करामती

खारफुटी
�व�ोळ� येथील गोदरे ज खारफुटी ही मुंबईम�े असले�ा सव�त मोठ्या ह�रत
फु�ुस�पैक� एक आहे जी गोदरे ज अँड बॉईस मॅ�ुफॅ��रंग कंपनी
�ल�मटेडने संशोधन, संवधर्न आ�ण जनजागृती या तीन त��वर जोपासली
आहे. आ�यर्चिकत कर�ार्या ह्या जैव�व�वधतेम�े आ�ापय�त १६ खारफुटी
व ���ा सा���ात असणार्या वन�ती, २०८ पक्षी, ८२ फुलपाखरे , ८०
कोळ�, ७५ िकटक, ३१ सरपटणारे �ाणी, २२ मासे, १३ खेकडे आ�ण ७
कोलं���ा जात�ची गणना कर�ात आली आहे. याच बरोबर या घनदाट
जंगलाम�े अनेक वष�पासून को�े, रानडु करे , मुंगूस हे सुद्धा आढळू न आलेले
आहेत.
ठाणे खाडी�ा प��म िकनारपट्ट�ला बहरलेले गोदरे ज खारफुटी अ�ंत
मह�ा�ा अशा सेवा �दान करते जसे िकनार� ज�मनीची धूप कमी करणे,
काबर्न डायऑ�ाईड शोषून घेऊन काबर्न ��र करणे, �ा�नक कोळ�
समाजा�ा च�रताथ�ला आधार देणे, �ा�नक पय�वरणाचा समतोल राखणे व
�शक्षण आ�ण संशोधन काय�साठ� संधी पुरवणे. ही गो� अ�ंत मह�ाची आहे
क� बृह�ुंबईसार�ा मेट�ो शहराम�े खारफुटी �व�वध सजीव�साठ� आसरा
�दान करतात.
गोदरे ज�ा खारफुटी �वभागाकडू न, दरवष�, हजारो लोक�ना �नसगर् �मंतीद्वारे ,
पो�र�ा �दशर्नाद्वारे , मा�हतीपर स��द्वारे व �व�वध मा�म�म�े ��सद्ध
केले�ा सदर�द्वारे खारफुट�बद्दलची मा�हती व �तचे मह� स��गतले जाते.
ISO१४००१ �माणप� असले�ा या वै�शष्ट्यपूणर् जंगलाबद्दल अ�धक मा�हती
घे�ासाठ� www.mangroves.godrej.com या संकेत �ळाला भेट द्या
िकं वा खारफुट�चे ‘mangroves’ ॲप �े �ोअरव�न मोबाईलवर
डाऊनलोड करा.

करामती खारफुटी

केटी बागली

गणेश आ�ण �ाची मुले, राधी आ�ण अभय, समु�ातील
एका �चंड वादळातून कशीबशी वाचतात व एका

बेटावर पोहोचतात. छोटाबा नावाचा एका �ा�नक
कोळ� ��ना खायला �ायला देऊन आसरा देतो.
�ानंतर काय होते? पु�क वाच�ावर तु�ाला
समजेलच.
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खारफुटी
ले�खका

केटी बागली
रे खा�च�े व पु�क रचना

�नलाक्षी ब�दोडकर
गोदरे ज इंफोटेक �ल�मटेड

मराठ� अनुवाद

�काशक:
गोदरे ज अँड बॉईस मॅ�ुफॅ��रंग कंपनी �ल�मटेड, िपरोजशानगर, �व�ोळ� (प��म), मुंबई ४०००७९
दूर�नी: +९१ २२६७९६१०९७ | email: mangroves@godrej.com
हे पु�क शालेय व इतर सं���ा पु�कालयासाठ� �वनामू� उपल� आहे
सवर् ह� आर�क्षत @ गोदरे ज अॅड बॉईस मॅ�ुफॅ��रंग कंपनी �ल�मटेड

हेमंत कारखानीस, ल��क�त देशप�डे
मु��तशोधन

वृंदा पाठारे , अमृता मराठे
संक�ना, मा�हती, छाया�च�े व �नम�ण

गोदरे ज वेटलँड मॅनेजम�ट िडपाटर्म�ट

हे पु�क �ी नवल िपरोजशा गोदरे ज य��ा आठवणीस समिपर्त आहे. ��नी आपले वडील �ी
िपरोजशा गोदरे ज य��ा पावलावर पाऊल टाकून एका �ावलंबी व ह�रत उद्योगनगर�चा �वकास
केला- िपरोजशानगर. िपरोजशानगरचे वै�शष्ट्य �णजे, ही वसाहत मानव, यं� व �नसगर् य��ा समृद्ध
सहजीवनाचे �तीकच आहे. या वसाहतीतील �हरवळ�चे केवळ संरक्षण झाल� नसून �ात
काळानुसार खूप वाढही झालेली आहे.
���ा विडल�नी िपरोजशानगरची सु�वात के�ावर वसाहती�ा �वकासाचे कायर् खूप वेळखाऊ
असूनही नवल गोदरे ज य�नी �नसगर् जोपास�ासाठ� आप�ा �नवडक �म��सह येथे खास वेळ
नेहमीच राखून ठे वला. ���ासाठ� िपरोजशानगरचे खारफुटीचे जंगल कायम मह�ाचे होते.
सु�वातीची काही वष� आ�थर्क चणचण असूनही ��नी खारफुटीकरता श� ते सवर् काही केले. यात
��ना ��चे मोठे बंधू �ी. सोहराबजी य�चीही खूप मदत झाली. सुनाबाई िपरोजशा गोदरे ज
फाउं डेशनची अ�धकृत �ापना हो�ापूव�चा हा काळ होता.
�ी. नवल गोदरे ज य��ा पय�वरण�वषयक किटबद्धतेमुळेच सं�ा�क पय�वरण नीतीची मुहूतर्मेढ
रोवली गेली. �जचे पालन गोदरे ज आजही शा�त �वकासाकरता व कारखा���ा सभोवताल�ा
पय�वरणावर होणारे दु��रणाम थ�ब�व�ाक�रता कसोशीने करते. १९८३ साली �ािपलेले
औद्यो�गक स�डपाणी �ि�या क��, १९८६ साली �ािपलेले र�हवासी भागातील स�डपाणी �ि�या व
पुनव�पर क�� ही याची काही उदाहरणे आहेत. ���ा दूर��ीमुळे िपरोजशानगर म�े �हरवळ�क�रता
व खारफुट�क�रता मोठे क्षे� राखीव केले गेले. ���ा नेतृ�ाखाली १९८५ साली खारफुट��ा
रक्षणाक�रता व वाढ�क�रता पय�वरण �वभाग �ािपत झाला, �ाचे �प�तर नंतर सुनाबाई िपरोजशा
गोदरे ज फाउं डेशन म�े झाले.

नवल िपरोजशा गोदरे ज
३ िडस�बर १९१६- ८ ऑग� १९९०

��ावना

खारफुटी �णजे �नसग�चा चम�ार, पय�वरणाचे आ�यर्, आ�ण

भारतातील खारफुटीची जंगले जाग�तक �ि�कोनातूनसुद्धा खूपच वेगळ� आहेत. येथे ५७४७

सुंदर प�रसं�ा. ���ा मह�ा�ा खुणा �णजे आधार देणार�

�व�वध �कार�ा �जाती आढळतात. भारत व ब�गलादेश य��ा दर�ान असलेले सुंदरबन हे

मुळे, �सन करणार� मुळे, क्षार बाहेर टाकणार� पाने, �चखलात

जगातील सव�त मोठे खारफुटीचे जंगल आहे. सुंदरबन हे जगातले एकमेव असे जंगल आहे जेथे

बागडणारे मासे आ�ण अगदी �ास रोखून ठे वणारे स�दयर्.

बंगालचा वाघ पा�ात पोहताना आढळू न येतो. �व�वध �कार�ा न� होत जाणार्या दु�मर्ळ

जमीन आ�ण पाणी य��ा दर�ान �वषुववृ�ीय व उबदार

�ा��साठ� हे जंगल, �नवास उपल� करते.

वातावरणाम�े उं च झाडे असणारे एकमेव जंगल �णजेच खारफुटी.

सुंदरबन ��त�र� ओ�रसातील �भतरक�णका हे सुद्धा जाग�तक �रावर खारफुटी�ा जनुक�य

��ना �व�वध नाव�नी संबोधले जाते जसे- तटवत� जंगले, समु�ी वष�वने, सागर� मुळे इ�ादी. ही

�व�वधतेचे मह�ाचे आ�य�ान �णून मानले जाते. भारताम�े दरवष� खारफुटी�ा जंगल�चा

एकमेव ‘नील काबर्नची जंगले’ िकं वा ‘आंतर-भरतीय जंगले’ आहेत.

�व�ार दोन ट���नी वाढत आहे. याम�े महारा�� रा�ाचा हातभार वाखाण�ाजोगा आहे.

इतर कोण�ाही वन�तीपेक्षा खारफुटीम�े ��तकूल पय�वरणात वाढ�ासाठ� �वशेष

इथे नमूद करणे मह�ाचे आहे क� आजची लहान मुलं ही भारताचे भ�व� आहेत आ�ण

अनुकूलन झाले आहे. हे अ�तशय जा� �माणात पुन��ादन क्षमता असलेले जंगल आहे.

ह्य��ामुळेच देशाचा मान पुढे जाऊ शकतो. आ�ाच ���ा मनाम�े �नसग�ची जोपासना,

पृ�ीवर आढळणार्या सवर् �कार�ा सागर� पय�वरणाम�े सव�त जा� जैव�व�वधता असणार�

मा�हती, कुतूहल, वेड �नम�ण झाले पा�हजे. नेमका हाच मुद्दा लक्षात घेऊन ��सद्ध ले�खका केटी

खारफुटी ही सव�� प�रसं�ा आहे.

बागली य�नी गोदरे ज�ा खारफुटी �वभागा�ा मदतीने खारफुटी�ा �वषयावर एक सुंदर पु�क
�ल�हले आहे. या कामाबद्दल मी ��चे अगदी मनोभावे आभार मानतो.

माश��ा �जननासाठ� खारफुटी अ�ंत यो� �कारचे अ�धवास �नम�ण करतात. �ा�ामुळे
कोळ� ब�धव�चासुद्धा मोठ्या �माणात फायदा होतो. या ��त�र� खारफुटी इंधन, ब�धकामाचे

�चंड मोठ्या खारफुटीचे संवधर्न क�न दरवष� १० हजार पेक्षाही अ�धक लोक�ना खारफुटी

लाकूड, गुर�साठ� चारा, मध, �व�वध �कारची औषधे, मनोरं जनासाठ� जागा व �वाश�ना भेट

संवधर्नाबद्दल मागर्दशर्न के�ाबद्दल तसेच आ�शयामधले प�हले खारफुटीचे मोबाईल ॲप अकरा

दे�ासाठ� जागासुद्धा �दान करतात.

भारतीय भाष�म�े तयार के�ाबद्दल मी गोदरे ज अॅड बॉईस मॅ�ुफॅ��रंग कंपनी �ल�मटेडचे
ि�वार अ�भनंदन करतो.

समु�ाकडू न येणारे �ुनामी, वादळ-वारे , च��वादळे , पूर य��ापासून ज�मनीचे रक्षण
कर�ासाठ� खारफुटी जणु ह�रत िक�ाचे काम करतात. १९९९ साली ओिडसाला आले�ा

आप�ा वसुंधरे �वषयी काळजी व इ�ाश�� �नम�ण क�न आप�ा सुर�क्षत व आनंदी

सुपर साय�ोन व २००४ साली आले�ा आ�शयन �ुनामीपासून मानवी जीवन व संप�ी

भ�व�ासाठ� एकि�त काम क�या.

वाचव�ाचे भरघोस कायर् खारफुट�नीच केले होते. िकनार� भूजलाला समु�ा�ा पा�ापासून दूर
ठे व�ाचे कायर् खारफुटीच करतात. िकनार� भागातील �दूषके �ा आप�ाम�े शोषून घेतात
आ�ण वातावरणातला काबर्न डाय-ऑ�ाइड �ाच�माणे अ�ंत �वषार� जड धातु सुद्धा

