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िाय , िॅलो  

मग काय शमत्ाांनो  
 कसे आिाि?  

अगिी मजेि आनांिाि असणारच प्रश्नच नािी कारण लिानपण िे  मजा करण्यासाठी 
िर असिे. आिा िर काय सिामािी परीक्षािी सांपल्या आिेि. आणण हिवाळीची ियारी 
पण जोरिार चालू असणार. हिवाळी सवाांचाच आवडिा सण आिे. सगळे भरभरून मजा 
करिाि. हिवाळीच ेिुमच ेप्लातनांग सुद्धा झाले असणार? एक िम झक्कास! िे 
वािावरणच फार छान असि.े  सगळयाांनी शमळून साफ सफाई करायची. मग आईने 
केलेल्या  फराळाच्या  पिार्ाांवर िाव मारायचा. आणण िाई िािाMMबरोबर मस्िपैकी 
आपले आकािकां िील करायचा नािीिर पणत्या रांगवायच्या, ककल्ला बनवायचा.   मस्ि 
मज्जाच येि असि ेना. मला िर िे वािावरण जाम आवडि े. शिवाय हिवाळीच्या 
हिविी सकाळी लवकर उठून अभ्यांग स्नान. फराळ करायचा आणण हिवसभर हिवाळी 
अांक वाचि बसायचा ककिी मजा येि ेना. चला मी िर हिवाळीची पुरेपूर  मजा 
घेणार  आिे िुम्िी सववजण आनांिाने हिवाळी साजरी करा. आणण आम्िाला मेल पाठवून 
साांगा ह्या हिवाळीि िुम्िी काय काय मजा केली. मेल आयडी माहिि आिे ना? िो िो 
अगिी बरोबर िोच िो आपला नेिमीचा....  
सवावना हिवाळीच्या खूप खपू खूप िुभेच्छा. 
आनांिी रिा आणण मजा करा. 
अनघा   
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1}परी… अनघा  दिरे   

भल्या मोठ्या ढगाांचा वाडा 
कुणाचा बरां असेल साांगा जरा  
अिो िा वाडा िर आपल्या लाडक्या परी राणीचा ! 
परी राणी आपली त्या वाड्यािच राििे , 

इांद्रधनषु्यावर स्वार िोऊन फुलपाखराांिी खेळिे, 

चांद्र चाांिण्याांबरोबर लपांडाव खेळिे, 

पक्षयाांबरोबर गाणे गािे.  

सुांिर िी  सोनलुी सवाांची आवडिी जजवाभावाची मैत्ीण आिे . ढगाि 

तिच्याशिवाय कुणाला करमिच नािी .  
आकािािली परी सवाांची लाडकी सवावना आनांि िेण्याि कायम मग्न झाली.  
ढगािच रािून आज िी फार  कां टाळली. ववचार केला सारे जग सुांिर आिे, िर िे 

बघनू यावे, भटकून याव.े  

धरिीवर जाव,े आणण तिर्ला र्ोडा आनांि सोबि घेऊन याव.े 

 मग धरिीवर जाण्याचा तिने तनश्चय केला. आनांि भरून घ्यायला सोबि 

घेिली एक मोठी पेटी आणण घेिले शमत् पाच…. 
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एक ससा आणण पक्षी चार. 

िोन हिवसाि परि ये बरां ! नािी िर िुला आकािाि प्रवेि शमळणार नािी.  
लक्षाि अस ूिे िा तनयम . 

िेवाने तिला बजावनू साांगगिले. 

“लवकरच परिेल” साांगून सगळयाांचा तनरोप घेऊन िी रमि गमि तनघाली. 
आकािािून कफरिा कफरिा तिने बतघिला तनळा तनळा समुद्र . समुद्राि 

खेळायची तिला खूप ईच्छा झाली. मनाि ववचार केला र्ोडावेळ समुद्राि वविार 

करावा,  
सुांिर सुांिर मासे बघाव,े 

माश्यासव ेर्ोडे खेळाव.े  

परीला समुद्र खूप आवडला. समुद्राि िी खूप खूप खेळली मोिी वेचले. आपल्या 
पांखावर सजवले,िांख शिांपल्याची माळ केली. आपल्या गळयाि घािली .  
समुद्राि िी िीांड िीांड हिांडली , कफर कफर कफरली.  
बघिा बघिा िीन चार हिवस तनघनू गेले. अन अचानक तिला िेवाच्या 
वाक्याची आठवण झाली.  
परी खूप घाबरली. लगबग लगबग करू लागली.  
आकािाकडे धाव घेऊ लागली. 
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छे पण तिला आि प्रवेि शमळालाच नािी.  चिू बाजचेू िरवाजे तिच्यासाठी बांि 

झाले. 

आिा काय कराव?े िी रडू लागली. परी रडली िस तिच ेपांख नष्ट झाले. आिा 
िर तिला उडिािी  येणार नव्ििे. 

िे िेवा मला माफ कर मी चकुले. मला पार भूल पडली पनु्िा माझ्याकडून िी चकू 

िोणार नािी  ि ूमला परि परी रुपाि स्वीकार. परी बबच्चारी गयावया करू 

लागली.  
पण छे! तिच्या ववनवणीचा िेवावर कािी पररणाम झाला नािी . 

"  सोनलुी, परीने सवावना आनांि द्यायचा 
असिो तिने कधीच रडायच ेनसिे िे िलूा माहिि 

नािी  का? िुझ्या रडण्यामुळे िुझ े पांख नष्ट 

झाले. आिा मी िुला पांख िेऊ िकणार नािी  
परीच ेि:ुख बघनू चांद्र,चाांिण्या, पक्षी सारे सारे 

िेवाला ववनवणी करू लागले . 

" अरे घाबरू नका ज्या समुद्रामुळे परी आपले 

िेिभान ववसरली त्या समुद्रािल्या जीवाांना सुद्धा 
आपल्या सोनलुीची गरज आिे. 
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 त्याांना सुद्धा आनांि द्यायला िवा ना! म्िणून आजपासून आपली परीिी 
समुद्राि राहिल. तिला पांख जरी नसले  िरी पाण्याि पोिण्यासाठी माश्यासारखी 
लाांब िेपटू असेल.” 

सगळे खूप आनांिी झाले. मग चांद्रावर स्वार िोऊन परी समुद्राि पोिोचली              
 

....आणण आजपासून आपली िी परी जलपरी झाली. 
 

 



 

  

 

 

© ई साहित्य प्रतिष्ठान®
  

 

 

10 

2} चिऊिी  बाळं …… रजनी अरणकल्ले                        

एक असते चिऊ. एक काऊ. तयांना िोन मुलं असतात. मोठा िार वर्ाांिा,लिान िोन वर्ाांिा. 
काऊ,रोज बािेर जाऊन िाणे दटपुन आणत असे. चिऊ,ते शशजवून आपल्या बाळांना भरवत असे. 

जे िाणे शमळत ते खाऊन काऊ,चिऊ व िोन्हि बाळं सुखात आनंिात रिात िोते. तयांच्या शेजारीि 

मैनाताई व पोपटराव यांिे घरटे िोते. तयांनादि तयाि वयािी िोन मुलं िोती. पोपटराव रोज 

नवनवीन पिार्थ खाण्यास आणत असे. कधी लाल लाल पेरु, तर कधी दिरवी शमरिी,तर कधी 
डाशळंबांिे िाणे..! रोज िांगले-िुंगले पिार्थ मैनाताई आपल्या बाळांना बरोबरीने वाटुन िेत 

असे.पण तयांिी मुलं मात्र तयासाठी रोज भांडत असत.प्रतयेकाला िसुर् यापेक्षा जास्त िवे असे. 

पोपटरावांनी कीतीिी  जास्त आणले तरी मुलांिे समाधान िोत नसे. मैनाताई रोज चिऊच्या 
मुलांना तेि तेि खाताना पिात असे. मुले तेि ते खाऊनसुद्धा  आनंिात खेळत बागडत असत. 

