
या संचाची वैशिष्ठये: 
• भुर ांचां जग डोळ्म वभोय ठेलून म तीर गोष्टी आणण कोडी अगदी व ध्म  

वोप्म  ब ऴेत लरहशण्म त आरी आशेत.  

• प्रत्मेक गोष्ट एक  स्लतांत्र क ड ालय छ ऩरी आशे, म्शणजे भुर ांन  शली ती 
गोष्ट स्लत: ळोधून ल चण्म च  आनांद लभऱेर, आणण रश न रश न गट ांत 
त्म ांन  त्म लय चच ाशी कयत  मेईर.   

• प्रत्मेक गोष्टीत यांगीत चचत्र ेआशेत आणण भुर ांव ठी गोष्ट भुद्द भ भोठ्म  
अषय त छ ऩरी आशे.   

• प्रत्मेक लग ातीर भुर ांव ठी भ पक ककां भतीत दजेद य ल चन व हशत्म 
उऩरब्ध करून देण्म च  श  एक रश नव  प्रमत्न आशे.  

• ब यत त गोष्टीांच  भोठ च खजजन  आशे आणण अनेक लऴ ांऩ वून गोष्टी 
व ांगण्म चे अवांख्म प्रक य आऩल्म कड ेप्रचलरत आशेत. भुर ांन  
आऩल्म कडच्म  म  ऩयांऩयेची भ हशती व्श ली म  उद्देळ ने श  वांच तम य 
कयण्म त आर  आशे.   

• म त वलनोदी गोष्टी, ऩुय ण तीर गोष्टी तवेच रोककथ  अळ  वला प्रक यच्म  
गोष्टीांच  वभ लेळ कयण्म त आर  आशे.  

 
कथा झरना किासाठी? 
• ग्र भीण ब ग तीर फशुत ांळ भुरे शी लळषण च्म  प्रल श तीर ऩहशल्म च 

वऩढीतीर भुरे आशेत. त्म ांन  ळ ऱेत आणण घयी देखीर ऩ ठ्मऩुस्तक ांखेयीज 
इतय कोणतीच ऩुस्तके लभऱत न शीत.   

• भुर ांन  अभ्म व व्मततरयक्त अनेक प्रक यची ऩुस्तके ल च मर  लभऱ री तय 
त्म तूनच त्म ांची ळैषणणक षभत  ल ढत.े  गोष्टी ल चून केलऱ ब ऴ स न 
ल ढत ेइतकेच नव्शे, तय म  गोष्टीांभधून त्म ांन  जग कड ेऩ शण्म ची एक 
दृष्टी लभऱत.े   

• वांदबा नवरेरी अषये आणण ळब्द ल चण्म त भुरे यभत न शीत. जेव्श  लळकणे 
आणण लळकलणे शे कळ च्म  तयी वांदब ात वशजऩणे शोत,े तवे्श  भुर ांचे 
लळकणे आऩोआऩ शोत ेआणण त ेत्म ांच्म  रष तशी य शत.े  

कथ  झयन  - प्रस्त लन  
गोष्टीांच  श  झय  झुऱूझुऱू  ल शत तुभच्म कड ेमेत आशे. गोष्टीांचां शे अनोखां जग, 
ळांबय गोष्टी एकत्रत्रत केरेर  श  वांच, भुर ांऩमांत ऩोचलण्म च  श  एक प्रमत्न आशे. 



• गोष्टी भुर ांच्म  ब लन ांन  स्ऩळा कयत त आणण त्म ांच्म  कल्ऩन ळक्तीर  ल 
अलबव्मक्तीर  त्म भुऱे च रन  लभऱत.े  

• गोष्टी ल चत न  भुर ांच   त्म त वक्रीम वशब ग अवतो. त्म तीर व्मक्ती आणण 
घटन ांच  वांफांध त ेआऩल्म  जीलन ळी जोडू र गत त. आऩल्म  स्लत:च्म  
अनुबल तून त ेत्म ांच  अथा र लू र गत त.  

• म  वांच तीर गोष्टी तवेच इतय ऩुस्तके ल चण्म व ठी प्रत्मेक लग ाव ठी एक 
ज ग  ठयलून देत  मेईर. ऩुस्तके ल चण्म ची भुर ांन  वलम र गरी तय त्म तून 
अभ्म वक्रभ लळकण्म व ल वभजण्म वशी भोठीच भदत शोऊ ळकेर.   

• भुर ांची वलच यळक्ती, आकरन, आणण इतय कौळल्मे वलकलवत कयण्म व ठी 
लळषक ांन  एक व धन लभऱ ले श  देखीर श  गोष्टीांच  वांच प्रक लळत 
कयण्म भ गीर एक उद्देळ आशे.   

 

 
कथा झरनाची टीम 
 
कथ  झयन  म  वांच ची तनलभाती श्रीभती ऩी. वयस्लती, श्रीभती जव्श. वलजमक ांती, 
श्रीभती एर. एव. वयस्लती ल श्रीभती एव. य जरक्ष्भी म  त लभऱ ब ऴेतीर च य 
लळषणतज्जस ांनी केरी. त्म ांनी तनयतनय ळ्म  स्रोत ांतून शज यो गोष्टी जभलून त्म ांच े
वलश्रेऴण, ऩयीषण ल भूल्मभ ऩन केरे. भुर ांची भ नलवकत  रष त घेऊन क शी 
गोष्टी नव्म न ेलरहशल्म . करुण , भैत्री, त्म ग, वत्मवप्रमत , कल्ऩन ळक्ती अळ  
गुण ांच  वलळेऴ वलच य करून आणण त्म ांन  च रन  देण्म च्म  उद्देळ ने गोष्टीांची 
तनलड केरी. गोष्टीांच्म  फयोफयच त्म ांनी चचत्र ांकडशेी वलळेऴ रष हदरे क यण 
चचत्र ांभुऱे भुर ांच्म  कल्ऩन ळक्तीर  आणण जजस वेर  खतऩ णी घ तरे ज त.े  

२००३ भध्मे चतन थ ट्रस्ट, चेन्नई च्म  भदतीन े'कथई अरुवल' म  न ल न ेत लभऱ 
ब ऴेत श  गोष्टीांच्म  क ड ांच  वांग्रश प्रक लळत कयण्म त आर . चतन थ ट्रस्टच्म  
व तत्म ने लभऱण -म  वशक म ाफद्दर आम्शी त्म ांच ेवलळेऴ आब यी आशोत.  

गोष्टीांच्म  क ड ांच  श  वांग्रश भुख्मत: त लभऱ भ ध्मभ तून लळषण घेण -म  
भुर ांच्म  गयज ांच  वलच य करून तम य कयण्म त आर  शोत . ऩयांतु ब ऴ  आणण 
वांस्कृतीच्म  वीभ  ऩ य करून तो देळ च्म  क न कोऩ-म त रोकवप्रम झ र .  अनेक 
ळैषणणक वांस्थ ांनीशी म च  ल ऩय केर .   



ह दंी कथा झरना काडड (२००८)   
'रूभ टु यीड' म  हदल्रीतीर वांस्थेने हशांदी 'कथ  झयन ' क ड ांच्म  प्रक ळन ची भ गणी 
केरी आणण प्रक ळन च्म  क भ र  तथेऩ वूनच वुरुल त झ री. अनुल द ची वुरुल त 
चेन्नईतच झ री. त्म नांतय उत्तयेतीर लळषणतज्जस ांच्म  वशमोग ने गोष्टी आणण 
कोडम ांभध्मे हशांदी ब ऴेनुरूऩ फदर कयण्म त आरे.  'कथ  झयन ' म  न ल न ेश  वांग्रश 
२००८ भध्मे प्रक लळत झ र .  
अनुय ध  फज ज, ऩूनभ अयोय , इांहदय  ऩांचोरी, जजस्भत  शेभांत, भशफूफ तनळ  (हदल्री), 
गीत  ळभ ा (अशभद फ द), वी. भणीकां डन, जे. ऩद्मवप्रम , कनूवप्रम  केम र (चेन्न ई), 
वुजष्भत  फ नजी, रोहशत जोळी, हशतेंद्र उऩ ध्म म (जमऩूय), म  लळषणतज्जस ांचे वशक मा 
ल त्म ांच्म  फशुभोर वूचन ांलळल म 'कथ  झयन ' चे प्रक ळन ळक्म झ रे नवत.े 
(टांकरेखन- वुनीर कुभ य)  

  
भुर ांच्म  वलक व व ठी गोष्टीांच  उऩमोग कयण्म व ठी क शी वूचन : 
 
(अ) गोष्टी समजून घेणे: 
क्रभ र लणे- भुर ांन  गोष्टीतीर घटन ांच  क्रभ र लण्म व व ांग ले. 
भशत्त्ल च ेभुद्द-े गोष्ट व ांगून झ ल्म लय गोष्टीच  भुख्म वलऴम कोणत  शोत  त ेभुर ांन  
वलच य ल.े त्म ांन  गोष्टीतीर वांऩूणा चचत्र नजयेवभोय उबे कयण्म व भदत कय ली. आऩरे 
वलच य लरशून क ढ मर  व ांग ले. 
अांद ज फ ांधणे- गोष्ट ल चत अवत न  ऩुढे क म शोईर म फ फत भुर ांन  अांद ज कय मर  
व ांग .  
तुरन - गोष्टीतीर ऩ त्र ेल घटन  म तीर वभ नत  ल लेगऱेऩण ओऱख मर  व ांग . 
कल्ऩन  ल ल स्तल- कल्ऩन  आणण ल स्तल म तीर अांतय भुर ांन  वभजरे आशे की न शी 
शे त्म ांन  प्रश्न वलच रून ज णून घ्म . उद . तुम्श र  क म ल टत?े ख-म  आमुष्म त अवे 
शोऊ ळकेर क ? 

गोष्ट व ांग - भुर ांन  तीच गोष्ट त्म ांच्म  ऩद्धतीन ेव ांग मर  व ांग . त्म ांन  त्म ांच्म  
ब ऴेत आणण ळैरीत व्मक्त शोऊ द्म .  
स्लत:च ेभत- भुर ांन  गोष्टीतीर प्रत्मेक फ फीफ फत वलच य कय मर  प्रलतृ्त कय . 
कोणत ेऩ त्र तुम्श र  आलडरे? क  आलडरे? तुम्शी त्म च्म  ज गी अवत त तय क म 
केरे अवतते? अळ  प्रक यचे प्रश्न वलच य . गोष्टीचे त त्ऩमा लळषक ांनी वुयल तीर च 
भुर ांन  व ांग ूनमे. भुर ांन च त ेळोधू द्म ले.   



 (ब) सजृनात्मक अशिव्यक्ती 
• एक  भुर ने गोष्टीतीर एक ऩ त्र फन ल ेआणण इतय भुर ांनी त्म र  प्रश्न वलच रून 

कल्ऩनेन ेवांल द कय ल . 
• गोष्ट न टक स्लरुऩ त व दय कय ली.  
• भुर ांनी आऩल्म  कल्ऩनेच  ल ऩय करून गोष्टीची चचत्र ेक ढ लीत.  

• भुर ांनी आऩल्म  आलडीनुव य गोष्टीच  ळेलट फदर ल . ततर  नले न ल द्म ले. 

• भुर ांनी गोष्टीलय आध यीत भुखलटे, कठऩुतळ्म  ककां ल  इतय व धने फनल लीत. 

• भुर ांकडून नलीन गोष्ट तम य करून घ्म ली. एक  भुर ने एक ल क्म म्शण ले,  
दवु-म न ेत्म च्म ळी तनगडीत दवुये ल क्म कय ल,े अळ  प्रक ये वल ांनी लभऱून एक 
गोष्ट तम य कय ली.   

• तीन- च य ळब्द ांची क ड ेककां ल  चचत्र ांची क ड ेघेऊन भुर ांनी त्म तून एक गोष्ट 
तम य कय ली.   

• भुर ांचे गट फनल लेत. एक  गट न ेकोडी घ र लीत आणण दवु-म ने त्म ांची उत्तये 
ळोध लीत.  भुर ांन  लस्तू, प्र णी ककां ल  ऩष च्म  चचत्र ांची क ड ेककां ल  ळब्द ांची क ड े
देऊन त्म लरून कोडी फनल मर  प्रोत्व शन द्म ले.   

• भुर ांन  एक शस्तलरणखत तम य कय मर  भदत कय ली. त्म त भुर ांनी लरहशरेल्म  
कवलत , गोष्टी, चुटके, कोडी लगैये अव ले.   

• भुर ांच्म  कथ , कवलत , चचत्र ेलगैये लग ात र ल लीत ककां ल  त्म ांच  वांग्रश तम य 
कय ल .   

• गणणत, वभ जळ स्त्र, वलस न लगैये वलऴम लळकलत न  त्म वांफांचधत गोष्टीांकड े
रष लेध ले.  

प्रकािक 
य जरक्ष्भी श्रीतनल वन भेभोरयमर प उां डळेन (आय एव एभ एप) 

क्र.६ (ऩहशर  भजर ) १९ क्रॉव स्ट्रीट, इांहदय  नगय, (ऩ ण्म च्म  ट कीजलऱ)  
अडम य, चेन्न ई ६०००२०. पोन नां. ०४४ २४४२ १११३.  

इभेर: rsmf1944@gmail.com  website:www.rajifoundation.org.in 
 

प्र . य जरक्ष्भी श्रीतनल वन (य जी) म ांन  आमुष्मबय भुर ांभध्मे स्ल यस्म शोत ेल 
भुर ांभध्मे उत्व श यश ल  म व ठी आय एव एभ एप म  प उां डळेनची स्थ ऩन  
कयण्म त आरी. शी वांस्थ  लांचचत लग ातीर भुर ांव ठी, वलळेऴत: भुरीांच्म  ळैषणणक 
वलक व च्म  क माक्रभ व ठी भदत कयत.े  कथ  झयन  म  वांग्रश चे प्रक ळन वलन  नप  
म  तत्त्ल ने, ळैषणणक उद्देळ न ेकयण्म त आरे आशे.    



गोष्टींचा खजजना 
गोष्ट ऐकण्माचा भोश वगळमाींनाच शोतो. गोष्ट ऐकताना खूऩच भजा 

मेत ेआणि कधी कधी तय गोष् ऐकताना आऩि तशान, बूक आणि 

झोऩवुद्धा वलवरून जातो. गोष्ट वाींगामरा आणि ऐकामरा कुिारा 
आलडत नाशट?  आताऩमतं आऩि ककती तयट गोष्ट ऐकल्मा 

आणि वाींगगतल्मा अवतीर ना? त्मा भोजता तयट 
मेतीर का? गोष्ट ककती तयट प्रकायच्मा अवतात- 

झाडा-पुराींच्मा, ऩळू-ऩषाींच्मा, याजा-यािीच्मा, ळूय 

लीयाींच्मा, जादचू्मा, खूऩ ऩूलीच्मा काऱातल्मा, आजी 
-आजोफाींनी वाींगगतरेल्मा, गभती जभतीच्मा, नाशट 
तय वलचाय कयामरा रालिा-मा!  
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मा गोष्ट मेतात तयट कुठून माचा तुम्शट कधी वलचाय केरा 
आशे का? भग चरा तय आज आऩि गोष्टचीच गोष् ऐकूमा.  

एका गालात एक भािूव यशात शोता. एक ददलळी त्माच्मा 
मभत्रानीं त्मारा एक गुवऩत वाींगगतरीं. फयेच ददलव त्मानीं शे 

गुवऩत कोिाराच वाींगगतरीं नाशट. भग त्माच ेऩो् योज थोड े

थोड ेपुग ूरागरे. अखेय एक ददलव न याशलून त्मान ेत ेगुवऩत 

आऩल्मा फामकोरा वाींगगतरीं.  

भग काम? त्माच्मा फामकोचीं ऩि ऩो् पुगू रागरे. ततरा 
ऩि शे गुवऩत रऩलून ठेलामरा जभेना. भग फागेत जाऊन 

ततन ेएका खड्मारा  शे गुवऩत वाींगगतरीं आणि लय भाती 
्ाकून तो खड्डा फुजलून ्ाकरा. काशट ददलवाींनी त्मा 
खड्डमातून आरीं एक झाड. त्मा राकडाची कोिीतयट एक 

फावयट केरट.  



फावयटने त ेगुवऩत वगळमा गालारा वाींगगतरे. 

आता आकिका देळातरट आिखी एक गोष् ऐका.  
खूऩ लऴााऩूली एक शोता उींदटय. तो वगऱीकड ेफागडत अवे. 

याजाच्मा भशारात, झोऩडीत, घयात अवा वगऱीकड े

कपयामचा.  

घयाच्मा मबींतीतल्मा एका बोकात रऩून तो वगळमा  
गोष्ट ऐकत अवे. त्मा वगळमा गोष्ट तो झाडाखारच्मा  
एका खड्ड्मात रऩलून ठेलत अवे. त्मारा मा गोष्ट पायच  

आलडत अवत.  

उींदटय काम कयतो त ेएक कोल्शा रऩून छऩून फघत अवे.  

एक ददलव कोल््माने तो खड्डा उकयामरा वुरुलात केरट.  
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कोल््माने जवा खड्डा उकयामरा 
वुरुलात केरट, तळा गोष्ट फाशेय मेऊन 

वैयालैया ऩऱू रागल्मा. त्मा ददलवाऩावून 

आजऩमतं मा गोष्ट जगाच्मा  
कानाकोऩ-मात वगऱीकड ेकपयताशेत.  

त्मा तुभच्मा आभच्माकड ेवुद्धा आल्मा 
आशेत. त्मा थोड्माळा फदरून आऩि त्मा 
आऩल्मा मभत्र-भैत्रत्रिीना वाींगतो आणि  

भग त्मा आिखी दयूलय ऩवयत जातात.   



02 शत्ती आणण कुत्र्माची भैत्री  
खूऩ ऩूलीची गोष्ट आशे. काळीभध्मे ब्रह्भदत्त नालाचा एक याजा 

याज्म कयत अवे. त्माच्माकड ेएक शत्ती शोता.  भाशूत त्मा शत्तीची 
पे्रभाने देखबार कयीत अवे.   

भाशूत योज वकाऱी शत्तीरा आंघोऱ 

घारी आणण भग त्मारा खामरा देई.  

भाशुताचा कुत्रा ऩण योज ततथ ेमेत अवे.  

शत्ती आणण कुत्रा योज एकत्रच जेलामचे. 
थोड्माच ददलवांत शत्ती आणण कुत्र्माची 
छान दोस्ती जभरी.  



शत्ती नेशभी कुत्र्माची लाट ऩशामचा. कुत्रा आरा नाशी तय शत्ती काशी खामचा 
नाशी.  कुत्रा ऩण शत्तीळी खूऩ खेऱामचा. त्माच्मा वोंडलेय चढून झोके घ्मामचा.  

आऩरा मभत्र ददवत नाशी 
म्शणून शत्तीरा पाय उदाव लाटू 

रागरं. त्मान ंखाणं-पऩणं वोडून 

ददरं. आंघोऱीराशी जाईना. 
ददलवबय नुवताच फवून याशू 

रागरा.  
 

शत्ती काशी खात-ऩीत 

नवल्माची फातभी याजाऩमतं 

ऩोचरी. याजान ेशत्तीची 
पलचायऩूव कयामरा आऩल्मा 
एका भंत्र्मारा ऩाठलरे.   

एक ददलव भाशुतारा ऩैळाची पाय 

गयज शोती म्शणून त्मान ंआऩरा कुत्रा 
पलकून टाकरा.  कुत्र्मारा खूऩ लाईट 

लाटरं, ऩण तो बफचाया काम कयणाय? 

भुकाट्माने आऩल्मा नव्मा घयी तनघून 

गेरा.   



भंत्र्माने आवऩावच्मा 
रोकांकडशेी चौकळी केरी. रोकांनी 
वांगगतरं की कुत्रा तनघून 

गेल्माऩावून त्मा द:ुखानेच शत्ती 
उदाव आशे. कुत्रा गेरा त्मा  
ददलवाऩावूनच त्मान ेखाणं-पऩणं 

वोडरे आशे.   

 

शी गोष्ट भंत्र्मानी याजारा 
वांगगतरी. याजान ेरगेच ढोर 

लाजलून दलंडी पऩटलरी की 
ज्माच्माकड ेभाशुताचा कुत्रा अवेर, 

त्मान ेत्मारा रगेच वोडून द्मालं.  

 

ज्माने भाशुताकडून कुत्रा 
पलकत घेतरा शोता, त्मान ेऩण शी 
दलंडी ऐकरी.  

शत्तीजलऱ जाऊन भंत्र्मान ेत्माची तऩावणी केरी. शत्तीरा  
काशीच आजाय नव्शता.  भंत्र्मान ेपलचाय केरा की मारा  
नक्कीच कवरी तयी काऱजी रागरी अवणाय.  
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भग काम, याजाची आज्ञा ऐकल्माफयोफय त्मान ेकुत्र्मारा फांधरेरी दोयी 
काऩून टाकरी. कुत्रा उड्मा भायत, धालत ऩऱत शत्तीकड ेगेरा.  

दोन्शी मभत्र एकभेकांना ऩाशून अगदी खूऴ झारे.  शत्तीन ेआऩल्मा वोंडनेे 
कुत्र्मारा उचररं आणण आऩल्मा डोक्मालयच फवलरं! त्माच्मा डोळ्मातून  

आनंदान ेअश्रू लाशू रागरे.   

 

भाशूत ऩऱत ऩऱत जाऊन शत्तीवाठी खाणं घेऊन आरा. शत्तीन े

ऩदशल्मांदा कुत्र्मारा बयलरं आणण भगच आऩण खाल्रं.  

  

जातक कथा  



03 नऊ की दहा  
एकदा एक व्याऩारी आऩऱे १० उंट घेउन ळालळंटातून 

प्रळास करत होता. तो एका उंटाळर बसून ऩुढे जात होता, आणण 

बाकीच ेनऊ उंट त्याच्या मागे मागे येत होत.े  

जाता जाता व्याऩा-याच्या मनात ऴंका आऱी की 'बाकीच े

सगले उंट मागे येताहेत ना?'  त्याने मागे ळलून ऩाहहऱं आणण 

मोजायऱा सुरुळात केऱी, "एक, दोन, तीन, चार, ऩाच, सहा, 
सात, आठ, नऊ... 



अरे, एक उंट कमी आहे." व्याऩारी ऱगेच खाऱी 
उतरऱा. आणण आऩल्या हरळऱेल्या उंटाऱा सगलीकड े

ऴोधू ऱागऱा.  

खूऩ ऴोधूनही उंट काही साऩडनेा. त्याऱा ळाटऱं,  

की आऩऱी मोजताना काही तरी चूक झाऱी असेऱ. 

ऩरत एकदा मोजून ऩाहूया.  एक, दोन...  



असं कसं झाऱं? हे काय, सगले उंट तर इथेच आहेत. आनंदाने व्याऩारी 
ऩरत उंटाळर बसऱा आणण ऩुढे ननघाऱा.  थोड्या ळेलाने त्याऱा ऩरत एकदा 
ऴंका आऱी. मागे ळलून उंट मोजऱे, तर त ेनऊच होत.े  

व्याऩारी गडबडीने खाऱी उतरऱा आणण हरळऱेऱा उंट ऩरत ऴोधू ऱागऱा. 
ऩण उंट कुठेच हदसेना. दमून भागून अखेर तो बाकीच ेउंट उभे होत ेनतथे ऩरत 

आऱा.  ऩरत एकदा उंट मोजऱे.  

'काय चमत्कार! दहाच्या दहा उंट इथेच  

उभे आहेत की! उन्हामुले माझ्या डोक्यात  

काही तरी गोंधल झाऱेऱा हदसतो' असं  

स्ळत:ऴीच ऩुटऩुटत तो ऩरत उंटाळर बसऱा.  
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चौथयांदा मागे ळलून त्यान ेऩरत एकदा उंट मोजऱे.   

'हे काय? ऩरत नऊ उंट? दर ळेली एक उंट का कमी 
ऩडतोय?' व्याऩा-याऱा काहीच समजेना.  

खूऩ वळचार करून त्यान ंठरळऱं, 'जेव्हा जेव्हा मी 
उंटाळर बसतो, तवे्हा तवे्हा एक उंट हरळतो. आता मी 
त्यांच्याबरोबर चाऱतच जातो कसा.' असा वळचार करून 

व्याऩारी कडक उन्हात उंटाना घेऊन चाऱतच ननघाऱा.  



04 जादचूी ऩेन्सिर 

कासिभरा चचत्र ंकाढामरा खूऩ आलडत अिे.  टोकदाय दगड आणण काडमांनी 
तो भऊ जसभनीलय चचत्र ंकाढत फिामचा.  ऩेन्सिर वलकत घ्मामरा त्माच्माकड ेऩैिे 

नव्हत.े  

एकदा त्माच्मा भनात वलचाय आरा, 'भाझ्माकड ेऩेन्सिर अिामरा हली होती. 
भग भरा ककती छान छान चचत्र ंकाढता आरी अिती!' तलेढ्मात त्मारा एक 

म्हाताया बेटरा. त्मान ेकासिभरा एक ऩेन्सिर ददरी.  

'मा ऩेन्सिरीन ेकाढरेरी चचत्र ंपक्त 

गयीफांनाच दे.' अिं िांगून तो म्हाताया 
ननघून गेरा.  



कासिभरा खूऩ आनंद झारा. त्मान ंएक कोंफडीच ंचचत्र काढरं. 
आणण काम आश्चमय! एकदभ त्मा चचत्राची खयीच कोंफडी झारी! भग 

त्मान ेएक भांजयाचं चचत्र काढरं. त्माच ंऩण खयंच भांजय झारं! अये, 

ही तय जादचूी ऩेन्सिर ददित!े  

भग कािीभन ेएक झेंडूच्मा पुराचं चचत्र काढरं, त ेही खयंच 

पूर झारं! भग त्मान ेलही, बोलया, िदया, पुरं अळी ननयननयाऱी 
चचत्र ंकाढरी- ती िगऱीच्मा िगऱी खयी झारी! गयीफांनी जे काही 
भाचगतरं, त्मा िगळ्माची  कािीभन ेत्मांना चचत्र ंकाढून ददरी.  



रलकयच ही फातभी याजाऩमतं ऩोचरी. याजान ेकासिभरा फोरालरं 

आणण त्मारा िोसमाच्मा नाणमांनी गच्च बयरेरं झाड काढून द्मामची 
आज्ञा केरी.   

"भहायाज, आऩल्माकड ेतय ऩुष्कऱ धन-िंऩत्ती आहे. भी पक्त 

गरयफांिाठीच चचत्र काढतो" अिं म्हणून कासिभन ेचचत्र काढामरा नकाय 

ददरा.   

याजारा माचा पायच याग आरा. त्मान ेनोकयांना आज्ञा केरी, "मारा 
तुरंगात नेऊन टाका." 
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ऩण कासिभ तुरंगात स्लस्थ थोडाच फिणाय होता? तो तय हुळायच 

होता.  त्मान ेआऩरी जादचूी ऩेन्सिर घेतरी आणण ककल्रीच ंचचत्र 

काढरं. ला! आता ती खयी ककल्री झारी.  त्मान ंककल्रीन ंरगेच तुरंगाच ं

कुरूऩ उघडर ंआणण ऩऱून गेरा.   

  

भरेसळमातीर गोष्ट  



05 

माकड ंझाऱी माली 

खूऩ ळवाांऩूळीची गोष्ट आषे. एका राजान ेआनंदाच्या प्रशंगी खूव षोऊन 

आऩल्या शगळ्या नोकरांना शुट्टी ददऱी.  शळवजण आनंदाने आऩाऩल्या घरी 
ननघून गेऱे.  ऩण राजाच्या मषाऱातऱा माली मात्र गेऱा नाषी.   

माली वळचारात ऩडऱा, 'जर मी ननघून गेऱो तर बफचारी झाड-ंझुडुऩं 

ळालून जातीऱ.  आता काय कराळ?ं' थोडा ळेल वळचार करून तो फागेत 

राषणा-या  माकडाकड ेगेऱा.  



त्यान ेमाकडाच्या टोलीच्या मुख्याऱा 
म्षटऱे, "तुम्षी शगले फागेत आनंदात 

राषता. पलं, दाणे षळ ेनततके खाता. 
झाडांळर झोके घेता, उड्या मारता, खेलता. 
मग आज मऱा थोडी मदत कराऱ का?"  

मुख्य माकडान ेऱगेच म्षटऱे, "षो तर, 

नक्कीच करू की! काय करायच ंशांग."  

माळ्यानं उत्तर ददऱं, "तुम्षी 
शगळ्यानी ममलून इथल्या शगळ्या झाडांना 
ऩाणी घाऱायच.ं शंध्याकाली उन्षं कमी 
झाल्याळर ऩाणी घाऱा." 



माळ्यान ंत्यांना ऩरत एकदा शांगगतऱं, "नीट ऱस  

ठेळा. जरूर तळेढंच ऩाणी घाऱा. उगाच जास्त नको." मग 

तो ननधावस्त षोउन आऩल्या गाळी गेऱा.  

शंध्याकाल षोताच शगली माकड ंउत्शाषाने कामाऱा 
ऱागऱी.  त्यांच्या प्रमुखानं त्यांना आठळण करून ददऱी, 
"प्रत्येक झाडाऱा योग्य नततकंच ऩाणी घाऱा."  

एका माकडाने वळचारऱं, "ऩण प्रत्येक झाडाऱा ककती 
ऩाणी षळंय त ेआऩल्याऱा कशं कलेऱ?"  

आता प्रमुखषी वळचारात ऩडऱा. मग म्षणाऱा, 
"प्रत्येक झाडाची मुलं ऩषा. मूल ऱांफ अशेऱ, तर जास्त 

ऩाणी घाऱा. आणण मूल ऱषान अशेऱ, तर कमी ऩाणी."   
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षे ऐकून माकडानी एक एक करत शगळ्या 
 झाडांची मुलं तऩाशऱी आणण मगच ऩाणी घातऱं.  

दशु-या ददळऴी माली कामाळर ऩरत आऱा, तर 

काय... अरे फाऩरे... शगली झाड ंजममनीळर ऩडऱेऱी!  

ज्याच ंकाम त्यानंच कराळं, दशु-यानं केऱं तर 

शत्यानाऴ!  

जातक कथा 



06 अध ंतुझं, अध ंभाझं 

खूऩ लऴांऩूलीची गोष्ट आशे. एका ळेतक-मारा बुईभुगाचं ऩीक घ्मामचं 
शोत.ं जंगराजलऱची जभीन रयकाभीच ऩडरेरी शोती. ळेतक-मानं जभीन 

नांगयरी, फी ऩेयरं आणण पऩकाची लाट ऩाशू रागरा.  

दयू उबे याशून एक अस्लर योज त्माच्माकड ेऩशात अवे.   



एक ददलव अस्लर 

त्माच्माजलऱ आरं आणण त्मारा 
धभकी देउन म्शणारं, "ए ळेतक-मा, 
भी तुरा खाऊन टाकेन."  

ळेतकयी तय बीतीने काऩामराच रागरा. भग धीय करून तो म्शणारा, 
"अस्लरदादा, भरा खाऊ नकोव ये! एकदा बुईभुगाच्मा ळेंगांचं ऩीक आरं ना,  
की आऩण दोघे त ेअध ंअध ंलाटून घेऊमा.  भुऱाकडचा बाग भी घेईन आणण 

जमभनीलयचा बाग तू घे." अस्लरारा ळेतक-माच ंम्शणणं ऩवंत ऩडरं.  

ळेतक-माने ळेतात खूऩ कष्ट केरे. बुईभुगाचं ऩीक खूऩ छान आरं. आता 
ऩीक काऩण्माचा ददलव उगलरा.  अस्लरशी आऩरा दशस्वा भागामरा आरं.   

अगोदय ठयल्माप्रभाणे ळेतक-माने जमभनीच्मा लयचा बाग अस्लरारा 
ददरा.  भग आऩल्मा दशश्माचा भुऱाकडचा बाग गाडीत बरून तो ननघारा.   



"थांफ!" अस्लर जोयात ओयडरं. "भरा भुऱाकडचा बाग चाखून फघामचा 
आशे." अस्लरान ंभुऱाकडचा काशी बाग खाऊन ऩदशरा.  यागाने तो जोयातच 

ओयडरा, "तू भरा पवलरं आशेव. भुऱाच्मा फाजूराच छान चल आशे. पांद्मा 
आणण ऩानांना काशीच चल नाशी. आता ऩयत कधीशी मा फाजूरा मेऊ नकोव." 

ळेतक-माने अस्लराची वभजूत काढत म्शटरं, "यागालू नकोव ये 

अस्लरादादा! ऩुढ्चच्मा लेऱेव तू भुऱाकडची फाजू घे, भी पांदीची फाजू घेईन. भग 

तय झारं?" 

ऩुढल्मा लेऱेव ळेतक-माने त्माच जागी भक्माच ंऩीक घेतरं.  मा लेऱी देखीर 

बयघोव ऩीक आरं.  भग काऩणीचा ददलव आरा.  अस्लर आऩरा दशस्वा 
भागामरा आरं. ळेतक-माने भुऱाकडची फाजू अस्लरारा ददरी आणण कणवं 

गाडीत बरून घाईघाईने ननघून गेरा.   
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अस्लराने भूऱ खाऊन ऩादशरं. "ळी! ळी! मारा तय काशीच चल नाशी. 
अवं शोम! म्शणजे ळेतक-मानं भरा ऩयत एकदा पवलरंम तय! आता मेऊ दे 

त्मारा, म्शणजे चांगरा धडा मळकलतो." यागालून अस्लर ळेतक-माची लाट 

ऩशात फवरं. 

ऩण ळेतकयी थोडाच आता ऩयत मेणाय शोता!    



07 घय फदरा फघ ू 

एका गालात धनीयाभ नालाचा एक श्रीभंत भाणूव यशात शोता. 
त्माच्मा घयाच्मा डाव्मा फाजूरा एक रोशायाचं घय शोत ंआणण उजव्मा 
फाजूरा यशात शोता एक वुताय  



ददलवबय रोशायाच्मा घयातून मेणाया घणाचा आलाज ऐकून  धनीयाभचे 
कान ककटून जामच.े दवु-मा फाजूने वुतायाच्मा घयातून राकूड काऩण्माचा 
आलाज. धनीयाभरा माचा पायच त्राव व्शामचा. आलाजाने त्मारा काशीच 

वुचामच ंनाशी आणण धड झोऩशी मामची नाशी.   

"काम फयं कयालं?" धनीयाभने फयेच ददलव वलचाय केरा.  भग एक ददलव 

त्मान ेरोशायारा आणण वुतायारा फोरालरं आणण वांगगतरं, "तुभच्मा घयातून 

इतका आलाज मेतो, की भरा झोऩ वुद्धा मेत नाशी.  तुम्शी दोघांनी आऩरी घयं 

फदरा ऩाशू. त्माच्मा फदल्मात भी तुम्शारा शल ेतलेढे ऩैवे देईन." 



"ठीक आशे, आम्शी तवेच करू" अवं म्शणून दोघेशी ततथून तनघून 

गेरे.  थोड्माच लेऱात त्मांनी आऩरं वाभान गाडीत बयरं. त्मांना ततथून 

तनघारेरे ऩाशून धनीयाभ अगदी खूऴ झारा.  

"फयं झारं! दोघांनी घयं रयकाभी केरी! आता तयी भरा चांगरी झोऩ 

घेता मेईर" अवा वलचाय करून तो झोऩामरा गेरा.   
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दवु-मा ददलळी वकाऱी धनीयाभच्मा घयाच्मा डालीकडून आणण 

उजलीकडून ऩयत तवेच आलाज मामरा रागरे. धनीयाभरा काशीच वभजेना.  
त्मान ेआऩल्मा नोकयारा काम चाररंम त ेफघामरा ऩाठलरं.   

ऩयत मेऊन नोकयान ेवांगगतरं, "वाशेफ, दोघांनीशी आऩाऩरी घयं  

फदररी आशेत.  रोशायाच्मा घयात आता वुताय याशतोम आणण वुतायाच्मा 
घयात रोशाय!"  

 कोरयमातीर गोष्ट 



08 ऩऺी कोणाचा 

सकाऱची लेऱ होती. फागेत खूऩ यंगीफेयंगी पुरं  

उभररी होती. ऩऺी ककरबफर कयत होत.े  

याजकुभाय ससद्धाथथ फागेत पेयपटका भायत होता.  
अचानक एका ऩऺाची ककंकाऱी त्माच्मा कानालय आरी. 
सगऱे ऩऺी घाफरून इकड-ेततकड ेउडामरा रागरे.  

हे ऩाहून ससद्धाथथ वलचायात ऩडरा,  
'मा सगऱमा ऩऺांना अचानक काम झारं?' 

तलेढ्मात त्माच्मा ऩामाजलऱ एक हंस मेऊन 

ऩडरा.  त्मारा एक फाण रागरा होता आणण 

द:ुखान ेतो वलव्हऱत होता.  



ससद्धाथाथन ेहंसारा अरगद उचरून घेतरं. त्माच्मा ळयीयात घुसरेरा 
फाण हरक्मा हाताने काऱजीऩूलथक फाहेय काढरा. त्माच्मा जखभेलय भरभ 

रालरं आणण पे्रभाने त्मारा भांडीलय घेऊन जोजलू रागरा.  तवे्हा कुठे 

बीतीनं काऩणाया हंस थोडा ळांत झारा.   

थोड्माच लेऱात ससद्धाथथचा बाऊ देलदत्त ऩऱत ऩऱत ततथे आरा 
आणण म्हणारा, "ऩऺी भरा दे, तो भाझा आहे."  



ससद्धाथथ म्हणारा, "ऩऺी भाझा आहे.  भी त्मारा लाचलरं आहे." 

असं म्हणून ऩक्ष्मारा अरगद हातात घेउन तो याजभहाराकड ेजाऊ 

रागरा.  देलदत्तही त्माच्मा ऩाठोऩाठ तनघारा.   

दोघेही याजाकड ेगेरे.  देलदत्तान ेयाजाकड ेतक्राय केरी,  
"ससद्धाथथ भाझा ऩऺी भरा देत नाही." 

ससद्धाथथ म्हणारा, "वऩताश्री, देलदत्तान ंफाण भारून ऩक्ष्मारा 
जखभी केरं. ऩण भी त्माचा जील लाचलरा आहे, म्हणून हा  
ऩऺी भाझा आहे.   
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देलदत्त म्हणारा, "नाही वऩताश्री, हा ऩऺी भरा सलाथत प्रथभ ददसरा, 
म्हणून तो भाझा आहे."   

याजा थोडा लेऱ वलचायात ऩडरा. भग त्मान ेआऩरा तनणथम सांगगतरा, 
"देलदत्त, तुरा ऩक्ष्मारा भायामच ंहोत,ं ऩण ससद्धाथथनं तय त्मारा लाचलरं 

आहे. भायणा-मा ऩेऺा लाचलणाया अगधक शे्रष्ठ असतो, म्हणून हा ऩऺी 
ससद्धाथथचाच आहे."   



09 उंट आणण कोल्हा 
"उंटदादा, त्मा नदीच्मा ऩरीकडल्मा ळेताकड ेऩहा तयी! ततथे ककती 

छान काकड्मा आल्मा आहेत. आऩण आज ततकड ेजाऊमा का?" कोल््मानं 

आतुयतनंे वलचायरं.  

उंट म्हणारा, "हो जाऊमा की!" उंटान ंकोल््मारा आऩल्मा ऩाठीलय 

फसलरं. दोघं नदी ओरांडून काकडीच्मा ळेतात घुसरे आणण आनंदान ं

काकड्मा खाऊ रागरे. काकड्मा पायच चवलष्ट होत्मा.   



कोल््माचं ऩोट तय रहानच होत.ं दोन-चाय 

काकड्मा खाल्मालय त्माच ंऩोट बयरं. ऩोट बयल्मालय  

तो आनंदान ंइकड ेततकड ेउड्मा भायत कपरू रागरा.  
उंट आऩरा काकड्मा खाण्मातच यभरा होता.   

"उंटदादा, तुझं अजून खाऊन झारं नाही का?" कोल्हा त्मारा सायखा 
सायखा वलचारू रागरा.   

उंटान ंउत्तय ददरं, "भाझं ऩोट भोठं आहे ना? अजून अध ंदेखीर बयरं 

नाही. थोडा लेऱ गप्ऩ फस आणण भरा जया आयाभात खाऊदे फघू!"  

ऩण कोल््मारा कुठरा धीय तनघामरा! "ऩोट बयरं की भरा गप्ऩ 

फसताच मेत नाही." असं म्हणून कोल्हा आकाळाकड ेतोंड करून "ऊssहूsss  

ऊssहूsss" असा आलाज काढामरा रागरा.   



कोल््माचा आलाज ऐकून आजूफाजूच्मा गालातरे रोक काठ्मा घेऊन 

धालतच आरे. त ेऩाहून कोल्हा ऩऱत सुटरा आणण नदीककनायी जाऊन थांफरा.   

बफचाया उंट! त्मारा काही ऩऱता आरं नाही आणण तो गालक-मांच्मा हातात 

साऩडरा. गालक-मांनी त्मारा चांगरा चोऩ ददरा. भग उंट बफचाया यडत खडत 

नदीककनायी ऩोचरा.   

कोल््मानं लाईट लाटल्माच ंनाटक कयत म्हटरं, "अयेये! ककती भायरं ये तुरा! 
भरा फघूनच ककती लाईट लाटतंम."  

उंट म्हणारा, "फयं, त ेजाऊदे ये! आता 
रलकय भाझ्मा ऩाठीलय फस. आऩण इथून 

तनघूनच जाऊमा." दोघे नदीच्मा भध्मालय मेऊन 

ऩोचरे. उंट अचानक थांफरा आणण आऩरी कंफय 

हरलत डालीकड-ेउजलीकड ेडोरू रागरा.   
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कोल््मानं घाफरून वलचायरं, "अये दादा, असा का डोरतोमस? 

अळान ंभी नदीत ऩडने ना!"  

उंट म्हणारा, "ऩोटबय जेलण झारं की अळी नदीत डोरामची भरा 
सलमच आहे. भी तयी काम करू?" असं म्हणून उंट नदीत आणखीच 

जोयात डोरू घेऊ रागरा.  

बफचाया कोल्हा भात्र आता नदीत ऩडरा!  

 ऩंचतंत्रातीर गोष्ट  



10 

शुळाय काटकी 

गाणं ऐकण्मात काटकी अगदी यंगून 

गेरी. ततरा कोककऱेचं कौतुक कयामचं शोत,ं 

ऩण ततरा फोरता मेत नव्शतं.   

ऩुढे गेल्मालय आऩरं खाणं गोऱा कयत 

अवरेरी खारूताई ततरा ददवरी.  

"कट" अवा आलाज झारा आणण 

झाडालरून एक काटकी तुटून खारी ऩडरी.  

तुटरेरी काटकी भुकाट्मानं ऩडून 

यादशरी का?  

भुऱीच नाशी. ती वगऱीकड ेकपयामरा 
तनघारी.  नदीतून लशात जाताना, तयंगत, 

खेऱत जामरा ततरा खूऩ भजा मेत शोती.   

भध्मेच ततरा गाण्माचा आलाज आरा, 
ततन ंलय ऩादशरं, तय कोककऱा गात शोती.   



द:ुखी शोउन काटकी धडऩडत आऩल्मा 
घयाकड ेतनघारी.   

घयी आल्मालय ततन ंभागं लऱून 

ऩादशरं तय काम! अये ला! चारता चारता 
भातीलय एक छान येघ उठरी शोती! काटकी 
त ेऩाशून पायच खूऴ झारी.   

काटकीरा ततरा वांगामच ंशोत ंकी, 
'भाझ्माकड ेऩण दाणे जभलामची छान 

मुक्ती आशे,' ऩण ती गप्ऩ फवरी.  एका 
काटकीलय कोण वलश्लाव ठेलणाय?  

आणखी थोड ंऩुढे गेल्मालय ततरा 
बेटरा एक फेडूक. फेडूकभाभा कवलता 
लरशीत फवरा शोता.   

ततराशी त्माच्मा कवलतते दोन-चाय 

ओऱी लरशून त्मारा भदत कयामची शोती. 
ऩण त ेकवं कयणाय?  

जलऱच्मा एका झाडालय ततरा एक 

गुराफाचं पूर ददवरं.   

ततरा पुरारा वांगामच ंशोत,ं "तू ककती 
वंुदय आशेव!" ऩण ततरा आऩल्मा भनातरं 

पुरारा काशी वांगता आरं नाशी.   



ती बयाबय चचत्र काढू रागरी.  
जंगरातल्मा जलभनीलय एक वंुदय चचत्र 

तमाय झारं. आजऩमतं त्मा जंगरात अवं 

चचत्र कुणीच ऩादशरं नव्शतं.   

भग वगळ्मानी लभऱून काटकीचं 
खूऩ कौतुक केरं, ततचा उत्वाश आणखी 
लाढलरा.  

ततन ंआणखी थोड्मा येघा काढल्मा 
आणण त्माच ंचचत्र शोऊ रागरं.   

जळी जळी ती चचत्र काढामरा रागरी, 
तळी वगऱी झाड,ं पुरं, प्राणी, ऩषी वगऱे 

ततच्माकड ेरष देऊन फघू रागरे. ऩण 

काटकीनं भात्र त्मांच्माकड ेऩादशरं वुद्धा नाशी. 
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अयेये! थोड्माच लेऱात काटकीनं 
काढरेरं वंुदय चचत्र ऩुवरं गेरं.  

ऩण काटकीरा त्माफद्दर  भुऱीच लाईट 

लाटरं नाशी. ततरा आता वभजरं शोत ंकी 
ततरा लाटेर तवे्शा ती माशूनशी अचधक वंुदय 

चचत्र काढू ळकेर आणण आऩल्मा भनातल्मा 
वगळ्मा गोष्टी वांगू ळकेर.   

पुरऩाखयं गाऊ रागरी. झाड ंझोके 

घेऊन काटकीचं कौतुक करू रागरी. 
गुराफवुद्धा काटकीकड ेऩाशून कौतुकानं शवू 

रागरा.  

'टऩ...टऩ...टऩ...' तलेढ्मात ऩाऊव 

ऩडामरा रागरा. वगऱे प्राणी इकड ेततकड े

जाऊन रऩून फवरे.   

'क्रेव्शय स्टटक'  

मा जॉन रेकनय मांच्मा कथेलय आधारयत   



11 भाकडाचं पऩल्रू पऱं खातं 
एक ददलस भाकडाचं पऩल्रू एका कलरगंडाच्मा ळेतात गेरं. त्मान ं

ऩदिल्मांदाच कलरगंड ऩादिरं िोत.ं एक कलरगंड तोडून त ेत्माचं जाड सार 

खाऊ रागरं.  
खूऩ प्रमत्न करून जेभतभे दोन घास खाल्मालय 

त्मान ंत ेपेकून ददरं आणण म्िणारा, "ळी! कलरगंडाची 
चल कािीतयीच आिे." 

जलऱच एक लासरू उबं िोत,ं त ेम्िणारं, 

"कलरगंडाचा गय खातात, सार नािी कािी." 



लासयाचं म्िणणं ऩूणणऩणे न ऐकताच पऩल्रू ऩऱामरा रागरं आणण 

म्िणारं, "गय खामचा असतो, िे काम भरा भादित नािी का?" 

भग पऩल्रू एका खयफुजाच्मा ळेतात 

गेरं.  त्मान ंएक खयफूज तोडरं, आणण 

त्माच्मा बफमा खाऊ रागरा.   

गाढलाच ंएक पऩल्रू त्माच्माजलऱ आरं, 

आणण म्िणारं, "अये फाफा, सारीच्मा आत जो 
भऊ गय असतो ना, तो खामचा असतो. बफमा 
नािी."  



भाकडानं तोंडातरा घास थुंकून टाकरा आणण म्िणारा, "त ेतय 

भरा आधीऩासूनच भादित िोत.ं"   

भग भाकडाचं पऩल्रू फदाभाच्मा झाडालय चढरं. त्मान ंएक फदाभ 

तोडरा आणण खामरा रागरा. तलेढ्मात एक नीरकंठ ऩक्षी उडत उडत  

ततथे आरा आणण म्िणारा, "अये, फदाभाचा फािेयचा बाग नसतो 
खामचा... " 

छोट्मा भाकडानं त्माचं म्िणणं अर्धमाणलय तोडरं आणण म्िणारा, 
"भरा सगऱं भादित आिे."  त्मान ंफदाभाच्मा आतल्मा कलचात दात 

घुसलरा. "आई आई गं! भाझा दातच ऩडरा!" आणण भाकडानं झाडालरून 

एकदभ खारी उडीच भायरी.   
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भग छोटं भाकड एका नाळऩतीच्मा झाडालय चढरं. एक नाळऩती तोडरी आणण 

पांदीलय आऩटून आऩटून ततचा रगदा केरा आणण भग त्मातरी फी खाऊ रागरा.  
"छी! छी! ककती कडू आिे!"  

नीरकंठ ऩयत त्माच्माकड ेउडत आरा आणण पलचायरं, "कळी आिे चल?" 

भाकडाच्मा पऩल्रारा आता तय पायच याग आरा िोता. त्मान ंनाळऩती नीरकंठाकड े

पेकरी आणण ओयडरा, "भी आता कधीच पऱं खाणाय नािी."   

 चचनी गोष्ट 

नीरकंठानं त्मारा ऩयत सभजालरं, "अये, फदाभाचं आतरं 

कलच नसत ंखामच,ं त्माच्मा आतरी फी खामची असत.े"  
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ओऱखा ऩाहू 

धालत ऩऱत धडऩडत धडऩडत 

खडमाांभधून उडमा भायत  

दयू दयूऩमतं लहात जात े

सगळ्माची तहान बागलत.े 

गरयफाांचां हे अांथरूण-ऩाांघरूण 

ऩहालां ततथ ेऩसयरेरां 
ग ांडाऱता तय मेत नाही  
असां हे काम फयां असेर? 