�ोफेसर डॉ�र के. का�थरे सन

आप�ाम�े शोषून घेऊन �दूषण कमी कर�ास हातभार लावतात.
�दन�क: ०२.१२.२०१९

UGC - BSR Faculty Fellow & Honorary Professor,
Member, IUCN Mangrove Specialist Group
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१. एक नवीन जग
गणेश आ�ण �ाची दोन मुले, १२ वष�ची राधी व १४ वष�चा अभय, फार प�र�माने ज�मनीचा
शोध घेत होते. समु� अचानकपणे �चंड खवळला होता. वादळ� वारा कानात घ�गावत होता. ह्या
सवर् घटना पुढे येणा-या �चंड वादळाची न�दीच हो�ा का? आ�ण �ात अजूनच कहर �णजे,
���ाकडील बोटीचे इंधनसुद्धा संपत आले होते.
आपले घरदार व इतर सवर्� �वकून गणेशने ‘समु�ी देवी’ ही बोट खरे दी केली होती. �ाची प�ी
देवाघर� गे�ानंतर, आपले गाव मलबार सोडू न दुस-या जागी राहायला जा�ाचा �ाचा �वचार
होता. आता �ाची दो�ी मुले मोठ� झा�ामुळे १० �दवस�पासून हे �तघेही बोटीने �नघाले होते.
“बाबा..... लवकर इकडे बघा.” राधी जवळजवळ ओरडलीच. “तु�ाला �तकडे... �क्ष�तजाकडे
काहीतर� �हरवे �दसतेय का? ही जमीन आहे, नाही का?”
��चे नशीब च�गले �णून ते �ा ज�मनीपाशी जात होते �ा ज�मनीकडे पा�ाचा एक �चंचोळा
�वाह जात होता. �ा ज�मनीचे वादळ� वा-यापासून व तुफानी पावसापासून संरक्षण कर�ासाठ�
घनदाट जंगले होती. समु�ी देवी हळू हळू संथ व ��र झाली होती. सव�नी सुटकेचा �ास सोडला
व ��ची भीतीही कमी झाली.
जसा ��नी खाडी�ा एका �वाहात �वेश केला, ���ा सभोवतालचे पाणी संथ झाले. वारा
जसा काही थ�बलाच होता आ�ण पाऊसही कमी झाला होता. बाजू�ा जंगलातील झाडे जर�
इतर झाड�पेक्षा वेगळ�च असली, तर� सुद्धा पा�ातील भयंकर लाटा व वादळ�पासून िकनार�
�देशाचे एखाद्या सै�नका�माणे रक्षण करत होती. गणेश आ�ण �ाची दो�ी मुले पा�ात उ�ा
असणा-या दणकट झाड�कडे बघून अचं�बत झाली होती. जसे काही ती वेग�ाच जगातून
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अवतरली होती. ��ची मुळे ही ���ा खोडापासून आली होती व मुळ�ची एकमेक�त गुंतून जाळ�
झाली होती.
“जणु काही ही मुळे लप�ासाठ� भरपूर जागा देत आहेत.” अभय उद्गारला. “���ामधून
चालायला धमाल येईल.”
“पण साप�चे काय? आत लपून बसले असतील. मला खा�ी आहे.” राधी �णाली.
गणेशने न�गर खाली सोडला व खारफुटी�ा एका मोठ्या मुळापाशी समु�ी देवी होडीला ब�धून
ठे वले. अ�तशय सावधपूवर्क �तघेही होडीतून बाहेर दलदलीत उतरले. दलदलीची जमीन एकदम
मऊ अस�ाने ��नी आप�ा चपला काढू न हातात धर�ा. ��चे अनवाणी पाय चवड्य�पय�त
�चखलात �तले होते. अशा �व�च� �कारे , ��नी एका नवीन जगात �वेश केला होता. ते सवर्जण
�चखलात पूणर्पणे माखले असतानाच लाल रं गा�ा खेकड्य�ची फौजच ���ाकडे ये�ाचा
�य� कर�त होती. हे आ�यर् कमीच �णून क� काय..... खेकड्य�ची डावी न�गी ���ा उज�ा
न�गीपेक्षा �चंड मोठ� होती. खेकडे �तघ�कडे पाहून न�गी हलवायला लागले. गणेश, राधी आ�ण
अभयचा �ताः�ा डो��वर �व�ासच बसत न�ता. अ�नमीष ने��नी ते हे सवर् बघत
होते.
“मला असं वाटतंय क� ते सवर् आपले ���ा बेटावर �ागत करत आहेत.”
राधी कुजबुजली. हे सवर् साधारणतः १० �मनीटे चालले होते. नंतर
सवर् खेकडे माघार� वळू न ���ा पुढे पुढे बेटा�ा आतील �दशेने
चालू लागले.
“ते तु�ाला ���ा मागे मागे यायला स�गत आहेत.” एक ककर्श व
करडा आवाज �ा �तघ��ा मागून आला.
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या अचानक आले�ा आवाजाने ���ा काळजाचा ठोका चुकला व ��नी मागे वळू न पा�हले.

�ा �तघ�नाही खरं च �चंड भूक लागली होती कारण ���ाकडचे अ� कधीच संपले होते. दो�ी

कोण होते �तकडे?

मुल�नी गणेशकडे आशाळभूत नजरे ने पा�हले. गणेश मोहात पडला.

या बेटावर �तघ�ना एकामागून एक आ�य�चे ध�े बसत होते. तो एक अ�तशय �व�च� �दसणारा

“तु�ी िकती दयाळू आहात छोटाबा. आ�ी िक�ेक �दवस समु�ात अडकलो होतो. आ�ण

माणूस होता. एखाद्या अद्भत� प�रकथेतील िपशा� जणू. बुटका आ�ण हडकुळा. डो�ावर

वादळामुळे आ�ाला या बेटावर आमची होडी लावावी लागली. आम�ाकडचे अ�सुद्धा संपले

चमकदार ट�ल, ल�ब, प�ढर�, �व�टलेली दाढ� आ�ण मोठे वाटोळे डोळे , जे सतत नाच करत

आहे. बरं ते असू दे, ही जी �व�च� �दसणार� झाडे बेटा�ा िकनार्याला आहेत, ती वादळ�पासून ह्या

अस�ाचा भास �ायचा. �ाने पाठ�वर एक जाळ�ची िपशवी लटकवली होती. �ात अवाढ्य

बेटाचे संरक्षणच कर�त आहेत का?”

न���चे चार खेकडे होते.
“कमालच आहे, तु�ी ह्या आधी कधीच खारफुटीची झाडे ब�घतली नाहीत का? ही झाडे तर
“अहो.... मी फ� मजा करत होतो.” �ाने हसतमुख चेहर्याने �टले. नंतर तो जाळ�ची िपशवी

आमची तटरक्षकच आहेत. आ�ी ��ना मंगलवन �णतो. समु�ातील वने. अ�ंत उपयोगी

दाखवत �णाला, “हे सगळे नर एकन�गीवाले खेकडे आहेत. ते सगळे माद्य�ना आकिषर्त

वन�ती आहेत या. तु�ी मा�ाबरोबर काही �दवस राह�ासाठ� या. मी तु�ाला सवर् मंगलवन

कर�ासाठ� आपला मादक नाच करत आहेत. हे हे हे!”

दाखवेन. इथे �मळणार्या सग�ा झाड�बद्दल व �ा��बद्दल मा�हती देईन.”

गणेश आ�ण �ा�ा मुल�नी खाली ब�घतले ते�ा ��ना काही लाल खेकडे �दसले जे �ा �व�च�

गणेशने �ा दयाळू माणसाकडे एक नजर टाकली व �ाला �ाचा कनवाळू पणा भावला.

माणसा�ा पायाशी झ�बत होते. �ा खेकड्य��ा दो�ी न��ा समान आकारा�ा हो�ा. �ा

गणेशला �ा माणसाबद्दल एकदम जवळ�क वाटू लागली. आता �ा जगावेग�ा बेटावर एकटे

माद्या हो�ा व �ा नर��ा �दशेने जात हो�ा.

असूनही �ा �तघ�ना छोटाबा अस�ाने घाबर�ाचे काहीच कारण न�ते.

“पण तु�ी �ा एकन�गी खेकड्य��ा नर�ना जा�ात का पकडले आहे?” राधीने ��

“ठ�क आहे, नाहीतर� आ�ाला आमची होडी दु�� करावी लागेल तसेच अ�ाचा साठाही

�वचार�ाची �हंमत केली.

करायचा आहे,” गणेश मोठ्याने �णाला, “जर आ�ी तुम�ाबरोबर रहावयास आलो तर
आ�ालाही खूप बरे वाटेल. �शवाय मी तु�ाला देखभालीचा खचर्सुद्धा देईन.”

“या नर��ा न��ा खूप म�सल असतात. खायला मजा येते.” ओठ�वर जीभ िफरवीत तो माणूस
�णाला. “बरं ते जाऊ दे. तु�ी खूप ल�बून आलेले �दसता. भूक लागली असेल ना! तु�ी रा�ी�ा

“देखभालीसाठ� पैसे? कधीच नाही” छोटाबा ह्या सौद्याबद्दल नाराज झालेला

जेवणासाठ� मा�ाबरोबर येऊ शकता. माझे नाव छोटाबा आहे. मी खेकड्य�चा र�ा खूप च�व�

�दसला. “आ�ी ह्या बेटावर�ल लोक, इथे येणा-या पाहु��चे �दलदारपणे

बनवतो.”

�ागत करतो. आ�ी कधीही पैसे घेत नाही.”
�ा माणसाचा �ा�भमान दुखाव�ाबद्दल गणेशला वाईट वाटले. छोटाबा�ा घर� पोहोचेपय�त

4

5

वाटेत कोणी काहीही बोलले नाही.
छोटाबाचे घर खारफुटीपासून बरे च ल�ब, बेटावर आतम�े होते. सव�ची घरे लाकडाची होती.
“आ�ी आमची घरे व होड्या सुकले�ा व मेले�ा खारफुटीपासून तयार करतो,” छोटाबाने
स��गतले, “खारफुट�चे लाकूड उ� �तीचे असते. खार्या पा�ात वाढत अस�ाने जमीनीवर�ल
झाड�पेक्षा ��चे लाकूड पा�ात न कुजता रहाते.”
दोन खो���ा झोपडीम�े बसून, कोळशा�ा चुलीवर एका छोट्याशा तेला�ा �द�ा�ा
�काशात जेवण करत करत छोटाबा �व�वध �कारची मा�हती ह्या �तघ�ना देत होता. पण
�तत�ात ���ा झोपडी�ा उघड्या दारामधून आत आले�ा चकचक�त सापाकडे कोणाचेच
लक्ष गेले नाही. जे�ा हा साप, पकडू न आणले�ा खेकड्याला खायला आला, ते�ा सव�चे लक्ष
�ा�ाकडे गेले. पूणर् खेकडा अ�ा खा�ाने �ाचे शर�र मधूनच फुगले. आ�ण नंतर, सापाने
खेकड्याचे न पचलेले कवच त�डातून बाहेर काढू न थुंकलेले बघून तर ��ना आ�य�चा ध�ाच
बसला.
“हे �ाने कसे केले?” �व�ारले�ा डो��नी अभयने �वचारले.
“हा �झलाण साप आहे. खारफुटीम�े आढळणारा हा एक सामा� साप आहे. अशाच
आ�यर्कारक पद्धतीने हा खातो,” छोटाबाने मा�हती �दली.
अभयने दरवाजा बंद क�न �ाला कडी घातली. परत अशा�कारचा कोणताही साप येऊ न
दे�ाची खबरदार� �ाने घेतली.
झोपडी�ा बाहेर रा� अंधार� होती. रातिकड्य�नी व घुबड�नी आपले आवाज सु� केले होते.
खेकड्य��ा अ�तशय च�व� कालवणाने सव�ची पोटे ट� फुगली होती. आप�ा पाहु��साठ�
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चला उ�रे शोधूया
छोटाबाने �ा�ाकडील चादर� काढ�ा व शेणाने सारवले�ा ज�मनीवर अंथर�ा.
�दवसभरा�ा �चंड थक�ामुळे गणेश व �ाची मुले पड�ापड�ा झोपी गेली. पौ�णर्मे�ा
चं�ाचा चंदेर� �काश झोपडी�ा �खडक�मधून आत �श�न झोपडीतले वातावरण तेजोमय कर�त
होता. दूर अंतरावर भ�ा�ा मागावर असणा-या को�य�चा आवाज ��नी ऐकलाच नाही. फ�
बेटावर ते जीवन कसे अनुभवतील याची ��ना अ�जबात क�ना न�ती.

2. जंगलाने वेढले�ा बेटावर�ल समु� श�त का होता याचे कारण स�गू शकाल का?
3. छोटाबाने अ� �शजव�ासाठ� कोळसा वापरला. हा कोळसा �ाला कुठू न �मळाला
असेल?

4. खाडी �णजे काय?

(उ�रे खाली �दली आहेत)

आ�ण फ� �व�च� जग, खारफुट�चे �व� हेच ���ा मनाम�े भरले होते. या चम�ार�क

1. मंगलद्वीपावर�ल जंगलाला काय �णतात?

4. खाडी �णजे समु�ाचा �चंचोळा भाग जो ज�मनीम�े घुसतो व भरती�ा वेळेला पा�ाने भरतो.
3. छोटाबाला कोळसा खारफुट��ा सुकले�ा झाड�पासून �मळाला.
2. बेटावर वाढणार्या खारफुटी�ा घनदाट फ�द्य�मुळे व मुळ��ा जा�ामुळे समु�ा�ा लाट�चा तडाखा कमी होतो.
1. मंगलवन- �ात खारफुटीची झाडे असतात.

थोडी वेगळ� मा�हती
खारफुट�ची झाडे इतर झाड�पेक्षा पाचपट जा� काबर्न डाय-ऑ�ाइड
शोषतात व तीनपट जा� ऑ��जन देतात. यालाच ‘काबर्न साठा’ असे
�णतात. मृत िकं वा सुकले�ा खारफुट�पासून कोळसा बनतो, जो उ�म इंधन
आहे.
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२. अद्भुत
खारफुटी
दुसर्या �दवशी सकाळ� �चपी ह्या खारफुटी�ा फळ�चा व मधाचा अ�तशय च�व� ना�ता
झा�ानंतर बाऊआने �ा �तघ�ना बेटाची सैर कर�ासाठ� ने�ाचे ठरवले.
“छोटाबा काका, तु�ाला इतका च�व� मध कुठे �मळाला?” अभयने �वचारले.
“आप�ा �मरची आ�ण क�दळ या खारफुट�ना खूप सुंदर फुले येतात. मोठ्या �माणात मधमा�ा
ह्या फुलापाशी �ंजी घालतात. �ा मधाची मोठमोठ� पोळ� तयार करतात,” छोटाबाने �ा�ा
�व�ारले�ा व नाच-या डो��नी समजावून स��गतले. “आ�ी सवर्जण तेथूनच मध जमा
करतो.”
जे�ा ते सवर्जण बेटा�ा िकनार्यावर पोहोचले ते�ा ओहोटी होती. समु� मागे हटला होता.
िकनार्यावर�ल झाड�ची �व�च� मुळे �� �दसत होती.
‘बघा, आता झाडे पा�ात बुडालेली नाहीत व �ामुळे ती एकदमच �व�च� �दसत आहेत,’ अभय
�णाला. ‘��ची मुळे ज�मनीपासून वर येऊन खोडापय�त गेली आहेत. असे वाटते आहे क� �ा
झाड�नी घागराच घातलाय. अरे �ा.. काही मुळे तर गुड�ा�माणे काटकोनात वळलेली �दसत
आहेत.’ आ�ण च� अभय खारफुटी�ा ज�मनीवर गुड��वर चालायला लागला. ‘मी �ातारा
झालोय. माझे गुडघे ज�मनीला टेकलेत.’ सवर्जण �ा�ाकडे पाहून हसायला लागले.
“ही मुळे खंजीरासारखीच �दसत आहेत”. राधी उ�ाहात �णाली. “िकती टोकदार आहेत ही!”
ती �ा मुळ�जवळ गेली आ�ण धाडस क�न ��ना हात लावला. “बापरे ..... ���ावर झोपणे
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�णजे �ख��वर झोपले�ा साधुसारखेच ना!”
“तुला खारफुटीबद्दल काहीच माहीत नाही!?” उडी मारत आ�य�ने छोटाबाने �वचारले.
“खारफुट��ा झाड�ना मजबूत असणे खूप गरजेचे आहे. समु�ाला सतत भरती ओहोटी

आहेत."
राधीचे लक्ष एका खारफुटी�ा पान�कडे गेले. "छोटाबा काका, या झाडाम�े काहीतर� गडबड
अस�ासारखे �दसते आहे. �ा�ा पान�वर काही �कारची प�ढर्या रं गाची बुरशी आहे काय?"