ततने पादिले की चिऊ आपल्या िाताने मुलांना भरवते. मैनाताईने पण आपल्या मुलांना स्वतःच्या 
िाताने भरवण्यािा प्रयतन केला. िोन दिवस िांगले गेले. पण पुहिा येरे माझ्या मागल्या..! आता 
मात्र मैनेला चिऊिा िेवा वाटु लागला. ततने लक्ष िेऊन चिऊला आपल्या बाळांना भरवताना 
पादिले. ततच्या लक्षात आले,की चिऊ आपल्या लिानग्याला छोटा घास भरवते, मोठ्याला मात्र 

मोठ्ठा घास िेते..!मैनेला तर काय फावलेि.ततने 

काय केले, लिानग्याला िळुि बाजुला बोलावले.म्िणाली,‘छोटू कीती बारीक झालास रे तू, आई 

तुला कमी खायला िेते व मोठुला जास्त िेते, म्िणुन तू वाळलास रे बाबा’. छोटु म्िणाला ‘असे 
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कािी  नािी  मैनाकाकी, मी तर बरा आिे.’मैनाताई म्िणाली, ‘तुम्िाला चिऊ भरवु लागली की लक्ष 

िे,  पिा म्िणजे कळेल’.छोटु , िे मैनाकाकीि बोलणं सगळं ववसरुनि गेला िोता. रात्र झाली 
सगळे आपापल्या घरट्यात झोपी गेली. िसुर् या दिवशी नेिमी प्रमाणे िपुारी, झाडाच्या सावलीत 

बसुन गोष्टी सांगत,चिऊ आपल्या िोहिी बाळांना घास भरवत िोती. िोघेिी  िसत खेळत गोष्ट 

ऐकत जेवत िोती. मैनाताई ततर्े आली. व तयांना पिात बसली.छोटुिे ततच्याकड ेलक्ष गेले. ततने 

तयाला ईशारा केला, घास पिा असे डोळ्याने खुणावून सांचगतले. छोटु सिज कुतूिल म्िणुन,आई 

भरवत असलेल्या प्रतयेक घासाकड ेलक्षपुवथक पािु लागला. आणण खरेि, आपला घास िािाच्या 
घासापेक्षा लिान असतो, िे तयाला कळले.तयाला आईिा राग आला.दिवसभर तो गप्प गप्पि 

िोता. िसुर् या दिवशीपण असेि झाले! आई आपल्याला कमी जेवण िेते अशी तयािी समजुत 

झाली. झालं,मग काय,तयािं वागणं बोलणं 

बिललं. तो िट्टी िोऊ लागला. िािाशी सारखं भांडु लागला. एवढ्या तेवढ्या कारणावरुन चिड्चिड 

करु लागला. िोन दिवस तयािे असे त्रागा करण्यात गेले. घरातील शांतता व आनंिी वातावरण 

बबघडु लागले.  

चिऊ काऊच्या लक्षाति येईना, नेमकं छोट्यािं काय  बबनसलंय. मैनाताई मात्र खूश िोतया. चिऊ 

काऊिा संसार आिशथ रादिला नव्िता न! आता मात्र तयांच्या आिशाथिे धड ेततला कोणी सांगणार 

नव्िते. बािेर चिऊकाऊिी मुलं भांडत िोती, घरट्यात मैनाताई खुशीत येऊन गुणगुणत िोती. 
पोपटरावांनी, मैनाताईच्या खुशीि कारण वविारलं. मैनाताई िसली  मात्र  फक्त. पोपटरावच्या 
लक्षात आल, कािी तरी  काळंबेरं आिे, मैनाताईिंि कािी  कारस्र्ान आिे. 

पोपटराव तसे स्वभावाने खुप िांगले िोते. तयांिी व काऊिी लिनपणापासुनिी मैत्री िोती. काऊिे 
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कष्ट तो पिात िोता. पण काऊला कष्टांिे फळ तसे कमीि शमळत असे, िे पोपट जाणून िोता. 
पोपटरावने तर अधुन मधुन काऊच्या मुलांसाठी पेरु, डाशळंबांिे िाणेिी  िेऊ केले िोते. पण 

स्वाशभमानी काऊने ते साभार परत  केले िोते. काऊिे म्िणणे असे िोते की या गोन्ष्टंिी मुलांना 
सवय लागेल. आपण तयािंी मागणी पुरवू शकलो नादि तर..! काऊचिऊ व तयांिी मुले 

सुखासमाधानात आिेत, िे पािुन पोपटराव कृतकृतय िोत असे. पण गेले िोन दिवस काऊचिऊ 

काळजीत िोते. मुलांमधला समंजसपणा कमी िोत िोता, िे पोपटरावच्या ध्यानी आले िोते. आज 

मैनाताईला गुणगुणताना पािुन मात्र पोपटरावांनी ओळखले की दिनेि कािी  तरी केलंय. 

पोपटराव चिऊकड ेगेला. ततला म्िणाला,‘छोट्याला जवळ घे,तयाला ववश्वासात घे.तयाला नेमके 

काय िवे आिे,काय झाले आिे वविारुन घे. मैना कादि बोलली का असे वविार.’ चिऊने तसेि केले. 

छोट्याला जवळ घेवून गोंजारत तयाला वविारले.छोट्यानेिी सांचगतले, तू िािावर माझ्यापेक्षा 
जास्त प्रेम करतेस.‘ असे का वाटले बाळा तुला’ चिऊने तयाच्या पाठीवर िात फफरववत वविारले. 

तयाने लिान-मोठ्या घासा बद्दल सांचगतले. चिऊच्या डोळ्यात टिकन पाणी आले. ती िळुि डोळे 

पुसत, मनाशी कािी  ठरवतंि ऊठली.  
िपुारच्या जेवणािी वेळ झाली िोती. चिऊने नेिमीप्रमाणे िोघांना खाऊ घालण्यास सुरुवात केली. 
एक घास मोठ्याला व तेवढाि घास छोट्याला भरवु लागली. िसुर् या घासाति छोट्याला जोरािा 
ठसका लागला. चिऊने छोट्याच्या पाठीवरुन िात फफरवला. िािाने लगेि पाणी दिले. चिऊ 

िािाला घास िेऊ लागली. िािा म्िणाला र्ांब र्ोडं, बाळािा ठसका बरा िोऊ िेत, मग आम्िा 
िोघांनािी  एकत्र भरव. र्ोड्यावेळाने चिऊ छोट्याला घास भरवू लागली. छोटा 
म्िणाला,‘अगं आई र्ोडंर्ोडं िे, एकिम मोठा घास िोचित मावत नािी  गं.’ चिऊआई िसली. 
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छोटुच्यािी  लक्षात आले, ती का िसली ते! िोघांि जेवण झालं. छोटु आईला बबलगला, ‘आई गं 

सॉरी, मैनाकाकीि कध्धी म्िणजे कध्धी ऐकणार नािी ..!’ छोटु िािाला म्िणाला, ‘िािा िल 

पटकन, खेळायला िल..!’ 

चिऊच्या डोळ्यात मात्र आनंिाश्रु िोते. काऊने एक मोठा सुस्कारा सोडला. पोपटराव मैनाताईकड े

शमन्ष्कशलने पिात िोते.मैनाताई मात्र मनातल्या मनात िरफडत िोती.पोपटराव मैनाताईला 
म्िणाले,‘अगं अजुनिी  कािी  बबघडलं नािी . मुलांना समजावून सांगत जा, मुलं शिाणी आिेत, 

समजेल तयांना’. मैनाताईने मात्र चिऊशी मैत्री करायिी, असे मनातल्या मनात ठरवुन टाकले..!  
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3} अपररग्रि  

"माविी र्ायलांडला चाललीस न ,येिाांना माझ्यासाठी  पेजन्सल  िापवनरस ् आणायला 
ववसरू नकोस" राजू माविीला म्िणाला.पलीकडून माविी म्िणाली "अरे िू साांगायला 
ववसरला असिास िरी मी आणायचे ठरवलेच आिे, कारण स्टेिनरी मध्ये  पेजन्सल  

िापवनरस ् बघीिली  की आम्िाला िूच आठविोस . कीचन मधून आई कौिुकाने ऐकि 

िोिी. 