ळयीय नाही ऩण खेऱतो, फपयतो 
त्माच्माशळलाम नाही प्राण 

स्ऩळूनू गेरा तयीही, कोणारा ना ददसतो 

कागद ददरा तय खाऊन टाकत े

ऩाणी प्माल्मालय भरून जात े



 एक फाग अळी आहे, यात्री ततथां प रां उभरतात 

सकाऱ झारी की ग र होतात, हाती क णाच्मा कधी न मेतात  

भाझ्मालय आहे तनळ्मा यांगाचां छप्ऩय 

त ेकोण कसां ऩकडणाय 

त्माच्मा जजतकां  जलऱ जालां  
तततकां च त ेदयू ऩऱतां  

आकाळात चभचभत े

कडकड कडकड आलाज कयत े

जय कोणी ऩाहीर 

तय झटकन त्माच ेडोऱेच शभटतीर 

 झय झय झय झय जोयात मेत े

ती आरी की जभीन हसत े 

आकाळात भी फपयत असतो 
लाप आणण थेंफात भाझा प्राण   

होतो जेव्हा यांग काऱा  
जशभनीलयच  कोसऱतो 



 तो नसता तय ऩथृ्ली फपयरी नसती, झाडाांना आरी नसती प रां, पऱां  
ददलस-यात्रही झारे नसत,े नसत ेउन्ह, नसता ऩाऊस 

हला, ऩाऊस, ऩथृ्ली, इांद्रधन ष्म,  

आकाळ, सूम,ू लीज, चांद्र,  

अग्नी, ताये, ढग, नदी, सभ द्र 

उचांफऱून नाचतो, गातो 
माच्मात रऩरेत फकती प्राणी 
नद्मा आऩल्मा कलेत घेतो 
जगाची सपय करून मेतो 

सगळ्मात भोठां  धन ष्म भी 
यांग भाझ ेसात 

हला तवे्हढा प्रमत्न कया 
ऩकडता मेणाय नाही भरा 

आकाळात याहतो, सगळ्मा भ राांचा भी भाभा 
ददलसा रऩतो, यात्री खेऱतो 
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 ळयीयाचां हे आलयण आहे, गाय, गयभ कऱतां मारा 
काऱा असो ला गोया, प्रत्मेकाचा यांग तनयाऱा 

जलऱऩास काही झारां, तय लास रागतो भरा 
स गांध असो ला द गधं, कऱत ेसल ूभरा. 

हे गोड, हे आांफट-ततखट, ह्मात भीठ कभी-जास्त  

हे सगऱां  भराच कऱतां, नाही इतय कोणारा 

झाडालय फसराम ऩोऩट आणण फदक खातांम भासा 
ओऱखा ऩाहू हे भरा कोणी साांगगतरां 

कोफकऱा गोड गात,े गचभणी गचलगचलाट कयत े

आता ओयडरा तो हत्ती आहे हे सगऱां  भरा क णी साांगगतरां?  

त्लचा, डोऱे, नाक, जीब, कान 



13 अंबू - ळंबूची मुक्ती 

उंदीय ऩकडण्मासाठी भनीभालळीन ंएक मुक्ती ळोधून काढरी.  

एक ददलस भनीभालळीन ंआऩल्मा आजूफाजूरा याहणा-मा सगळ्मा 
उंदयाना फोरालरं आणण म्हटरं, "मभत्ांनो, भी इतके ददलस तुम्हारा खूऩ त्ास 

देत होत.े ऩण आता भरा त्माच ंपाय लाईट लाटतंम. आता तुम्ही सलाांनी 
आनंदात यहालं असं भरा लाटत.ं भाझं पक्त एकच भागणं आहे. योज सकाऱी 
आणण संध्माकाऱी तुम्ही सलाांनी एका ओऱीत मेऊन भरा नभस्त ेम्हणामचं 
आणण ननघून जामच.ं फस! एलढंच!"  उंदयांनी आनंदानं हे भान्म केरं.   

भनीभालळी योज एका मसहंासनालय फसामची. सगऱे 

उंदीय एका ओऱीत नतच्मासभोय मामच ेआणण सराभ 

करून ननघून जामच.े जो उंदीय ओऱीच्मा ळेलटी असामचा, 
त्मारा ती झडऩ घारून ऩकडामची.  
फाकीच्मा उंदयाना काही ऩत्ताच  

रागामचा नाही.  



उंदयांच्मा मा टोऱीत अंबू आणण ळंबू नालाच ेदोन हुळाय उंदीय ऩण होत.े 

त्मांच्मा रऺात आरं की उंदयांची संख्मा कभी कभी होत चाररी आहे.  दोघांनी 
मभऱून एक फेत आखरा.  अंबूनं यांगेत ऩदहल्मा जागेलय उबं याहामच ंआणण ळंबूनं 

यांगेत ळेलटच्मा जागी जामच ंअसं त्मांनी ठयलरं.  

सगळ्मात ऩुढे असरेल्मा अंबूनं भागे लऱून भोठ्मानं वलचायरं, "ळंबू, तू कुठे 

आहेस?" ळंबूनं रगेच उत्तय ददरं, "अंबू, भी इथेच आहे." अळा प्रकाये त ेचारताना 
एकभेकांना हाका भायत जाऊ रागरे. .'  

भांजयीनं वलचाय केरा, 'आजचा प्रकाय चुकून झारा असेर. उद्मा 
भात् काही झारं तयी भी ळेलटचा उंदीय ऩकडणायच 

भनीभालळीरा त्मा ददलळी काहीच कयता आरं नाही.  
नतन ंजय यांगेतरा ळेलटचा उंदीय ऩकडरा असता, तय नतचा 
डाल सगळ्मानाच कऱरा असता. त्मा ददलळी भांजयी 
उऩाळीच यादहरी.  नतरा झोऩही आरी नाही 



दसु-मा ददलळी ळंबू यांगेत सलाात ऩुढे उबा 
यादहरा आणण अंबू यांगेच्मा ळेलटी.  एकभेकांना 
हाका भायतच त ेयांगेत चारत यादहरे. त्मा ददलळी 
ऩण नतरा उंदीय ऩकडता आराच नाही.   

दसु-मा ददलळी ऩयत सगऱे उंदीय यांगेन ेननघारे.  नेहभीप्रभाणेच 

अंबूनं हाक भायरी, "ळंबू, तू कुठे आहेस?" 

त्मा यात्ी अंबू आणण ळंबूनं 

आऩल्मा फयोफयच्मा सगळ्मा उंदयाना 
सालध यहामरा सांगगतरं, 

"भनीभालळीच्मा चेह-मालय थोडा जयी 
याग ददसरा, तयी रगेच ऩऱून जा." 

'आणखी एक ददलस लाट 

ऩाहूमा' असा वलचाय करून 

भनीभालळीन ंआऩरा याग आलयरा.   
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फस! आता भात् भनीभालळीचा याग अनालय झारा. नतन ंउंदयांलय 

एकदभ झडऩच घातरी.   

उंदीय तय आधीऩासूनच तमाय होत.े  त ेअसे थोडचे पसणाय होत!े 

वलजेच्मा लेगानं ऩऱारे आणण रऩून फसरे! भनीभालळी भात् आऩरेच 

दात-ओठ खात फसून यादहरी.  
 नतफेटी रोककथा 



14 रयकाभी क ुं डी  
चीनभध्मे पऩुंग नालाचा एक भ रगा यशात शोता. त्मारा प रुं खूऩ आलडत 

अवत. त्मानुं रालरेरी वगऱी झाडुं खूऩ छान लाढामची आणण त्माुंना छान 

टलटलीत प रुं-पऱुंशी मामची.  

त्मा देळाच्मा याजाराशी प रुं अततळम आलडामची.  आऩल्मा फागेतल्मा 
प रझाडाुंची देखयेख तो स्लत: कयामचा.  त्माच्मा याज्मात वगऱीकड ेबयऩूय           

प रुं अवामची आणण  त्माुंचा व गुंध वलवत्र दयलऱत अवामचा.  

एकदा याजानुं आऩल्मा भुंत्र्मारा वाुंगगतरुं, "भी आता 
म्शाताया झारो आशे. आता भरा नला याजा तनलडाला रागेर. 

याज्मातल्मा वगळ्मा भ राुंना दयफायात फोरला." 

काशी ददलवाुंनी वगऱी भ रुं याजलाड्मात जभरी. 
याजानुं त्माुंना वाुंगगतरुं, "शे ऩशा भ राुंनो, भी त म्शारा 
वगऱमाना अततळम व ुंदय प राुंच्मा बफमा देणाय आशे. 

त्मातून ज्माच्मा झाडारा वलावत व ुंदय प रुं मेतीर,  

तो आऩल्मा देळाचा याजा शोईर." भग याजानुं  
वलाांना बफमा लाटल्मा.   

   



रशानग्मा पऩुंगनुं आनुंदानुं बफमा घेतल्मा. घयी मेऊन 

त्मानुं एका क ुं डीत त्मा बफमा रालल्मा. त्माची खात्री शोती की 
त्माच्मा झाडाराच वगळ्मात व ुंदय प रुं मेतीर.  तो योज त्माुंना 
ऩाणी घारामचा.  त्माुंना कोंफ प टण्माची तो अगदी आत यतनेुं 
लाट ऩशात शोता.   

शोता शोता फयेच ददलव झारे. ऩण अुंक य प टरेच 

नाशीत.  पऩुंगरा आता पायच काऱजी लाटू रागरी.  
क ुं डीतरी भाती फदरून त्मानुं वगळ्मा बफमा एका भोठ्मा 
क ुं डीत रालल्मा, ऩण तयीशी अुंक य काशी आरेच नाशीत.  

जलऱ जलऱ एक लऴव शोत आरुं.   

याजभशारात ऩयत जाण्माचा ददलवशी 
आरा.  वगऱी भ रुं नले कऩड ेघारून तमाय 

झारी.  युंगीफेयुंगी प राुंच्मा क ुं ड्मा घेऊन 

वगऱे दयफायात जामरा तनघारे.  



ऩण पऩुंग पाय उदाव शोता. 'पक्त भाझ्माच क ुं डीत 

झाड का नाशी आरुं? भाझी रयकाभी क ुं डी ऩाशून वगऱी 
भ रुं भरा गचडलतीर' मा पलचायानुं त्मारा याजभशारात 

जालुंवच लाटेना.   

पऩुंगच्मा लडडराुंनी त्मारा धीय देत म्शटरुं, "नेशभी 
त झी झाडुं वगळ्मात चाुंगरी मेत अवत. मा लेऱेव देखीर 

तू काऱजीऩूलवक वलव प्रमत्न केरे शोतवे. तचे ऩ येवुं आशे. 

जा, याजभशारात जाऊन याजारा बेटून मे." 

भ राुंनी आणरेरी एकूण एक प रझाडुं याजानुं रष 

देऊन ऩदशरी. भग तो पऩुंगकड ेआरा आणण पलचायरुं,  
"तू रयकाभी क ुं डी का घेऊन आरा आशेव?"  



© Katha Jharna 2008 Publisher  Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation 

P. Saraswati 

L. S. Saraswathi 

V. Vijayakanthi 

S. Rajalakshmi 

Marathi    

Artist  

Sujata Godbole 

S. P. Raju 

 

पऩुंग यडू रागरा. तो म्शणारा, "त म्शी 
ददरेरुं फी भी रालरुं शोतुं. योज ऩाणी व द्धा 
घारत शोतो. ऩण त्मारा अुंक य आराच नाशी. 
भी भाती ऩण फदररी.  
तयीशी झाड आरुंच नाशी." 

याजा शवू रागरा. भ राुंकड ेऩाशून म्शणारा, "शाच मा देळाचा 
याजा शोण्मावाठी मोग्म आशे." वलाांनाच आश्चमव लाटरुं. 

याजानुं वाुंगगतरुं, "त म्शी वलाांनी फी क ठून आणरुंत त ेभरा 
भादशत नाशी. भी ज्मा बफमा ददल्मा शोत्मा, त्मा वलव बाजरेल्मा 
शोत्मा. त्माुंभधून झाड मेणुं ळक्मच नव्शतुं. पऩुंगच्मा 
प्राभाणणकऩणाचुं भात्र भरा कौत क लाटतुं." 

 गचनी रोककथा  



15 चंद्र आणण शळऩंी 

थंडीच ेददलव शोत.े शळपं्मानं आऩरं दकुान रलकय फंद केरं 

आणण कवरा तयी वलचाय कयत चारू रागरा. तलेढ्मात त्मारा शऱूच 

एक आलाज आरा, "भरा पाय थंडी लाजतमे. यात्रबय भरा भोठाच 

प्रलाव कयामचा आशे. भरा एक उफदाय कोट शळलून देळीर का?" 

'शा आलाज कुठून मेतोम?' शळऩंी इकड ेततकड ेऩाशू रागरा.  

"शे फघ, भी इकड ेआशे", फोरणाया दवुया 
ततवया कोणी नव्शता, तय तो शोता, चांदोफा! 
थंडीनं कुडकुडून तो तय अधाा झारा शोता.  

शळपं्मारा लाटरं, 

'थंडीभुऱे चंद्र बफचाया आकवून 

गेरेरा ददवतोम.' त्मानं चंद्रारा 
वांगगतरं की रलकयच तो 
त्मारा कोट शळलून देईर.  



 शळपं्मानं आऩल्माकड ेउयरेल्मा काऩडाच ेचांगरे तुकड ेळोधून काढरे 

आणण अर्धमाा चंद्राच्मा आकायाचा एक कोट शळलरा. 

"खूऩच छान ददवतोम" अवं म्शणत चंद्रान ंतो अंगात घारामचा प्रमत्न 

केरा. ऩण काम कयणाय, त्मारा तो घारताच मेईना.  

दशयभोड शोऊन चंद्र म्शणारा, "भरा लाटरंच शोत.ं तू भाझं भाऩ तय 

घेतरंच नव्शतंव. भग भरा शा कोट शोईरच कवा?" 

शळऩंी म्शणारा, "ऩण भी तुझं भाऩ घेणाय तयी कवा?" 

एक घाय त्मा दोघांच ंफोरणं ऐकत शोती. ती रगेच म्शणारी, 
"शळऩंीदादा, भोजामची टेऩ दे भरा. भी जात ेआणण चंद्राचं  
भाऩ घेउन मेत.े   

घाय चंद्राच्मा बोलती फपयरी आणण त्माच ंनीट भाऩ घेऊन  

आरी आणण त ेशळऩंीदादारा ददरं.  

त ेवणाचे ददलव शोत.े एक आठलड्मानंतयच शळपं्मारा  
चंद्राचा कोट शळलामरा लेऱ शभऱारा.   

कोटालयची वंुदय नषी ऩाशून चंद्र खूऴ झारा.  
केव्शा एकदा कोट घारतो अवं त्मारा झारं आणण  

घाईघाईनंच तो कोट घारू रागरा.  ऩण फकतीशी  
प्रमत्न केरे तयी कोट काशी घारता मेईना.   



"आता तूच फघ ना! खाऊन खाऊन 

फकती रठ्ठ झारा आशेव. शा कोट तुरा कधीच 

नीट शोणाय नाशी." शळऩंी यागालून म्शणारा.  

चंद्र त्मारा म्शणारा, "वगऱी चूक 

तुझीच आशे. तू कोट शळलामरा इतके ददलव 

का घेतरेव?" 

भग त्मान ंऩयत एकदा वलनलणी केरी, "फयं, आता एकदाच ऩयत 

शळलून दे ना!" 

"आणखी रठ्ठ तय शोणाय नाशीव ना?" अवं म्शणून शळऩंी तनघून गेरा.   
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रार, तनऱे, वऩलऱे, काऱे अवे अनेक यंगांचे 
तुकड ेजोडून शळपं्मानं एक भोठा कोट शळलरा. त्मारा 
थोड ेददलव रागरे. कोट ददवामरा  
तय वुयेखच शोता.   

शळऩंी कोट घेऊन चंद्राकड ेगेरा. ऩण चंद्र  

आता गोर कुठे शोता? तो कोट त्माच्मावाठी पायच 

भोठा शोता. 

चंद्र ओयडामरा रागरा, "एलढा वैर कोट घारून भाझी थंडी कळी जाईर?" 

"त ेभरा काम भादशत?" शळऩंी ऩण यागाने फोररा.  

इतका कुळर, शुळाय शळऩंी! इतक्मा लऴाांत जे 

चांगरं नाल शभऱलर ंशोत,ं त ेधुऱीरा शभऱारं.  

बफचाया शळऩंी! जेव्शा जेव्शा चंद्र ददवतो तवे्शा 
आऩरे दात-ओठ खाऊ रागतो.  
 

 तनरुऩभा याघलन मांची 
 यशळमन रोककथा 



16 जादचूा आंफा 

फ-माच लऴाांऩूलीची गोष्ट आशे. एका जंगरात आंब्माचं एक खूऩ भोठं 

झाड शोत.ं  झाडाच्मा वलाात उंच पांदीलय एक पऩकरेरा आंफा शोता.   
तो काशी वाधावुधा आंफा नव्शता, तो शोता एक जादचूा आंफा!  

एक ददलळी जोयाचा लाया आरा आणण आंब्माच ंझाड जोयजोयात 

शरलून गेरा.  जादचूा आंफा धऩकन जमभनीलय ऩडरा.  
 नमळफानंच त्मारा काशी रागरं नाशी.   



जादचूा आंफा पायच खूऴ झारा. त्मारा आता इकड ेततकड ेफपयता 
मेणाय शोत.ं  शऱू शऱू तो गालाजलऱ ऩोचरा.  वगळ्मात आधी त्मारा 
एक फकयी बेटरी. ती म्शणारी, "अये, थांफ थांफ! भरा तुरा खामचंम!" 

जादचूा आंफा जोयात शवरा  
आणण गाऊ रागरा, 

"भी आशे आंफा जादचूा 

जगबय फपयेन वकाऱ दऩुाय 

तुझ्मा शाती भी नाशी रागणाय"   

उड्मा भायत भायत आंफा तनघून गेरा आणण फकयी 
त्माच्मा भागे भागे जाऊ रागरी.  यस्तत्मात एक भुरगा ऩतंग 

उडलत शोता. तो आंब्मारा म्शणारा, "अये, थांफ थांफ! भरा 
तुरा खामचंम!"  



आंफा ऩयत शवरा आणण गाऊ रागरा, 
"भी आशे आंफा जादचूा 
जगबय फपयेन वकाऱ दऩुाय 

तुझ्मा शाती भी नाशी रागणाय" 

आंफा घयंगऱत दयू गेरा आणण 

गाऊ रागरा, 
"भी आशे आंफा जादचूा 
जगबय फपयेन वकाऱ दऩुाय 

तुभच्मा शाती भी नाशी रागणाय” 

आंफा आणखीच जोयात ऩऱू रागरा आणण गेरा एका 
फागेत. फकयी आणण भुरगा ऩण त्माच्माभागे ऩऱू रागरे. 

त्मालेऱी फागेत काशी भुरी खेऱत शोत्मा.  त्मांनीशी आंफा ऩादशरा 
आणण ओयडल्मा, "अये, थांफ थांफ! आम्शारा तुरा खामचंम!" 
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फकयी, भुरगा आणण भुरी वगऱेच आंब्माभागे धालू रागरे.  ऩण आंफा 
कुणाराच मभऱारा नाशी.   

आता आंफा दभरा शोता. उंच लाढरेल्मा गलतात तो रऩून फवरा.  
वगळ्मांनी आंब्मारा खूऩ ळोधरं ऩण आंफा वाऩडरा नाशी म्शणून  काशी लेऱानं 

वगऱे तनघून गेरे.   

आंफा दभरा शोता, त्मारा रागरी झोऩ.  खूऩ भदशने तो झोऩूनच यादशरा. 
अचानक एक ददलळी त्मारा जाग आरी. त्मान ंऩादशरं तय त्माच्मालय वोनेयी 
वूमाफकयण ऩडरे शोत.े  तो आता फदररा शोता. त्माच्मातून अंकुय आरे शोत.े  

जादचू्मा आंब्माच ंआता झाड शोऊ रागरं शोत.ं  

 ऩाऩुआ न्मू गगनीची रोककथा  



17 

चिमणीिं बक्षीस 

ळंफाच्मा घयावभोय एक भोठं झाड शोत.ं  झाडालय चिभणीिं एक 

घयटं शोत.ं  एक ददलव त्मातून एक छोटवं पऩल्रू खारी ऩडरं.  त्मािा 
ऩाम भोडरा शोता.   

ळंफानं पे्रभानं त्मारा उिररं. त्माच्मा ऩामारा औऴध रालून ऩट्टी 
फांधरी. भग त्मारा शऱूि ऩयत घयट्मात नेऊन ठेलरं.  

ळेरयन आणण ळंफा ळेजायी ळेजायी यशात अवत. 

ळेरयन पाय शालयट शोता. त्मारा इतयांिी अततळम 

अवूमा लाटामिी.  ळंफा दमाऱू शोता. वलाांळी तो 
नेशभी पे्रभाने लागामिा.   

17 



थोड्माि ददलवात चिभणीिं पऩल्रू भोठं झारं आणण उडू रागरं. आता 
भोठी झारेरी शी चिभणी ळंफाकड ेआरी आणण म्शणारी, "तू भरा भदत केरी 
शोतीव.  त्माफद्दर भी शे भक्मािे दोन दाणे फषीव म्शणून तुझ्मावाठी आणरे 

आशेत. त ेतू तुझ्मा फागेत राल." एलढं वांगून चिभणी उडून गेरी.   

ळंफानं दोन्शी दाणे जमभनीत रालरे आणण योज त्मांना ऩाणी घारत 

यादशरा.  त्मातून खूऩ छान भक्मािं ऩीक आरं.  थोड्मा ददलवांति ऩीक तमाय 

झारं. काम आश्िमय! भक्माच्मा कणवांत दाणमांच्मा ऐलजी फशुभोर यत्न ंशोती! 
ळंफानं ती यत्नं पलकरी आणण तो खूऩ श्रीभंत झारा.   

शे ऩाशून ळेरयन आश्िमयिकीत झारा. "ळंफारा इतके ऩैवे कुठून मभऱारे?" 

अवा पलिाय कयत ळंफाच्मा घयी जाऊन त्मानं िौकळी केरी. काशीशी न रऩलता 
ळंफानं वगऱी खयी गोष्ट त्मारा वांगून टाकरी.   



ळेरयन पलिाय करू रागरा, "काम केरं म्शणजे भी ऩण 

ळंफावायखा श्रीभंत शोईन?" त्मारा त्माच्मा घयावभोयच्मा झाडालय 

एक घयटं ददवरं.  एक रांफ काठी घेऊन तो घयटं जोयजोयात शरलू 

रागरा.  एक रशानवं पऩल्रू घयट्मातून खारी ऩडरं. त्मािा ऩाम 

भोडरा शोता.  ळेरयननं त्मारा उिररं आणण ऩामारा औऴध रालून 

ऩट्टी फांधरी आणण ऩयत त्मारा घयट्मात ठेलून ददरं.   

थोड्माि ददलवांत त ेपऩल्रू भोठं झारं आणण उडू रागरं. भोठी 
झारेरी चिभणी एक ददलव ळेरयनकड ेआरी, त्मारा दोन भक्माि े

दाणे ददरे आणण म्शणारी, "जा, शे जमभनीत ऩेय. त ेउगलरे की 
त्मातून काम मेतं फघ." एलढं वांगून चिभणी उडून गेरी.   

शी झाडशंी खूऩ रलकय लाढू रागरी. कणवं तमाय शोणमािी 
ळेरयन खूऩ आतुयतनंे लाट ऩाशू रागरा.   



© Katha Jharna 2008 Publisher  Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation 

P. Saraswati 

L. S. Saraswathi 

V. Vijayakanthi 

S. Rajalakshmi 

Marathi    

Artist  

Sujata Godbole 

Uma Krishnaswamy 

 

एक ददलव तो फागेत गेरा. ऩण काम आश्िमय! ततथे ऩीकि नव्शतं. 

शातात तरलाय घेऊन एक बमानक याषव ततथे उबा यादशरा शोता.   

त्मारा ऩाशून ळेरयन िांगराि घाफयरा आणण जोयात घयाकड ेऩऱू 

रागरा. याषवशी त्माच्मा भागोभाग घयात घुवरा आणण घयातरे वगऱे ऩैवे 

आणण धनवंऩत्ती घेऊन तनघून गेरा.  

बफिाया ळेरयन!   

ततफेटी रोककथा 



18 बाऴळट बबलू 

आई म्हणाऱी, "अरे, केक असा नसतो 
आणायचा. एका ऩानात चाांगऱा ग ांडालून 

आऩल्या टोऩीच्या आत ठेळायचा. म्हणजे 

रस्त्यात माकडां ऩण त्रास देणार नाहीत." 

ऩ ढल्या आठळड्यात तो ऩरत 

आ्याकड ेगेऱा.  याळेलेस आ्यानां ्याऱा 
ऱोणी ददऱां. बबऱूनां ऱोणी एका ऩानात 

ग ांडालऱां आणण आऩल्या टोऩीखाऱी ऱऩळून 

घरी येऊ ऱागऱा.  

बबऱू नेहमी आऩल्या आ्याच्या घरी जात 

असे. आ्या नेहमी बबऱूबरोबर ्याच्या आईसाठी 
काही तरी ऩाठळत असे.   

एक ददळस आ्यानां ्याऱा एक छानसा केक ददऱा. 
बबऱूनां तो आऩल्या म ठीत घट्ट ऩकडऱा आणण घरी ननघाऱा.  
घरी ऩोचेऩयतं केकचा सगला च रा झाऱा होता.   



्या ददळऴी खूऩ कडक उन्ह 

ऩडऱां होतां.  ऱोणी ऱागऱां 
वळतलायऱा. घरी ऩोचेऩयतं ऱोणी 
वळतलून ्याच्या चेह-याळर आणण 

ऴटााळर ओघलू ऱागऱां होतां.  

हे ऩाहून आई रागाळऱी, "अरे 

देळा! ऱोणी कोणी असां आणतां का? 

त ेथांड ऩाण्यात ठेळून आणाळां 
ऱागतां."  

्यानांतरच्या आठळड्यात 

आ्यानां ्याऱा एक वऩल्ऱू ददऱां.  
बबऱूनां ्याऱा गार ऩाण्यात ठेळऱां 
आणण घरी यायऱा ननघाऱा.  



आईने आता डोक्याऱाच हात ऱाळऱा. ती म्हणाऱी, "बबचा-या वऩल्ऱाचे काय 

हे हाऱ करतो आहेस! ऩ ढल्या ळेलेस वऩल्ऱाच्या गळ्यात दोरी बाांध आणण दोरीचां 
द सरां टोक आऩल्या हातात धरून ्याऱा आऩल्या बरोबर चाऱत घेउन ये."  

स ट्टीत बबऱू आऩल्या आ्याकड ेगेऱा. या ळेलेस आ्यानां  
्याऱा एक मोठा ऩाळ ददऱा.  बबऱूनां ऩाळाऱा एक दोरी  
बाांधऱी आणण द सरां टोक हातात धरून रस्त्याळरून  

ऩाळ ओढत ओढत घरी घेऊन आऱा. हे ऩाहून  

तर बबऱूची आई थक्कच झाऱी.   
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ऩ ढल्या आठळड्यात आई म्हणाऱी, "आज तू आ्याकड ेजाऊ नकोस. 

आज मीच जाऊन येत.े हे बघ, मी इथे ऩाऩड ळालत घातऱे आहेत.  ्याांच्याकड े

नीट ऱऺ देऊन चाऱ."  

आई आ्याकड ेगेऱी. बबऱूनां साळधऩणे ऩाऩडाकड ेऩादहऱां. मग एकेका 
ऩाऩडाळर व्यळस्स्तथतऩणे ऩाऊऱ टाकत ्याांच्याळरून चाऱत गेऱा.   

आई घरी आल्याळर काय झाऱां हे क णाऱाच मादहत नाही. त म्हाऱा काय 

ळाटतां, काय झाऱां असेऱ?  

 य रोऩ मधीऱ एक ऱोक कथा  



19 टििवी रागावली... 

एक ददलस दििली फोयाच्मा झाडालय फोयं खात 

फसरी होती आणण अचानक ततच्मा गळ्मात एक 

कािा अडकरा.  

ततरा काट्माचा पाय त्रास होऊ रागरा.  भग ती 
गेरी न्हाव्माकड ेआणण म्हणारी, "न्हालीदादा, 
न्हालीदादा, भरा कािा रागरा आहे आणण तो पाय 

दखुतो आहे. तो जया काढून द्मा ना."  

न्हाली म्हणारा, "अगं जा! भी याजाचा न्हाली 
आहे, भी तुझा कािा कळारा काढू?" 

दििलीचे डोऱे यागानं रार रार झारे. "असं 

काम! भी तुरा आता चांगराच धडा शळकलत!े"  

भग दििली गेरी याजाकड ेआणण म्हणारी, 
"भहायाज, दििली भोठ्मा अडचणीत आहे. तुभचा 
न्हाली भाझं काभ कयत नाही. त्मारा शळऺा कया." 

छोट्माळा दििलीचं फोरणं ऐकून याजा हसामरा 
रागरा आणण हसतच यादहरा.  



दििली चचडरी आणण ततथून तनघून उंदयाकड े

गेरी. "उंदीयभाभा, उंदीयभाभा, दििली भोठ्मा 
अडचणीत आहे. न्हाली भाझ ंकाभ कयत नाही.  
याजा त्मारा शळऺाही देत नाही. याजा झोऩामरा 
गेरा, की तू त्माच्मा ऩोिाचा चाला घे." 

उंदीय नाक लय करून म्हणारा, "भी नाही 
कयणाय हे काभ."  

यागातच दििली भांजयाकड ेगेरी आणण 

म्हणारी, "भनीभालळी, भनीभालळी, दििली 
भोठ्मा अडचणीत आहे. उंदीय याजाचा चाला घेत 

नाही, तू उंदयारा ऩकडून खाऊन िाक." 

भांजयी म्हणारी, "भरा आता खूऩ झोऩ 

आरी आहे. आता काही भी उंदयारा ऩकडामरा 
जाणाय नाही."  

बुयरयर करून दििली उडारी, ती गेरी छडीकड े

आणण ततरा म्हणारी, "छडी, छडी, दििली भोठ्मा 
अडचणीत आहे. भनीभालळी उंदयारा खात नाही. 
चर आणण त्मा आऱळी भांजयीरा चांगरा भाय दे."  

छडी म्हणारी, "भी भांजयीरा उगीच का 
भारू? ततन ंभरा तय काहीच त्रास ददरा नाही."  



दििली हत्तीकड ेगेरी आणण म्हणारी, 
"ळक्ततळारी गजयाज, दििली भोठ्मा अडचणीत 

आहे. नदी आग वलझलामरा तमाय नाही. तू नदीचं 
सगऱं ऩाणी वऩऊन िाक." 

हत्ती म्हणारा, "इतकं सगऱं ऩाणी प्मामरो 
तय भाझं ऩोि पुिूनच जाईर." 

ळेलिी तनयाळ होऊन दििली डासांकड ेगेरी 
आणण म्हणारी, "डासबाऊ, डासबाऊ, दििली 
भोठ्मा अडचणीत आहे. हत्ती नदीचं ऩाणी ऩीत 

नाही. जा आणण त्मारा अंगबय चालून मा." 

डास रगेच तमाय झारे.  सगऱे डास एकत्र 

जभरे आणण हत्तीरा घेरून िाकरं.  हत्ती चांगराच 

घाफयरा.  

बफच्चायी दििली! भग ती गेरी आगीकड.े ततरा म्हणारी, "ज्लाराताई, 

ज्लाराताई, दििली भोठ्मा अडचणीत आहे. छडी भांजयीरा भायत नाही, तू 

ततरा जाऱून िाक." आग म्हणारी, "आज भी खूऩ सायं जाऱरं आहे. भी आता 
पाय दभरे आहे गं. भरा नाही जभणाय."  

दििली आणखीच यागालरी. भग ती गेरी नदीकड ेआणण ततरा म्हणारी, 
"नदीभाई, आग काठीरा जाऱामरा तमाय नाही, म्हणून तू आग कामभचीच 

वलझलून िाक." ऩण नदीन ंकाही उत्तयंच ददरं नाही आणण नेहभीप्रभाणेच 

लहात यादहरी.   
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"भी नदीचं सगऱं ऩाणी वऩतो," हत्ती म्हणारा.   
"भी आग वलझलत,े" नदी म्हणारी.  

"भी छडीरा जाऱून िाकीन," आग म्हणारी.   
"भी भांजयीरा भाय देत,े" छडी म्हणारी. 

"भी उंदयारा खात,े" भनीभालळी म्हणारी. 
"भी याजारा चालतो," उंदीय म्हणारा. 

"भी न्हाव्मारा शळऺा कयतो." याजा म्हणारा.  
घाईघाईन ेन्हाव्मान ंकािा काढरा आणण  

दििलीरा फयं लािू रागरं.   



20 ओळख माझा ममत्र 

खारूताई: अरे जरा थाांब की! इतक्या सकाली गाणां म्हणत 

कुठे  निघाऱा आहेस?  

ससा:  आपल्या िव्या ममत्राऴी खेलायऱा जातोय. 

खारूताई: हा कोण िळा ममत्र?  

ससा: आहे कोणीतरी चार पायाांचा. तूच ओलख की!  

जांगऱात राहणा-या खारूताई आणण सऴाची खूप घट्ट 

मैत्री होती.  खारूताई फारच बडबडी होती.  

सगळ्याबद्दऱ सगलां  काही नतऱा  
माहहत असाळां ऱागे. ससा अगदीच  

कमी बोऱणारा! कुठल्याही  
प्रश्िाचां तो सरल उत्तर  

देतच िसे.   



खारूताई: अरे! आपल्या सगळ्याांिाच चार पाय 

आहेत. आता समजऱां. तुऱा मऱा काही साांगायचांच 

िाही आहे! थाांब, आता मीच ओलखत.े तो एक मोठा 
प्राणी आहे का?  

ससा: हो. 

खारूताई: तू हत्तीकड ेचाऱऱा आहेस िा? तोच तर 

सळाात मोठा प्राणी आहे.  

ससा: मुलीच िाही. माझ्या ममत्राऱा सोंड िाही.  

खारूताई: मग गेंडा तुझा ममत्र आहे का? त्याऱा सोंड िसत.े  

ससा: िाही! िाही! माझ्या ममत्राऱा मऴांग पण िाही! 

खारूताई: असां होय! मग तो िक्की उांटच असेऱ.  

त्याऱा चार पाय आहेत, सोंड िाही आणण मऴांगही िाही. 

ससा: िाही, माझ्या ममत्राच्या पाठीळर उांचळटा पण िाही.  



खारूताई: मग कोण बरां असेऱ? झबे्रा तर तुझा ममत्र िाही िा?  

ससा: िाही. माझ्या ममत्राच्या अांगाळर पटे्ट िाहीत.   

खारूताई:: तर मग अस्ळऱ तुझा ममत्र असेऱ.  त्याच्या अांगाळर पटे्ट 

िाहीत. त्याच्या पाठीळर उांचळटा िाही आणण त्याऱा मऴांग आणण सोंड पण 

िाही.  

ससा: िाही गां! माझ्या ममत्राच्या अांगाळर अस्ळऱासारखे दाट केस देखीऱ 

िाहीत.   

खारूताई: असां काय! तुझ्या ममत्राच्या अांगाळर ठसे आहेत का?  

ससा: हो, आहेत. 
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खारूताई: तू काय बबबट्याऱा भेटायऱा निघाऱा आहेस की काय?  

ससा: िाही, िाही. तो तर मऱा खाऊिच टाकेऱ की! माझ्या ममत्राचे पांजे 

टोकदार िाहीत.   

खारूताई: आता ओलखणां अगदीच सोपां आहे. तू हरणाकड ेनिघाऱा  
आहेस िा?  

ससा: िाही गां! चऱ, आता साांगतोच तुऱा! त्याची माि ऱाांब आहे.  

खारूताई: आता समजऱां! तू जजराफाबद्दऱ बोऱतो आहेस िा?  

ससा: तुऱा ककती ळेल ऱागऱा ओलखायऱा! 
चऱ, आता तू पण ये माझ्याबरोबर. माझ्या 
ममत्राच्या पाठीळर बसूि आपण जांगऱात 

कफरूि येऊया!  



21 स्लप्न 

खूऩ जोयाचा ऩाऊव ऩडत शोता. मभनी खखडकीतून ऩालवाकड ेऩशात 

शोती. ततरा ऩाऊव पाय आलडत अवे.  

थोड्मा लेऱाने ऩाऊव थाांफरा. मभनी आखण ततची रशान 

फशीण याणी ऩऱत ऩऱत फाशेय गेल्मा.  छऩयालरून ऩाण्माचे 
थेंफ गऱत शोत.े  दोघी आऩरे शात ऩवरून त ेथेंफ ऩकडामरा 
रागल्मा.  यस््मालयच्मा रशान रशान खड्माांत ऩालवाचां ऩाणी 
जभरां शोतां.  दोन्शी फहशणी ्मात उड्मा भायत खेऱू रागल्मा.   

तलेढ्मातच आकाळात व ांदय इांद्रधन ष्म हदवामरा रागरां.  ताांफडा, 
तनऱा, पऩलऱा, हशयला, जाांबऱा अवे ककती यांग शोत े्मात! मभनी आश्चमाानां 
ऩशातच याहशरी.   



इांद्रधन ष्म ततरा एखाद्मा ऩ रावायखांच लाटरां. ततच्मा भनात पलचाय 

आरा, 'शा ऩूर क ठे फयां जात अवेर?' ती ्मा स्लप्नात शयलूनच गेरी.  शऱू शऱू 

ती ्मा ऩ रालरून चारामरा रागरी.  चारत चारत ती आकाळातून चक्कय 

भारून आरी.  "ताई, आई फोरलतीम" अवा याणीचा आलाज ऐकल्मालयच ती 
जमभनीलय उतयरी.   

द व-मा हदलळी मभनी आखण याणी ळाऱेतून ऩयत मेत शो्मा.  तवे्शा 
आकाळात उडणाया एक फगऱा मभनीरा हदवरा.  षणबय मभनीनां डोऱे मभटरे.   

स्लप्नातच ती ऩण आकाळात उडू रागरी. खूऩ जांगरां, डोंगय, नद्मा 
आखण ळशयाांलरून ती पेयपटका भारून आरी.  ततरा खूऩ भजेच्मा आखण 

आश्चमाकायक गोष्टी ऩशामरा मभऱाल्मा.   



ततच्मा गालात अनेक लऴाांऩूलीच्मा खूऩ दगडी भूती शो्मा. ज न्मा 
इभायती आखण देलऱां  व द्धा शोती. मभनी ्माांच्माकड ेटक रालून ऩशात फवरी, 
की स्लप्नाांत शयलूनच जामची.  आऩल्मारा आलडरेल्मा भूतींची भनातल्मा 
भनात चचत्रां काढामची. ती नेशभी आऩल्मा फहशणीरा वाांगामची,  "भी भोठी 
झाल्मालय अळाच भूती फनलणाय आशे." 

मभनीच्मा घयाजलऱ एक तराल शोता. तरालाच्मा ऩाम-माांलय  

मभनी ऩाण्मातल्मा भाळाांचा खेऱ ऩशात फवामची.  
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ऩाशता ऩाशता ती स्लत:च एक भावोऱी व्शामची.  कधी वभ द्राच्मा राटाांलय 

तयांगामची तय कधी खोर वभ द्राच्मा  तऱाळी जामची.  

"तू कवरा पलचाय कयतवे? भरा ऩण वाांग ना!" एकदा याणीनां शट्टच धयरा. 
भग मभनीनां आऩल्मा स्लप्नाांफद्दर याणीरा वाांचगतरां.  मभनीच्मा स्लप्नाांची गोष्ट 

ऐकून याणीरा पायच भजा लाटरी. ती म्शणारी, "तू जजथ ेजजथे जाळीर, ततथे 
भरा ऩण नेळीर ना?" मभनी शवून म्शणारी, "शो, नेईन की! आऩण दोघी मभऱून 

गेरो, तय आणखीच भजा मेईर की!"  



22 ऩाठऱाग कऴासाठी 

जगाच्या सुरुळातीऩासून कुत्रा, माांजर आणण उांदीर या ततघाांची मैत्री होती 
आणण त ेततघांही मजेत एकत्र रहात होत.े प्रत्येक जण आऩाऩऱी कामां करायचे.  

आऩसात एकी रहाळी म्हणून त्याांनी एक करारऩत्र तयार केऱां आणण 

माांजरानां त ेमाळ्याळर जऩून ठेळऱां. त्या करारात लऱहहऱां होतां की कुत्र्यानां 
घराच्या फाहेरचां काम फघायचां आणण माांजर आणण उांदरानां घराच्या आतऱां 
काम करायचां.   



थोड्याच हदळसाांत कुत्रा आऩल्या कामाऱा कां टालऱा.  
रागाळूनच त्यानां माांजराऱा म्हटऱां, "थांडी ऩाळसात मी 
एकटाच घराफाहेर राहून ऩहारा देतो, तू आणण उांदीर 

आरामात घरात फसता."  

माांजर म्हणाऱां, "तुऱा आऩण केऱेऱा करार आठळत 

नाही का?"  

कुत्रा म्हणाऱा, "कुठे आहे त ेकरारऩत्र? आण ऩाहू, 

आऩण ऩरत एकदा ळाचून ऩाहूया."  



माांजर माळ्याळर चढऱां, आणण ऩाहत ेतर काय, उांदराने करारऩत्र 

कुरतडून त्याचे तुकड ेतुकड ेकेऱे होत ेआणण त्याांच्याळर आरामात झोऩऱा 
होता.  

माांजर पारच रागाळऱां. त्याऱा उांदराऱा चाांगऱा चोऩ द्यायचा होता, 
ऩण तो ऩलून गेऱा. माांजराऱा काही त्याऱा ऩकडता आऱां नाही.  
त्याच्यामागे धाळून धाळून थकल्याळर मग माांजर खाऱी आऱां.   

कुत्र्यानां ऩरत एकदा माांजराकड ेकरारऩत्र मागगतऱां.  ऩण बफचारां 
माांजर त ेआणणार कुठून? कुत्रा रागानां गुरगुरतच माांजरामागे धाळू 

ऱागऱा.   
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त्या हदळसाऩासून आजऩयतं जेव्हा 
जेव्हा कुत्र्याऱा माांजर हदसतां, तवे्हा तवे्हा तो 
करारऩत्र मागत त्याच्यामागे धाळतो. उांदरानां 
करारऩत्र कुरतडून टाकऱां त्याचा राग मनात 

धरून माांजर आजही त्याऱा  ऩकडायचा 
प्रयत्न करतां. म्हणूनच, आजसुद्धा हे ततघां 
एकमेकाांचा ऩाठऱाग करत असतात.   

रुमातनयाची ऱोककथा  



23 उपास 

सकालची ळेल होती. जंगऱात एका मोठ्या ळडाच्या 
झाडाखाऱी माकडाचंी एक टोली बसऱी होती.  आश्चयााची  
गोष्ट म्हणजे, सगली माकड ंएकदम चुपचाप बसऱी होती.   

हो! कारण आज माकडांचा उपासाचा ददळस होता.  
उपास आता सुरूच होणार होता.   

टोलीच ंमुख्य माकड उठऱं.  त्यान ंएक सल्ऱा ददऱा, 
"संध्याकालच ंजेळण आत्ताच तयार  

करून ठेळूया. म्हणजे उपास संपऱा  
की ऱगेच आपल्याऱा खाता येईऱ."  

ही कल्पना सळाांना पसंत पडऱी.   



एका ऺणात सगली तरूण माकड ंउड्या 
मारतच पलाऱी आणण पपकऱेल्या स्ळाददष्ट 

केळ्याचे घड घेऊन आऱी.   

मुख्य माकडाची बायको म्हणाऱी, "आत्ताच सगली फलं ळाटून 

देऊया का? उपास संपल्याळर फलं ळाटण्यात उगीच ळेल ळाया जाईऱ. 

शऴळाय संध्याकाली आपल्याऱा खूप भूक पण ऱागऱी असेऱ!"  

माकडांचं याळर पण एकमत झाऱं.  सळाांनी आपापल्या ळाट्याची 
केली घेतऱी आणण नीट जपून ठेळऱी.   

एक मोठं माकड म्हणाऱं, "फक्त एकच केलं सोऱून ठेळूया का?" 



फलं न खाता नुसतंच त्यांच्याकड ेपहात बसणार? त्याऱा त े

सहन होत नव्हतं.   

टोलीच्या प्रमुखानं आदेऴ ददऱा, "ठीक आहे. फलं सोऱून 

ठेळूया. पण ऱऺात ठेळा, संध्याकालपयांत कुणीही खायच ंनाही." 

"ळा! ही तर मस्त कल्पना आहे." मग सगळ्या माकडांनी आपापऱी 
केली सोऱून ठेळऱी.   

सगळ्यात ऱहान माकड आपल्या ळडडऱांच्या कानाऴी जाऊन 

म्हणाऱं, "बाबा, मी केलं माझ्या तोंडात ठेळऱं तर चाऱेऱ का? 

संध्याकाल होईपयांत मी त ेमुलीच खाणार नाही. खरंच."  

ळडडऱांनी सगळ्या माकडांना म्हटऱं, 

"आपण सगळ्यानी केलं तोंडात ठेळायऱा 
काय हरकत आहे? संध्याकाली उपास 

संपल्याळर ऱगेच खायऱा त ेसोयीचं होईऱ."  
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दसु-याच ऺणी सळा माकडांनी केलं आपापल्या तोंडात ठेळून 

ददऱं. एकमेकांकड ेपाहून आता त ेकाहीतरी खाणाखुणा करू ऱागऱे.   

मग काय! एक ऺणातच सगली केली गलयाखाऱी  
उतरऱी आणण ददसेनाऴीच झाऱी.  

उपास देखीऱ मोठ्या गोडीनंच संपऱा! 

 कानडी ऱोककथा  



24 चरा ओऱखूमा 
ऩाम आशेत भरा चाय 
ळेऩूट आशे भाझी रशान 
भी कयत ेफेंsss फेंsss  
ओऱखा ऩाशू भी कोण?  

उबा याशूनच तो झोऩतो, आडला कधी शोत नाशी,  
अवा कोणता प्राणी आशे जो दौडतो भात्र दयू दयू?  
  

खूऴ झारो की भी शीींsss शूींsss,  शीींsss शूींsss कयतो  
खूऩ ओझीं लाशून नेतो 
एकदा का आरा भरा याग 
तय भी देतो चाींगरी राथ  

दोन वुऩीं आणण भुवऱे चाय 
वभोय रोंफत ेआशे तरलाय 
ळेऩूट भाझी रशान, मभयलणुकीत भाझी ळान 
ओऱखा ऩाशू, कया वलचाय  

मभत्रावाठी देईन प्राण  
घयाचा भी यखलारदाय 
आशे भी दोस्त इभानदाय 
भग वाींगा भी कोण?  



ऩाण्मात याशत ेभी भजेत 
जमभनीचीं नाशी भरा पे्रभ 

ऩाम भाझ ेचाय पूट 
भान भाझी वशा पूट 
ळेऩूट भाझी तीन पूट 
हशयलीं गाय जींगर, आशे भाझीं घय  

वऩलळ्मा दाढीलाल्माच्मा  
गजजनेरा मबतात वाये 
ऐटीत जेव्शा मेतो तो 
घाफरून रऩतात वाये 

भान भाझी राींफ  
ऩाठीलय आशेत उींचलटे 
ऩोटात बरून ऩाणी 
लाऱलींटात याशतो भी आनींदात 

झाडालय भी तुरुतुरु चढत े
ऩाठीलय भाझ्मा येऴा तीन 
उड्मा भायत ऩऱताना 
हदवत ेनेशभी भी तुम्शारा 



चोयऩालराींनी मेत ेऩण चोय नाशी 
उड्मा भारून ऩकडत ेऩण ऩोरीव नाशी 
दधू वऩत ेऩण रशान फाऱ नाशी 

भरा आशेत ऩाम आठ 
चारतो भी लाकडा ततकडा 
वयऱ भी कधी जातच नाशी 
वाींगा फयीं भाझीं नाल 

आऩल्मा फाऱारा दधू ऩाजतो 
छऩयारा शा उरटा रटकतो 
अींधायात भजेत फपयतो 
तनयाऱींच आशे जग माचीं 

अींड्मातून भी फाशेय मेतो  
तवे्शा अवत ेभरा एक ळेऩूट 
भोठा झारो की चाय ऩामाींनी 
ऩाण्मात उड्मा भायत खेऱतो 
डयाींलss  डयाींलss अवीं गाणीं गातो 
बूक रागरी की फकड ेखातो 

याशतो भी जमभनीलय, वलहशयीत, तळ्मात आणण वभुद्रात  
धोका हदवरा की डोकीं  रऩलतो भाझ्मा बक्कभ ढारीत 
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आशे भोठा तगडा आणण यींग माचा काऱा 
अींगबय आशेत केव 
गुयगुरुन वलाांना घाफयलतो 
डोंगयालय ला जींगरात याशतो 

मवींश, शत्ती, अस्लर, फेडूक, घोडा, फकयी, 
भाकड, जजयाप, उींट, भाींजय, ऩार, खेकडा, 
भावा, गाढल, कुत्रा, कावल, लटलाघूऱ 

वऩल्रारा भाझ्मा ऩोटाळी धरून  
भी तय चढत ेझाडालय 
पाींदमाींना धरून उड्मा भायत,े झोके घेत े
भजेभजेची तोंड ेकयत े

वशजच भी मबींतीलय चढत े
ळेऩूट टाकून जील लाचलत े
घयाची भी भैत्रीण, वलऴायी फकड्माींची भी ळत्र ू 
मालरून ओऱखा फयीं भी कोण त.े  



25 लऱऱाळ 

नलिरुद्दीनकड ेएक गाढळ होत.ं त ेखाण्यात 

अगदी ऩटाईत होत,ं ऩण एक नंफरचं कामचुकार!   

नलिरुद्दीनऱा त ेगाढळ मुलीच आळडत 

नव्हतं. त्यान ंवळचार केऱा, 'याऱा वळकूनच  

टाकूया!  तचे फरं होईऱ.'   



एक ददळि िकाली नलिरुद्दीन गाढळाऱा घेउन फाजारात गेऱा.   

िंध्याकाली घाईघाईन ेघरी आल्याळर फायकोऱा म्हणाऱा, "आज 

मी काय केऱं मादहत आहे? िकाली फाजारात गेल्याळर लऱऱाळ करणा-या 
माणिाकड ेगाढळ देऊन टाकऱं आणण त्याऱा िांगगतऱं की याऱा चांगल्या 
ककमतीऱा वळकून टाक." 