येत असते. मातीम�े क्षार �चंड �माणात असून ती एकदम मऊ असते. �णून झाड�ना �ात
घट्ट पकडू न ठे वणे आव�क असते. अ�था ती खाली पडू शकतात. आ�ण �णूनच �नसग�ने

"अरे , ती �े मँ�ु�स् �णजे �तवर जात�ची खारफुटी आहे.. ���ावर ती बुरशी नाही. चाखून तर

��ना वै�शष्ट्यपूणर् मुळे �दान केली आहेत.”

बघा, तु�ाला कळे लच."

मग �ा घागर्यासार�ा ल�ब आधारमुळे असणार्या व गुड�ासारखी मूळे असणार्या झाड�चे

राधी थोडीशी संकोचली आ�ण �त�ा विडल��ा मनातही अ�न��तता �दसली. �व�च� माणूस

काय? ते �ाणवायू कसा �मळवतात? �ा �ख���ा �बछा�ासार�ा मुळ�चे काय? राधीने

आप�ा मुलीला काय कर�ास स�गतो आहे? पण नंतर, छोटाबा �व�ासाहर् होता. काही धोका

�वचारले.

अस�ास �ाने �तला चाख�ास स��गतले नसते.

"��ना हवेत �सन करणार� मुळे असतात. येथे बाहे�न येणारे लोक कधीकधी ��ना

अ�ंत सावध�गर�ने राधीने प�ढरे कण चाटले. �तला खारटपणा जाणवला. "अरे �ा, या पान�वर

'�ूमॅटोफोसर्' �णून संबोधतात. हवेम�े �ास घे�ासाठ� आप�ा नाकपुड्यासारखे लहान �छ�

मीठ आहे!" �तने संपूणर् पान चाटले.

�ा मुळ�वर असतात. दलदली�ा ज�मनीत ���ासाठ� �सनासाठ� हवा नसते."
"हा, हा! आता हे मीठ कोठू न आले आहे ते तु�ाला स�गता येईल का? फ� या �कार�ा
अभयने तार �रात बडबडणे सु� केले: "पनु-मा-टो फोसर्, �ू-मा-टो फोसर् ... अशी मुळे यापूव�

खारफुटी�ा झाडावरच मीठ का आहे आ�ण �तथे �दसणार् या दुसर् या �कार�ा झाडाला मीठ

कधीच पा�हली न�ती.”

का नाही?" छोटाबाने मुल�ना भरपूर �� �वचारले. "मी तु�ाला उ�रासाठ� उद्यापय�त वेळ देतो.
�वचार करा, �वचार करा, �वचार करा .."

“खारफुटीनो... तुमचे हे भरपूर पे��ल �माणे, �ुमॅटोफोसर्, जे िकना-य�चे संतुलन ठे वणारे
आहेत. तु�ी तुम�ा मधे पु�ळ �ाणी लपवता, मला खा�ी आहे!" राधीने �त�ा भावाचे कान

“इSSSSSS,” अचानक राधी िकं चाळली. “हे काय आहे?"

ओढत उद्गार काढले.
एक बुळबुळ�त राखाडी 'गो�' दलदली�ा बाहेर उडी मा�न राधी�ा पायावर आ�ण नंतर थोड्या
'आ�ण मोठ्या घागर् यासारखी मुळे असणार् या व गुडघामुळे असणार् या इतर झाड�चे काय? ते

अंतरावर परत उड्या मारत गेली. ती एका खडकावर �चकटली आ�ण चमकणार्या डो��नी �ा

कसे �ास घेतात? "अभयने �वचारले.

सव�कडे पाहू लागली. सूयर्�काशात �ाचे चमकदार गाल खूप सुंदर �दसत होते. सवर्जण
�ा�ाकडे मं�मु�पणे पहात होते.

"���ाकडेही �छ� आहेत असे वाटते. गणेश उद्गारला, "आ�ण �णूनच ते हवे�ा संपक�त आले
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"अरे , घाबरायचे काहीच कारण नाही. तो एकदम गर�ब असा �नवटी मासा आहे. आ�ी कधीकधी
��ना पकडतो आ�ण कालवण िकं वा र�ा करतो. ते खारफुटी�ा प�रसं�ेतील समु�ा�ा
भरती ओहोटी�ा �देशात राहतात."
“�णजे हे बहुधा उभयचर�चे पूवर्ज असावेत,” असे गणेश �णाला. "ते ���ा मोठा�ा
डो��मुळे बेडूक आ�ण मंडुकासारखे �दसतात आ�ण ते जे�ा ज�मनीवर असतात ते�ा ���ा
ओलसर कातड्य�मधून �ास घेतात, अगदी उभयचर�सारखेच."
"ते मासे आहेत," छोटाबा �णाला. "ते थोडेसे उ���तत झाले जेणेक�न ते समु�ातून बाहेर
येतील आ�ण ज�मनीवरही थोडा वेळ घालवू शकतील. तु�ाला ��चे फुगेलेले गाल �दसत आहेत
का? ते खरं तर पा�ाने भरलेले क�े आहेत �ामुळे ते ओहोटी�ा वेळेस सुकत नाहीत. आ�ण
��चे पर पहा; जसे काही मोठे पाय असावेत. �णूनच ते उडी मा� शकतात. "
ते पहात असतानाच, अ�धका�धक �नवटे पुढे सरकताना �दसले आ�ण लवकरच ��ना डझनभर
�नवटे भोवताल�ा दलदलीतून बाहेर येताना �दसले, जसे, ससे जादूगारा�ा टोपीतून बाहेर
येतात अगदी तसेच. �ा�माणे एखादा कलाकार पडद्यावर छानपैक� कला सादर करतो, तसंच
ते �नवटे अ�तशय �वनोदी पद्धतीने ��चे मनोरं जन क� लागले.
�ापैक� काह�नी पर�वर जोर मारले. तर काह�नी उड्या मार�ा आ�ण बाक�चे ���ा शेपटीवर
उभे रा�हले!
मुले आ�ण ��चे वडील हसणे थ�बवू शकले नाहीत. "हे बदमाश नर मासे माद्य�ना आकिषर्त
कर�ासाठ� हे सवर् कर�त आहेत," छोटाबाने स��गतले. खरं च, काही �नवट्य�नी, बहुदा माद्य�नी,
���ा आवड�ा कलाकार�ना जोडीदार �णून �नवडले आ�ण ते एक� �बळात गेले, जेथे ते
�मलन करतील आ�ण अंडी देतील.
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छोटाबाने �ा�ा कुड�ा�ा �खशातून कापडी िपशवी बाहेर काढली. "तु�ाला काही �नवटे

बेटावर एकही शाळा न�ती. आ�ण तो �ा दाढ�वा�ा ����ा उपकार�वर िकती काळ जगू

पकड�ास मदत करायला आवडेल का? रा�ी�ा जेवणासाठ� मी ��ना �शजवेन."

शकेल? खरोखर, �ाला काम शोध�ाची आ�ण �तः�ा घरात �ा�यक हो�ाची खूप गरज
होती. यासाठ� ��ना इतर�, कदा�चत एखाद्या दुस-या शहरात जा�ाची गरज होती. पण

दो�ी मुल�ना ही क�ना फार आवडली. �नवटे बुळबुळ�त अस�ाने ते ���ा हातातून सटकू

कदा�चत नंतर �ाला खूप क� सोसावे लागतील. तो आणखीन एक आठवडा �ा दाढ�वा�ा

लागले. हे एक अवघड काम होते. ���ातील बरे च �नवटे मुल��ा आवा�ाबाहेर�ा झाड�म�े

���सोबत राहू शकेल .... पण नंतर?

उड्या मारत व सरपटत गेले. तथािप, ��चा पाठलाग कर�ात मुल�चा वेळ जात होता, दुद�वाने,
राधी एका खडकाव�न खाली पडली. �तचा पाय जोरात मुरगळला होता. वेदना खूपच �ासदायक

�वचार करा, �वचार करा!

होती आ�ण �त�ा चेहर् यावर�ल अ�ू थ�बत न�ते. घर� परत जाताना गणेशला �तला उचलावे

छोटाबाने मुल�ना �वचारले�ा ��ाचे उ�र तु�ाला माहीत आहे का?

लागले.

केवळ एका �कार�ा खारफुटी�ा झाडा�ा पान�वर मीठ राधीला का �दसले? उ�र
शोध�ासाठ� पुढ�ल धडा वाचा.

"आजूबाजूला डॉ�र आहे का?" गणेशने छोटाबाला �वचारले.
"आम�ा बेटावर कोणतेही डॉ�र नाहीत. पण काळजी क� नका. मा�ाकडे खारफुटी�ा
झाडापासून बनवलेले औषध आहे.”
राधी�ा जखमी घोट्याभोवती �चपी झाडा�ा फळ�पासून तयार केलेला लेप लावला. यामुळे
�तला खूपच बरे वाटले आ�ण सूज व वेदना कमी झा�ा.
�ा रा�ी ��नी �नवट्य�चे कालवण आ�ण क�दळ खारफुटी�ा ता�ा क�ब��ा को�शंबीर�वर
ताव मारला.
�ा रा�ी गणेश पलंगावर झोपला असताना, ��नी या मोहक बेटावर �वेश करणार् या
खारफुटी�ा बाबतीत जे काही अनुभवले आ�ण �शकले �ाबद्दल �ाचे मन �भर�भ� लागले.
�ाला या जागेशी जुने संबंध अस�ासारखे वाटले. मुलेसुद्धा इथे खूप खूश �दसत होती. पण
��ना शाळे त पाठव�ाचं काय?
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तु�ाला माहीत आहे का?
खारफुटीचे जगातील सव�त मोठे जंगल सुंदरबन आहे, जे भारत व ब�गलादेश
म�े �व�ारलेले आहे. गंगा व �ह्मपु�ा या दोन नद्य��ा संगमाशी वाढलेली ही

सुंदरबन जंगल वै�शष्ट्यपूणर् आहे. कारण भारतीय पट्टेर� वाघ आढळणारे हे
जगातील एकमेव खारफुटीचे जंगल आहे. वाघ�नी येथील पा�ा�ा
भ�ामोठ्या �वाहात पोह�ाचे व �शकार�चे अनुकूलन �वक�सत केले आहे.
वाघा��त�र� येथे इतर समृद्ध व�जीवन जसे क�, मगर�, पाणथळ जागेतील
पक्षी इ�ादी आढळते. �ामुळेच �ास ‘रामसार �ळ’ दज� �मळाला आहे.
रामसार �ळ दज� असणार� प�रसं�ा आंतररा�� ीय पातळ�वर मह�ाची असून
�तचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे.

खालील वा���ा मदतीने उ�रे शोधा
• छोटाबाने कोण�ा खारफुटीपासून ना�ा बनवला?

• �नवटी मासे पर�वर जोर का मारतात?
• छोटाबाने खारफुटी पासून रा�ी�ा जेवणात काय �शजवले?

(चला उ�रे शोधूया)

• �नवटी मासे पा�ाबाहेर कसे �जवंत राहतात?

• खारफुटी पा�ातून शर�रात आले�ा �मठाचे काय करतात?

3. माद्य�ना आकिषर्त कर�ासाठ�, 4. �नवट्य�चे कालवण आ�ण क�दळाची को�शंबीर, 5. मीठ �ंथ�द्वारे बाहेर टाकतात
1. �चपी�ा फळ�चा व मधाचा, 2. क�ात भरले�ा पा�ातील ऑ��जन वाप�न व �चेद्वारे �ासो�वास क�न,
उ�रे :
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3. खारफुट�चे मनोगत
दुसर्या �दवशी सकाळ� मुले झोपेत असताना गणेशने छोटाबाने केले�ा पुदीना�ा चहाचा

"आ�ण अशा खारफुट�चे काय ��ना ���ा मुळ�वर �वशेष �ंथी नसतात िकं वा
���ा पान�वरसुद्धा �ंथी नसतात?" छोटाबाने हसत �वचारले.
" मला असे वाटते क� पान�म�े व खोडाम�े मीठ साच�ावर �ा

आ�ाद घेताना आपली �चंता �� केली.

वन�त�ची पाने व साली खाली पडतात."

"तुला आमचं बेट आवडतं? तुला आवडेल तोपय�त तू इथेच राहा. तू आ�ण मुलं मा�ासाठ�

"शा�ास! खूप छान गणेश! तू खूप बु�द्धमान मुलगा आहेस. हे

कुटू ंबासारखी आहात. नोकर�ची �चंता क� नकोस. इथे राह�ासाठ� तुला जा� पैश�ची गरज
नाही. खारफुटी आ�ाला सुर�क्षत ठे वतात. ते सवर् देतात - अ�, इंधन, �नवारा, औषध. मला तु�ा
सव�ना खूप काही दाखवायचे आहे. तु�ी इथून बरे च काही �शकू शकता. मुल��ा शाळे ची �चंता
क� नका. जवळपास�ा बेटावर एक शाळा आहे. रोज खेड्य�ची मुले घे�ासाठ� येथे बोट येते.

खरे �शक्षण आहे. बघ. या बेटावर राहून मुलं बरे च काही
�शकतील."
"छोटाबा काका, आज आपण कोठे जाणार आहोत?" राधी

पण आता शाळे ला चाळ�स �दवस�ची उ�ा�ाची सुट्ट� लागली आहे."

