ई साहित्य प्रतिष्ठान

1

धम्म धमाका
बालनेटाक्षरी

ई हिवाळी अंक २०१४

संपाहिका …

अनघा

मख
ु पष्ृ ठ / सजावट हिरे … अनघा हिरे

प्रकाशन … ई साहित्य प्रतिष्ठान
www.esahity.com
९८६९६७४८२०
email … balnetakshari@gmail .com
९४२२२८४११६
©२०१४ ई साहित्य प्रतिष्ठान –

ई साहित्य प्रतिष्ठान

2

आली आली िीपावली, मौज वाटे भारी |

उजळुनी तनघिील, हिशा चारी चारी || १ ||
काना-कोपरे घराचे, छानसे सजवू |

पाना-फुलांची िोरणे, िारावरी लावू || २ ||
सारे ममळुतनया करू, ककल्ला मशवनेरी |

रं गी-बेरंगी चचत्रिी, मांडू ककल्ल्यावरी || ३ ||
झिरमळयांचा बनवू, आकाश कंिील |

उं च उं च िाडावरी, िािा िो बांधील || ४ ||
ममत्र-मैत्रत्रणींना धाडू, शुभेचछांची पत्रं |

िया पािुनी िोईल, आनंि सववत्र || ५ ||
पणत्यांची ज्योि िे ई, मंगल संिेश |

सुख-समद्धृ िचा िोवो, जीवनी प्रवेश || ६ ||
आई-िाई काढिील, अंगणी रांगोळी |

िेल, उटणे लावन
ु ी, करू या आंघोळी || ७ ||
नव्या-नव्या कपडयांचा, िोई थाटमाट |

गोड-धोड़ फ़राळाचे, येई पुढे िाट || ८ ||
नको नको आवाजाचया, फटाकयांचया लड़ी |

कानामध्ये बसेल िो, कायमची िडी || ९ ||
गाय-वासराची अन, लक्ष्मीची पूजा |

भाऊबीजे सारखा, आनंि ना िज
ु ा ||१०||
© कवी : उपेंद्र चचंचोरे
chinchoreupendra@yahoo.com

ई साहित्य प्रतिष्ठान

3

धम्म धमाका फुटला फटाका
धमाल हिवाळी सण आला

बुकस कलास िोमवकव संपला

एकिाचा शेवटचा पेपर सट
ु ला
आज सुट्टीचा नारळ फुटला

धम्म धमाका फुटला फटाका
खमंग फराळ चकली चचवडा
लाडू करं जी अनरसा फुगला

ममळून बसय
ु ा पाडूया फडशा
धम्म धमाका फुटला फटाका
रॉकेट भइ
ु नळ सि
ु ळी बॉम्ब
गरगर कफरिे चक्र जोराि

छोटूची फुलबाजी रं गीि छान
धम्म धमाका फुटला फटाका
जय्यि ियारी जमले मावळे
एक एक िगड बर
ु ं ज िट

बुलंि ककल्ला उभा ठाकला

धम्म धमाका फुटला फटाका
.......मंगेश मालिी-मधुकर मेढी

ई साहित्य प्रतिष्ठान

4

बबलच
ू ा मोबाईल

शाळे ची मधली सट
ु ी िाली. लंचबॉकस घेऊन
आठवीचया वगाविली मुलं बािे र धावली. शाळे चया
आवारािल्या बागेि बसन
ू डबा खाण्याची सोय केलेली
िोिी. राजूिी धावि डबा घेऊन बािे र गेला. पण 'ब'
िुकडीिला त्याचा ममत्र बबलू आलेला हिसला नािी.
त्यानं त्याचया वगावशी जाऊन िाक मारली. िसा बबलू
ओरडून म्िणाला, "थांब मािा मोबाईल ठे वून येिो
िप्िराि."
आझण मग धावि येऊन बबलू आझण राजू नेिमीचया
जागी जाऊन बसले. राजूनं बबलूला चापलं, "अरे ,
आपली गंमि अशी ओरडून सांगायची असिे का?"
बबलन
ू ं जीभ चावली आझण सॉरी म्िणाला. पण शेवटी
व्िायचं िे िालंच. बबलूचया वगाविला मुलगा संजू
बबलूचा राग राग करायचा. कारण बबलूनं त्याचया
खोडयांबद्दल िक्रारी करून टीचरकडुन संजल
ू ा
ई साहित्य प्रतिष्ठान
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ककत्येकवेळा मार बसवला िोिा ना, बबलू मॉतनटर
असिाना. त्यानं बबलन
ू ं ओरडून सांचगिलेलं ऐकलं
िोिं. आिा कसा सापडला !