लऱऱाळ करणा-यान ेगाढळाची खूऩ तारीप करायऱा िुरुळात केऱी.   
तो जोरजोरात ओरडून िांगू ऱागऱा, "हुऴार व्याऩा-यानो, ऱळकर या! इतकं 

उत्तम गाढळ ऩरत लमलणार नाही. घाई करा! ऱळकर या! ऩहा तरी!" 

"गाढळाच ेऱांफ कान ऩहा. याच ेऩाय ऩहा ककती फलकट आहेत. आणण  

दात तर ऩहाच. पार छान तरूण गाढळ आहे! या! या!" अिं म्हणत फोऱी ऱाळू 

ऱागऱा.   

फि! मग काय! ऱोक ऩण आऩाऩऱी ककंमत िांगू ऱागऱे.  

एका गग-हाइकानं तीन मोहरांची फोऱी ऱाळऱी.  ऩण लऱऱाळ करणारा ततथेच 

थांफऱा नाही.  
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मग ऱोक दहा- ऩंधरा मोहरा िुद्धा द्यायऱा तयार झाऱे. आणण अऴी 
ककंमत ळाढतच गेऱी. अखेर... " नलिरुद्दीन फोऱतच होता, आणण तळेढ्यात 

घराच्या अंगणातून गाढळाच्या रेकण्याचा आळाज आऱा.  

नलिरुद्दीनच्या फायकोन ंअधीर होत वळचारऱं, "ऴेळटी झाऱं काय त े

तर िांगा. ऱळकर फोऱा."  

नलिरुद्दीन गळाानं म्हणाऱा, "मी वळचार केऱा, इतकं गुणी गाढळ मी 
कऴाऱा वळकू? मीच तीि मोहरा देउन स्ळत:च त ेगाढळ वळकत घेउन 

आऱो."    



26 फाबऱीच्मा झाडाची कशाणी 
यस्त्माच्मा कडरेा एक फाबऱीचं झाड शोत.ं झाड काट्मानी बयरं शोत.ं   

"भी कुणाराच आलडत नाशी! काटे नवरेरी फाकीची झाड ंककती छान ददवतात." 

फाबऱीच्मा झाडारा मा वलचायान ंपाय द:ुख शोत अवे.   

एक ददलव त ेअवा वलचाय कयत अवताना एकदभ ्माचे काटे नाशीवे 

झारे. झाडालय पक्त दशयलीगाय ऩानंच डोरू रागरी. शे ऩाशून फाबऱीच्मा 
झाडारा केलढा आनंद झारा!  

ऩण शा आनंद पाय काऱ दटकरा नाशी. कुठून तयी एक फकयी आरी आणण 

झाडाची ऩान ंखाऊ रागरी.   



फाबऱीन ंवलचाय केरा, "अयेये! शी फकयी तय भाझी ऩानं खाऊनच 

टाकतीम. आता काम करू? भाझी ऩानं जय वोन्माची अवती तय ककती फयं 

झारं अवत!ं" शे काम? फाबऱीची वगऱी ऩानं वोन्माची झारी. 

तलेढ्मात ततथून एक भाणूव चाररा शोता. फाबऱीची वोन्माची ऩान ं

फघून ्माच ेडोऱे तय चभकामराच रागरे.  



"काम चभ्काय आशे ऩशा! मारा म्शणतात नळीफ!" अवं म्शणत, ्मान ं

बयाबय झाडाची ऩान ंतोडामरा वुरुलात केरी.  झाडालय एकशी ऩान शळल्रक यादशरं 

नाशी. फाबऱीरा तय पायच लाईट लाटू रागरं.  

"शे काम झारं? भाणूव तय वोन्माची ऩानं वोडणायच नाशी. ्माऐलजी भाझी 
ऩानं काचेचीच अवामरा शली शोती. तचे फयं झारं अवत.ं" फाबऱीन ंअवं 

म्शणामचाच अलकाळ, ततच्मालय एकदभ काचेची ऩानं आरी.  
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फाबऱीच ंझाड पायच खूऴ झारं.  ऩण थोड्माच लेऱात जोयाचा लाया 
आरा आणण काचेची ऩानं एकभेकालय आऩटून ्मांचा चक्काचूय झारा.  

फाबऱीच ंझाड यडत यडत फडफडामरा रागरं, "शे काम झारं, भरा 
कधीच आनंदानं जगता मेणाय नाशी का? फकयी खाऊ ळकणाय नाशी, भाणूव 

चोयणाय नाशी आणण लाया पोडणाय नाशी अवं भरा कधीच शोता मेणाय नाशी 
का?"  

फाबऱीन ंअवा वलचाय कयण्माचाच अलकाळ! ऩयत एकदा ततच्मालय काटे 

आरे! मानंतय भात्र फाबऱीन ंकधीशी आऩल्मारा काटे आशेत माच ंलाईट लाटून 

घेतरं नाशी.   

 बायतातीर रोककथा  



27 स िंह आणण   ा 
ळनराज स िंह आता म्हातारा झाऱा होता. आता त्याऱा पूळी ारखिं 

सऴकारीऱा जायऱा जमत नव्हतिं.  

एक ददळ  स िंहान े गळ्या जनाळरािंना बोऱाळऱिं आणण  ािंगगतऱिं, 
"समत्ािंनो, मी सऴकार करायऱा आऱो की  गले घाबरून पलून जातात.   

पण दरळेली मी तुमच्यातल्या एकाऱाच तर 

खातो.  मग आपणच ही अडचण दरू करूया 
का? दररोज तुमच्यातऱा एक प्राणी आपण 

होऊनच माझ्या जेळणाच्या ळेली माझ्याकड े

आऱा तर क िं?"   



"अ िं करायऱा काहीच हरकत नाही." जनाळरािंच्याही त े ोयीचिंच होतिं.  
कोणतिं जनाळर द ु-या ददळऴी स िंहाचिं जेळण ठरेऱ हे त ेआदल्या ददळऴीच 

ठरळत अ त.   

एक ददळ   ऴाची पाली आऱी.  "मी बरा स िंहाचिं जेळण होईन! मी 
 गळ्या जिंगऱाऱाच या  िंकटातून  ोडळीन." अ ा वळचार करूनच  ऴान े

एक बेत केऱा.  स िंहाच्या गुहेकड ेतो मुद्दामच हलू हलू चाऱत जाऊ ऱागऱा.   

खूप ळेल ळाट बघूनही आपऱिं जेळण आऱिं नाही म्हणून स िंह आता 
चािंगऱाच रागाळऱा होता.   ऴाऱा येताना पाहून तो रागाने ओरडऱा,  "आजचिं 
माझिं जेळण तू आहे  का? मग इतका उऴीर का केऱा ?"  



  ा नम्रपणे म्हणाऱा, "महाराज, 

मी आज घरून ऱळकरच ननघाऱो होतो. 
रस्तत्यात मऱा आणखी एक स िंह भेटऱा. 
तो मऱा खायऱा आऱा. मी त्याऱा 
 ािंगगतऱिं की मी माझ्या राजाकड ेचाऱऱो 
आहे. मग तो म्हणाऱा, "दाखळ बघू कोण 

आहे तुझा राजा. मी त्याऱा मारूनच 

टाकतो." ब   रकार, मी क ाब ा 
त्याऱा चुकळून इकड ेपलून आऱो." 

स िंहाऱा हे ऐकून फारच राग आऱा 
आणण तो म्हणाऱा, "कुठे आहे तो दषु्ट? चऱ 

मऱा दाखळ."   ा पुढे ननघाऱा आणण स िंह 

त्याच्या मागे मागे जाऊ ऱागऱा.   
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  ा म्हणाऱा, "महाराज, तुम्ही इथेच थािंबा. मी जरा बघून येतो." पुढे 

जाऊन  ऴान ेएका वळदहरीत ळाकून पादहऱिं. त्याऱा पाण्यात आपऱिं प्रनतबबिंब 

दद ऱिं.   

"महाराज, इथेच आहे तो स िंह," अ िं म्हणून   ा बाजूऱा झाऱा.  रागाने 
डरकाली फोडून स िंहाने वळदहरीत ळाकून पादहऱिं.  पाण्यात त्याऱा आपऱिंच 

रागाळऱेऱिं प्रनतबबिंब दद ऱिं. काही वळचार न करताच वळदहरीतल्या स िंहाऱा 
मारण्या ाठी स िंहाने वळदहरीत उडी मारऱी आणण पाण्यात बुडून मेऱा.  

छोटा ा   ा मग उड्या मारतच घरी गेऱा.   

 पिंचतिंत्ातीऱ गोष्ट  



28 ठें गू आणण रंफू 

उंट आणण डुक्कय नेशभी एकभेकांना चिडलत अवत.  एक ददलव फागेत--- 

उंट: काम ये ठेंगू, तुरा भाझ्मावायखं उंि व्शालं अवं लाटत नाशी का?  

डुक्कय: ए रंफू, भी कळारा तुझ्मावायखा उंि शोऊ? त्माच्माऩेषा फुटकं 

अवरेरंि फयं.  

उंट: तू अवं कवं म्शणतोव? भाझ्माकडिे फघ ना! मा उंि भबतंीच्मा ऩरीकड े

अवरेल्मा वलव गोष्टी भरा भजेत ऩाशता मेतात. ततकड ेखामरा खूऩ छान छान 

गोष्टी आशेत.  दशयव्मा गाय पांद्मा आणण ऩानं आशेत.  

त्मा भरा वशज काढता मेतात.  तुरा तय त्मा ददवतशी 
नाशीत.  आता कऱरं का उंि अवणं ककती िांगरं अवत ंत?े  



डुक्कय: अये फाफा, जया धीय तय धय! मा भबतंीच्मा खारी एक बोक 

आशे त ेतय फघ.  भरा तय त्मातून ऩरीकडशेी जाता मेतं आणण 

ततथल्मा वगळ्मा छान छान गोष्टी ऩोटबय खाता ऩण मेतात. ऩण 

तुरा तय त्मातून जाताि मेत नाशी ना. मा फाजूरा उबा याशून भी 
कवा वगऱं खातो तिे फघत फव आता!   

अवं म्शणून डुक्कय भबतंीच्मा ऩरीकड ेतनघून गेरं.   

उंट: तू म्शणतोव त ेशी फयोफयि आशे. फुटकं अवण्मािेशी पामदे 

आशेत आणण उंि अवण्मािे देखीर.   

खयंि आशे. दोघांनाशी आऩरी आऩरी उंिी रखराब!   



गऱका घडा 
गोऩाऱ ददलवातून अनेक लेऱा नदीलय जामिा आणण दोन घड्मात ऩाणी 

बरून आणामिा. एका घड्मारा बोक शोत ंआणण त्मातून ऩाणी गऱामि.ं घयी 
ऩोिेऩमतं त्मा घड्मात अधवि ऩाणी भळल्रक यशामि.ं   

ज्मा घड्मारा बोक नव्शतं, तो घडा गलावनं म्शणामिा, "भाझ्माकड ेफघ! एक 

थेंफशी ऩाणी वांडत नाशी. वगऱच्मा वगऱं ऩाणी भी घयी ऩोिलतो." 

बोक अवरेल्मा घड्मारा भग पाय लाईट लाटामि.ं  एक ददलव त्मा घड्मान ं

आऩरं द:ुख गोऩाऱरा वांचगतरं, "भरा भाप कय. तू ककती कष्टानं ऩाणी लाशून 

नेतोव. ऩण भी तय त्मातरं अध ंऩाणी लामा घारलतो."   

शे ऐकून गोऩाऱ शवू रागरा.  
बोकलाल्मा घड्माकड ेपे्रभानं ऩाशून 

म्शणारा, "घयी जामच्मा आऩल्मा 
यस्तत्मालय ककती वंुदय पुरं आरी 
आशेत, ती तय फघ." 



© Katha Jharna 2008 Publisher  Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation 

P. Saraswati 

L. S. Saraswathi 

V. Vijayakanthi 

S. Rajalakshmi 

Marathi    

Artist  

Sujata Godbole 

S. P. Raju 

 

खयंि, यस्तत्माच्मा फाजूरा खूऩ वंुदय वंुदय पुरं आरी शोती.  बोकािा घडा 
आऩरं द:ुख वलवरून पुरं ऩाशून खूऴ झारा. ऩण घयी ऩोिल्मालय कभी झारेरं 

ऩाणी ऩाशून त्मारा ऩयत ऩश्िात्ताऩ शोऊ रागरा.  तो म्शणारा, "वंुदय पुरं ऩाशून 

भाझं द:ुख वलवयरं शे खयं आशे. ऩण तयीशी भाझ्मातरा दोऴ भरा वलवयता मेत 

नाशी."  

गोऩाऱ म्शणारा, "भी काम म्शणतोम त ेतुरा अजून वभजरंि नाशी! योज 

घयी मेताना तुझ्मातून जे ऩाणी गऱतं, त ेमा झाडांना भभऱत ंम्शणून तय झाडालय 

अळी छान छान पुरं मेतात.  भरा शल ंअवतं तय भी एक नलीन घडा वलकत 

आणरा नवता का? ऩण अये, तुझ्मातरं ऩाणी वऩऊनि तय शी पुरं पुररी आशेत 

ना! शी पुरं ऩाशून वगळ्मानाि आनंद शोतो. तूि तय शे काभ केरं आशेव!"  

शे ऐकून बोकािा घडा शऱूि शवरा आणण आनंदान ंपुरांकड ेऩाशू रागरा.   

 बायतातीर रोककथा   



29 भ ुंगीची चप्ऩर 

एका जुंगरात एक भ ुंगी यहात होती. ती फाकीच्मा 
सगळ्मा भ ुंगमाुंसायखी नव्हती.  नेहभी नलीन काही तयी 
ळोधत इकड ेततकड ेफपयामची.   

एकदा ततनुं काही ऩानुं गोऱा केरी.  
यात्रबय काभ करून ततनुं एक चऩरेचा जोड 

तमाय केरा.  सकाऱ झाल्मालय तो वलकामरा 
ती फाहेय ऩडरी.  

 लाटेत ततरा बेटरुं एक भाकड.  भ ुंगीनुं भाकडारा म्हटरुं, "भाकडदादा, 
भाकडदादा, मा चऩरा वलकत घे ना!" भाकडानुं उत्तय ददरुं, "अगुं, भरा तय चाय 

ऩाम आहेत, दोनच चऩरा घेऊन भी काम करू?"  

भ ुंगी ऩयत घयी आरी.   
त्मा यात्री ऩण जागून ततनुं आणखी 
 दोन चऩरा शळलल्मा.  



सकाऱ झाल्मालय ती चायही चऩरा घेऊन भाकडदादाकड ेऩयत गेरी. 
भाकडानुं चऩरा हातात घेऊन उरट स रट करून नीट ऩदहल्मा.   

"मा चऩरा तय रहान आहेत. भाझ्मा ऩामारा कळा मेतीर? त झ्मासायख्मा 
भ ुंगीराच त्मा ठीक आहेत." असुं म्हणून त्मानुं चऩरा घेतल्माच नाहीत. 

भग त्मा चऩरा घेऊन भ ुंगी आऩल्मा एक भैत्रत्रणीकड ेगेरी. "चाय चऩरा 
घेऊन भी काम करू? त रा भादहत नाही का, आऩल्मासायख्मा भ ुंगमाुंना सहा ऩाम 

असतात त?े"  

तनयाळ होऊन भ ुंगी ऩयत घयी आरी. ततन ेआणखी दोन चऩरा फनलल्मा. 
द स-मा ददलळी सहा चऩरा घेऊन ती ऩयत आऩल्मा भैत्रत्रणीकड ेगेरी.   



भ ुंगीरा आता खूऩच लाईट लाटत होतुं. दहुंडून 

दहुंडून ती दभून गेरी होती. ऩण तयीही ती 
कोळ्माच्मा घयी गेरी.  

फाहेयच उबुं याहून ततनुं कोळ्मारा हाक 

भायरी, "कोऱीदादा, कोऱीदादा!" आत गेरी 
असती तय जाळ्मातच अडकरी असती!  

ततच्मा भैत्रत्रणीनुं 
सगळ्मा चऩरा घारून 

ऩदहल्मा आणण म्हणारी,  
"मा तय फकती हरक्मा आहेत, 

दोन ददलसाुंतच पाटून 

जातीर. भरा नकोत मा 

भ ुंगीरा ऩाहून कोऱीदादा म्हणारा, "इतकी का दभरेरी 
ददसतसे?" भ ुंगीनुं त्मारा सगऱी हकीकत साुंगगतरी.   

चऩरा. आता एक काभ कय. सयऱ कोळ्माकड ेजा. तो चऩरा घेईर." 
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कोऱीदादा म्हणारा, "त झी अडचण दयू कयामचा एक उऩाम 

साुंगतो, ऐक! तू जा स यलुंटाकड.े त्मारा खूऩ ऩाम असतात. योज तो 
त झ्माकडून दोन दोन चऩरा घेईर, आणण त रा कामभचुंच गग-हाईक 

शभऱेर."  

हे ऐकल्मालय भात्र भ ुंगी आनुंदातच घयी आरी.     



30 चित्रकाय माांग 

फ-माि लऴाांऩूली माांग नालािा एक भुरगा आऩल्मा भाभाकड ेयशात अवे. 

त्माि ेभाभा एक प्रसवद्ध चित्रकाय शोत.े भाभा चित्र काढत अवतीर तवे्शा माांग 

तावनताव त्माांच्माजलऱ फवून यशात अवे. त ेचित्र कवां काढतात शे तो 
फायकाईन ेरष देऊन ऩशात अवे.   

त्मारा चित्रकरेत गोडी आशे शे भाभाांच्मा रषात आरां शोतां. भाभा त्मारा 
चित्रां काढण्मावाठी प्रोत्वाशन देत अवत आणण त्माच्माकड ेनीट रषशी देत 

अवत.   



एक ददलव भाभा म्शणारे, "तू पाय छान चित्रां काढतोव.  

भाझ्माऩेषाशी अचधक वुांदय.  तुझ्मा चित्राांिां गालात एक प्रदळशन बयलालां 
अवां भरा लाटतां. म्शणजे तुझी चित्रकरा रोकाांऩमांत ऩोिेर."  

माांगच्मा भाभाांनी वलाांना आभांत्रण ददरां.  माांगिी चित्रां ऩशामरा फयेि 

रोक आरे आणण चित्रां ऩाशून त्माांना आनांद झारा.  माांगिां कौतुक कयताना 
रोक म्शणारे, "शी चित्रां तय अगदी जजलांत लाटतात. तू काढरेरां 
भधभाळाांच्मा ऩोळ्मािां आणण पुराांिां चित्र ऩाशून तय ख-माि भधभाळा 
मेतीर. ऩषी देखीर पवतीर."   



एकदा भाभा म्शणारे, "भाझा एक सभत्र 

दवु-मा गालात याशतो, त्माच्माकड ेजा आणण 

त्मारा चित्रां दाखलून मे. शा घे त्मािा ऩत्ता." 

माांगरा भाभाांना वोडून जामिां नव्शतां.  
ऩण तयीशी भाभाांिी आसा म्शणून तो ननघारा.   

लाटेत त्मारा एक भोठां  दाट जांगर ओराांडामिां शोतां. जांगरातरां 
लातालयण, झाडां-झुडऩां, प्राणी, ऩषी शे वलश त्मारा पायि आलडरां. 
त्मारा अगदी याशलेना.  भग इकड ेनतकड ेजाऊन तो चित्रां काढू रागरा.  
यात्र झारी की तो झाडाांलयच्मा घयात जाऊन झोऩत अवे.  शोता शोता 
फयेि ददलव झारे.   
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उांिालयच्मा मा घयाांभधून अनतळम वुांदय दृश्म ददवत अवे. त ेऩाशून माांग खूऴ 

व्शामिा.  ननवगाशिी वुांदय चित्रां काढताना एक ददलव त्मारा एक डुक्कय ददवरां.  
त्मािां चित्र काढून त्मात यांग बरून शोत शोता, इतक्मात अिानक कोणाच्मा तयी 
ककां िाऱण्मािा आलाज आरा.  "लाघ! लाघ!" अवां ओयडत एक भाणूव जोयात ऩऱत 

आरा.   

'लाघाऩावून आता कवां फयां लािालां?' िटकन माांगरा एक मुक्ती वुिरी.  
आऩण काढरेरां डुकयािां चित्र त्मान ेझाडारा टेकलून ठेलरां.  भग दोघेशी नतथून ऩऱत 

वुटरे.  

ऩाठराग कयणा-मा लाघारा डुकयािां चित्र ददवरां. त्मािां रष वलिसरत झारां. 
त्मा चित्राकड ेतो टक रालून ऩाशू रागरा आणण त्माच्मालय जोयात गुयगुयामरा 
रागरा.  तलेढ्मात माांग आणण त्मािा सभत्र झाडालयच्मा घयात सळयरे.  

      चिनी गोष्ट  
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आदऴश वळद्याथी  

ऩाांडळ आणण कौरळाांनी आऩऱे गुरू द्रोणाचायश 
याांच्याकडून अनेक प्रकारच्या वळद्या आणण कऱा शऴकून 

घेतल्या षोत्या. अरु्शनाऱा धनुवळशद्येची वळऴेव आळड षोती. 
ऱळकरच तो धनुवळशद्येत ऩारांगत झाऱा.   

आऩल्या प्रावळण्यामुले अरु्शन ऱळकरच गुरू 

द्रोणाचायाांचा ऱाडका शऴष्य बनऱा.   



दयुोधनाऱा आणण त्याच्या भाळाांना षे मुलीच आळडत नशे.  त ेनेषमी 
त्याच्याकड ेअशूयेने ऩषात अशत.   

एक ददळश द्रोणाचायाांनी आऩल्या शगळ्या शऴष्याांची ऩरीसा घ्यायचां 
ठरळऱां. एक ऱाकडी ऩसी त्याांनी झाडाळर टाांगऱा.   

मग त्याांनी शगळ्या शऴष्याांना शाांगगतऱां, "झाडाळरचा तो ऩसी ददशतो 
आषे ना? त्याच्या डोळ्याचा बरोबर ळेध घेऊन बाण मारायचा आषे." शळशर्ण 

आऩऱे धनुष्यबाण घेऊन तयार झाऱे.  



प्रथम त्याांनी युगधष्ष्ठराऱा बोऱाळऱां. तो बाण मारणारच षोता, 
एळढ्यात द्रोणाचायाांनी वळचारऱां, "तुऱा काय काय ददशतां आषे?"  

युगधष्ष्ठरानां उत्तर ददऱां, "गुरुर्ी, तुम्षी ददशताय, झाड ददशतांय, ऩानां 
ददशताषेत आणण ऩसी ऩण ददशतोय."  

द्रोणाचायश म्षणाऱे, "बारू्ऱा षो! तू नीट ळेध घेऊन बाण मारू ऴकणार 

नाषीश." 

मग त्याांनी दयुोधनाऱा बोऱाळऱां. त्याऱाषी तोच प्रश्न वळचारल्याळर  

दयुोधनानां मोठ्या गळाशनां उत्तर ददऱां, "गुरुळयश! केळल तुम्षीच नाषी, तर 

तुमच्या आरू्बारू्चे शगले ऱोकषी मऱा ददशत आषेत. झाडां, ऩानां, ऩसी शळश 
काषी स्ऩष्ट ददशतांय." 

द्रोणाचायश म्षणाऱे, "दयुोधना, तू षी बारू्ऱा षो! तुऱाषी नीट बाण 

मारता येणार नाषी." 
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अशाच प्रश्न त्याांनी भीम, नकुऱ, शषदेळ आणण इतर शळश भाळाांनाषी 
वळचारऱा आणण शळाांनी अऴीच उत्तरां ददऱी.   

अखेर अरु्शनाची ऩाली आऱी. धनुष्य-बाण षातात घेऊन तो तयार झाऱा.  
बाकी शळश काषी वळशरून ऩक्ष्याकड ेटक ऱाळून ऩाषू ऱागऱा.   

गुरूर्ीांनी  वळचारऱां, "अरु्शना, तुऱा काय काय ददशतांय?" 

अरु्शन म्षणाऱा, "गुरुदेळ, मऱा केळल ऩक्ष्याचा डोला तळेढाच ददशतोय." 

अरु्शनाचां शांऩूणश ऱस ऩक्ष्याळर कें दद्रत झाऱां आषे षे ऩाषून द्रोणाचायाांना 
आनांद झाऱा. त ेऱगेच म्षणाऱे, "आता तू बाण मारू ऴकतोश." 

ळा! बाण थेट ऩक्ष्याच्या डोळ्याळर अचूकऩणे ऩोचऱा.     
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षत्तीचं ळजन 

खूऩ ळवषांऩूळी एकष गषळषत एक श्रीमंत मषणूश रषषत षोतष. 
त्यषन ंआऩल्यष घरी एक षत्ती ऩषलऱष षोतष.  

एक ददळश यष श्रीमंत मषणशषनं आऩल्यष ममत्षंनष वळचषरऱं, 

"मषझ्यष षत्तीच ंळजन ककती अशेऱ? तुमच्यषऩैकी कोणी शषंगू 
ऴकेऱ कष?"  

ममत्षंनी ळेगळेगले वळचषर मषंडऱे. एक म्षणषऱष, "एळढष 
मोठष तरषजू कुठे ममलणषर? मग षत्तीच ंळजन कशं करणषर?" 

"षत्तीच ेतुकड ेकरून त्यषंच ंळजन करतष येईऱ, ऩण अशं 

कशं करणषर?" दशुरष म्षणषऱष.   



एक ऱषषन मुऱगष षे शळव ऐकत षोतष. 
षत्तीच ंळजन कशं बरं करतष येईऱ? नदीकषठी 
बशून तो बरेच ददळश यषळरच वळचषर करत 

रषदषऱष.   

एक ददळश नदीत तरंगत अशऱेल्यष एकष 
बोटीकड ेत्यषचं ऱस गेऱं. त्यषऱष एकदम एक 

युक्ती शुचऱी.   

"युक्ती शुचऱी! युक्ती शुचऱी!" 

अशं आनंदषनं ओरडतच तो श्रीमंत 

मषणशषच्यष घरी गेऱष. "षत्तीऱष 
नदीकषठी घेऊन यष. मी त्यषच ंळजन 

कशं ऩषषयच ंत ेशषंगतो." तो 
उत्शषषषनंच म्षणषऱष.  



षत्तीऱष नदीकषठी आणण्यषत आऱं.  मुऱषनं त्यषऱष नषळेत चढळषयऱष 
शषंगगतऱं.   

षत्ती नषळेत चढल्यषळर नषळ दषदंकलू ऱषगऱी. षत्तीच्यष ळजनषन ंनषळ 

ऩषण्यषत थोडी अगधक खषऱी गेऱी.  नषळेचष जेळढष भषग ऩषण्यषत बुडऱष षोतष, 
ततथऩयांत मुऱषनं कषळ्यष रंगषन ंएक खूण केऱी.   
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त्यषनंतर षत्तीऱष नदीच्यष कषठषळर आणून नषळेतून उतरळऱं.  कषषी 
ऱोकषंच्यष मदतीनं त्यषन ंनषळेत मोठमोठे खडक ठेळषयऱष शुरुळषत केऱी. 
जशजशे मोठषऱे दगड ठेळण्यषत आऱे, तशतऴी नषळ ऩषण्यषत खषऱी खषऱी जषऊ 

ऱषगऱी.  ऩषणी जेव्षष नषळेळरच्यष कषळ्यष खुणेऩयांत ऩोचऱं, तवे्षष त्यषन ं

आणखी दगड ठेळणं बंद करषयऱष शषंगगतऱं.  

मुऱगष म्षणषऱष, "नषळेतल्यष दगडषंचं आणण षत्तीच ंळजन आतष 
एकशषरखं झषऱं! आतष यष दगडषंचं ळजन करष. त्यषळरून षत्तीचं ळजन शमजेऱ.  

मुऱषच्यष षुऴषरीचं शळषांनी खूऩ कौतुक केऱं.      



33 न वंऩणायी गोष्ट 

फ-माच लऴाांऩूलीची गोष्ट आशे. एक शोता याजा. त्मारा गोष्टी ऐकामरा पाय 

आलडत अवे. एक ददलव त्मान ंजाशीय केरं की, "जो भरा वलाांत भोठी, 
रांफरचक गोष्ट वांगेर, त्मारा भी एक शजाय वोन्माच्मा भोशया फषीव देईन." 

त ेऐकून याजारा गोष्टी वांगामरा फयेच रोक आरे.  एका  भाणवाची  
गोष्ट वंऩामरा एक आठलडा रागरा. दवु-माची गोष्ट दशा ददलव चारू शोती.   
ततव-माची गोष्ट एका भदशन्माने वंऩरी.   

मा गोष्टी ऐकल्मालय याजा म्शणामचा, "तुम्शी वांगगतरेरी गोष्ट इतकी 
काशी भोठी नव्शती." आणण त्मांना फषीव न देताच ऩयत ऩाठलून द्मामचा.   

एका शुळाय कथाकायाच्मा कानालय जेव्शा शी गोष्ट आरी, तवे्शा काशीशी 
करून याजाकडून फषीव मभऱलामचंच अवा त्मान ंतनश्चम केरा.   

तो याजाकड ेआरा, आणण म्शणारा,  
"भशायाज, भरा एक खूऩ भोठी गोष्ट मेत.े  

ती वांगण्मात भाझा ऩूणण जन्भ जाईर."   



याजा शे ऐकून उत्वाशानेच म्शणारा, "अवं अवेर, तय भग वुरू कय तुझी 
गोष्ट!" ऩण गोष्ट वांगणा-मानं म्शटरं, "ऩण भाझी एक अट आशे. गोष्ट 

ऐकताना तुम्शी 'ऩुढे...' 'ऩुढे...' अवं वलचायत यशामच.ं"  

याजान ंशी अट रगेच भान्म केरी. आणण गोष्ट वांगणा-मानं आऩरी 
गोष्ट वुरू केरी.   

"एका देळात एका लऴी खूऩ ऩाऊव झारा. छान ऩीक आरं.  ऩशाल ंततकड े

धान्माच ेडोंगय ददवू रागरे.   

त ेऩाशून त्मा देळाच्मा प्रधानान ेआदेळ ददरा, "एक भोठं कोठाय फांधा. 
आणण शे वलण धान्म त्मात नीट वांबाऱून ठेला. म्शणजे दषु्काऱ ऩडरा, तयी 
आऩल्मारा काऱजी कयाली रागणाय नाशी." 

मा आसेप्रभाणे एक भोठं कोठाय फांधरं गेरं. इतकं भोठं कोठाय 

कुठल्माच देळात नव्शतं. शे कोठाय ऩशामरा दयूलरून रोक मेऊ रागरे.   

मा कोठायात शला खेऱण्मावाठी एक रशानवा झयोका ठेलरा शोता. एक 

ददलव एक गचभणी मा गोदाभाच्मा बोलती उडत शोती. ततरा शा रशानवा 
झयोका ददवरा. बुयणकन उडून ती गोदाभात गेरी.  

ततन ंधान्माचा एक दाणा घेतरा आणण फाशेय आरी. तो दाणा ततन ं

आऩल्मा घयट्मात नेऊन ठेलरा." एलढी गोष्ट झाल्मालय गोष्ट वांगणाया 
थांफरा. "ऩुढे...?" याजान ंवलचायरं.  
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गचभणी उडत उडत आरी आणण ऩयत कोठायात गेरी. आऩल्मा चोचीत  

ततन ंआणखी एक दाणा घेतरा आणण आऩल्मा घयट्मात नेऊन ठेलरा." गोष्ट  

वांगणा-मानं गोष्ट ऩुढे नेरी.   

"ऩुढे...?" याजानं वलचायरं.  

दयलेऱी "गचभणी आरी, एक दाणा घेतरा आणण बुयणकन उडून तो आऩल्मा 
घयट्मात ठेलून ऩयत आरी." अळी गोष्ट चारूच यादशरी.   

आता याजाचा धीय वंऩू रागरा, त्मान ंवलचाय केरा, 'गचभणी कोठायातरा 
एक एक दाणा घेऊन गेरी शे ऐकण्मात भाझं वगऱं आमुष्म वंऩून जाईर. ऩण 

कोठायातरं धान्म काशी वंऩणाय नाशी. शी गोष्ट ऐकता ऐकता भरा तय लेडच 

रागेर. अये देला! आता मा गोष्ट वांगणा-माऩावून कळी तयी वुटका करून घेतरी 
ऩादशजे!' 

याजान ेरगेच आसा ददरी,  
"मा गोष्ट वांगणा-मारा एक शजाय 

वोन्माच्मा भोशया देऊन टाका!"  

भगच याजान ंवुटकेचा  
श्लाव वोडरा. 

  

बायतातीर रोककथा   



34 नंद ूआणण भगय 

नंद ूनालाचं एक धाडसी भाकड होत.ं कठीण काभं देखीर नंद ूधीटऩणे 

कयत असे. भनारा मेईर तसा तो एकटाच जंगरात फपयामचा.  

एक ददलस फपयत फपयत तो नदीऩाळी जाऊन ऩोचरा. नदीत एक फेट 

होत.ं  त्मा फेटालयच्मा झाडांना खूऩ आंफे रागरे होत.े   

काहीही करून नंदरूा त्मा फेटालय जामच ंहोत.ं ऩण नदी खूऩच भोठी 
होती. 'मा फेटालय कसं फयं जाल?ं' असा तो वलचाय कयामरा रागरा.  
तलेढ्मात त्मारा नदीत एक भोठा खडक ददसरा.  



नंदनेू एक भोठी उडी भायरी आणण तो त्मा खडकालय ऩोचरा. भग ततथून 

आणखी एक उडी भायरी आणण तो थेट फेटालयच ऩोचरा. खयं तय हे पायच 

धोक्माच ंहोत!ं ऩण नंद ूकाही कभी धाडसी नव्हता!  

नंदनंू फेटालयचे भनसोक्त आंफे खाल्रे आणण भजेत फपरून झाल्मालय 

खडकालय ऩयत एकदा उडी भारून गेरा होता तसाच तो ऩयत घयी आरा. त्मान ं

आऩल्मा आई-फाफांना मा फेटाफद्दरा सांगगतरं. आऩल्मा मभत्ांना तय त्मान ं

आऩल्माफयोफय फेटालय मामच ंआभंत्ण देखीर ददरं.   

"फेट पाय दयू आहे. आम्ही नाही मेणाय" असं म्हणून मभत् त्माच्माफयोफय 

मामरा तमाय नव्हत.े  बूक रागरी की नंद ूएकटाच फेटालय जामचा.   

नंद ूअसा फेटालय मे-जा कयतो हे एक भगय पाय रऺ देऊन ऩहात असे.  

ततन ंवलचाय केरा, 'काहीही करून मा भाकडारा ऩकडून खामरा हल.ं'  

ऩालसाचे ददलस होत.े नदीचं ऩाणी फयंच लाढरं होत.ं नदीतरा खडक फयाच 

ऩाण्माखारी गेरा होता. एक ददलस नंद ूफेटालरून ऩयत मामरा तनघारा तवे्हा 
खडकाचा अगदी थोडासाच बाग ददसत होता.  



नंद ूकाऱजीऩूलवक खडकालय उडी भायण्माच्मा फेतातच होता ऩण तो 
एकदभ थांफरा.  "असं कसं झारं? खडक तय आता ऩदहल्माऩेऺा अचानक 

भोठा कसा काम झारा? मात नक्कीच काही तयी धोका असणाय!" थोडा 
वलचाय केल्मालय त्मारा एक मुक्ती सुचरी.   

नंदनंू भोठ्मान ंवलचायरं, "खडकदादा, तू 

ठीक आहेस ना?" ऩण काहीच उत्तय आरं नाही. 
नंदनंू ऩयत भोठ्मानं वलचायरं, "आज तू फोरत 

का नाहीस?"  

खडकालय झोऩरेल्मा भगयीरा लाटरं, 'हा 
खडक फहुधा योज मा भाकडाळी फोरत असेर.'  

"अये दादा, तू काम म्हणत होतास?" भगयीन ंवलचायरं. ततचं डोकं 

आणण ळेऩूट ऩाण्मात रऩरेरे होत.े नंदरूा भगयीची मुक्ती सभजरी. तो 
म्हणारा, "तू भगय आहेस ना? तुरा काम हलंम?" 
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भगयीन ंयागालूनच उत्तय ददरं, "भी तुरा खाणाय आहे." नंद ूवलचायात 

ऩडरा, 'आता मा भगयीऩासून सुटका कळी करून घ्माली?' भग त्मारा एक 

उऩाम सुचरा.  

तो म्हणारा, "भगयताई, एलढंच ना? तू तुझं तोंड जजतकं भोठं उघडता 
मेईर, तततकं उघड. भी सयऱ तुझ्मा तोंडातच उडी भायेन. ऩण तू डोऱे भात् 

अगदी घट्ट मभटून घे. भाझी उडी जय चुकरी, तय तुझ्मा डोळमांना रागेर ना." 

भूखव भगयीनं आऩरे डोऱे घट्ट मभटून घेतरे आणण तोंड उघडून लाट ऩाहू 

रागरी. नंदनंू नीट रऺ देऊन फयोफय भगयीच्मा ऩाठीलय उडी भायरी आणण 

दसु-माच उडीत ऩरीकडच्मा फकना-मालय ऩोचरा.   

"भगयताई, तू भरा कधीच ऩकडू ळकणाय नाहीस!" आणण नंद ूहसतच  

 ऩऱून गेरा. 

जातक कथा 



35 

ववुल्मा आणण पुरनचं बांडण  

ववुल्मा नालाचा ववा गुराफी यंगाच्मा गुराफांच्मा 
ताटव्मात काम ळोधत शोता कोण जाणे. त्माच ेफाशेरून ऩांढये 

अवणाये रांफ रांफ कान आतल्मा फाजूने चांगरे गुराफी शोत े

आणण पुरांच्मा ऩाकळमांवायखेच ददवत शोत.े   

तलेढ्मात पुरन नालाचं एक पुरऩाखरू ततथे आरं. ववुल्माचे कान 

म्शणजे छान पुरं आशेत अवंच ततरा लाटरं. ती त्मा गुराफी यंगाच्मा कानांलय 

जाऊन फवरी.  ऩण ततथे फवल्मालय ततच्मा रषात आरं की शी काशी पुरं 

नाशीत. त्मांना गुराफांचा लाव देखीर नाशी.   



"शे कोण आरंम भाझ्मा कानांत?" ववुल्मानं वलचायरं. 

"भी आशे पुरन पुरऩाखरू" पुरननं उत्तय ददरं.  

"पुरन, तू भाझ्मा कानातन ंफाशेय तनघ ऩाशू," ववुल्मा ओयडरा.  
"तू आधी भाझ ेऩंख वोड," पुरन म्शणारी.   
"पुरन, तू जा फघू"  

"भाझ ेऩंख वोड" 

"भी म्शणतो, जा ऩाशू" 

"भी म्शणत,े ऩंख वोड" 

"जा जा"  

"ऩंख वोड"  

"ऐकू मेत नाशी का?" 

"भाझं ऐकत का नाशीव?" 

"तू का नाशी ऐकत?" 

"तू का नाशी ऐकत?" 

"तूच ऐक" 

"तूच ऐक" 

ततन ंठयलरं की आता इथून 

उडूनच जामरा शल.ं  ऩण ततरा 
उडताच मेईना. ववुल्माच्मा ऩातऱ 

भऊ भऊ कानांत ततचे ऩंख अडकूनच 

फवरे शोत.े  त्माभुऱे ववुल्माचे 
कानशी खाजामरा रागरे म्शणून तो 
देखीर चचडरा शोता.  



दोघे बांडू रागरे. आजूफाजूचे ऩषी, भाकड ंवगऱे एकत्र जभरे. फघता फघता 
कुकू कोंफडा आणण फदक ऩण आरं. "काम झारं? काम झारं?" वगऱे वलचारू रागरे.  

"पुरन जातच नाशी" ववुल्मानं वांचगतरं.   

"ऩण शा भाझ ेऩंख वोडतच नाशी," पुरन यागालून म्शणारी.  

"तुरा जामचंम का?" कुकूनं वलचायरं.   

"शो" पुरन म्शणारी.   

कुकूनं ववुल्मारा वलचायरं, "तुराशी तचे शलंम ना?"  

त्मानंशी भान डोरालरी.  कुकूनं वलचाय केरा, दोघांनाशी तचे तय शल ंआशे.  

ऩण शे शोणाय कवं? कुकू ववुल्माच्मा दवु-मा कानाळी गेरा, आणण जोयात ओयडरा, 
"कुकूचकूsss...  कुकूचकूsss"   

त्मा आलाजानं ववुल्माच्मा दोन्शी कानात चांगल्माच णझणणझण्मा  
आल्मा आणण त ेजोयात शरू रागरे. त्माफयोफय पुरनचे अडकरेरे  

ऩंख भोकऱे झारे!  

आणण रगेच ती गुराफालय जाऊन फवरी.  
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"आता कळी गेरी!" ववुल्मा आनंदानं म्शणारा. 

"आता कवं वोडरं!" पुरन म्शणारी. 

"तुभच्मा दोघांच्मा भनावायखं झारं ना?" 

दोघांनी खूऴ शोऊन भान डोरालरी. तळी कुकू ऩयत म्शणारा, "कुकूचकूsss..."  

मालय वगऱेच खूऴ शोऊन शवू रागरे आणण आनंदान ंआऩाऩल्मा  
काभारा तनघून गेरे.   

  

त्रत्रऩुयायी ळभाा  



36 ओऱखा ऩाहू 

स्लच्छ आणण स ुंदय आहे, ऩण उगलतुं भात्र चिखरात 

ऩाण्मात याहतुं, ऩण भबजत नाही त्मात. 

  

काटेयी पाुंदीलय उभरतुं हे स ुंदय पूर 

पे्रभानुं मािी देलाण-घेलाण, त्मात नाही बूर. 

  

सूमाारा ऩाहून  उभरतुं, भोठुं  तोंड, भोठ्मा ऩाकळ्मा  
युंग आहे मािा पऩलऱा. 
  

हहयव्मा लेरीलय ग च्छ जणू भोत्माुंि े

उभररे की घेतात भन भोहून सा-माुंि.े 

  

ळेंदयी युंगािुं पूर, ऩाकळ्मा त्माच्मा रहान 

दस-मारा आणण स्लागतारा फनत ेत्मािी भाऱ. 

  

राुंफ दाुंडीलय रहान रहान प रे 

युंग त्माुंिा ऩाुंढया, नाहीत त्मारा काटे 

एकटा असरा तयी दयलऱतो 'ननळ'ेरा त्मािा 'गुंध' 

सूमापूर, ग राफ, ननभळगुंध, झेंडू, कभऱ आणण िभेरी  



स ुंदय काऱा युंग भाझा 
आहे भी राजयी फ जयी 
फपयत ेभध य गीत गात  

आनुंदाने लसुंतात.  

  

ऩऺासायखे ऩुंख आहेत, ऩण आलडतुं त्मारा ऩोहामरा, 
ऩाण्मात ड फकी भायामरा, आणण भासे सगऱे खामरा.  
  

भहारात याहतो, ऩण याजा नाही 
दाणे लेिामरा क ठेही जातो, ऩण नाही ऩाह णा क णािा 
याहतो देलऱात आणण भभळदीत, ऩण नाही बक्त क णािा. 
  

ऩहाटेि उठलून सा-माुंना, करू देत नाही आऱस क णारा 
क कूिकूsss करून झारुं की दाणे खामरा हा भोकऱा. 



राुंफ भान, डोक्मालय भ क ट,  

िभिभतुं मािुं ळयीय 

ऩुंखाुंलय डोऱे हजाय,  

रूऩ मािुं भनोहय. 

  

काऱे कऩड ेघारून, असतो काभात दुंग 

एकारा फोरालरुं, तयी मेतात सगऱे भभऱून. 

  

दोन ऩाम माि ेराुंफ, दौड आहे घोड्मासायखी 
ऩुंख आहेत ऩण उडत नाही, ऩहा त्मािा लेळ. 

  

यात्री उठतो, हदलसा झोऩतो, अुंधायाति भळकाय कयतो,  
झाडाच्मा ढोरीत याहतो, डोऱे गोर गयगय फपयलतो.  

हहयला गाय युंग मािा, गळ्मात भाऱ रार 

त भच्मा फोरण्मािी नक्कर कयतो 
घयात आणण जुंगरात याहतो.  
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िोि आहे लाकडी, डोऱे नतिे तीक्ष्ण 

आकाळात उडत ेउुंिि उुंि 

ऩण खारी काही हदसरुं  
की झटकन घेत ेखारी झऩे  

  

एका ऩामालय उबा याहतो 
खूऩ भासे ऩकडून खातो.  

घाय, भोय, कोफकऱा, ऩोऩट, कफ तय, कालऱा, भैना, 
कोंफडा, घ फड, ळहाभगृ, फगऱा, फदक, स गयण  

काड्मा काटक्मा गोऱा कयत े

त्माुंिुं स ुंदय घयटुं पलणत े

डोरत डोरत त्मात झोऩत े

ऩुंखाुंलय ऩाुंढये हठऩके, िोि भाझी पऩलऱी 
त भिी नक्कर केरेरी फघून थक्क व्हार त म्ही. 



37 ऩरीकड ेजाऊ की नको 
एक हियलागाय डोंगय िोता. त्माच्मालय एक घोडी आणि ततचं शळगंरू 

यिात िोत.े शळगंरू नेिभी आईच्मा अलती बलती फपयत असामचं. ततरा 
सोडून त ेकधीच दयू जात नसे.   

एक हदलस घोडीनं शळगंयारा सांगगतरं, "फाऱा, तू असा भरा सायखा 
गचकटून का याितोस? आता तू भोठा झारा आिेस. काभ कयामरा कधी 
शळकिाय?"  



शळगंरू म्ििारं, "भरा सांग ना कािीतयी काभ. भी तय तमायच आिे."   

घोडी म्ििारी, "असं! चरा तय भग आताच सुरुलात करूमा. िे धान्माच ं

ऩोतं गगयिीत घेऊन जा फघू."  

छोटं शळगंरू उत्सािान ंकाभारा रागरं. धान्माच ंऩोतं ऩाठीलय घेतरं 

आणि भजेत गगयिीकड ेजामरा रागरं.   

थोड्मा अंतयालय गेल्मालय त ेअचानकच थांफरं.  "अये! िी तय नदी आिे. 

मातन ंऩािी लाितंम. ती ओरांडून ऩरीकड ेजाऊ की नको?" त्मारा कािीच 

सुचेना. तो इकड ेततकड ेऩािू रागरा तय त्मारा हदसरा एक फैर. तो आयाभात 

चाया खात िोता. छोट्मा घोड्मान ंत्मारा वलचायरं, "फैरकाका, फैरकाका, भी 
नदीतून ऩरीकड ेजाऊ का?" 



'नदी खोर आिे की नािी?' छोट्मा घोड्मारा 
कािीच कऱेना.  'घयी जाऊन आईराच वलचारून मेऊमा,' 
असा वलचाय कयतच शळगंरू ऩयत आईकड ेआरं. त्मारा 
ऩयत आरेरा ऩािून आईरा आश्चमय लाटरं.   

"अये, ऩाितोमस ना! ऩािी 
तय भाझ्मा गुडघ्माइतकं देखीर 

नािी. तुरा त्मातून सिज ऩरीकड े

जाता मेईर."  

शळगंयारा आता धीय आरा. 
तो नदीकड ेजाऊ रागरा. "अये, 

थांफ! थांफ! घाई करू नकोस." 

कुठून तयी आलाज आरा.   

"कोि आिे?" शळगंयानं भान लय करून ऩाहिरं. झाडाच्मा एका  
पांदीलय खारूताई फसरी िोती.  ती म्ििारी, "त्मा फैरालय भुऱीच वलश्लास 

ठेलू नकोस. नदी खूऩ खोर आिे. कार भाझा एक शभत्र त्मा नदीच्मा 
ऩाण्मात लािून गेरा."   



© Katha Jharna 2008 Publisher  Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation 

P. Saraswati 

L. S. Saraswathi 

V. Vijayakanthi 

S. Rajalakshmi 

Marathi    

Artist  

Sujata Godbole 

Uma Krishnaswamy 

 

आईनं वलचायरं, "िे काम! इतक्मा रलकय कसा ऩयत आरास?" शळगंयानं 

उत्तय हदरं, "यस्तत्मात एक नदी िोती. आई, ती खूऩ खोर आिे का गं?" आईन ं

वलचायरं, "िे तुरा कुिी सांगगतरं? भी तय हदलसातून फकती तयी लेऱा ततथून जात.े"  

छोटा घोडा म्ििारा, "ऩि ऐक तय खयं. फैरकाका म्ििारे की भरा ततथून 

ऩरीकड ेजाता मेईर, ऩि खारूताई म्ििारी की भी ऩाण्मात लािून जाईन. भग भी 
कयामचं तयी काम?"  

आई िसरी आणि म्ििारी, "फैरकाका फकती उंच आिेत आणि खारूताई 

फकती उंच आिेत त ेतूच ऩिा. तुझी आणि खारुताईची जया तुरना करून फघ, 

म्ििजे तुराच कऱेर की तुरा नदी ओरांडता मेईर की नािी त.े"  

"िो. आता कऱरं. नदी 
भाझ्मासाठी खोर नािी."  

छोटा घोडा भग आनंदान ं 

ऩयत नदीकड ेजामरा तनघारा.   
  

   गचनी गोष्ट 



38 भ ांजयीची पऩल्रां 

रयम  आणण इव्श न म ांनी एक भ ांजयी ऩ ऱरी शोती. एक ददलव ती कुठेच 

ददवेन . खूऩ ळोधून वुद्ध  व ऩडरी न शी. तीन ददलव अवेच ननघून गेरे.  चौथ्म  
ददलळी... 

"मम ांsssल  मम ांsssल मम ांsssल " अव  आल ज आर .    

"आल ज कुठून फयां मेतोम?" रयम नां जजन्म लरून ज ऊन ऩ दशरां.   

"इव्श न, अये आऩरी भ ांजयी गच्चीलय आशे. नतच्म फयोफय नतची पऩल्रां ऩण 

आशेत. रलकय मे!" रयम नां ओयडून व ांगगतरां.   



इव्श न ऩण रगेच लय चढून आर .  भ ांजयी एक  टोऩरीत झोऩरी शोती 
आणण नतच्म जलऱ ऩ च छोटी पऩल्रां नतर  गचकटून झोऩरी शोती.   

रयम  आणण इव्श न आत  प यच खूऴ शोत.े जो कोणी घयी मेईर तम ांन  त े

गल ानां भ ांजयीची पऩल्रां द खल मचे.   

