊया.  
२. ूित ेतील वा यांचा अथ :  

आता आपण या ूित ेतील वा यांचा अथ समजनू घेऊया. 
२ अ. ‘भारत माझा देश आहे !’ :  

आपण ‘भारत माझा देश आहे’, असे हणतो; परंतु आप याला तो ‘आपला’ 
वाटायला हवा. तरच आपण याची काळजी घेऊ आ ण याचे संवधन क . 
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जर ू येकालाच ‘हा देश माझा आहे’, असे वाटले, तरच ू येकजण देशा या 
र णासाठ  िस  होईल. देशात कोणतीच समःया रहाणार नाह  आ ण देश 
‘सजुलाम ्सुफलाम’् होऊन देशाचा सवागीण वकास हेईल.   

३. ‘सारे भारतीय माझे बांधव आहेत !’ :  

‘देशातील ू येक य  माझा भाऊ/बह ण आहे. ‘सपंूण देशच माझे कुटंुब 
आहे’, असा आपला यापक वचार असायला हवा; पण ू य ात आपण असे 
वागतो का ? याचे उ र ‘नाह ’ असेच आहे. जर आपण याूमाणे वागलो, तर 
एकमेकांम ये भांडणे होणार नाह त. सवजण एकमेकांसमवेत आनदंाने 
रहातील. स या शाळेतील मलेु वगातसु ा एकमेकांसमवेत भांडतात. 
एकमेकांना वाईट बोलतात. ‘हे व ची माझे घर’ असा यापक वचार असेल, 

तर रामरा य येईल.  
४. ‘मा या देशावर माझे ूेम आहे !’ :  

माझे मा या देशावर ूेम आहे, तर देशातील ू येक य  आ ण वःतू 
यांवर आपण जवापाड ूेम करायला हवे. आपण असे वागलो, तर देशात 
एकह  समःया रहाणार नाह . देशातील ू येक कुटंुब आ ण पयायाने रा  
आनंद  होईल. 
५. ‘मा या देशात या समृ  आ ण व वधतेने नटले या परंपरांचा मला 
अिभमान आहे !’ : 

व ाथ  िमऽांनो, आप या परंपरा हणजेच आपली संःकृती. आपली सःंकृती 
जगाला मागदशक ठरेल, इतक  उ च आहे. ‘ू येक य  आनंद  रहावी’, 
अशी आप या सःंकृतीची िशकवण आहे. याग ह च आपली परंपरा आहे. 
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आपण एकमेकांना भेट यावर नमःकार करतो. कपाळाला टळा लावतो. 
अशा परंपरांचा आप याला अिभमान असायला हवा. या परंपरांमधूनच 
आप याम ये रा ािभमान जागतृ रहाणार आहे. आपण आधिुनकते या 
नावाखाली आ ण पा ा यां या अंधानकुरणामुळे हे सव वसरत चाललो 
आहोत.  
६. ‘ या परंपरांचा पाईक हो याची पाऽता मा या अगंी यावी; हणून मी 
सदैव ूय  कर न’ :   

परंपरांूमाणे आचरण करणे, हणजे यांचे पाईक होणे. आपले वागणे, 

बोलणे आप या परंपरांूमाणे असायला हवे; पण ू य ात ते कसे होते, ते 
पाहूया. आपण दरूभाषवर ‘नमःकार’ न हणता ‘हॅलो’ हणतो. आप या मुली 
आप या संःकृतीनसुार पोषाख न घालता पु षांूमाणे जी स, ट  शट 
घालतात. या कंुकू लावत नाह त. बांग या घालत नाह त. आपण जर 
परंपरा पाळत नाह , तर आपण आप या परंपरांचे पाईक कसे होणार ? 

७. ‘मी मा या पालकांचा, गु जनांचा आ ण वड लधा  या माणसांचा मान 
ठेवीन आ ण ू येकाशी सौज याने वागेन !’ :  

या ूित ेतील वा याूमाणे आपण आप या आई-व डलांना ूित दन 
नमःकार करत नाह . गु जनांचा आदर ठेवत नाह . काह  मलेु आप या 
गु जींची टंगल करतात. हे सव पाप आहे. आजपासनू आपण आपले आई-
वड ल आ ण गु  यांना ूित दन वंदन क या. आपण ू येकाशी सौज याने 
वागलो, तर कुणाशीच आपले वरै रहाणार नाह .  
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८. ‘माझा देश आ ण माझे देशबांधव यां याशी िन ा राख याची मी ूित ा 
करत आहे !’ :  

आपण अशी ूित ा करतो; परंतु मा या देशबांधवांची ूगती आ ण देशाचे 
र ण यांसाठ  मी काय करतो ? आपले शेजार  देश पा कःतान आ ण चीन 
आप याशी यु  कर या या िस तेत आहेत. अशा कठ ण प र ःथतीत 
आपण आपला देश, सःंकृती आ ण धम यां याशी एकिन  असायला हवे.   

 

९. ‘ यांचे (देश आ ण देशबांधव यांचे) क याण आ ण यांची समृ  यांतच 
माझे सौ य सामावले आहे !’ : 

 आपली ू येक कृती इतरां या क याणासाठ  हवी. इतरांची ूगती झाली 
क , आप याला आनदं हायला हवा. आज आप याला समाजात आसुर  वृ ी 
पहायला िमळते.  
 
           व ाथ  िमऽांनो, आपण ूित दन शाळेत ह  ूित ा हणत असतो; 
पण ‘ याूमाणे कृती करायला हवी’, असा वचारह  आप या मनात आला 
नाह . आजपासनू आपण या ूित ेूमाणे जग याचा ूय  क या. छऽपती 
िशवाजी महाराजांनी हंदवी ःवरा य ःथापनेची ूित ा घेतली आ ण ती पणू 
केली. हे यांना कसे श य झाले ? िशवरायांनी यांची कुलदेवता 
भवानीमातेची भ  केली. आपणह  आप या कुलदेवतेची भ  क या. 
आप या कुलदेवतेचा नामजप क या. ू येक कृती कर यापूव  
देवतेला ूाथना क या. िमऽांनो, भ नेच श  िमळते.’  
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