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असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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मनोगत  

 

काय साांगू ...? आनि ककती साांगू ...??  

ह े नवश्व शबदाांचां आह.े नजथे शबद सांवाद 

साधतात, शबद ठाव घेतात, शबद नचत्र रांगवतात, शबद 

ननिःशबद होतात.  

महानवद्यालयात असताना एकदा ओघानां 

"मृतयूांजय" ह ेपुस्तक हातात पडलां. अगदी तेव्हापासूनच 

वाचनाची आवड ननमााि झाली. या पुस्तकाांच्या 

नवश्वात मन रमू लागलां. बालसानहतय नलहायची 

सुरवात साधारि २०१५ साली झाली. महाराष्ट्र टाइम्स, मुांबई च्या वतामान पत्रात "साांगा ना 

गोष्ट" या सदरात पनहली गोष्ट छापून आली, फार आनांद झाला.  

 

आपि काहीतरी नलनहिां आनि वाचकाांना ते आवडिां या पके्षा सुख वेगळां ते काय ? 

 

घरच्याांकडून, थोरा -मोठ्ाांकडून , नमत्र -मनत्रिींकडून खूप कौतुक झालां. नलनहण्याची 

प्रेरिा ही याच साऱयाांनी  कदली. एका गोष्टीच्या पांधरा गोष्टी कधी नलहून झाल्या माझां मलाच 

कळलां नाही. तया पुस्तक रूपात सवा पररनचत व्हाव्यात ही मनोमन इच्छा होतीच.  
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"मुलां ही दवेाघरची फुलां " आजची मलू उद्याचे सजुाि नागररक बनिार आहते, 

म्हिूनच बाल मनावर चाांगले, उतकृष्ट सांस्कार व्हावेत हा या प्रतयेक गोष्टी मागचा प्राांजळ हतूे 

आह.े  

 

ई सानहतय प्रनतष्ठान याांनी सुरु केललेा हा  ई-बुक उपक्रम अगदी स्तुतय आह.े 

माझ्यासारख्या अनेक नवीन कवी -लेखकाांना नमळालेलां ह ेउतकृष्ट व्यासपीठ आह.े तयाांनी कदलेल्या 

प्रेरिेबद्दल, माझ्यावर दाखवलले्या नवश्वासाबद्दल मी या सांपिूा सांघाचा अतयांत ऋिी आह.े  

 

या पुस्तकातल्या गोष्टी केवळ लहान मलुाांसाठीच नाहीत, तर तया तुमच्या 

माझ्यासारख्या अनेका जेष्ठा-श्रेष्ठाांसाठीही आहते. या गोष्टींमधून आपि काही नशकलात, एखादां 

सतकमा केलांत, तर ते यश नक्कीच माझां असेल. 

 

शुभां भवतु .... कल्यािमस्तू  

 

अनुप साळगाांवकर 
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मानवतेचां झाड 

 

उन्हाळ्याची सुट्टी सांपून नुकतीच आराधनाची शाळा चालू झाली होती. 

वनडलाांची नोकरी कफरतीची असल्यामुळे सतत दोन वर्ाांनी नतची शाळा बदलायची. 

नवीन शाळा , नवे वगा, नव्या बाई, नमत्र मैनत्रिी सुद्धा नवे, सगळेच नवे चेहरे पाहून 

ती नेहमीच गोंधळून जायची. लहानपिापासूनच तशी ती फार हुशार पि सततच्या 

या बदलामुळे स्वभावाने थोडी नमतभार्ी आनि बुजरी झाली होती. नव्या शाळेत 

कुिी जीव भावाच्या मैनत्रिी नाहीत, घरी आलेल्या कुिा नातेवाईकाांशी बोलिे नाही 

की, आपलेपिाने कुिा नमत्राांकडे खेळायला ही जाि ेनाही. ती, नतची आई आनि 

वडील आनि शाळा एवढांच नतचां नवश्व, तयामुळे नतच्या आईला नतची खूप काळजी 

वाटायची.  

नव्या शाळेत नशकता नशकता तया शाळेच्या बाई नतला फार आवडू 

लागल्या. बाईंना आराधनाची अडचि चाांगलीच समजली होती तयामुळे तया 

नतच्याकडे अनधक लक्ष दते होतया.   

असाच एकदा शाळेत आर्ाढी एकादशी नननमत्त वृक्षरोपिाचा कायाक्रम 

होता. सगळ्या नवद्यार्थयाांना शाळेच्या आवारात एक छानसां  झाड लावण्याची सांधी 

नमळिार होती  
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आराधना ननसगाप्रेमी असल्यामुळे नतला झाडे, वेली, रांगीबेरांगी फुले याांचां 

फार आकर्ाि. घरातल्या वनडलाांनी फुलवलेल्या छोटेखानी बागेत तासन-तास तया 

फुलां पानाांत रमायची, एखाद्या नवीन फुलाबद्दल आईकडून मानहती नमळवायची.  

वृक्षारोपिाच्या कदवशी नतच्या हातात  बाईंने पानफुटीचां झाड कदलां, जे 

नतने या पूवी कधीच पानहलां नव्हतां. ते झाड पाहून नतला खूप आनांद झाला. ककती 

वेगळां आनि नावीन्य पूिा झाड होत ते. तया झाडाबद्दल अनधक मानहती नमळवण्याच्या 

उतकां ठेने नतने बाईंना अनेक प्रश्न नवचारले बाईंनीही साऱया प्रश्नाांची नतला उत्तरे कदली 

आनि म्हिाल्या, प्रतयेक झाड, तया झाडाचां प्रतयेक पान ह ेवेगळां आह.े  प्रतयेकाला 

आपला आकार आह,े रांग आह,े गांध आह.े आता या पानफुटीच्या झाडाचां पान 

एकमेकाला लागून उगवतां, परस्पराांना आधार दतेां. आपल्या वगाातल्या नमत्र 

मैनत्रिींच, आजूबाजूच्या लोकाांचांही असांच असतां प्रतयेक व्यक्ती वेगळी आह,े प्रतयेकाला 

आपला स्वभाव आह.े आपि सगळ्याशी मैत्री केली पानहजे, सगळ्याांना आपलांसां 

करून घेतलां पानहजे.  

आराधनाला ह ेसगळां पटलां तेव्हा नतने वर्ा सांपायच्या आत सगळ्याांची मैत्री 

केली आनि जेव्हा नतने वार्र्ाक परीक्षेत प्रथम क्रमाांक पटकावला तेव्हा नतचां कौतुक 

करायलाही सगळ्या वगााने टाळ्याांच्या गजरात नतचां अनभनांदन केलां  

म्हिूनच नमत्रहो सगळ्याांशी मैत्री करा, सगळ्याांना आपलांसां करा आनि 

आयुष्य सोपां करा.  
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पावसाशी मतै्री  

 

पाऊस आनि धरिी एकमेकाांचे खूप छान आनि जुने नमत्र होते. पाऊस दरू 

आभाळाच्या दशेातून दरवर्ी धरिीला भेटायला यायचा, मनमोकळां बरसून 

धरिीला ओलांचचांब करायचा. तो आला की धरिीलाही खूप आनांद व्हायचा. नतच्या 

डोंगरराांगा नहरव्यागार कदसायच्या, काडेकपारीतून फेसाळ धबधबे आनांदाने 

उचांबळून वाहू लागायचे, शेतात इवली इवली रोप ेवाऱयावर डोलू लागायची आनि 

ह ेसारां पाहून धरिी तृप्त व्हायची. पि एका वर्ी पाऊस ठरलेल्या वेळेत आला नाही, 

आपला नमत्र आपल्याला नवसरला कक काय ??? म्हिून धरिीला तयाचा खूप राग 

आला, आनि जेव्हा तो भेटायला ढग घेऊन आला तेव्हा उशीरा येण्यावरून धरिीचां 

आनि पावसाचां जोरदार कडाक्याचां भाांडि झालां. " पुन्हा तुला भेटायला येिार नाही 

" पाऊस नचडून म्हिाला आनि ननघून गेला.  "गेला तर जाऊ दते" असां मनात म्हिून 

धरिी सुद्धा पावसावर रुसून बसली.  