राजूचा  पेजन्सल  िापवनरस ् चा सांग्रि प्रचांडच वाढला िोिा. वेगवेगळया रांगाांचा , आकाराांचा 
िा सांग्रि पािून घराि येणारे इम्प्रेस िोि ,मग राजूची कॉलर टाइट. रोज िी ढीगभर  

पेजन्सल  िापवनरस ् राजू पुसून ठेवायचा आणण िाळेिून आला की आधी त्या कॉनवरवर एक 

नजर टाकणार, जर एक वस्िू एकडची तिकड ेझाली की त्याला कळायचे मग राजूचा त्ागा 
आणण आईला त्ास िे रोजचेच झालेले.  

त्या सांग्रिाला राजूच्या आठवणीहि तनगडीि झाल्या िोत्या ,जसे िे िापवनर ह्या िकुानािून 

घेिले, िे त्या माविीने गगफ्ट हिले , िे रािुलने मागगिले पण राजूने साफ नकार हिला ,िे 
पप्पाांनी बांगलोर िून आणले ,िे आईकडून िुटले ,प्रचांड गोंधळ  घािल्यावर  पप्पाांनी 
फेववकॉलने जोडून हिले, वगैरे वगैरे. सांग्रि हिवसेंहिवस वाढि चालला. कीिी िाळेििी  
पोचली. मग ज्याांना माहिि नािी  िे बघायला घरी यायचे. म्िणायचे," वॉव, राजू िू गे्रट 

आिेस", आई कौिुकाने पिायची आणण राजूची छािी गवावने फुगायची .  
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राजू नसला की पप्पा त्या कॉनवर कड ेपिाि, िे फार िोिेय असे िे म्िणि, आईलािी  िे 
पटि िोिां. पण करणार काय ,राजूला िखुवणे त्या िोघाांच्यािी  बसकी बाि नव्ििी आणण िे 

काका आले. उद्या राजूची परीक्षा, त्याि घरचे काम, स्वयांपाक, आईची धाांिल उडालेली. 
राजूचा अभ्यास झाला िोिा पण ररजव्िजन बाकी िोिी, आईने काकाांनाच ववचारले, राजूला 
त्या धड्याचे प्रश्न ववचारिा का म्िणून. काकाांनी पुस्िक उघडले, ववचारले कुठला धडा 
आणण स्वि:च वाचि बसले, अगिी िरवूनच गेले जणू. राजूने त्याांना भानावर आणले , 

म्िणाला ववचारा प्रश्न, आणण काकाांनी प्रश्न ववचारायचा अवकाि, राजूचे धडधड उत्िर येि 

िोिे, आई समाधानाने िसली पण तिला एका गोष्टीचे आश्चयव वाटले की काकाांकडून अजून 

राजूला िाबासकी सारखे िब्ि तनघि नव्ििे. इकड ेराजू िी  ववचाराि पडला की काका मांि 

आिेि का. काकाांनी सवव प्रश्न सांपल्यावर ववचारले , 

"राजू,अपररग्रि म्िणजे काय ?". तिकड ेआई चपापली, िा प्रश्न कािी  उद्या िाळेि 

ववचारणार नव्ििे. पण राजू म्िणाला साांगिो.  आई उत्सुकिेने वाट पािू लागली. राजू 

नेिमी बोनवववटा रॅवपड फायर प्रश्नाांच्या वेळी िोिो िसा अस्वस्र् िोऊ लागला, पण काकाांनी 
त्याला िाांि केले,"यु टेक युवर टाइम ", म्िणून िे िाांिपणे,त्याच्याकड ेउत्िेजनात्मक, 

आश्वासक नजरेने बघि राहिले. आपण ह्याांना मनाि उगाच "मांि" म्िणालो असे राजूला 
आिा वाटले, स्पधेची भावना तनघून गेल्यावर त्याला चक्क िाांि वाटले. "िाच प्रश्न वगावि 

रोिनने ववचारला िोिा" राजू म्िणाला, काका जस्मि करून ऐकि िोिे. राजूने ववचाराि 

िरवि जवळचा पपाांचा िब्िकोि घेिला, याचा अर्व सांग्रिच्या ववरुद्ध. काकाांनी िळूच  

पेजन्सल  िापवनसवच्या सांग्रिाकड ेनजर टाकल्याचे राजूच्या नजरेिून सुटले नािी. 
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राजू  म्िणाला," बुद्ध म्िणाले िोिे, सवव िखुाचे कारण म्िणजे िषृ्णा, िाव. म्िणून आपण 

'अपररग्रि' अांगगकारले पाहिजे." आणण अपररग्रि म्िणजे सांग्रि न करणे. 

काकाांनी कौिुकाने मन डोलावली व पाठीवर प्रेमाने िाबासकी हिली. 

आई िसिच बािेर आली म्िणाली "वा, आज अभ्यास अगिी आििव चाललाय ,चक्क 

िब्िकोि बघून उत्िर म्िणजे कमालच झाली". 

पण राजू नेिमीसारखा फुिारला नािी, त्याचा चेिरा ववचारी हिसि िोिा, काकािी  ववचाराि 

पडले िोिे. स्वि:िीच बोलल्यासारखा राजू म्िणाला, सवव िखुाचे कारण म्िणजे िषृ्णा, 
िाव. आणण अपररग्रि म्िणजे ....पुढचे िब्ि िो बोलला नािी  फक्ि िापवनरच्या  सांग्रिाकड े

पािि उभा राहिला. 

काका म्िणाले ,"येस,राजू उद्याच्या परीक्षेि िुला ह्या धड्यावरचे चार माक्सव िुला नक्की 
शमळिील "िेवढे पुरेसे आिेि की त्या पेक्षा जास्ि कािी  िव.े िू िुिार आिेस  आणण िू 

ऑलरेडी त्या ववचाराजवळ पोचला आिेस, िुला िू साांगिो आणण करिो आिेस यािील 

िफावि जाणवली आिे” 

पप्पा केव्िा आले िे कुणालाच कळले नव्ििे ,िे िी  उत्सुकिेने पािि िोिे की याला न 

िखुविा कसे साांगायचे . 

काकाांनी ववचारले,"मग करणार का आपल्या सांग्रिाचा त्याग?" 
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पप्पा आणण आई जागीच र्रारले, ककिी मेिनि केली िोिी पोराने, आिा िो बबर्रणार 

बिुिेक.. 

पण िसे कािी च झाले नािी , बिाद्दर तनभवय तनघाला , "काका,आई,पपा िुम्िीच साांगा, िा 
सांग्रि मी कसा हिस्पसव करू?" 

आईच्या डोळयाि पाणीच आले ,पपानी नाकाने सु सु आवाज काढला , मग काकाच 

म्िणाले,"उद्या बुद्ध पोणणवमा ना , मग िा धडा शिकण्यासाठी या पेक्षा चाांगला  हिवस 

कोणिा" 

" उद्याच िाळेि शमत्ाांना / शिक्षकाांना कळव िू 'अपररग्रि' भावनेचा आिर करण्यासाठी 
सवाांची  मिि मागणार आिेस, जवळच्या अनार्ाश्रमािील छोट्या शमत्ानािी  बोलव.आणण 

जािाांना त्याांना एकेक  िापवनरस ् घेऊन जायला साांग. 

एक छानसा फोटो काढ या सांग्रिाचा सवव शमत्ाांसमवेि. एक विी  ठेव, त्याि शलिायला साांग, 

शमत्ाांना काय वाटले िुझ्या अपररग्रि ह्या सािसाववषयी. 