टेबलाजवळ येऊन �णाली.

गणेशची �चंता आता बर�च कमी झाली होती. ��चे नशीब बलव�र क� ��नी भ� वृक्ष

"आज आपण तुम�ा पाय�ना �व��ती देऊया. मी तुम�ासाठ� गावात

असले�ा या मोहक बेट�वर आसरा घेतला होता. इथे जा� काळ राह�ात �ाला आनंद झाला.
अचानक, अभय�ा ओरड�ाने गणेश�ा �वचार�म�े अडथळा आला. अभय जागा झाला आ�ण
�ा�ा गादीवर उठू न बसला.
अभय छोटाबाला उद्देशून �णाला, "काल�ा तुम�ा ��ाचे उ�र मला माहीत आहे!" तो
जवळपास ओरडलाच. “खाडीचे पाणी खारट आहे. परं तु आपण जसं खारट पाणी िपऊ शकत
नाही तसंच वन�ती मीठाचे पाणी िपऊ शकत नाहीत. काल राधीने �ा पानावर�ा �मठाची चव
घेतली �ा �तवर वन�ती मीठ बाहेर टाकतात. काही खारफुटी�ा मुळाम�े अशा काही �ंथी
असतात �ा �मठाला आतम�े येऊच देत नाहीत."

खास मनोरं जनाची �व�ा केली आहे. �ाहार� लवकर खा आ�ण मी
तु�ाला आ�यर्चिकत करतो."
राधी आ�ण अभय दोघेही �चंड आतुर झाले होते. ��नी पाच �म�नट�त ��चा ना�ा केला
आ�ण ���ा आ�य�क�रता तयार झाले.
छोटाबा �ा �तघ�ना गावा�ा चौकात घेऊन गेला. इथे करं जा�ा �चंड झाडा�ा सावलीत
मुल�चा समूह बसला होता. छोटाबा आ�ण �ा�ा पाहु��ना पाहून ��नी हसत व मो�ासारखे
शु� दात दाखवत हात जोडू न "नम�े" केले.
“या मुल�नी खास तुम�ासाठ� खारफुटी�ा �वषयावर एक सुंदर नाटक बसवले आहे आ�ण
हेच ते आ�यर् मला तु�ाला दाखवायचे होते.”
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राधी आ�ण अभय सव�त आनं�दत झाले होते. नाटका�ा �तीक्षेत चौघेही ज�मनीवर म�डी घालून
बसले. बेटावर�ल मुले वेगवेग�ा �कार�ा खारफुट��ा पान��ा टो�ा डो�ावर घालून आली
व आप�ा नाटकाला सु�वात केली:
�नवेदक: सु�भात, आपण ‘करामती खारफुटी’ नाटक पाहणार आहात.
कथानक: एकेकाळ� खारफुटी�ा झाडाने झाकलेले खुबसूरतबन नावाचे बेट. दुसर्या देशातील
काही परदेशी लोक आले आ�ण ��नी �तथे नवीन हॉटेलसाठ� र�ा तयार कर�ासाठ� �ा
बेटा�ा मोठ्या भागावर�ल खारफुटी तोड�ा. खुबसुरतबना�ा संरक्षणासाठ� अद्याप उभे
असलेले काही खारफुटी �य� कर�त आहेत:
�मसवाकचे झाड (गायन):
या प��नो या.
माझी फळे खूप चवदार
पाने �हरवीगार आ�ण चमकदार
माझी फळे लाल आ�ण रसाळ
मी खूप सुंदर सदा सवर्काळ
�तवर: अहो �मसवाक, बढाई मारणे थ�बवा. सवर् �थम, तु�ी आम�ासारखे खरे खारफुटी
देखील नाही. तुम�ाकडे �तवर आ�ण �चपी सारखी हवेत �सन करणार� मुळे नाहीत, िकं वा
क�दळसारखी आधार देणार� मुळेही नाहीत. आ�ण आप�ा पान�वर मीठ बाहेर टाकणार� �ंथी
नाहीत.
सूरक�दळ (ल�ब समु�ाकडू न ओरडतो): अहो, मला गुड�ापय�त मुळ असले�ा सूरक�दळला
तु�ी कसे काय �वसरलात? मी तु�ा सव�त जा� साहसी आहे. समु�ाकडू न ज�मनीकडे येणार्या
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लाटा मी सव�त आधी अडवतो.
�मसवाक: हा हा सव�त साहसी आ�ण तू? तू तर तु�ा वाकले�ा मुळ�मुळे स�धेदख
ु ी

�नवेदक: काही �दवसानंतर आकाश राखाडी रं गाचे होते. जोरदार वादळ� वारे वाह�ास सु�वात

झालेला �ातारा �दसतोस. आ�ण मला तुम�ासार�ा �व�च� �दसणार्या मुळ�ची

होते. समु� �चंड खवळतो. मोठमोठ्या लाटा उसळतात. ���ा व�ीतील परदेशी लोक घाब�न

गरज नाही कारण मी भरती�ा पा�ात वाढ�ाचा मूखर्पणा कर�त नाही. मी

जातात.

भरती�ा रे षे�ा पलीकडे कठ�ण ज�मनीवर उभा राहू शकतो. आ�ण �मठा�ा
�ंथ�बद्दल बोलायचं तर मी बर् यापैक� सहनशील आहे, थोडेसे खारे पाणी

�ी पेड�ो (परदेश�पैक� एक): अरे देवा! वादळ वाढत आहे. अ�ंत आसुर� वादळ. ��ेकाने आतच

शर�रात गेले तर�ही मला काहीही �ास होत नाही. �ामुळेच मी �त:ला खारफुटी

रहा

सहयोगी �णू शकतो.
�ीमती रोझी: मा�ा घरचा एक भाग कोसळला. नशीब कोणीही जखमी झाले नाही. मी लॅर�ला
�तवर (ज�भई देत): मला तु�ा बडबडीचा कंटाळा आला आहे. उथळ आ�ण बडबडे
�मसवाक हे �वस� नकोस, जे�ा च��वादळं येतात ते�ा आ�ीच ��ना पुढे ये�ापासून

स�गेन क� ��ेकास घरात राह�ासाठ� कळवा. लॅर� व�ीभर धावते आ�ण सवर् व�ीदार�ना
भयानक वादळाबद्दल इशारा करते.

रोखतो. आ�ीच खरे तटरक्षक आहोत.
�नवेदक: च��वादळ बेटावर आले. ढग फुटले आ�ण मुसळधार पाऊस कोसळला. एकही घर
�मसवाक: िकनार्यावरचे पहारे कर� िकं वा दारे कर�! तु�ी मा�ा तुलनेत अध� देखील सुंदर

वाचले नाही.

नाहीत. तुमची पाने खाल�ा बाजूस कु�प राखाडी आहेत.
सूरक�दळ: खारफुटी �म��नो आपण सवर् वादळाशी लढ�ासाठ� �सद्ध होऊया. आपण वारा
क�दळ: परं तु आता इतर देश�तून आले�ा परदेशीय लोक�नी आप�ा िकतीतर� ि�य वृक्ष

आ�ण लाटा य�चा तडाखा तोडू न टाकूया!

नातेवाईक�ना संपवले आहे. जेणेक�न ते समु�ाजवळ घरे ब�धू शकतील.
क�दळ: मी या युद्धासाठ� पूणर्तः तयार आहे
सूरक�दळ: आ�ण �ाहूनही वाईट �णजे ��नी आम�ावर कचरा टाकणे सु� केले आहे. जणू
आपण काही ड��ंग �ाऊंड आहोत. िकती हे अपमानजनक.

�मसवाक: मी वादळाशी लढ�ाचा सवर्तोपर� �य� करे न. या कथेचा मी ही एक नायक बनेन.

�तवर: आ�ण �ा कचर्यामुळे माझी �सनमुळे गुदमरली आहेत. खॉक्, खॉक्!

�नवेदक: आप�ा संरक्षणाखाली असले�ा बेटा�ा भागाचा बचाव कर�ाचे काम खारफुटी
करतात. परं तु परदेशी लोक�नी �जथे खारफुटी तोडले होते �तथे वादळ व समु�ाने सवर् उ��

सूरक�दळ: मलाही गुदमर�ासारखे वाटत आहे. ��ना आपले मह� कळले व आप�ावर

केले. तो भाग असुर�क्षत होता. शेवटी वादळ थंडावले व सवर् श�त झाले.

होणारा भराव ��नी थ�बवला तर िकती बरे होईल! नाहीतर आपली काही खैर नाही.
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�ी पेड�ो (�ा�ा झोपडीतून बाहेर येत आहे): अरे नाही, अरे नाही! मा�ा घराचे छ�र एखाद्या
कागदासारखे उडू न गेले आहे.
�ीमती रोझी: मा�ा घराचा एक भाग पूणर्पणे कोसळला आहे. न�शबाने कोणालाही दुखापत
झाली नाही.
�नवेदक: एक-एक क�न ��ेक परदेशी ���ने आपली भयानक कथा स��गतली. �ा सैतानी
वादळामुळे ���ातील एकही घर वाचले नाही. सव�नी बेट सोड�ाचा �नणर्य घेतला आ�ण तेथून
परत जायचे ठर�वले.
काही आठवड्य�नंतर ...
�तवर: अरे वा! आता परदेशी लोक �नघून गेले आहेत आ�ण आप�ावर कुठलाही कचरा पडायचे
बंद झाले आहे. माझी मुळेही आता मोकळा �ास घेऊ शकतात.
�नवेदक: क�दळ वृक्ष आप�ा अंगावरच वाढणार्या �जाती�ा फळास हाक मारतो.
क�दळ: मा�ा छोट्या �म�ा तू आता मा�ाशी फार काळ �चकटू न राहू शकणार नाहीस, तू खूपच
मोठा आ�ण भार� झाला आहेस. तुला आता मला सोडू न खाली �चखलात उडी मारणे सुर�क्षत आहे.
खालचा ओला �चखल आता तुला उभे राह�ात आ�ण मा�ा�माणेच एक सुंदर नवीन बळकट
क�दळ झाड हो�ास मदत करे ल.
छोटा क�दळः पण मला थोडी भीती वाटते आहे.
क�दळ: सवर् काही ठ�क आहे, मी तु�ावर नजर ठे वीन. पुढे जा. घाबर�ासारखे काहीही नाही ,
�म�ा.
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ताव मारला. �त: साठ� हार बनव�ासाठ� राधीने �रकामे शंख गोळा केले.
छोटा क�दळ: एक, दोन, तीन… (तो उडी मारतो)

�ा रा�ी ते झोपायला गे�ानंतर, �नसग�ने रौ� ��प धारण केले. आकाशात गडगडाटाने
ग�धळ उडाला, ��नी पा�हले�ा नाटकातील कथे�माणे. �वजे�ा लखलखाट�मुळे राधी

�नवेदक: छोटा क�दळ �चखलात बरोबर पडतो व लगेच उभा राहतो.

घाब�न गेली. �तचे वडील झोपले होते �तथे ती गेली. "काळजी क� नकोस," ��नी �तचे स��न
केले. "या बेटाला खारफुटी सै�नक�चे च�गले संरक्षण आहे. आज नाटकात ��नी जसे केले

सूरक�दळ: देव करो आ�ण आम�ा सवर् बाळ�ची अशीच भरभराट होवो.

�ा�माणेच ते वादळाशी लढतील."

�मसवाक: वादळातून बचाव कर�ासाठ� तु�ी लोक�नी उ�म काम केले. आ�ण तु�ी
�ा परदेशीय�ना धडा �शकवलात. िकनार्य�चे संरक्षण कर�ासाठ� तु�ा खारफुट�ची
आव�कता आहे, हे मी कबूल करतो.
सवर् खारफुटी य�चे खूप आभार. तुम�ा �जाती वाढो व ��ची भरभराट होवो
या नाटकाने राधी, अभय आ�ण गणेश �चंड �भा�वत झाले. ते �ा त�ण कलाकार�चे कौतुक
करणे थ�बवू शकले नाहीत आ�ण ��नी ��चे आभार मानले.
"आ�ण आम�ासाठ� या करमणुक�ची �व�ा के�ाबद्दल, छोटाबा काका, तुमचेदेखील
आभार," असे �णत राधीने दाढ�वा�ा माणसाला �मठ� मारली.
अभय �णाला, “ खारफुटी बद्दलही आ�ाला बरे च काही �शकायला �मळाले.
�ा सं�ाकाळ� छोटाबाने घोषणा केली: "आज मी तु�ाला खास पदाथ�ची मेजवानी देतो."
समु�ाची ओहोटी सु� असताना �ाने अभयला �ा�ाबरोबर खाडी�ा बाजूस खुबे गोळा
कर�ास नेले. हे खुबे शंखा�ा आकाराचे, ल�ब दु�बर्णीसारखे �दसत होते.
छोटाबाला चपळाईने सवर् खुबे कोळशा�ा धगीवर भाजत�ना �तघेही आ�य�ने पाहतच रा�हले.
ती ��ची खास मेजवानी होती. खु��चा र�ा. �ा मसालेदार र�ावर सव�नी अधाशासारखा

28
1

29
1

डोके खाजवा कोडे सोडवा
• खेड्यातील मुल�नी केले�ा नाटकात क�दळाचे फळ मोठे होईपय�त आ�ण �चखलाम�े
पडेपय�त �ा�ा आई�ा झाडावर का जोडले होते? इतर झाड��माणे खारफुटी�ा �बया
मातीत पडू न का �जत नाहीत?

आपण ही मुळे आ�ण ��चे खारफुटी झाड ओळखू शकता?
खाली �दले�ा �रका�ा जागेत खारफुटी �जात�ची नावे �लहा.

• �जथे सतत पा�ाची हालचाल असते तेथे खारफुटी वाढतात. �बया पा�ाने वाहून
जातात. ��ना गाळात �ज�ाची संधी �मळत नाही. �णूनच खारफुटी जरायुज �णजेच
थेट ज�ाद्वारे वाढ�ास अनुकूल आहेत. नवीन वन�ती काही काळापय�त मूळ झाडावर
वाढते जेणेक�न �तला पुरेसे पोषण �मळे ल. ही फळे पुरेशी मोठ� झा�ावर गाळात पडतात
व �जतात.