संजू भरभर जेवण करून वगावि आला आझण
बबलच
ू या िप्िरािला मोबाईल घेऊन सरळ
वगवमशक्षक्षका मोघेबाईंकडे गेला.
इकडे बबलू वगावि डबा जागेवर ठे वायला येऊन पाह्िो
िर मोबाईल गायब. िो रडवेला िोि राजक
ू डे धावि
गेला आझण त्याचया कानाि िळूच बोलला, "अरे राजू,
मािा मोबाईल चोरीला गेला रे ."
"असं मघाशी सांचगिलं असिंस िळू आवाजाि िर िी
वेळ नसिी आली." राजू म्िणाला "चल, मोघेमॅडमना
सांगूया." िोघेिी मोघेबाईंकडे स्टाफरूममध्ये गेले.
ई साहित्य प्रतिष्ठान
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"मॅडम, मािा मोबाईल िरवला." रडि रडि बबलू
बोलला.
"अरे , पण शाळे ि मोबाईल आणायचा नसिो, मग
िुझ्याकडे कुठून आला मोबाईल?" मोघेबाईंनी उलट
िपासणीच सरू
ु केली.
"सॉरी मॅडम, माझ्या बाबांनी हिलाय मला घेऊन. मी
त्यानं फळयावरचया ग्रुिपाठाचा फोटो काढून घेणार
िोिो. एखाद्या हिवशी शाळे ला बट्ट
ु ी मारावी लागली
िर माझ्या बेंचवरचया अममिचया विीिून त्या
हिवशीचया अभ्यासाचा फोटो काढून घेिा
येईल...म्िणून" पण बबलच
ू ा खल
ु ासा मोघेबाईंना
पटला नािी.
"बबल,ू फोटो काढिा
येणारा मोबाईल िर
अजजबािच चालि नािी
शाळे ि. ग्रुिपाठ, न िालेला
अभ्यास िािानं मलिून
घेिला िरच डोकयाि
रािील ना? त्याचा अथव
समजावून घेिाना िि
ु ा मोबाईल थोडाच उपयोगी
पडणार आिे ?"
"चुकलं मॅडम मािं. पुन्िा असं नािी िोणार." बबलू
खाली मान घालून म्िणाला "... बाबा रागविील ना
आिा?" त्याचा रडवेला चेिरा बघन
ू मोघे मॅडमनी
त्यांचया कपाटाि ठे वलेला बबलूचा मोबाईल काढून
त्याला हिला. िसा कावराबावरा िालेला बबलू जरा
ई साहित्य प्रतिष्ठान
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शांि िाला. बाईंनी त्याला संजूनं मोबाईल आणून
हिल्याचं सांचगिलं आझण असा परस्पर जप्ि करून
आणून हिल्याबद्द्ल त्यालािी समज हिल्याचं
सांचगिलं.
योग्य वस्िच
ू ा वापर योग्य माणसांनी योग्य
हठकाणीच करण्याचा धडा बबलू आझण त्याचया
ममत्रांनी घेिला.

श्रीपाि पु. कुलकणी
सी २१ सुयोग आहित्य रे मसडेन्सी नं.२,
त्रबबवेवाडी, पण
ु े ४११०३७
भ्रमणध्वनीीः ९४२२५१५६४०
-------------------------------------------------------------
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वाढहिवस