राजूच्या चेिऱ्यावरचे तनश्चयी भाव आिा नेिमीच्या िसण्यामध्ये बिलले.आिा मला िो 
धडा खरा कळला िो म्िणाला,उद्याच करिो ठरल्यासारखे, अपररग्रि केल्यापासून टेन्िन 

जाऊन छान मोकळां वाटिय".   

फुल माक्सव काका मनापासून म्िणाले. 
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4}नोकर कोण आणण मालक कोण --- 

     :श्रीपाि पु. कुलकणी 
 

गजाभाऊ घरी येऊन पािािाि िर बन्या आणण हटन्या िोघाांच्यािी  डोक्यावर गाांधी टोपी 
अन त्यावर अक्षरां शलहिलेली, ‘मी अण्णा िजारे’.  
"िे काय रे बन्या?" गजाभाऊां नी आश्चयावनां ववचारलां. 
"बाबा, आम्िी आज मोचावमध्ये गेलो िोिो, अण्णा िजारेंच्या भ्रष्टाचारववरोधी 
आांिोलनाला पाठीांबा िेणाय्रा मोचावि.." 

"अरे, पण, भ्रष्टाचार म्िणजे काय आणण िे आांिोलन किासाठी चाललांय िे िरी िुम्िाला 
माहिि आिे का?"  

"िो.. लाच घेऊन कामां करिाि त्याला भ्रष्टाचार म्िणिाि आणण त्यावर कां ट्रोल 

ठेवण्यासाठी ‘जनलोकपाल’ नेमण्याचां ववधेयक आणायचां म्िणून िे आांिोलन असां 
कािी िरी िो राजूिािा साांगि िोिा." हटन्यानां नेमकी माहििी पुरवली आणण पुढां बोलू 

लागला, "पण काका, िा जनलोकपाल म्िणजे सरकारचा पण मालक िोणार का? आत्िा 
पांिप्रधान आणण राष्ट्रपति असिाि िसे....". हटन्याच्या या भाबड्या कल्पनाांवर 

गजाभाऊां ना िसावां की रडावां िेच कळेना. िे त्याला समजावि म्िणाले, "अरे, सारी 
जनिा हिच खरी मालक आणण जनिेनां तनवडून हिलेलां सरकार िे खरां िर नोकर. पण 
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सरकारी लोक जेव्िा आपणच साऱ् या िेिाचे मालक आिोि असे वागू लागिाि आणण 

खऱ् या मालकाकडून म्िणजे जनिेकडून गैरमागावनां सांपत्िी गोळा करू लागिाि िेव्िा 
भ्रष्टाचार िोिो. पण िे सारां समजायला िुम्िाला आणखी मोठां  व्िावां लागेल. अरे, मला 
साांगा आपण आिा आपल्या घरी भाांडी धुणी करणाऱ् या माविीांना, आपल्या गाडीवरच्या 
ड्रायव्िर काकाांना िरी नोकर म्िणिो का.... नािी .. मग मालक कोण आणण नोकर कोण 

िा वािच किाला." गजाभाऊ र्ाांबून मुलाांचे चेिरे न्यािाळू लागले. त्याांचे गोंधळलेले 

चेिरे पािून आणण जरूरीपेक्षा जास्िच गांभीर झालेले पािून, िसून िे म्िणाले, "जाऊ िे, 

मी िुम्िाला एक आकिकेिली जुनी गोष्ट साांगिो, म्िणजे िा िुमचा गोंधळ जरा कमी 
िोईल."  

"येऽऽऽऽ" गोष्ट म्िांटल्यावर मुलाांनी गजाभाऊां समोर बैठक मारली.  
फार पूवी आकिकेिल्या एका आहिवासी जमािीच्या राज्याचा एक स्वयांघोवषि राजा 
िोिा... मुमुांबा त्याचां नाव. आपल्या राज्याि ‘ऑल इज वेल’ असां त्यानां जाहिर करून 

टाकलां िोिां. आपली प्रजा आपल्यामुळां सुखासमाधानाि राििे आिे अिी त्याची ठाम 

समजूि िोिी. त्या गवववष्ठ राजानां सगळया प्रजेला ‘िम करे सो कायिा’ असां करून 

आपल्या धाकाखाली ठेवलां िोिां. एकिा िर त्यानां आपल्या झोपडीसारख्या हिसणाऱ् या 
‘राजवाड्या’च्या पुढच्या भल्यामोठ्या आवाराि जनिा िरबारच भरवला. राज्याच्या 
तनरतनराळया गावाांिून नागरीक आपल्या राजाला भेटण्यासाठी, त्याची खुिामि 

करण्यासाठी आले िोिे. घमेंडखोर मुमुांबानां एवढे लोक आपल्याला भेटायला आलेले 

पािून जाहिरच करून टाकलां "प्रजाजनिो, माझा राज्यकारभार पािून आणण माझी 
िुकुमि पािून िुम्िीिी  मान्य कराल की माझ्या कतु्वत्वानां मी सगळयाांचा मालक आिे 

आणण माझ्यापुढे िाांजी िाांजी करणारे िुम्िी सारे लोक माझ ेनोकर आिाि." 
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"चुकिािाि, मिाराज िुम्िी.." एक घोगरा वयस्कर आवाज आला त्या गिीिून िसां 
साऱ् या लोकाांच्या मनाि धस्स झालां. "... या जगाि सारे लोक एकमेकाांचे नोकर आिेि, 

मिाराज." बापरे... मुमुांबापुढे ब्र काढण्याची कोणाची छािी नसिाना िे सािस कोणी केलां 
म्िणून जो िो इकडां तिकडां पािू लागला. मुमुांबाचा चेिरा िर रागानां आणखी काळा झाला 
आणण त्याच्या िगडी शसांिासनावरून िो उठलाच.  

"कोण बोललां िे? कोणी धाडस िाखवलां िे साांगण्याचां की मी सुद्धा एक नोकरच आिे 

म्िणून..?"  

"मी, मिाराज,..." असां बोलि एक म्िािारबाबा गिीिून वाट काढि पुढे आले. कमरेला 
झावळया गुांडाळलेल्या, पाांढरी वाढलेली िाढी अिा अविारािला िो माणूस पािून मुमुांबा 
ओरडलाच, "कोण रे िू?" 

"माझां नाव बुवा... माझां गाव उबगा.. आपल्या राज्याच्या िक्षक्षण टोकाला आिे. तिर्ां 
पाण्याची फार टांचाई आिे िो, म्िणून आमच्या गावाि एक िरी ववहिर खोिनू द्यावी िी  
ववनांिी करायला आलो िोिो." बुवा र्ाांबला.  
"म्िणजे िू िर माझ्यापुढां भीक मागिो आिेस आणण वर म्िणिोस जगािले सगळे 

लोक एकमेकाांचे नोकर आिेि." 

"िो मिाराज, िेच खरां आिे. िवां िर  मी िुम्िाला िे शसद्ध करून िाखवेन आज 

रात्ीपयांि." बुवा न घाबरिा बोलला.  
"ठीक आिे." मुमुांबा घमेंडीिच उद्गारला..."मला िुझ्या म्िणण्याप्रमाणां वागावां 
लागलां... कािी  करावां लागलां िर मी िुझां म्िणणां मान्य करेन, एवढांच नव्िे िर एक का 
मी िुमच्या गावाि िीन िीन ववहिरी बाांधून िेईन. पण जर िु िुझां म्िणणां शसद्ध केलां 
नािीस िर िुझां मुांडकां  छाटण्याि येईल एवढां लक्षाि ठेव." 
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"मिाराज, आमच्या गावाची एक प्रर्ा आिे. आम्िी जेव्िा िसुऱ् यानां हिलेलां आव्िान 

स्वीकारिो िेव्िा नम्रपणे प्रतिस्पध्यावच्या पायाांना िाि लावून त्याचा आिर करिो. िुम्िी 
िर मिाराज आिाि आणण मी िुमचां िे आव्िान स्वीकारलेलां आिेच.. िेव्िा मला 
िुम्िाला वाकून नमस्कार केलाच पाहिजे...." असां म्िणून बुवा राजाच्या पायाांना िाि 

लावण्यासाठी वाकू लागला... िेव्िढ्याि िो मुमुांबाला म्िणाला, "मिाराज, माझी िी  
काठी धरिा का जरा....." मुमुांबानांिी  लगेच म्िािारबुवाांची काठी घेिली िािाि आणण 

मग बुवानां मुमुांबाच्या पायाांना िोन्िी िािाांनी स्पिव केला.  
मुमुांबानां िे झाल्यावर काठी बुवाच्या िवाली केली. िसां बुवा म्िणाला, "मिाराज, 

शमळाला नां िुम्िाला माझ्या म्िणण्याचा पुरावा?" 