असेच काही कदवस मग मनहने उलटून गेल,े रुसून बसलेल्या धरिीचा 

सगळा मेकअप नबघडला, नदी-नाले सुकून गेल,े झाले-वेली कोमेजून गेल्या, शेते 

ओसाड पडली, जनमनीची धूप वाढली आनि जनमनीला तडे जाऊ लागले, धरिीचे 

फार हाल झाले. पावसावाचून कदवस ढकलिे खूप कठीि होऊ लागल,े पावसाने परत 

यावे म्हिून धरिी मनोमनी याचना करू लागली.  
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पाऊस नबचारा भोळा, दरू आभाळातून पाऊस ह ेसारे काही पाहत होता. 

ओसाड धरिाचे दिुःख पावसालाही सहन झाले नाही तयाला नतची खूप दया आली. 

आपल्या लाडक्या मैनत्रिीला भेटण्यासाठी तयाचेही मन आतुर झाले मग तयाने मागचा 

पुढचा कसलाही नवचार न करता ढग केले गोळा आनि वाऱयावर स्वार होऊन तो 

धरिीच्या भेटीला आला. प्रचांड नवजाांचा कडकडाट करत तो धरिीला भेटला आनि 

जोरदार बरसला.  

तयाच्या तया ओल्या स्पशााने धरिी शहारली, तहानलेली धरिी पुन्हा 

एकदा तृप्त झाली, आपल्या मदतीला पाऊस न बोलावता आला याची जािीव झाली 

तेव्हा नतच्या डोळ्यात पािी आले आनि म्हिाली , "पुन्हा नको भाांडू, माझ्या पासून 

दरू राहून माझे अस ेअश्रू नको साांडू" . दोघे एकमेकाांना भेटले तेव्हा एकमेकाांकडे पाहून 

दोघाांचेही मन आले भरून, काय उपयोग झाला उगाच भाांडि करून. तेव्हापासून 

दोघाांनीही ठरवल े कारि काहीही असो या पुढे कधीच भाांडायचे नाही. आनि 

तेव्हापासून आजपयांत दरवर्ी न चुकता, न बोलावता पाऊस धरिीच्या भेटीला येतो. 

वर्ोनुवर्े जपलेल्या मैत्रीची आठवि करून दतेो. म्हिूनच नमत्रहो आपले नमत्र 

ककतीही दरू गेल ेतरी ते आपलेच आहते, तयाांच्या मदतीसाठी आपि नेहमीच तयार 

असले पानहजे.  
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उड ेपरी .... अधाांतरी 

 

फार जुनी गोष्ट आह.े खूप खूप वर्ाांपूवी जेव्हा जगाची उतपत्तीच झाली 

नव्हती.  

जेव्हा पृर्थवीवर कोितयाच प्राण्याचां अनस्थतव नव्हतां.  

मानवाने तर या जगात पाऊलच रोवलां नव्हतां, तेव्हाची ही गोष्ट.  

तेव्हा सगळ्या सुांदर पऱया पृर्थवीवर रहायच्या.  

कदवसभर इकडे - नतकडे एकत्रच कफरायच्या, ननसगााचा मनमुराद आनांद 

लुटायच्या आनि कफरून कफरून दमल्या कक आभाळ पाांघरून झोपायच्या.   

असांच एकदा सहज कफरता कफरता तया एका खडकाळ प्रदशेात येऊन 

पोहोचल्या.  

ननसगााचां सौन्दया पाहत चालता चालता अचानक एका सुांदर परीला ठेच 

लागली आनि ती पडली.  

परीच्या पायात एक तीक्ष्ि दगड आला होता.  

परीला लागलेली ठेच पाहून जनमनीवरचा तो दगड दिुःखाने नवव्हळला.  

तया दगडाचां दिुःख पाहून परी म्हिाली, "अरे ... तू तर एक ननजीव दगड, 

तुला कशी झाली परी जड ???" 
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परीच्या प्रश्नावर दगड उत्तरला , "हो, बरोबर मला तू जड नाहीस आनि 

मी माझ्यासाठी मुळी नवव्हळलोच नाही, मी तुमच्या साऱयाांच्या नाजूक पायाला 

झालेल्या जखमा पाहून दिुःखी झालो."  

दगडाचे बोलिे ऐकून साऱया पऱयाांनी आपापले पायाचे तळवे पनहले तेव्हा 

तयाांना कदसल्या तया गांभीर जखमा, ज्या जखमाांमधून रक्त येत होत.   

सगळ्या पऱयाांना आपि दगडावर उगाच रागावलो याची जािीव झाली 

तयाांनी दगडाची माफी मानगतली.   

आपल्याला जखमा देिाऱया पृर्थवीवर पुन्हा पाऊल ठेविार नाही, अशी 

सगळ्या पऱयाांनी नमळून शपथ घेतली आनि आभाळी उडी घेतली.  

तेव्हापासून प्रतयेक नाजूक परी  

उडू लागली अधाांतरी. 
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कावळा  

 

एका घरात एक आजीबाई एकटाच राहत होतया. कुिीही नातेवाईक नाही 

कक कुिी सगेसोयरे नाहीत.  

कदवसभर तया घरात एकट्याच असायच्या. वेळ घालवण्यासाठी 

नखडकीपाशी उभां राहायच्या, नखडकीत येिाऱया प्रतयेक पक्षाांशी बोलायच्या, तयाांच्या 

आवडीची फळे, खाऊ तयाांना खाऊ घालायच्या. कावळे दादाांची आनि आजीची तर 

खूप छान गट्टी जमली होती. कावळेदादा नेहमीच ठरलेल्या वेळेवर यायचे, काव काव 

करून आपि आल्याची वदी द्यायचे,  आजीने ठेवलेला सगळां खाऊ फस्त करायचे 

आनि भुराकन उडून जायचे. आजीलाही या पक्षाांचा खूप आधार वाटत होता.  

तया एकट्या राहतायत ह ेएका चोराच्या नजरेस पडलां, दपुारची कमी वदाळ 

पाहून एक कदवस एका भुरट्या चोराने तयाांच्या घरी चोरी करायची ठरवली  

दारावरची बेल वाजऊन पोस्टमन अशी हाक कदली. आजीबाईंनी ती हाक 

ऐकून दार उघडले तेव्हा क्षिाचाही नवलांब न करता तो चोर घरात नशरला, आजी 

बाईंना धक्का बुक्की करून घाबरवू लागला. सगळे सामान अस्ताव्यस्त करून काही 

मौल्यवान सापडते आह ेका ते पाहू लागला. तेवढ्यातच आजीचे लाडके कावळेदादा 

भूक भागवण्यासाठी नखडकीपाशी आले. काव काव करून दखेील आजी खाऊ दते 

नाही म्हिून घरात नशरले  तेव्हा पाहताक्षिी तयाांना आजी अडचिीत सापडलीय ह े

लक्षात आले. कावळे दादाांनी जोरात काव काव ओरडून आपल्या सवा सग्या-
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सोयऱयाांना गोळा केले आनि एकाएकी तया चोरावर हल्ला चढवला. अचानक 

झालेल्या पक्षी हल्ल्याने चोर चाांगलाच गाांगरुन गेला. तयात आजीच्या लाडक्या 

कावळ्यान े आपल्या तीक्ष्ि चोचीने तया चोराचा एक  डोळाच फोडला. वेदनेने 

नवव्हळिाऱया चोराने मग तया फुटलेल्या डोळ्यावर हात झाकून आजीबाईंच्या 

घरातून धूम ठोकली आनि पळून गेला. असे कावळे दादाच्या प्रसांगावधानाने आजीची 

चोराच्या तावडीतून सुखरूप सुटका झाली.  