व्योमचा आज ििावा वाढहिवस म्िणून सोसायटीिले
ममत्र-मैत्रत्रणी आझण जजवाभावाचे वगवममत्र जमले िोिे
पाटीसाठह िॉलमध्ये. नेिािाईनं छान नटवलेला, भरपरू
क्रीम असलेला आझण 'िॅप्पी बथव डे व्योम' असं
आयमसंग केलेला केक आणला िोिा. वर आडव्या
तिडव्या लावलेल्या क्रेपचया झिरमळ
ु यांचया माळा
आझण त्याला बांधलेले फुगे. मध्यभागी मोठ्या
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काचेचया टीपॉयवरच
केक द्धवराजमान
केलेला.
स्वैंपाकघरािून
पावभाजीचा खरपस
ू
वास येि िोिा.
"काकू, व्योम केक
कधी कापणार ?
त्याचयासाठह मी चगफ्ट आणलंय िे द्यायचंय ना?"
गरगरीि चें डूसारखा बंटी िे म्िणिाच, ओंकार त्याचया
डोकयाि टपली मारि व्योमचया आईला म्िणाला,
"याला भक
ू लागली असणार आझण चगफ्ट द्यायचं
कारण पढ
ु ं करिोय."
यावर सगळे च मनापासन
ू िसले.
िेव्िढ्याि िाईनं केकवर खोचलेल्या ििा मेणबत्त्या
पेटवल्या. मुलींचया वेण्यांसारखे पेड घािल्यासारख्या
त्या मेणबत्त्यांचया ज्योिी मधेच फुलबाज्यांसारख्या
िडिडि िोत्या. सगळयांनी गलका करि व्योमला
त्या फुंकून द्धविवायला लावल्या. पण गंमि म्िणजे
व्योम चारपाच मेणबत्त्या द्धविवन
ु मोचाव राहिलेल्या
मेणबत्त्यांकडे वळविा वळविा, इकडे द्धविलेल्या िोन
मेणबत्त्या पुन्िा उजळि िोत्या. त्रबचारा व्योम त्या
सगळया मेणबत्त्या द्धविविा द्धविविा मेटाकुटीला
आला आझण बाकीचयांची िसून िसून मुरकंू डी वळि
िोिी. शेवटी सगळयांनी "िॅपी बथव डे टू यू" चा सूर
लावला आझण व्योमनं केक कापला. आईनं लाडकया
व्योमला केकचा िुकडा भरवला आझण केक िाईचया
ई साहित्य प्रतिष्ठान
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िािी िुकडे करण्यासाठह िवाली केला.
िेव्िढ्याि राजू घस
ु ला मध्येच आझण केकचा िक
ु डा
व्योमला भरवण्याचया ममषानं लागला की व्योमचया
नाकाला
क्रीम

फासायला. व्योम 'नािी नािी' म्िणि चचत्कारू
लागला. आिा मात्र आईनं राजूला मागं खेचलं. राजू
म्िणाला "काकू, माझ्या िािाचया वाढहिवसाला त्याचया
ममत्रांनी अशीच गंमि केलेली पाहिली ना मी."
"थांब राजू." असं म्िणून आई स्वैंपाकघराि गेली
आझण एका छोट्या मुलीला घेऊन बािे र आली.
गबाळा अविार असलेली छाया त्यांचया
सैंपाकीणबाईंची मल
ु गी. तिचया िािाि एक ररकामी
वाटी हिलेली िोिी.
"ज्या कुणाला िो केक व्योमचया चेिय्राला फासायची
िुककी आली असेल त्यांनी केकचा स्विीःला
ममळालेल्या िक
ु डयािला कािी भाग हिचया वाटीि
वाढायचा. केक नासायचा नािी अजजबाि. हिला िोन
वेळचं अन्न ममळावं, हिचया शाळे चा खचव भागावा
म्िणून हिची आई चार घरचे स्वैंपाक-भाडी करिे.
हिचया वाढहिवसाला नवे कपडे नसिाि, भाजीभाकरीचंच जेवण असिं. तिथे केक कुठून ममळणार?
िुम्िी मात्र मिागडा केक कापन
ू एकमेकांचया िोंडाला
ई साहित्य प्रतिष्ठान
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फासणार?"
व्योमचे ममत्र िे ऐकून खजजल िाले. राजूनं उचललेला
केकचा िक
ु डा त्यावरचया चेरीसकट छायाचया वाटीि
ठे वून हिला. व्योमनं बंटीनं हिलेला पेजन्सलचा बॉकस
तिचया िािाि ठे वला. तिनं बावरून व्योमचया आईकडं
पाहिलं. स्वैंपाकघराचया िाराि उभ्या असलेल्या
छायाचया आईनं डोळयाला पिर लावलेला. छायानं
पळि जाऊन तिला ममठह मारली. सगळयांनी टाळया
वाजवल्या.

श्रीपाि प.ु कुलकणी
सी २१, सुयोग आहित्य रे मसडेन्सी नं.२,
त्रबबवेवाडी, पण
ु े ४११०३७
भ्रमणध्वनीीः ९४२२५१५६४
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रोग करा वेळीच बरा