"पुरावा....?" मुमुांबानां गोंधळून बुवाला ववचारलां. 
"िां...माझां म्िणणां मी शसद्ध केलां, मिाराज. मी िुम्िाला माझी काठी धरायला साांगगिली.. 
िुम्िी  धरली आणण परि मला हिलीिसुद्धा. म्िणून मी म्िणिो, िुमच्यासारखे सारे 

चाांगले लोक एकमेकाांचे नोकर..... नोकर म्िणण्यापेक्षािी  चाांगले सिकारी असिाि." 

"वा...वा... काय िुिार िोिा िा बुवा, बाबा!" बन्यानां िाि हिली िसे गजाभाऊ म्िणाले, 

"म्िणून िर मुमुांबािी  एवढा खूि झाला की त्यानां बुवाच्या उबगा गावाि कबुल 

केल्याप्रमाणां िीन ववहिरी िर बाांधून हिल्याच शिवाय बुवाला आपला मुख्य सल्लागार 

म्िणून नेमून टाकला." 
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१. हिवाळी… अरवव ांि बधुकर 

नवीन  स्वप्ने घेउनी आली  
मुलाांनो करू साजरी या हिवाळी !! 

  

आम्िी हिले पांख िो स्वप्नाांना 
आकाि कवेि घेउनी उडिाना 
पाहिली  घरटी या समाधान सावली !! 

आज वरी अांगणी जीवनी 
सांगचिाने  घािली  राांगोळी 
रांग भरूनी आम्िी गचते् आकारली !! 

  

              वाट चाललो घेऊन िाि िािी 
              उांच भरारी घेऊन नािी गोिी 
             साांभाळ  करा िे आिा िुमच्या ओांजळी !! 

  

ववसरू नका हिस जे आले 

ि:ुख नको करा क्षणाांचे  सोने 

येिील यिो ककरणे सारुनी काजळी !! 
  

                   िीप िीप लावूनी उजळू शिवार  सारा 
                  कल्पनेच े पांख लावू आणू भाग्य आकारा 

ऐक्याचा कां िील घेउनी रिा िुम्िी जवळी !!
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2}रवीवारची िाळा-- वविाल कुलकणी 

 
 
 

जांगलािल्या गावी एकिा 
रवीवारची भरली िाळा 
हिरमसुलेली वपल्ले बघनूी 
बाई म्िणाल्या...खपु खेळा ! 
  

वाराकाका गािो गाणी 
कोरस िेिी झाड-ेवेली 
पाऊसिािा ठेका धरिो 
नाच करिसे खारुटली... 
  

ससुल्यािािा सराव करिो 
फेऱ् या मारीिो डोंगरावरी 
कासवभाऊ खुिकन िसले 

माझाच पहिला नांबर िरी... 
  

फुलपाखरे इवली इवली 
बागडिी आनांिे फुलाांवरी 
सुट्टी-बबट्टी नकोच मजला 
मधमािीिाई व्यस्ि भारी ... 

  

कामाि गुांिले गाढविािा 
बाई वाटिी बबस्कीट पडु े

चुकार कोल्िा आळिी कुठला 
डोळा त्याचा बस खाऊकडे... 
  

ित्िीिािा खिुून बसले ... 

एवढेसे मज कसे परुावे? 

हिला िलुा जर सगळा खाऊ 

इिराांना मग काय उरावे? 

  

नेिमीप्रमाणे उिीरा आले 

मनीमाऊ आणण वाघभाऊ 

रुसून बसले कळले जेव्िा 
सांपनू गेला सगळा खाऊ...  

  

चला मुलाांनो िाळा सुटली 
साांगि-साांगि सांध्या आली 
पुन्िा भेटूया उद्यास म्िणनूी 
िमलेली वपल्ले घरी पळाली... 
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3}. ए आई, साांग नाSSSSS, कधी येइल बाबा घरा? 

 ए आई, साांग ना, कधी येइल बाबा घरा? 

ए आई……,साांग ना SSSSS! 

  

आिा गोष्ट नको आम्िाला, 
गाण्यािला रस सांपला! 
लुटुपटुीच्या भािुकलीचा, 
आला खुप खुप कां टाळा SSSS! 

ए आई, साांग ना SSSSS, कधी येइल बाबा घरा? 

  

नकोच आई मजला,  
चॉकलेटचा िो बांगला ! 
अन बफीची िी झाड,े 

इर् ेआिेि, िवी SSSS कुणाला? 

ए आई, साांग ना SSSSS, कधी येइल बाबा घरा? 

  

राजपतु् अन परीराणीच्या, 
गोष्टीांचा स्टॉकिी सांपला ! 
टॉम अडँ जेरी, पापायनेिी, 
बघ जीव; आमचा SSS उबला ! 
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ए आई, साांग नाSSSSS, कधी येइल बाबा घरा? 

  

गचवगचव करिी गचमणवपले,  

चोचीिच घास रािीला ! 
असेल का गां गेला ? 

त्याांचािी बाबा टूरSSS ला? 

ए आई, साांग नाSSSSS, कधी येइल बाबा घरा? 

  
 

बघ चाांिोबा िो रुसला, 
चाांिण्यािी…, बघ धसुफुसल्या ! 
अांगाई नच रुच ेआम्िाला, 
आम्िा िवाय बाबा……, र्ोपटायलाSSSSS ! 

ए आई, साांग नाSSSSS, कधी येइल बाबा घरा? 

  

 

या कवविेला िेवकाकाांनी (श्री. प्रमोि िेव) लावलेली चाल इर् ेऐकिा येईल. 

 

http://majhigani.blogspot.in/2009/07/blog-post_28.html 

http://majhigani.blogspot.in/2009/07/blog-post_28.html


 

  

 

 

© ई साहित्य प्रतिष्ठान®
  

 

 

27 

5}कुठे गेली शिस्ि ! 

-- श्रीपाि पु कुलकणी 
 

 

बाबा साांगिाि, "घराि पाळा रे शिस्ि" 

बाई साांगिाि, "मुलाांनो, िाळेि पाळा शिस्ि" 

काका साांगिाि, "..जरा सोसायटीि पाळा शिस्ि" 

या र्ोराांच्या साांगण्यावर ठेवली आम्िी शभस्ि  

पण िेच र्ोर रस्त्यावरिी का वागिाि बेशिस्ि ?  

 

रस्िा ओलाांडिाना प्रर्म उजवीकड ेबतघिले 

िर स्कूटरवाले काका उलटे डावीकडून आले 

"िॉनव ऐकू येईना का?"  मलाच ओरडले 

अरेरावी करण्याि ना वाटे याांना खांि 

रस्त्यावरिी िेच र्ोर का वागिाि बेशिस्ि ? 

 

िुद्धलेखनाि बाई घालिाि गचन्िाांचा लगाम 

रस्त्यावर गाडी याांची पळिे मात् बेफाम 

चौकािला हिसि नािी त्याांना 'पूणव ववराम' 

शसग्नल िोडून जािाना वाटे त्याांना मस्ि 

रस्त्यावरिी िेच र्ोर का वागिाि बेशिस्ि ? 
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बाबाांनी गाडी एकिा एका गल्लीि नेली 
`प्रवेि बांि' पाटी हिसूनिी नािी बतघिली 
पोशलसाची त्याांनी मग िळूच 'समजूि' घािली 
म्िणाले, "सटकलो की नािी बबनधास्ि !" 