म्हिूच नमत्राांनो प्रािी मात्राांवर दया करा. तयाची परतफेड ते आपल्यापरीने 

कशी करतील आपि कल्पनाही करू शकत नाही  
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जीवनदायी नदी  

 

एक नदी अनेक गावां , शहरां आनि प्राांताांचा प्रवास करत अनवरत वाहत 

असते. खळखळ आवाज करून नाद करत असते. स्वच्छ, मधुर पािी साऱयाांना 

ननस्वाथा दते असते.   

अनेक प्रािी, पक्षी आपली तहान भागवण्यासाठी नदी तीरावर येत असतां, 

पािी नपऊन तृप्त होऊन परतत असतां.  

असेच एकदा झाडावरची रसाळ फळे खाऊन पोट भरल्यावर पािी 

नपण्यासाठी पािवठ्ावर येत असताना खूप साऱया पक्षाांनी आपल्या चोचीतून अनेक 

फळझाडे आनि फुलझाडाांच्या नबया आिल्या, पािी नपतानपता तया साऱया नबया नदी 

पात्रात साांडून गेल्या.  

नदीने आपल्या स्वभावानुसार तया नबयाांचा स्वीकार केला, तयाांना आपल्या 

प्रवाह सोबत वाहत वाहत एका सुपीक प्रदेशात घेऊन गेली नतथे ककनाऱयावर तयाांना 

रुजवलां. मऊसूत ककनाऱयालगतची माती तयाांना आधार दऊे लागली,  सूया ककरिाांच्या 

वर्ाावात तया नबयाांना अांकुर फुटल,े तयाची  रोपटी तयार झाली, ती वाढू लागली. 

वर्ाामागून वर्ा सरू लागली, नदीच्या पाण्यावर मुळे खोलवर रुजू लागली, झाडे 

वाढून तयाचे भलेमोटे्ठ वृक्ष तयार झाले. आता पररनस्थती बदलली ह े मोठाले वृक्ष 

परोपकाराची परतफेड म्हिून सवा पक्षी-प्राण्याांना सावली देऊ लागले, उन्हा -

पावसाचां तयाांचां सांरक्षि करू लागल,े भूक भागवण्यासाठी आपली फळे दऊे लागले, 
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घरटे बाांधण्यासाठी आधार दऊे लागले. पि पक्षी ककां वा प्राण्याांमाफा त घर 

बाांधण्यासाठी वापरण्यात येिारे झाडाचे कोितेही पान, कोितीही फाांदी, ककतीही 

वजनदार लाकूड पाण्यात पडल्यावर पाण्यात बुडत नव्हतां. ते तरांगून वर येई. दोस्तहो 

असां का होतां मानहतीय ? 

ज्या नदीच्या पाण्याने आईच्या मायेने अनेक वृक्षाांना छोट्या बीजापासून 

मोठां  केलां होतां तेच नदीचां पािी तया झाडाला, तयाच्या पानाला,तयाच्या कोितयाही 

फाांदीला कसां काय बुडू दईेल म्हिूनच नमत्रहो लहानपिापासून आपल्याला 

घडविाऱया आपल्या आई-वनडलाांना,नशक्षकाांना आपल्या नमत्रमैनत्रिींना कधीही 

नवसरू नका कारि आपल्याला घडविारे हात आयुष्यात पररनस्थती कोितीही असो 

आपल्याला कधीच बुडविार नाहीत.  

ते हात असेच आपल्यावर नदीसारखा अनवरत कौतुकाचा वर्ााव करत 

राहतील. 
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काळे ढग- पाांढरे ढग 

 

इांद्र दवेाच्या दरबारात दोन गांधवा गायक होते. दोघेही आपापल्या सुराांचे 

पके्क आनि गाण्यात तरबेज.  

दोघाांकडे सुराांची अशी काही जाद ूजी समोरच्याला मांत्रमुग्ध करेल, इांद्र 

दरबारी दोघे अप्रनतम गािां सादर करायचे. 

दरबारातीलच नाही तर स्वगालोकीचे सवा दवेही भान हरपून तयाांचां गािां 

ऐकायचे 

दोघाांचांही दवेलोकी भरपूर कौतुक व्हायचां.  

तया दोघाांत फक्त एक फरक होता, तो असा कक एक गांधवागायक रांगाने 

काळा आनि एक गोरा. 

तयातल्या गोऱया गायकाला स्वतिःच्या कदसण्याचा, नमळिाऱया सन्मानाचा 

फारच अनभमान झाला.  

हाच अनभमान हळू हळू गवाात बदलला. स्वतिःपुढे तो सवााना कमी लेखू 

लागला, पदोपदी सवाांचा अपमान करू लागला.  

याउलट काळ्या रांगाचा गायक फारच शाांत आनि सुस्वभावी होता.  

एक कदवस इांद्रदवेाने तया दोघाांची एकदा परीक्षा घ्यायची ठरवलां. 



बाळबोध  अनुप साळगाांवकर 

राजगायकाच्या पदासाठी घेण्यात येिाऱया स्पधेसाठी दोघाांनाही दरबारात 

बोलावून घेण्यात आलां.  

जो गायक आपल्या गाण्याने धरती मातेला प्रसन्न करेल तयाला 

राजगायकाचे पद, सन्मान आनि इनच्छत वर दणे्यात येईल अशी घोर्िा झाली.  

सुराांची मैकफल सजली आनि या दोघात स्पधाा रांगली. तबल्यावर थाप 

पडली, सतारीवर साज चढला तसे दोघाांचेही सूर लागले. दोघाांपैकी कुिीच माघार 

घेईना.  

गोऱया रांगाच्या गांधवा गायकाच्या गळ्यातून अहांकाराने बाहरे पडलेले उग्र 

सूर धरतीवर विव्यासारख ेपसरल,े अनेक  झाडे जळून खाक झाली, वृक्ष उन्मळून 

पडल ेआनि धरतीला तडे जाऊ लागले.  

या उलट काळ्या रांगाच्या गांधवा गायकाचे शाांत सूर आभाळाला नभडले, 

आभाळ दाटून आले आनि पावसाच्या सरींनी धरती सुखावली.  

ननर्वावाद काळ्या गायकाला राजगायकाचा सन्मान नमळाला आनि गोऱया 

गायकाचा अहांकार धुळीला नमळाला  

इांद्रदवेाने धरतीची नवडांबना केलेल्या गोऱया गायकाचे पाांढरे ढग तयार केले. 

जे आजही उन्हात उभां राहून आपल्या अहांकाराचां प्रायनित करत आहते.   
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याउलट काळ्या गायकाचे दवेाने काळे ढग तयार केले जे आजही आभाळी 

दाटून येतात, गडगडून सूर छेडतात, मनसोक्त बरसतात आनि  सृष्टीला शीतलता 

प्रदान करतात.  

म्हिूनच नमत्रहो आपल्या कदसण्याचा ककां वा असण्याचा कधीही गवा करू 

नये. आपल्या जवळ असलेली कोितीही नवद्या आनि कला ही नवनयेन शोभते. 
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प्रायनित 

 

मका ट नावाचा होता एक राजा, खूप सुखी तयाची प्रजा.  

प्रजा होती सुखी पि राजा होता दिुःखी.  