• आधार मुळे- क�दळ वृक्ष
• �सनमुळे- �तवर वृक्ष
• गुडघा मुळे- �चपी वृक्ष
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४. गो� �मसवाकची
“छोटाबा काका”, एका सकाळ� राधीने �वचारले, “तु�ी कोण�ा काडीने दात घासत आहात?
तुम�ा गावात टू थ�श नाही �मळत का?”
�ा दाढ�वा�ा माणसाला हे खूप मजेशीर वाटले. तो मोठ्याने हसू लागला. “ही काही साधी काडी
नाही. हे तर �मसवाकचे मुळ आहे. �मसवाक�ा मुळ�म�े औषधी गुणधमर् असतात. जे �हरड्या
व दात�ना मजबूत ठे वतात. बेटावर�ल सवर् लोक �मसवाकची मुळेच वापरतात. या बेटावर�ल
सव�चे दात �ा मूळ�मुळे प�ढरे शु� व �नरोगी आहेत.”
“तर�च, येथे तर अनेक �ाता-या लोक�चे दात अजूनही शाबूत आहेत,” अभय �णाला, “मला
आठवतंय क� मा�ा आजोब�चे सवर् दात पडले होते. मग ��नी खोट्या दात�ची कवळ� लावली
होती. बाबा, आपण का �मसवाकची काडी वापरत नाही?”
“बरो�र”, गणेश काही बोल�ापूव�च छोटाबाने उ�र �दले. “गावा�ा एका कोपर्यात आ�ी
�मसवाकची झाडे लावली आहेत. तु�ाला ती मुलेही भेटतीलच. ��नी तुम�ासाठ� एक नाटक
बस�वले होते.”
अभयला परत �वचार कर�ाची गरज पडली नाही. तो लगेचच धावत पळत �नघाला.
जे�ा तो वृक्षवािटकेपाशी आला, ते�ा तो अ�तशय अचंबीत झाला. �मसवाक�ा �हर�ागार
पान�वर, लाल, गुलाबी व ज�भ�ा रं गाची रसाळ फळे झाडावर लगडली होती. ह्या फळ�वर
हळद्या, लाल कंठाचा पोपट, �शपाई बुलबुल य�चे थवे बसले होते.
मधून मधून ते पक्षी अ�तशय सुंदर �रात गात होते. ते क्षण खरच मं�मु� करणारे होते. अभय हे
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सवर् अ�तशय मं�मु� आ�ण आ�यर्चिकत होऊन बघत रा�हला. नंतर �ाला आठवले आपण तर
वेग�ा कामासाठ� आलो आहोत. मग तो �मसवाकची मुळे शोधू लागला. पण हे करताना पक्षी
घाबरणार नाहीत याची तो काळजी घेत होता. प��नी सुद्धा �ा�ाकडे लक्ष न देता आपला
ना�ा सु�च ठे वला. एका पोपटाने तर �ा�ा डो�ावरच शी केली.
�मसवाकची मूळे व फळे गोळा क�न झा�ानंतर ही सवर् मजा स�ग�ासाठ� तो छोटाबा�ा घर�
लगेच पळत गेला.
“अरे ! हे बघ, ह्या �मसवाक�ा पानावर दोन सुरवंट आहेत. हे तू नकळतच उचललेस,” राधी
�ाला बोलली. “ते पान�ना हावरटासारखे खात आहेत. ��ना बहुतेक भयंकर भूक लागली
असावी.”
“मला पण भूक लागली आहे,” अभय �णाला. “मी खुबे �शंप�ाचा थाळ�भर र�ा खाऊ
शकतो.”
“हा हा”, छोटाबा �णाला, “हे सुरवंट िपलुि�या नावा�ा फुलपाखराचे आहेत. ही फुलपाखरे
�मसवाक�ा झाडावर आढळतात. य��ा नारं गी िपव�ा रं गा�ा पंखावर का�ा रं गाचे �ठपके
असतात.”
छोटाबा बोलत असतानाच एक अ�तशय सुंदर फुलपाख� �खडक�मधून आतम�े आले आ�ण
छोटाबा�ा प�ढर्याशु� दाढ�वर येऊन बसले. अरे हे तर िपलुि�या फुलपाख�. गणेश आ�ण
��ची दो�ी मुले एकदम ओरडली आ�ण हसायला लागली.
�ानंतर अभय �णाला क�, “ना��ानंतर मी या सुरवंटाला परत �मसवाक झाडात सोडू न येतो
�णजे सुरवंट भरपूर पाने खातील.”
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मै�ी �मसवाकशी
एका सायंकाळ� िफरत-िफरत

एक बुलबुल अभयकडे आला

आला अभय खाडीशी रमत-गमत

ख�द्यावर बसून कानात कुजबुजला

�ाला �दसली �मसवाक तजेलदार

�मसवाकचे औषधी गुण ऐकून

�ावर लगडली लाल फळे मजेदार

अभय खुदकन हसला

�ा गोड रसाळ फळ�वर

अभयने �मसवाकवर मान टेकवली

पक्षी झाले अनावर

�ाची मुळे अलगद खुडली

पोपट हळद्या बुलबुल

�मसवाकने खाली वाकून पा�हले

दहा वीस न�े एकूण जमले शंभर

अभयला मंद ��तहा� �दले

�मसवाकला होती अनेक मुळे

रसाळ फळे व मुळे घेऊन

मुळ�नी �वणले होते जाळे

�मसवाकला �ेमळ आ�लंगन देऊन

मुळाभोवती माती खोदुया

अभय घर� हसत परतला

�ा जा��चे रह� जाणुया

आपला अनुभव गणेश व राधीला स��गतला

�मसवाकची मुळे खूप औषधी
दात �हरड्या बनवी �नरोगी
मुळे चवीने चघळु या
दात प�ढरे शु� बनवुया
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तु�ाला माहीत आहे का?
�मसवाकचे झाड खरे खारफुटी नसून समु�िकनार्यावर लाट��ा तडा�ात ते
िटकू शकत नाही. तु�ाला ते आधी�ा धड्यातील नाटक वाचताना कळले
असेलच. जर� �मसवाकला खर्या खारफुट�सारखी मीठ बाहेर टाक�ासाठ�
�छ�े नसली तर�ही ते खारट पा�ात िटकू शकतात. �णून खारफुट��ा
जंगलात �मसवाक ज�मनी�ा बाजूस वाढतात. �णूनच ��ना ‘खारफुटी
सहयोगी’ असे �णतात.
�मसवाकची पाने मेणचट व तजेलदार �हरवी असतात. �मसवाकची फळे फ�
पक्षीच खात नाहीत तर आपणही �ापासून सरबत बनवू शकतो िकं वा नुसती
खाऊ शकतो. गावकर� �मसवाक�ा कोव�ा पान�ची को�शंबीर बनवतात.
�मसवाकची मुळे औषधी असून ���ामुळे दात व �हरड्या मजबूत होतात.
मुळ��ा काडीने दात घासले जातात. �शवाय ��ची टू थपे� बनते.
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५. िकनार्यावरचे द्वं द्वयुद्ध
एका सकाळ� छोटाबाने गणेश आ�ण �ा�ा दो�ी मुल�ना बेटा�ा एका वेगवेग�ा भागात
ने�ाचे ठरवले. �ाने �ा �तघ�ना आप�ा बोटीम�े बसवून दाट धु�ातून �वासाला आरं भ
केला. खाडी�ा दो�ी बाजूला असले�ा दाट झाड�नी एक वेगळाच �व�यकारक अनुभव येत
होता. जसे काही एका �व�च� �कार�ा �च�ामधूनच ते �वास करत होते. साव��चा पा�ाम�े
खेळ चालला होता आ�ण जसे ते पुढे जात होते साव�ा ���ा बोटीमुळे होणार्या तरं ग�म�े
गायब होत हो�ा.
“डॉ��न.... न�� डॉ��नच आहे.” अभय अ�ंत उ�ाहात जवळ जवळ िकं चाळलाच.
डॉ��� ���ा बोटी�ा इत�ा जवळ आले होते क� दो�ी मुलं जवळजवळ �शर्ही क�
शकणार होते. हळू हळू धुके कमी होत गेले आ�ण मग आकाशात सूयर् चमकू लागला.
बेटा�ा या दुगर्म भागाकडे खारफुटीची झाडे अ�धकच दाट होती. ��ची उं चीसुद्धा जा� होती.
��ची �सनमुळे अ�धकच मोठ�, जाड होती. ती पे��लसारखी �दसत नसून गाजरासारखी �दसत
होती. छोटाबाने स��गतले क� या झाड�ना �चपीची झाडे �णतात. खारफुटीचा हा एक �कार
आहे. आपण �जथे राहतो �तकड�ा �तवरा�ा झाडासारखी ही झाडं नाहीत. िकनार् यापासून
अजून दूर गे�ानंतर ��ना वेग�ा �कारची झाडे �दसली. �ा झाड�ना नारळा�ा झाडासार�ा
झाव�ा हो�ा आ�ण ��ची आधार देणार� मुळे सरळसोट वाढलेली होती.
“खारफुट��ा या झाड�ना केवडा असं �टलं जातं.” छोटाबाने स��गतलं. “आ�ी या झाड��ा
पानापासून दोर्या तयार करतो.” असे �णून �ाने बोटीत असलेली झाडापासून बनवलेली दोर�
उचलून दाखवली. “बघा खरे क� नाही.” राधीला खूपच आ�यर् वाटले. ती �णाली “तुम�ा
आजूबाजूला असणार� खारफुटी तर �चंड उपयोगी आहे. तु�ी �तचा न�� वापर करत असाल.
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�ा तर तु�ाला सवर् गरजे�ा व�ू देत आहेत.”
“एकदम बरोबर बाळा. खारफुटी आ�ाला सगळे काही देतात आ�ण �णूनच आ�ाला पैशाची
फारशी गरज वाटत नाही.” छोटाबाने स��गतले.

“वाळवीने?” राधीने �वचारले.
�ावर अभय �णाला “अशा �ठकाणी वाळवी आपलं घर का बनवेल �जकडे �दवसातून
दोनदा हा भाग पा�ाखाली जातो!” “एकदम बरोबर �म�ा. वाळवीने नाही तयार केलेलं. हे
�चखलाचे छोटे ड�गर आहेत ना ते �चखलात राहणार्या �झं��नी तयार केलेले आहेत. रा�ी�ा

आ�ण अचानक �ा भागातली श�तता एका �व�च� आ�ण ककर्श हा�ाने भंग पावली. अभय

वेळ� ते यातून बाहेर येतात.” “आ�ा ते आतम�े झोपलेले आहेत. आज आप�ा घर� रा�ी�ा

आ�ण �ाची दो�ी मुले घाब�न उडालीच. छोटाबा हसून �णाला “तु�ी �ा आवाजाने

जेवणाम�े ��चंच कालवण असणार आहे.” छोटाबा�ा आवाजाम�े राधी बोलली

घाबरलात का? हा तर बलाकचोची�ा खंड्या प�ाचा आवाज आहे...” खाडीवर लटकले�ा

आ�ण सवर्जण हसायला लागले.

एका फ�दीकडे बोट दाखवून छोटाबा बोलला. सव�चे डोळे �ा फ�दीकडे लागले कारण ��ना
सव�त मोठ्या खंड्या प�ाचे स�दयर् बघायचे होते. �नलम�ासारखे �नळे कंच पंख आ�ण शेपूट

थोड्याच वेळात ते एका पुरातन मं�दरापाशी पोहोचले. हे मं�दर आजूबाजू�ा झाड�मुळे जवळपास

असलेला, नारं गी रं गाचे पोट, तपिकर� डोके व र�ासार�ा रं गाची मोठ� भर�व चोच असलेला हा

लपलं गेलं होतं. ते दगडी बनावटीचे होते. पण आता �ाचे फ� अवशेष उरले होते. �ा काही

पक्षी अ�तशय �बाबदार �दसत होता. आपण िकती महान �शकार� आहोत हे जणू काही

�भंती उर�ा हो�ा ���ावर सुंदर �ा��ची कलाकृती �दसत होती. मुंगूसाला �वळखा

दाखव�ासाठ� �ाने पा�ाम�े उडी घेतली आ�ण छोटासा मासा चोचीत ध�न परत वरती

घातलेला साप, समु�ा�ा �दशेने जाणारे कासव, मोठ्या पर�चा नीवटा आ�ण �व�वध �कारचे

आला. �ाने वर आणलेली �शकार चोचीम�े दोन-तीनदा वरती उडवली व डो�ा�ा बाजूने

पक्षी. जे जे खारफुटी�ा आजूबाजूला सापडतात ते ते सवर् �ाणी �ा �भंत�वर कोरलेले होते.

�गळू न टाकली.
“आपण येथे सुर�क्षत अंतरावर उभे राहून लक्ष ठे वूया.” छोटाबाने स�ा �दला.
अशा�कारे हे नाट्य संपु�ात आले आ�ण छोटाबाने आप�ा बोटीला खाडी�ा दुसर्या भागाकडे

“या मं�दराकडे पाहून मा�ा अंगावर रोम�च उभे राहतायत.” राधी �णाली. “मला वाटतं

ने�ास सु�वात केली. �तकडे ��नी आपली बोट एका मोठ्या ओडं �ाला ब�धली. “मी तु�ाला

आतम�े खूप काही रह�े असतील.”

एका �ाचीन मं�दरापाशी घेऊन जाणार आहे.” �ाने �ा �तघ�ना स��गतले आ�ण ते सवर्जण
बोटीमधून बाहेर दलदलीम�े उतरले. �सनमुळे व आधारमुळे तुटू नयेत �णून ते जपून पावले

ती हे �णत असतानाच आतमधून एक त�ड बाहेर आले आ�ण �ा त�डामधून एक ल�ब �नळ�

टाकत होते. क�दळा�ा वनातून जाताना ��ना �चखलाचा मोठा गोळा �दसला.