पऩल्रां शऱू शऱू भोठी शोऊ र गरी. ती इकड ेनतकड ेफपय मर  र गरी. 
एकभेक ांच्म  अांग लय चढून, जमभनीलय रोऱून खेऱ मची. भडक्म त, ब ांड्म त 

मळरून ती ऩ डून ट क मची.   

रयम  आणण इव्श ननी पऩलऱवय यांग चां एक पऩल्रू आऩल्म जलऱ ठेलरां 
आणण तम चां न ल ठेलरां 'ऩुवी'. उयरेरी च य पऩल्रां तम ांनी आऩल्म  मभत् ांन  
ददरी. त ेऩुवीर  ख मर  द्म मचे. ऩुवीळी खेऱत  खेऱत  लेऱ कव  ननघून 

ज मच  शे तम ांन  कऱ मचांशी न शी. ती तम ांच्म फयोफयच झोऩ मची. 



एक ददलव रयम  आणण इव्श न नतर  आऩल्म फयोफय फ शेय घेऊन गेरे.  

जलऱच ल ऱरेल्म  गलत च  एक ढीग ऩडर  शोत . ल -म नां गलत शरत शोतां.  त े

ऩकडण्म व ठी ऩुवी उड्म  भ यत ऩऱू र गरी.  त ेऩ शून वगऱी भुरां शवू र गरी. 
थोड्म  लेऱ ने भुरां आऩल्म  खेऱ त यभरी आणण ऩुवीर  पलवरून गेरी.   

अांध य झ ल्म लय भुरां घयी ज मर  ननघ री तवे्श  तम ांनी ऩुवीर  श क  
भ यल्म . ऩण ती कुठेच ददवेन . दोन्शी भुरां भग यडतच घयी आरी.   

य त् झ ल्म लय दोघेशी ऩुस्तक श त त घेऊन ल च मच  प्रमतन कयत शोत,े 

ऩण तम ांचां रषच र गत नव्शतां. भन त लेगऱेच पलच य मेत शोत.े 'बफच यी! आत  
नतर  दधू कोण देईर? थांडीत ती कुठे झोऩेर?' दोघांशी नतच्म फद्दरच फोरत शोत.े 
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अच नक कोऩ-म त ठेलरेरी टोऩी शर मर  र गरी.  दोघांशी च ांगरेच 

घ फयरे आणण दवु-म  खोरीत ऩऱून गेरे. "आई, आई, शी फघ टोऩी आऩल्म  
आऩणच च रतमे!" दोघेशी ओयडू र गरे.  क म झ रां त ेऩश मर  आई ऩऱतच 

आरी. टोऩीच्म  फ शेय आरेरी पऩलऱवय यांग ची ळेऩूट ऩ शून नतर  शवूच आरां!  

"अये! शी तय आऩरी ऩुवीच आशे. इथे रऩरी शोतीव क म? आमशी तय 

तुर  कुठे कुठे ळोधत शोतो" अवां मशणून भुर ांनी नतर  उचरून घेतरां आणण 

पे्रभ नां नतर  कुयल ऱू र गरे.   

 यमळम तीर गोष्ट 



39 जादचूा ढोऱ 

खूऩ ळवाांऩूळीची गोष्ट आषे. जऩानमध्ये जेनकोरा नाळाचा एक मुऱगा 
रषात षोता.  त्याच्याकड ेएक जादचूा ढोऱ षोता.  

"ऱाांब नाक, ऱाांब नाक" अशां म्षणून त्यानां ढोऱाची एक बाजू  ळाजळऱी, 
की नाक ऱाांब व्षायचां आणण "ऱषान नाक, ऱषान नाक" अशां म्षणून दशु-या 
बाजूनां ढोऱ ळाजळऱा की नाक ऱषान व्षायचां.  

ज्याऱा कोणाऱा आऩऱां नाक ऱषान ककां ळा मोठां  करून घ्यायचां अशेऱ, 

तो जेनकोराकड ेजायचा. मग त्याऱा षळां अशेऱ तशा ढोऱ ळाजळून जेनकोरा 
त्याचां काम करून द्यायचा.   



एक ददळश त्यानां वळचार केऱा, 'बघू तर खरां, मी जादचूा ढोऱ 

ळाजळून माझां नाक ककती ऱाांब करू ऴकतो.' 

तो एक मैदानात गेऱा आणण जोरजोरात ढोऱ ळाजळू ऱागऱा. 
त्याचां नाक इतकां  ऱाांब झाऱां की त्याऱा शरल उभां देखीऱ राषता येईना. 
त्याऱा जममनीळर झोऩाळां ऱागऱां, ऩण तरीषी तो ढोऱ ळाजळतच 

रादषऱा.   



षलू षलू त्याचां नाक झाडाइतकां  झाऱां.  थोड्या ळेलानां त े

डोंगराऩेसाषी उांच झाऱां. आणण ऩाषता ऩाषता त ेआकाऴाऩयांत जाऊन 

ऩोचऱां. त्याच ळेलेश आकाऴात काषी शुतार एक ऩूऱ तयार करत षोत.े 

त्याांनी जेनकोराच्या नाकाचां टोक आऩल्याऱा षळां तशां ळलळून ऩुऱाऱा 
जोडऱां आणण णखले मारून टाकऱे. 

आऩल्या नाकाच्या टोकाऱा काषी तरी षोतांय अशां 
जेनकोराच्या ऱसात आऱां.  आता ढोऱ ळाजळून त्याऱा आऩऱां 
नाक आणखी ऱाांब करता येईना. मग त्यानां आऩल्या नाकाची 
ऱाांबी कमी कराळी अशा वळचार केऱा आणण ढोऱाची दशुरी बाजू 

ळाजळायऱा शुरुळात केऱी.   
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थोड्या ळेलाने त्याच्या नाकाची ऱाांबी कमी व्षायऱा ऱागऱी. ऩण नाकाचां 
टोक तर णखळ्यानां जखडून ठेळऱां षोतां. नाकाची ऱाांबी जऴी जऴी कमी षोऊ 

ऱागऱी, तशा तशा जेनकोरा आकाऴात ळरळर जाऊ ऱागऱा. ततथे गेल्याळर 

त्याच्या ऱसात आऱां की त्याच्या नाकाचां टोक णखळ्यानां ऩुऱाऱा जोडऱांय.   

त्यानां तो णखला काढून टाकऱा. ऩण षे काय! तो आकाऴातून खाऱी ऩडायऱा 
ऱागऱा. बरां तर बरां, की तो एका तळ्यात ऩडऱा.   

थोड्या ळेलानां शाळध झाल्याळर तो ऩोषायऱा ऱागऱा. षलू षलू त्याच ेषात, 

ऩाय, ऴरीर माऴाशारखे झाऱे आणण तो माशाच झाऱा. तवे्षाऩाशून शगले 

म्षणायऱा ऱागऱे की या तळ्यातऱे शगले माशे जेनकोराचे नातळेाईक आषेत.   

 जऩानी ऱोककथा 



40 कली कलन्नभ 

कलन्नभ नेशभी आऩल्मा स्लपनाांच्मा जगात शयलरेरा अवामचा.  
तावनताव तो खिडकीतून फाशेय फघत फवामचा.  "तू काम कयतो आशेव?" अवां 
कुणी वलचायरां, तय तो म्शणामचा, "भी कवलता कयतोम." 

"भुन्नारा रागरी बूक 

त्मानां िाल्रा ऊव"  

"ऩानां उडतात पड पड पड  

वलजा चभकतात कड कड कड"  

अवा तो ळबदाांळी िेऱत कवलता कयत फवामचा. त्माचे मभत्र त्माची नेशभी 
चेष्टा कयामचे, "अये फघा, फघा, कवलयाज कलन्नभ मेताशेत!" 



एक ददलव तो आऩल्मा आजीच्मा गालारा जामरा ननघारा. यस्त्मात 

वगऱीकड ेछान छान झाडां, पुरां, ऩषी ददवत शोत.े त ेवगऱां  ऩशात ऩशात तो 
आऩल्माच नादात जात शोता.   

खिळातरे चणे-पुटाणे िात िात तो आजूफाजूची भजा फघत चारत शोता.   
वभोय त्मारा ददवरां एक ताडाचां झाड. त ेऩाशून तो रगेच गाऊ रागरा: 
"राांफ दोन ऩाम त्माच े

उबे आशेत िाांफावायिे." 

थोडां ऩुढे गेल्मालय त्मारा ददवरां एक घुफड. तो ऩयत गाऊ रागरा: 

"घुफड डोऱे अवां फपयलतांम 

जणू त्मारा वगऱांच ददवतांम."  

कलन्नभ आता िुळीत मेऊन 

जोयजोयात गातच ऩुढे ननघारा.  थोड्मा 
अांतयालय एक कुत्रा भाती उकयत 

शोता. कलन्नभरा अगोदय तो 
कोल्शा आशे अवांच लाटरां.  तो 
ऩयत गाऊ रागरा: 

"शा का अवा िड्डा िोद्तोम 

त्मात अवां रऩलरांम काम."  

कलन्नभ आऩल्मा कवलताांलय   

पायच िूऴ झारा! 



"राांफ दोन ऩाम त्माच े

उबे आशेत िाांफावायिे. 
घुफड डोऱे अवां फपयलतांम 

जणू त्मारा वगऱांच ददवतांम. 

शा का अवा िड्डा िोद्तोम 

त्मात अवां रऩलरांम काम."  

अवां गात गातच तो आऩल्मा आजीच्मा घयी 
ऩोचरा, तोऩमतं चाांगरा अांधाय ऩडरा शोता. अये! ऩण 

शे काम? आजीच्मा घयारा तय कुरूऩ शोतां. त्माची 
पायच ननयाळा झारी. जलऱच एक ऩडकां  घय शोतां. 
त्माच्मा फाशेयच्मा ओट्मालय कलन्नभरा झोऩ रागरी.   

अर्धमाा यात्रीत कवरा तयी आलाज आरा आखण तो 
एकदभ दचकून जागा झारा.  त्मानां शऱूच खिडकीतून 

डोकालून ऩादशरां, तय त्मारा दोन राांफ ऩाम ददवरे. 

अधालट झोऩेत त्मारा त ेताडाच्मा झाडावायिेच 

ददवरे. म्शणून तो गाऊ रागरा,  
"राांफ दोन ऩाम त्माच े

उबे आशेत िाांफावायिे." 

शे गाणां ऐकून चोय घाफयरा आखण चायी फाजूरा 
नजय फपयलून कोणी ददवतांम का त ेऩाशू रागरा.  त े

ऩाशून कलन्नभ गामरा रागरा, 
"घुफड डोऱे अवां फपयलतांम 

जणू त्मारा वगऱांच ददवतांम." 
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'कोणी तयी मेतांम लाटतां. भग आऩरा चोयीचा भार रऩलून ठेलामरा शला' 
अवा वलचाय करून चोय एक िड्डा िोदामरा रागरा.  आता कलन्नभ गाऊ 

रागरा,  
" शा का अवा िड्डा िोद्तोम 

त्मात अवां रऩलरांम काम." 

आता भात्र चोय चाांगराच घाफयरा. वगऱां  वाभान नतथेच टाकून ऩऱामरा 
रागरा.  

"चोय! चोय!" अवां कलन्नभ ओयडामरा रागरा.  त ेऐकून आजूफाजूच ेरोक 

ऩऱत आरे आखण त्माांनी चोयारा ऩकडरां. रोकाांनी कलन्नभचां िूऩ कौतुक केरां. 
त्मा ददलवाऩावून वगऱे रोक कली कलन्नभची गाणी आनांदानां गाऊ रागरे.   

  

तामभऱनाडूतीर गोष्ट  



41 हे कोण मेतंम 

कयर...कयर...कयर...कयर... 

हा कळाचा आलाज मेतोम? घुफडानं आऩरे 
कान टलकायरे. आऩरे भोठे भोठे डोऱे फपयलून 
तो चहूकड ेऩाहू रागरा.   

आलाज ऐकून ससाही दचकरा आणण 
बफऱात जाऊन रऩरा. भग हऱूच आऩरं डोकं 
फाहेय काढून ऩाहू रागरा.   



साऩान ंदेखीर आलाज ऐकरा. त्मान ं
रगेच भान लय करून पणा उबायरा.  

कयर...कयर...कयर...कयर.... 

हऱू हऱू आलाज जलऱ मेत होता.   

सयड्मानं ऩण आलाज ऐकरा.  

धोक्माच्मा लेऱी तो तय भोठीच 
चऩऱाई करून रऩतो. त्मान ंरगेच 
आऩरा यंग फदररा आणण झाडाच्मा 
ऩानासायखा ददसू रागरा.   

पुरऩाखयानं आऩरे ऩंख झटकरे 
आणण चटकन मभटून घेतरे. त े
पुरालय जाऊन फसरं आणण पुराच्मा 
ऩाकऱीसायखंच ददसू रागरं.   



हऱू हऱू सयऩटत मेणायी 
गोगरगाम ऩण थांफरी आणण 
आऩल्मा कलचात जाऊन गुयपटून 
फसरी. आजूफाजूच्मा दगडात जाऊन 
फसल्मालय ती ओऱखूच मेईना.  

कयर...कयर...कयर...कयर...  

साऱूच्मा अंगालयचे काटे बीतीने 
थयारून उबे यादहरे. काटे ऩसयलून ती 
हल्रा कयामरा तमाय होऊन फसरी.  
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जमभनीलरून चारत ननघारेरा 
खेकडा रगेच आऩल्मा बफऱात 
जाऊन रऩरा.   

नदीच्मा फकना-मालय डयांsल डयांsल कयत फसरेल्मा फेडकानं 
देखीर आलाज ऐकरा आणण झटकन उडी भारून तो ऩाण्मात गेरा.  

कयर... कयर... कयर...  

आलाज आता खूऩच जलऱ मामरा रागरा होता. ज्मा ददळेनं 
आलाज मेत होता नतकड ेसगऱे भाना लऱलून ऩाहू रागरे. 

कोण फयं मेतंम मा लऱणालरून?  

'अये! ही तय आऩरी गोभ!' नतच्मा प्रत्मेक ऩामात एक चप्ऩर 
होती! 

ला! काम ही रुफाफदाय गोभ आणण फकती रुफाफदाय नतची चार!  



42 शत्ती आणण भ ुंगीची ळमयत 

उन्शाळ्माच ेददलव शोत.े शत्तीनुं तरालात खूऩ ड ुंफून घेतरुं. जेव्शा 
तो घयी जामरा ननघारा तवे्शा लाटेत त्मारा ळेकडो भ ुंग्मा ददवल्मा.  
त्माुंना ऩाशून शत्तीरा खूऩ याग आरा, आणण तो म्शणारा, "त म्शी 
वगळ्माुंनी भरा ऩादशल्मालय वराभ का नाशी केरा?" 

"भाप कया भशायाज, आम्शी काभात शोतो. त म्शारा ऩादशरुंच नाशी" 
एका रशानळा भ ुंगीनुं उत्तय ददरुं. "काभ म्शणे! पारतू ककडा! त रा कवरुं 
गुं काभ मेतुं?" शत्तीनुं वलचायरुं.   

"आम्शी रशान आशोत, ऩण पारतू नाशी शुं" एका धीट भ ुंगीनुं ऩ ढे 
मेऊन उत्तय ददरुं. शे ऐकून शत्ती आणखीच यागालरा. "एलढी दशम्भत! तू 
रशान आशेव आणण बफनकाभाची! भाझ्माकड ेफघ, भाझ्मात फघ केलढी 
ताकद आशे!"  



शत्तीनुं गलायनुं भ ुंगीकड ेऩादशरुं. ती त्माच्मा ऩामालयच्मा एका केवाऩेषाशी 
रशान शोती. "तू भाझ्माफयोफय ऩऱण्माच्मा ळमयतीत बाग घेळीर का?" शत्तीनुं 
नतरा आव्शान देत वलचायरुं.   

"शो तय! ळमयतीत भी त म्शारा शयलूनच दाखलत!े" छोटीळी भ ुंगी 
आत्भवलश्लावानुं म्शणारी. शत्ती यागानुं ककुं चाऱरा, "भूखय क ठरी! भाझा एक 
ऩाम ओराुंडामरा त रा ककती लऴ ंरागतीर! चर, त रा चाुंगराच धडा 
शळकलतो!"  

ळमयत व रू झारी. थोडुं अुंतय गेल्मालय शत्तीनुं खारी ऩादशरुं. "अगुं भ ुंगे, तू 
अजून ऩऱतचे आशेव लाटतुं." शत्तीनुं आश्चमय लाटून म्शटरुं.  

भ ुंगी थोडीच शे ऐकून घेणाय! "आम्शी 
त भच्माऩेषा भ ऱीच कभी नाशी. त म्शारा जे 
कयता मेतुं त ेवगऱुं आम्शाराशी मेतुं." 



शत्ती आता थकू रागरा. त्मारा दभ रागत शोता. 
त्मारा आता ळमयत थाुंफलामची शोती, ऩण भ ुंगी वतत 
ळेजायी शोतीच. 'भी शयरो अवुं कवुं भान्म करू?' अवा 
वलचाय करून भग शत्ती ऩयत ऩऱामरा रागामचा.   

आलाज ऐकून फयेच प्राणी फाशेय आरे आणण भजा ऩाशू 
रागरे. "ळाफाव भ ुंगी! अजून जोयात चर!“ 
 त ेभ ुंगीरा प्रोत्वाशन देऊ रागरे.   

शत्ती आणखी काशी अुंतय ऩऱत गेरा. भ ुंगी त्माच्माळेजारून ऩऱतच 
शोती.  शत्ती आणखी जोयात ऩऱू रागरा. खूऩ डोंगय आणण खडकाऱ 
यस्त ेत्मान ेओराुंडरे. जेव्शा जेव्शा तो खारी ऩशामचा, तवे्शा भ ुंगी त्माच्मा 
ळेजायी ऩऱतच अवामची.   

शा आलाज ऐकून 
शत्ती अधधकच 
यागालरा. तो यागातच 
ऩऱू रागरा आणण 
एका खड्डड्डमात  
जाऊन ऩडरा.   
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वगऱे प्राणी लरून ऩशात शोत.े भ ुंगी ऩण नतथेच उबी शोती. "बफच्चाया 
शत्ती! ळमयत शयरा! आता तू फाशेय कवा मेणाय? भी तय काशी त रा फाशेय 
काढणाय नाशी!" आणण भ ुंगी शवत शवत ननघून गेरी.   

फाकीच्मा प्राण्माुंना शत्तीची दमा आरी. त्माुंनी त्मारा फाशेय ऩडामरा भदत 
केरी. भग शत्तीनुंशी त्माुंना त्राव देणाय नाशी अवुं कफूर केरुं.  

जाता जाता शत्तीनुं भाकडारा वलचायरुं, "भरा वाुंग, भ ुंगी कळी काम 
ळमयत जजुंकरी?" 

भाकड म्शणारुं, "अये लेड्डमा, भ ुंग्मा तय वगऱीकडचे अवतात की. दय 
लेऱेव त झ्मा ळेजायी लेगऱीच भ ुंगी शोती. जजनुं त रा ळमयत रालामरा 
वाुंधगतरुं शोतुं, ती तय त झ्माफयोफय आरीच नव्शती!" 

 ळोशबता ऩ ुंज माुंच्मा  

रोककथेलय आधायीत  



43 चाांदोफा यात्रीच का फाशेय ऩडतो?  

खूऩ खूऩ लऴाांऩुलीची गोष्ट आशे. एक ददलव चाांदोफानां वूमााकड ेनीट 
ननयखून ऩादशरां आणण म्शणारा, 'अये ला! शा वूमा तय भाझ्माशून ककती भोठा 
आशे आणण ककती तजेस्ली देखीर!' चाांदोफानां झोऩरेल्मा घुफडारा उठलरां 
आणण वलचायरां, "वूमा आऩरा प्रकाळ कुठे रऩलून ठेलतो शे ळोधून भरा 
वाांगळीर का?  

घुफड म्शणारां, "शो, ळोधतो की!" चाांदोफा शे ऐकून खूऴ झारा. त्मानां शऱूच 
घुफडाच्मा कानात वाांगगतरां, "धन्मलाद, घुफडदादा. उद्मा वूमा भालऱरा की 
आऩण मा काटेयी झाडाांच्मा भागे बेटूमा."  



घुफड भग उडून गेरां ऩण चाांदोफा भात्र अस्लस्थ शोता.   

त्माच्मा भनात ननयननयाऱे वलचाय मेऊ रागरे. "वूमा आऩरा प्रकाळ 
कुठे रऩलून ठेलतो शे घुफडारा खयांच ळोधता मेईर का? फाऩ ये! घुफड 
नतथे गेल्मालय वूमाारा जाग आरी तय...? नको...नको... तो अवां नाशी 
कयणाय!" झोऩ रागेऩमांत चाांदोफा अवाच काऱजी कयत यादशरा.  

दवु-मा ददलळी वूमा भालऱेऩमांत चाांदोफारा काशी धीय धयलेना. वकाऱ 
झाल्माफयोफय तो काटेयी झुडऩाांच्मा भागे जाऊन रऩरा. घुफडदादा आरा 
का शे वायखा लाकून ऩशात फवरा.   

घुफड आल्माफयोफय त्मानां घाईघाईनां म्शटरां, "फयां झारां आराव त.े भी 
तुझीच काऱजी कयत शोतो." घुफडानां आऩरे भोठे डोऱे गोर गोर कपयलत 
म्शटरां, "झोऩण्माऩूली वूमा आऩरा प्रकाळ एक ऩेटीत ठेलून देतो." 



चाांदोफा म्शणारा, "धन्मलाद!" भग जया वलचाय करून शऱूच त्मारा 
म्शणारा, "तू भरा वूमााचा थोडावा प्रकाळ आणून देळीर का?" 

"शो, नक्की आणून देईन." घुफड म्शणारां. "उद्मा आऩण इथे माच लेऱी 
बेटूमा." चाांदोफानां शऱूच घुफडाच्मा कानात वाांगगतरां. घुफड रगेच वूमााच्मा 
घयाकड ेउडत ननघारां.   

"घुफडदादारा कोणी ऩकडणाय तय नाशी ना?" चाांदोफा ऩयत काऱजी करू 
रागरा. "त्मारा आलाज न कयता वूमााच्मा घयात जाता मेईर ना?" अवा 
वलचाय कयतच तो झोऩी गेरा.   

दवु-मा ददलळी वांध्माकाऱी घुफड वूमााचा थोडावा प्रकाळ घेऊन आरां. 
चाांदोफानां तो आऩल्मा अांगाबोलती गुांडाऱून घेतरा. घुफडानां चाांदोफारा 
कौतुकानां म्शटरां, "एलढ्मातच तू ककती चभकामरा रागरा आशेव!"  

काशी भदशन ेअवेच गेरे. एक ददलव वूमाानां चांद्राकड ेननयखून ऩादशरां. भग 
स्लत:कड ेऩादशरां. वूमााच्मा रषात आरां की 'शा भाझा प्रकाळ चोयतोम.' 
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त्मा यात्री वूमा झोऩराच नाशी. घुफड आऩरा प्रकाळ चोरून नेतोम अवां 
त्मारा ददवरां. वूमाानां भग घुफडाचा ऩाठराग केरा. घुफड गुऩचूऩ आऩरा 
प्रकाळ चांद्रारा नेऊन देतोम शे त्मारा वभजरां. चांद्रानां तो अांगाबोलती 
गुांडाऱरेराशी त्मानां ऩदशरा. भग भात्र वूमा चांद्रावभोय मेऊन त्मारा ओयडून 
म्शणारा,  

"चांद्रा! तू भाझा प्रकाळ का चोयतोव?" चाांदोफानां उत्तय ददरां, "कायण 
तुझा प्रकाळ भाझ्माशून जास्त आशे."  

यागालरेल्मा वूमाानां चांद्राचा वला प्रकाळ काढून घेतरा, आणण त्मारा 
शळषा ददरी, "आता तू ददलवबय झोऩळीर आणण पक्त यात्रीच तुरा जाग 
मेईर." 

आजवुद्धा घुफडाच्मा भदतीनां चाांदोफा वूमााचा प्रकाळ चोयतोच आशे.  
ऩण वूमोदम शोण्माऩूलीच तो वूमााकड ेऩयत नेऊन ठेलतो.   

 अभेरयकन इांडडमन गोष्ट 

ननरुऩभा याघलन माांच्मा ळबदाांत      



44 शळफी आणण ववाणा 
शळफी शा कुरु लंळातीर एक प्रशवद्ध याजा 

शोता. शळफी याजाचं वलव ऩळु, ऩषी आणण 
प्राणमांलय पे्रभ शोत ंआणण त्माच्मा भनात 
त्मांच्मावलऴमी दमा शोती.   

एक ददलव शळफीयाजा  
आऩल्मा फागेत पेयपटका भायत 
शोता. तवे्शा एक कफूतय जोयात 
उडत आरं आणण "लाचला! 
लाचला!" अवं म्शणत याजाजलऱ 
गेरं.   

शळफीनं त्मारा उचरून घेतरं 
आणण पे्रभानं म्शटरं, "घाफरू 
नकोव. तू भाझ्माकड ेभदत 
भागामरा आरा आशेव ना,  
भी तुरा ननयाळ कयणाय नाशी." 

त्माच लेऱी कफुतयाचा ऩाठराग 
कयत एक ववाणा नतथे मेऊन 
ऩोचरा. त्मान ंयाजारा म्शटरं, 
"कफुतय भाझ्माकड ेदे. त ेभाझं 
अन्न आशे." 



आता याजा भोठ्माच अडचणीत वाऩडरा. तो 
म्शणारा, "भी कफुतयारा लाचलणमाच ंलचन ददरं 
आशे. कफुतयाच्मा ऐलजी भी दवु-मा कोणाचंशी भांव 
तुरा द्मामरा तमाय आशे." 

ऩण ववाणा शट्टाराच ऩेटरा. "भरा 
दवुयं काशीच नको. भरा भाझं कफुतयच 
शल ंआशे." याजान ंत्माची वभजूत 
काढामचा खूऩ प्रमत्न केरा.  
अखेय ववाणा म्शणारा,  
"ठीक आशे. भग कफुतयाच्मा  
लजनाचं तुझं भांव भरा 
काढून दे. तयच भी  
कफुतयाचा शट्ट वोडने." 



याजा म्शणारा, "ठीक आशे." त्मान ंएक 
तयाजू आणामरा वांगगतरं. एका ऩायड्मात 
कफुतय ठेलरं. आणण दवु-मा ऩायड्मात आऩल्मा 
भांडीचं भांव काऩून ठेलरं.  

कफुतयाचं ऩायड ंजड शोतं. 'एलढं 
रशान कफुतय, ऩण त्माच ंलजन इतकं 
कवं?' रोकांना नलर लाटत शोत.ं शळफी 
याजान ंआऩल्मा ळयीयातून आणखी 
फयंच भांव काऩून ऩायड्मात टाकरं 
तयीशी कफुतयाच ंऩायड ंजडच शोत.ं  
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शे दृश्म ऩाशून वलव देल प्रबावलत झारे आणण त्मांनी शळफी याजालय 
आकाळातून पुरांचा लऴावल करून त्माच ंकौतुक केरं. कफुतय आणण ववाणा 
दोघंशी देल शोत ेआणण याजाची ऩयीषा घेणमावाठी लेळ फदरून आरे शोत.े 

"कफुतय एक वाभान्म ऩषी आशे अवा तू वलचायशी केरा नाशीव. आऩल्मा 
स्लत:च्मा प्राणाचा वलचायशी न कयता तू त्मारा लाचलरंव. जग नेशभी तुझा 
न्माम आणण दमाबाल रषात ठेलेर. याजा तू धन्म आशेव!" अवा  
आळीलावद देऊन वलव देल ननघून गेरे.   



45 आऻाधायक शळष्म 

एक गुरुजी आऩल्मा चाय शळष्माांना फयोफय घेऊन फैरगाडीतून चाररे 
होत.े छान लायां सुटरां होतां. गुरुजीांना जाता जाता झोऩ रागरी.   

यस्ता खूऩ खडफडीत होता आणण गाडी सायखी लय-खारी होत चाररी 
होती. अचानक गुरुजीांची ऩगडी खारी ऩडरी.   

शळष्माांनी ऩगडी खारी ऩडताना ऩाहहरी होती. ऩण काम कयालां त ेतमाांना 
सभजेना. कायण गुरुजीांनी साांगगतरां होतां की तमाांना वलचायल्माशळलाम 

कोणतांही काभ कयामचां नाही. भग ऩगडी 
कळी काम उचरामची?  

 



थोड्मा लेऱानां गुरुजी जागे झारे. "भाझी ऩगडी कुठे आहे?" तमाांनी 
शळष्माांना वलचायरां. शळष्माांनी साांगगतरां, "ती लाटेत ऩडरी."  

गुरुजी यागालरे आणण म्हणारे, "अये भूखाांनो! ऩगडी ऩडताना ऩाहहरीत 
आणण तयीही उचररी नाहीत! आता रऺात ठेला. गाडीतून जे काही ऩडरे, 
त ेउचरून घ्मामचां." 

एलढां साांगून गुरुजी ऩयत झोऩरे. आता चूक होऊ नमे म्हणून शळष्म 
सगऱीकड ेफायकाईने रऺ ठेलत होत.े थोड्मा लेऱाने फैराांनी ळेण टाकामरा 
सुरुलात केरी. त ेऩाहून भुरां रगेच काभारा रागरी. सगऱां ळेण गोऱा 
करून गाडीत बरून घेतरां.   

"गाडीत हा कसरा लास मेतोम" असां म्हणत 
गुरुजीांनी डोऱे उघडरे. तमाांच्मासभोय ळेणाचा 
डोंगय होता! "हे काम चाररांम?" गुरुजी यागालून 
ओयडरे.  

शळष्माांनी अशबभानाने साांगगतरां, "गुरुजी, 
तुम्हीच तय साांगगतरां होतां की गाडीतून ऩडणायी 
प्रतमेक लस्तू उचरून घ्मा म्हणून. आम्ही तचे 
तय केरां."  



गुरुजीांनी डोक्मारा हात रालरा. "आता मा भुराांना कसां फयां सभजालून 
साांगालां?" थोडा लेऱा वलचाय केल्मालय तमाांना एक उऩाम सुचरा.   

गाडीतून साभान ऩडरां तय तमातून काम काम उचरामचां आणण काम 
नाही माची तमाांनी एक मादीच तमाय केरी. ती शळष्माांकड ेदेऊन त ेऩयत 
झोऩरे.   

गाडी जात होती तमा यस्तमालय फयेच खड्ड ेहोत ेआणण दगड-धोंडहेी  
ऩडरेरे होत.े अचानक गाडीचा तोर गेरा आणण गुरुजी धऩकन  
एका खड्मात ऩडरे. "अये! भरा लाचला!" गुरुजी ओयडू रागरे.   
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शळष्माांनी रगेच आऩल्माकडची मादी काढून लाचरी. "ऩण गुरुजी, मात 
तय तुभचां नाल नाही. म्हणजे आम्ही तुम्हारा फाहेय काढू ळकत नाही!" 

गुरुजीांनी शळष्माांना सभजालण्माचा फयाच प्रमतन केरा, ऩण त े
ऐकामराच तमाय नव्हत.े "आम्ही तुभची आऻा कधीच भोडणाय नाही. 
तुम्ही आभची ऩयीऺा घेत होतात ना, गुरुजी?" असां म्हणून तमाांनी 
गुरुजीांना खड्ड्मातून फाहेय काढामरा साप नकाय हदरा.  

अखेय हताळ होऊन गुरुजीांनी शळष्माांकडून मादी आणण ऩेन्ससर घेतरी. 
खारी ऩडल्मालय उचरण्माच्मा लस्तूांच्मा मादीत आऩरां नाल घातरां आणण 
ती मादी शळष्माांना ऩयत हदरी. तवे्हा कुठे तमाांनी गुरुजीांना खड्ड्मातून 
फाहेय काढरां.  

 बायतातीर रोककथा    



46 ऩोऩटाचा सल्रा 
 एका व्माऩा-माकड ेएक फोरणाया ऩोऩट होता. त्मारा एका 

चाांदीच्मा पऩांज-मात ठेलरां होतां आणण व्माऩायी त्माची भोठ्मा पे्रभानां 
देखबार कयामचा. ऩोऩटारा जे काही खामरा हलां असेर, त ेसलव 
व्माऩायी त्मारा देत असे.    

ऩोऩट व्माऩा-माफयोफय तासनतास गप्ऩा भायत 
असे. त्माच्मा प्रत्मेक प्रश्नाचां सभजुतदायऩणे उत्तय 
देत असे. फोरता फोरता व्माऩा-मारा म्हणत असे 
की, "भरा सोडून दे. भरा स्लतांत्रऩणे जगामचां 
आहे."   



ऩयांतु व्माऩा-मारा हे भान्म नव्हतां. तो म्हणामचा, "एलढां सोडून दसुयां 
काहीही भाग. भी त ेतुरा नक्की देईन." 

एक ददलस ऩोऩट म्हणारा, "तू भरा सोडून दे. भी तुरा तीन सल्रे 
देईन. त्माांचा तुरा आमुष्मबय उऩमोग होईर." व्माऩायी आता पलचायात ऩडरा. 
भग त्मानां पऩांज-माचां दाय उघडून टाकरां.  

ऩोऩट उडी भारून व्माऩा-माच्मा हातालय मेऊन फसरा आणण म्हणारा, 
"आता भाझा ऩदहरा सल्रा ऐक. तुझी धनसांऩत्ती नाहीळी झारी, तय त्माचां 
द:ुख करू नकोस." 

ऩोऩटाच्मा मा गोष्टीरा  
व्माऩा-मानां पायसां भहत्त्ल ददरां नाही 
आणण म्हणारा, "मात तू नलीन  
काहीच साांगगतरां नाहीस."  



ऩोऩट उडून छऩयालय जाऊन फसरा आणण म्हणारा, "हा भाझा दसुया 
सल्रा ऐक. कोणीही तुरा काही जयी साांगगतरां तयी त्माच्मालय सांऩूणव 
पलश्लास कधीच ठेलू नकोस."  

व्माऩायी गचडून म्हणारा, "मा सलव गोष्टी तय भरा आधीऩासूनच भादहत 
आहेत. भरा भादहत नसेर असां काही तयी साांग ना." ऩोऩट जोयात हसरा 
आणण म्हणारा, "असां होम! भग आता भी तुरा भादहत नसरेरी एक गोष्ट 
साांगतो. भाझ्मा ऩोटात फहुभोर यत्नां आहेत." 

त्माची चेष्टा कयत ऩोऩट 
म्हणारा, "ऩादहरांस? आताच भी 
तुरा साांगगतरां की सांऩत्ती गेरी तय 
द:ुख करू नकोस. ऩण तू तय रगेच 
द:ुखी झारास. भी साांगगतरां की  
दसु-माांच्मा गोष्टीांलय पलश्लास ठेल ू
नकोस. ऩण भी जेव्हा म्हणारो की 
भाझ्मा ऩोटात फहुभोर यत्नां आहेत 
तवे्हा तू त्मालय रगेच पलश्लास 
ठेलरास. थोडासा पलचाय कय, जय 
भाझ्मा ऩोटात यत्नां असती, तय भी 
जजलांत यादहरो असतो का?"  

हे ऐकून व्माऩायी चककत झारा. "काम? फहुभोर यत्नां? 
अयेये! तुरा सोडून ददरां ही भाझी पायच भोठी चूक झारी. 
भरा आता आमुष्मबय माची चुटऩूट रागेर."  
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ऩोऩट ऩयत म्हणारा, "आता भाझा 
ततसया सल्रा ऐक. कोणी काही जयी 
साांगगतरां तयी आऩरी फुद्धी लाऩरून त्माचा 
नीट पलचाय कय. केलऱ कानानां ऐकणां 
ऩुयेसां नसतां."  

हे ऐकून व्माऩायी आणखीच गोंधऱून 
गेरा. उडणा-मा ऩोऩटाकड ेभुकाट्माने 
ऩहातच यादहरा.  

 बायतातीर रोककथा 



47 सळानं सभुद्र ओरांडरा 
एक ससा योज संध्माकाऱी सभुद्रककना-मालय मेऊन फसामचा आणण 

तासनतास कसरा तयी वलचाय कयत असामचा. एक ददलस एक ळाकक  भासा 
ऩाण्मातून उडी भारून फाहेय आरा आणण त्मान ंसळारा हाक भारून 
म्हटरं, "मभत्रा, तू योज एकटाच फसून कसरा वलचाय कयतोस?"   

ससा म्हणारा, "त्मा ऩरीकडच्मा 
ककना-माकड ेऩहा ना, ततथरं छोटंसं 
फेट ककती संुदय ददसतंम! भरा  
सभुद्र ओरांडून ततथे जामचंम."  



ळाकक  जोयात हसू रागरा आणण म्हणारा,  
"अये लेड्मा, तुरा तय ऩोहता सुद्धा मेत नाही,  
तू कसा सभुद्र ओरांडणाय?"  

ससा म्हणारा, "भी सभुद्र ओरांडामची काही  
तयी मुक्ती ळोधून काढेन." 

ळाकक च्मा चेह-मालय हसू होत,ं "असं! फघूमा  
तू सभुद्र कसा ओरांडतोस त!े"  

एक ददलस सळारा एक मुक्ती 
सुचरी. त्मानं ळाकक रा वलचायरं, 
"आऩल्मा दोघांऩैकी कुणाकड ेजास्त  
मभत्र आहेत? तुझ्माकड ेकी भाझ्माकड?े" 
ळाकक ने उत्तय ददरं, "भाझी खात्री आहे, 
भराच खूऩ मभत्र आहेत." 

ससा म्हणारा, "असं! भग तुझ्मा 
मभत्रांना इथऩासून ऩरीकडच्मा  
ककना-माऩमतं एका ओऱीत  
उबं कय ऩाहू. भरा भोजून  
ऩहामच ंआहे.   



सगऱे ळाकक   एका ओऱीत उबे यादहरे. 
ससा एका ळाकक च्मा ऩाठीलरून दसु-मा 
ळाकक च्मा ऩाठीलय उड्मा भायत भोजू 
रागरा, "एक... दोन... तीन..." 

ळेलटी तो दसु-मा ककना-मालय ऩोचरा. 
ततथल्मा एका खडकालय उडी भारून फसरा 
आणण म्हणारा, "ळाकक  मभत्रांनो, धन्मलाद! 
तुम्ही सगळमांनी भाझ्मासाठी ऩूर केरात 
आणण भरा इथे ऩोचामरा भदत केरीत." 

तवे्हा ळाकक  मभत्राच्मा रऺात आरं की 
सळान ंहुळायी करून त्मारा पसलरं आहे. 
त्माचा त्मारा पायच याग आरा ऩण 
त्माचफयोफय सळाच्मा हुळायीचं कौतुकही 
लाटरं.   

ळाकक  जेव्हा जेव्हा त्मा छोट्मा 
फेटाजलऱ मामचा, तवे्हा सळाची लाट 
ऩहामचा, ऩण ससा काही ददसामचा नाही. 
असे फयेच भदहने गेरे.   
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एक ददलस ककना-मालय अचानक त्मारा ससा बेटरा. चांगरा गुफगुफीत 
झारा होता.  

ळाकक ने आनंदाने ऩाण्मातून उडी भायरी. त्मान ंसळारा हाक भायरी, 
"मभत्रा, आता तुरा ऩयत जामच ंनाही का? मा लेऱेस तू भरा पसलू 
ळकणाय नाहीस! आता तू जा सभुद्राच्मा ककना-मालरून चारत चारत!"  

सळाने भोठ्मा आत्भवलश्लासानं म्हटरं, "नाही. भी ऩयत सभुद्र 
ओरांडूनच ऩरीकडच्मा ककना-मालय जाईन." फयेच ददलस ससा ककना-मालय 
फसून वलचाय करू रागरा. एक ददलस त्मारा एक नली मुक्ती सुचरी... 

 जऩानी रोककथेलय आधायीत 



48 चरा ओऱखूमा 

  

झाड माच ंजमभनीलय, पऱ माच ंजमभनीत 

कच्चं खाल्रं तयी छान, बाजरं तय आणखीच छान. 
  

अवं एक धान्म, ज्माच्मा ऩोटालय आशे एक येघ 

याजा अवो ला भजूय, वगऱेच खातात योज.   

  

घोडा भाझा काऱा, ऩण वोरल्मालय शोतो गोया 
तोंडात टाकून खाता खाता ऩऱतात वगऱे जोयात.  

  

खूऩ कऩड ेघारून मेतो, केव माच ेरार 

आत माच्मा आशेत भोती, ककती तयी चलदाय. 
  

अवं एक धान्म, ऩालवाच्मा ढगाचा ज्माचा यंग 

थंडीत त्माची बाकयी खाऊ, तूऩ आणण गुऱावंग.  

ऊव, ळेंगदाणे, गशू, फाजयी,  
भका, तांदऱू आणण काऱे चणे 

खूऩ नाचतो, शरतो डुरतो  

वोनेयी दाणे बयरे की लाकतो 
आतून ऩांढया दाणा ननघतो.  

  

ददवतो तय शा काठीवायखा 
यव माचा गोडच गोड 

प्मामरालय कयतो गायेगाय 

माचाच फनतो गूऱ गोड. 



वशा ऩाम आशेत भरा,  
उडणे भाझे काभ  
गोड, घाण वगळ्मालय फवते, 
वांगा भाझे नाल.  

कच-माचं भी खत फनलतो, 
ओल्मा भातीत घय भाझं, 
भुरांना भी लाटतो वाऩ,  
कवं त्मांना वभजलालं.  

झोऩेत ककंला जागेऩणी, फवताना आणण उडतानाशी  

भाझे ऩंख नेशभीच उघड,े 
उडत खारी आरे की, ऩाऊव मेणाय म्शणतात वाये.   

छोटी येळभ, रार येळभ, 
जगबयात कपयत अवते,  

वगळ्माना ती शली अवते,  

म्शणूनच ती कुठेशी मभऱते. 

तोंडातून एक धागा काढतो, त्माचं नाजकू जाऱं फनलतो 
ना शा जादगुाय, ना शा मळकायी, वांगा ऩाशू शा कोण. 



मळयऩूयशून गाडी ननघारी 
कानऩूयभध्मे वाऩडरी 
ह्स्तऩूयभध्मे बांडण झारं 

नखऩुयात भारून टाकरं.  

  

पुरांची आशे भैत्रीण, पऩत ेत्मांचा यव, 
यंगीफेयंगी ऩंख ऩवरून, फागेत अवत ेनेशभी उडत.    

  

अंधायात चभचभतो, ऩोटाळी त्माच्मा आग, 
यात्री त्मारा उडताना ऩाशून वगऱे शोतात खूऴ.   

  

भातीतच जन्भ नतचा, भातीच नतचं अन्न, 
राकडारा जय रागरी तय कयत ेत्मारा प्त.   

  

अवा एक डॉक्टय आशे, देतो वायखे इंजेक्ळन 

कोणाचंशी ऐकत नाशी, ऩैवे न घेता जातो उडून.  
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खूऩ आशेत ऩाम नतरा, वाऩावायखी ददवत,े 
धोकेफाज आशे ती, कुठूनशी घयात घुवत.े  

  

एकाभागून एक अळा यांगेत चारतात, जणू भोठी पौज, 
ददलवबय कयत अवतात जेलणाची तयतूद.   

भंुगी, भाळी, डाव, पुरऩाखरू, गोभ, ऩालवाचे ककड े(ऩतंग), ऊ, झुयऱ,  
येळभाचा ककडा, लाऱली, याणी भधभाळी, गांडूऱ, काजला, कोऱी 

अंधा-मा कोऩ-मात याशणाया, ओर त्मारा पिम 

आलाज आरा की ऩऱून जातो, उजेड त्मारा अपिम. 
  

एका भशारात रोक शजाय  

ऩण एकच त्मात आशे खाव. 
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चिभणी आणण रारी 
एक ददलव झाडान ंखूऴ शोऊन चिभणीरा दोन व ंदय 

प रं ददरी. चिभणीरा लाटरं मातरं एक प र क णारा 
तयी द्मालं. ऩण क णारा? िोिीत एक व ंदय पूर घेऊन 
चिभणी ळोधामरा फाशेय ऩडरी.   

उडता उडता ततरा एक व येख फाग ददवरी.  
प रांनी फशयरेरी. त्मा फागेत खूऩ छान छान प रं शोती.  
त्मा प रांिा व लाव वगऱीकड ेऩवयरा शोता.  

अळी फाग चिभणीन ंकधीि ऩदशरी 
नव्शती. दयू एका फाजूरा ततरा फागेिा 
भाऱी ददवरा. ततन ंवलिाय केरा, 'मारा 
प रं पाय आलडतात अवं ददवतंम. 
आऩण माराि शे पूर देऊमा का?'  



ती जळी खारी आरी, तवं भाळ्माि ं 
ततच्माकड ेरष गेरं. भाऱी आश्िमाानं 
म्शणारा, "अगं, त झ्माकड ेककती व ंदय 
पूर आशे. भरा देतवे का? भाझ्मा 
फागेत इतकं व ंदय पूर नाशी. मा 
प राभ ऱे भाझी फाग जगातरी वलाांत 
व ंदय फाग शोईर. भरा फषीव मभऱेर." 

चिभणी रुवरी आणण उडून गेरी.  
उडता उडता ततरा एका जागी खूऩ यंग 
ददवरे. एक भाणूव काऩडालय बयतकाभ 
कयत शोता. चिभणीरा लाटरं, 'मारा व ंदय 
गोष्टी आलडत अवतीर, भी माराि शे 
पूर देईन.' 



चिभणी रुवरी आणण ऩयत उडून गेरी. 
एका दिकाणी ततरा फयीि कफ तयं जभरेरी 
ददवरी. एक फाई त्मांना दाणे टाकत शोती.  
त ेऩाशून चिभणी पाय खूऴ झारी. ततन ं
वलिाय केरा, 'मा फाईि ंऩळ -ऩषालय पे्रभ 
अवणाय. दशराि आऩण पूर देऊमा.'  

चिभणी जळी खारी आरी, तवं त्मा 
फाईि ंचिभणीकड ेरष गेरं. ती चिभणीरा 
म्शणारी, "अगं, त झ्माकड ेककती व ंदय 
पूर आशे. त ेभरा दे, भी त ेदेलारा 
घारीन, भग तो भाझ्मा वगळ्मा इच्छा 
ऩूणा कयेर."  

चिभणी ऩयत रुवरी आणण उडून गेरी.   

ती जळी खारी आरी, तवं त्मा भाणवािं ततच्माकड ेरष गेरं. 
"अये ला! त झ्माकडिं पूर पायि व ंदय आशे. भरा देतवे का? 
भाझ्मा बयतकाभात देखीर इतकं व ंदय पूर नाशी. भी अवं पूर 
भाझ्मा बयतकाभात आणरं तय भाझी करा जगप्रमवद्ध शोईर. भी त े
याजारा देईन."  
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फयाि लेऱ ती अळीि उडत यादशरी. दयूलय ततरा रारी नालािी 
एक रशान भ रगी ददवरी. ततच्मा डोक्मालय एक ऩाण्मािा घडा शोता.  
चिभणी आता वलिाय कयामरा देखीर थांफरी नाशी. ती शऱूि खारी 
आरी आणण ग ऩिूऩ रारीच्मा केवात त ेव ंदय पूर भाऱरं.   

चिभणी म्शणारी, "शो, त ेखाव 
त झ्मावािीि आशे. तू इतकं काभ 
कयतवे, त ेदेखीर प रावायखंि  
व ंदय आशे."  

व श्श्भता फॅनजी  

रारी आनंदनू म्शणारी, 
"शे पूर भाझ्मावािी?"  



50 काम आहे भाझ ंनाल?  

एक रहानळी भाळी एकटीच फागेत उडत होती. सगऱे ततरा 'ई' मा 
नालान ंहाक भायत असत. एक ददलस अचानक ततरा आऩर ंनालच 
आठलेना. जलऱच उभ्मा असरेल्मा लासयारा ततनं वलचायर,ं  

"धष्टऩषु्ट लासया, सांग फयं भाझ ंनाल काम?" 
लासरू म्हणार,ं "तुझं नाल भरा काम भादहत? भाझी आई ततकड े
गलत खातेम, ततरा जाऊन वलचाय." भाळीन ंगामीरा वलचायर,ं  

"धष्टऩषु्ट लासरू, लासयाची आई,  
सांग भाझ ंनाल काम?" 
गाम म्हणारी, "भरा काम भादहत? भरा चयामरा आणणा-मा  
गुयाख्मारा वलचाय." भग भाळी गेरी गुयाख्माकड,े 
"धष्टऩषु्ट लासरू, लासयाची आई,  

आईरा चयामरा नेणाया गुयाखी, सांग भाझ ंनाल काम?“ 
गुयाखी म्हणारा, "भरा काम भादहत? भाझ्मा हातातल्मा  
काठीरा वलचाय." भाळीन ंकाठीकड ेऩाहून वलचायर,ं  

"धष्टऩषु्ट लासरू, लासयाची आई,  
आईरा चयामरा नेणाया गुयाखी,  
गुयाख्माच्मा हातातरी काठी,  
सांग भाझं नाल काम?" 



काठी म्हणारी, "भरा काम भादहत? भरा ज्मा झाडातून काऩरंम,  
त्मा झाडारा जाऊन वलचाय." भाळीनं झाडाकड ेजाऊन वलचायर,ं 

"धष्टऩषु्ट लासरू, लासयाची आई,  

आईरा चयामरा नेणाया गुयाखी,  

गुयाख्माच्मा हातातरी काठी,  

काठी देणायं झाड, 
सांग भाझ ंनाल काम?“ 
 

झाड म्हणारं, "भरा नाही भादहत. भाझ्मा पांदीलय तो सायस ऩऺी  
फसराम ना, त्मारा वलचारून फघ." भाळीनं सायस ऩऺारा वलचायरं, 
"धष्टऩषु्ट लासरू, लासयाची आई,  

आईरा चयामरा नेणाया गुयाखी,  

गुयाख्माच्मा हातातरी काठी,  

काठी देणायं झाड, 
झाडालय फसरेरा सायस ऩऺी, 
सांग भाझ ंनाल काम?" 