तयाच्या  दिुःखाचे कारि काय? तर जन्मत:च  राजाला होती एक लाांब 

वनरासारखी शेपटी. आपली शेपटी कुिालाही कदसू नये म्हिून राजाला नेहमीच 

प्रयत्नशील राहावे लागे, चसांहासनावरही बसताना राजाला शेपटी लपवून बसावे लागे. 

ती भली मोट्ठी शेपटी लपवण्याचा राजाला फार वीट आला होता. प्रजेला भेटण्याचे 

टाळण्यासाठी तो मानहन्यातून एकदाच राजदरबार बोलवत असे आनि कामानशवाय 

कुिालाही भेटत नसे.  

लहानपिापासून अनेक वैद्य, हकीम झाले पि राजाला काही गुि येईना 

आनि तया शेपटीचा नायनाट काही केल्या होईना.  

एके कदवशी राजाला राज्याबाहरे एक महान नवद्वान साधू महाराज आलेत 

अशी सेवकाांकडून राजाला बातमी नमळते. बातमी नमळताच राजा स्वतिः तया 

गुरूां महाराजाांकडे जातो, तयाांचे नशष्यतव नस्वकारतो, तयाांची सवातोपरी सेवा करतो.  

राजाच्या सेवेला प्रसन्न होऊन गुरुमहाराज राजाला तयाच्या पूवाजन्माची 

आठवि करून दतेात.  
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ज्या जन्मात राजा क्षनत्रय होता आनि शस्त्रनवद्या नशकताना तयाने अनेक 

वानराांची शेपटी तलवारीने धडा वेगळी केली होती. तया वानरजातीचा शाप म्हिून 

राजाचा या जन्मी वानर योनीत जन्म झाला आनि तयाला जन्मापासून लाभली ती 

ही वानराांसारखी भली मोट्ठी शेपटी.  

यावर प्रायनित काय ??? म्हिून महाराजाांनी राजाला वानराांचे आनि 

अन्य वन्य प्राण्याांचे पुनवासन करण्याचे आदशे कदले. राजाने गुरूां ची आज्ञेचे 

काटेकोरपिे पालन केल.  

राज्या शेजारी अनेक झाडे लावून राजाने एक जांगल ननमााि केले, अनेक 

वानर आनि तया सोबत सगळेच प्रािी, पक्षी तया जांगलात राहायला येऊ लागले, 

आप-आपला घरोबा वाढवू लागले. राजा स्वतिः जातीने सगळ्याांची काळजी घेत अस.े 

जशी जशी वानराांची सांख्या वाढू लागली तशी तशी राजाची शेपटीही हळू हळू छोटी 

होऊन नाहीशी झाली. अशाप्रकारे केलेल्या पापाचे प्रायनित घेऊन राजा शाप मुक्त 

झाला आनि राज्यात आनांदी आनांद झाला.  

म्हिूनच नमत्रहो चाांगली कमा करा. कुिालाही दखुावू नका, मुक्या प्रािी 

मात्राांवर दया करा. 
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ननर्माती  

 

एका नहरव्यागार रानात, एका टुमदार झाडावर एका नचऊताईने बारीक 

काटेकुटे, सुके गवत, कापूस, नपसे गोळा करून एक छानसां घर बाांधल होतां. ती आनि 

नतची दोन नपल्ले तया घरट्यात खूप आनांदाने राहत होती. कदवसा मागून कदवस सरत 

होते. नपल्ले हळू हळू मोठ्ठी होत होती. नचऊताई आपल्या नपल्लाांना स्वसांरक्षि आनि 

स्वावलांबनाचे धडे दते होती. ती गोनजरवािी नपल्लेही आपल्या आईच ेअनुकरि करत 

होती.   

एक कदवस पहाटे नचऊ आपल्या नपल्लाांन सोबत अन्न शोधण्यासाठी घरट्या 

बाहरे पडते, सायांकाळी घरी येउन पाहते तर अचानक सा-या जांगलभर विवा 

पसरलेला असतो. आगीचे नुसते डोंब उसलेले असतात. नचऊताईच्या राहतया 

झाडाची आनि घरट्याची राखराांगोळी झालेली असते. नपल्ले ह ेसारां ननसगााचां रुद्र 

रूप पाहून खूप घाबरून जातात आनि नचऊकडे केनवलवाण्या नजरेने पाहू लागतात.  

नचऊ आपल्या नपल्लाांना स्वावलांब नशकवण्याची ही खूप छान सांधी आह े

असा नवचार करते आनि  काहीही न बोलता  नपल्लाांनसोबत दसुऱया एका 

जवळपासच्या रानात ननघून जाते. नतकडे एका उांच, डेरेदार झाडाची आपल्या 

घरट्यासाठी ननवड करते. रानोरान भटकून काटेकुटे, सुके गवत, कापूस, नपसे 

शोधण्याचा प्रयत्न करते. नतच्या पाठोपाठ नपल्लेही नवे घरटे बनवण्याच्या तयारीला 

लागतात. आनि बघता बघता एक छानसां घरटां आकाराला येतां. नचऊताईला  घरटे 
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बाांधिीच्या कामात आपल्या नपल्लाांनी केलेल्या मदतीचे फार कौतुक वाटते आनि 

नतला नपल्लाांच्या चीवचीवटात जािवतो तो स्वननर्मातीचा आनांद.  

म्हिूनच दोस्तहो ककतीही कठीि पररनस्थती असेल तरी घाबरून जाऊ 

नका.  धैयाने सांकटाचा सामना करा.  

पररनस्थती आपल्या हातात नसली तरी प्रयत्न करि ेआपल्या हातात आहे 

ह ेकधीही नवसरू नका.  
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सषृ्टी सौंदया 

 

दरू आभाळाच्या दशेात अनेक प-या राहत होतया. सगळ्याच अगदी सुांदर, 

प्रसन्न आनि सदवै आनांदी.   

या सगळ्याांत आपलां वेगळेपि जपत होती, ती सोनेरी केसाांची परी. पाांढरा 

शुभ्र पायघोळ झगा, गुलाबी गाल, लाल चुटूक ओठ आनि कुिालाही मोहून टाकतील 

अस ेलाांबसडक मोकळे सोनेरी केस.   

अप्रनतम सौंदया आनि सगळ्याांना आपलसां करेल असा उत्तम स्वभाव 

म्हिूनच ती सगळ्यात वेगळी असली तरी सगळ्याांची लाडकी.  

एके कदवशी सगळ्या प-या नमळून वा-यासोबत आभाळी लपांडाव खेळत 

असतात. अनेक प-या स्वतिः भोवती काळे पाांढरे ढग गुांडाळून तयात लपून बसतात.  

वारा साऱया पऱयाांचा शोध घेण्यासाठी सैरा -वैरा पळत सुटतो. सोनेरी 

केसाांची परीही एका क्षिाचाही नवलांब न करता मोठाल्या ढगात उडी मारते आनि 

स्वतिःला लपवून घेते.  

थोड्या वेळाने सोनेरी परी ज्या ढगात लपून बसलीय तय ढगात हळू हळू 

पािी नशरू लागते आनि तो ढग पाण्याने जड होऊ लागतो. एकटी सोनेरी परी फार 

गोंधळून जाते.  नबचारी तया ढगातून बाहेर पडण्याचा खूप प्रयत्न करते पि नतला 

मागाच सापडत नाही.  



बाळबोध  अनुप साळगाांवकर 

प-याांचा शोध घेिारी वा-याची एक जोरदार थांड झुळूक येते आनि ढगात 

साठलेले पािी थेंब बनून धरतीवर झेप घेते.  

एका थेंबात अडकून सोनेरी परीही प्रचांड वेगाने जनमनीकडे झेपावते.  