रस्त्यावरिी िेच र्ोर का वागिाि बेशिस्ि ? 

 

****************************************************
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6} कोकण मिाराष्ट्राची िान …..    िनया िेवळे  

  

 
 

 

िेवबाग म्िणजे िेवाची बाग  

म्िणिाि िे  खोटां  नािी  
समुद्राकाठी  बिरलेली झाडी  
मुांबईि िोधून सापडणार नािी  
 

िारकली चे पाणी स्वच्छ  

न प्रिषूण न घाण  

जुिूच्या समुद्राची रािीली  
न स्वच्छिा न िान  

कोकणाचे रक्षण करायला उभा  
िा शसांधुिगुव कील्ला  
कीिी सुांिर िे कोकण  

जजर्े आिे िा भाग्याचा गल्ला  
स्वगावपेक्षा रम्य लांका  
लांकेपेक्षा कोकण रम्य 

िारकली  िेवबाग आणण गणपिीपुळया 
पुढे   

लांकासुधा िोईल सामान्य  

कोकणाि जाऊन मालवणी नािी खायचे  
िर जायचेच किाला??? 

िुद्धिाकािारी सुद्धा जाऊन आणिाि  

खास मालवणी मसाला!!! 
कोकणाचां कीिी करू 

तििक कमी कौिुक  

एकिाच गेलाि िरी िोऊन जाईल  

कोकणािी मनाची गुांिवणूक  

कोकणाि गेलो की येिो 
उत्साि आणण जान  

कारण इर्लां वैशिष्ठ्य म्िणजे  

फळाांचा राजा आांबा माझा जीव की प्राण,,, 

खरोखरच,,कोकण आिे मिाराष्ट्राची 
िान!!!!  

 
 

िनया िेवळे   इयत्िा ८ वी  
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7)"बांडूचा रेनकोट"… ज्योिी कवपले. 

 

बांडू रुसून बसला, नव्या रेनकोटसाठी  
िािाची घडी अन ओठाांची गुप शमठी  
रेनकोटला जनु्या पडली िोिी भोकां  
पावसाि बांडूच शभजलां िोि डोकां  
गाल फुगवनू बसली स्वारी  
कािी केल्या बोलेना  
टपटप टपटप डोळयािला  
पाऊस कािी र्ाांबेना! 
बाबा बांडूला मग,िळूच गुिगुल्या करून िसवी  
आईने काढली िळूच कपाटािून वपिवी  
शमकी माऊसची गचते् रेनकोटवर पािीली  

बांडोबाची कळी मग किी पटकन खुलली  
रेनकोट घालून बांडू ियार िोऊन बसला  
पण आिा,पाऊसच आिे बांडूवर रुसला.. 
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8)''िडम िडम िडिड िािा''… ज्योिी कवपले. 

 

ववजेने कडाडून हिली विी 
काळया ढगाांची जमली गिी  

िडम िडम िडिड िािा 
वाजवि  आला पाऊस राजा  
सरीवर सरी शभजली धरणी  
मदृ्गांध गेला गगनी  
हिरवीगार डोंगरिरी  
सुजलाम सुफलाम तनसगवराणी! 
 

 

 

**************************************************** 
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9}"शमत् माझे छान छान ...! 

अरुण वव .िेिपाांडे -पणेु  

 

पोपटराव -पोपटराव  

कीत्िी छान बोलिा राव  

खा -खा ,शमरची तन- पेरू  

मग िो छान गप्पा मारू ............|| १ || 

ये ग , ये  कोकीलािाई  

छान छान गाणे गाई  

गोड आवाजाि म्िणिा ि ू

आनांि मनास आमच्या िोई ......|| २ || 

गचऊिाई ओ  गचऊिाई  

बाळ बघा रुसला  बाई  

छान गोष्ट साांगा त्याला  
िुम्िीच त्याला िसवा बाई  .........|| ३ || 

माकडभाऊ माकडभाऊ  

िुमच्यासाठी आणलाय खाऊ  

चला आपण िोघ शमळून  

मस्ि मस्ि झोका घेऊ  ..............|| ४ 

**************************************************
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फळभाज्याांची सभा..  

सौ. प्राजक्िा पराग म्िाते् 

 

 

एकिा फळ भाज्याांची सभा भरली 
प्रत्येकाने आपआपलीस्िुिी गायली 

 

काकडी म्िणाली, 
मी कधी सरळ कधी वाकडी 
सगळयाांि र्ांड आिे मी एकटी 

 

गाजर म्िणाला, 
रांग माझा सगळयाांि सुांिर 

माझ्यामुळे स्वच्छ िोिे नजर 

 

 

बीट म्िणाला, 
भोवऱ् याच्या आकाराचा मी बीट 

माझ्यामुळे राििाि सगळे कफट 

 

टोमॅटो म्िणाले, 

माझा रांग आिे लालेलाल 

माझ्यामुळे िोिाि गुलाबी गाल 

 

काांिा म्िणाला, 
मी आिे जरासा तिखट 

खावून मला चव जािे कफकट 

 

मुळा म्िणाला, 
माझा रांग स्वच्छ, सफेि 

मला खािाना कसला खेि? 

 

सगळयाांची मग गट्टी झाली 
कोशिांबीर नावाची टीम त्याांनी केली. 

**************************
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10} चक्रम-ववक्रम..  
 
िशिकाांि पानट 

 
 
 
एक िोिा राजा   

त्याचे नाांव ववक्रम  

ववचार येिी त्याच्या डोक्याांि 

नेिमी नेिमी चक्रम!  १    

 

एकिाां राजा बसला िोिा 
एकटा आपल्या िरबाराांि   

भल्या मोठ्या शमिीला  

मोठ्या प्रेमाने कुरवाळि!  २     

 

त्याच्या डोक्याांि एकिम  

नवा नवा ववचार आला 
त्याने फमावन काढले   

की सांगीिाांिच बोला!   ३ 
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कुणी बोलले गद्दयाांि 

िर त्याचे मुांडके ऊडववन    

सांगीिाांि बोललाांि िर  

छान छान बक्षक्षस िेईन  ४    
 

त्याची प्रजा आिाां     

सांगीिािच बोले     

िरबाराचे कामकाज     

िासन िास चाले  ५     
 

िरबाराच्या कामकाजाांि   

सगचव घेिी िाना     

सारे मांत्मुग्ध िोऊन     

डोलावविी माना!  ६     
 

िरबाराांिले लोक 

त्याांना काांिी कळेना 
सारखे सारखे सांगीिाांि 

त्याांना बोलणे जमेना   ७ 
 

सगचव मात् मोठा िुिार 

त्याने एक युक्िी केली 
खूप ववचार करुन त्याने 

राजाला अद्दल घडववली   ८   
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एकिा मोठी आग लागली 
भल्या मोठ्या राजवाड्याला   

िूकुमा-शिवाय राजाच्या  

कुणी नािी ववझवायला  ९  

 

सगचव गेला िरबाराांि 

घेिल्या िाना पाांच साि 

त्याांि एव्िढा वेळ गेला 
की राजवाडाच जळून गेला  १० 

 

मग राजाच्या लक्षाांि आला 
घोटाळा त्याच्या फमावनाचा 
िरबार भरवून सत्कार केला  

त्याने िुिार सगचवाचा!  ११ 

 

असा िोिा एक राजा 
त्याचे नाांव ववक्रम 

मधून मधून करिो  
िो नवे नवे ववक्रम!  १२
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11}आभाळाच्या पलीकड…े  
िशिकाांि पानट 

गरुडाच्या पांखावर बसुनी 
ऊां च भरारी घेवू या! 
आभाळाच्या पलीकडल्या त्या 
चांद्र-चाांिण्या पािु या! ll१ll ध ृ
 