सायस म्हणारा, "भरा नाही भादहत. भी ज्मा 
तळ्मात याहतो, त्मारा जाऊन वलचाय." भाळी उडत 
उडत गेरी तळ्माकड,े आणण त्मारा वलचायरं,  
 
"धष्टऩषु्ट लासरू, लासयाची आई,  

आईरा चयामरा नेणाया गुयाखी... 
झाडालय फसरेरा सायस ऩऺी,  
ऩऺाचं राडकं तऱं, 
सांग भाझ ंनाल काम?" 

 



तऱं म्हणार,ं "भरा नाही भादहत. मा भाळाना वलचाय."  
तेलढ्मात एक भासोऱी उडी भारून ऩाण्मालय आरी. भाळीन ंततरा वलचायरं,  

"धष्टऩुष्ट लासरू, लासयाची आई,  

आईरा चयामरा नेणाया गुयाखी... 
झाडालय फसरेरा सायस ऩऺी, 
ऩऺाचं राडकं तऱं, 
तळ्मातरी भासोऱी, 
सांग भाझं नाल काम?" 
भासोऱी म्हणारी, "भरा नाही भादहत. आम्हारा ऩकडामरा कोऱीदादा मेतो ना,  
त्मारा वलचाय." भाळीनं भासे ऩकडणा-मा कोळ्मारा वलचायरं,  

"धष्टऩुष्ट लासरू, लासयाची आई,  

आईरा चयामरा नेणाया गुयाखी... 
ऩऺाचं राडकं तऱं, 
तळ्मातरी भासोऱी, 
ततरा ऩकडणाया कोऱी, 
सांग भाझं नाल काम?" 
कोऱीदादा म्हणारा, "भरा नाही भादहत. भाझ्मा हातातल्मा भडक्मारा वलचाय."  
भाळीन ंभडक्मारा वलचायरं,  

"धष्टऩुष्ट लासरू, लासयाची आई...  

...तळ्मातरी भासोऱी, 
ततरा ऩकडणाया कोऱी, 
कोळ्माच्मा हातातरं भडकं, 
सांग भाझं नाल काम?"  

भडकं म्हणार,ं "भरा नाही भादहत. भरा ज्मान ंघडलरं,  
त्मा कंुबायारा वलचाय." भग भाळीन ंकंुबायारा वलचायरं,  

"धष्टऩुष्ट लासरू... 
...कोळ्माच्मा हातातरं भडकं,  

भडकं घडलणाया कंुबाय 

सांग भाझं नाल काम." 
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कंुबाय म्हणारा, "भरा काम  भादहत? भी  
तय भातीचं काभ कयतो. तू भातीराच वलचाय."  
भाळीनं भातीरा वलचायर,ं  

"धष्टऩषु्ट लासरू... 
...भडकं घडलणाया कंुबाय, 
कंुबायाची भाती 
सांग भाझ ंनाल काम."  

भाती म्हणारी, "भरा नाही भादहत. भाझ्मालय जे 
गलत उगलरं आहे ना, त्मारा वलचाय." भाळीनं 
गलतारा वलचायरं,  

"धष्टऩषु्ट लासरू... 
...कंुबायाची भाती, 
भातीत उगलरेरं गलत 

सांग भाझ ंनाल काम." 
गलत म्हणारं, "भरा नाही तुझं नाल भादहत. 
ऩरीकड ेभरा खाणाये घोड ेआहेत, त्मांना वलचाय. 
भाळी गेरी घोड्माकड,े  

"धष्टऩषु्ट लासरू... 
...भातीत उगलरेरं गलत  

गलत खाणाया घोडा 
सांग भाझ ंनाल काम."  

घोड्मान ं"ई... ई... ई..." असा जोयात  
आलाज काढरा. ते ऐकून भाळीरा आऩर ं 
"ई" हे नाल आठलरं. "भाझ ंनाल ई,  
भाझ ंनाल ई" असं आनंदान ंगातच  
भाळी उडून गेरी.  

  

तामभऱनाडूतीर रोककथा   



51 भाकडाांची हुळायी 
एकदा भाकडाांच्मा एका टोऱीनां नव्मा जांगरात यहामरा जामचां  

ठयलरां. फयाच भोठा प्रलास केल्मालय त ेएका नव्मा जांगरात ऩोचरे. ततथे 
ऩोचल्माफयोफय टोऱीच्मा भुख्मानां सगळ्मा भाकडाांना सालध केरां आणण 

साांगगतरां, "मा जांगरातल्मा एका तळ्मात एक बूत रऩून फसरां आहे. म्हणून 

भाझी ऩयलानगी घेतल्माशळलाम कुणीही तळ्माचां ऩाणी प्मामचां नाही." 

एक ददलस भाकडां फपयत फपयत जांगरात खूऩ दयू गेरी. 
चारता चारता एक पऩल्रू आऩल्मा आईरा म्हणारां,  
"आई, भरा खूऩ तहान रागरी आहे." 

भाकडाची आई म्हणारी, "त ेफघ, आऩण त्मा  
सभोयच्मा तळ्मातरां ऩाणी पऩऊमा." 



तलेढ्मात दसुयां एक भाकड म्हणारां, "थाांफा! तळ्माकड ेजाऊ नका. आऩल्मा 
भुख्मानां काम साांगगतरां होतां त ेपलसयरात लाटतां." 

भाकडाच्मा आईरा आऩल्मा पऩराचे हार ऩाहलत नव्हत.े ततरा काम कयालां त े

सुचेना. तलेढ्मात टोऱीचा भुख्मच ततथे आरा आणण म्हणारा, "ऩाणी हलांम ना? 

जया थाांफा. भी एकदा ऩाहून मेतो."  

टोऱीचा प्रभुख तळ्माजलऱ गेरा. सगळ्मा फाजूांनी नीट रऺ देऊन ऩादहरां. 
ततथे तय ऩामाांचे भोठे भोठे ठसे उठरेरे होत!े ऩण सगऱे ठसे ऩाण्माकड ेजाणाये 

होत.े तळ्माकडून ऩयत मेणाये ठसे कुठेच ददसत नव्हत.े बूत इथेच रऩरेरां 
असणाय, असा प्रभुख भाकडानां अांदाज केरा.   



भग त्मानां इतय भाकडाांना साांगगतरां, "हा तराल पाय धोक्माचा ददसतो. 
कोणीही माकड ेजाऊ नका." असां तो म्हणतच होता, इतक्मात, 

"हा...हा...हा...हा..." असा तळ्मातून आरेरा बीतीदामक आलाज 

सगळ्माांनाच ऐकू आरा.  

ऩाण्मातून एक भोठां  बूत फाहेय आरां. "हा...हा...हा...हा...! जो कोणी मा 
ऩाण्मात उतयेर, त्मारा भी खाऊन टाकेन."  

प्रभुख म्हणारा, "आभच्माऩैकी कोणीही ऩाण्मात उतयणाय नाही." त्मारा 
गचडलण्मासाठी बूत म्हणारां, "भग काम एलढ्मा उन्हात ऩाण्माशळलाम भरून 

जार का?"  

"भुऱीच नाही. आम्ही ऩाणी तय पऩऊच." प्रभुखानां  
आत्भपलश्लासानां उत्तय ददरां.  

"ऩण कसां?" बुतानां आश्चमाानां पलचायरां.  

"आता तू फघच." असां म्हणून टोऱीच्मा प्रभुखानां  

भाकडाांना आजूफाजूचे फाांफूचे तुकड ेआणामरा  
साांगगतरे. प्रत्मेक तुकड्माचां बोक नीट  

तऩासून घेतरां.   
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भग एक तुकडा दसु-मात घारून एक राांफच राांफ नऱी तमाय केरी.  
नऱीचां एक टोक ऩाण्मात घातरां आणण दसु-मा टोकारा तोंड  

रालून जोयात ऩाणी ओढून घ्मामरा सुरुलात केरी.   

भग काम! थोड्माच लेऱात नऱीच्मा 
दसु-मा टोकारा कायांजासायखां जोयात 

ऩाणी मेऊ रागरां. "ला! काम भस्त ऩाणी 
आहे!" भाकडां आनांदानां उड्मा भारू रागरी. सगऱे 

भनसोक्त ऩाणी प्मारे, ऩाण्मात शबजरे, खेऱरे, खूऩ 

भजा केरी.   

बफचायां बूत! पायच तनयाळ झारां. यागानां ऩाण्मालय 

हातऩाम आऩटरे, आणण त्मातच ऩयत रऩून फसरां.  

 जातक कथा 



52 मेरी खूव झाऱी 
मेरीच्या षातात एक कागद षोता. "चित्र काढऱं आषेश का? मऱा जरा 

दाखळ ना," अशं म्षणत दीऩानं मेरीच्या षातातऱा कागद घेतऱा.   

मेरीच्या डोळ्यात ऩाणी षोत,ं त ेऩाषून दीऩा िमकऱी. ती म्षणाऱी, 
"मेरी, काय झाऱं? तू का रडतशे? मऱा शांग तरी."  



मेरीन ंरडत रडति उत्तर ददऱं, "मी तुमच्या फागेिं चित्र काढऱं षोतं. ऩण 

फंटी त ेऩाषून माझी िेष्टा करायऱा ऱागऱा. माझं चित्र अगदीि फेकार आषे अशं 

तो म्षणतो. आता मी ऩरत कधी चित्रि काढणार नाषी." 

"कोण म्षणतं चित्र ळाईट आषे? षे तर 

खूऩि छान आषे.  आऩण शगले ळेगळेगला 
वळिार करतो, ळेगळ्या नजरेन ंऩाषतो, आणण 

आऩल्या आळडीप्रमाणे चित्र काढतो. 
शगळ्यांनी एकशारखंि चित्र काढऱं ऩादषजे 

अशं थोडिं आषे! तू आता रडू नकोश." 

दीऩाि ंफोऱणं ऐकून मेरीऱा जरा फरं 

ळाटऱं.   



दशु-याि ददळऴी दीऩाकड ेततिे काषी नातळेाईक आऱे. दीऩा आणण 

मेरी त्यांच्याफरोफर शमुद्रककना-याळर कपरायऱा गेल्या. दीऩा जाताना 
काषी कागद आणण रंगीत ऩेन्सशऱी घेऊन गेऱी षोती.   

ककना-याळर काषी कोली ऱोक आऩल्या फोटी दरुुस्त करत षोत.े काषी 
जण माशे ऩकडत षोत.े ळेगळेगली दृश्य ंऩाषून ऩाषुणे खूव झाऱे. रंगीत 

ऩेन्सशऱी घेऊन त ेचित्र ंकाढू ऱागऱे.   

मेरी ऱाजति म्षणाऱी, "मऱा चित्र काढता येत नाषी." थोडा ळेल ती 
त्यांिी चित्र ंऩषात फशऱी. ऩण मग ततऱा राषळेना. ऱळकरि ती शळव काषी 
वळशरून चित्र काढण्यात रंगून गेऱी.  
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थोड्या ळेलानं शगळ्यांनी आऩऱी चित्र ंएकमेकांना दाखळायऱा शुरुळात 

केऱी. शगळ्यांनी शमुद्र ककना-यािीि चित्र ंकाढऱी षोती. ऩण प्रत्येकान ं

आऩल्या स्ळत:च्या आळडीनुशार आऩल्या ऩद्धतीन ंचित्र ंकाढऱी षोती.   

आता मेरीऱा ऩटऱं, 'त्या ददळऴी दीऩा म्षणत षोती त ेखरंि षोत.ं प्रत्येकािी 
नजर तनराली, वळिार तनराला, म्षणून मग चित्रषंी तनरालीि अशणार.' 

मग मेरीनंषी आऩऱं चित्र फाषेर काढऱं. त्याच्याळरून एक गोष्ट तयार केऱी. 
शळवजण त ेऩाषून िककत झाऱे. "तू ककती छान गोष्ट शांचगतऱीश!" शळाांनी 
मेरीिं कौतुक केऱं.   

आता मेरी आऩल्या आळडीिी चित्र ंकाढत.े चित्रांळरून ती खूऩ  

गोष्टीषी शांगत.े ऱोक आऩऱं कौतुक करतात की नाषी  
याकड ेती आता मुलीि ऱस देत नाषी.    



53 

जभीन पाटरी 

एक ददलस ससा एका ताडाच्मा 
झाडाखारी झोऩरा होता. जलऱच एक  

फेराचं झाड होतं. अचानक फेराचं एक पऱ 

धप्ऩकन ताडाच्मा ऩानालय ऩडरं. ससा गाढ 

झोऩेत होता. आलाज ऐकून तो दचकून 

उठरा.   

"अये! जभीन पाटरी" असं म्हणत तो गडफडीने 
ऩऱत सुटरा.  त्माच्मा मभत्र-भैत्रत्रणीना काहीच सभजेना, 
ऩण त ेही त्माच्माभागे ऩऱू रागरे.  

यस्तत्मात त्मांना बेटरं एक हयीण. मा सलाांना 
ऩऱताना ऩाहून त्मान ंवलचायरं, "अये, इतक्मा  
गडफडीत कुठे चाररा आहात?"  



ससा म्हणारा, "अये जभीन पाटरीम. ऩऱा ये ऩऱा!" हयीण ऩण 

त्मांच्माफयोफय ऩऱू रागरं.  तलेढ्मात अस्तलरानं मा सलाांना ऩऱताना ऩादहरं. 

त्मान ंहयणारा हाक भारून म्हटरं, "अये, तुम्ही सगऱे असे का ऩऱताम?"  

ऩऱता ऩऱताच हयणानं उत्तय ददरं, "जभीन पाटरीम! तू ऩण ऩऱ!" भग 

अस्तलरही ऩऱू रागरं. मा सलाांना ऩऱताना ऩाहून कोल्हा गोंधऱून गेरा. त्मान ं

अस्तलरारा थांफलून वलचायरं, "काम झारंम? तुम्ही सगऱे का ऩऱता?"  

"अये, तुरा भादहत नाही! जभीन पाटरीम. जील 

लाचलामचा असेर, तय तू ही ऩऱ," असं अस्तलरान ं

ऩऱता ऩऱताच ओयडून सांगगतरं. असं होता  
होता फैर, डुक्कय, गेंडा, हत्ती, लाघ  

सगऱेच ऩऱू रागरे. त्मांच्मा  
भागोभाग आणखीही प्राणी  
ऩऱू रागरे.  



लनयाज मसहंान ेसलव प्राणी ऩऱत 

सुटरेरे दरुूनच ऩदहरे. नक्कीच काही 
तयी त्रफघडरं असणाय हे त्मान ंओऱखरं. 

सलव प्राणी जेव्हा मसहंाच्मा जलऱ आरे 

तवे्हा मसहंानं म्हटरं, "थांफा. अये तुम्ही 
सगऱेजण असे का ऩऱत आहात?"  

लाघारा तय नीट फोरताही मेईना. दभ खात खात  

तो म्हणारा, "जभीन पाटरीम, ऩऱा ये ऩऱा."  

मसहंानं वलचाय केरा, 'नक्कीच मांचा काहीतयी 
गैयसभज झारेरा ददसतो. म्हणूनच हे असे घाफयरेरे 

ददसतात. त्मांना आता थांफलरं ऩादहजे.'  
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मसहंाने तीन जोयदाय डयकाळ्मा पोडल्मा. त्माने सगळ्मा जंगराचा थयकाऩ 

उडारा. सगऱे प्राणी चुऩचाऩ उबे यादहरे. मसहंानं वलचायरं, "तुम्हारा कुणी 
सांगगतरं जभीन पाटरीम असं?"  

लाघ म्हणारा, "भरा हत्तीन ंसांगगतरं." हत्तीरा वलचायल्मालय तो म्हणारा, 
"भरा फैरान ंसांगगतरं." अळा प्रकाये गेंडा, डुक्कय, कोल्हा आणण हयणानं 
एकभेकांची नालं सांगगतरी.   

ळेलटी जेव्हा सळारा वलचायरं, तवे्हा तो म्हणारा, "हो. भी जभीन पाटण्माचा 
आलाज ऐकरा." मसहं म्हणारा, "कुठे पाटरीम जभीन, भरा ती जागा दाखल ऩाहू." 

भग ससा जजथ ेझोऩरा होता ततथे सगळ्मांना घेऊन गेरा.  जलऱच फेराचं पऱ 

ऩडरं होतं. सगऱे त ेऩहात असतानाच आणखी एक पऱ ताडाच्मा ऩानालय ऩडरं.   

मसहं जोयजोयात हसू रागरा. "ऩादहरंत, सळान ंहाच आलाज ऐकरा असणाय. 

झोऩेत त्मारा लाटरं की जभीनच पाटरी." हे ऐकून सलाांच्माच जीलात जील आरा 
आणण सगऱेच हसू रागरे.   

 जातक कथा   



54 ढोरीची ळऩूेट 

ढोरी नालाची म्हैस पायच आऱळी होती. एकदा तळ्मात जाऊन फसरी, की ढढम्भ 

हरत नसे.  म्हणून तळ्मातरे फेडूक पाय नायाज होत.े   

तऱं तसं रहानच होतं, म्हणून एकदा का ढोरी त्मात मेऊन फसरी की फेडकांना 
खेऱामरा पायच थोडी जागा शळल्रक यहामची. भग त ेसगऱे रुसून, यागालून, तोंड 

पुगलून कोऩ-मात फसून यहामच.े  

"आऩण ढोरी फयोफयच खेऱूमा का?" फफडू फेडकान ंदगडू फेडकारा वलचायरं. दगडू 

म्हणारा, "अये ऩण ती कळी खेऱामरा मेईर? ती तय जागची हरत देखीर नाही!"  



"हररी नाही तय नको हरू दे!" फफडू म्हणारा, "आऩण कळारा दयू जामच?ं 

आऩण ततच्मालरूनच उड्मा भारूमा." दगडूरा ही कल्ऩना आलडरी.   

ऩुढल्मा लेऱेस जेव्हा ढोरी तळ्मात आरी, तवे्हा फफडू ततच्मा डाव्मा फाजूरा 
फसरा आणण दगडू गेरा उजव्मा फाजूरा. ततच्मालरून उडी भायत एक गेरा 
डालीकडून उजलीकड ेआणण दसुया गेरा उजलीकडून डालीकड.े   

ढोरीच्मा अंगालय ऩाणी उडरं, 

ऩण ततन ंकाहीच केरं नाही.  
ऩयत जेव्हा फफडू आणण दगडूनं 

ततच्मालरून उड्मा भायल्मा, 
तवे्हा ततन ंभान लऱलून ऩाढहरं.   

हा काम खेऱ चारराम त े

ततच्मा रऺात आरं. ऩयत जेव्हा 
त ेउडी भायामरा आरे, तवे्हा 
ततन ंआऩरी ळेऩूट उचररी, 
आणण झऩकन दगडूरा ळेऩटीत 

ऩकडरं.  

दगडू चांगराच गडफडून 

गेरा. भग फफडूनं ऩरीकडून उडी 
भायत ळेऩटीरा हात रालरा. भग 

ळेऩटीनं दगडूरा सोडरं आणण ती 
फफडूकड ेलऱरी.   



ळेऩटीन ंफफडूरा ऩकडण्माआधीच दगडूनं ळेऩटीरा हात रालरा. भग ळेऩूट 

लऱरं दगडूकड.े दगडू उडी भायणायच होता, तलेढ्मात ळेऩटीनं त्मारा पटकायर.ं 

भग रगेच फफडूनं ळेऩटीलय उडी भायरी.   

भग ढोरीनं आऩरी ळेऩूट त्माच्माकड ेलऱलरी. आता ततराही भजा मेऊ 

रागरी. ती आऩरी ळेऩूट कधी फफडूकड ेलऱलामची, तय कधी दगडूकड,े कधी 
डालीकड ेतय कधी उजलीकड.े   

ळेऩूट अगोदय फेडकारा 
ऩकडत,े की फेडूक ळेऩटीरा 
शळलतो, हाच त्मांचा खेऱ झारा. 
दयू फाजूरा उबे याढहरेरे फेडूक 

ऩण हा खेऱ ऩहात होत.े  

एक एक करून त ेऩण मा 
खेऱात साभीर झारे. ढोरी 
आऩरी ळेऩूट कुठेही उगायामची 
आणण फेडूक रगेच उड्मा 
भायामच,े "झऩाक! झऩाक!" 

भधून भधून फेडूक आनंदान ं

"डयांssल डयांssल" कयामचे 
आणण ढोरी देखीर खुळीत 

मेऊन हंफयामची!  
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ढदलसबय हाच खेऱ चाररा होता. संध्माकाऱी जेव्हा ढोरी जामरा तनघारी, तवे्हा 
फफडू आणण दगडू ततरा म्हणारे, "ढोरी, उद्मा ऩण मे हं, आऩण ऩयत खेऱूमा." ढोरी 
आऩरं डोकं आणण ळेऩूट जोयात हरलून हंफयरी आणण ऩयत मामचं कफूर केरं. दसु-मा 
ढदलळी सकाऱी  ती ऩऱतच आरी. ती धऩकन तळ्मात फसरी आणण "डयांssल डयांssल" 

कयत फेडकांचा खेऱ ऩयत सुरू झारा. नला ढदलस! नला खेऱ!  

 त्रिऩुयायी ळभाा 



55 नाना आणण चिक्कू 

एका गालात दोन मभत्र यहात होत.े गालातल्मा रोकाांनी एकारा नाल ददरां होतां 
'नाना' कायण तो कधीि कोणारा काही देत नसे. दसु-मारा नाल ददरां होतां चिक्कू. 

कायण कुठरीि लस्तू ऩैसे देऊन वलकत घ्मामरा त्मारा आलडत नसे.  

एक ददलस खूऩ जोयािा ऩाऊस ऩडत होता. चिक्कूकड ेछत्री नव्हती. त्मानां 
नानाकड ेछत्री उधाय भाचगतरी. नाना कुठरी गोष्ट सहजा सहजी देणायि नव्हता. 
तो म्हणारा, "हे फघ मभत्रा! भरा लाटतां की तू नेहभी आऩल्मा स्लत:च्मा ऩामाांलय 

उबां यहालांस. भी जय आता तुरा छत्री देऊन भदत केरी, तय तू कधीि छत्री वलकत 

घेणाय नाहीस. कधीही ऩाऊस आरा, तय तू नेहभीि कुणाकड ेतयी छत्री 
भागळीर." 



बफिाया चिक्कू त्मा ददलळी ऩालसात 
मबजति घयी गेरा.   

काही ददलसाांनी दोन्ही मभत्र ऩोस्टात बेटरे. चिक्कूरा 
एक ऩत्र मरहामिां होतां म्हणून त्मानां नानाकड ेऩेन 
भाचगतरां. नाना थोडांि ऩेन देणाय होता! त्मानां उरट  
सल्रा ददरा, "हे फघ मभत्रा! ही उधाय घेण्मािी  
सलम आता सोडून दे. भी तुझ्मा बल्मासाठीि  
साांगतो आहे. तू आऩरां ऩेन घेऊन मे,  
आणण भगि ऩत्र मरही."  

चिक्कूरा िाांगराि याग आरा. त्मानां नानारा धडा 
मळकलामिां ठयलरां. त्मासाठी तो मोग्म सांधीिी लाट 
ऩाहू रागरा.  



अखेय तो ददलस आरा. एक ददलस दोन्ही मभत्र ळेजायच्मा गालातल्मा 
जत्ररेा ननघारे होत.े  यस्त्मात एक नदी होती. नदीलय एक राकडी ऩूर होता.  
दोघेही त्मा ऩुरालरून िाररे होत.े   

अिानक नानािा ऩाम घसयरा, आणण तो नदीत ऩडरा. त्मारा ऩोहता 
मेत नव्हतां. "लािला! लािला!" नाना ओयडू रागरा.   
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चिक्कूनां वलिाय केरा की हीि मोग्म सांधी आहे नानारा धडा मळकलामिी. तो 
म्हणारा, "मभत्रा, भी तुरा लािलू ळकतो, ऩण भग तू कधीि ऩोहामरा मळकणाय 

नाहीस. कोणीतयी मेऊन तुरा लािलामिी तू कामभि लाट ऩहात याहळीर." असां 
म्हणून चिक्कू ऩुढे िारामरा रागरा.   

आऩरी िूक आता नानाच्मा रऺात आरी होती. तो म्हणारा, "मभत्रा, भरा 
भाप कय. तू जय भरा लािलरां नाहीस तय भी फुडूनि जाईन. माऩुढे भी कधीि 

तुरा उऩदेळ कयणाय नाही." 

चिक्कूरा आऩल्मा मभत्रािी दमा आरी. त्मानां आऩल्मा मभत्रारा लािलरां.  
त्मा ददलसाऩासून त्मा दोघाांिी ऩक्की भैत्री झारी. गालातरे रोक आता त्माांना 
त्माांच्मा यली आणण िांद ूमा ख-मा नालानां ओऱखू रागरे, कायण आता दोघेही 
फदररे होत ेना!  

 

ताभीऱनाडूतीर रोककथा     



56 चाांदोफा कुठे गेरा 

कन्नम्भान ेआऩरां तोंड दवुयीकड ेफपयलरां. ततच्मा डोळ्मातून आता ऩाणी 
मेणायच शोतां.  तलेढ्मात ततचे फाफा म्शणारे, "इतकी उदाव शोऊ नकोव. भी 
तुझ्मा लाढददलवाच्मा आधीच ऩयत मेईन.   

कन्नम्भानां तयी देखीर लऱून ऩादशरां नाशी. "ततकड ेफघ. भांददयाच्मा 
कऱवालय ऩूणण चांद्र चभकतो आशे. शऱू शऱू त्माची गोराई कभी शोऊ रागेर. भग 

तो अधाण शोईर, आणण काशी ददलवाांनी नाशीवा शोईर. काशी ददलवाांनी त्मारा 
ऩयत ऩूलीचा गोर आकाय मेईर. जेव्शा तो ऩयत चेंडूवायखा गोर गयगयीत शोईर 

ना, त्मा ददलळी तुझा लाढददलव आशे. ऩण भी त्माच्मा आधीच ऩयत मेईन," 

फाफाांनी ततची वभजूत घातरी.   



शे तय ऩटण्मावायखां शोतां. ती भान लऱलून चांद्राकड ेऩाशू रागरी.  त्माच्मा 
प्रकाळात कन्नम्भाचे अश्रू चभकू रागरे.  

आता ती खूऴ शोत ेआशे अवां ऩाशून फाफा म्शणारे, "तुरा भादशत आशे का? 

रोक चांद्राचा आकाय फघून, तो रषात घेऊनच कॅरेंडय तमाय कयतात." 

उत्वाशानेच त ेऩुढे म्शणारे, "तू भबांतीलय एक चौकट काढून चांद्राचा आकाय 

कवा फदरतो त्माचां योज चचत्र का काढून ठेलत नाशीव? ऩाशता ऩाशता भी ऩयत 

वुद्धा मेईन." 

कन्नम्भाच्मा डोळ्मात मा वलचायानां आता एक नलीन चभक आरी. ती शवू 

रागरी. तलेढ्मात आगगाडी स्टेळनलय आरी. ततनां आनांदानां फाफाांना तनयोऩ 

ददरा.   

दवु-मा ददलळी वकाऱी कन्नम्भा आऩल्मा काभात दांग शोती. भबांतीलय 

चौकट आखामची शोती ना! ळेजायचा तांफी ऩण ततरा भदत कयामरा आरा 
शोता.   



केव्शा एकदा अांधाय शोतो माची ती उत्वुकतनेां लाट ऩाशू रागरी. ततचां 
रष वायखां देलऱाच्मा कऱवाकडचे शोतां. ळेलटी एकदाचा चांद्र ददवू रागरा.  

'शे काम! चांद्र तय आजशी गोरांच आशे की! फाफा भाझी चेष्टा कयत शोत े

का?' ततनां ऩयत एकदा नीट रष देऊन ऩादशरां. फाफा म्शणत शोत ेत ेखयांच 

शोतां. चांद्र गोर शोता, ऩण ऩूणणऩणे गोर नव्शता.  

ती भबांतीलय त्माचां चचत्र काढामरा गेरी. कुठल्मा फाजूरा फयां चांद्र गोर 

नव्शता? ती वलवयरी शोती. ऩयत एकदा फघून आरी आणण नीट रषात 

ठेलून तवाच आकाय काढरा. 

दवु-मा ददलळी ती चांद्र ऩशामरा वलवरूनच गेरी. ऩण तांफी ऩऱत ऩऱत 

ततरा वाांगामरा आरा की चांद्र आणखी रशान झारा आशे. शो! आता ततरा 
ऩण आठलण झारी.  

ततव-मा ददलळी कऱवाजलऱ चांद्र ददवराच नाशी. ती वलचायात ऩडरी. 
झोऩण्माऩूली ऩयत एकदा फघामरा गेरी. आता ततरा चांद्र ददवरा, ऩण तो 
कारच्माऩेषाशी रशान शोता. शऱू शऱू भबांतीलयचा चौकोन बरू रागरा.   

चौथ्मा आणण ऩाचव्मा ददलळी ऩाऊव शोता. काम कयणाय! दोन चौकोन 

रयकाभेच वोडाले रागरे. वशाव्मा ददलळी आकाळ एकदभ स्लच्छ शोतां. 
चाांदण्मा चभचभत शोत्मा. ऩण चाांदोफाचा ऩत्ताच नव्शता.  
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कन्नम्भारा आता झोऩ आरी शोती. ततरा एक स्लप्न ऩडरां. त्मात एका 
याषवानां चांद्रारा चोरून नेरां शोतां. चाांदोफा गेरा कुठे? कदाचचत तो उद्मा यात्री 
मेईर. नाशी! ऩण तो दवु-मा यात्रीशी आरा नाशी. खयोखयच चाांदोफारा कुणी चोरून 

नेरां शोतां का?   

तांफीरा खात्री शोती की ज्मानां कोणी चांद्रारा चोरून नेरां आशे, तो त्मारा नक्की 
ऩयत आणून देईर. एलढ्मा भोठ्मा चांद्रारा कोणी कवा कुठे घेऊन जाईर? आता 
आणखी जागण्मात काशीच अथण नाशी. आईनां शाक भारून वाांचगतरां की फाफा 
उद्मा ऩयत मेणाय आशेत.  त्मा यात्री कन्नम्भारा स्लप्नात ददवरां की फाफाांनी 
जादचूी काांडी फपयलून चांद्रारा याषवाकडून ऩयत आणरां आशे.  

दवु-मा ददलळी ऩशाटे ती अर्धमाण झोऩेतूनच उठरी. ततनां आकाळाकड ेऩादशरां. 
अधाण चांद्र! ती उत्वाशातच ओयडरी, "आई! चाांदोफा ऩयत आरा! इतका आऱळी 
झाराम की वकाऱीच आरा!" 

चांद्र आता देलऱाच्मा कऱवाजलऱ नव्शता, तय कन्नम्भाच्मा डोक्मालय शोता. 
दरुून ततरा फाफा मेताना ददवरे. कन्नम्भा अगदी आनांदनू गेरी. चाांदोफाशी 
भभऱारा, फाफाशी आरे. आता भबांतीलयचे वगऱे चौकोन बयता मेतीर. कायण 

आऱळी चाांदोफारा आता ती वकाऱीच ळोधणाय आशे. 

 तनरुऩभा याघलन    



57 मी कुठे आहे  

बालू नाळाचं घुबड सगळ्याच ंऱाडकं होत.ं झाडाळरची पानं 

आणण खारूताईचं तर त्याच्याळर फारच पे्रम होत.ं  बालू 

दिळसभर झाडाच्या ढोऱीत सरल उताणा झोपून रहायचा आणण 

रात्र झाऱी की डोले उघडायचा. डोले उघडऱे की त्याऱा आकाऴ 

दिसायचं आणण िरूळरची एक चांिणी.  

एकिा बालूने झोपेतच कूस बिऱऱी. रात्री जेव्हा 
डोले उघडऱे, तवे्हा त्याऱा आकाऴही दिसेना आणण 

चांिणी पण दिसेना. त्याऱा दिसऱं फक्त िाट 

जंगऱ आणण सऴाचं घर. तो घाबरून ओरडऱा,  
"मी हरळऱोय! मी हरळऱोय!" 



खारूताई झोपण्याच्या तयारीत होती. बालूचा 
आळाज ऐकून ती पलतच बघायऱा आऱी. ततन ंपादहऱं 

की बालू डोले ममटून झोपऱाय आणण म्हणतोय की  
"मी हरळऱोय! मी हरळऱोय!" 

खारूताई त्याऱा रागाळून म्हणाऱी, "बालू, ही रे 

कसऱी चेष्टा! तू तर तुझ्या रोजच्या जागेळरच 

झोपऱायस की! खारूताईचा आळाज ऐकल्याळर 

बालूच्याही ऱऺात आऱं की तो त्याच्या जागेळरच आहे. 

तो म्हणाऱा, "मग आज आकाऴ हरळऱेऱं 

दिसतंय."  



खारूताईन ंत्याऱा समजाळऱं, "आकाऴ पण आपल्या जागेळरच आहे."  

बालू म्हणाऱा, "पण मऱा तर कुठे दिसत नाही."  

खारूताईन ेबालूचं डोकं आकाऴ दिसेऱ 

असं ळलळऱं आणण ती म्हणाऱी, "अरे, डोले 

उघडऱेस तर दिसेऱ ना!" बालूने डोले 

उघडऱे, तर आकाऴही होत ंआणण चांिणी 
पण. 

"तू त्यांना आणऱंस ना?"  

बालू आनंिान ेम्हणाऱा.   

"अरे, त ेहोतचे की!" 

"मग मऱा का दिसत नव्हत?े"  
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"कारण तू िसुरीकडचे पहात होतास." 

आता काय झाऱं होत ंत ेबालूच्या ऱऺात आऱं.  

खारूताईन ंत्याऱा सांगगतऱं, "आजूबाजूऱा 
आणखी खूप सगलं आहे. नीट पहा तर खरं."  

बालूने पादहऱं, ळर आकाऴ, खाऱी झाड-ंझुडुपं, 

िगड-माती, एका बाजूऱा सऴाचं घर तर िसु-या 
बाजूऱा बिकं आणण तऱाळ. आता बालूऱा जरा बरं 

ळाटऱं, तो खारूताईऱा म्हणाऱा, "मी कुठे आहे हे तू 

सांगगतऱंस त ेबरं झाऱं, नाहीतर मी रात्रभर 

हरळऱेऱाच असतो."   

खारूताई मग झोपायऱा ततच्या घरी गेऱी. बालू 

मात्र रात्रभर आपऱी नजर सगलीकड ेफफरळत कुठे 

कुठे काय काय आहे हे पहात बसऱा.  
 

 त्रत्रपुरारी ऴमाा 



58 ळऩूेट कोणाची 

नदीच्मा काठालय एक भोठं लडाच ंझाड होत.ं  

एक ददलस एक रहानसं भाकडाचं पऩल्रू झाडाच्मा 
ऩायंब्मा ऩकडून झोके घेत होत.ं तवे्हा त्मारा 
पुरऩाखयं उडताना ददसरी. त्मांना ऩकडण्मासाठी 
भाकडानं त्मांच्मालय उडी भायरी.   

त्मारा उडी भायताना ऩाहून पुरऩाखयं रगेच दयू 

उडून गेरी. त्मारा एकही पुरऩाखरू ऩकडता आरं 

नाही. बफचायं पऩल्रू! दगडालय जाऊन आऩटरं.  



असं म्हणून भासोऱीनं सुयरकन ऩाण्मात उडी भायरी. छोट्मा भाकडारा काहीच  

सभजेना. "टक...टक... " जलऱच्मा झाडालरून आलाज आरा. झाडालय फसरा होता  
एक सुतायऩऺी.  

भाकड: अये, तुझी ळेऩूट कुठे हयलरी आहे का? 

सुतायऩऺी: नाही. ही फघ भाझी ळेऩटी. ततच्माशळलाम  

भरा झाडालय फसून चोच कळी भायता मेईर?  

भग ही कुणाची फयं ळेऩूट असेर? भाकड असा  
पलचाय कयत होत,ं तलेढ्मात धप्ऩ... असा आलाज  

आरा आणण एका खारूताईनं झाडालरून  

उडी भायरी. 

भाकड: हे फघ खारुताई, भाझ्माकड े 

एक ळेऩटी आहे, तुझी तय नाही ना?  

ळेऩटीरा हात रालून ऩदहरा. ती तय नेहभीसायखीच 

होती. 'भग ही कुणाची ळेऩूट आहे?' असा पलचाय कयतच 

भाकड तनघारं. तळ्मात त्मारा एक भासोऱी ददसरी.   

भाकड म्हणारं, "भासोऱीताई, इकड ेफघ. ही तुझी 
ळेऩटी आहे का?" 

भासोऱी म्हणारी, "ही भाझी ळेऩटी कळी असेर? 

ळेऩूट नसेर, तय भरा ऩाण्मात ऩोहताच मेणाय नाही." 

अचानक त्मारा जशभनीलय काही तयी 
हरताना ददसरं. भाकड रऺ देऊन ऩाहू 

रागरं. ती एक ळेऩटी होती. 'अये! भाझी तय 

ळेऩूट तुटरी नाही ना?' भाकडानं आऩल्मा 



खारूताई: ही फघ भाझी संुदय ळेऩूट. ती आहे म्हणून तय भरा ततचा ऩॅयाळूट 

सायखा उऩमोग करून उंच झाडालरून उडी भायता मेत.े   

तुय...तुय...तुय... तलेढ्मात कुणाच्मा तयी ऩऱण्माचा आलाज आरा. भाकडानं 
लऱून ऩादहरं तय एक ससा आऩल्मा पऩरांना घेऊन बफऱाकड ेऩऱत तनघारा 
होता.   

भाकड: अये तू असा का ऩऱतोस?  

ससा: अये ऩानांची सऱसऱ ऐकून भी घाफयरो. भरा लाटरं की कोल्हाच आरा.   

भाकड: हे फघ, ही तुझी ळेऩूट आहे का?  

ससा: नाही नाही. ही काम भाझी ळेऩूट. भाझ्माकडचे तय आहे.  

भाकड: हे काम? तुझ्मा ळेऩटीलय ऩांढये दठऩके आहेत?  

ससा: अये, जंगरात कोल्हे, रांडगे, सगऱेच आम्हारा ळोधत असतात.  

आभचा बुयकट यंग ळत्ररूा चटकन ददसत नाही. जेव्हा धोका असेर, तवे्हा भी 
भाझी ळेऩटी लय उचरून ऩुढे ऩऱतो, आणण भाझी पऩल्रं भाझ्मा ळेऩटीचा ऩांढया 
यंग ऩाहून भाझ्माभागे ऩऱत मेतात.   
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ळेऩटीचा असाही एक उऩमोग असतो तय! छोटं भाकड आणखीच गोंधऱून गेरं. 

तलेढ्मात भाकडारा ददसरी एक ऩार. ततरा ळेऩूटच नव्हती.  

भाकड: तुझी ळेऩूट हयलरी आहे ना? ऩण काऱजी करू नकोस. ही फघ तुझी ळेऩूट.  

ऩार: ऩण भरा आता भाझी ळेऩूट नकोच आहे.   

भाकड: काम! तुरा ळेऩूट नको? ळेऩटीशळलाम भासोऱीरा ऩोहता मेत नाही, 
सुतायऩऺारा झाडालय उबं याहता मेत नाही, खारूताईरा उडी भायता मेत नाही, ससा 
आऩल्मा पऩल्रांना ळत्रऩूासून लाचलू ळकत नाही. इतकंच नाही, तय भी सुद्धा भाझ्मा 
ळेऩटीशळलाम झाडालय झोके घेऊ ळकत नाही.   

ऩार: भरा ळेऩटीची गयज नाही असं कोण म्हणतंम. कार भरा साऩान ंऩकडरं 

होत.ं ळेऩूट टाकून भी तय ऩऱून गेरे. बफचा-मा साऩाची जजयरी! तुटरेरी ळेऩटी तय 

आता भी ऩयत चचकटलू ळकत नाही ना! ऩण तू नको काऱजी करू. भरा नली ळेऩूट 

आऩोआऩ ऩयत मेईर.   

चरा फयं झारं. आता भाझी धालऩऱ तयी संऩरी. प्रत्मेकाच्मा ळेऩटीचा आऩरा 
लेगऱाच उऩमोग! असं म्हणत भाकडानं एक भोठा श्लास  

घेतरा आणण आनंदानं पांदीरा धरून ऩयत  

झोके घेऊ रागरा.  



59 जत्रा 

त्मा ददलळी आभच्मा लगाातीर सला भुरे आनंदात आणण उत्साहात होती. 
ळाऱा सुटल्माची घंटा लाजल्माफयोफय भी धालतच घयी गेरो. आईरा 
वलचायरं, "आई! आई! ऩुढल्मा आठलड्मात आभच्मा ळाऱेतपे एक शळफीय 

बयणाय आहे. कभरा, यहीभ, सगऱे जाणाय आहेत. भी ऩण जाऊ ना?"  

आईनं वलचायरं, "ऩण हे शळफीय कुठे बयणाय आहे?"  

भी म्हटरं, "ळेजायच्मा गालात. ततथे एक भोठी जत्रा बयणाय आहे. 

आजूफाजूच्मा गालातरे खूऩ रोक मेतीर.  ततथे याहून आम्ही त्मांना भदत 

कयणाय आहोत." 



यवललाय उजाडरा.  सगऱे आऩरं साभान घेऊन फसभध्मे जाऊन फसरे. 

सगळमांच ेआई-लडीर भुरांना ऩोचलामरा आरे होत.े फस सुरू झाल्मालय 

सगळमांनी त्मांना टा...टा.. केरा. गाली ऩोचेऩमतं आम्ही सगऱे गाणी गात 

होतो. रलकयच आम्ही गालात ऩोचरो.   

फाऩ ये! जजकड ेऩहाल ंततकड ेसगऱीकड ेगदीच गदी होती! यस्तत्माच्मा दोन्ही 
फाजूना दकुानं रागरेरी होती. आम्ही हे सला ऩहात ऩहातच भैदानात ऩोचरो. 
ततथे तंफू ठोकरेरे होत ेआणण त्मात आभची यहामची सोम होती. त्मा ददलळी 
आम्हारा सगळमांना लेगलेगऱी काभं लाटून देण्मात आरी.   

यात्रीच्मा जेलणाच्मा लेऱेस कभरा म्हणारी, "भरा काम काभ ददरं आहे 

भादहत आहे का? इजस्तऩतऱात डॉक्टयाना भदत कयामची आहे." 

यहीभ म्हणारा, "भरा लाहतूक 

ऩोशरसांना भदत कयामरा जामच ंआहे."   

भी म्हणारो, "भरा नव्मा रोकांना यस्तता 
दाखलामच ंकाभ ददरं आहे."  

दसु-मा ददलळी सकाऱी आम्ही सगऱे 

रलकय उठरो. जेलणाचे डफे घेऊन 

आऩाऩल्मा काभाच्मा दठकाणी ऩोचरो. 
ददलस खूऩच गडफडीत गेरा.  



संध्माकाऱी भी आणण यहीभ गप्ऩा भायत तंफूकड ेऩयत मेत होतो. सभोय 

एक म्हाता-मा फाई देलऱाच्मा ऩाम-मा चढत होत्मा ऩण त्मांना चढामरा त्रास 

होत होता. भी त्मांना हात धरून हऱू हऱू ऩाम-मा चढामरा भदत केरी. यहीभ 

त्मांच ंसाभान उचरून घेऊन आरा.  

आजींना देलऱाऩमतं ऩोचलून भी आणण यहीभ खारी मेत 

होतो, तलेढ्मात "अये! लाचला...लाचला...!" असं कोणीतयी 
ओयडत असरेरं आम्हारा ऐकू आरं. आम्ही दोघेही दचकरो 
आणण आलाजाच्मा ददळेनं धालत गेरो. तवे्हा आम्हारा ददसरं 
की एक रहान भुरगा खेऱता खेऱता तळमात ऩडरा होता.   

यहीभरा चांगरं ऩोहता मेतं. एका ऺणाचाही वलचाय न  

कयता त्मान ंतळमात उडी घेतरी. जोयात ऩोहत जाऊन त्मान ं

भुरारा ऩकडरं आणण रगोरग तळमाच्मा काठालय घेऊन 

आरा. आम्हारा शळकलरं होत ंत्माप्रभाणे आम्ही भुरारा  
ऩारथं झोऩलरं आणण त्माच्मा ऩाठीलय दाफ ददरा.   
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भुराच्मा ऩोटात पायसं ऩाणी गेरं नव्हतं त ेफयंच झारं. भुराच्मा आई-

लडडरांनी त्मारा उचरून घेतरं आणण आम्ही सगऱे त्मारा जलऱच्मा 
इजस्तऩतऱात घेऊन गेरो.   

डॉक्टयांनी भुरारा तऩासरं आणण म्हणारे, "तुम्ही मोग्म लेऱीच भदत 

केरीत, आता घाफयण्माचं काहीच कायण नाही." भुराच्मा आई-लडडरांनी 
आभचे आबाय भानरे आणण त ेभुरारा घेऊन गेरे.   

इजस्तऩतऱात कभरा डॉक्टयाना भदत कयत होती. भग ततचं काभ 

झाल्मालय आम्ही ततघे चारत चारत तंफूकड ेऩयत आरो.   

त्मा यात्री फयाच लेऱ आम्ही ददलसबयातल्मा  
गोषटींफद्दरच फोरत होतो.     
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चरा ओऱखूमा... 
ऩानं आशेत ऩण पांदी नाशी 
पुरं आशेत ऩण लाव नाशी 
पऱ आशे ऩण फी नाशी 
फंुधा आशे ऩण राकूड नाशी 
  

पुरं माची भोत्मावायखी 
पुटबय रांफीची ळेंग हशयली  
आभटीरा देई स्लाद खाव 

भग ताकद मेईर बायंबाय 

  

झाड भोठं, ऩानं छोटी, पऱं आंफट ळेंगेवायखी  
वालरी इतकी भोठी, की आयाभात झोऩेर शत्ती  
  

उंच  झाड,  चचचंेवायखी ऩानं 

भोठी फी, आंफट माच ंगोर पऱ 

ठावून बयरंम जीलनवत्ल क 

आजाय ऩऱलतो, घट्ट भुटट फनलतो 



कडू वार, कडू ऩानं, कडू त्माच ंळयीय, 

दात कयतो भजफूत, उऩमोग आशेत बयऩूय 

  

  

उंच आशे झाड, ऩानं त्माची वगळ्मात लय 

लाव अवा दयलऱतो, वदी ऩडवं ऩऱलून रालतो  
 

छोटं झाड काटेयी 
पऱ पऩलऱं आंफट यवदाय 

ऩान वुलासवक हशयलंगाय 

वयफत भाझं पायच खाव 

उंच झाड त्मारा काटे पाय 

डोक्मालय त्माच्मा पूर रार 

कऱीतून शोतो जणू फपााचा लऴााल 

गाद्मा उळा गुफगुफीत फनतात 

  

उबा याशतो वयऱ वोट 

पऩतो ऩाणी जसभनीतरं 

आम्शारा ऩाजतो ऩाणी  
घेऊन घड ेडोक्मालय  



उन्शाळ्मात एका झाडारा पऱं मेतात हशयली- पऩलऱी  

हशयव्माचं कयतात रोणचं, पऩलळ्मारा म्शणतात पऱाचा याजा 

  अवं नलर ऩाहशरंत का  

एका झाडारा खांफ शजाय 

  ऩानं त्माची छोटी छोटी, पांदी माची काटेदाय  

पऩलऱी छोटी पुरं आरी की हदवतं भोठं फशायदाय 

  
खूऩ भोठं झाड, पऱं त्माची जांबऱी 

एकदा का ऩडरं कऩड्मालय, तय डाग जाणाय नाशी कधी 

  

 हृदमाच्मा आकायाची ऩानं माची  

वालरी अवत ेगायेगाय 

लवंत ऋतूत मेतात मारा 

पऱं हशयली, रार आणण काऱी 

येळभाचा ककडा लाढतो त्मालय 

वांगा त्माच ंनाल काम 
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भुरांना भाझी पऱं आलडतात, हशयली ककंला पऩलऱी 
शऱूच ऩोऩट खाऊन जातो, बफमा मात बायी 
  

  

ऩोऩई, केऱे, आंफा, ळेलयी, आलऱा, पऩऩंऱ, सरफूं, लड,  

ऩेरू, चचचं, कडुसरफं, जांबूऱ, फदाभ, गुरभोशय, तुती, 
नायऱ, फाबूऱ, ळेलगा, ननरचगयी 

झाड भाझं खूऩ भोठं  

पऱ रशान, ऩान भोठं 

डोळ्माच्मा आकायाचं फी भाझं  
खाऊन व्शार ताकदलान 

वालरी देत ेवगळ्मांना ळशयात ककंला गालात 

रार यंगाचा ळ ंगाय भाझा, तीच भाझी ळान 

  

सभ-मावायखं फी, ऩंख्मावायख ंभाझं ऩानं,  

कच्चं तोडरं तय चीक गऱतो, वांगा भी कोण 



61 अकफय आणण बफयफर 

एक ददलस अकफयाचा भंत्री बफयफर दयफायात उशळया आरा, म्हणून अकफयारा 
पाय याग आरा होता. 

अकफय: आज इतका उळीय का केरास?  

बफयफर: भहायाज, भी योजच्मा सायखा लेऱेलयच ननघारो होतो.  ऩण त्माच लेऱी 
भाझा भुरगा यडामरा रागरा. त्माची सभजूत काढण्मात लेऱ गेरा.   

अकफय: भरा काम भूखख सभजतोस का? एका रहान भुरारा गप्ऩ कयामरा 
इतका लेऱ रागतो का?  



बफयफर: हो भहायाज! यडणा-मा भुरारा गप्ऩ कयणं 

पायच कठीण असत.ं   

अकफय: छे! त्मात काम कठीण! भी यडणा-मा भुराची 
एका ऺणात सभजूत काढून दाखलेन.  

बफयफर: असं म्हणत असार तय करूनच ऩाहूमा. आऩण 

एक नाटक करूमा.  भी होतो रहान भूर आणण तुम्ही 
भाझ ेलडीर व्हा.   

अकफय: चारेर. भी तमाय आहे.   

अकफयाच्मा चेह-मालय आता उत्साह ददसत होता.  
बफयफर जशभनीलय रोऱत यडामरा रागरा.   



अकफय: फाऱा, तू का यडतोस?  

बफयफर: उंSSSS उंSSSS भरा ऊस ऩादहजे. 

अकफय: यडू नको. तुरा ऊस हलाम ना? 

आत्ता आणून देतो.   