तो थेंब ननळ्याशार समुद्रात पडतो. इतका नवशाल समुद्र, तयातले सागरी 

जीव या सा-याला घाबरून,  

या सगळ्याांपासून स्वतिःचा जीव वाचवत सोनेरी परी एका चशांपल्यात 

जाऊन बसते. हळूहळू तो चशांपला आपले तोंड बांद करतो आनि परी तयात कायमची 

अडकून पडते.  

आपि अडकून पडलोय या द:ुखापेक्षा आपलां सौंदया अबानधत राहावां म्हिून 

दवेाकडे प्राथाना करते.   

अनेक वर्ा उलटून जातात आनि एके कदवशी तो चशांपला आपले तोंड 

उघडतो तेव्हा अडकून पडलेल्या तया सोनेरी परीचा एक सुांदरसा मोती झालेला 

असतो.  

आजही समुद्रतळाशी अनेक चशांपल्यात मोती सापडतात. स्वतिःच्या 

अपररनमत सौंदयााने आपल्याला मोहात पाडतात.   

म्हिूनच नमत्राांनो सृष्टी सौंदयााने जे आपल्याला नमळेल ते आपि जपायला 

हवां. 
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दोन कळ्या  

 

एका तळ्याकाठी एक सुांदर बगीचा होता. नववधरांगी फुलाांनी बहरलेल्या 

बगीच्यात माळीकाकाांनी एक नवीनच गुलाबाचां रोपटां लावलां होतां.  माळीकाका 

सांपूिा बगीच्याची खूप काळजी घेत, नवशेर्तिः या नवीन गुलाबाच्या रोपट्याची. 

कदवसागनिक गुलाबाच्या रोपट्याची छान वाढ होत होती, एके कदवशी झाडाांना 

पािी दतेाना माळी काकाांना तया गुलाबाच्या रोपट्याला पाहुन  खूप आांनद झाला, 

तया रोपट्याला पनहल्याांदाच दोन कळ्या आल्या होतया. माळीकाका या कळ्या 

फुलण्याची आतुरतेने वाट बघू लागले. तया कळ्याही फुलण्याच्या तयारीत असताना 

अचानक एका रात्री पनहल्या कळीला कुिाच्यातरी रडण्याचा आवाज आला. नतने 

आवाज ओळखीचा वाटतो म्हिून आजूबाजूला पाहले तर दसुरी कळी नबचारी 

पानाआड तोंड लपवून हुांदके दऊेन रडत होती. पनहलीने नवचारपूस केल्यावर दसुरी 

कळी म्हिाली " उद्या आपि उमलिार आनि उद्याच आपल्या आयुष्याचा शेवटचा 

कदवस ठरिार. आपलां एक कदवसाचां आयुष्य ननरथाक सांपिार याच मला फार वाईट 

वाटतां. "  पनहली कळी गालात हसते आनि दसुरीला समजावताना म्हिते, " आपले 

आयुष्य सांपिार याचे वाईट वाटून घेण्यापेक्षा आपि थोडा वेगळा नवचार करूया. 

उद्या आपि जेव्हा उमलू तेव्हा आपल्या सुगांधाने अनेक फुलपाखरे आपल्याकडे 

आकर्र्ात होतील, आपल्या जवळ येवून आपल्याशी खेळतील, आपल्या सुगांधाने 

भारावून मनुष्य आपल्याला अत्तराच्या कुपीत जतन करून ठेवेल, नस्त्रया आपल्याला 
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डोक्यावर नमरवून तयाांच्या सौंदयाात भर घालतील, अनेक देवघरात आपल्याला 

दवेपूजेचा सन्मान नमळेल, सजावटीसाठी आपली सुांदर आरास माांडली जाईल. एवढां 

सगळां सुखां, समाधान  एखाद्याला दिेार आपलां अनस्थतव मग ननरथाक कसां ठरेल. या 

उलट आपि कुिाच्यातरी उपयोगी पडू शकतो याचा आपि  अनभमान बाळगला 

पानहजे " 

दसुऱया कळीला हा वेगळा नवचार फारच भावला. स्वतिःच्या वेगळेपिाची 

जािीव झाली आनि आनांद गगनात मावेनासा झाला.  

दोन्ही कळ्याांना पहाटेच्या नवचैतन्याचा सूर गवसला आनि एक एक 

पाकळी बाजूला सारून कळीचा टवटवीत फुलात कायपालट झाला.   

सकाळी माळीकाकाांनी ती दोन्ही फुले हळूच तोडली पनहल्या फुलाला 

दवेळात दवेाच्या पायावर स्थान नमळाले तर दसुरया  फुलाने एका आकर्ाक 

पुष्पगुच्छाची शोभा वाढवली.  कळी म्हिून जन्माला आलेल्या दोन गुलाबाच्या 

फुलाांचां आयुष्य समृद्ध झालां.  

म्हिूनच दोस्तहो उद्याची काळजी न करता पररनस्थती चाांगली-वाईट 

कशीही असली तरी आनांदाने फुलात रहा. जीवनाकडे सकारातमक दषृ्टीकोन ठेवा 

आनि सदवै फुलासारखां दरवळत रहा. 
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शक्ती पके्षा यकु्ती श्रषे्ठ  

 

लाडक्या राजकन्येला सुयोग्य वर लाभावा म्हिून राजाने स्वयांवराची 

घोर्िा केली.   

राजकन्येच्या स्वयांवराचा कदवस उगवला आनि राजमहाल दमुदमुू लागला.  

जागोजागी कदव्याांची आरास, फुलाांच्या राांगोळ्या, सुवानसक अत्तरे, झेंडूची 

तोरि ेया सा-याने वातावरि आगदी प्रसन्न झाले. अनेक दशेो- देशीचे शूरवीर योद्ध,े 

राजपुत्र राजदरबारात उपनस्थत झाले. राजहत्तीला दरबारातील ररांगिात उभ 

करण्यात आलां  आनि "जो कुिी पुरुर् राजघराण्याच्या राज हत्तीची सोंड आनि पुढचे 

दोन पाय वर करून दाखवेल तयाच्याशी राजकन्येचा नववाह होईल आनि तयाला अधा 

राज्य बक्षीस म्हिून कदलां जाईल." अशी घोर्िा झाली.  

शक्ती पररक्षिासाठी सगळे नसद्ध झाले आनि स्वयांवर सुरु झालां.  

प्रतयेकाला स्वसामथा नसद्ध करण्याची सांधी दणे्यात आली.  

पि राजहत्तीसमोर कुिाच काही चालेना आनि हत्तीची सोंड आनि पुढचे 

दोन पाय काही वर होईनात. 

राजाच्या चेहऱयावरचे भाव चचांताक्राांत झाले. राजकन्येला रडू कोसळिार 

एवढ्यात एक सडपातळ शरीरयष्ठीचा ब्राम्हि तरुि सभामांडपी अवतरला. 
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राजासमोर नतमस्तक झाला आनि एका सांधीसाठी प्राथाना करू लागला. राजाने जड 

मानाने तयाची प्राथाना मान्य केली.   

सांधी नमळताच तो ब्राम्हि हत्ती समोर जाऊन उभा रानहला. हत्तीचा 

ररांगिाला एक फेरी मारून हत्तीच्या पाठीमागे थाांबला. सगळा राज दरबार आता 

काय होिार या प्रतीक्षेत असताना तया तरुिाने हत्तीची शेपूट दोनी हातात धरून 

जोरात खाली ओढली. हत्ती नबचारा कळवळला आनि तयान ेजोरात ओरडण्यासाठी 

आपली सोंड आनि पुढचे दोन पाय वर केले आनि चमतकार झाला. राजाने ठेवलेला 

स्वयांवराचा पि पूिा झाला, रािीला समाधान आनि राजकन्येला आनांद झाला. 