येिे कुठूनी ईंद्रघनु िे 
क्षक्षतिजावरिी छान हिसे 

क्षणाांि हिसिे, क्षणाांि नसिे 
मजे मजेचा खेळ असे 

कडाडणारी वीज कुठूनी 
येि असे िी पािू या! ll२ ll  ध ृ
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ढगामागुनी पाऊस पडिो 
मुसळधार िा र्ेंबाांचा 
कधी पडिसे सडा पाांढरा 
डोंगर रचुनी बफावचा 
ढगाांि बसुनी, गडगडणारे  

कोण िांसे िे पािू या! ll३ll  ध ृ

 

चढून जावून ऊां च शिडीने 

चांद्रावरिी हिांडू या! 
प्रकाि चांद्रावरुनी येिो 
कसा िो िरी पािू या 
आभाळाांिीलम्िािारीला 
िळिाांना अन पािू या! ll४ll  ध ृ
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12}वळीव…  

मांगेि मेढी,  

िळेगाांव िाभाड,े मावळ, ९८८१४९०१४७ 
 

धडाम धुडूम धडाम धडूम ढगाांचा ढोल  

कडाडकड कडाडकड ववजेचा िािा 
सोसाट्याचा वारा सांगे पावसाचा िाफा 
 

आला आला आला आला वळीव आला बघा वळीव आला 
साऱ्याांची धावपळ धुळीची वावटळ 

लखलखत्या उजेडाि झाडाांचा रॉक 

 

आला आला आला आला वळीव आला बघा वळीव आला 
बत्िी गुल फोन बांि कामे सारी पडली बांि 

तनसगावचा िाांडव बघायची मज्जा 
 

आला आला आला आला वळीव आला बघा वळीव आला 
धोबी पछाडने धुिले रान वािुन गेली सगळी घाण 

पिील्या पावसाने गचांब स्नान न्िाऊन तनघाले अांग छान 
 

आला आला आला आला वळीव आला बघा वळीव आला 
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13} पाऊस आला पाऊस आला 
 

धो-धो पाऊस आला धो-धो पाऊस आला 
टपटप टपटप र्ेंबाांचा नाच िड-िड िड-िड गाराांचा िाल 

गारा वेचायची ियवि लाव ूकागिच्या िोड्याांची स्पधाव खेळू 

ओले गचांब शभजुन न्िाऊ  आईचा ओरडा रेनकोट घाल रेनकोट घाल 

 

धो-धो पाऊस आला धो-धो पाऊस आला 
झरझर झरझर सरीवर सर गडगड गडगड गरजिी ढग 

बेडकाचे गाणे ऎकून िसु सरी सांगे नाच नाचू 
रांगाांची कमान आभाळाि छान आजोबाांच एकच पुरे रे आिा पुरे रे आिा 
 

धो-धो पाऊस आला धो-धो पाऊस आला 
रपरप रपरप पनाांचा साि काडकाड काडकाड ववजेचा रॉक 

गोल गोल फेर धरु पावसाची गाणी म्िणू 

धडामधुडूम आवाजाने घराि पळू साऱ्याांचा गलका 
कफटली ना िौस कफटली ना िौस  

 



 

  

 

 

© ई साहित्य प्रतिष्ठान®
  

 

 

40 

 

ववद्यार्थयाांिी िीिगुज 

िाळेिली मुलां जेव्िा 'आम्िी कुठली पुस्िकां  वाचावी?' 

असां मला ववचारिाि, िेव्िा मी त्याांना साांगिो, 'िुम्िाांला 
जी वाचावीिी वाटिील, िी वाचा.' कािी मुलां र्ोडासा 
अपराध्यासारखा चेिरा करुन साांगिाि, 'आम्िाांला 

रिस्यकर्ा आवडिाि'. मग मी म्िणिो, 'मग रिस्यकर्ा वाचा.'. माझ्या िाळकरी वयाि 

मी डडटेजक्टव्ि रामाराव, भालेराव याांच्या गुप्ि-पोशलिी चािुयावच्या कािांबऱ् याांचा फडिा 
पाडि असे. माझ्या आयुष्याि 'पुस्िक' िी गरज व्िायला ह्मा करमणूक करणाऱ् या 
पुस्िकाांनी खूप मिि केली. िळूिळू त्यािूनिी अगधक चाांगलां वाचायची ओढ लागिे. ज्या 
घराि आणण समाजाि आपण वाढि असिो, त्याचे आपल्या मनावर सांस्कार िोि असिाि. 

त्याांिून आवडीतनवडी ठरायला लागिाि. िाळेि शिकिाना एखािा ववषय आपल्याला 
वविषे आवडायला लागिो. एखािा खेळ अगधक आवडिो. आपल्या आवडीचा जो ववषय 

असेल, त्यावरचां पुस्िक आपल्याला वाचावांसां वाटिां. त्या ववषयावर वाचलेलां अगधक 

लक्षाििी राििां. कक्रकेट आवडि असलां, िर ििा वषाांपूवीचा एखािा टेस्ट- मॅचचा स्कोअर 

िपिीलवार आठवि असिो. कुठल्या खेळाडूचा बत्फळा उडाला, कोणी कोणाच्या 
गोलांिाजीला कुठां  झले घेिला, कोण धावचीि झाला- कोण पायचीि झाला, सगळां कािी 
आठवि असिां. पण न आवडणाऱ् या भूशमिीिलां प्रमेय पन्नास वेळा वाचूनिी आठवि नािी. 
िवेटी िा आवडीतनवडीचा प्रश्न आिे पण केवळ वैतयक्िक आवडडतनवडीचा प्रश्न आिे, 

म्िणून सोडून िेिा येि नािी. वाचनाची आवड जोपासावी किी, याचािी ववचार करायला 
िवा.  
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पुस्िकाचां वाचन करायची कारणां अनेक असू िकिाि. िाळा-कॉलेजाि परीक्षेला नेमलेली 
पुस्िकां  वाचायची सक्िी असिे. म्िणून िी वाचावी लागिाि. आणण सक्िी आली की 
तिटकारा आलाच. रोज आइसकक्रम ककां वा भेळ खायची जर सक्िी झाली, िर आपल्याला 
अत्यांि आवडणाऱ् या ह्मा पिार्ाांचासुद्धा तिटकारा येईल. त्यामुळां पुष्कळ ववद्यार्थयाांच्या 
मनाि पुस्िकासांबांधी खरा प्रश्न उभा राििो, िो त्याांना सक्िीनां वाचायला लागणाऱ् या 
पा ठ्यपुस्िकाांसांबांधी. कारण इर्ां पुस्िक आनांिासाठी वाचलां जाि नािी; नािी वाचलां िर 

नापास िोऊ, ह्मा भीिीनां वाचलां जािां. त्याला माझ्या मिानां एकच उपाय आिे; िो म्िणजे 

िे पुस्िक 'पाठ्यपुस्िक आिे' अिा दृष्टीनां कधी वाचू नये. पाठ्यपुस्िक िी त्या पुस्िकावर 

सोपवलेली एक तनराळी कामगगरी आिे. चाांगल्या ग्रांर्काराांनी जे ग्रांर् शलिीले, िे मुलाांना 
पररक्षेि माकव  शमळवून द्यायची सोय करावी म्िणून शलिीले नािीि. समजा, िुमचां 
इतििासाचां पुस्िक असलां, िर िे आपले वीरपुरुष कोण िोिे, परकीयाांची आक्रमणां काां 
झाली? िी आपण किी परिवली कमी पडलो िर काां कमी पडलो? िे सारां साांगि आलेलां 
असिां. िे वाचि असिाना िुमच्या मनाि प्रश्न उभे राििील. त्याची उत्िरां िोधायला िे 
पुस्िक पुरेसां उपयोगी पडलां नािी िर िुम्िी िसुरां इतििासाचां पुस्िक पिाल, गुरुजीांना 
ववचाराल. िुम्िाांला इतििासाचां िे पुस्िक परीक्षेसाठी लावलेलां पाठ्यपुस्िक न वाटिा 
इतििासाबद्दल िुमच्यािी बोलणाऱ् या शमत्ासारखां वाटेल.  