अकफयान ंआऩल्मा नोकयांना ऊस 

आणामरा ऩाठलरं.  थोड्माच लेऱात  

त ेऊस घेउन आरे. त ेऩाहून फाऱ ऩयत 

जशभनीलय हात-ऩाम आऩटून यडू रागरं.   

अकफय: आता का यडतोस? ऊस आणराम 

ना?  

बफयफर: उंSSSS उंSSSS भरा उसाचे रहान रहान तुकड ेकरून हलेत.  असा नको.   

अकफय: एलढंच ना! आत्ता उसाचे तुकड ेकरून देतो.   

नोकयांनी उसाच ेरहान रहान तुकड ेकेरे. भुराने त ेतुकड ेपेकून ददरे आणण ऩयत 

जोयात यडामरा रागरा. अकफयारा आता काहीच सभजेना.   
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अकफय: आता का यडतोस? तुरा हल ेतसे उसाच ेतुकड ेतय करून ददरे होत.े  

बफयफर: उंSSSS उंSSSS आता त ेतुकड ेजोडून ऩयत सफंध ऊस करून द्मा.  

अकफय: (चचडून) अये! काऩरेरे तुकड ेऩयत कसे जोडता मेतीर?  

बफयफरारा काम म्हणामचं होत ंत ेआता अकफयाच्मा चांगरं रऺात आरं 

होतं.   

अकफय: तू म्हणतोस त ेफयोफय आहे. भुरांची सभजूत काढणं ही काही सोऩी 
गोष्ट नाही.   

बफयफर हसरा आणण आऩल्मा कऩड्मालयची धूऱ झटकत उठून उबा 
यादहरा.   



62 सुनंद याजाचा त्माग 

गंगा नदीच्मा काठालय एक भोठं आंब्माचं 
झाड होत.ं त्माच ेआंफे खूऩ गोड आणण चलदाय 

होत.े योज यात्री भाकडांची एक टोऱी ततथे मेऊन 

भनसोक्त आंफे खामची.   

एक ददलस सुनंद मा भाकडांच्मा याजानं 
सगळमांना सालध करून सांगगतरं, "हे ऩहा! 
झाडाची एक पांदी नदीलय कररी आहे. त्मा 
पांदीलयचा एकही आंफा नदीत ऩडू देऊ नका.  
तसं झारं तय त्मातून आऩल्मालय भोठंच संकट 

मेईर." 



भाकडांनी हे नीट रऺात ठेलरं. ऩण तयीही एक ददलस पांदीलयचा एक आंफा 
नदीत ऩडरा. नदीत भासे ऩकडामरा आरेल्मा कोळमांना तो साऩडरा. कोळमांनी 
तो याजारा बेट म्हणून ददरा.   

आंफा खाल्मालय याजा म्हणारा, "हा आंफा तय पायच स्लाददष्ट आहे. असे 

आंफे कुठे रागतात? चरा आऩण त्माचा ळोध घेऊमा." याजा आऩल्मा शळऩामांना 
घेऊन तनघारा आणण झाडाऩमतं मेऊन ऩोचरा. सगळमांनी थोड ेआंफे खाल्रे 

आणण यात्री ततथेच भुक्काभ कयामच ंठयलरं.   

योजच्माप्रभाणे भाकडाचंी टोऱी यात्र झाल्मालय ततथे आरी. सगळमांनी 
आनंदान ंआयडाओयडा कयत उड्मा भायत आंफे खामरा सुरुलात केरी. त्मांच्मा 
आलाजानं याजा जागा झारा.  याजान ंआदेळ ददरा, "ही जागा सलव फाजंूनी घेया 
आणण सगळमा भाकडांना भारून टाका."  

सगऱे शळऩाई आऩरे धनुष्मफाण उचरून तमाय होऊ रागरे. त ेऩाहून भाकड ं

बीतीनं थयथय काऩू रागरी. धालतच त ेसुनंद याजाकड ेगेरे.  

सुनंद म्हणारा, "शबऊ नका. भी तुम्हारा लाचलेन." जलऱच्माच झाडातून 

त्मान ंएक रांफरचक लेर उऩटून आणरा.   



सुनंदनं सगळमा भाकडांना सांगगतरं, "रलकय मा! 
मा लेरारा ऩकडून भाझ्मा ऩाठीलय चढा आणण 

ऩरीकडच्मा फाजूनं उडी भारून ऩऱून जा."  

एक एक करून सगऱी भाकड ंआऩल्मा याजाच्मा 
ऩाठीलय चढून ऩऱून गेरी. ळेलटच्मा भाकडाचं सुनंदळी 
बांडण होत.ं त्मान ंइतक्मा जोयात उडी भायरी, की 
सुनंद जखभी झारा.  

त्माच ंएक टोक त्मानं झाडारा फांधरं आणण 

दसुयं टोक फांधरं आऩल्मा कभयेरा.  भग एक 

जोयदाय उडी भारून नदीच्मा दसु-मा ककना-मालय 

ऩोचण्माचा प्रमत्न केरा. "अये! हे काम! लेराची 
रांफी ऩुयेळी नाही! भग त्मान ंझाडाची एक पांदी 
ऩकडून ठेलरी.  आणण एक ऩूर तमाय झारा.   
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भाकडांच ंकाम चाररंम त ेयाजा दरुून ऩहात होता. तो म्हणारा, "हे भाकड 

भहान आहे. मारा भायणं म्हणजे अन्माम होईर. मारा झाडालरून खारी 
उतयला." सैतनकांनी रगेच त्मारा खारी काढरं आणण जशभनीलय झोऩलरं.   

याजा सुनंदारा म्हणारा, "तू एक भहान नेता आहेस. तू आऩल्मा जजलाची 
देखीर ऩलाव न कयता सलव भाकडांना लाचलरंस. असा त्माग भी कधीच ऩदहरा 
नव्हता." 

सुनंदनं उत्तय ददरं, "भाझ ेसाथीदाय भाझ्मालय अलरंफून होत.े त ेखूऩ 

घाफयरे होत.े एका चांगल्मा याजाचं आऩल्मा प्रजेलय स्लत:च्मा जजलाऩेऺाही 
अगधक पे्रभ असामरा हल.ं" असं म्हणून सुनंदनं प्राण सोडरा.  

फनायसचा याजा हे ऐकून पाय प्रबावलत झारा. त्मान ंतवे्हाऩासून  

आऩल्मा प्रजेच्मा दहतासाठीच काभ कयामरा सुरुलात केरी.   

  

जातक कथा   



63 तेनारीयाभ आणण जादगूाय 

वलजमनगयरा एक ददलव एक जादगुाय आरा. याजाच्मा 
भशारात त्मान ेननयननयाळ्मा प्रकायचे  जादचूे प्रमोग करून 

दाखलरे.  एक रयकाभी टोऩरी घेऊन ती उरटी घातरी.  
आणण रगेच उचररी, तय काम चभत्काय! नतथे एक 

आंब्माच ंयोऩ शोत!ं वगळ्मांनी टाळ्मा लाजलून त्माच ं 

खूऩ कौतुक केरं.   

दवु-मा लेऱी त्मान ेभूठबय खड ेशातात घेतरे आणण एका 
मभननटातच त्मांच्मा वोन्माच्मा भोशया झाल्मा.  इतकंच 

नाशी, तय याजाची अंगठी आऩल्मा फोटात आणून दाखलरी.   



एका रयकाम्मा वऩजं-मालय त्मान ेएक चादय घातरी आणण रगेच ती 
काढून झटकरी, आणण वऩजं-माच ंदाय उघडल्मालय त्मातून एक ऩोऩट उडून 

फाशेय गेरा! त्माची शुळायी ऩाशून याजा खूऴ झारा आणण चांदीच्मा भोशया 
बयरेरी एक थैरी त्मारा फक्षषव ददरी.  

ऩण जादगुायाचा उद्देळ काशी ननयाऱाच शोता. त्मारा याजाच्मा 
दयफायातीर शास्मकली तनेारीयाभचा अऩभान कयामचा शोता. त्मान े

दयफायात वलााना एक आव्शान ददरं की दयफायातीर कोणी जय त्मारा शयलरं, 

तय त्मारा मभऱारेरी वला फक्षषवं तो त्मारा देईर. ऩण जय तो जजंकरा,  
तय तनेारीयाभरा त्माच्मा ताब्मात द्मालं रागेर.   

जादगुायाच ंआव्शान स्लीकायामरा कोणीच ऩुढे 

मेईना. याजाशी आता अस्लस्थ ददवू रागरा.  

तनेारीयाभानं वलचाय केरा, 'मारा पाय गला झारेरा 
ददवतो. त्मारा आता चांगराच धडा मळकलामरा शला.'  

तनेारीयाभ ऩुढे आरा आणण म्शणारा, "जादगुाय 

वाशेफ, तुम्शी आम्शारा फयेच चभत्काय करून 

दाखलरेत. ऩण तयीशी भी तुभचं आव्शान स्लीकायामरा 
तमाय आशे. ऩण भाझीशी एक अट आशे.   



भी जे काशी डोऱे मभटून कयेन, त ेतुम्शारा डोऱे उघड ेठेलून कयालं 
रागेर." 

जादगुाय रगेच तमाय झारा. भग तनेारीयाभन ंजलऱच्माच पुराच्मा 
कंुडीतून एक भूठबय भाती घेतरी. आऩरे डोऱे मभटरे आणण वगऱी भाती 
डोळ्मालय टाकरी. ळेलटी ती भाती रुभारानं ऩुवून टाकरी.   
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त्मानंतय तनेारीयाभ म्शणारा, "भी आता जे केरं त ेतुरा दोन्शी डोऱे उघड े

ठेलून कयालं रागेर." जादगुायाऩुढे भोठंच वंकट उबं यादशरं. त्मान ेराजेन ं

आऩरी भान खारी घातरी आणण नतथून ननघून गेरा.  

शे ऩाशून याजा खूऴ शोऊन म्शणारा, "फयं झारं. तनेारीयाभनं शी चांगरी 
मुक्ती काढरी." याजान ेभग तनेारीयाभरा अनेक फक्षषवं देऊन त्माचा गौयल 

केरा.     



64 

अप्ऩूची चचिंता 
अप्ऩू एक रशानवा शत्ती शोता. एक ददलव तो एकटाच उदाव 

शोऊन फवरा शोता. खेऱामरा देखीर फाशेय गेरा नाशी. म्शणून 

त्माच्मा वगळ्मा मभत्ािंना काऱजी लाटू रागरी. अप्ऩूरा काम फयिं 
झारिं अवेर? झाडालयल्मा खिंड्मा ऩषानिं त्मारा वलचायरिं, "अप्ऩू, 

तुरा कवरी चचिंता आशे? भरा वािंग तयी." ऩण अप्ऩूनिं काशीच  

उत्तय ददरिं नाशी.   

खिंड्मा म्शणारा, "भरा भादशत आशे. तुझी वोंड इतकी रािंफ  

आशे, ततची तुरा राज लाटत ेना?" 

अप्ऩू रगेच म्शणारा, "नाशी नाशी! भरा भाझी वोंड खूऩच 

आलडत.े ततच्माभुऱे तय भी ककती तयी काभिं करू ळकतो."  



भग भाकड म्शणारिं, "तुरा तुझी ळेऩूट रशान आशे म्शणून 

लाईट लाटतिंम का? भाझ्मावायखे झाडाच्मा पािंदमािंलय झोके 

घेता मेत नाशीत म्शणून तू उदाव आशेव ना?" 

अप्ऩू म्शणारा, "नाशी नाशी! भाझी ळेऩूट रशान आशे, ऩण 

पायच काभाची आशे." 

शयीण म्शणारिं, "तुझ ेऩाम पाय जाडजूड आशेत त्माची तुरा 
चचिंता लाटत ेका? तुझ ेऩाम भाझ्मावायखे फायीक आणण वुिंदय का 
नाशीत अविंच तुरा लाटतिंम ना?"   

"नाशी. अविं काशी नाशी. भरा भाझ ेऩाम वुिंदयच लाटतात." 

अप्ऩूनिं उत्तय ददरिं.   

भोयानिं वलचायरिं, "तुझा काऱवय यिंग तुरा आलडत नाशी का? 

भाझ्मावायख ेवुिंदय यिंग तुरा का नाशी मभऱारे माचिंच तुरा लाईट 

लाटतिंम ना?" 



अप्ऩूनिं भान शरलरी. "नाशी, नाशी! भाझ्मा यिंगाफद्दर भाझी काशीच 

तक्राय नाशी. उरट शा काऱवय यिंगच भरा मळका-मािंऩावून लाचलतो." 

भाकड म्शणारिं, "अविं आशे तय भग फाशेय मे ना! इथे 
खूऩ ऊव आशे. आऩण वगऱे मभऱून भजेत खाऊमा." 

"भी पाय रठ्ठ आशे. म्शणून भरा आता काशीच खामचिं 
नाशी आशे." अविं म्शणून अप्ऩू एकदभ यडामराच रागरा.   

"अये, एलढिंच ना? खयिं म्शणजे शत्तीनिं ताकदलान 

अवामराच शलिं. तू काशी एलढा रठ्ठ नाशीव." शयणानिं 
अप्ऩूची वभजूत घारामचा प्रमत्न केरा.   

"रठ्ठ तय भी आशेच ना! तीन ददलव भी काशीच खाल्रिं नाशी. उऩलाव केरा, 
तयी देखीर भी फायीक झारो नाशी." अप्ऩू द:ुखी शोऊन म्शणारा.   

तलेढ्मात एक आलाज आरा, "लाचला! लाचला!" वगऱे आलाजाच्मा 
ददळेकड ेधालरे. ततथे लाघाच्मा अिंगालय एक झाड ऩडरिं शोतिं. लाघ द:ुखानिं 
ओयडत शोता.   
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भाकड, शयीण, भोय, खिंड्मा, वगळ्मािंनी झाड दयू कयामचा प्रमत्न केरा, ऩण 

कुणाराच त ेजभरिं नाशी.   

"अये, काशी करून लाघारा लाचलामरा शलिं." अविं म्शणत वलवजण अप्ऩूरा ततथे 
घेऊन आरे. अप्ऩूनिं झाड ढकरामचिं खूऩ प्रमत्न केरा, ऩण झाड शररिं देखीर नाशी. 
तीन ददलव त्मानिं काशी खाल्रिं नव्शतिं ना! म्शणून त्मारा झाड शरलता मेईना.   

वगऱे मभत् म्शणारे, "शे घे. ऊव खा, भग तुरा झाड उचरता मेईर." "शो, फयोफय 

आशे. तीच तय भाझी ताकद आशे." अविं म्शणून अप्ऩूनिं घाईघाईने वगऱा ऊव 

खाल्रा. भग काम! उत्वाशानिं रगेच त्मानिं झाड फाजूरा केरिं. वगळ्मा प्राणमािंना 
आनिंद झारा त ेम्शणारे, "आता वभजरिं. तूच तय वगळ्मात ताकदलान आशेव." 

अप्ऩूशी आता खूऴ झारा! आऩरी वोंड उबारून आनिंदानिं चचत्काय करू रागरा. 

  ऩायो आनिंद मािंच्मा गोष्टीलय आधायीत 



65 याजा कोण असाला?  

एक दाट जंगर होत.ं त्मात सगऱे प्राणी एकभेकांळी पे्रभाने लागत होत ेआणण 

आनंदात यहात होत.े ससहं त्मांचा याजा होता. तो खूऩ फरलान आणण हुळाय होता. 
जंगरात ज्मा काही अडचणी मेतीर, त्मा घेऊन सगऱे प्राणी ससहंाकड ेजात 

असत. आणण ससहं त्मालय हुळायीने तोडगा काढत असे. सलव प्राणमांना ससहंाफद्दर 

भोठाच आदय आणण वलश्लास लाटत असे.   

एक ददलस काही सळकायी जंगरात आरे आणण त्मांनी जनालयांचा ऩाठराग 

केरा. जंगरात माभुऱे पायच गडफड उडारी आणण घाफयरेरे प्राणी घाईघाईन े

ससहंाकड ेआरे.   

ऩरयस्थथती गंबीय आहे हे ससहंाच्मा रऺात आरं. त्मान ेप्राणमांना सांगगतरं, 

"ळत्र ूभोठा ताकदलान आहे. तुम्हारा त्माच्माळी रढता मेणाय नाही. तुम्ही सगऱे 

इथेच थांफा. भी त्मांचा सभाचाय घेऊन मेतो." 



ससहंान ेसळका-मांलय हल्रा केरा.  तवे्हा काही ऩऱून गेरे तय काहींनी ससहंालय 

हल्रा केरा. ससहं त्मांच्माळी खूऩ ळौमावने रढरा आणण अखेय तोच स्जंकरा.   

सलव प्राणी ससहंाचे आबाय भानणमासाठी धालतच त्माच्माकड ेगेरे. अये ऩण  

हे काम झारं? ससहं द:ुखान ेवलव्हऱत होता. तो चांगराच जखभी झारा होता.  
सळका-मांनी त्माच्मालय इतके लाय केरे होत ेकी त्माभुऱे ससहंाच्मा ऩामांलय खूऩ 

जखभा झाल्मा होत्मा. त ेऩाहून सलवच प्राणमांना अततळम लाईट लाटरे.  

फयेच ददलस झारे तयी ससहंाचे ऩाम फये होत नव्हत.े भग त्माच्मासाठी चाकाची 
खुची आणरी. ततच्मालरून तो इकड ेततकड ेफपरू रागरा. ऩण आता त्मारा सळकाय 

कयता मेत नव्हती. सलवजण त्माच्मासाठी जेलण आणून देऊ रागरे.   



काही ददलसांनी त्मांना कंटाऱा मेऊ रागरा. ससहंाची सेला कयणं हे भोठंच 

ओझ ंआहे असं त्मांना लाटू रागरं. काही प्राणी आऩरं काभ टाऱू रागरे. 

काहीजण आऩल्मा अडचणी घेऊन ससहंाकड ेमेईनासे झारे.   

ससहं भात्र सलाांळी नेहभीच्माच उत्साहाने फोरत असे. त्माच्मासाठी जेलण 

आणणा-मा जनालयांची तो लाट ऩहात असे. जंगरात घडणा-मा सलव गोषटींची 
त्मांच्माकडून भादहती घेत असे. आऩल्मा सलव जफाफदा-मा तो ऩूलीप्रभाणेच 

ऩाय ऩाडत असे.   

एक ददलस जंगरात अचानक ळांतता ऩसयरी. एकही प्राणी कुठेच 

ददसेना. ससहंारा माच ंपायच आश्चमव लाटरं. आऩल्मा चाकाच्मा खुचीलय 

फसून हऱू हऱू तो सलाांना ळोधामरा फाहेय ऩडरा.   

एका दठकाणी सलव प्राणमांची एक सबा बयरी होती.  त ेऩाहून ससहंारा 
धक्काच फसरा. एका झाडाभागे रऩून तो त्मांच ंफोरणं ऐकू रागरा.   
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एकजण म्हणारा, "भरा लाटत ंआता आऩल्मारा एक नला याजा तनलडाला 
रागेर."  

दसुया म्हणारा, "का म्हणून? ससहंच आऩरा याजा का नाही याहू ळकणाय?" 

आणखी कोणी म्हणारं, "ससहंाकड ेआता आऩरं यऺण कयणमाइतकी ताकद 

यादहरी नाही."  

"का ळायीरयक ळक्ती म्हणजेच सगऱं काही असत ंका? ससहंाची फुद्धी 
चांगरी ळाफूत आहे. त्मारा खूऩ भोठा अनुबल देखीर आहे." एका म्हाता-मा 
प्राणमान ंआऩरं भत भांडरं.  

"हो! ससहंकाका नेहभीच मोग्म न्माम देतात. तचे आऩरे याजा असरे तय 

फयंच होईर." एका रहानळा प्राणमान ंआऩरा वलचाय भांडरा.   

त्मानंतय भग सलव प्राणमांनी आणखी काही लेऱ वलचाय-वलतनभम केरा. 
अखेय सलाांनी ससहंच आऩरा याजा असाला असा तनणवम घेतरा.  
आणण भग सलवजण सभऱून ससहंाच्मा गुहेकड ेजामरा तनघारे.  

'वलद्मासागय' (चेन्नई)  

भुरांच्मा एका नाटकालय आधायीत    



66 भधभाळीचा पेयपटका 
एका फागेत भधभाळाांचां एक कुटुांफ यहात होतां. त्मातरी सलाात छोटी 

भधभाळी खूऩ धीट आणण उत्साही होती. ततचां नाल होतां जीजी.  

जीजीरा सगऱां  जग ऩाहण्माची आणण सभजून घेण्माची इच्छा आणण 

उत्सुकता होती.  एक ददलस झाडालरून उडता उडता ती फयीच दयू गेरी. 
लाटेत एका दिकाणी ततरा खूऩ सुयेख लास आरा.   

तो लास कुिून मेतोम त ेळोधता ळोधता ती एका तळ्माकािी जाऊन 

ऩोचरी.  तळ्मात खूऩ सुांदय कभऱां  उभररी होती. ततनां एकदभ एका 
कभऱालय उडी भायरी.   

नाजूक कभऱ त्मा धक्कक्कमानां काऩू रागरां. त ेजीजीरा यागालून 

म्हणारां, "लेडी कुिरी! तू भाझ्मा ऩाकळ्मालय इतक्कमा जोयात का उडी 
भायरीस? जा, आता भी तुरा भध देणायच नाही."  



भधभाळी झटकन ततथून तनघारी आणण झाडालय जाऊन 

फसरी.  ततथ ेततरा एक कोळ्माचां जाऱां  ददसरां.  ततनां 
कोळ्मारा वलचायरां, "कभऱ भरा भध देत नाही. भी काम 

केरां म्हणजे त ेभरा भध देईर?"  

कोळ्मानां जाऱां  वलणता वलणता उत्तय ददरां, "कदाचचत 

त्माराही भाझ्मासायखीच भाळी आलडत असेर." 

जीजी ऩयत कभऱाकड ेगेरी आणण त्मारा वलचायरां, "तू 

भरा भाळीच्मा फदल्मात भध देळीर का?" कभऱ चाांगरांच 

यागालरां आणण म्हणारां, "काम? कभऱ कधी भाळी खातां 
का?"  

भग जीजी आणखी उांच उडारी आणण ढगाऩाळी जाऊन 

ऩोचरी आणण ततनां ढगाचा सल्रा घेतरा.  ढग म्हणारा, 
"झाडाांना आणण पुराांना ऩाऊस खूऩ आलडतो. कदाचचत 

कभऱ ऩालसाच्मा थेंफाांची लाट ऩहात असेर.”  



जीजी ऩयत कभऱाकड ेआरी आणण त्मारा वलचायरां, 
"तुरा काम हलांम त ेभरा भादहत आहे. तुरा ऩालसाचे थेंफ हल े

आहेत ना?" कभऱ म्हणारां, "भरा तळ्मातरां हलां तलेढां ऩाणी 
मभऱतां. भरा तुझ्मा ऩालसाचां ऩाणी नकोच आहे."  

द:ुखी होऊन जीजी ऩयत उडून गेरी. झाडाच्मा 
पाांदमाांभधून सूमााची ककयणां चभकत होती.  
भग जीजीनां सूमाककयणाांचा सल्रा घेतरा. 

सूमा म्हणारा, "कभऱाच्मा ऩाकळ्मा 
सूमाारा ऩाहूनच उभरतात. कभऱारा वलचाय 

की त्मारा सूमााची उष्णता हली आहे का?" 

जीजी आनांदान ेऩयत उडत तनघारी आणण 

कभऱाकड ेआरी, त्मारा वलचायरां, "तुझ्मासािी 
सूमााची ककयणां आणून देऊ का?"  

कभऱ म्हणारां, "सूमााची ककयणां तय भाझ े

मभत्रच आहेत. त्माांच्माभुऱेच तय भी उभरतो.”   
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जीजी आता चाांगरीच दभरी होती. ती एका झाडालय जाऊन फसरी. ततथे 
ततरा बेटरां एक घुफड. ततनां त्मारा ऩण कभऱाफद्दर वलचायरां. म्हणारी, "तुरा 
तय जगातरां सगऱांच भादहत असतां. कभऱ भरा भध देईर अळी काही तयी मुक्कती 
साांग फयां."  

घुफडानां भधभाळीच्मा कानात काही तयी साांचगतरां.  झाडाांच्मा पाांदमा, ऩऺी, 
ककयणां, सलाांनी घुफड काम साांगतम त ेऐकामचा प्रमत्न केरा, ऩण कुणाराच काही 
ऐकू आरां नाही.   

जीजी आनांदानां उडत उडत ऩयत कभऱाकड ेआरी. हऱूच मेऊन अरगद 

कभऱालय फसरी. पे्रभानां कभऱाकड ेभध भाचगतरा. कभऱ हसरां आणण आनांदानां 
आऩल्मा ऩाकळ्मा उघडल्मा. जीजीरा भध ददरा आणण म्हटरां, "आज तू 

जगातरी सलाात भहत्त्लाची गोष्ट मळकरी आहेस. सलाांळी नेहभी पे्रभानां आणण 

नम्रऩणे लागालां, फोरालां."  

 ळोमबता ऩुांज माांच्मा रोककथेलय आधायीत 



67 अवे शोते ग ांधीजी 
त्म  ददलळी ऑक्टोफयची २ त यीख शोती म्शणजे ग ांधीजीांच  जन्भददलव. 

त्म ांन  ल ढददलव च्म  ळुबेच्छ  देण्म व ठी भी आणण भ झ  रश न ब ऊ पुर ांच  
श य घेऊन ननघ रो शोतो.  

आश्रभ त खूऩच गदी शोती.  वल ांनी ख दीचे कऩड ेघ तरे शोत.े क शीांनी 
ख दीची टोऩी देखीर घ तरी शोती.   

आम्शी दोघे ग ांधीजीांजलऱ गेरो. त्म ांचे अभबनांदन करून त्म ांन  श य घ तर .   

ग ांधीजीांनी आम्श र  शवत शवत वलच यरां, "ऩुढच्म  लऴी भर  म शून च ांगरी 
बेट द्म र न ?"   



भी वलच यरां, "फ ऩू, तुम्श र  कोणती बेटलस्तू आलडरे?" 

"आऩल्म  श त ने चयख्म लय वूत क ढून त्म च  श य फनलून आण र?" 

ग ांधीजीांनी शवत शवत वलच यरां.   

"ऩण आम्श र  तय चयख  च रलत  मेत न शी" भ झ्म  रश न ब ल नां 
रगेच उत्तय ददरां. त्म लय ग ांधीजी म्शण रे, "तुभचे आई-लडीर तुम्श र  
भळकलतीर."  

घयी ऩयत मेत न  भ झ  ब ऊ भर  वलच रु र गर , "फ ऩू आऩल्म र  
चयख  भळक मर  क  व ांगत शोत?े"  

भी त्म र  वभज लून व ांगगतरां, "ऩयदेळी कऩड े

घ तरे, तय आऩल्म  देळ तल्म  गयीफ रोक ांभध्मे 

फेक यी ल ढत.े ख दीभुऱे रश न रश न ग ल तल्म  
रोक ांन  क भ भभऱत.े म्शणून ग ांधीजी श त ने  

वूत क तून फनलरेल्म  क ऩड च ेकऩड े 

ल ऩयण्म च  वल्र  देत त."   

घयी गेल्म फयोफय आम्शी आईर   
वगऱी गोष्ट व ांगगतरी. भग आईनांशी  
आम्श र  आणखी वभज लून व ांगगतरां की,  
"इांग्रज रोक ांची वत्त  शटलून ग ांधीजीांन   
ब यत स्लतांत्र कय मच  आशे. त्म व ठीच त े 

ख दीच्म  चऱलऱीलय बय देत आशेत."  



त्म  ददलव ऩ वूनच आम्शी चयख  च रल मर  वुरुल त केरी.   

*** 

एकद  ग ांधीजी भदयु ईर  गेरे शोत.े नतथे त ेनदीलय अांघोऱीर  गेरे. नतथे 
एक भदशर  आऩल्म  छोट्म  फ ऱ र  घेऊन आरी शोती.   

ती आऩरी अधीच व डी नेवून य दशरेर  अध ा ब ग धूत शोती.  नतच्म कड े

एकच व डी शोती आणण ती देखीर प टरेरी.  

नतची गरयफी ऩ शून ग ांधीजीांचां भन 

शेर लरां. त्म ांनी रगेच आऩरी ळ र नतर  
ददरी. त्म ांनी वलच य केर  की देळ त इतके 

गयीफ रोक अवत न  आऩण योज 

ननयननय ळ्म  प्रक यच ेळटा घ रणे मोग्म 

न शी. त्म  ददलव ऩ वूनच त्म ांनी ळटा घ रणां 
फांद केरां.   

*** 

एक ददलव व फयभती आश्रभ त एक 

रश न भुरग  त्म ांन  बेट मर  आर . त्म नां 
वलच यरां, "फ ऩ,ू फ ऩ,ू तुम्शी ळटा क  घ रत 

न शी? भी भ झ्म  आईकडून तुभच्म व ठी 
एक ळटा भळलून आणू क ?" 
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ग ांधीजी शवू र गरे. भग त्म ांनी वलच यरां, "तुझी आई भ झ्म व ठी ककती ळटा 
भळलून देईर?"  

भुरग  म्शण र , "तुम्शीच व ांग , तुम्श र  ककती ळटा शलेत?" 

फ ऩूजी पे्रभ नां म्शण रे, " शे फघ फ ऱ, भर  च ऱीव कोटी ब ऊ-फदशणी आशेत. 

क शी रश न आशेत, क शी भोठे. ऩण त्म ांच्म कड ेळटा नवत न  भी एकट  कव  क म 

ळटा घ रण य? तुझ्म  आईर  इतक्म  वल ांव ठी ळटा भळलत  मेईर क ?"  

ग ांधीजीांन  क म म्शण मचां आशे त ेआत  भुर च्म  रष त आरां. देळ तल्म  
वगळ्म  रोक ांन  फ ऩू आऩरां कुटुांफ भ नत शोत.े देळ तरे वगऱेच रोक त्म ांच े

न तले ईक शोत.े वगऱेच त्म ांच ेभभत्र शोत.े भग एक ळटा भळलून त्म ांचां कवां 
ब गण य?  



68 चार मित्र 

एका दाट जंगऱात एक सरोळर होत.ं 

सरोळराच्या काठाळर एक हरीण, एक उंदीर,  

एक काळला आणण एक कासळ रहात असत.  त्या 

एक ददळस सळवजण नेहिीप्रिाणे आऩऱं अन्न ऴोधायऱा फाहेर गेऱे होत.े ऩण 

खूऩ ळेल झाऱा तरी हरीण ऩरत आऱं नव्हतं. मित्रांना कालजी ळाटू ऱागऱी.   

'हरणाळर काही संकट तर आऱं नसेऱ ना?' याचा त ेवळचार करू ऱागऱे. िग 

काळला म्हणाऱा, "िी उडत जातो आणण हरणाऱा काय झाऱंय त ेऩाहून येतो." 

असं म्हणून तो दरूऩयतं उडत गेऱा.   

एका दठकाणी त्याऱा हरीण ददसऱं. त ेजाळ्यात  

अडकऱं होत.ं त ेऩाहून काळला घाफरऱा आणण  

त्यान ंऩरत येऊन आऩल्या मित्रांना ही फातिी ददऱी.  

चौघांची खूऩ छान दोस्ती होती. पक्त आऩऱं अन्न ऴोधायऱा त ेएकटे एकटे 

जात असत, फाकी सगला ळेल त ेएकत्रच असायचे.  



"काहीही करून हरणाऱा ळाचळायऱाच हळ.ं आऩण ऱळकर ततकड ेजाऊया." 

असं म्हणून उंदीर काळळ्याच्या ऩाठीळर फसऱा. काळला ऱगेच उडत उडत 

त्याऱा हरणाकड ेघेऊन गेऱा.  

उंदराने घाईघाईने जालं कुरतडून हरणाऱा सोडळऱं. तोऩयतं कासळही ततथे 
येऊन ऩोचऱं.  सगळ्या मित्रांना आश्चयव ळाटऱं.  

उंदीर म्हणाऱा, "अरे, तू आऩऱी सुरक्षऺत जागा सोडून इथे का आऱास? 

मऴकारी आऱा तर काळला उडून जाईऱ. िी कुठल्या तरी बफलात जाऊन ऱऩून 

फसेन. हरीण जोरात ऩलून जाईऱ. ऩण तू तर अडकऴीऱ ना?"  

कासळ म्हणाऱं, "हरीण संकटात आहे हे सिजल्याळर िी कसा तळ्यात 

फसून राहणार? म्हणून िी ऩण इथे आऱो." असं तो सांगत होता, तततक्यात 

मऴकारी ततथ ेआऱाच. हरीण घाईघाईन ेऩलून गेऱं, उंदीर बफलात जाऊन ऱऩऱा 
आणण काळला उडून गेऱा.  



आता कासळ एकटंच रादहऱं आणण बफचारं मऴका-याच्या ताळडीत 

साऩडऱं. जळलच ऩडऱेऱं ळालकं गळत घेऊन मऴका-यानं कासळाचे 
ऩाय फांधून टाकऱे.  आणण त्याऱा घेऊन आऩल्या घराकड ेतनघाऱा. 
सगले मित्र काय होतंय त ेऱऩून ऩहात होत.े  

'आता कासळाऱा कसं फरं ळाचळाळ'ं याचा सळवजण वळचार करू 

ऱागऱे. उंदराऱा एक युक्ती सुचऱी.   

तो हरणाऱा म्हणाऱा, "तू मऴका-याच्या रस्त्यात जा आणण 

िेल्यासारखा ऩडून रहा.  काळला तुऱा चोच  

िारल्याचं नाटक करेऱ.  
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िग मऴकारी कासळाऱा सोडून तुझ्याकड ेयेईऱ. िग योग्य संधी ऩाहून िी 
कासळाची दोरी तोडून टाकेन आणण कासळाऱा सोडळेन." 

सगळ्यांनी ठरळल्याप्रिाणे व्यळस्स्थत काि केऱं. रस्त्यात ऩडऱेऱं हरीण 

ऩाहून मऴका-याऱा आश्चयव ळाटऱं. त्यान ंऱगेच कासळाऱा जमिनीळर ठेळऱं आणण 

हरणाकड ेगेऱा.   

ऩण हे काय! हरीण वळजेच्या ळेगानं ऩलून नाहीसंच झाऱं. मऴकारी तर ऩहातच 

रादहऱा. िग िागे ळलून कासळाऱा ठेळऱं होत ंततकड ेआऱा तर कासळही गायफ 

झाऱं होतं.  

ऴेळटी बफचारा मऴकारी उदास होऊन हात हऱळतच घरी गेऱा.   

 जातक कथा  



69 हनुभान सूमााळी खेऱतो 

हनुभान रहानऩणी खूऩच खोडकय 

आणण धाडसी होता. नेहभी खेऱत आणण 

उड्मा भायत असे.  त्माच्मा आईरा, 
अंजनारा, त्मारा संबाऱणं कठीणच 

होत असे.   

एक ददलस हनुभान खेऱत होता. 
तलेढ्मात सूमााची ककयणं त्माच्मालय 

ऩडरी.  त्मान ंआकाळाकड ेऩादहरं, तय 

सूमा एका रारफंुद चेंडूसायखा ददसत 

होता.   

"आता भरा मा चेंडूळीच खेऱामच ंआहे," 

असं म्हणत त्मान ंएक जोयाची उडी भायरी 
आणण तो थेट आकाळाऩमतं ऩोचरा. सूमाारा 
ऩकडण्माचा प्रमत्न करू रागरा.   



सूमाारा हे अजजफात आलडरं नाही. तो जोयजोयात ऩऱू रागरा. हनुभान 

त्माचा ऩाठराग करू रागरा. जगबय ददलस - यात्र खूऩ जरद गतीन ेहोऊ 

रागरे. हनुभानारा हा खेऱ म्हणजे भजाच लाटरी.  

गडफडून गेरेल्मा सूमाानं इंद्राची भदत भागगतरी. सूमा असा घाफयरेरा 
ऩाहून इंद्रारा पायच याग आरा. त्मान ेहनुभानालय आऩरं लज्र पेकरं.  

हनुभान त्माभुऱे फेळुद्ध ऩडरा. त्माचा श्लासोच्छलास थांफरा. तो 
आकाळातून खारी ऩडू रागरा.   

ऩयंतु हनुभानाचा पऩता लामुने त्मारा मोग्मलेऱीच ऩकडरं. लामू यागाने 
इंद्रारा म्हणारा, "तो एक रहान फारक आहे हे सुद्धा तुरा ददसरं नाही का? 

फघ, त्माची काम अलस्था करून ठेलरी आहेस."  

लामुने भग एक जोयाचा श्लास घेतरा आणण तो जोयातच फाहेय  

सोडरा. भग काम! सगऱीकड ेजोयाची लादऱे सुरू झारी. झाड,ं  

डोंगय, द-मा सला काही हरू रागरे. ऩथृ्लीलयीर रोक  

बमबीत होऊन सैयालैया ऩऱू रागरे.  



"जोऩमतं भाझा ऩुत्र श्लास घेणाय नाही, तोऩमतं जगात हला असणाय 

नाही." लामुने आऻा केरी. त्माफयोफय हला थांफरी. तो आऩल्मा ऩुत्रारा 
घेऊन ऩाताऱात गेरा.  

झाड-ंझुडऩं, ऩळु-ऩऺी, भानल सगऱेच गुदभरू रागरे. सगऱे फेळुद्ध 

होऊ रागरे. सगऱीकड ेळांतता ऩसयरी.  

हला नसेर, तय सायं जगच नष्ट होईर अळी सला देलांना गचतंा लाटू 

रागरी. त ेलामुकड ेगेरे आणण "इंद्रारा ऺभा कय" अळी त्मारा पलनंती 
केरी. त्मांनी हनुभानारा ऩयत जजलंत केरं. शळलाम त्मारा असा लयही 
ददरा की, "तुरा हल ेतवे्हा तुरा आकाळात उडता मेईर आणण तुरा हल े

तवे्हा तू रहान ककंला भोठाही होऊ ळकळीर." 

माशळलाम इंद्राने त्मारा आणखी असाही लय 

ददरा की, "लीज आणण ढगांच्मा गडगडाटाऩासून 

तुरा कधीही धोका असणाय नाही." 

सूमाानेही लय ददरा की, "अग्नी तुरा कधीही 
स्ऩळा करू ळकणाय  नाही." 
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लामू म्हणारा, "केलऱ ळक्ती असून उऩमोग नाही. फुद्धी असेर 

तयच ळक्तीचा मोग्म तसा उऩमोग कयता मेईर." 

सला देल म्हणारे, "गचतंा करू नकोस. हनुभान अततळम फुपद्धलान 

असेर." 

लामुने भग हऱूहऱू श्लास घ्मामरा सुरुलात केरी. जगात ऩयत 

हला खेऱू रागरी. झाड-ंझुडुऩं, ऩळु-ऩऺी, भाणसं सलाजण ऩयत 

जजलंत झारे.  



70 तीन पऩसे 

एका ऩलवतालय एक शळष्म आऩल्मा गुरूकड ेयहात असे. एक ददलस तो पऱं गोऱा 
करून आणण्मासाठी जंगराकड ेननघारा होता. गुरंनी त्मारा सालध केरं, "जंगरात 

एक बमानक भामाली याऺस याहतो असं म्हणतात. नीट रऺ दे. ही तीन पऩसं 

तुझ्माकड ेठेल. लाटेत काही अडचण आरी, तय त्मांचा उऩमोग करून स्लत:रा 
लाचल."  

शळष्म भोठ्मा उत्साहातच ननघारा. पऱं गोऱा कयता कयता ककती लेऱ गेरा हे 

त्मारा कऱरंच नाही. अंधाय ऩडू रागरा.  

तलेढ्मात त्माच्मा भागून आरेल्मा एका आलाजानं तो चांगराच दचकरा.  
भागे लऱून ऩादहरं, तय एक म्हातायी फाई नतथे उबी होती. ती म्हणारी,  
"फाऱ, मालेऱी अंधायात तू मा जंगरात काम कयतो आहेस?  

तू दभरेरा ददसतोस. भाझ्मा घयी चर आणण थोडा आयाभ कय."  

शळष्म दभरेरा होता आणण त्मारा बूकही रागरी होती. त्मारा  
म्हातायीचं म्हणणं ऩटरं. दोघेही एका भहारात जाऊन ऩोचरे.  

इतक्मा दाट जंगरात इतका संुदय भहार! शळष्म घाफयराच.   



"हा..हा..हा..हा..." असा एकदभ कोणाच्मा तयी हसण्माचा 
जोयजोयात आलाज मेऊ रागरा. भागे लऱून ऩादहरं तय 

म्हातायीच्मा जागी एक अक्राऱ पलक्राऱ याऺस उबा होता. 
शळष्म बीतीने ककंचाऱामराच रागरा. याऺस म्हणारा, 
"आज तूच भाझं जेलण आहेस. भी आता तुरा खाणाय आहे."  

मातून कसं लाचता मेईर माचा शळष्म आता पलचाय करू रागरा.  
तो म्हणारा, "ऩहा ना! भरा ककती भाती रागरी आहे. भी स्लच्छ अंघोऱ 

करून मेतो, भग भरा खा." असं म्हणतच तो न्हाणीघयात गेरा. गुरंनी 
ददरेरं एक ऩीस काढरं आणण त्मारा आऻा ददरी, "जेव्हा जेव्हा हा भामाली याऺस 

भरा हाक भायेर, तवे्हा भाझ्मा आलाजात त्मारा उत्तय दे." आणण तो णखडकीतून उडी 
भारून ऩऱून गेरा.   

जेव्हा जेव्हा याऺस हाक भायामचा, तवे्हा न्हाणीघयातून आलाज मामचा, "आरोच. 

आरोच."  

फयाच लेऱ झाल्मालय याऺसारा ळंका आरी. त्मान ंन्हाणीघयात जाऊन ऩादहरं, 

ऩण शळष्म नतथे नव्हताच. याऺसारा अनतळम संताऩ आरा. "केलढा हा उद्धटऩणा! 
भरा पसलतो काम? फघतोच आता कसा लाचतो त.े"  



असं म्हणून तो शळष्माच्मा भागे धालू रागरा आणण रलकयच त्माच्माजलऱ 

जाऊन ऩोचरा.  

शळष्म तय बीतीने काऩूच रागरा. त्मान ेदसुयं ऩीस हातात घेतरं, आणण त्मारा 
आऻा ददरी, "भाझ्मा ऩाठीभागे एक भोठी नदी तमाय कय." भग त्माच्माभागे एक 

खूऩ भोठी नदी लाहू रागरी. आणण प्रलाहात साऩडरेरा याऺस दयूलय लहात गेरा. 
"अये देला! लाचरो एकदाचा!" असं म्हणून त्मान ंएक भोठा श्लास घेतरा.  

"गड...गड...गड...गड..." असा भोठा आलाज ऐकून शळष्मानं भागे लऱून ऩादहरं.  

गड...गड...गड... असा आलाज कयत याऺसान ेनदीचं सगऱं ऩाणी पऩऊन टाकरं! 

आणण शळष्माभागे धालरा. शळष्मानं आता नतसयं ऩीस काढरं आणण त्मारा आऻा 
ददरी, "भाझ्मा भागे आग ऩेटलून दे."  

भग काम! ऩहाल ंनतकड ेसगऱीकडचे आग  

ऩसयरी. ऩण याऺसालय त्माचा काहीच ऩरयणाभ झारा 
नाही. त्मान ंनदीचं सगऱं ऩाणी आऩल्मा तोंडातून फाहेय 

पेकामरा सुरलात केरी आणण फघता फघता आग पलझून 

गेरी. जील लाचलण्मासाठी शळष्म जोयात ऩऱत सुटरा 
आणण आऩल्मा गुरूकड ेगेरा. याऺसही त्माच्मा ऩाठोऩाठ 

नतथे ऩोचरा.  
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गुरंना धभकी देत याऺस म्हणारा, "तुभच्मा शळष्मारा भाझ्मा हलारी कया. 
नाहीतय भी तुम्हाराच खाऊन टाकेन." गुर हसू रागरे, त ेम्हणारे, "जी जाद ूतुरा 
मेत ेती भरा ऩण मेत.े भी जे सांगेन तसं जय तू केरंस, तय तू जजंकरास. भग भी हा 
शळष्म तुरा देईन." 

याऺस मारा कफूर झारा. तो म्हणारा, "ठीक आहे. काम करून दाखलू?" गुर 

म्हणारे, "तू एखाद्मा भहाराइतका भोठा होऊ ळकतोस का?" भग रगेच याऺसान े

आऩरं ळयीय भहाराइतकं भोठं केरं.   

त्माची चेष्टा कयत गुर म्हणारे, "भोठं होणं ही तय सोऩी गोष्ट आहे. तुरा 
भटायच्मा दाण्माइतकं रहान होता मेईर का?" 

"त ेतय अगदीच सोऩं आहे." असं म्हणून याऺसान ेएका छोट्माळा भटायच्मा 
दाण्माच ंरूऩ घेतरं. गुरंनी भग तो भटायचा दाणा तोंडात टाकून गगऱूनच टाकरा.   

तवे्हाऩासून हा बमानक याऺस जगात कोणारा कुठेच ददसरा नाही. 

  

जऩानी रोककथा    
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घरटी 

आऩल्या आजूबाजूऱा आऩण बरेच 

ऩसी ऩाषतो. तयाांची घरटीषी ळेगळेगळ्या 
प्रकारची अशतात.  

ऩसी आऩल्या घरट्यात झोऩतात, आराम करतात, अांडी घाऱतात आणण 

आऩल्या पऩल्ऱाांचां ऩाऱन-ऩोवणषी करतात. तयाांना  
उडायऱा शऴकळतात आणण मग तयाांना बाषेरच्या  
जगात स्ळतांत्रऩणे जगण्याशाठी ऩाठळतात.  

शऴांऩी षा एक कुऴऱ ऩसी आषे. तो ऩानाांच्या 
रेवाांची जणू एक तार बनळून आऩल्या चोचीन े

तयाचा दो-याशारखा उऩयोग करतो आणण दोन 

ऩानां एकत्र ठेळून तयाांच्या कडा अततऴय कुऴऱऩणे 

शऴळून टाकतो.  

मग या हषरव्या पऩऴळीत शऴांपऩण आऩल्या 
पऩल्ऱाांचां शांगोऩन करत.े  इतर प्राण्याांना ती 
शषजाशषजी हदशतषी नाषीत.  



शुगरण देखीऱ गळत आणण ऩानाांच्या रेवाांचा उऩयोग करून 

चाांगऱां मजबूत घरटां बनळत ेआणण त ेझाडाऱा टाांगून ठेळत.े 

घरट्याचा ळरचा भाग गोऱ आणण मोठा अशतो. 
तयात अांडी ठेळण्याशाठी एक ळेगली खोऱी अशत.े 

घरट्यात जाण्याशाठीचां दार ऱषान अशतां आणण 

तयाचां तोंड खाऱी अशतां. तयामुले ऴत्रऱूा घरट्यात 

जाता येत नाषी. बाषेरून तयाचा आकार एखाद्या 
उऱट्या टाांगऱेल्या शुरईशारखा हदशतो.  

शुतारऩसी, घुबड आणण धनेऴ  

झाडाच्या ढोऱीत राषतात.  धनेऴ ऩसाची  
एक खाश शळय आषे. अांडी घातल्याळर  

मादी घरट्यातच राषत.े गळत आणण ऱाकडाच्या ढऱपयाांनी नर  

ढोऱीचां दार बांद करून टाकतो. मादीऱा चोच बाषेर काढण्याऩुरतां  
एक छोटांशां भोक ठेळऱेऱां अशतां.  



काषी ऩसी आऩऱी घरटी बाांधतच नाषीत. मधुर शुरात गाणारी 
कोककला तयातऱीच एक आषे. ती दशु-या ऩसाच्या घरट्यात, नाषी  
तर जशमनीळर अांडी घाऱत.े जेव्षा ती जशमनीळर अांडी घाऱत े 

तवे्षा ती आऩऱी अांडी षलूच काळळ्याच्या घरट्यात ठेळून येत.े  

ततची अांडी काळळ्याच्या अांड्याशारखीच हदशतात. काळला ती अांडी 
आऩऱी शमजून उबळतो. जरा मोठां  झाऱां की कोकीलेचां पऩल्ऱू 

घरट्यातून उडून जातां. 

नर ऩसी रोज चारा आणून मादीऱा 
भरळत राषतो. छोटे धनेऴ अांड्यातून बाषेर 

आऱे की मग नर आणण मादी दोघे शमलून 

चारा ऴोधायऱा बाषेर ऩडतात.  
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खांड्या षा देखीऱ एक षुऴार आणण शुांदर ऩसी आषे. माशे 
ऩकडण्यात तरबेज! नदी, ओढे, शरोळर याांच्या काठाळर तो ऩाण्याकड े

टक ऱाळून ऩाषत बशतो आणण शांधी शमलाऱी की झटकन ऩाण्यात 

झऩे घेऊन माशा ऩकडून उडून जातो.   

ककना-याळरच्या मातीत बील करून खांड्या आऩऱां घरटां करतो आणण तयाचां 
दार ळालऱेल्या गळतानां झाकून टाकतो.   