आगदी थाटा-मटात राजकन्येचा तया तरुिाशी नववाह झाला आनि तयाला अधा राज्य 

बक्षीस दणे्यात आलां.  

राजकन्येच्या नववाहानांतर राजाचे लक्ष कही राजकारभारात लागेना 

म्हिून तयान े काही वर्ाातच उरलेलां अधा राज्यही बक्षीस म्हिून दणे्याचा ननिाय 

घेतला आनि राज्यभर तशी दवांडीही नपटवली.  पुन्हा राजसभेचां आयोजन झालां, राज 

हत्तीला ररांगिात उभा करण्यात आलां. " राज हत्तीची मान जो होकाराथी आनि 

नकाराथी हालवून दाखवेल तयालाच अधा राज्य बक्षीस कदल जाईल." अशी घोर्िा 

झाली. अनेक राजे, महाराजे, शूरयोद्ध ेयाांना सांधी नमळूनही या ही वेळी पराभव 

स्वीकारावा लागला आनि सुविा सांधीची माळ  सगळ्यात शेवटी ब्राम्हिाच्याच 

गळ्यात येउन पडली तसा सगळा दरबार पुन्हा एकदा ब्राम्हनाकडे आशेने पाहू 

लागला. ररांगिाजवळ जाताच ब्राम्हि आनि हत्तीची नजरा- नजर झाली. ब्राम्हि 
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हत्तीच्या पाठीवर जाऊन बसला आनि हत्तीच्या कानात हळूच म्हिाला, " मला 

ओळखलस ???" हत्ती म्हिाला' " हो.", मग पुढे ब्राम्हि म्हिाला, "शेपूट ओढू" , 

हत्ती म्हिाला "नको".  राजाच्या पि पुन्हा पूिा झाला, पुन्हा एकदा बुनद्धवादी 

ब्राम्हिाने अधा राज्य चजांकलां आनि शक्तीपुढे बुद्धीचां पारडां पुन्हा जड झालां.   
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शयात मतै्रीची...!!!! 

 

एक घनदाट जांगल होत वृक्ष-वेलींनी वेढलेलां, पाना-फुलाांनी बहरलेलां. 

ननसगााच्या अप्रनतम सौदयााने सजलेलां. अनेक पक्षी प्रािी या जांगलात आपलां घर 

बाांधून राहत होते. अशा जांगलात राहत होता एक शुभ्र ससा. साश्याशेजारी नवीनच 

घर थाटल होत, ते एका कासवानी. ससा होता गोब-या गोब-या गालाांचा, कासव 

काळ्याकुटट कवचाचा. ससा पाांढ-या शुभ्र कापसाचा, कासव रखरखीत पावलाांचा. 

ससा लबाड घाऱया डोळ्याांचा, कासव डोळे नमटून पानहलेल्या स्वप्ाांचा, सश्याच्या 

बुद्धीची दारां बांद, कासव चालायला थोडां सांथ. कासवाची बुद्धी, तयाची प्रगल्भता, 

तयाचां वागि, बोलि या साऱयाने ससा भारावून गेला होता. सश्याला खूप आनांद 

झाला होता, खरांच खूप बरां वाटलां कक, आपल्याला आता नवीन नमत्र नमळिार. 

मैत्रीच्या आभाळात सुखाचां फुलपाखरू नव्याने बागडिार. सश्याने कासवाशी मैत्री 

करण्याचा अनेकदा प्रयत्नही केला. पि कासाव काही मान वर करून चालेना नन 

सश्याशी काही बोले ना. सश्याच्या प्रयत्नाचा कासवावर काहीच पररिाम होत 

नव्हता. सश्याने मैत्रीचा हात पुढे केला तयावर कासवाचे उत्तर, " मैत्री, तुझ्याशी तू 

दखेिा रुबाबदार, माझ्याकडे आह ेफक्त अांधार. दोन धु्रव कधी एकत्र येऊ शकत नाही, 

तुझ्या नन माझ्यात मैत्रीचे बांध ननमााि होऊ शकत नानह …!!!!" 

तयावर ससा म्हिाला, 

"नकळतपिे माझे मन 
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तुझ्या मध्ये गुांतले आह े

आता कळतेय ही ओळख नसून 

काहीतरी वेगळे आहे 

मी जे अनुभवतोय 

ते एक कदवस 

तु ही नक्की अनुभवशील,.. 

मग 

कधीतरी तुही माझ्यावर नमत्र म्हिून प्रेम करशील...!!!!" 

सशाचे बोलिे ऐकून कसावाच्याही मनात साशाबद्दल आपलेपिा ननमााि 

होऊ लागला. सशाच मैत्रीच फुलपाखरू कासवाच्या खाांद्यावर नवसावलां होत, 

प्रेंमाच्या रांगात ते पुरत रांगलां होत. 

ससा आनि कासवात मैत्रीचे वारे वाहत होते ही गोष्ट विव्यासारखी 

जांगलभर पसरली. तयाांची मैत्री पूिातवाला येऊ नये म्हिून अनेक प्रयत्नही सुरु झाले. 

जांगलातल्या सगळ्या प्राण्याांनी नमळून एक युक्ती लढवली. ससा आनि कासवात शयात 

लावायची असे एकमत झाले. चजांकिाऱया सशाचा स्वनभमान गवाात बदलेल आनि 

नवीन राहायला आलेल्या कासवाचा सगळ्या प्राण्यानसमोर अपमान होईल या 

उदे्दशाने शयातीचा खेळ ठरला. ही कल्पना जांगलच्या राजाकडूनही मांजूर करून 



बाळबोध  अनुप साळगाांवकर 

घेण्यात आली. कासवासाठी नसली तरी साशासाठीनह सतवपरीक्षा होती. 

आपलेपिाने जपलेली ही प्रेमाची मैत्री एका क्षिात पिाला लागिार होती. 

मग, दसु-या कदवशी सकाळी ससा आनि कासाव ठरल्या प्रमािे एका 

रठकािी जमले. शयात सुरु झाली. ससा भराभर उड्या मारत पुढे गेला. कासव आपले 

हळू हळू चालत राहीले. थोड्या वेळान ेसशाने मागे वळून पानहले तर कासव अजून 

मागेच होत. नबच्चारां कासव सगळ्या प्राण्याांच्या चुकीच्या ननिायाचां ओझां पाठीवर 

घेऊन हळू हळू चालत होतां. सश्याला कासवाची खूप दया आली सश्याने मनात 

नवचार पक्का करून ननिाय घेतला, 

"आज मी ही शयात तुझ्यासाठी हरिार आह,े 

तुझ्यासाठी माझी मैत्री पुन्हा नसद्ध करिार आह.े" 

एवढा मोठ्ठा ननिाय घेतल्यावर सश्याला खूप भूक लागली. मग तयाने 

आजूबाजूच्या नहरव्या गवतावर मस्त ताव मारला. पोट भरल्यावर एका झाडामागे 

लपून बसला. सश्याने कासवासाठी पानहलेलां स्वप् लवकरच पूिा होिार होत म्हिून 

तो झाडामागून कासवाला हळूच पाहू लागला. कासव मात्र हळू हळू चालतच रानहले. 

ना वाटेत कुठे थाांबले ना झोपले. बघता बघता ते पार डोंगराच्या मार्थयावर पोचले. 

शयात नतथेच सांपिार होती ना…. !!!! 

एवढ्यात सांध्याकाळ झाली आपली मैत्री, आपला नवश्वास, आपल प्रेंम 

मनात साठवून ससा धावत डोंगरमार्थयावर पोहचला. तयाला हव होत तेच झालां होत. 

कासव हळू हळू सारां अांतर कापून शयातीत पानहलां आलां होत. अशाप्रकारे ती शयात 
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कासवाने चजांकली. जांगलातल्या सगळ्या प्राण्याांनी कासवाला शाबबासकी कदली. 