"अिो बाबा,
आमचया
शाळे िल्या ९
वीिल्या गंपल
ू ा
सरांनी गुटखा खािाना रं गेिाथ पकडलं. गुटखा
म्िणजे काय िो बाबा?" गजाभाऊ पेपर वाचि
असिाना, खेळून आलेल्या बन्यानं िी बािमी त्यांना
ऐकवली. अथावि हटन्या िोिाच बरोबर.
"कािी नािी रे , मसालेिार सुपारीच पण त्याि
आरोग्याला अपायकारक अशी िंबाखि
ू ी असिे.
गुटख्याचं व्यसन वाईटच. त्यामुळे िोंडाला फोड
येऊन कॅन्सरसारखा रोगिी िोऊ शकिो. म्िणून
गट
ु ख्यावर बंिीिी घािलीय. िरी कसं त्या मल
ु ाला
ममळिो गुटखा आश्चयवच आिे . आिे केवढा िो
मुलगा?" गजाभाऊंनी द्धवचारलं.
"काका, गंपू २ वषव िाली नववीिच आिे . सगळया
मशक्षकांचा मार खाऊन कोडगा िालाय. त्याला इिर
मुलं घाबरिाि आझण म्िणून इिके हिवस सरांना िा
त्याचा उद्योग समजला नािी. पण आज सापडला.
त्याचया पालकांना बोलावलं िोिं, त्यांनी सांचगिलंय
काय पाहिजे िी मशक्षा करा म्िणून." हटन्यानं
ई साहित्य प्रतिष्ठान
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सांचगिलं.
"अरे एकिा मशक्षा करून िो िी सवय सोडेल याची
काय खात्री. कारण िे व्यसन आिे आझण िे सिजी
सुटि नािी. नािीिर धनपि शेटजींनी आपल्या
हिवट्या मल
ु ाला त्याचया खोडयांबद्द्ल कंटाळून पंडडि
गुरजींकडे कशासाठह सोपवलं असिं?" गजाभाऊंचं िे
ऐकून मुलं एकमेकांकडे पािू लागली. िसे गजाभाऊच
पढ
ु े सांगू लागले,
"धनपि शेटजींचा एकुलिा एक लाडावलेला मुलगा
बाजा, खरं म्िणजे नावाप्रमाणेच बाजीराव, पण सारखा
कुणाचािरी िा 'बॅंड' वाजवायचा आपल्या करामिींनी,
म्िणून 'लाडानं' सारे त्याला 'बाजा'च म्िणायचे. िर
ह्या बाजाला पॉकेटमनी ममळायचा वाटे ल िेवढा
आझण िािी उडवायचा ऐश करण्याि ममत्रांबरोबर.
ममत्रांबरोबर पाट्वया, त्याि िारू द्धपणं, त्रबडया - िंबाख,ू
पुढेपुढे िर अफु, गांजा इथपयंि मजल गेली बाजाची.
त्याला गाडी हिलेली िी घेऊन कुठे िी जायचा ममत्रांना
घेऊन सिलीला, जाईल तिथे िॉटे लची, तिथल्या बागेची
नासधूस करून वडडलांकडे िक्रारी आणायचा मग
नक
ु सान भरपाई िे िा िे िा धनपिची पि जायची वेळ
यायची. िरी याचयाि सुधारणा नािी. नोकराचाकरांना
मशवीगाळ करायचा. मोठ्यांना उलट उत्िरं द्यायला
मागंपढ
ु ं बघायचा नािी. अभ्यासाि िर आनंिच िोिा,
एका इयत्िेचाच २ - २ वषव अभ्यास 'पकका' करायला
बघायचा म्िणा ना!
धनपि शेटजींना वाटायचं िा आपली भलीमोठह शेिी
बघेल, कापडाचा कारखाना चालवेल, स्विीःचया पायांवर
ई साहित्य प्रतिष्ठान
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उभा रािून आपलं नाव ठे वेल. पण कसचं काय,
मशक्षण पण
ू व करायचाच पत्िा नव्ििा अजून. घराचया
मागे पसरलेली बागिी बघायला त्याला त्याचया
िुंिडण्यािून वेळ ममळे ल िर ना!
धनपि शेटजींना पंडडि गर
ु जींची आठवण िाली.
त्यांना मशकवायला िोिे िे शाळे ि. आिा तनव्रुत्ि
िोऊन तनवांि िे व िे व करि बसायचे. धनपि शेटजी
शकय िेव्िा त्यांना भेटायचे, त्यांना िवं नको बघायचे,
गुरपौझणवमेला त्यांना भरभरून गुरिक्षक्षणा द्यायला
त्यांचया घरी जायचे. एकिा त्यांनी त्यांचया कानावर
बाजाचं गाह्राणं घािलं आझण त्याला मशकवायचया
तनममत्िानं घरी यायला सांचगिलं. म्िणाले, 'गुरजी,
कािी करा पण त्याचया वाईट सवयी जािील असं
कािीिरी करा.' गर
ु जी िस
ु य्रा हिवशीच घरी िजर
बाजाचया.
धनपि शेटजींनी बाजाला त्यांचया पाया पडायला
लावलं. गर
ु जींनी बाजाला सांचगिलं, 'मला िू िम
ु चं
सारं घर िाखवायचं, बाग िाखवायची आझण मगच
िुिी मशकवणी चालू.' बाजाला काय कुणीकडून एका
जागी बसायचंच नसायचं. चला आज आपली
भलीमोठह बाग हिंडवून आणू म्िणजे गुरजी थकून
जािील आझण मग कसली मशकवणी आझण कसलं
काय! मग आपण मोकळे नेिमीसारखे ममत्रांबरोबर
िुंिडायला.
धनपि शेटजींनी बाग फुलवायला कष्ट घेिल्याचं
जाणवि िोिं. मऊ गविाचया पायवाटा, लॉन, मधेच
छोटी छोटी िळी त्याि बिकं, कडेला फुलिाडं,
ई साहित्य प्रतिष्ठान
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िह्रे िह्रे ची िुडपं, िालंच िर पोपई, केळी, आंबा, पेर
यांची वाडलेली िाडं अशी सारी बाग बिरलेली. हिंडिा
हिंडिा गुरजींनी िव
ु ाव खुडायला सांचगिल्या बाजाला.
बाजानं आपल्या चचमटीि सिज पाहिजे िेवढ्य़ िव
ु ाव
काढून हिल्या गर
ु जींना. थोडं पढ
ु ं गेल्यावर गर
ु जींनी
जास्वंिीचया फुलांचं एक रोपटं काढून िे िोस का
म्िणून बाजाला द्धवचारलं. त्यानंिी लगेच त्या रोपाला
िाि घािला, थोडीशी िटापट केली त्या रोपट्याशी
आझण हिलं काढून गुरजींचया िािाि.
थोडया अंिरावर गुरजींना हिसली शोभेचया िाडांची
िड
ु पं. गर
ु जींनी तिथे एकमेकांचया लगि असलेल्या
िुडपांचा एक गुचछाच माचगिला बाजाला. बाजाला
आिा मात्र जरा जोरच लावावा लागला िो िड
ु पांचा
गच
ु छा काढायला. कारण वाटिं िेवढं िे काम सिज
सोपं नव्ििं. एकिर िी जरा मोठह िालेली आझण
एकमेकांि गुंिलेली. िरी पण गुरजींचं काम फत्िे
केलंच की. आिा बाग जवळजवळ िाखवन
ू िालेली
म्िणून बाजा गुरजींना घेऊन परि कफरला िसं
गुरजींनी बाजाला द्धवचारलं, 'काय रे बाळा, िे िाड
कसलं रे ?' बाजानं िाडाचया फांियांकडं पाहिलं अन
त्याला िायसं वाटलं. कारण त्याला िे कसलं िाड
आिे िे कुठं माहिि िोिं? िाडाला लागलेले छोटे छोटे
पेर पािून िो बोलला, 'पेरचं.' गरू
ु जी म्िणाले, 'अरे ,
ककत्िी िाडं आिे ि पेरूची िुमचयाकडं. िे एक मला
िे िोस का माझ्या घरी लावायला?' बाजाला काय!
गर
ु ची आज्ञा मशरसावंद्य. त्यानं िे िाड गर
ु जींकडे
कसं लागणार अन त्याला पेर कसे येणार याचािी
ई साहित्य प्रतिष्ठान
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द्धवचार केला नािी आझण घािला िाि त्या िाडाचया
खोडाला उपटण्यासाठह.
आिा मात्र बाजाला िे शकय नािी िे लक्षाि आलं.
त्याला िे िाड मळ
ु ापासून उपटणं शकय नािी
िे त्यानं कबूल करन टाकलं. िेव्िा गुरजी िसून
त्याल म्िणाले, 'बाळा, या िाडाची मळ
ु ं इिकी खोलवर
गेली आिे ि की आिा िे उपटणं सिज शकयच नािी.
जोपयंि िाड कोवळं असिं, िोपयंिच त्याला कािी
रोग िाला असेल िर िे िाड मळ
ु ासकट उपटून