ऩसाच्या अऴा प्रकारच्या खूऩ मजेऴीर गोष्टी आषेत. तयाांच्याकड ेनीट ऱस 

देऊन ऩाहषऱां तर आऩल्याऱा तयातून आणखीषी खूऩ मजेदार माहषती शमलत.े   



72 चरा ओऱखूमा 

उन्शाळ्मात मेणायं पऱ, आशे भोठं यवदाय 

वार हशयल ंपऩलऱं, आणण गोर आशे आकाय  

हशयव्मा काचेच्मा जणू गोट्मा, घोव तमांचा व ंदय 

लेरालय अवतात कच्ची, पऩकतात खारी काढल्मालय 

प रताना अवतो पऩलऱा, भग शोतो रार, 

पऩकरा की शोतो काऱा, अवं कवं माच ंवार 

 डोक्मालय ठेलराम भ क ट 

अंगबय आशेत डोऱे 

यव बयराम माच्मा आत  



फाशेय माच्मा शजायो काटे, भोठा आकाय, चीकशी पाय  

काऩरा, वोररा, ननलडून घेतरे, तय गये भात्र छानच पाय 

रारफ ंद ककंला पऩलऱं 

फशयतं सवभल्मात आणण काश्मभयात  

रशान-भोठे वगऱेच खातात 

भनाऩावून दाद देतात 

 फाशेरून आशे हशयली वार 

आत यक्त रारंच रार 

 रार डफीत पऩलऱे कप्ऩे 

आत ठेलरेत भाणकाचे दाणे 

 पऱ भोठं ग णकायी 
मेत नाशी कधी एकाकी 
खाल ंभात्र वोरून 

चल चाखून चाखून   

 अननव, केऱे, द्राष,े भोवंफी, वपयचंद,  

पणव, डासऱंफ, कसरगंड, खजूय 



भातीतच रऩून फवतो, 
 यंगशी भाझा भातीचा 
कोणाचीशी वाथ कयतो,  
भी आशे वलाांचा  

भाझ ंश्जतकं काढार वार,  

नततकेच त म्शी वगऱे यडार  

भाझ्मासळलाम जेलणारा  
चल कळी आणार    

थंडीत मेणायी शी बाजी, कच्ची देखीर रागत ेछान 

हशयव्मा यंगाच्मा रांफ ऩेटीत भोती बयरेत हशयले गाय 

गोर भाझा आकाय  

आणण हशयला भाझा यंग 

ळेतात पऩकतो भी,  
ऩानांचं भाझं अंग 

कच्चा खा, बाजी कया,  
आशेच भी चलदाय 
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आशे भोठा रठ्ठ-भ ठ्ठ, वार हशयल,ं गय पऩलऱा 
कयतात वगऱे बाजी भाझी, खात नाशीत भाझ्मा बफमा 

भटाय, रार बोऩऱा, बेंडी, भ ऱा,  
फटाटा, कांदा, कायरं, कोफी 

भोठे खातात पलचाय करून, भ रं भात्र ऩऱतात दयू 

चल भाझी कडू, ऩण ऩोऴण भात्र बयऩूय 

पऩतीर कोणी भाझा यव, चभक मेईर चेश-मालय 

रांफ आणण ऩांढया, मात आशे काम गंभत 

सळजलून खा नाशीतय कच्चा कयकयीत,  

ऩचनारा नक्कीच शोईर भदत  

टोऩी आणण ळेऩूट भाझी कोणी नाशी खात  

आत भाझ्मा आशेत सळया, ळयीय भाझं हशयलंगाय  

भी अवेन ऩोऱीफयोफय तय भ रं जेलतात आलडीन ं



73 न फोरणाया लक्ता 
भुल्रा नसवरुद्दीनच्मा शुळायीच्मा गोष्टी तय प्रसवद्धच आशेत. तो 

फोरण्मातशी पाय चतुय शोता. त्माच्मा गोष्टी रोकाांना केलऱ शवलत 

अवत एलढेच नव्शे, तय त्माांना वलचाय कयामराशी प्रलतृ्त कयत अवत.  

एकदा एका गालातल्मा रोकाांनी भुल्राांना एका 
वभायांबात बाऴण कयण्माचां आभांत्रण ददरां.  



खयां तय नसवरुद्दीन वाशेफाांना मा वभायांबाव जाण्माची इच्छा नव्शती, ऩण त े

टाऱण्मावायखां नव्शतां, म्शणून त्माांनी त ेभान्म केरां शोतां. ळेलटच्मा षणी 
काशीतयी वफफ वाांगून जाणां टाऱालां अवा त्माांचा वलचाय शोता.   

अखेय बाऴण देण्माचा ददलव उगलरा. भुल्राजी भांचालय चढरे. जभरेल्मा 
गदीरा त्माांनी वलचायरां, "भी काम फोरणाय आशे शे तुम्शारा भादशत आशे का?" 

गदीतून आलाज आरे, "नाशी भादशत", "नाशी भादशत". शे उत्तय ऐकून 

भुल्राांना पाय याग आरा. त ेम्शणारे, "ज्मा रोकाांना काशीच भादशत नाशी, अळाांना 
भरा काशीच वाांगामचां नाशी." अवां म्शणून त ेततथून तनघून गेरे.   



गदीतल्मा रोकाांना भोठाच 

प्रश्न ऩडरा. काशी रोक त्माांच्मा 
घयी गेरे आणण त्माांची भापी भाग ू

रागरे. रोकाांनी त्माांना ऩयत 

ऩुढल्मा ळुक्रलायी बाऴणारा 
मेण्माचां तनभांत्रण ददरां.  
भुल्राांनी त ेभान्म केरां.   

वगळमाांनी वलचाय करून 

ठयलरां की मालेऱी त ेभुल्राांना 
नायाज कयणाय नाशीत.   

ळुक्रलाय उजाडरा. वबा वुरू झारी. भुल्रा  
फोरामरा उबे यादशरे. ऩयत भुल्राांनी तोच प्रश्न  

वलचायरा, "भी काम फोरणाय आशे त ेतुम्शारा  
भादशत आशे का?" रोकाांनी आधीऩावूनच ठयलून ठेलरां शोतां त्माप्रभाणे गदीतून 

आलाज आरे, "शो, आम्शारा भादशत आशे... आम्शारा भादशत आशे."  

"तुम्शारा जय भादशतच आशे, तय भग भी फोरण्माची गयजच नाशी." अवां म्शणून 

भुल्रा भांचालरून तनघून गेरे. रोक ऩयत एकदा गोंधऱून गेरे.  आऩवात वलचाय 

करून त्माांनी एक तनणणम घेतरा.   

त्माांनी ऩयत भुल्राांना ऩुढल्मा ळुक्रलायी बाऴणारा मेण्माचां आभांत्रण ददरां. भुल्रा 
ळुक्रलायी ठयल्माप्रभाणे बाऴणारा आरे. त्माांनी ऩयत तोच प्रश्न वलचायरा, "भी काम 

फोरणाय आशे त ेतुम्शारा भादशत आशे का?" 
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रोकाांना शे आधीऩावूनच भादशत शोतां! त्माांनी अगोदयच ठयलून ठेलरां शोतां 
त्माप्रभाणे अर्धमाण रोकाांनी म्शटरां, "भादशत आशे" आणण इतयाांनी म्शटरां, "भादशत 

नाशी."   

भग भुल्रा म्शणारे, "अवां आशे तय! आता ज्मा रोकाांना भी काम फोरणाय आशे 

त ेभादशत आशे, त्माांनी ज्माांना भादशत नाशी त्माांना त ेवाांगालां!" अवां म्शणून भुल्रा 
ऩयत तनघून गेरे.   

रोक चाांगरेच गोंधऱून गेरे आणण भुल्राजीांनी काशी न  

फोरण्माची आऩरी इच्छा ऩूणण केरी.  



74 हजार बादल्या पाणी  
युहहयो समुद्राच्या किना-याळर उभा राहून ऱाटाांिड ेऱऺ देऊन पहात 

होता. ऱाटा त्याच्या पायापयतं येऊन परत जात होत्या.   

अचानि त्याचां ऱऺ खडिाांमध्ये अडिऱेल्या एिा व्हेऱिड ेगेऱां. 
व्हेऱ आपऱी मोठी ऴेपूट जममनीळर जोरजोरात आपटत होता. आणण 

घाबरल्यामुले आपऱे डोले सगलीिड ेकिरळून इिड ेततिड ेपहात होता.   



"अरे! पाण्यामऴळाय तुऱा जगता येणार नाही. थाांब. मी येतो मदत 

िरायऱा." असां म्हणून युहहयो पलतच समुद्रािड ेगेऱा. एि बादऱीभर 

समुद्राचां पाणी घेऊन त ेव्हेऱच्या डोक्याळर ओतऱां.   

उन्ह चाांगऱांच तापऱां होतां. युहहयो म्हणाऱा, "तू तर किती मोठा आहेस. 

तुऱा खूपच पाणी ऱागेऱ. पण िालजी िरू निोस, एि हजार बादल्या 
तुझ्याळर ओतल्यामऴळाय मी थाांबणार नाही." 

दर ळेलेस पाणी ओतताना तो एि...दोन...तीन...चार असां मोजत होता.  
डोक्याळर चार बादल्या, पाठीळर चार बादल्या, ऴेपटीळर चार बादल्या, अऴा 
प्रिारे तो व्हेऱच्या अांगाळर पाणी ओतत राहहऱा.   

थोड्या ळेलाने युहहयो दमऱा. श्ळास घेण्यासाठी तो एि ममतनटभर थाांबऱा.  
तवे्हा व्हेऱच्या डोळयाांिड ेत्याचां ऱऺ गेऱां.   



व्हेऱऱा हदऱेल्या ऴब्दाची त्याऱा आठळण आऱी. ऱगेच 

तो बादऱी घेऊन परत समुद्रािड ेतनघाऱा. आतापयतं किती 
बादल्या पाणी व्हेऱळर ओतऱां असेऱ त ेत्याऱा आठळतही 
नव्हतां.  

तो आपऱा पाणी ओततच राहहऱा. तो इतिा दमऱा होता 
िी आता त्याऱा पाऊऱही उचऱत नव्हतां. त्याच ेपाय आता 
थरथरू ऱागऱे होत.े   
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तळेढ्यात युहहयोचे आजोबा गाळातल्या इतर ऱोिाांबरोबर ततथे येऊन पोचऱे.  

त्याांनी युहहयोऱा उचऱून घेतऱां, आणण म्हणाऱे, "अरे, बास आता! खूप िाम िेऱांस, 

आता राहहऱेऱां आम्ही बघून घेऊ." आणण किना-याळरल्या एिा मोठ्या खडिाच्या 
साळऱीत त्याांनी युहहयोऱा नेऊन ठेळऱां.   

सगळयाांनी ममलून ममलतीऱ ती सगली भाांडी भरून व्हेऱळर पाणी टािऱां.  िाही 
जणाांनी आपऱे ऴटट पाण्यात मभजळून त ेव्हेऱच्या अांगाळर टािऱे.  त्याचां सांपूणट 
ऴरीर पाण्यानां मभजळऱां.  

सांध्यािाल झाल्याळर मोठ्या ऱाटा येऊ ऱागल्या आणण व्हेऱची ऴेपटी त्यात 

मभजू ऱागऱी. आणखी ऱाटा त्याच्यापयतं आल्याळर व्हेऱच्या जजळात जीळ येऊ 

ऱागऱा. एि मोठी ऱाट आल्याळर ततच्याबरोबर खडिात अडिऱेऱा व्हेऱ त्यातून 

बाहेर पडऱा. पण थोडा ळेल तो  किना-याळर तसाच पडून राहहऱा. आणण मग 

आपल्या ऴेपटीऱा एि जोराचा झटिा देऊन खोऱ समुद्रात पोहू ऱागऱा.   

सळटजण किना-याळर उभे राहून व्हेऱ समुद्रात हदसेनासा होईपयतं पहात राहहऱे 

होत.े  युहहयोऱा खडिाच्या साळऱीत ऴाांत झोप ऱागऱी होती.  

जपानी िथा    



75 ताांदऱाचा एक दाणा 
खूऩ लऴाांऩूलीची गोष्ट आशे. एका देळातीर वलव रोक आऩल्मा ळेतात 

आरेल्मा धान्माचा फयाच भोठा बाग वयकायरा देत अवत.  शी प्रथा अनेक लऴे 

चारू शोती.  

एकदा त्मा देळात खूऩ भोठा दषु्काऱ ऩडरा. रोकाांना खाण्मावाठी देखीर 

ताांदऱू शळल्रक याहशरा नव्शता. भांत्र्मानी याजारा वल्रा हदरा, "भशायाज, 

गोदाभे उघडा. रोकाांना ताांदऱू लाटून टाका." 

"दषु्काऱ ककती काऱ याशीर शे आऩल्मारा भाहशत नाशी. भशारात नेशभी 
बात अवामराच शला. शळलाम आऩल्मारा भेजलान्मा देखीर द्माव्माच 

रागतात." अवां म्शणून याजानां ताांदऱू लाटण्माव नकाय हदरा.   

एक हदलव याजलाड्मातीर भेजलानीवाठी गोदाभातून ताांदऱाची काशी ऩोती 
फाशेय काढून शत्तीलरून याजलाड्मात नेरी जात शोती. एका ऩोत्मारा ऩडरेल्मा 
बोकातून ताांदऱाचे दाणे फाशेय ऩडत शोत.े   



वीभा नालाच्मा एका भुरीनां त ेऩाहशरां. गऱत अवरेरा ताांदऱू आऩल्मा 
ऩयकयात गोऱा कयत ती शत्तीभागून चारू रागरी.  

याजलाड्माच्मा दयलाजाळी ऩोचताच शळऩामाांनी ततची चौकळी कयामरा 
वुरुलात केरी.  वीभा म्शणारी, "ऩोत्मातून ताांदऱू खारी ऩडत शोता. तो 
वगऱा गोऱा करून भरा भशायाजाांना नेऊन द्मामचा आशे." 

वीभाच्मा प्राभाणणकऩणावलऴमी याजारा वभजल्मालय याजाने ततरा 
फोरालरां आणण म्शटरां, "भी तुरा काशीतयी फषीव देणाय आशे. तुरा जे शलां 
अवेर त ेभाग."  

वीभा म्शणारी, "खयां तय भरा काशीच फषीव नको आशे. ऩण तुम्शारा 
जय काशीतयी द्मामचांच अवेर, तय भरा ताांदऱाचा एक दाणा द्मा. तलेढांच 

भाझ्मावाठी ऩुयेवां आशे."  

शे ऐकून याजारा आश्चमव लाटरां. तो म्शणारा, "भी याजा आशे. भरा 
ळोबेर अवांच फषीव भरा द्मामचां आशे. तू आणखी काशी तयी भाग." 



वीभान ेथोडा वलचाय केरा आणण म्शणारी, "ठीक आशे. आज भरा 
ताांदऱाचा एक दाणा द्मा. उद्मा दोन दाणे, ऩयला चाय दाणे, ऩहशल्मा 
हदलळीच्मा दपु्ऩट दाणे दवु-मा हदलळी अवे देत जा. आणण अवे तीव हदलव 

द्मा." 

याजारा वीभाची शी भागणी काशी पाय भोठी लाटरी नाशी. त्मान ेततची 
भागणी रगेच भान्म केरी. वीभारा त्मा हदलळी ताांदऱाचा एक दाणा 
शभऱारा. दवु-मा हदलळी दोन दाणे, ततव-मा हदलळी चाय दाणे अवां कयत 

दशाव्मा हदलळी ततरा ५१२ ताांदऱू हदरे गेरे त ेएक भूठबय झारे.   

वोऱाव्मा हदलळी ततरा दोन टोऩल्मा ताांदऱू देण्मात आरे. त्मात ३२,७६८ 

ताांदऱू शोत.े याजाने वलचाय केरा, "मा दपु्ऩट देण्माच्मा ऩद्धतीन ेभरा लाटरां 
शोतां त्माऩेषा ककती तयी जास्त ताांदऱू द्माला रागतो आशे. ऩण ठीक आशे. 

काशी शयकत नाशी."  

चोवलवाव्मा हदलळी वीभारा आठ टोऩल्मात ८३,८८,६०८ ताांदऱू हदरे 

गेरे.  
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वत्तावलवाव्मा हदलळी चौवष्ट टोऩल्मा घेऊन फत्तीव 

शत्ती वीभाच्मा घयी गेरे त्मात ६,७१,०८,८६४ ताांदऱू शोत.े 

ताांदऱाच्मा एका दाण्माऩावून वुरुलात करून त्माांची वांख्मा 
इतकी लाढरेरी फघून याजा आता अस्लस्थ शोऊ रागरा.   

ततवाव्मा हदलळी याजाचां गोदाभ रयकाभां झारां. 
५३,६८,७०,९१२ ताांदऱाचे दाणे घेऊन २५६ शत्ती  
वीभाच्मा घयी ऩाठलण्मात आरे. याजाने वीभारा  
वलचायरां, "फाऱ, इतका ताांदऱू घेऊन तू  

काम कयणाय?"  

तीव हदलवात शभऱून वीभारा एकूण १,०७,३७,४१,८२३ ताांदऱू शभऱारे. 

एक कॅरेंडय घेऊन त्मालय वीभारा दययोज शभऱारेल्मा ताांदऱाच्मा 
दाण्माांची वांख्मा शरशा. भग त्मा वलाांची फेयीज केल्मालय शी वांख्मा शभऱेर. 

   

बायतातीर रोक कथा 

"भी बुकेल्मा रोकाांना शा ताांदऱू लाटून टाकणाय आशे.  तुम्शारा ऩण एक टोऩरीबय 

ताांदऱू देईन. माऩुढे तुम्शी केलऱ तुभच्मा गयजे ऩुयताच ताांदऱू ठेलार अवां भरा लचन 

द्मार का?" अवां वीभानां वलचायल्मालय याजानां त ेभान्म केरां. तो म्शणारा, "ठीक आशे. 

भी तवांच कयेन." 



76 जादचूा खडा 

छोटू अस्लर योज नदीच्मा काठालय फपयामरा जात अवे. जाता मेता तो 
व ुंदय व ुंदय खड ेआणि रशान रशान दगड गोऱा कयत अवे.  त्माच्मा घयी 
क ठेशी ऩाहशरुं तयी वगऱीकड ेफयेच दगड आणि खड ेऩवयरेरे अवत.  

एक हदलव त्मारा एक रार युंगाचा व ुंदय खडा मभऱारा. छोट रा तो पायच 

आलडरा आणि तो घेऊन त्माचुं कौत क कयत तो भजेत चारत शोता.  

अचानक ऩाऊव ऩडामरा रागरा. छोटूच्मा भनात वलचाय आरा, 'आता 
ऩाऊव थाुंफरा तय फकती फयुं शोईर.' त्माफयोफय आश्चमय म्शिजे रगेच ऩाऊव 

थाुंफरा.  



'अये ला! शा तय जादचूा खडा हदवतोम! शा शातात घेतरा की भनात 

आिालुं तवुंच शोतुं अवुं हदवतुंम! आता घयी जाऊन भी आई- फाफाुंना शा 
खडा दाखलतो.' अवा वलचाय कयतच छोटू घयाकड ेननघारा.  

चारता चारता अचानक छोटू थाुंफरा. ऩाशतो तय काम, त्माच्मा वभोय 

एक मवुंश उबा शोता. अये फाऩये! छोटू तय बीतीने काऩूच रागरा. तलेढ्मात 

त्मारा आऩल्मा शातातल्मा खड्माची आठलि झारी. त्मान ेवलचाय केरा, 
'भी जय एक खडक फनरो तय...' रगेच छोटू एक खडक फनरा. त्माच्मा 
शातातरा रार खडा जमभनीलय ऩडरा.  



फयुंच झारुं की छोटू मवुंशाच्मा तालडीतून लाचरा.  ऩि आता तो ऩयत 

छोटुं अस्लर कवा काम शोिाय? जादचूा खडा तय खारी ऩडरा शोता.  

नतकड ेछोटूच्मा आई-फाफाुंना त्माची काऱजी लाटू रागरी. 'अुंधाय 

झारा तयी छोटू अजून ऩयत कवा आरा नाशी?’ त्माुंनी आजूफाजूरा, 
ळेजायी ऩाजायी चौकळी केरी. ऩि कोिीच छोटूरा ऩाहशरुं नव्शतुं.  

अवे फयेच हदलव गेरे. छोटूचे आई-लडीर त्मारा ळोधण्मावाठी 
वगऱीकड ेफपयत शोत.े एक हदलव ळोधता ळोधता त ेदभरे आणि एका 
खडकालय जाऊन फवरे.   

तो खडक म्शिजे छोटूच शोता. आऩल्मा आई-फाफाुंना ऩाशून छोटू 

पायच खूऴ झारा. ऩि त्माच्मा आई-फाफाुंनी त्मारा ओऱखरुंच नाशी.  
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छोटूच्मा आईरा जलऱच ऩडरेरा रार खडा हदवरा. तो नतनुं उचरून 

घेतरा. "भाझ्मा छोटूरा अवे खड ेफकती आलडत अवत" अवुं म्शिून नतनुं 
तो खडा खडकालय ठेलरा.   

आता खडक फनरेल्मा छोटूच्मा भनात वलचाय आरा, 'भी जय ऩयत 

अस्लर झारो तय फकती फयुं शोईर!' आईने खडा तय खडकालय ठेलराच 

शोता. रगेच खडकाचा ऩयत छोटू झारा! त्मारा ऩाशून त्माच्मा आई-फाफाुंना 
खूऩ आनुंद झारा. त्माुंनी त्मारा उचरून कडलेय घेतरुं. आणि आनुंदानुं 
त्मारा शलेत उडलून त ेत्माच्माळी खेऱू रागरे, त्माच ेराड करू रागरे.    



77 कोऱी आणण भामाली याषव 

वभुद्राच्मा ककना-मालय एक गाल शोत.ं ततथे भावे ऩकडणाया एक कोऱी 
यशात शोता. तो ददलवातून तीन लेऱा भावे ऩकडण्मावाठी जाऱं टाकत अवे. 

जाळ्मात वाऩडतीर तलेढे भावे वलकून तो आऩरी गुजयाण कयत अवे.   

एक ददलव नेशभीप्रभाणेच त्मान ंभावे ऩकडण्मावाठी जाऱं टाकरं. जेव्शा 
त्मान ंजाऱं ओढामरा वुरुलात केरी तवे्शा त ेत्मारा पायच जड लाटरं. त्मात 

एक भेरेरा प्राणी अडकरा शोता.   

कोळ्मानं त्मारा फाशेय काढून जाऱं ऩयत वभुद्रात टाकरं.  'तनदान मा लेऱी 
तयी चांगरे भावे मभऱू देत' अळी तो भनाऩावून प्राथथना करू रागरा.   

मा लेऱी देखीर भोठाच प्रमत्न करून त्मान ंजड जाऱं फाशेय ओढून घेतरं. 

एक भोठा थोयरा शंडा जाळ्मात अडकरा शोता. शंड्मात नुवती दगड, भाती 
आणण काचेचे तुकड ेबयरेरे शोत.े   



'अये फाऩये! शे कवरं नळीफ! आज एकशी भावा मभऱाराच 

नाशी' अवा वलचाय करून कोऱी तनयाळ झारा. 'आता शे भात्र 

ळेलटचंच' अवं म्शणून त्मान ंऩयत एकदा जाऱं टाकरं.   

ततव-मा लेऱेवशी जाऱं चांगरंच जड रागरं. ऩण शे काम! 

जाळ्मात एक वऩतऱेची वुयई शोती. 'चरा, आता शी वुयई 

वलकून तनदान आजच्माऩुयती तयी काशी कभाई शोईर' अवा 
वलचाय करून कोळ्मानं वुयईचं झाकण उघडरं. आत काशीच 

नव्शतं. अचानक त्मातून काऱा धूय तनघू रागरा.   

शऱू शऱू शा काऱा धूय आकाळाऩमतं ऩोचरा. आता त्मात 

एक आकाय ददवू रागरा. तो एक जजन म्शणजे भामाली याषव 

शोता. ऩाशता ऩाशता त्माच ंडोकं आकाळारा जाऊन मबडरं. 

त्माच ेडोऱे दश-मावायखे चभकू रागरे. त्माच ंतोंड तय 

एखाद्मा गुशेवायखं ददवत शोत.ं 

त्मारा ऩाशून कोऱी पायच घाफयरा. त्माच ेशात ऩाम थय 

थय काऩू रागरे. तोंडारा कोयड ऩडरी. ऩुतळ्मावायखा तो एका 
जागी थथजूनच गेरा.  

जजन म्शणारा, "आता भी तुरा भारून टाकणाय आशे."  



थोडा धीय करून कोऱी म्शणारा, "भी तय 

तुरा वभुद्रातून फाशेय काढरं, भग तू भराच 

का भायणाय आशेव?"  

जजन म्शणारा, "ककती तयी लऴांऩावून भी 
मा वुयईत अडकून ऩडरो शोतो. वुरुलातीरा 
भी वलचाय केरा शोता की जो कोणी भरा 
मातून फाशेय काढेर, त्मारा भी खूऩ धन-

वंऩत्ती देईन. ऩण कोणीच भरा फाशेय काढरं 
नाशी."  

"भग काम झारं?" कोळ्मानं वलचायरं.   

जजन म्शणारा, "अळी चायळे लऴ ंगेरी. 
भग भी ठयलरं की जो कोणी भरा फाशेय 

काढेर, त्मारा भी तीन लय देईन. तयीशी भरा 
कोणीच वोडलरं नाशी. भग भी तनश्चम केरा 
की जो कोणी भरा वोडलेर त्मारा भी 
भारूनच टाकेन. ददैुलाने आज तू भरा फाशेय 

काढरंव."  

"आता शा कुठरा न्माम झारा? भदत 

केल्माफद्दर कोणी मळषा कयत ंका?" 

कोळ्मानं धीय एकलटून वलचायरं.   
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"शे फघ! उगाच भाझा लेऱ लामा घारलू नकोव" अवं म्शणत जजन 

कोळ्माजलऱ मेऊ रागरा.  

कोऱी वलचाय करू रागरा, "आता माच्माऩावून कळी फयं वुटका करून 

घ्माली?" भग कोऱी त्माच्माळी गप्ऩा भारू रागरा.  "ठीक आशे. ऩण भरा एक 

ळंका आशे. आकाळाऩमतं ऩोचण्माइतका तू भोठा आशेव. तुझ्मा ऩामाच ंएक 

नख देखीर मा वुयईत जाणाय नाशी. भग इतकी लऴ ंतू मा वुयईत कवा काम 

यादशरा अवळीर? तू भाझी चेष्टा कयतोमव ना?" अवं म्शणत कोऱी त्मारा 
थचडलू रागरा.   

जजन रगेच म्शणारा, "तुझा भाझ्मालय वलश्लाव नाशी का? शे फघ. भी 
आताच तुरा वुयईत जाऊन दाखलतो." आणण आऩरं ळयीय रशान कयत तो ऩयत 

वुयईत जाऊन फवरा.  

फव! शी वंधी वाधून कोळ्मानं चटकन वुयईचं झाकण रालून टाकरं. "आता 
आणखी शजाय लऴ ंअवाच ऩडून यशा!" अवं म्शणून कोळ्मानं वुयई ऩयत 

वभुद्रात पेकून ददरी.   

 अयेबफमन नाईटव  



78 खयी वंऩत्ती 
एका गालात तीन बाऊ यशात शोत.े त ेअततळम फुद्धिभान शोत.े एक ददलव 

त्मांच्मा म्शाता-मा लडडरांनी त्मांना फोरालरे आणण म्शटरे, "भुरांनो, तुम्शारा 
देण्मावायख ंभाझ्माकड ेकाशीच नाशी. ना धन-वंऩत्ती, ना वोनं-नाणं, ना 
ळेळ्मा-भेंढ्मा. ऩयंतु, भी तुम्शारा वलाात भौल्मलान ठेला ददरा आशे, तो म्शणजे 

शुळायी. आता भी ळांतऩणे भरू ळकतो." 

लडीर भयण ऩालल्मानंतय ततन्शी बालांनी आऩरं सान लाढलण्माचा द्धलचाय 

केरा.  त ेएका भोठ्मा प्रलावारा तनघारे. अनेक देळ ऩारथे घातरे. एक ददलव 

त्मांना एक वैतनक ददवरा. तो काशीतयी ळोधत शोता. ततन्शी बाऊ त्माच्माळी 
फोरण्मावाठी थांफरे.  



ऩदशरा बाऊ: दादा, तुम्शी एखादा उंट ळोधत आशात का?  

वैतनक: शो. 

दवुया बाऊ: त्माच्मा उजव्मा डोळ्मारा ददवत नाशी ना?  

ततवया बाऊ: त्मा उंटालरून एक भदशरा जात शोती का?  

वैतनक: अगदी फयोफय. म्शणजे तुम्शारा भाझा उंट ददवरा आशे का? कुठे आशे 

तो?  

ऩदशरा बाऊ: ऩण आम्शी तय तुभचा उंट ऩदशरा देखीर नाशी.   

वैतनक: अवं कवं? भग तुम्शारा भाझ्मा उंटाद्धलऴमी इतकं वगऱं कवं भादशत 

आशे? तुम्शी नक्कीच काशी तयी रऩलत अवणाय.  

एलढं फोरून तो वैतनक ततन्शी बालांना घेऊन आऩल्मा याजाकड ेगेरा आणण वला 
शकीकत याजारा वांगगतरी.  तवे्शा ततन्शी बालांनी याजारा वांगगतरं की त्मांनी 
खयोखयच उंट ऩादशरेरा नाशी.  याजारा माच ंपायच आश्चमा लाटरं.  

याजा: भाझ्मा वैतनकानं तुम्शारा काशीच वांगगतरं नाशी, तयी देखीर तुम्शारा 
उंटाची वगऱी भादशती आशे. शे कवं ळक्म आशे?  

ततन्शी बाऊ: आम्शी आभची फुिी लाऩरून भादशती करून घेतरी.   

याजा: जे तुम्शी ऩदशरंशी नाशीत त्मा भादशतीचा अंदाज तुम्शारा कवा आरा? 

थांफा, भरा तुभच्मा शुळायीची ऩयीषा घेऊ द्मा.  

याजान ेआऩल्मा वेलकांच्मा कानात काशीतयी वांगगतरं.  वेलक फाशेय जाऊन 

एक ऩेटी घेऊन आरे. ततन्शी बाऊ वेलकांच्मा प्रत्मेक शारचारीकड ेफायकाईन े

ऩशात शोत.े   

याजा: मा ऩेटीत काम आशे त ेतुम्शारा वांगता मेईर का?  



ऩदशरा बाऊ: मा ऩेटीत लजनारा शरकी अवरेरी एक गोष्ट आशे. 

दवुया बाऊ: शी लस्तू आकायाने गोर आशे.  

ततवया बाऊ: ऩेटीत एक डाळऱंफ आशे.   

याजान ेऩेटी उघडामरा वांगगतरी आणण काम आश्चमा, त्मात खयोखयच एक डाळऱंफ 

शोत!ं   

याजा: ळाफाव! तुम्शारा कवं वभजरं की ऩेटीत डाळऱंफ आशे?  

ऩदशरा बाऊ: वेलक ऩेटी ज्माप्रकाये आणत शोत ेत्माकड ेआम्शी फायकाईन ेरष ददरं. 

मा ऩेटीतरी लस्तू काशी जड नाशी अवं भरा लाटरं. आभची ऩयीषा घेण्मावाठी केलऱ 

एकच लस्तू मात ठेलरी अवाली.  
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दवुया बाऊ: ऩेटीतरी लस्तू घयंगऱत शोती. त्मालरून शी लस्तू गोर अवणाय 

अवा भी तका  केरा.   

ततवया बाऊ: तुभच्मा फागेत डाळऱंफं रागरी आशेत शे भी मेताना ऩादशरं शोत.ं 

ऩेटीत एकच लस्तू ठेलरी आशे आणण ती गोर आशे मालरून त ेडाळऱंफ अवालं 
अवा भी अंदाज केरा.  

याजा: तुम्शी खयोखयच पाय शुळाय आशात. आता उंटाफद्दर तुम्शारा कवं कऱरं 

त ेवांगा ऩाशू.  

ऩदशरा बाऊ: ऩामांच्मा ठळालरून भरा वभजरं की एक उंट मा यस्त्मान ंगेरा 
आशे.  

दवुया बाऊ: यस्त्माच्मा डाव्मा फाजूच्मा झाडांची ऩानं आणण गलत कुयतडरेरं 

शोत,ं ऩण उजव्मा फाजूच ंभात्र जवंच्मा तवं शोत.ं मालरून त्मारा उजव्मा 
डोळ्मारा ददवत नवाल ंअवा भी अंदाज केरा.  

ततवया बाऊ: यस्त्मालय एका दठकाणी उंट ऩाम दभुडून खारी फवल्माच ेठवे शोत े

आणण जलऱच एका भदशरेच्मा चऩरेचेशी ठवे शोत.े  

याजा: ला! तुभची शुळायी खयंच कौतुक कयण्मावायखी आशे. तुम्शी उंट नक्कीच 

चोयरा नाशीत. तो कुठेतयी गेरा अवणाय. तुम्शी जय भाझ्मा देळात यादशरात 

आणण भाझ्मा काभकाजात भरा भदत केरीत तय भरा पाय आनंद लाटेर.  

 उझफेककस्तानातीर कथा   



79 दोघातरी लाटणी 
याभ आणण ळाभ हे दोन बाऊ होत.े एक ददलस ळाभ म्हणारा, "आऩल्माकड े

आऩल्मा लडडराांनी ददरेल्मा तीन गोष्टी आहेत - एक गाम, एक काांफऱां  आणण 

एक आांब्माचां झाड. आऩण तमाांची लाटणी करूमा. याभनां आऩल्मा बालाचां 
म्हणणां भान्म केरां.  

ळाभ रफाड होता. तो म्हणारा, "गामीचा ऩुढरा बाग तुझा आणण भागरा 
बाग भाझा. आांब्माच्मा झाडाचा खारचा बाग तुझा आणण लयचा बाग भाझा, 
तसांच काांफऱां  ददलसा तुझां आणण यात्री भाझां." याभ बोऱा होता, तो म्हणारा, 
"ठीक आहे. तसांच करूमा."  



याभ योज गामीरा चाया द्मामचा. ळाभ सकाऱ-सांध्माकाऱ गामीचां दधू 

काढून वलकामचा आणण ऩैसे मभऱलामचा.   

याभ योज आांब्माच्मा झाडारा ऩाणी घारामचा आणण ळाभ आांफे घ्मामचा.  

याभरा ददलसा काांफळ्माचा काहीच उऩमोग नसामचा, आणण यात्री ळाभ 

आयाभात काांफऱां  ऩाांघरून झोऩामचा. याभ बफचाया यात्री थांडीनां कुडकुडामचा.   

एक म्हाताया मा दोघाांचा ददनक्रभ रऺ देऊन ऩहात असे.  एक ददलळी तमानां 
याभरा फोरालरां आणण तमाच्मा कानात काहीतयी साांगगतरां. त ेऐकून याभ 

हसत हसतच  घयी आरा.   

दसु-मा ददलळी सकाऱी उठल्मालय याभनां काांफऱां  ऩाण्मात मबजलून ठेलरां. 
यात्रीच्मा लेऱी काांफऱां  ओरां होतां म्हणून ळाभरा त ेऩाांघयता आरांच नाही. थांडीत 

तो कुडकुडू रागरा.  तो यागालून याभरा म्हणारा, "तू असां का केरांस?"  



याभ म्हणारा, "सकाऱी काांफऱां  भाझां असतां, भी तमालेऱी काहीही कयेन."  

मालय ळाभरा काहीच फोरता आरां नाही. तो गप्ऩच फसरा. सकाऱ झाल्मालय 

तो गामीचां दधू काढामरा गेरा. याभन ेगामीच्मा गळ्मातरी दोयी जोयात ओढरी. 
गाम चाांगरीच गचडरी. ततनां जोयात एक राथ भायरी. ती दधू काढत असरेल्मा 
ळाभरा रागरी. ळाभ एका फाजूरा ऩडरा आणण दधुाची कासांडी दसु-मा फाजूरा!  

ळाभ ओयडरा, "अये, तुरा काम लेड रागरांम का?" 

याभन ेउततय ददरां, "गामीचा ऩुढरा बाग भाझा आहे ना, भी तोच तय ओढतोम. 

तमाचा तुरा कळारा इतका याग मेतोम?"  
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ळाभरा मालय काहीच फोरता मेईना. तो भुकाट्माने झाडाखारी जाऊन 

झोऩरा. थोड्माच लेऱात ठक... ठक... असा झाड काऩण्माचा आलाज मेऊ 

रागरा.  

तमा आलाजाने ळाभ घाफरूनच झोऩेतून जागा झारा. याभ झाड काऩत होता.  
"अये! अये! हे काम कयतोमस?" ळाभ ओयडू रागरा.  

याभ म्हणारा, "झाडाचा खारचा बाग भाझा 
आहे. तोच तय काऩतोम." आता ळाभच्माही 
रऺात आरां की याभरा आता ऩूलीसायखां 
पसलता मेणाय नाही. तमा ददलसाऩासून  

दधू आणण आांफे वलकून जे ऩैसे मभऱामचे  
त ेदोन्ही बाऊ सायखेच लाटून घेऊ  

रागरे. काांफऱां  देखीर आता दोघेही  
लाऩरू रागरे. एक ददलस याभ  

काांफऱां  घेऊन झोऩामचा, तय  

दसु-मा ददलळी ळाभ काांफऱां   
ऩाांघरून झोऩामचा.   



80 तीन येघा 

यालण जेव्हा रंकेत याज्म कयत होता त्मा काऱातरी ही गोष्ट आहे.  एक 

ददलस दहा भस्तके असणा-मा यालणाने याभाची ऩत्नी सीतरेा ऩऱलून नेरं.   

सीतरेा सोडलून आणण्मासाठी याभान ंयालणाळी मुद्ध कयण्माचा ननणणम 

घेतरा. लानयांची सेना घेऊन याभान ेरंकेकड ेजाण्मास सुरुलात केरी. फयाच प्रलास 

केल्मालय त ेसलणजण सभुद्रककनायी आरे. रंकेत जाण्मासाठी त्मांना सभुद्र 

ओरांडाला रागणाय होता.   

सभुद्रात जोयदाय राटा उसऱत होत्मा. राटांलय ताफा मभऱलण्मासाठी याभान े

फाण सोडरे.  

तवे्हा सभुद्राचा याजा याभासभोय आरा आणण म्हणारा, "सभुद्रात असंख्म 

प्राणी, जील-जजलाणू याहतात. मा सलण प्राण्माचं यऺण कयणं हे याजाचं कतणव्म आहे.  

ननसगाणळी लैय धरून कोणीच 

मळस्ली होऊ ळकणाय नाही. 
म्हणून भाझी तुम्हारा वलनंती 
आहे की सभुद्रालय एक भोठा 
भजफूत ऩूर उबारूनच तुम्ही 
सभुद्र ओरांडाला."  



सलाांळी सल्रा भसरत करून याभान ेलानय सेनेरा ऩूर 

फांधण्माचा आदेळ ददरा.  ऩाहता ऩाहता हजायो लानये काभारा 
रागरी. भोठ भोठे खडक ळोधून त ेघेऊन मेऊ रागरे. 

अजजफात वलश्ांती न घेता त ेकाभ करू रागरे.  

एक छोटीळी खायही रहान रहान खड ेआऩल्मा तोंडात 

धरून तथेे आणू रागरी. आणण भोठभोठ्मा खडकांजलऱ नेऊन 

ठेलू रागरी.  ती भोठ्माच उत्साहान ेसगऱीकड ेऩऱत होती. त े

ऩाहून याभारा कऱेना की एलढी रहानळी खाय इथे काम कयत े

आहे.   

खायीरा सगऱीकड ेलेड ंलाकड ंऩऱताना ऩाहून लानयांना याग 

मेऊ रागरा. त ेनतच्मालय ओयडू रागरे, "ए, चचभुकरे, हे काही 
तू कयण्मासायखं काभ नाही आहे. उगाच आभच्मा काभात भधे 

भधे  मेऊ नकोस." खायीनं लय भान करून उत्तय ददरं, "भी तय 

ऩूर फांधामराच भदत कयत ेआहे." 



सगऱी लानयं जोयजोयात हसू रागरी आणण नतची चेष्टा 
करू रागरी. "अळी भूखाणसायखी गोष्ट कोणी कधी ऐकरी 
तयी आहे का?" 

खाय म्हणारी, "भरा काही भोठे भोठे खडक उचरता 
मेत नाहीत. ऩण भी रहान रहान खड ेतय आणू ळकत ेना!"  

लानयांनी खायीरा दयू ढकरून ददरं. तयी देखीर ती एका 
कोऩ-मात छोटे छोटे खड ेआणून ठेलतच यादहरी. एका 
लानयारा त ेभुऱीच सहन होईना. चचडून त्मान ेखायीरा 
आकाळात उंच पेकरं.  
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खाय घाफयरी आणण ओयडरी, "हे याभ!" याभान ंनतरा आऩल्मा हातात 

झरेरं. भग लानयांना सभजालून सांचगतरं, "तुम्ही खूऩ फरलान आहात. ऩण जे 

तुभच्माइतके ळजततळारी नाहीत त्मांची चेष्टा कयणंही मोग्म नाही. प्रत्मेकजण 

आऩल्मा कुलतीनुसाय भदत कयत असतो. केलऱ ळततीऩेऺा कोण ककती पे्रभाने 
आणण भन रालून काभ कयतो हे भहत्त्लाचं आहे. आऩल्मारा तय सगळमांची 
भदत हली आहे." 

याभाच्मा मा फोरण्माचा नीट वलचाय केल्मालय लानयांच्मा रऺात आरं की 
भोठभोठ्मा खडकांभध्मे फायीक फायीक दगड घातल्मालयच ऩूर भजफूत होईर.  

याभान ेखायीच्मा ऩाठीलय पे्रभाने हात कपयलरा. नतच्मा ऩाठीलय याभाच्मा 
फोटांच्मा तीन येघा उभटल्मा. आजही खायीच्मा ऩाठीलय त्माच तीन येघा ददसतात 

असंच सगऱे भानतात.  



81 ढोर 

ढभ...ढभ...ढभ...ढभ... अवा ढोराचा आलाज ऐकून अंगणात फवरेरा याजू एकदभ 

उठून उबा याहशरा.  'ळेजायच्मा गल्रीत काम चाररंम जया फघून तयी मेऊमा' अवा 
त्मान ंवलचाय केरा.   

थोड्माच लेऱात याजू उड्मा भायतच घयी आरा. त्माची आई फाजायात ननघारी शोती. 
याजू नतरा म्शणारा, "आई, भाझ्मावाठी फाजायातून एक ढोर आण ना." काशी न 

फोरताच आई फाजायात ननघून गेरी.   

आईन ेळेतातरं धान्म फाजायात वलकरं आणण त्मा ऩैळातून ऩीठ आणण भीठ वलकत 

घेतरं. ढोर घेण्मावाठी नतच्माकड ेऩैवे शळल्रकच याहशरे नाशीत. याजूवाठी काशी घेता 
आरं नाशी माच ंनतरा लाईट लाटत शोतं. ऩण ती तयी काम कयणाय? यस्तत्मात नतरा एक 

राकडाचा तुकडा शभऱारा. तो घेऊन ती घयी आरी आणण तो याजूरा हदरा.   

थोडा लेऱ याजू त्मा राकडाच्मा तुकड्माळी 
खेऱरा आणण भग खेऱामरा फाशेय ननघून गेरा. 
यस्तत्मात त्मारा एक  

म्शातायी फाई हदवरी.   



ती ऩाराऩाचोऱा घारून चूर ऩेटलण्माचा प्रमत्न कयत शोती. नतच्मा 
डोळ्मातून ऩाणी मेत शोत.ं याजूनं वलचायरं, "आजी, तुम्शी का यडता?"  

आजीफाई म्शणाल्मा, "भी यडत नाशी. ऩाचोऱा ओरा आशे, म्शणून 

चूर ऩेटतच नाशी आशे." याजू म्शणारा, "एलढंच ना? शे भाझ्माकडचं 
राकूड घ्मा. त्मान ंचूर रगेच ऩेटेर." आजी खूऴ झाल्मा, त्मांनी 
याजूरा एक ऩोऱी हदरी.  

ऩोऱी घेऊन याजू ऩुढे ननघारा. ऩुढच्मा गल्रीत कंुबायाची भुरगी यडत 

अवरेरी त्मारा हदवरी. याजूनं नतच्मा आईरा नतच्मा यडण्माचं कायण 

वलचायरं. आई म्शणारी, "नतरा बूक रागरीम म्शणून ती यडतीम." याजूनं 

रगेच आऩल्माकडची ऩोऱी नतरा हदरी.  भुरगी रगेच यडामची थांफरी. 
भग भुरीच्मा आईनं याजूरा पे्रभानं एक भातीचा घडा हदरा.   



घडा घेऊन याजू नदीककनायी गेरा. नतथे एक धोफी आणण त्माची 
फामको बांडत शोत.े "एकच घडा शळल्रक शोता, तो देखीर पुटरा, आता 
ऩाणी कवं उकऱणाय?" शे ऐकून याजूनं आऩल्माकडचा घडा त्मांना देऊन 

टाकरा.  धोफी खूऴ झारा आणण त्मान ंयाजूरा एक गयभ कोट हदरा.   

कोट घारून याजू भोठ्मा ऐटीत चारू रागरा.  
जाता जाता याजूरा  यस्तत्मालयच्मा ऩुराजलऱ एक म्शाताया 
 भाणूव हदवरा. याजूनं ऩाहशरं की तो थंडीत कुडकुडत फवरा शोता. 
याजूनं त्मारा आऩरा गयभ कोट हदरा. म्शाताया भाणूव म्शणारा, 
"फाऱ, तू पाय दमाऱू आशेव. भरा तुरा काशीतयी द्मामचं आशे. 

भाझा घोडा तू घेऊन जा."  
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याजू घोडा घेऊन जात अवताना त्मारा लाटेत एक ल-शाड बेटरं.  

त ेवगऱेजण एका झाडाखारी फवरे शोत.े काम झारं अवं याजूनं 

वलचायल्मालय त ेम्शणारे, "नलयदेलारा घेऊन जाण्मावाठीचा घोडा  
अजून आराच नाशी. आता तय भुशूतत देखीर टऱून जाईर." 

शे ऐकल्मालय याजूने आऩरा घोडा 
त्मांना हदरा. ल-शाडी भंडऱी पाय खूऴ 

झारी. नलयदेलानं याजूरा म्शटरं,  

"तुरा काम शल ंत ेभाग." 

याजू म्शणारा, "तुभच्मा 
लाजंत्रीलाल्मांना भरा एक ढोर द्मामरा 
वांगार का?" 

नलयदेल म्शणारा, "शो तय! वांगतो 
की!" आणण त्मानं लाजंत्रीलाल्मांना 
याजूरा एक ढोर द्मामरा वांगगतरं.  

भग काम! यस्तताबय "ढभ...ढभा...ढभ" 

"ढभ...ढभा...ढभ" अवा ढोर लाजलतच 

याजू घयी आरा.   

बायतातीर रोककथा 



82 ननसर्गाची किभमग 

दऩुगयची लेऱ होती. िडि उन्ह ऩडरं होत.ं एि 

ळेतियी फदगभगच्मग झगडगखगरी वलश्गंती घेत ऩडरग 
होतग. सभोयच्मग ळेतगत िलररं्डगचे लेर जलभनीलय 

ऩसयरे होत.े लेरगरग फयीच िलररं्ड ंरगर्री होती.   

ळेति-मगनं भगन लय िरून ऩगहहरं, तय झगडगरग 
रहगन रहगन फदगभ रगर्रे होत.े   

'नगजूि लेरींलय इतक्मग भोठ्मग आिगयगची िलररं्ड ं

आणि फदगभगच्मग भोठ्मग लृऺ गरग भगत्र इतिे छोटे 

फदगभ! ननसर्गाचग खेऱ भोठग अजफच आहे!' असग 
वलचगय िरून त्मगरग भनगतल्मग भनगत हसू आरं.   



ळेतियी असग वलचगय ियत होतग, तलेढ्मगत 

एि फदगभ टऩिन त्मगच्मग डोक्मगलय ऩडरग आणि 

तो एिदभ दचिरग.  

'हगं! आतग आरं रऺगत! फदगभगचं पऱ जय 

िलररं्डगइतिं भोठं असत ंतय भगझी िगम 

अलस्थग झगरी असती!' 

ननसर्गाचग हग खेऱ ऩगहून ळेतियी फयगच लेऱ 

त्मगचगच वलचगय ियण्मगत दंर् झगरग.   

इयगिी र्ोष्ट 



प्रलगसी आणि नगयऱ 

भगिोस नगलगचग एि प्रलगसी आऩल्मग घोड्मगलरून फयेच नगयऱ घेऊन 

प्रलगसगरग ननघगरग होतग. जगतग जगतग तो यस्तग चुिरग. िगही अंतय रे्ल्मगलय 

त्मगरग एि भुरर्ग बेटरग. त्मगरग थगंफलून भगिोसन ेत्मगरग यस्तग वलचगयरग. 
आणि र्गलगऩमतं ऩोचगमरग किती लेऱ रगरे्र त ेही वलचगयरं.   

भुरगनं टि रगलून घोड्मगिड ेऩगहहरं आणि म्हिगरग, "तुम्ही जय सगलिगळ 

रे्रगत तय रलियच र्गलगरग ऩोहोचगर, ऩि घगई िेरीत तय भगत्र पगयच उळीय 

होईर." 
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भगिोसने नलरगन ंभुरगिड ेऩगहहरं. 'हग िगही तयी वलचचत्रच फोरतोम!' असग 
वलचगय िरून त्मगन ेघोड्मगरग टगच भगयरी. घोडग जोयगत दौडू रगर्रग. थोड ंअंतय 

रे्ल्मगलय घोड्मगलय रगदरेरे नगयऱ एि एि िरून खगरी ऩडू रगर्रे. घोड्मगरग 
थगंफलून त्मगन ेऩडरेरे सर्ऱे नगयऱ र्ोऱग िेरे.  

"अये फगऩ ये! पगयच उळीय होतोम. आतग रलियच र्गलगत ऩोचरं ऩगहहजे" 

असं म्हिून त्मगन ंघोड्मगरग आिखी जोयगत जगमरग रगलरं. ऩयत सर्ऱे नगयऱ 

चगयी फगजूरग ऩडू रगर्रे. भर् घोड्मगरग थगंफलून सर्ऱे नगयऱ र्ोऱग िेरे आणि 

ऩयत ननघगरग. अळग प्रिगये घोड्मगलरून जगतगनग ऩयत ऩयत थगंफून नगयऱ र्ोऱग 
ियत र्गली ऩोहोचेऩमतं खूऩ उळीय झगरग आणि चगंर्रगच अंधगय ऩडरग.  

लगटेतरग भुरर्ग िगम म्हित होतग त्मगचग भगिोस वलचगय िरू रगर्रग. 
'सगलिगळ रे्रगत तय र्गलगरग रलिय ऩोहोचगर' असं भुरर्ग िग म्हित होतग त े

आतग भगिोसच्मग रऺगत आरं.  

कपलरऩीन्सभधीर र्ोष्ट 



83 सोनेयी भ ुंगूस 

ऩ ुंडल आऩर  वलजमोत्सल स जय  कयत होत ेत्म  क ऱ तरी ही गोष्ट आहे. 