कासवाने जेव्हा सशाकडे पनहले तेव्हा कासवाला सशाच्या चेहऱयावर कदसला तो 

समाधानाचा आनांद हरून सुद्धा चजांकण्याचा, मैत्रासाठी हरण्याचा. 

कारि …………………… 

चजांकण्याचां सामर्थया असून सुद्धा 

ससा हरला होता, 

आपल्या स्वानभमान पिाला लावून 

तो कासवाची मैत्री मात्र चजांकला होता 

आयुष्यातली सारी सुखां कासवाच्या डोळ्यात दाटली 

कासवाला मनापासून सश्याची मैत्री पटली ……!!!!!!! 

तेव्हापासून आपल्या प्रतयेकाच्या मनात घर करून 

ससा आनि कासव आपल्या मैत्रीच्या बळावर अजूनही एकत्र राहतायत. 

स्वतिःच दिुः खां बाजूला सारून दसुरयाला सुख दतेायत. 

आयुष्यात ही मैत्री नेहमीच आठवत राहील, 

सशा नशवाय कासवाची मैत्री अपूिा राहील. 

म्हिूनच ……………………… 
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अजूनही सशाची आठवि काढताच कासवाच नाव साश्यासोबत जोडलां 

जातां. 

दोन नभन्न व्यक्तीचां नात तेव्हा पूिातवाला येत. 
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ननसगा ननयम  

 

गोष्ट जुनी असली तरी नवचार आजही झालाच पानहजे. प्रािी आनि पक्षी 

याांच्या पाठीवर ननसगााने पृर्थवीवर "मनुष्यप्रािी" जन्माला घातला. सगळ्या हुशार 

आनि बुनद्धमान असा हा मनुष्यप्रािी. ननसगााने जे जे जन्माला घातलां तया 

प्रतयेकासाठी केले काही ननयम. ननसगााचा ठेवा जपला जावा आनि ननसगा सौंदया 

अबानधत राहावां म्हिून ह े ननयम. मनुष्य, प्रािी, पक्षी याांना जगण्यासाठी जे जे 

लागेल ते ते सारां ननसगााकडूनच पुरवलां जायचां. मानवाच्या अन्न , वस्त्र आनि ननवारा 

या मुलभूत गरजाांना ननसगााने ननस्वाथीपिे तथास्तु म्हांटल.  

पूवी समुद्र ककनारी वाळू ऐवजी मीठ पसरलेलां असायचां आनि समुद्राचां 

पािीही अगदी अमृतासारखां गोड असायचां. ननळाशार तो समुद्र, तयाचां अमृततुल्य 

पािी आनि तया ककनारी पसरलेलां शुभ्र मीठ म्हिजे ननसगााची ककमयाच. सजीवाांची 

तहान भागवण्यासाठी याच पाण्याचा सवातोपरी वापर होऊ लागला.  

मानवाची उतकाांती झाली आनि अन्नाला चव यावी म्हिून तो या 

नमठाचाही वापर करू लागला. पि, मीठ आनि पािी वापराचा ननसगा ननयम असा 

कक, " अन्नाला लागेल तेवढेच मीठ आनि पािी समुद्रावरून न्यायचे." ननयमाचा उदे्दश 

असा कक ननसगााचा कमीत कमी -हास होईल आनि ननसगा सौंदया जपलां जाईल.  

पि जशी जशी बुद्धीची वाढ झाली, तसा हा मानव अहांकारी, लोभी आनि 

स्वाथी होऊ लागला.  स्वतिः च्या स्वाथाासाठी मानवाने हा ननयम मोडला. ननसगााने 
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जशी कक्रया तशीच प्रनतकक्रया कदली. समुद्रककनाऱयावरचे सारे मीठ समुद्रात वाहून 

गेल ेआनि उरली ती फक्त वाळू . मीठ पाण्यात नवरघळल्यामुळे समुद्राचे पािी खरट  

झाले. इतके खारट कक ते नपण्यायोग्यही रानहले नाही. तेव्हापासून समुद्राचां पािी 

खारट  झालां. आजही खारट झालेलां समुद्राचां पािी अनेक प्रकक्रया करून आपल्यला 

नपण्यायोग्य बनवावां लागतांय.  

 

ननसगााच्या बाबतीत बेसुमार तोडली जािारी झाडे, तयामुळे होिारी 

जनमनीची धूप, वाढिारे तापमान, अपुरा पाऊस, नबघडलेलां ननसगा चक्र असे एक न 

अनेक ननयम आपि मोडलेत. 

ननसगााला आपि नेहमीच गृहीत धरलांय.ननसगाावर ननयांत्रि ठेवण्याचा 

आपला प्रयत्न हा तया ननसगााचा अपमान आह.े कदानचत म्हिूनच ननसगा नवनवध 

रूपाांनी आपल्याला हचे पटवून दते असतो कक आपि या ननसगााचा भाग म्हिून 

नगण्य आहोत.  

या ननसगाावर नवजय नमळवण्याची आपि कल्पना तरी कशी करू शकतो. 

आपि जर काही करू शकतो तर ननसगााने कदलेलां ह ेदान जपू शकतो, ननसगा ननयम 

पालन करू शकतो आनि तया अनवरत उजेसमोर समर्पात होऊ शकतो.  
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"इांद्रधनषु्य" 

 

शीतयुग उलटले आनि शुभ्रविी वसुांधरा शुभ्रवस्त्र पररधान करून 

ब्रम्हलोकी जगतननमााता ब्रम्ह दवेासमोर येऊन उभी रानहली. ब्रम्ह दवेाने नतच े

स्वागत केले नन म्हिाले, " साांग वसुांधरे, काय इच्छा आह ेतुझी ?" 

यावर वसुांधरा उत्तरली " दवेा, मला नवचैतन्य प्रदान करावां, जे स्व ननर्मात 

असावां. " 

ब्रम्ह दवे तथास्तु म्हिाले आनि शुभ्रविी वसुांधरेच्या कायेतून जन्म झाला 

रांगाांचा.  

ताांबड्या लाल रांगाने नतच्या भाळी कुां कवाचा आकार घेतला.  

नाररांगी नक्षीदार रांगाने नतच ेहात रांगून गेले.  

नपवळ्या रांगाने गळ्यात, हातात सुविाालांकार आकाराला येऊ लागले.  

नहरव्या रांगाच्या बाांगड्या हातात खळखळू लागल्या.  

ननळ्या आकाशी रांगाचा शालू पररधान करून वसुांधरेच रूप अजूनच 

मनमोहक वाटू लागलां.  

परवा आनि जाांभळा रांगाच्या नहरे मनिकाांनी सुविाालांकार झगमगू लागले.  

बघता बघता वसुांधरेचा सौंदयावती अप्सरेत कायाप्रवेश झाला.  
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वसुांधरेने स्व कायेतून अशा या सप्तरांगी सात भावांडाांना जन्म कदला.  

साऱयाां रांगाांमध्ये एकमेकाांबद्दल वेगळीच आनतमक ओढ.  

एकमेकाांबद्दल अतयांत प्रेंम, आदर, आपुलकी आनि नजव्हाळा.  

कुठेही स्वतिःच वेगळेपि नसद्ध करण्याची धडपड नाही, स्वतिः बद्द्द्दल 

कसलाच गवा नाही कक कुिाशी स्पधाा नाही. सगळाच आनांदी आनांद  

ननळाशार समुद्र, नहरवी गार झाडां , रांगीबेरांगी फुलां, ताांबडा लाल सूया 

तयाची नपवळी कोवळी सूयाककरिां, गदा ननळे आकाश 

ह ेसारां सृष्टी सौंदया लेवून वसुांधरा धन्य झाली, नतने मोनोमन ब्रम्ह दवेाचे 

आभार मानल.े  

या सातही मुलाांसोबत वसुांधरा आनांदात होती.  