टाकिा येिं ककंवा इकडून काढून तिकडे लाविा येिं.
एकिा का मळ
ु ं खोलवर गेली की िे िाड काढणं
मश्ु कील. बेटा, िझ्
ु या अंगी ज्या वाईट सवयी आिे ि
ना, त्यािी जेव्िा लागल्या िेव्िाच िरू करिा आल्या
असत्या. अजूनिी वेळ गेलेली नािी. िु या व्यविारी
जगाि पाऊल टाकायचया आधी जर त्या सोडल्यास
िर िुिं भलंच िोईल आझण िुझ्या वडडलांची
िुझ्याद्धवषयीची चचंिािी.'
बाजाचे डोळे आिा मात्र खाडकन उघडले आझण त्यानं
ई साहित्य प्रतिष्ठान
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गुरजींना वचन हिलं की मी माझ्या सगळया वाईट
सवयी सोडून िे ईन, िम्
ु िी सांगाल िसा नीट अभ्यास
करे न आझण वडडलांचा व्यवसाय सांभाळे न. खरोखरच
िो चांगला वागू लागला. धनपिशेटजींना खूप आनंि
िाला."
"खरं च. एक नंबर धडा ममळाला त्या बाजाला
गुरूजीकडून ज्यांनी त्याला इिकया डोळसपणे त्याचीच
बाग िाखवली." बन्याचं िे बोलणं ऐकून गजाभाऊ
खुचीि मागे रे लि समाधानानं िसले.
श्रीपाि पु. कुलकणी
सी २१, सय
ु ोग आहित्य रे मसडेन्सी नं.२,
त्रबबवेवाडी, पुणे ४११०३७
भ्रमणभाषीः ९४२२५१५६४०
----------------------------------------------------------
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ढग्ग ढग्गोब्बा
आभाळाि कशी चालली मस्िी
ढगांची ढगांशी जंुपली कुस्िी
आज सगळे मभडले वरिी