 

पुष्कळ वेळा मला मुलां असांिी ववचारिाि, की आम्िी कािी योजनापूववक वाचन करावां का? 

िी योजना करणांिेखील पुष्कळसां िुमच्या आवडडतनवडीवर रािील. पण साधारणपणानां 
आपल्या आिाराि ज्याप्रमाणां चाांगल्या आरोग्यासाठी समिोल आिार घ्यावा असां 
साांगिाि, िसाच पुस्िकाांिून मनाला शमळणारा िा आिार समिोल असावा. नुसिीच 
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करमणुकीची पुस्िकां  वाचणां िे नुसत्याच िवेगचवड्यावर रािण्यासारखां आिे. 

पुस्िकाांनासुद्धा खाद्यपिार्ावसारखेच गुणधमव असिाि. म्िणूनच म्िटलांय, की कािी 
पुस्िकां  चघळायची असिाि, कािी खूप चावून चावून पचवावी लागिाि, कािी एकिम 

गगळिा येिाि. पण अन्नासारखांच पुस्िकिी पचवायचां असिां. पण पचायचां नािी असां 
समजून वाचायचांच नािी, िे मात् चूक आिे. प्रत्येक पुस्िक वाचायला सुरुवाि करणां, िे 

नव्या प्रवासाला सुरुवाि करण्यासारखां आिे. कधी कल्पनेच्या प्रिेिाि, कधी ववचाराांच्या 
जगाि, कधी ववज्ञानाच्या राज्याि, कधी वनस्पिीांच्या ितुनयेि-कुठल्या पानावर मनाला 
आल्िाि िेणारां, आधार िेणारां ककां वा अांिमुवख व्िायला लावणारां काय शमळेल िे साांगिा येणां 
कठीण आिे. एखािाच ववचार शमळिो आणण आपलां जीवन उजळून जािो. गाांधीजीांच्या 
िािाि ररस्कनचां अन्टु ि लास्ट- (अांत्योिय) िे पुस्िक आलां आणण त्याांना त्याांच्या 
जीवविकायावला ववचाराांची बैठक शमळाली. पुस्िकच किाला, एखािी कवविेची ओळखसुद्धा 
आयुष्यभर सोबि करि रािील! पुस्िकाांचा सांग जडलेल्या माणसाला कधी एकटां रािावां 
लागि नािी. खूप र्ोर माणसां त्याच्यािी सांवाि साधायला त्याच्या पुस्िकाांच्या कपाटाि 

पाठीला पाठ लावून उभी असिाि.  

 

**********************************************************

**********************************
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कुश लव रामायण गाती 
 

 

श्रीरामचंद्राच्या अश्वमेध यज्ञासाठी अयोध्येंत माणसांचा महासागर जमला होता. तापस वेष 

धारण केलेले दोन बटु मंडपांत आले. ते म्हणाले “आम्ही महर्षष वाल्मीकींचे शशष्य आहोंत. 

आम्ही रामचररत्रगायन करतो.” श्रीरामांना माहीत नव्हतें की आपल्यासमोर आपल्या चररत्राचें 

गायन करणारे ह ेबटु आपलेच पुत्र आहते. 
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स्वयें श्रीरामप्रभू ऐकती 

कुश लव रामायण गाती 

 

कुमार दोघे एक वयाचे 

सजीव पुतळे रघुरायाचे 

पुत्र सांगती चररत शपत्याचे 

ज्योशतनें तेजाची आरती 

 

राजस मुद्रा, वेष मुनींचे 

गंधववच ते तपोवनींचे 

वाल्मीकींच्या भाव मनींचे 

मानवी रूपें आकारती 

 

 

ते प्रशतभेच्या आम्रवनांतील 

वसंत-वैभव-गाते कोकील 

बालस्वरांनी करुनी कीलशबल 

गायनें ऋतुराज भाररती 

 

फुलांपरी ते ओठ उमलती 

सुगंधसे स्वर भुवनीं झुलती 

कणवभुषणें कंुडल डुलती 

संगती वीणा झंकाररती 

 

सात स्वरांच्या स्वगावमधुनी 

नऊ रसांच्या नऊ स्वधुवनी 

यज्ञ-मंडपीं आल्या उतरुनी 

संगमी श्रोतेजन नाहती 

********************
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वाणीवर संस्कार होण्यासाठी ... 

माणसाचे व्यशिगत जीवन शनरामय,संस्कारीत,शवकसीत व्हावे व त्याद्वारे 

उत्तम,चाररत्र्यसंपन्न,सुसंस्कारीत पुरुष शनमावण व्हावे.त्याद्वारे,चांगला समाज व 

पयावयाने एक चांगले व सुसंस्कृत,बलशाली राष्ट्र शनमावण व्हाव ेहा यामागील प्रमुख 

उद्देश आहे. 
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प्रात:प्रार्वना 

वक्रतुंड महाकाय सूयवकोरटसमप्रभ । 

शनर्षवघ्नं कुरु मे दवे सववकायेष ुसववदा ॥ 

हात पाहून म्हणावयाचा श्लोक 

कराग्र ेवसत ेलक्ष्मी : करमुल ेसरस्वती । 

करमध्य ेतु गोशवन्द : प्रभाते करदशवनम ॥ 

भोजनश्लोक 

वदशन कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीच े

सहज हवन होत ेनाम घेता फुकाचे । 

सायंप्रार्वना 

शुभं करोशत कल्याणं आरोग्य ंधनसंपदा । 

शत्रुबुध्दीशवनाशाय दीपज्योशत नमोऽस्तुते ॥ 

 

 

 

 

 

http://www.marathimati.com/balmitra/ShubhamKaroti/MorningPrarthana.asp
http://www.marathimati.com/balmitra/ShubhamKaroti/KaragreVasateLaxmi.asp
http://www.marathimati.com/balmitra/ShubhamKaroti/BhojanShloka.asp
http://www.marathimati.com/balmitra/ShubhamKaroti/ShubhamKarotiShloka.asp
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१  बीट जाम ,  

साहित्य :- १ ककसलेला बीट , २ चमचे िूप , िीड वाटी साखर , 

वेलची पावडर , आवडीप्रमाणे काजू बिाम . 

          कृिी :  जाड बुडाच्या पिेलाि टाकून िूप  गरम झाल्यावर बीट 

टाकून वाफ काढावी . नांिर त्याि साखर टाकून आटून द्यावे . पाणी 
पूणव आटल्यावर  त्याि वेलची टाकावी. आवडीप्रमाण ेकाजू बिाम 

टाकावे. र्ांड झाल्यावर काचेच्या बरणीि भरून ठेवावे. मुलाांना िसेच 

ककवा िधुाि टाकून द्याव ेिधुाि टाकल्यावर छान गुलाबी रांग  येिो 
मुलाांना पौजष्टक शमल्क िेक खूप आवडले . 
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२) कवठ जेली  

साहित्य :  १ कवठ , गुळ िीड  वाटी ,  

   कृिी  :  १ कवठचा गर काढून घेऊन अांिाजे १ वाटी गर तनघेल त्याि 

२ वाटया पाणी टाकून अटवावे , १ वाटी पाणी शिल्लक रािील 

िोपयांि  आटवावे , आिा िो गर गाळणीने गळून घेऊन त्या पाण्याि 

गुळ टाकून आटवाव,े पाकासारखा घट्ट िोि आल्यावर र्ोड वाटीि पाणी 
घेऊन १ र्ेंब पाण्याि टाकून पािण ेगोळी बनून जर पाण्याि िळाला 
बसली िर िे १ िाटाला िेल लाऊन त्यावर िे शमश्रण टाकावे र्ांड 

झाल्यावर त्याच्या िव्या िश्या वाड्या पाडाव्याि . प्लाजस्टक कागिाि 

जेली गुांडाळून ठेवावी मुलाांना िवी िेव्िा द्यावी मुलाांना वेगळया चवीची 
जेली खूप आवडले. ……. 

 

मतनषा .... 
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