जीभ बाहेर येऊन ती पुढे-मागे वळवळू लागली.

“तु�ाला माहीत आहे का �चखलाचा हा गोळा कोणी तयार केला?” छोटाबाने �वचारले. �ाचे

“ही पा�ातली घोरपड आहे.” छोटाबा हळू च �णाला. “राधी बरोबर आहे. ह्या मं�दरात खूप काही

डोळे लुकलुकत होते.

रह�े लपलेली आहेत. �ापैक�च ही एक पाल. ही इकडेच राहते. मला वाटतचं होतं क� ती
तु�ाला �दसावी.”
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सवर्जण बघत असतानाच ती मोठ� भयानक पाणघोरपड �त�ा घरातून �णजेच मं�दर�मधून
बाहेर आली आ�ण �नघून गेली. ती खूपच मोठ� होती जवळपास दोन मीटर ल�बीची. चौघेही
ज�मनीवर �� होऊन जसे�ा तसे उभे होते. ���ा नजरा �ा पाणघोरपडीवरती �खळ�ा
हो�ा. काहीवेळा सापासारखी �तने �तची जीभ आत बाहेर केली जशी काय कसला तर� ती
वासच घेत होती आ�ण वास घेता घेता ती पा�ापाशी असले�ा �चखला�ा छोट्या ड�गराजवळ
गेली. हा �चखलाचा गोळा जरा वेगळाच �दसत होता. मगाशी असले�ा �झं�ा�ा ड�गरा�माणे
न�ता. �ा घोरपडीने नख�नी तो ड�गर उकरला आ�ण आतमधलं काहीतर� काढलं. ती अंडी होती.
खूप सार�...
“मगर�ची अंडी.” छोटाबा कानात हळू च �णाला.
पाणघोरपड मगर�ची अंडी खा�ासाठ� जाणारच होती. �तत�ात बाजूला लाकडा�ा
ओडं �ासार�ा असले�ा कशाची तर� एकदम हालचाल झाली. �ाला लाकडाचा ओडं का
समजत होतो ती तर मगरच �नघाली. अंड्य�ची आई. �तने आपला �चंड मोठा जबडा उघडला
�ात सूर�सारखे दात होते आ�ण ती मोठ्या आवाजाम�े ओरडली. घोरपडीला याची अ�जबात
अपेक्षा न�ती, पण तीसुद्धा जोरात ओरडली. आ�ण युद्धासाठ� मगर�ला आ�ान �दले. आता
जबड्याचे आ�ण नख�चे युद्ध होणारच होते. साह�जकच आहे मगर आपली बहुमोल अंडी कोणाला
दुसर्याला द्यायला अ�जबात तयार होणार न�ती. थोड्याच वेळात �ा अंडेचोराला मगर�ची
ताकद समजून आली. �तने आपली शेपटी हलवली आ�ण चपळाईने मगर पोहोचू शकणार नाही
अशा उं च झाडावर चढू न गेली.
आता मगर�ने आपले लक्ष �त�ा अंड्य�कडे वळवले जी उघड्यावरच पडली होती व कोणीही चोर
ती चो� शकत होता. �तने पायाची जलद हालचाल क�न आजूबाजूची माती अंड्य�वर टाकली
आ�ण खा�ी क�न घेतली क� अंडी कोणाला �दसणार नाहीत. �ानंतर ती थंड पा�ात पोह�ास
उतरली.
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तु�ाला माहीत आहे का?
पाणघोरपड आकाराने मोठ� व जड असूनही उ�म पोहते. ती पोहताना आप�ा
शेपटीचा वापर बोटी�ा सुकाणुसारखा, �दशा दे�ासाठ� करते.

श�कोडे सोडवा.
पाणघोरपड हे सवर् झाडाव�न पाहत होती. �ा वेळेला िकनारा

खालील श��मधील अक्षरे यो� �माने जुळवून अभय व राधीने ब�घतलेले �ाणी

�रकामा झाला �ावेळ� ती झाडाव�न हळू हळू खाली उत�

ओळखा.

पण कोणीही काही बोलत न�ते. सव��ा मनाम�े �दवसभर�ा साहसाबद्दल व �ाचबरोबर
�ा दोन �ा���ा भयंकर लढाईबद्दलचे �वचार होते.
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7. ण �झ ला प सा
8. ल सा न म ब र अ

5. मगर

�ा रा�ी छोटाबा�ा घर� चुलीजवळ बसून सवर्जण �झं���ा कालवणाचा आ�ाद घेत होते

6. गे �झं

1. �नवटी

आ�ण पु�ा �ात नवीन अंडी देईल.”

5. ग र म

6. �झंगे

समजूत घातली. “काहीही काळजी क� नकोस बाळा. काही काळानंतर मगर पु�ा घरटे ब�धेल

4. �� न डॉ

2. एकन�गी खेकडा

“अगं �नसग�चा �नयमच आहे हा. घोरपडीचंसुद्धा अंडी हे अ� होतं.” दाढ�वा�ा माणसाने �तची

3. प घो र ण पा ड

7. �झलाण साप

न� झाली.”

(उ�रे खाली �दली आहेत)

राधी अ�ंत �नराश झाली आ�ण हताशपणे बोलली... “�बचार्या आई मगर�ची सगळ� बाळे

2. गी ए क न� डा खे क

3. पाणघोरपड

अंड्य�ची कवचे.

1. व टी �न

8. सालमन अरब

�णजेच मं�दराचा र�ा धरला. मागे उरली ती फ� फुटले�ा

4. डॉ��न

लागली. सवर् अंडी फ� के�ानंतर घोरपडीने आप�ा घरचा
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६. पा�ामधील साहस
“छोटाबा काका, तुमचे ध�वाद. तु�ी आ�ाला छान छान सागर� अ� आ�ण खारफुटी�ा
भा�ा खायला �द�ा”. अभय एक �दवस �णाला. “पण अजून आ�ी मासे नाही खा�े.”
“अरे वा अभय, तू तर मा�ा मनातले बोललास. आजच मी तु�ाला मासेमार� करायला ने�ा�ा
�वचारात होतो. हाताची बोटे एकमेक�वर आपटत छोटाबा �वचार करायला लागला. “चला आपण
एक मजा क�या. मी तु�ाला आज एका वेग�ाच जागेवर नेतो. �जथे ही खाडी समु�ाला �मळते.
आप�ाला �व�वध �कारचे भरपूर मासे �तकडे �मळू शकतात.”
मग फारसा वेळ वाया न घालवता सवर्जण �ा दाढ�वा�ा माणसा�ा बोटीवर जाळे आ�ण
लाकडी व�े ठे वायला मदत क� लागले. जे�ा हे �तघेजण या बेटावर आले होते तीच जागा
��ना छोटाबा�ा बोटीव�न जाताना लागली. ��ना ��ची बोटसुद्धा �दसली, “समु�ी देवी”,
नीट न�गर�ामुळे ती पा�ाम�ेच खालती वरती हेलकावे खात होती. “िकती �दवस झाले
आपण इकडे आलो नाही”. गणेश मनात �वचार क� लागला. “ते�ापासून बर्याच गो�ी
घड�ात. गे�ा तीन आठवड्य�म�े आपले जीवनच बदलून गेले. खरं तर या अद्भत�
खारफुट�मुळे लहान मुल�इतकाच गणेशही �भा�वत झाला होता. खारफुटीची आधारमुळे जशी
मातीला घट्ट पकडतात तसंच गणेशलाही या जागे�वषयी घट्ट आपुलक� वाटू लागली होती का? तो
आ�ण �ाची मुले ��चे उवर्�रत आयु� याच बेटावर घालवणार होते का?
समु�ी देवी�ा टोकावर बसले�ा पाणकाव�ाकडे राधीने लक्ष वेधले. यामुळे गणेश �ा�ा
�वचार�मधून बाहेर आला. हा पाणकावळा �ाचे पंख पस�न उ�ात बसला होता. �ा�ाव�न
राधीला का�ा रं गाचे कपडे घातले�ा चेटक�णीची आठवण आली.
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�तत�ात ��चे लक्ष उं च झाडा�ा टोकावर बसले�ा प�ढर्या पोटा�ा समु�ी ग�डाकडे गेले.

पा�ात�ा मगर� व जेलीिफश पासून तु�ाला या�ठकाणी काहीही धोका नाही. छोटाबाने

वर बसून तो सवर्� नजर टाकत होता. जसे काय �ा भागाचे रक्षण करणारा तो एक सै�नकच

स��गतले ते ऐकून �तघ�नीही आनंदाने उड्या मार�ा.

होता. अचानक तो हवेत झेपावला. पा�ाकडे सूर मार�ासाठ� स� झाला. �ाने दो�ी पाय पुढे
घेतले. पा�ात आतम�े सूर मा�न �ाने दो�ी पंज�म�े अलगद एका माशाला पकडले. जणू

ऊन असूनसुद्धा पाणी खूपच थंडगार होते. अभय आ�ण �ाची मुले पट्ट�ची पोहणार� अस�ामुळे

काही �ाने लढाई �जंकली होती आ�ण �ा �वजया�ा थाटात तो पु�ा �ा झाडावर जाऊन

बहुत�शी वेळ ��नी पा�ा�ा आत तळाशी पोह�ात घालवला. तेथे एक अ�तशय सुंदर असे

बसला. साह�जकच आहे �ा�ाजवळ आता एक भ� होते. पण अचानक कुठू न तर� दुसरा

जग होते. एकदमच �नराळे . खारफुटीची मुळे ज�भ�ा, गुलाबी आ�ण लाल रं ग��ा �ंज�ा

प�ढर्या पोटाचा समु�ी ग�ड �तथे आला. याला मेहनत न करता खायला हवे होते. �ा समु�ी

कॉलनीने झाकली गेली होती. खाडी�ा तळा�ा �चखलावर समु�ी फुले सुंदरपणे हेलकावे

ग�डाने मासा आणला, �ा�ाकडू न हा दुसरा समु�ी ग�ड मासा �हसकवायचा �य� क�

खात होती. ��चे धागे फुला�माणे सुंदर �दसत होते. हे सवर् बघून आ�यर्चिकत होत असतानाच

लागला. प�हला ग�डसुद्धा सहजासहजी हार मानणारा न�ता. दोघ�म�े �चंड भ�डण सु� झाले.

��ना एक महाकाय �शंपला �दसला. तो �ाचे दो�ी भाग श�तपणे हलवत बसला होता. �ा�ा

एकमेक��ा पाय�त आपले पंजे अडकवून जोरजोरात ते हवेम�े �घरट्या घालू लागले. अचानक

आतम�े अनेक डोळे असलेला सुंदर �नळा रं गाचा �ाणी �दसत होता.

प�ह�ा ग�डा�ा पायाची पकड सैल झाली आ�ण तडफडणारा मासा खाली परत पा�ात
पडला.

बराच वेळ पोहून झा�ानंतर पोह�ाची हौस भागली. पण पोटात मा� भूक भडकली. सवर्जण
पा�ामधून बाहेर आले आ�ण छोट्याशा जा�ाम�े अडकलेले मासे घेऊन बोटीवर चढले.

“बहुतेक मासा जगला असेल िकं वा नसेलही.” छोटाबा �णाला. “पण दोघ�नाही मासा खायला

पा�ामधले सवर्च मासे पकड�ाची काहीच आव�कता न�ती.

�मळाला नाही.”
“समु�ा�ा आ�ण खाडी�ा मुखावर येणारे पाणी खारफुटीमुळेच एकदम श�त होतं.” दाढ�वा�ा
लवकरच ��ची बोट एका मोक�ा जागेवर आली जी खारफुटीने वेढलेली होती. समु�ाशी

माणसाने खारफुटी कशा�कारे जलीय सजीव�ना मदत करतात �ा बद्दलची अ�ंत मह�ाची

जुळलेले असूनही इकडचे पाणी अ�ंत श�त होते. पा�ाचा पृ�भाग आरशासारखा �� आ�ण

मा�हती स��गतली. “आ�ण �णूनच �व�वध �कारचे सजीव आप�ा बाळ�ना िकं वा अंड्य�ना

�नतळ होता. �ा�ावर एकसुद्धा तरं ग �दसत न�ता. �व�वध �कारचे मासे पा�ात पोहताना

खारफुटीपाशीच ठे वतात. आज तु�ी जे पा�ातले सजीव ब�घतलेत, ते काहीच नाहीत.

सहजर��ा �दसत होते. मुलेही हे मनोहर �� बघून आनंदीत झाली.

समु�ात तर �चंड �माणात आढळतात. �शवाय �वाळाची द्वीपं सुद्धा समु�ाम�े
असतात.”

तेथून ते एका �ठकाणी उथळ पा�ाकडे गेले. छोटाबाने �तकडू नच गोळा केलेले लाकडी द�डे
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�चखलावर एकमेक�समोर लावून मासेमार�चे जाळे ब�धले. आता

“आ�ाला पण �वाळाची द्वीपं बघायची आहेत.” दो�ी मुल�नी इतका आरडाओरडा

आपण या जा�ात मासे अडक�ाची वाट बघुया. तु�ी या

केला क� छोटाबा बोटीतून जवळपास कलंडलाच.

पा�ाम�े मनसो� पोहू शकता.