िुिी जास्िी का मािी जास्िी
बघय
ु ा कोणाची ककिी शकिी

ढग्ग ढग्गोब्बा जय पावसाळा
धडका धडकी ढकल डाव

वार्याचया रथाि आले स्वार

द्धवजेचा बाण अन जजरली सारी
िरन उिरले डोंगरावरी

फुटून बरसले धरिीवरी
ढग्ग ढग्गोब्बा जय पावसाळा
ढगांची िल
ु इ कुडकुड थंडी
वानरसेना िरवली सारी

ढगाचया मीठहि गंमि न्यारी
चोर िो पळिो भारी

िािाि कसा येिच नािी
ढग्ग ढग्गोब्बा जय पावसाळा

डोंगराची अंघोळ पाणीच पाणी
निीची द्धपल्ले पळिाि कशी
त्यांचया मागे टोळी आमची
बेडूक मधेच काढिो खोडी

माशांचया पाठह कागिाची िोडी
ढग्ग ढग्गोब्बा जय पावसाळा
मंगेश मालिी-मधुकर मेढी.
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गाइ गाइ
गाइ गाइ कलु चला गाइ गाइ कलु
िोपि िशु चला िशि बोलु

बाप्पाशी बोलु चला बाप्पाशी बोलु
बाप्पाला भेिू चला बाप्पाला भेिू
गाइ गाइ कल.ु ......

श्वपनाि जाऊ चला श्वपनाि जाऊ
ढगाि मशलु चला ढगावल बशु

धलाम धलम
ु घंिा छालेि जाऊ
गाइ गाइ कलु.......

ढगाचया शालेि मऊ मऊ खल
ु ची

गोि गोि पली ममस चंिेली पंकाची
पली बाइंना भेिू चला पोम मनु
गाइ गाइ कल.ु ......

चमचम छली िीची िाि ु बगु

तनला तनला फला, लक
ु लक
ु स्िोली
गोत्िीची गंमि जंमि ऐकू
गाइ गाइ कलु.......

िािच
ु या पािीवल चचिल कालु

माजीक पेशीलने एबीशीली मलिु
िवेि ऊलु चला लथाि बशु

गाइ गाइ कलु चला गाइ गाइ कलु
गाइ गाइ कलु चला गाइ गाइ कलु
गाइ गाइ कलु चला...........

________मंगेश मालिी-मधुकर मेढी
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िं गा मस्िी
िं गा मस्िी कर चला धुमधडाका कर चला
अरे िं गा मस्िी कर चला

आईला त्रस िे ऊ चला

सगळया वस्िू पाडू चला इकडचे तिकडे कर चला
खेळणी सगळी मांडूया नािीिर सरळ मोडूया
िोऊ िे ि सगळा पसाराच पसारा
अरे िं गा मस्िी........
उचका पाचक करया बाबांचा फ़ोन ओढूया

इकडून तिकडे पळूया अजोबांना जरा िमवूया
उडूिे ि नस
ु िा धंगाणाच चधंगाणा
अरे िं गा मस्िी........
काकाशी मस्िी करया आरडा ओरडा करया

आरोळया ककंकाळया एकच कल्ला खुप खुप मज्जा
येई घरा

िोऊ िे ि कसा गोंगाटच गोंगाट
अरे िं गा मस्िी........
अजोबांचा चष्मा पळवय
ू ा घर डोकयावर घेवय
ू ा
कंटाळा उडवून लावूया मस्ि नाचू गाऊया
करयाि नस
ु िी मज्जाच मज्जा

िं गा मस्िी कर चला धुमधडाका कर चला

अरे िं गा मस्िी कर चला आईला त्रस िे ऊ चला
मंगेश मेढी.
-------------------------------------------------
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आली सुट्टी

आली सुट्टी शाळे ला बुट्टी

आजोबांशी गट्टी काकाशी मस्िी
धमाल िं गा धुडगुस नुसिा

खेळण्याचाच िा उद्योग आमचा
जांभळचा पऊस कैर्यांची िाऊस

करवंिाची गोडी कलींगडाचया फ़ोडी
आली सट्ट
ु ी.....