आपल्या लाडक्या वसुांधरेच्या सौंदयाात भर घातल्यामुळे ब्रम्ह दवेालाही या 

सप्तरांगाांचे फार कौतुक वाटल.े  

म्हिून मग ब्रम्ह दवेाने या सातही भावांडाांना ब्रम्हलोकी बोलावून घेतल े 

आनि बक्षीस म्हिून तयाांना वर मागण्याांस साांनगतले  

या सातही भावांडाांनी एकमेकाांच्या हातात हात घातला आनि एकमुखाने " 

आम्हाला सदवै एकमेकाांशी जोडून ठेव. आमचा एकमेकाांच्या हातातला हात आनि ही 

साथ आयुष्य भर अशीच राहूद े." असा वर मानगतला.  



बाळबोध  अनुप साळगाांवकर 

ब्रम्हादवे तथास्तु म्हिाले ................!!!!! 

आनि नक्षनतजावर जन्म झाला लक्षवेधी  "इांद्रधनुष्याचा " 

अांधारातून स्वयांप्रकाशी इांद्रधनुचे सप्तरांग उलगडले.  

थोडे दषृ्टीच्या आलीकाडले, अन थोडे पलीकडले  

तेव्हापासून ह े इांद्रधनुष्याचे सप्तरांग आपल्याला आपलेपिाच्या प्रेंमाची 

आठवि करून दतेायत.   

सूयाककरिाांचा पाण्याशी मेळ  होतो आनि आजही ह ेसप्तरांग आपल्याला 

एकमेकाांना साांभाळून घेऊन एकातमतेचा सांदशे दतेात 

 

आपिही या इांद्रधानुष्याकडून 

इतराांबरोबर असताना स्वतिःच वेगळेपि नसद्ध 

करण्यापेक्षा इतराांच्या नवचाराांचा आदर 

करायला नशकले पानहजे. या 

गुिाने आपि स्वतिः 

बरोबर इतराांचाही  

नवकास साधू शकू.  
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कष्टाच ेबळ , नमळत ेफळ 

 

एक आटपाट नगर होते. तया नगराचे नाव स्वप्नगरी. या स्वप्गरीवर राज्य 

करीत होता, राजा स्वनप्ल आनि तया राजाची लाडकी राजकन्या स्वप्ाली. या 

नगरात अनेक स्वप् वास्तव्याला होती. काही शरू, काही शाांत, काही हसरी, काही 

रडवी, काही चाांगली काही वाईट, काही स्वप् झोपेत हळूच खुद्द्कन हसवायची, काही 

दचकून जाग करायची, चॉकलेट पासून खेळण्याां पयांत सगळे हट्ट पुरवायची, नजथे 

जायची इच्छा आह ेनतथे कफरायला न्यायची, जे हवांय ते नमळाल्यावर चेहऱयावर एक 

समाधानाचा आनांद द्यायची. राजकन्या या सगळ्या स्वप्सुखापासून वांनचत होती. 

राजकान्येला स्वप्च पडायची नाहीत, कारि मुळात नतला शाांत झोपच यायची 

नाही. राजमहालात नतच्या कदमतीला सतत नतच्या सोबत नोकर-चाकर असांत. 

सगळ्याच गोष्टी हातात नमळत गेल्यामुळे नतचा स्वभाव आळशी बनला, नतने कधीही 

कोितेच काम केले नाही कक, इकडची काडी नतकडे केली नाही.  

थोडी मोठी झाल्यावर राजाने राजकन्येला ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी 

राजगुरूां ना आमांत्रि कदलां. राजगुरूां ना राजकन्येच्या या आळशी स्वभावाबद्दल 

चाांगलीच मानहती होती तयावर उपाय म्हिून तयाांनी ते आमांत्रि न स्वीकारता 

राजकन्येलाच गुरुकुलात येऊन राहावां लागेल अशी अट घातली. राजापुढे अट मान्य 

करण्यावाचून काहीच पयााय नसल्यामुळे तयाला राजकन्येला राजमहालापासून दरू 
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पाठविे भाग पडल.े गुरुकुलाची कदनचयाा ठरलेली होती तयामुळे नतथे स्वतिःला 

बदलि ेराजकन्येला खूप कठीि गेले.  

गुरुकुल मध्ये नतला सगळी लवकर उठावे लागे. झाडलोट, सडा सारवि, 

प्राण्याची ननगा राखिे, झाडाांना पािी देिे, स्वयांपाकात मदत करिे अशी अनेक कामे 

आटपेपयांत रात्र व्हायची आनि राजकन्या दमून जायची.  

कदवसभर शीि आल्याने रात्री एका छोट्याशा चटईवरही नतला शाांत झोप 

लागायची.  

राजकन्या झोपल्यावर स्वप् हळुवार नतच्या अांतरमनात नशरायची, नतला 

खूप हसवायची, स्वप्सुखाचा आनांद द्यायची. झोप पूिा झाल्याने राजकन्येची 

गुरुकुलात दररोज सुांदर आनि उतसाही सकाळ व्हायची.  

हळू हळू राजकन्येला कष्टाचां महतव पटलां. गुरुकुल सांपवून राजमहालात 

आल्यावर राजकन्या सगळी कामां स्वतिःची स्वतिः करायची, आनि सुांदर स्वप्ाांची वाट 

पाहत शाांत झोपी जायची.  

राजाने राजकन्येच्या आळशी स्वभावावर उपाय शोधून काढल्यामुळे 

राजगुरूां चे आभार मानले आनि काही वर्ााने लाडक्या राजकन्येचा एका शूर 

राजकुमाराशी लग्न लावून कदले.  

म्हिूनच नमत्रहो शक्यतो स्वतिःची कामे स्वतिः करा, शाांत झोपा, सुांदर स्वप् 

पहा करिां आपली स्वप्ां आपल्या आयुष्याला योग्य कदशा दतेात.  
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कसां वाटलां पसु्तक नमत्राांनो?  

फ़ुकट असलां तरी दजेदार आह ेना?  

काही लोकाांचा असा समज आह ेकी जे फ़ुकट नमळतां ते कमी दजााचां असेल. पि तसां 

नसतां. आपल्याला आपले आईवडील नमळतात ना की ते आपि नवकत घेतो? आनि तयाांचे 

सांस्कार? आनि आपला दशे आपलां राष्ट्रीयतव? अगदी आपल्या आजूबाजूच्या हवेतला 

ऑनक्सजनही फ़ुकटच नमळतो ना. आनि हा मौल्यवान मनुष्यजन्मही फ़ुकटच नमळाला की 

आपल्याला!  

तेव्हा नमत्राांनो जे जे फ़ुकट ते ते फ़ालतू असा समज असलेल्या लोकाांना एकदा ई 

सानहतयच्या साइटवर आिा. ई सानहतयची पुस्तकां  वाचायला द्या. तुम्ही जे परेाल तेच उगवेल. 

जर तुम्ही समाजात चाांगली मलू्यां परेाल तर तुम्हालाही या समाजात चाांगली वागिूक नमळेल. 

समाज म्हिजे आपिच की. ननदान आपल्या आजूबाजूचा समाज तरी मलू्यप्रधान करुया. 

चला तर नमत्राांनो, एक भव्य चळवळ उभारुया. यात प्रतयेकाने आपला सहभाग घेतला 

तर हा बाराकोटींचा महाराष्ट्र जगातला सवोतकृष्ट अनभरुचीपूिा वाचकाांचा प्रदशे बनायला वेळ 

लागिार नाही. 

टीम ई सानहतय 

esahity@gmail.com 

www.esahity.com 
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