छोटाबाने �ा�ा केस नसले�ा डो�ाव�न हात िफरवून डोकं खाजवलं. “�वाळाची
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द्वीपं बघ�ासाठ� एकच मागर्. आप�ाला �ुबा डाय�वंग करायला लागेल समु�ात.”
“�ुबा डाय�वंग कर�ासाठ� लागणार्या सा�ह�ाचे काय?” गणेशने �वचारलं. “आप�ाला ते
सवर् सा�ह� कुठे �मळे ल?”
बेटा�वषयी सगळ� मा�हती असलेला दाढ�वाला माणूस �म��लपणे हसला. �ा�ा डो��त
चमक �दसली. तो �णाला, “तु�ी काळजी क� नका. आप�ा शाळे म�े ते सामान �मळे ल.
खूप पूव� काही परदेशी लोकं येथे आली होती. परत जाताना ��नी ते सामान शाळे म�ेच ठे वून
�दले. उद्या मी ते सामान घेऊन येतो.”
श� �द�ा�माणे छोटाबा दुसर् या �दवशी बोटीने दूर शाळे म�े गेला आ�ण सा�ह� घेऊन आला
व �ुबा डाय�वंगचे ��शक्षण सु� केले. हे ��शक्षण अ�ंत गरजेचे होते. कारण �ा �तघ�नाही
सा�ह� कसे वापरावे हे समजणे गरजेचे होते. �ाच�माणे इशार् याची भाषा सुद्धा खूप गरजेची
होती. कारण पा�ाम�े ते बोलू शकणार न�ते, फ� हातवारे क� शकणार होते. ते �तघे खूप
हुशार होते. लवकर लवकर सग�ा गो�ी �शकत गेले. कारण ��ना �ुबा डाय�वंगला जा�ाची
�चंड इ�ा होती.
लवकरच ��नी �वाळ शोध�ा�ा रं जक �वासाला सु�वात केली. खोल समु�ात उडी
मार�ा�ा अगोदरच छोटाबाने सव�ना स��गतले “आपण फ� अध� तास पा�ा�ा आतम�े
राहणार आहोत. छोटाबाने �ा�ा दाढ�चे केस गाठ मा�न ब�धून टाकले. जेणेक�न पोहताना ते
त�डावर येऊ नयेत. तो दाढ�वाला माणूस एकदमच �व�च� �दसत होता. �ा�ामुळे राधी आ�ण
अभय य�ना हसू आवरे नासे झाले.
ते अध� तासाचे पा�ामधले पोहणे एकदम ��वत होते. इं�धनु�ा�ा रं ग��माणे असलेले
�वाळ �व�च� आकार�म�े �दसत होते.. काही मानवी म�द�
ू ा आकाराचे, काही �शंग�सारखे, तर
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काही मेले�ा माणसा�ा वर रोखले�ा बोट�सारखे होते. प�ढरे पट्टे असणारे , नारं गी रं गाचे

माणसाचं �ा�ाकडे लक्ष गेलं. छोटाबाला सुद्धा आ�यर् वाटलं क� अभयने िकती सुंदर शोध

�ाऊन मासे �वाळ��ा घरात आत बाहेर येत जात होते. पुढे ��नी जे काही ब�घतलं ���ा

लावला. पण �ाला �तथे र� गाळायचं न�तं. कारण �ा मुलाचे बाबा अ�तशय �चंतेम�े ��ची

आ�य�ला पारावर उरला नाही. पॅरट िफश नावाचा मासा �ा�ा धारदार चोचीने �वाळाचे तुकडे

वाट बघत होते.

करत होता.
नंतर छोटाबा�ा घर� जे�ा सगळे तळले�ा माश�वर ताव मारत होते, ��चे कान मा� अभयकडे
थोड्याच वेळात �ा दाढ�वा�ा माणसाने अंगठ्या�ा इशार्याने सव�ना पा�ा�ा वरती ये�ास

होते. तो आज �दवसभराम�े जे जे ��नी साहसी कृ� केले होते, �ा�ा कथा स�गत होता.

स��गतले. पण अभय कुठे होता? बराच वेळापासून तो ���ाबरोबर न�ता. पा�ाखालील

“गावातली �ातार� लोकं अशाच गो�ी नेहमी स�गतात.” छोटाबा �णाला. “खूप पूव� जे�ा माझा

स�दयर् अनुभव�ात ते इतके म� झाले होते क�, अभय नस�ाची ��ना जाणीव अ�जबात

ज� झाला, �ावेळेला पोतुर्गीज लोक बोटीने इथे आसपास आले. पण ��ची बोट खारफुटी�ा

न�ती.

िकनार् याला लाग�ा�ा अगोदरच �चंड मोठ्या वादळाम�े अडकून बुडून गेली.”
“मला �ा बोटी�ा नावाचा थोडासा भाग �दसला. DEUS...”

“काहीही काळजी क� नका. अभय अ�ंत उ�म पोहतो. थोड्या वेळाने तो वरती येईलच.”
दाढ�वा�ा माणसाने सग��ची काळजी कमी कर�ासाठ� स��गतले. पण �म�नटामागून �म�नटे

“DEUSA DO MAR!” �ातार्या माणसाने आनंदाने टाळ� वाजवली. पोतुर्गीज भाषेम�े याचा

जात होती आ�ण अभयचा काहीच प�ा न�ता.

अथर् होतो “समु�ाची देवता.”
राधीचे त�ड आ�य�ने उघडेच राहीले. “पण आम�ा बोटीचेसुद्धा हेच नाव आहे. ‘समु�ी देवी.’

“�ा�ा �स�लंडरमधला ऑ��जन संपला तर नसेल? एखाद्या शाकर्ने �ा�ावर ह�ा तर

काय हा योगायोग!”

केला नसेल? समु�ा�ा पा�ाम�े तो वाट तर चुकला नसेल? मी जाऊन बघतोच.” घाबरलेला
गणेश कापर्या आवाजाम�े बोलला.
“नको. तू येथेच थ�ब. मी जाऊन बघतो. मला समु� एकदम प�र�चत आहे.” छोटाबाने स��गतले.
अगदी खरं ! अभय हरवला होता. तो हरवला होता. समु�ा�ा अ�तशय सुंदर अशा ��वत
दु�नयेम�े. तो पोहत पोहत पुढे चालला होता आ�ण अचानक �ाला रोम�चक असं काहीतर�
�दसलं. तो �तकडेच पहात बसला. ते होते एक बुडालेलं जहाज. जर� �ा�ावरती �वाळ िकं वा
इतर �व�वध �कारचे सजीव वाढले होते, समु�ी गवत वाढलं होतं. तर� पण �ाला समजलं क� ते
जहाज होतं. कारण �ाचे शीड व बाक�चे काही भाग �ाला �दसत होते. �ाला एवढं आ�यर्
वाटत होतं क� तो जहाजा�ा आत बाहेर पोह�ाचा �य� करत होता. �तत�ात दाढ�वा�ा
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तु�ाला माहीत आहे का?
�व�वध आकाराचे सुंदर �वाळ खरं तर कॅ��यम काब�नेट�ा कण�चे बनलेले
असतात. ���ा आत �वाळाचे �जवंत �ाणी राहतात. रा�ी ते आपले ल�ब धागे
1

वाप�न पा�ात तरं गणारे सू� अ� खातात.
�वाळ इत�ा �व�वध रं गाचे का असतील?
कारण ���ात �व�वध रं गाची समु�ी शेवाळे असतात.

1

6

2

7

3

8

4

9

5

तु�ाला समु�ातील जीवसृ�ी
माहीत आहे का?
पुढ�ल पानावर�ल �च�ाम�े या धड्यातील सवर् �ाणी आहेत. ते �ाणी खालील मा�हती�ा
मदतीने ओळखा व आकड्य��ा समोर ��ची नावे �लहा.
f) पाणकावळा (खारफुटी�ा फ�दीवर)

b) डेड मॅन िफं गर कोरल (�वाळ)

g) �शंग�चे �वाळ

c) �ाऊन मासा

h) �ंज (खारफुटी�ा मुळ�वर)

d) पॅरट मासा

i) प�ढर् या पोटाचा समु�ी ग�ड

(उ�रे खाली �दली आहेत)

a) �ेन कोरल (�वाळ)

5

3

4

e) सी अॅ�नमोन (समु�ी फुले)

6
7

8
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७. खारफुट��ा
लागवडीचा सोहळा
“मला खूप अपराधी वाटते. मा�ाकडे तुम�ासाठ� एक वाईट बातमी आहे. मी ती तु�ाला
अगोदर स��गतली नाही.” दाढ�वाला माणूस कापर्या आवाजाम�े �णाला. �ा�ा डो��मधून
अ�ु गळत होते.
ते �तघेही दाढ�वा�ा माणसाकडे �ास रोखून बघू लागले.
“तीन �दवस�पूव� �वद्यासागर बेटाकडे मी जे�ा �ुबा डाय�वंगचे सा�ह� आणायला गेलो होतो,
मला शाळे �ा इमारतीचा एक भाग पडलेला पाहून मोठा ध�ा बसला. एक म�ह�ापूव�
आले�ा वादळामुळे ही सगळ� पडझड झाली.”
�तघ�नाही या गो�ीचा �चंड ध�ा बसला आ�ण छोटाबाला �व�वध �� �वचा�न ��नी भ�डावून
सोडले.
“अरे बापरे !” गणेश उद्गारला. “मग ते लोक शाळा दु�� नाही का करणार!”
“एक म�ह�ापूव�? �णजे हे तेच वादळ का �ामुळे आमची बोट उलटली आ�ण आ�ी तुम�ा
मंगल�द्वप बेटावर येऊन पोहोचलो?” अभयने �वचारले.
“छोटाबा काका, �ा �वद्यासागर बेटावरती बेटाचे संरक्षण करायला खारफुटीची झाडे नाहीत
का?” राधीने �वचारले.
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“मी तु�ाला तुम�ा सग�ा ���ची उ�र देतो.” दाढ�वा�ा माणसाने �ाचा हात वर क�न

“मा�ाकडे एक म� क�ना आहे छोटाबा काका.” अभयने उ�ाहात

सव�ना ग� राह�ाची खूण केली.

�टले. “जर �वद्यासागर बेटावर आपण खारफुटीची झाडे लावली तर?”

“शाळे कडे पैसा नाही. सरकार�ा मदतीवर ते सवर् अवलंबून आहे. पण ह्या गो�ीला बराच वेळ

“अ�तशय सुंदर क�ना... �तकड�ा लोक�ना जाणीव आहे क�, जर

लागेल. हो... �वद्यासागर बेटावर जे काय घडलं ते �ाच वादळामुळे �ाने तुम�ा बोटीला

खारफुटी असतील तर मोठ्या वादळापासून ��चा बचाव होऊ शकतो.”

अपघात झाला. राधी बाळा, तू बरोबर आहेस. �वद्यासागर बेटावर अ�जबात खारफुटी नाहीत.
हावरट लोक�नी ���ा फायद्यासाठ� सवर् झाड�ची तोड क�न टाकली आ�ण �ा�ावर ��ची

“आपण आप�ा बेटाव�न खारफुटी�ा �बया जमा के�ा तर!” राधीने

घरं ब�धली. हे सवर् परदेशी लोक होते. ते आले, ��नी सगळ� झाड कापून टाकली, खारफुट�ना

उ�ाहात �टले.

मा�न टाकलं आ�ण ते �नघून गेले ���ा देशाकडे.”
“�बय�ची काहीही गरज नाही. खारफुटीचे पुन��ादन एकदम वेग�ा
“पण.... पण मग मी आता मा�ा मुल�ना कोण�ा शाळे म�े पाठवू?” एकदम दु:खी �रात

�कारे होते. चला मी तु�ाला दाखवतो.”

गणेशने �वचारले.
�ानंतर मंगल�द्वपावर �जकडे खारफुटी सग�ात जा� �माणात हो�ा
“तीच तर सग�ात दुःखाची गो� आहे. तु�ाला हे बेट सोडावे लागेल आ�ण मुंबईसार�ा

�ा �ठकाणी सवर्जण गेले.

एखाद्या शहराम�े �ा�यक �ावे लागेल. �तकडे बर्याच च�ग�ा दज��ा मराठ� शाळा आहेत.”
ही बातमी फारच वेदनादायक होती. गणेशला व �ा�ा मुल�ना, कोणालाही ही जागा सोडायची

“हे ब�घतलं का?” छोटाबाने क�दळ झाड�वर असणार्या एक छोट्याशा श�गेकडे बोट दाखवून

न�ती.

�टले. “खारफुटी�ा �बया खाली न पडता आई झाडावरच वाढतात.”

“पण तु�ी काही काळजी क� नका. तु�ी उ�ा�ा�ा सुट्य�म�े येथे येऊ शकता. छोटाबा

“हो मला आठवलं.” अभय �णाला. “मला लक्षात आहे क� बेटावर�ा मुल�नी जे�ा नाटक

काका तु�ाला �ुबा डाय�वंगला घेऊन जाईल व वेगवेग�ा �कारचे अ�तशय च�व� जेवण

सादर केले होते ते�ा ��नी हा मुद्दा म�डला होता.”

खायला घालेल.” दाढ�वा�ा माणसाने ��चे दुःख दूर कर�ासाठ� हातवारे करत �टले.
अचानक खारफुटी�ा मुळ�जवळ�ल खोबणीमधून एक मादी को�ीण �त�ा मोठ्याशा
“ठ�क आहे.” मुल��ा विडल�नी स��गतले. “तु�ाला वचन देतो क� ��ेक उ�ा�ा�ा

िप�ाबरोबर बाहेर आली. आईने या सव�कडे एक कटाक्ष टाकला आ�ण पुढे चालू लागली.

सुट्ट्य��ा वेळ� आपण इथे येऊ.”

िप�ाने रडका आवाज काढला आ�ण आई पाठोपाठ गेले.