पोिण्याची धमाल पत्त्यांची कमाल

सायकलची रपेट अन कक्रकेटची द्धवकेट
बुिी-बळाचा डाव आईसकक्रमवर िाव
कॅरमची बाजी संगे चचवडयाची वाटी
आली सट्ट
ु ी.....

मशवणा-पाणी धावा-धाव

चोर-पोलीस अन लपंडाव

जव्िडीओ गेम काटूवन प्रेम

सिलीची वारी नाटकाची बारी
आली सट्ट
ु ी.....

मामाचा वाडा लाडाचा पेढा

आंब्याची पाटी-रसाची वाटी

आजीचया गोष्टी गमिी जमिी

अशीिी सुट्टी मज्जाच नुसिी...मज्जाच नस
ु िी
------------------------------------------
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खेळ खेळुया

खेळ खेळुया मैिानी खेळ खेळुया

अरे खेळ खेळुया मैिानी खेळ खेळुया

नको काटूवन नको गेम्स खेळू खोखो आणी िूिि
ू ू
कधी लपंडाव कधी लगोरी मशवणापणीची मज्जाच
न्यारी

खेळ खेळुया.....

नको जव्िडीओ नको कॉमप्यट
ु र
व्िॉलीबॉल

खेळू फ़ुटबॉल आणी

कधी आट्यापाट्या कधी सुरपारं ब्या
द्धवट्टी िांडूि रमन
ू िर बघा
खेळ खेळुया.....

नको िोप नको घराि खेळू छ्पप्पी आणी रमाल पाणी
कधी िॉकी नािीिर कक्रकेट आिे च आपली
कब्बडीि िम िखवन
ू िर पिा
खेळ खेळुया.....

नको भांडण नको िंटा खेळू चोर आणी पोलीस
डब्बा उडवून पळूया िोरीचया उडया मारया
पकड पकडी करन िर पिा
खेळ खेळुया.....

नको रसून नको बसून खेळू लंगडी आणी खामखांबोळी
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चला मैिानाि उिर या
पिा

कूस्िीचा डाव टाकून िर

खेळ खेळुया.....

खुप खुप मस्िी करया शकिी आपली वाढवय
ू ा
खप
ु खप
ु मज्जा करया बि
ु ी आपली वाढवय
ु ा
खेळ खेळुया मैिानी खेळ खेळुया

अरे खेळ खेळुया मैिानी खेळ खेळुया
Mangesh M-M Medhi
9881490147(C)
9762049150(H)
www.mangeshmedhi.blogspot.in
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गोष्ट समु मिची…. .!

