
�ज�याने प�ह�या मज�यावर जाऊन भारतीय लघु 

�च�कले�या दालनात �वेश करा . फां�ावर बसले�या 
ससा�याचे लघु �च� पहा. ब�हरी ससाणा (पेरे�ीन फा�कन) 

हा मुघल स�ाट जहांगीरचा ��य होता. हे �च� जहांगीरला 
�यां�या दरबारातील उ�ताद म�सूर या �च�काराने बनवून 

�दले होते. आता तुम�या आवड�या प�याची वै�श�े �लहा .
 

 

तु�हाला मी �श�प दालना�या �वेश�ाराजवळ �दसेन. मा�या  
समोरच असले�या भगवान �शवाचे मी वाहन आहे. मा�हती
प�क वाचून, मला कधी �नमा�ण केले आ�ण मी कुठे सापडलो, ते 

�लहा.

 

सं�हालयात नैस�ग�क जगाचा अनुभव �या 
 

�श�प दालनातून बाहेर आ�यावर  उजवीकडे वळा.
�प�पळा�या झाडाखाली बसलेले बु�ाचे छोटे �श�प शोधा,
याच बोधी वृ�ाखाली �यांनी आपले प�हले �वचन �दले.

कमळ, च� आ�ण ह�ीसह हा वृ� हे भगवान बु�ांचे
मह�वाचे �तीक आहेत. तु�हाला दालनात इतर व�तंूवर ही
�च�हे सापडतील का?

डावीकडे वळून �श�प दालना�या आत पुढे डावीकडे जा
आ�ण तु�हाला गज�ना करणारी दोन �स�हांची �श�पे �दसतील. 

या �ूर �ा�यांना �लओ��फ �हणतात आ�ण �यांची शारी�रक 

वै�श�े ���फन (एक पौरा�णक �ाणी ) आ�ण इतर �ा�यांचे 

�म�ण आहेत.

आता �वतःचा एक �ाणी तयार करा! तु�ही �या �ा�याला 
कोण�या �कारचे पंख, पंजे आ�ण इतर वै�श�े �ाल?

शोधकांचे नाव
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भारतीय लघु �च�कला दालनापासून समोर�या भारतीय सजावट� 
कला दालनाकडे जाऊया. दालना�या आत चालत तु�हाला 
ह��तदंतापासून बन�वलेला, बा��ान �दसेल. हा उडी मारणा�या 
मृगा�या आकाराचा बा��ान आहे. मृगाचे ओठ, उघडे डोळे आ�ण 

मृगा�या �श�गाकडे ल� �ा, हे मृग कदा�चत �शका�यांपासून पळून 

जात आहेत.

दालनात �फरा आ�ण तु�हाला �दसत असले�या व�तंूवर �टक करा
एक जेडचा वाडग
एक तलवार
देवाचे कां�य �श�प
ह��तदंती दा�ग�यांची पेट�
तां�याचा वाडगा
ह�ी�या पाठ�वरील हौदा

आता मु�ा दालनात जाऊया. तेही प�ह�या मज�यावर आहे. 

���ट्स दालनातून चालत जाऊया, समोर�या �वभागात �वेश 

करा. �व�वध �कार�या ना�यांकडे ल� �ा. ना�यांवर तु�हाला 
�दसणा�या �व�वध �ा�यांची �च�े काढा.

आता जवळच आलो आहोत! शेजार�या आभूषण दालनात 

जाऊया. �नसगा�ने �े�रत �व�वध �कार�या दा�ग�यांवर ल�
ठेवा, �वशेषतः पांढरा हार आ�ण कानातले. हे दा�गने माशांची 
खवले आ�ण दगडांपासून बन�वले जाते. �नसगा�पासून �े�रत 

दा�गने �वतः तयार करा.

आता बाहेरील बागेकडून बाल व�तूसं�हालयकडे जाऊया. 
बाओबाबचे (गोरख �च�च) झाड पहा. �याला उलटे झाड का �हणले 

जाते तु�ही सांगू शकाल का? कारण �याचे खोड �च�कले�या 
पासून झाडा�या वर�या आकारापे�ा �ंद आहे. झाडाखाली 
�वसावा �या आ�ण �या�या सावलीचे �च� काढा.
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