“ठ�क आहे. तु�ी अजून पंधरा �दवस इकडे आहात. तु�ाला काय करायची इ�ा आहे?”
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�ा बाळाला बहुतेक आईला नजरे पासून दूर होऊ द्यायचं न�तं. �ामुळे �ाने आईची शेपटी
धरली होती.” राधीने स��गतले. “अगदी खारफुटी�ा बाळासारखेच ते वागत होते.”
राधी�ा �नर�क्षणाव�न सग��ना खूप हसू आले.
“मला आ�यर् वाटतंय... खारफुटी�ा बाळ झाड�ना �हर�ा रं गाची ल�बलचक शेपटी का आहे?”
अभयने आ�यर्चिकत होत �वचारले. �ा नाटकाम�े स��गत�ा�माणे या खारफुटी�ा श�गा तर
न�े!
“होय, बाळ झाड��ा �हर�ा शेपटीला �ोपेगुल �णजेच श�गा �णतात. हळू हळू �ा ल�ब आ�ण
जड होतात. �ाच वेळेला बाळ झाडंसुद्धा आई�ा बरोबर मोठ� होत असतात. �ानंतर
�त:�ाच वजनाने खाली पडतात. खाली �चखल असतो. �ा वेळेला ओहोटी असते,
�चखलाम�े ��चे टोक �तते आ�ण मग ��ची मुळं मातीम�े खोलवर �जतात.”
“मग आप�ाला श�गाच शोधाय�ा आहेत का आता?”
“हो. आपण आता �जतकं श� आहे �तत�ा जा� श�गा जमा क�या. आपण ��ना माती�ा
भ�ड्यात लावाय�ा. ��ना थोडं वाढू द्यायचे आ�ण �ा वेळेस �ा बर्यापैक� वाढतील �ा वेळेला
आपण ��ना �वद्यासागर बेटावर लावूया.”
���ा बाक�चा उरलेला सवर् �दवस क�दळ, �तवर, सूरक�दळ अशा �व�वध �कार�ा
खारफुट��ा श�गा शोध�ाम�े गेला. सं�ाकाळ� छोटाबा आ�ण अभय गाव�ा बाजाराम�े
मातीची भ�डी आण�ासाठ� गेले. ��ेक श�ग अलगदपणे खाऱा �चखल भरले�ा माती�ा
भ�ड्य�त, �णजेच ���ा ता�ुर�ा घरात ठे वली गेली. हे सवर् क�न सा�ह� परत घर�
आणेपय�त रा� झाली आ�ण ���ा पोटात कावळे ओरडायला लागले. पण अभय आ�ण �ा�ा
मुल�नी दाढ�वा�ा माणसाला �यंपाक कर�ासाठ� म�ाव केला. कारण तोसुद्धा �दवसभर
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सव�बरोबर �चंड मेहनत करत होता आ�ण दमलेला सुद्धा होता. �ा रा�ी सव�नी खारफुट�ची

कसे परत जाऊन देणार? आम�ा बेटावर�ा ��य�नी तुम�ासाठ� खास

पाने व क�ब य�ची को�शंबीर खा�ी. कारण ती �शजवायची गरज न�ती.

जेवण बनवले आहे.”

पुढ�ल काही �दवस�म�े राधीने जमा केले�ा श�ग�वर बार�क नजर ठे वली. सकाळ� घराबाहेर

मु�ा�ापक�नी �ा सव�ना खेड्यात�ा एका मोठ्या चौकात नेले.

पाय टाकताच ती सवर्�थम रोपे िकती वाढली हे तपासत असे. ती ���ाशी ग�ा मारे व

�तकडे खेड्यात�ा ��य�नी कोळशावर मोठमोठ� भ�डी ठे वलेली होती. �व�वध �कार�ा

���ासाठ� गाणी गात असे. हे बघून छोटाबाला खूपच मजा वाटत होती. अथ�तच खारफुट�ची

सुवा�सक अ�ाचा वास चहूकडे दरवळत होता. �ामुळे सव��ा त�डाला पाणी सुटले. खेकडे,

रोपे छानपैक� वाढली होती. माती�ा भ�ड्यात लाव�ानंतर दहा �दवस झाले होते. ते�ा

�झंगे, कोलं�ा व ���ा सव�त आवडतं खु�ाचे कालवण अशी �व�वध �कारची मेजवानी होती.

छोटाबाने ठरवले क� आता हीच वेळ आहे, ��ना �वद्यासागर बेटावर लाव�ाची.

आता हे स�गायची गरज नाही क� बेटाचे र�हवासी व ��चे पाहुणे, सव�नी �ा मेजवानीवर
मनसो� ताव मारला.

जसा काही तो एक सोहळाच होता. छोटाबाने खारफुटीची रोपं लावलेली सवर् मातीची भ�डी
आप�ा बोटीवर ठे वली आ�ण ते व�वत �नघाले. �ा मुल�नी खारफुटीचे नाटक बसवले होते,

थोड्या वेळानंतर ते सवर्जण मंगल�द्वपकडे बोटीने �नघाले. अचानक गणेशला आठवले क� ��ना

ती मुलंसुद्धा दुसर्या बोटीने आप�ा पालक�बरोबर छोटाबा�ा पाठोपाठ �नघाली. ��नासुद्धा या

मुंबईला जा�ासाठ� फ� चार �दवस उरले होते. “फ� चार �दवस आ�ण मला आपली बोट

वृक्षारोपण सोह�ाम�े सहभागी �ायचे होते.

दु�� करायची आहे आ�ण बोटीम�े इंधनसुद्धा भरायचे आहे.”

�वद्यासागर बेटावर �तकड�ा शाळे �ा मु�ा�ापक�नी सव�चे �ागत केले. ते �णाले, “आ�ी

“उद्या सकाळ� आपण हे सवर् करायला जाउया”. छोटाबा �णाला. “तु�ी आज तर� खुशाल

खूप आभार� आहोत. तु�ी न� झालेली खारफुटी परत आम�ा बेटावर आणली.” ��नी अ�ंत

झोपा. उद्याचे उद्या बघुया.”

आनंदाने गणेशची पाठ थोपटली.
अभयला जाणवले क� छोटाबाचे डोळे नेहमीपेक्षा जा�च चमकत आहेत. नेहमीच आ�यर्चिकत
पु�ष, ��या, मुले सवर्जण कामाला लागले आ�ण ते बेट गजबजून गेले. सवर्जण खारफुटीची

क�न सोडणारा दाढ�वाला आप�ासाठ� परत काही नवीन करामत तर करत नाही ना!

लागवड कर�ासाठ� जमा झाले होते. थोड्याच वेळात शेकडो श�ग�ना नवीन घर �मळाले. नाटक
करणार� मुलं, जी सोहळा बघ�ासाठ� आली होती, ��नी खारफुटी�ा नवीन झाड�भोवती फेर

तु�ाला असं वाटतंय का, क� दाढ�वा�ा माणसाकडे गणेश आ�ण �ा�ा मुल�साठ�

ध�न नाच�ास सु�वात केली. राधी आ�ण अभयसुद्धा ह्या नाचगा�ात सहभागी झाले आ�ण

काहीतर� आ�य�ची गो� होती? तु�ाला काय वाटतंय, असं काही असेल का? जाणून

�ानंतर लहान, थोर सवर् जण�नीच नाचगा�ात भाग घेतला. छोटाबा तर गा�ा�ा तालावरतीच

घे�ासाठ� पुढ�ल धडा वाचा.

उड्या मारत होता. तो लहान मुल��ा पर�कथेतील एखादा बुटका �ातारा �दसत होता. शेवटी
सवर् मजा क�न झा�ानंतर �ा चौघ�नी मंगल�द्वपला परत जा�ाचे ठरवले. पण शाळे चे
मु�ा�ापक काही ऐक�ा�ा मन��तीत न�ते. “अहो तु�ाला काही खा�ा�शवाय आ�ी
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चला उ�रे शोधूया

समजा ज�भूळ व खारफुटी�ा �बय�नी एकमेक�शी ग�ा मार�ा तर �ा
एकमेक�शी काय बोलतील?

(उ�रे खाली �दली आहेत)

खारफुटी�ा बाळ झाड�ना ल�ब शेपूट का असते हे धड्यात शोधा व इथे �लहा.

८. �नरोपाचे क्षण
दुसर्या �दवशी सकाळ�ा ना��ापासूनच गणेश फारच अ�� होता. �ाला �ाची बोट
बघायची होती, जी अनेक �दवस�पासून िकनार् यापाशी न�ग�न ठे वलेली होती. कोणीही �तकडे
गेलं न�तं, �तची डागडु जी केलेली न�ती.
शेवटी सग��नी आपापली �ाहार� संपवली आ�ण िकनार्याकडे �नघाले. ते�ा ���ा
आ�य�ला पारावार उरला नाही. समु�ी देवीची डागडु जी क�न ती छान नवीकोर� झाली होती.

���ातील का��नक संवाद इथे �लहा.

जसे क� �तने �न�ा आ�ण प�ढर्या रं गाचे कपडे प�रधान केले होते आ�ण समु�ी देवी हे नाव लाल
अक्षरात कोरले होते. असे वाटत होते क� पा�ाम�े तरं ग �नम�ण करत ती बोट ह्या लोक�चीच
वाट पहात होती.
दाढ�वा�ा माणसाला या �तघ��ा चेहर्यावरचे आ�यर् बघून खूप मजा वाटली. राधी, अभय
आ�ण गणेश, �तघेही �� झाले होते. छोटाबाने �ाचे मो�ासारखे दात दाखवत खूप मोठे हा�
केले. राधीला समु�ात�ा ओळ�ने मोती असणार्या �शंप�ाची आठवण झाली. “हा हा हा...
मा�ावर �व�ास ठे वा. छोटाबा ��ेक गो�ीची काळजी बरो�र घेतो.”
गणेश आ�ण �ाची मुले छोटाबाजवळ गेले आ�ण �ाला घट्ट �मठ� मारली. ते जवळजवळ �ाला
खाली पाडणारच होते. “तु�ी हे सवर् कधी केलेत छोटाबा काका?” राधीने �वचारले. “तु�ी तर
कायम आम�ाबरोबर होतात ना!”
“मला वाटतं क� आ�ी सकाळ� उठाय�ा अगोदरच तु�ी या बोटीजवळ येऊन काम करत

(उ�रे खाली �दली आहेत)
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असणार.” मुल��ा विडल�नी आपला अंदाज बोलून दाखवला.

65

आ�ण शेवटी तो �दवस आला जे�ा गणेश, अभय आ�ण राधीला ��चे आवडते ��वत �दसणारे
�ग�य बेट सोडायला लागणार होते. �ा बेटा�ा �ेमातच पडले होते हे �तघे. सं�ाकाळ�ा
वेळेला अ�ंत जड अंत:करणाने आ�ण पाणावले�ा डो��नी ते सवर्जण बोटीपाशी आले.
मंगल�द्वप आ�ण �वद्यासागर या बेट�वरचे लोकसुद्धा ��ना �नरोप दे�ासाठ� तेथे जमले होते.
�ामध�ा अनेक लोक�नी ���ासाठ� मध, खारफुटीपासून तयार केले�ा इतर व�ु, औषधे
व समु�ातले सुके मासे आणले होते.
���ातील एका गावकर� बाईने बोटीला सूरक�दळा�ा फुल�चा हार ब�धला.
�शपाई बुलबुल प��चा एक थवा बाजू�ा �मसवाक�ा झाड�वर बसला होता. ���ा सुंदर
गा��नी आजूबाजूचा प�रसर सूरमय झाला होता.
“हे आप�ासाठ� �नरोपाचे गाणे तर गात नाहीत ना?” राधीने आ�य�ने �वचारले. पण ��चे हे
�नरोपाचे गाणे अचानक थ�बले. कारण कुठू न तर� गुलाबी व का�ा प��चा एक थवा आवाज
करत �तकडे आला आ�ण बुलबुल प��ना पळवून लावले.
“य�ना भोरडी �णतात. दरवष�, यावेळेस हे पक्षी खारफुटीम�े येतात.” छोटाबाने स��गतले.
लवकरच ५०० हून जा� भोरड्य�चा थवा आला आ�ण बाजू�ा �मसवाक�ा झाड�वर
�वसावला. नंतर ते जणू कोणीतर� हुकूम �द�ासारखे उडाले आ�ण काय आ�यर्! ��नी हवेम�े
छानसे नृ� करायला सु�वात केली. जसे काय ते तेथे जमले�ा लोक�चे मनोरं जन करत होते.
ते छान �कारे एकि�तपणे उडत �व�वध आकार बनवू लागले. �थम ��नी फु�ाचा आकार केला.
नंतर ��नी झुल�ा लोलकाचा आकार केला. नंतर मोठ्या V आकाराम�े ते उडू लागले. सूयर्
अ�ाला जाईपय�त ��ची ही कलाकृती चालू होती. नंतर ते रा�ी झोप�ासाठ� �मसवाक�ा
झुडप�कडे गेले.
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“हे पक्षी जणू काही जड अंत:करणाने तु�ाला �नरोप दे�ासाठ� आले होते.” दाढ�वा�ा
माणसाने �ा �तघ��ा बोटीकडे पाहून हात हलवून टाटा करताना स��गतले. �ा �तघ�ची बोट
मोठ्या समु�ा�ा �दशेने नवीन ज�मनीकरता �नघाली... मनाम�े या सुंदर बेटा�ा आठवणी
घेऊन.
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उ�राधर्
गणेश�ा �बळ इ�े �माणे राधी आ�ण अभय य�नी मुंबईतील एका
उ��ू मराठ� मा�मा�ा शाळे त �वेश घेतला. पण छोटाबा आ�ण
���ा मुल�ना �दलेलं वचन तो �वसरला नाही. दर वष� ते ���ा
सुट्ट्य�म�े दाढ�वा�ा माणसाला व मंगल�द्वपला भेट दे�ासाठ�
बोटीने जायचे. लवकरच ��नी लावलेली खारफुटीची रोपे वाढू न
मोठ� झाडं झाली आ�ण परत �वद्यासागर बेट �हर�ागार खारफुटीने
�ापून गेले.
अभय आ�ण राधीचे कॉलेजचे �शक्षण पूणर् झा�ानंतर ते ���ा
मंगल�द्वप बेटावर कायमचे परतले. गणेशने मुंबईत कमावलेले सवर्
पैसे खचर् क�न जवळपास�ा बेट�वर�ल मुल�साठ� मोठ� शाळा
ब�धली. राधी आ�ण अभय या दोघ�नी ��चे सवर् आयु� �ा
बेटावर�ा शाळे म�े �शक�व�ात �तीत केले. आ�ण तु�ाला
कळलंच असेल ते ���ा सव�त आवड�ा काम�म�े �� होते.
��ना जे कायम हवं होतं ते �मळालं होतं... खारफुट��ा सा���ात
राह�ाचं सुख.
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िपरोजशानगर खारफुट�मधील व�जीवन

कुकर�
िपलूि�या

खंड्या

एकन�गी खेकडा
सुगरण
ट� ी �ॉग (बेडूक)

रो�हत/ अ��पंखी

74

को�ा

�स�ेचर कोळ�

रं गीत नाकतोडा

75