सकाळी सकाळी सुममि उठल्यावर कधी छान मूड
मध्ये जागा िाला आिे ,असे िोि नसे . त्रामसक
चेिेर्याने उठणार ,घरभर इकडे तिकडे पिाणार आझण
ककरककर्या आवाजाि आईकडे कशाचे ना कशाचे
टुमणे लावणार , आईने ककिीिी प्रेमाने ,मायेने आवाज
हिला िरी समु मिच चचडूनच बोलणार . जणू कािी
सकाळ िाल्यामुळे सुममिवर फार मोठा अन्याय
िाला आिे .
आई नेिमी द्धवचार करीि असे , या मल
ु ाचा स्वभाव
असा द्धवचचत्र कशामळ
ु े िाला असेल बर ?
कधीिी याचयाशी बोला , याचे रडगाणे सुरूच असिे .
स्वििा आनंिाि रिाि नािी आझण िस
ु र्यांना रािू िे ि
नािी.
वास्िद्धवक सकाळची वेळ ककिी छान असिे.
उगवलेली नवी पिाट-एक नवा आनंि घेऊन येि
असिे . रात्रभर िोपी गेलेली माणसे - सकाळी उठून
नव्या जोमाने ,उत्सािाने आपल्या कामाला लागिाि.
थकलेले शरीर आराम करून ,िाजेिवाने िालेले
असिे. आिले-हिवशी केलेले संकल्प आपण पिाटे चया
ई साहित्य प्रतिष्ठान
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प्रिरी पुन्िा आठविो आझण िे पूणव करण्याचया
कायावस आरं भ करीि असिो. वयाने लिान -की मोठा
असा प्रश्नच नसिो .लवकर तनजे -लवकर उठे ",
ककिी मसध्ि अशी म्िण " आिे . शरीर आझण मन
िोन्िी प्रसन्न िोऊन जािाि या अशा सवयीने .
पण , ! िा मोठ्ठा पण ", आपल्या ममत्राचया -सुममिचया
स्वभावाि .अडथळा बनून राहिला िोिा. आईला वाटि
असे,की चांगल्या गोष्टींचे या समु मिला जरा वावडेच
आिे . त्याला कािी चांगली पािवि नािी, कुणी कािी
चांगले िाखवि असेल िर िे पािवि नािी . समोरचा
कुणी जे सांगेल -त्याचया द्धवरध्ि वागणे -त्याला फार
आवडायचे . द्धवरोधासाठह -द्धवरोध "असा द्धवचचत्र
स्वभाव िोिा सुममिचा .त्यामुळी िो मनाने िर
प्रसन्न नसायचा ,आझण त्याचया एकट्याचया या अशा
वागण्यामळ
ु े त्याचया घराि िी "प्रसन्निा" वाटि नसे.
ममत्रांनो िुम्िी म्िणाल - सुममि बद्दल आम्िाला काय
सांगिाय -िो आमचा थोडाच ममत्र आिे ? अगिी
बरोबर आिे िम
ु चे , मी िे या साठह सांगिो आिे की
- सुममि स्विीःचया घराि असे वागि असिा िर एक
वेळ ठहक िोिे.चार-मभिींि तनभावले असिे
.सुममिचया घरािील माणसांना त्याचा त्रासआपल्याला काय त्याचे ? िुमचे िे म्िणणे मान्य
नािी. कारण- माणसाचा स्वभाव घरी-िारी सारखाच
असेल िर ?, त्रास िोणार्या माणसांची संख्या वाढि
जाणार की नािी ? आझण या सुममि सारखे वागणारे
ई साहित्य प्रतिष्ठान
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आणखी अनेक सुममि ", आजूबाजूला असू शकिाि .
अशावेळी ममत्र म्िणून आपले किवव्य आिे की- अशा
स्वभावाचया ममत्राला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न
करायचा , त्याचयाशी मैत्री न करणे ", िा उपाय करू
नका . एक लक्षाि ठे वा -समु मि कसा िी असला िरी
एक माणूस आिे -त्याला समजावून घेऊन सांगा , काय
सांगावे -िुमचया सिवासाने त्याचयाि फरक पडेल
सि
ु ा .
--------------------------------------------------------------------अरण द्धव.िे शपांडे -पुणे .
मो- ९८५०१७७३४२
------------------------------------------
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चंद्राचे वय १०० दशलक्ष वर्ाानी कमीच!
पृथ्वी आणि चंद्राबाबत मानवामध्ये मोठे आकर्षि आहे.
चंद्र कसा बनला याबाबत अनेक मतप्रवाह आहेत.

पृथ्वी आणि चंद्राबाबत मानवामध्ये मोठे आकर्षि आहे. चंद्र कसा
बनला याबाबत अनेक मतप्रवाह आहेत. हे गूढ उलगडण्यासाठी
शास्त्रज्ञ मोठय़ा प्रमािात संशोधन करीत आहेत. चंद्र हा ४.४ ते
४.४५ अब्ज वर्ाषपूवी तयार झाला असावा, असा शास्त्रज्ञांचा
कयास आहे. मात्र आपल्या चंद्राचे वय शास्त्रज्ञांच्या अंदाजापेक्षा
१०० दशलक्ष वर्ाषनी कमी असल्याचे उघड झाले आहे.
चंद्राचे वय शोधून काढण्यासाठी तेथील खडकांवर स्फोट घडवले.
त्यानंतर के लेल्या संशोधनातून ही बाब समोर आली असल्याची
माणहती वर देण्यात आली आहे. आपल्या चंद्राच्या णनर्ममतीनंतर
त्यावर एक णवणशष्ट प्रकारच्या द्रवरूप खडकाचे महाकाय असे
महासागर तयार झाले होते.
या खडकांमाफष त चंद्राचे अचूक वय णनणित करण्यात आले
असल्याचे कानेजी इण्स्टटय़ूट फॉर साय्सचे ररचडष कालषसन यांनी
सांणगतले. या संशोधनानुसार चंद्राचे अचूक वय हे ४.३६० अब्ज
इतके असल्याचे समोर आले आहे. चंद्र व पृथ्वी यांच्यात टक्कर झाली
होती. याचा पररिाम पृथ्वीचा आकार बदलण्यावर झाला
असल्याचे पुरावे शास्त्रज्ञांकडे आहेत.
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