धभमय ज ने सगळ्म  य ज ुंन  आभुंत्रण ददरुं होतुं. आऩल्म  प्रजेर  म लेऱी त े

अन्नद न कयत होत.े  

अच नक एक भ ुंगूस ततथ ेआरुं आणण जमभनीलय रोऱू र गरुं. भ णस च्म  
आल ज त त ेजोयजोय त हसू र गरुं. सगऱे रोक आश्चम मनुं ह  प्रक य ऩ हू 

र गरे. त्म  भ ुंगस चुं अध ंळयीय सोन्म स यखुं चभकत होतुं.  



भ ुंगूस धभमय ज र  म्हण रुं, "भह य ज, ह  उत्सल प यच भहत्त्लऩूणम  
आहे. भोठ्म  उद यऩणे त म्ही आऩरी सुंऩत्ती द न देत आह त. ऩयुंत , 
तयीही भर  एक  गरयफ ने जे द न ददरुं होतुं त्म ची फयोफयी होऊ ळकण य 

न ही." 

धभमय ज ने वलच यरुं, "क  फयुं? त र  इथे कोणती उणील ददसत ेआहे?"  

"अगोदय, भ झुं अध ंळयीय सोनेयी कसुं झ रुं म ची गोष्ट भी त म्ह र  
स ुंगतो" असुं म्हणून भ ुंगस नुं आऩरी गोष्ट स ुंग मर  स रुल त केरी.   

"एक  ग ल त एक गयीफ भ णूस यह त होत . दययोज ळेत त क भ करून 

तो थोडुंप य ध न्म घयी आणत असे. घय तल्म  सलम रोक ुंची त्म लयच 

ग जय ण होत असे.   

एकद  ग ल त द ष्क ऱ ऩडर . ख ण्म स ठी क हीच मभऱेन . तीन 

ददलस उऩ ळी य दहल्म नुंतय त्म  गयीफ भ णस र  थोडसेे ध न्म च ेद णे 

मभऱ रे. त ेदऱून त ेऩीठ त्म न ेत्म ची फ मको, भ रग  आणण सून म ुंनी 
ल टून घेतरुं.   

अच नक एक म्ह त य  प्रल सी ततथे आर . तो म्हण र , "भर  प य 

बूक र गरी आहे. भर  कृऩ  करून क ही तयी ख मर  द्म ." त्म  गयीफ 

भ णस नुं भग आऩल्म  ल टम चुं अन्न त्म र  ददरुं. ऩयुंत , म्ह त य  
भ णूस अजूनही ब केरेर  होत . त्म नुं आणखी अन्न भ गगतरुं.  



गयीफ भ णस च्म  फ मकोनुं आऩल्म  ल टचुं अन्न रगेच त्म र  
देऊन ट करुं. तयीही त्म ची बूक ब गरी न ही. भग गयीफ भ णस च्म  
भ र नुं आऩर  ल ट  म्ह त -म  भ णस र  ददर . तो सुंऩर , तयीही 
त्म ची बूक ळभरी नव्हती. भग स नेनुं आऩर  ल ट  देखीर त्म र  देऊन 

ट कर .  

एलढुं सगऱुं  झ ल्म लय म्ह त य  तपृ्त झ र .  तो म्हण र , "त म्ही 
सगऱे उऩ ळी असून देखीर आऩरुं अन्न भर  ददरुंत. य ज ुंनी केरेल्म  
भोठभोठ्म  मज्ञ न े आणण द नधभ मने स द्ध  म ची फयोफयी होण य न ही." 

आणण त्म  सल ंन  आळील मद देऊन म्ह त य  न हीस  झ र .   
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भी रऩून हे सलम ऩह त होतो. भी हऱूच फ हेय आरो. जमभनीलय 

ऩडरेरे वऩठ च ेक ही कण भ झ्म  अर्धम म अुंग र  गचकटरे. तो ब ग 

सोनेयी झ र . भ झुं य दहरेरुं अध ंळयीय भ त्र ऩदहल्म स यखुंच 

य दहरुं.  

त्म  ददलस ऩ सून भी अनेक दठक णी बटकतो आहे. जजथ ेज ईन 

ततथे जमभनीलय रोऱून भ झुं उयरेरुं ळयीय सोन्म स यखुं होतुंम क  
त ेऩ हतो आहे. ऩण अजून तयी तसुं झ रुं न ही.  

आज त भच्म  सभ युंब त आरो आहे. इथेही जमभनीलय रोऱून 

ऩ दहरुं. ऩण फ कीच  ब ग सोनेयी झ र  न ही. म्हणून भी म्हण रो 
की ह  उत्सल ककतीही भोठ  आणण ळ नद य असर , तयी तो त्म  
गयीफ च्म  द न ची फयोफयी करू ळकत न ही."   

एलढुं फोरून भ ुंगूस न हीसुं झ रुं. जभरेरे सगऱे रोक भ त्र 

वलच य त ऩडरे.      



84 चरा ओऱखूमा 

चेंडूवायखा गोर ऩण मेत नाशी खेऱता 

गोड गोऱा तोंडात टाकरा, मेत नाशी थाांफता. 

  

तीन टोकाांची झोऩडी, आत फवरा फटाटा 

ऩटकन खाऊन टाकतात, वलनम ककां ला रयटा.  

भैद्माच्मा घयात बयरा डाऱ-भवारा,  

चेंडूवायखा गोर करून भग केरा चऩटा 

गयभ तरेात तऱरा चाांगरा रारे रार 

रलकय माचां नाल वाांगा, चल पायच छान. 

ताांदऱू, वाखय, फदाभ-फेदाणे, वगऱे दधुात शळजलरे 

खूऩ लेऱ आटलरे, चटकन खाऊन वांऩरे. 



गयभ तरेात तऱरी, टभकन पुगरी 

कणकेची केरी, वगळमाांनी खाल्री. 

  

दोयी केरी गोराकाय, तऱरी गयभ तरेात 

भग घातरी ऩाकात, खाऊन टाकरी गयभ गयभ. 

  

डाऱ-ताांदऱू शबजलरे यात्री, काळमा तव्माची शी कभार 

चटणी-वाांफाय अवेर वाथ, तय उत्तय-दक्षषण वगळमाांची धभार. 

  

खव्माचा चेंडू, त्मात वुकाभेला 

तऱून रार केरा आणण ऩाकात टाकरा.  

 

गव्शावायखा वऩलऱा यांग, भध्मे आशे बोक 

आशे भी उडद डाऱीचा, वाांगा भी कोण. 

 

वभोवा, लडा, राडू, कचोयी, गुराफजाभ, ऩुयी, डोवा, खीय, जजरफी 



एका ऩामालय भी नाचतो 

दभरो की झोऩून जातो.  

कागदाचां ळयीय भाझां  आशे यांगीफेयांगी 

वगऱे भरा शलेत उडलतात उांच उांच आकाळी.  

 लय पेकार तय खारी मेईन 

जशभनीलय टाकार तय लय उवऱेन.  

शला बयार तय भोठा शोईन 

लाया आरा तय उडून जाईन. 

 शात ऩाम आशेत ऩण चारता मेत नाशी 

तोंड आशे ऩण फोरता मेत नाशी 

ळयीय आशे ऩण श्लाव नाशी 

भुराांची भैत्रीण आशे भात्र राडकी. 
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वगळमाांच्मा ओऱखीच ेशत्ती-घोड े

खूऩ कपयतात गोर गोर 

ककतीशी जयी कपयरे तयी  

मेतात भात्र ऩहशल्माच जागी.   

झोऩाऱा, चेंडू, वलटीदाांडू, ऩतांग, पुगा, बोलया,  
वूक्ष्भदळशक शबांग, भेयी गो याउां ड, फाशुरी 

छोट्मारा भी कयतो भोठा 

भरा ओऱखार तयच लाऩयार.  

जोयजोयात ऩुढे जातो, भागे जातो 

जो कोणी फवेर तो खूऴ शोतो.  

राकडाच्मा दोन दाांडक्मानी खेऱामचा शा खेऱ 

भोठां  राकूड रशानग्मारा भारून ऩऱलतां दयूच दयू. 



85 टोभॅटोच्मा ळोधात 

भोशनने आऩल्मा फागेत टोभॅटो 
रालरे शोत.े पऩकून रार फ ुंद झारेरे 

टोभॅटो पायच व येख ददवत शोत.े त े

ऩाशून त्मारा खूऩच आनुंद शोत अवे 

आणण कौत कशी लाटत अवे.   

एक ददलव एक शयीण फागेत घ वरुं. त्मारा ऩऱलून रालामरा भोशनने एक 

दगड उचररा. तलेढ्मात त्माची फामको म्शणारी, "शयणारा भारू नका. त्मारा 
ऩण थोड ेटोभॅटो खाऊ द्मा की."  



ऩण भोशनने काशी त ेऐकरुं नाशी. द व-माच ददलळी त्मानुं आऩल्मा 
फागेबोलती काटेयी क ुं ऩण रालरुं. भग आयाभात घयी आरा. ऩण त्माच्मा 
नशळफात काशी आयाभ नव्शता.   

काशी ददलवाुंनी काशी ऩषी उडत आरे आणण टोभॅटो खाऊ रागरे. भोशन 

खूऩ चचडरा. त्मान ेपलचाय केरा, "आता टोभॅटो अवे अचधक ददलव ठेलून 

चारणाय नाशी." 

द व-मा ददलळी वकाऱी उठल्माफयोफय त्मान ेवगऱे टोभॅटो तोडरे, गाडीत 

बयरे आणण फाजायाकड ेननघारा.   



फाजायात ऩोचल्मालय गाडी थाुंफलरी आणण भागे लऱून ऩादशरुं. त्मारा 
धक्काच फवरा. "शे काम? गाडी तय रयकाभी! भाझ ेटोभॅटो क ठे गेरे?" तो 
ओयडामराच रागरा.   

तवे्शा त्मारा ददवरुं की गाडीच्मा भागच्मा फाजूरा एक बोक शोतुं.   
त्मातूनच फश धा टोभॅटो खारी ऩडरे अवतीर.   

खारी ऩडरेरे टोभॅटो गोऱा कयण्माच्मा पलचायानुं भोशन त्माच  

यस्तत्मानुं ऩयत भागे जामरा रागरा. ऩण काम आश्चमय! यस्तत्मात  

एकशी टोभॅटो ऩडरा नव्शता.   

काशी अुंतयालय त्मारा दोन शयणाची ऩाडवुं ददवरी. ती अगदी  
आनुंदात टोभॅटो खात शोती.  काशी खायी ऩण टोभॅटो चाखत शोत्मा.   
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उदाव शोऊन भोशन एका झाडाखारी जाऊन फवरा. झाडालय छोटे छोटे ऩषी 
आनुंदानुं चचलचचलाट कयत शोत.े त्माुंची आई त्माुंना टोभॅटो खाऊ घारत शोती. 
भोशन बान पलवरून त ेदृश्म फघतच यादशरा.   

"ला! ककती छान!" म्शणतच तो ऩ ढे ननघारा. 

यस्तत्मात एका घयातून त्मारा भ राुंच्मा शवण्माचा आलाज आरा. जलऱ 

जाऊन णखडकीतून डोकालून ऩादशरुं तय वगळ्मा भ राुंच्मा शातात टोभॅटो शोत े

आणण चेशया आनुंदानुं प ररेरा!  

'अये! भाझ्मा टोभॅटोभ ऱे इतक्मा वगळ्मा रोकाुंना आनुंद शभऱारा!' भोशन 

खूऩ खूऴ झारा. आता त्मारा टोभॅटो नाशीवे शोण्माचुं द :ख नव्शतुं. "खयुं तय भी 
आधीच काशी टोभॅटो लाटामरा शल ेशोत"े अवा पलचाय कयतच तो घयी ऩोचरा.     



86 तीन ऩुतले 

वळजयनगर राज्यात आज फरीच गडफड होती. ऩरदेऴातून एक वळद्ळान तीन 

सोन्याच्या मूती घेऊन दरफारात आऱे होत.े ततन्ही मूती ददसायऱा अगदी 
एकसारख्याच होत्या. त्यात काहीच परक ददसत नव्हता.  

त्या वळद्ळानाांनी दरफारात सळाांसमोर साांगगतऱां की, "या तीन मूततांमध्ये 

थोडासा परक आहे. जो कोणी तो ओलखेऱ, त्याऱा दहा हजार सोन्याच्या मोहरा 
आणण या ततन्ही मूती इनाम म्हणून ममलतीऱ. ऩण दहा ददळसात जर परक 

ओलखता आऱा नाही, तर मात्र मऱा दहा हजार सोन्याच्या मोहरा द्याव्या 
ऱागतीऱ."   



ततन्ही मूती ऱोकाांना ऩाहण्यासाठी ठेळण्यात आल्या होत्या. नऊ ददळस 

असेच तनघून गेऱे. कोणाऱा काहीच परक साांगता आऱा नाही.   

राजाऱा कालजी ळाटू ऱागऱी. दहा हजार मोहरा तर द्याव्या ऱागतीऱच, 

मऴळाय हारही मानाळी ऱागेऱ.   

तनेाऱीराम म्हणाऱा, "महाराज, कालजी करू नका. अजून एक सांऩूणण ददळस 

फाकी आहे. काही करून यातऱा परक ऴोधून काढूया." 

दहाळा ददळस आऱा.  दरफारात सळणजण कालजीत होत.े तनेाऱीराम या 
मूततांकड ेऩरत ऩरत टक ऱाळून ऩहात होता.  



त्यान ेएक ऩातल काडी एका मूतीच्या कानात घातऱी. ती दसु-या कानातून 

फाहेर आऱी.   

मग त्यान ेएक काडी दसु-या मूतीच्या कानात घातऱी. ती ततच्या तोंडातून 

फाहेर आऱी.  जेव्हा त्यान ेकाडी ततस-या मूतीच्या कानात घातऱी, तवे्हा ती 
आतच रादहऱी. सगले ऱोक ऩहातच रादहऱे.   

मग तनेाऱीरामने सळाांना समजाळून साांगगतऱे, "ततन्ही मूततांमध्ये हाच परक 

आहे. ऩदहऱी मूखण आहे. जे काही ऐकत,े त ेदसु-या कानान ेफाहेर सोडत.े  
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दसुरी मूती सळणसामान्य ऱोकाांसारखी आहे. जे काही ऐकेऱ, त ेवळचार न 

करताच साांगून टाकत.े  

ऩण ततसरी मूती पार हुऴार आहे. जे काही ऐकेऱ, त्याळर प्रथम ती नीट 

वळचार करत.े" 

दरफारातीऱ सळाांनी तनेाऱीरामच्या हुऴारीचां खूऩ कौतुक केऱां. ऩरदेऴातून 

आऱेल्या वळद्ळानाने तनेाऱीरामऱा दहा हजार सोन्याच्या मोहरा आणण ततन्ही 
मूती फक्षऺस ददल्या.   

तनेाऱीरामने त्या ततन्ही मूती राजाऱा ददल्या आणण मोहरा आऩल्याकड े

ठेळून घेतल्या.    



87 आऩरी फाग 

ननऱं आकाळ! ताजी शला! कोलऱं उन्श! मा वगळ्मा लातालयणात यंगीफेयंगी 
पुरं आनंदान ेडोरत शोती. गुराफ, जाई-जुई, चापा, कभऱ, जास्लंद अळी फागेत 

ककती तयी प्रकायची पुरं शोती.   

त्मातच हशयल ंगाय गलत, ननयननयाळ्मा लेरी आणण रशान झुडऩं देखीर 

फशयरी शोती. त्माभुऱे पुरं अधधकच वंुदय हदवत शोती. पुरांना आऩल्मा फागेचा 
खूऩच अभबभान शोता.   

भाळ्मान ंएक हदलव फागेत एक नलं झाड रालरं. त्मालय एक लेगळ्माच 

प्रकायचं रार पूर आरं. फाकीच्मा पुरांना शे रार पूर भुऱीच आलडरं नाशी.  
त ेत्माच्माऩावून दयू दयूच याशू रागरे. रार पूर एकटं ऩडरं आणण त्मारा पाय 

उदाव लाटू रागरं.   



एक हदलव एका छोट्माळा ऩांढ-मा गुराफाच्मा 
पुरानं मा रार पुरारा शवून वलचायरं, "भभत्रा, तू 

कुठून आराव?" 

रार पूर मालय पायच खूऴ झारं आणण म्शणारं, 

"भी पाय दयूलरून आरो आशे." आणण भग दोघांभध्मे 

गप्ऩागोष्टी वुरू झाल्मा.  

रार पुरानं आऩल्मा ऩूलीच्मा फागेची  वगऱी 
भाहशती वांधगतरी. ऩांढ-मा गुराफानं उत्वुकतनंे रार 

पुराचं म्शणणं ऐकून घेतरं.  

रलकयच दोघांची ऩक्की भैत्री जभरी. दोघेशी 
हदलवबय एकभेकांळी गप्ऩागोष्टी करू रागरे. ऩांढया 
गुराफ फदरणा-मा शलाभानावलऴमी आणण फागेतल्मा 
इतय झाडांवलऴमी वांगत अवे आणण गप्ऩांभध्मे हदलव 

कधी वंऩामचा त ेत्मांच्मा रषातशी मेत नवे.  



काशी हदलवांनी भाऱी आणखी काशी नली झाड ेघेऊन 

आरा. फाकीची पुरं आणखीच काऱजीत ऩडरी. वंऩूणण फागच 

नव्मा पुरांनी बरून जाईर की काम अळी त्मांना धचतंा लाटू 

रागरी.  

ऩांढ-मा गुराफाने त्मांची वभजूत घातरी. "तुम्शी वगऱे 

उगीचच काऱजी कयत आशात. शी नली पुरं देखीर आऩरे 

भभत्रच आशेत.” काशी पुरांना शे ऐकून जया फयं लाटरं.  

ऩण इतय काशी पुरांना भात्र स्लस्थ फवलेना. भधभाळा 
आणण पुरऩाखयं त्मांच्माकड ेआरी की त ेत्मांना वांगत, 

"तुम्शी नव्मा पुरांकड ेजाऊ नका. त ेआऩल्माशून लेगऱे 

आशेत. त ेआऩरे भभत्र नाशीत." 

ऩण भधभाळा म्शणाल्मा, "आऩल्माकड ेवगळ्मांवाठी 
ऩुयेळी भाती आशे. छान शला, ऩाणी, उन्श वगऱं काशी आशे. 

ऩुयेवे ककडशेी आशेत. का उगीच काऱजी कयता?" 
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थोड्माच हदलवांत ननयननयाळ्मा यंगीफेयंगी पुरांनी फाग फशरून गेरी. 
दयूदयूच ेरोक भुद्दाभ फाग ऩाशण्मावाठी मेऊ रागरे. प्रत्मेक पुरालय वूमाणची 
ककयणं चभकू रागरी. ऩालवाचे थेंफ वगळ्मा पुरांना न्शाऊ घारू रागरे. 

शलेच्मा झुऱुकीफयोफय वगऱी पुरं डोरू रागरी.  

आता वगळ्माच पुरांना हदरावा भभऱारा. ती म्शणू रागरी, "ऩांढया 
गुराफ आणण भधभाळा म्शणत शोत्मा त ेखयंच आशे. नव्मा पुरांभुऱे 

आऩल्मारा काशीच त्राव झारा नाशी. त्मांनी आऩरी जागा देखीर 

फऱकालरी नाशी." भग फागेत वगऱीकड ेआनंदाचं आणण भैत्रीचं लातालयण 

ऩवयरं.  

भग काम! अनेक प्रकायच्मा पुरांनी आणण वलवलध यंगांनी फगीचा खुरून 

गेरा. शी वंुदय फाग ऩाशण्मावाठी रोक दयूलरून मेऊ रागरे आणण खूऴ 

शोऊन ऩयत जाऊ रागरे.  



88 भूर्खांच्मख ळोधखत 

एक ददलस अकफय आणण बफयफरखत लखद चखररख होतख. अकफय म्हणखरख, 
"हुळखय रोकखांनख ओऱर्णां एकलेऱ सोऩां आहे, ऩण भूर्खांनख ओऱर्णां पखयच 

कठीण आहे." ऩण बफयफरखचां म्हणणां होतां की भूर्ख रोक ओऱर्णां अगदी 
सोऩां आहे.  

तवे्हख अकफय म्हणखरख, "असां जय असेर, तय भग उद्मख दऩुखयऩमांत तू 

आठ भूर्खांनख घेऊन मे. भी त्मख सगळमखांनख फऺीस देईन. आणण त्मखचफयोफय 

तुरखही फऺीस मभऱेर."   



दसु-मख ददलळी सकखऱी बफयफर भूर्खांच्मख ळोधखसखठी फखहेय ऩडरख. यस्तत्मखत  

एक भखणूस गखढलखलय फसून जखत होतख. त्मखच्मख डोक्मखलय कखऩडखचख एक भोठख 
गठ्ठख होतख.   

बफयफरखन ेत्मखरख वलचखयरां, "एलढां जड गखठोडां तू डोक्मखलय कख उचरून घेतरां 
आहेस? गखढलखलयच कख नखही ठेलत?"  

त्मख भखणसखनां उत्तय ददरां, "सखहेफ, भखझां गखढल आतख म्हखतखयां होऊ रखगरां 
आहे. त्मखच्मखत आतख ऩूलीसखयर्ी तखकद यखदहरेरी नखही. त्मखरख जखस्तत लजन होऊ 

नमे म्हणून तय भी हे गखठोडां भखझ्मख डोक्मखलय घेऊन चखररो आहे.”   

हसत हसत बफयफरखनां त्मखरख सखांगगतरां, "आज दऩुखयी दयफखयखत मे. भहखयखज 

तुरख फऺीस देतीर." आणण बफयफर ऩुढे ननघखरख. थोडां अांतय गेल्मखलय एक ळेतकयी 
आणण त्मखचख भुरगख ळेतखत कखही तयी ळोधत होत.े बफयफरखनां त्मखांनख वलचखयरां, 
"तुम्ही इथे कखम ळोधत आहखत?"  

ळेतकयी म्हणखरख, "आम्ही सखठलरेरे ऩैसे इथेच ळेतखत रऩलरे होत,े त ेळोधतो 
आहोत." बफयफर म्हणखरख, "ऩण त्मख जखगेलय कखही रू्ण ठेलरी नव्हती कख?"  

भुरगख म्हणखरख, "लख! रू्ण ठेलरी होती तय! त्मख ददलळी इथे एक भोय नखचत 

होतख, त्मखच्मख जलऱच तय ऩैसे र्ड्मखत ऩुयरे होत.े" हसत हसत बफयफरखने 

त्मखांनखही दयफखयखत मखमरख सखांगगतरां.  

भग बफयफर आणर्ी थोडख ऩुढे गेरख. यस्तत्मखत दोन भखणसां बखांडत होती. 
बफयफरखन ेत्मखांनख दोघखांनख एकभेकखांऩखसून दयू केरां आणण वलचखयरां, "कखम झखरांम?" 

त्मखतरख एकजण म्हणखरख, "मखरख आऩल्मख लखघखकडून भखझख फैर भखयखमचख आहे."  



दसुयख म्हणखरख, "हो तय! भी नक्कीच भखझ्मख लखघखरख तुझख फैर भखयखमरख 
सखांगणखय आहे." बफयफरखने इकड ेनतकड ेऩहखत वलचखयरां, "कुठे आहे तुभचख लखघ 

आणण फैर?"  

ऩदहरख भखणूस म्हणखरख, "आम्ही देलखकड ेएक लय भखगणखय आहोत. भी जेव्हख 
म्हणखरो की भी एक फैर भखगणखय आहे, तवे्हख हख म्हणू रखगरख की तो एक लखघ 

भखगणखय आहे. आतख त्मखरख जय लखघ मभऱखरख तय तो भखझ्मख फैरखरख भखयणखय नखही 
कख?" बफयफरखन ेत्मख दोघखांनखही दयफखयखत मखमरख सखांगगतरां.   

आणर्ी थोडां ऩुढे गेल्मखलय बफयफरखरख एक भखणूस गचर्रखत ऩडरेरख ददसरख.  
तो आऩरे हखत लय धरून उठण्मखचख प्रमत्न कयत होतख. त्मखरख उठलण्मखसखठी 
बफयफरखन ेत्मखरख हखत ददरख.  

तो भखणूस बफयफरखरख म्हणखरख, "भखझ्मख हखतखरख हखत नको रखलूस. भी जे कऩखट 

फनलणखय आहे त्मखचां भखऩ मख दोन्ही हखतखनां  
घेतरेरां आहे. तू जय भरख हखत ददरखस तय  

भी घेतरेरां भखऩ बफघडून जखईर नख!"  
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बफयफरखन ेत्मखरखही दयफखयखत मखमरख सखांगगतरां. बफयफरखनां ज्मख सहख 
रोकखांनख फोरखलरां होतां, त ेसगऱे दऩुखयऩमांत दयफखयखत मेऊन ऩोचरे. त्मखांची 
सगऱी हकीकत बफयफरखन ेयखजखरख सखांगगतरी. दयफखयखतीर रोकखांनख भूर्खांच्मख 
गोष्टी ऐकून रू्ऩच हसू आरे आणण भजखदेर्ीर लखटरी.  

नतथ ेफोरखलरेल्मख सहख रोकखांनख कखहीच सभजरे नखही. अकफयखने ददरेरां 
फऺीस घेऊन त ेआनांदखत घयी गेरे. अकफयखन ेबफयफरखकड ेऩखहून म्हटरां, "तुरख 
आठ भूर्ख आणखमरख सखांगगतरे होत,े ऩण तू तय पक्त सहखच भूर्ख आणरेस. 

म्हणून तुरख भखत्र फऺीस मभऱणखय नखही."  

त्मखलय बफयफरखने उत्तय ददरां, "ददलसबय भूर्खांनख ळोधत फपयरो म्हणून 

सखतलख भूर्ख तय भीच आहे आणण आठलख भूर्ख म्हणखर तय... " असां म्हणून 

बफयफर थखांफरख.  

अकफयखच्मख रऺखत आरां.  तो हसत हसत म्हणखरख, "मख कखभखसखठी तुरख 
ऩखठलणखयख आठलख भूर्ख तय भीच आहे नख!" मखलय दयफखयखत भोठखच हळख वऩकरख.   



89 हुळाय भेंढरू 

भेंढयानं हऱूच फाहेय मेऊन ऩाहहरं. सगऱं किती छान हदसत होत.ं हऱू हऱू 

भेंढरू गुहेच्मा फाहेय आरं. त्माच ेआई-फाफा तय चाया घेऊन एिदभ संध्मािाऱीच 

ऩयत मेणाय होत.े  

भेंढयाच्मा आई-लडडरांनी जाताना त्मारा सांगगतरं होत ंिी, "जंगरात लाघ, 

ससहं, रांडगे असे सगऱे प्राणी कपयत असतात. म्हणून तू एिटा िुठे जाऊ 

निोस." ऩण भेंढयारा िाही चैन ऩडनेा. कपयता कपयता तो फयाच दयू गेरा. अंधाय 

ऩडू रागरा तळी त्मारा घयाची आठलण मेऊ रागरी. ऩण ऩयत जामचा यस्ता 
तय त्मारा भाहहतच नव्हता! 

जलऱच त्मारा एि गुहा हदसरी. भेंढरू त्मा गुहेत सळयरं. ती एिा िोल्ह्माची 
गुहा होती. ऩण िोल्हहा फाहेय गेरा होता. आऩरे आई-फाफा ऩयत मेईऩमतं ततथेच 

लाट ऩहात फसाल ंअसा भेंढयानं वलचाय िेरा.  



सिाऱ झारी. िोल्हहा आऩल्हमा गुहेिड ेऩयत आरा. गुहेजलऱ 

ऩोचल्हमाफयोफय 'आत िोणीतयी फसरं आहे' अळी िोल्हहमारा ळंिा आरी.   
तो गुहेच्मा तोंडाळीच थफिरा.  

"िोण आहे ये आत? रगेच फाहेय मे ऩाहू!" िोल्ह्मानं धभिालणीच्मा 
सुयात म्हटरं. ऩण भेंढरू थोडचं अळा धभिालणीरा सबणाय होत!ं आलाज 

फदरून त ेम्हणारं, "हा! हा! हा! भी आहे ससहंाचा फाऩ! भी एि हदलसात 

ऩन्नास लाघ खातो. रलिय जा आणण भाझ्मासाठी ऩंचलीस लाघ ऩिडून 

आण!"  

फस! हे ऐिून िोल्हहा तय घाफरूनच 

गेरा आणण ततथून ऩऱत सुटरा. तो 
गेरा थेट लाघांच्मा प्रभुखािड ेआणण 

म्हणारा, "लाघिािा, लाघिािा, 
भाझ्मा घयात एि बमानि प्राणी 
सळयरा आहे. आणण तो खाण्मासाठी 
ऩन्नास लाघ भागतोम."  



'हा! हा! हा!' लाघ हसू रागरा. "अये ला!  
असा िुठरा प्राणी आहे जो खाण्मासाठी ऩन्नास 

लाघ भागतोम! जया भरा दाखल तयी! भी आत्ता 
त्मारा ऩऱलून रालतो!" .  

मा लेऱेऩमतं भेंढयाचे आई-लडीर त्मारा ळोधत ततथे 
मेऊन ऩोचरे होत.े भेंढयाच्मा ऩामाच्मा ठळालरून त्मांनी 
त्मारा ळोधून िाढरं होतं.  

भेंढयाने आऩल्हमा आई-लडडरांना सगऱी हिीित सांगगतरी.  
तलेढ्मात त्मांना लाघ आणण िोल्हहा रांफून मेताना हदसरे. ततघेही 
गुहेत जाऊन रऩरे आणण त्मांनी एि फेत आखरा.   

लाघ आणण िोल्हहा जसे गुहेजलऱ आरे, तसे भेंढयाच्मा आईन े

त्माचे िान जोयात ओढरे. "आ...." भेंढरु जोयात ओयडरं. 
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फि-मान ंआलाज फदरून वलचायरं, "फाऱ िा ओयडतंम?"  

फियी म्हणारी, "फाऱ हट्ट ियतंम िी इथे आल्हमाऩासून त्मारा पक्त हत्ती, 
अस्लर आणण म्हैसंच खामरा सभऱारी आहे. आज त्मारा खामरा लाघ हला 
आहे." 

फिया म्हणारा, "ठीि आहे. भी लाघारा घेऊन मामरा िोल्ह्मारा ऩाठलरं 

आहे. आता इतक्मात त ेमेतीरच." 

हे ऐिून लाघ बीतीनं िाऩूच रागरा. 'फाऩ ये! आत फसरेरं फाऱ हत्ती, म्हैस 

आणण अस्लरं खातं असं हदसतंम! भी जय त्माच्मा तालडीत साऩडरो, तय भाझी 
िाम दळा होईर!' असा वलचाय िरून एि ऺणही लामा न घारलता तो ततथून 

ऩऱत सुटरा. भग िोल्हहा थोडाच ततथे थांफणाय होता!  
 

 बायतातीर रोििथा   



90 श्रालण फाऱ 

श्रालणफाऱ भोठ्मा पे्रभाने आऩल्मा आई-लडडराांची वेला कयत अवे. त्माच्मा 
आई-लडडराांना ददवत नवे आणण त ेम्शातायेशी झारे शोत.े पाय ददलवाांऩावून 

त्माांची तीथथमात्ररेा जाण्माची इच्छा शोती. ऩण त ेएकटे कवे जाणाय? म्शणून 

श्रालणफाऱाने त्माांची शी इच्छा ऩूणथ कयामचां ठयलरां.  

एक दणकट राकूड आणण दोन टोऩल्मा घेऊन त्मान ेएक कालड फनलरी. 
आई-लडडराांना त्मा टोऩल्मात फवलून तो त्माांना घेऊन तीथथमात्ररेा ननघारा.   



त्मारा ऩाशून गालातल्मा रोकाांनी 
त्मारा भनाऩावून खूऩ आळीलाथद ददरे.  

अांधाय ऩडू रागरा शोता. नतघेशी एक झाडाखारी वलश्राांती घेण्मावाठी थाांफरे. 

श्रालणाच्मा लडडराांना तशान रागरी शोती. श्रालणान ेऩादशरां तय कालडीरा 
फाांधरेल्मा ताांब्मातरां ऩाणी वांऩरां शोतां.  

"भी ऩाणी घेऊन मेतो" अवां म्शणून श्रालण ऩाणी आणामरा ननघारा. थोड्माच 

अांतयालय त्मारा झुऱुझुऱु लाशणायी नदी रागरी. त्मान ेआऩरा ताांब्मा ऩाण्मात 

फुडलरा. त्मात ऩाणी बयरां जात अवताना 'गुड..गुड..' अवा आलाज मेत शोता.  

श्रालणान ेअनेक गाल,े डोंगय आणण नद्मा 
ऩाय केल्मा. लाटेतल्मा रोकाांना शे दृश्म ऩाशून 

आश्चमथ लाटे आणण त ेत्माांची पे्रभाने चौकळी 
कयत. अवे अवाभान्म प्रलावी ऩाशून त्माांच े

डोऱे बरून मेत.   

फयेच भदशन ेत्माांचा अवा प्रलाव 

चारू शोता. एकदा त ेदाट जांगरातून 

जात शोत.े अचानक ऩषी एकदभ 

ओयडू रागरे. शयणाांचे कऱऩ 

घाफरून ऩऱू रागरे. ववे आऩल्मा 
बफऱात जाऊन रऩून फवरे. धाडवी 
श्रालणारा देखीर बीती लाटू रागरी.   



त्माच लेऱी शळकाय  

कयण्मावाठी नतथे आरेल्मा  
दळयथ याजाने देखीर तो आलाज ऐकरा.   
दळयथ याजारा लाटरां की कोणीतयी प्राणीच ऩाणी  
वऩण्मावाठी आरा आशे. त्माने नेभ धरून फाण वोडरा.  
ऩण भाणवाच्मा ओयडण्माचा आलाज ऐकून याजा घाफयरा.  

आलाजाच्मा ददळेने तो ऩऱत ननघारा. जखभी झारेरा श्रालण 

द:ुखान ेवलव्शऱत अवरेरा ऩाशून याजारा पाय लाईट लाटरे. दळयथ 

म्शणारा, "भरा षभा कया. कोणीतयी प्राणी ऩाणी वऩण्मावाठी आरा 
अवेर अवां वभजून भी फाण वोडरा. भाझी चूक झारी." 

द:ुखान ेवलव्शऱणाया श्रालण म्शणारा, "भाझी काऱजी करू नका. 
भाझ ेआई-लडीर तशानरेरे आशेत, त्माांना शे ऩाणी नेऊन द्मा."   

श्रालणाची शकीकत ऐकून दळयथ याजारा पाय ऩश्चात्ताऩ झारा. 
"अयेये! शा आऩल्मा आई-लडडराांची ककती पे्रभाने वेला कयता शोता. 
अळा ऩुण्मलान व्मक्तीलय भी फाण वोडरा."  
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"रलकय ऩाणी नेऊन द्मा" अवां म्शणतच श्रालण भयण ऩालरा. दळयथान े

त्माचां करेलय आऩल्मा खाांद्मालय उचरून घेतरां आणण दवु-मा शातात ऩाण्माचा 
ताांब्मा घेऊन दळयथ ननघारा.   

ऩालराांचा आलाज ऐकून श्रालणफाऱाच ेआई-लडीर म्शणारे, "फाऱ, आराव 

का? इतका लेऱ का रागरा? तुरा काशी झारां तय नाशी ना, अळी आम्शारा 
काऱजी लाटू रागरी शोती. आता रलकय ऩाणी दे." दळयथ ळयभेने काऩत शोता. 
थयथयत्मा शाताने त्मान ेत्माांना ऩाणी ददरां आणण श्रालणफाऱाच्मा भतृ्मूची फातभी 
वाांगगतरी.   

श्रालणाच्मा आई-लडडराांच्मा द:ुखारा ऩायालय यादशरा नाशी. त ेजोयजोयात यडू 

रागरे. त्माांचा आलाज वांऩूणथ जांगरात ऐकू मेत शोता. वगऱीकड ेद:ुखाचां 
लातालयण ऩवयरां. 'आता भी माांचां वाांत्लन कवां करू?' दळयथारा काशी वुचेना. तो 
म्शणारा, "आजऩावून तुम्शी भरा तुभचा भुरगा वभजा. भाझ्माफयोफय चरा."  

दोघेशी म्शणारे, "आम्शी श्रालणाशळलाम जग ूळकत नाशी. आम्शारा शे द:ुख 

वशन शोत नाशी. जेव्शा तुझा भुरगा तुरा वोडून जाईर तवे्शाच तुरा आभचां द:ुख 

वभजेर." अवां म्शणून दोघाांनीशी आऩरे प्राण वोडरे.   

अनेक लऴाांनांतय दळयथाची आऩरा भुरगा याभ माच्माऩावून ताटातूट झारी. 
त ेद:ुख दळयथारा वशन झारां नाशी. अनतळम ळोकाकुर अवताना श्रालणाच्मा 
लडडराांचे ळब्द त्मारा आठलू रागरे.     
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चीनभध्मे पऩिंग नालाचा एक श्रीभिंत भाणूव यशात अवे. तो नेशभी आऩरे 
ऩैवे भोजत अवे.  त्माच्मा भुरािंनी त्मारा कधी खेऱामरा फोरालरिं तय तो 
म्शणामचा, "भरा लेऱ नाशी. भरा ऩैवे भोजामच ेआशेत."  

त्माच्मा घयाजलऱच री नालाचा एक गयीफ भाणूव यशात अवे. तो 
ददलवबय आऩल्मा ळेतात काभ कयामचा.  कधी भोकऱा लेऱ मभऱारा की तो 
फावयी लाजलामचा.  त्माची फामको, भुरिं वगऱे त्माची फावयी ऐकून खूऴ 
व्शामच ेआणण आनिंदानिं डोरू रागामचे. प्राणी, ऩषी, झाडिं, झुडऩिं वगऱेच 
बान शयऩून फावयी ऐकामचे.  

फावयीचे भधुय स्लय पऩिंगच्माशी कानालय ऩडत. भग त्माचिं ऩैवे 
भोजण्मातीर रष पलचमरत व्शामचिं.  "अये! भी कुठऩमतं भोजरिं शोतिं फयिं? 
आता त ेपलवरूनच गेरिं!" अविं म्शणत तो ऩयत ऩदशल्माऩावून वुरुलात 
कयामचा.  

'शी कटकट आता काशी तयी करून थािंफलामराच शली.' अवा पलचाय करून 
पऩिंगन ेएक उऩाम ळोधरा. ऩैळािंनी बयरेरी एक थैरी घेऊन पऩिंग रीच्मा घयी 
गेरा आणण ती थैरी त्मानिं री रा बेट म्शणून ददरी.   



री रा काशीच वभजेना. इतके ऩैवे तय त्मान ेकधी ऩदशरेच नव्शत.े तो 
 त ेऩैवे भोजू रागरा. अधे ऩैवे भोजून झाल्मालय त्मारा ळिंका आरी. 'भी 
फयोफयच भोजरिंम ना, की काशी चूक झारी आशे?' तो ऩयत ऩदशल्माऩावून 
भोजू रागरा. अविं शोता शोता वगऱा ददलव त्मातच गेरा. री निं त्मा ददलळी 
फावयी लाजलरीच नाशी.   

'आता शी ऩैळाची थैरी कुठिं  फयिं विंबाऱून ठेलाली?' अळी दवु-मा ददलळी 
री रा काऱजी ऩडरी. प्रथभ त्मान ेती एका घड्मात ठेलरी, भग एका ऩेटीत, 
भग भाळ्मालय, अवा तो वायखा जागा फदरत यादशरा. अखेय त्मानिं ती थैरी 
एका पलदशयीत रऩलून ठेलरी. त्मा ददलळी देखीर त्मान ेअजजफात फावयी 
लाजलरीच नाशी.   

ततव-मा ददलळी तो पलचायात ऩडरा की 'आता शे ऩैवे कवे खचच करू?  
फैर घेऊ की नािंगय घेऊ, का कोंफड्मा आणू?' त्मा ददलळी देखीर त्मान े
फावयी लाजलरीच नाशी.   

'त्माच्मा शातात जेव्शा ऩैवे 
अवतीर, तवे्शा तो फावयी कळी काम 
लाजलतो त ेभी फघतोच आता.' अवा 
पलचाय करून भनातल्मा भनात शवतच 
पऩिंग घयी आरा.   



निंतयच्मा ददलळी त्माच्मा भनात आणखी एक 
ळिंका आरी. 'वगळ्मा गोष्टी पलकत घेण्मावाठी  
त्मा थैरीत ऩुयेवे ऩैवे अवतीर ना?' भग पलदशयीत 
रऩलरेरी थैरी त्मान ेऩयत फाशेय काढरी आणण ऩैवे 
भोजामरा वुरुलात केरी.   

त्मालेऱी त्माच्मा भुरािंनी त्मारा पलचायरिं, 
 "फाफा, तुम्शी फावयी का नाशी लाजलत?" री एकदभ 
यागालरा. "आता भरा लेऱ नाशी, भरा ऩैवे भोजामच े
आशेत." री ची शी गडफड ऩाशून त्माची फामको पाय 
उदाव झारी.  
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भग ती री रा म्शणारी, "पे्रभ शीच वलाचत भोठी विंऩत्ती आशे. जमािंच्माकड े
पे्रभ, भामा आशे, त ेकधीच गयीफ शोत नाशीत." 

थोडा लेऱ री ने ऩैवे भोजामच ेथािंफलरे. भान लय करून आकाळाकड ेऩादशरिं. 
चािंदण्मानी बयरेरिं आकाळ त्मारा फागेवायखिं लाटरिं. फयाच लेऱ तो आकाळाकड े
ऩशातच यादशरा. विंऩत्तीचिं काम कयामचिं त ेआता त्माच्मा रषात आरिं.  

यात्रबय जागून त्मान ेफ-माच फाव-मा फनलल्मा. वकाऱ शोताच तो पऩिंगच्मा 
घयी गेरा. ऩैवे बयरेरी थैरी त्मान ेपऩिंगरा ऩयत ददरी आणण म्शणारा, "माभुऱे 
भाझ्मा भनाची ळािंती नाशीळी शोऊ रागरी शोती. शे भरा नको. फावयी शी भाझी 
विंऩत्ती आशे आणण ती आऩण दोघेशी लाटून घेऊमा." री ने फाव-मािंचा एक गठ्ठाच 
पऩिंगरा ददरा.  

रगेच पऩिंगच्मा भुरािंनी एक एक फावयी घेऊन लाजलामरा वुरुलात केरी 
आणण त ेखुळीने डोरू रागरे. री म्शणारा, "वोनिं आणण चािंदीची आऩण ककिं भत 
करू ळकतो, ऩण वुख आणण ळािंती तय अनभोर आशे." पऩिंगशी भग माचा पलचाय 
करू रागरा.  भग त्मानेशी एक फावयी उचररी आणण लाजलामरा वुरुलात केरी.   

चचनी रोककथा       
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फ-माच लऴाांऩूलीची गोष्ट आशे. एक शोता याजा. तो वलद्लान, फरलान, 
शुळाय आणण खूऩ श्रीभंत शोता. एक ददलव फागेत फपयता फपयता तो आऩल्मा 
प्रधानारा म्शणारा, "भाझ्मावभोय कोणीशी आऩरी स्लत:ची प्रळंवा 
कयण्माची दशम्भत कयत नाशी. कायण भीच वलवशे्रष्ठ आशे." 

प्रधान शवरा आणण 
म्शणारा, "षभा कया 
भशायाज! प्रत्मेक व्मक्तीरा 
स्लत:फद्दर गलव लाटतोच. 
अळक्त व्मक्ती देखीर 
आऩल्मारा फरलान वभजत.े 
जे कोणी अवा गलव कयतीर 
त्मांच्माकड ेदरुवष कयणंच 
मोग्म ठयेर.  इतयांनी फकतीशी 
गलव केरा तयी आऩरी 
भन:ळांती बफघडू देऊ नमे, 
शेच खयं."  

तलेढ्मात ततथे एक खाय आरी. ततच्मा शातात एक  
नाणं शोत.ं त ेनाणं दाखलून ती गाऊ रागरी: 

"ऐका शो ऐका, ऩैवा ऩशा कवा छऱतो 
भाझं नाणं ऩाशून याजा वुद्धा जऱतो“ 
 
शे ऐकून याजा चांगराच वंताऩरा आणण खायीरा  

ऩकडण्मावाठी ततच्माभागे धालरा. खाय ऩऱून गेरी,  
ऩण ततचं नाणं भात्र खारी ऩडरं. याजाने त ेउचरून घेतरं.  



त्माच ददलळी वंध्माकाऱी याजा आऩल्मा भशारात फवून ऩाशुण्मांळी फोरत 
शोता.  अचानक खाय ततथे आरी आणण गाऊ रागरी: 

"भी आशे श्रीभंत याणी, काम वांगत ेऐका 
भाझं धन घेऊन, फवराम इथरा याजा" 

याजा पायच वंताऩरा, ऩण ऩाशुण्मांवभोय तो काशीच करू ळकरा नाशी.  
त्मारा आऩल्मा यागालय ताफा ठेलाला रागरा. दवु-मा ददलळी वकाऱी याजा 
गरयफांना दान-धभव कयत शोता. खाय ऩयत ततथे आरी आणण गाऊ रागरी: 

"काम वांगू, कवं वांगू, तुम्शीच आता वभजून घ्मा 
याजा कयतो दान-धभव, ऩण धन तय आशे वगऱं भाझंच" 

याजाने आऩल्मा वेलकांना वांगगतरं, "मा दषु्ट खायीरा ऩकडून भाझ्मावभोय 
घेऊन मा." ऩण खाय थोडीच अळी वाऩडणाय शोती! ती ततथून तनवटरीच! 
दऩुायी याजा बोजन कयत शोता तलेढ्मात खायीन ंणखडकीतून डोकालून ऩादशरं 
आणण ऩयत गाऊ रागरी: 

"वगऱे मा, ऩशा ऩशा, याजलाड्मातरी श्रीभंती  
भाझ्माच ऩैळांनी याजा कयतो भेजलानी"  

 



याजा शे ऐकून पायच वंताऩरा आणण बोजन वोडून उठून गेरा. यात्रीच्मा 
जेलणाच्मा लेऱी ऩण खाय ऩयत आरी आणण तचे गाणं गाऊ रागरी. आता 
तय याजाच्मा वंताऩारा ऩायालायच यादशरा नाशी. त्मान ेखायीचं नाणं काढरं 
आणण ततच्माकड ेपेकून ददरं. खायीन ंआऩरं नाणं उचररं आणण ऩयत गाऊ 
रागरी: 

"ऩशा शो ऩशा, याजाची कळी जजयरी 
भरा घाफरून भाझी वंऩत्ती ऩयत केरी" 

 

याजान ेगचडून खायीचा ऩाठराग केरा, ऩण ती वाऩडरीच नाशी. याजारा 
यात्रबय झोऩ आरी नाशी. वकाऱी उठल्माफयोफय त्मान ेप्रधानारा वांगगतरं, 
"वैन्म ऩाठला आणण वगळ्मा खायींना भारून टाका." 

प्रधानान ेयाजाची वभजूत घारामचा प्रमत्न केरा. तो म्शणारा, "भशायाज, 
तुम्शारा खूऩ याग आराम शे भरा भादशत आशे. ऩण ळेतात, दाट जंगरात,  
डोंगयद-मात राखो खायी याशतात. त्मा वलाांना ऩकडामच ंशी काशी वोऩी गोष्ट 
नाशी. आणण जयी ऩकडरं तयी ळेजायच्मा देळातल्मा खायी आऩल्माकड ेमेतीर, 
त्मांच ंकाम कयणाय? शळलाम आऩल्मा ळूय वैतनकांना आऩण जय खायी ऩकडामरा 
ऩाठलरं, तय त ेतनयाळ नाशी का शोणाय? इतकंच नव्शे, तय इततशावात 'खायीळी 
रढणाया याजा' अळी तुभची नोंद शोईर आणण तुभची चेष्टा केरी जाईर." 
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"भग भी करू तयी काम?" याजाने तनयाळ शोऊन वलचायरं.  प्रधान 
म्शणारा, "तुम्शी खायींकड ेभुऱीच रष देऊ नका. वुरुलातीरा जेव्शा 
खाय टोभणे भायत शोती, तवे्शा तुम्शी जय न यागालता ततचं म्शणणं 
ऐकून घेतरं अवतं तय गोष्ट इतकी लाढरीच नवती." 

दवु-मा ददलळी खाय ऩयत आरी आणण ऩदशल्मा 
ददलळीवायखी गाऊ रागरी.  याजा शवरा आणण 
गाऊ रागरा: 

"तू धनाची याणी आशेव शे तय खयंच आशे गं खायी 
ऩण तू तय आशेव वलवसानी शे देखीर जाणतात वायी"  

शे ऐकून खाय आश्चमवचफकत झारी आणण काशी न फोरता ततथून तनघून गेरी  
ती ऩयत कधीच आरी नाशी.  

बायतातीर रोककथा 



93 एक थेंफ 

ऩाण्माच्मा एका थेंफानं सूमयप्रकाळाकड ेऩाहून वलचाय 

केरा, 'भरा मा प्रकाळाजलऱ जाता आरं तय ककती भजा 
मेईर!' त्मान ंइतय थेंफांना ततथं जाण्माचा यस्ता वलचायरा.   

काही थेंफांनी म्हटरं, "लाप होऊन जाता मेईर,  

ऩण आऩण घड्मातच सुयक्षऺत आहोत."  

ऩण मा छोट्मा थेंफारा भात्र काहीही करून फाहेय 

ऩडामचंच होत.ं तो घड्माच्मा तोंडाऩमतं मेऊन ऩोचरा 
आणण चटकन उडी भारून घड्माफाहेय ऩडरा.   

एक ऺण त्मा थेंफारा बीती लाटरी. ऩण जसं त्माच ं

रऺ सूमायकड ेगेरं, तळी त्माची बीती ऩऱून गेरी. लाप 

होऊन लय जाण्माची त्मारा खूऩच भजा लाटरी.   

त्मारा काऩसासायखे ऩांढये ढग ददसू रागरे. त ेलाप 

झारेल्मा इतय थेंफांऩासून फनरे होत.े छोट्मा थेंफाने 

त्मांना प्रकाळाकड ेजाण्माचा यस्ता वलचायरा.   

त्मारा फयीच तनयतनयाऱी उत्तयं मभऱारी.  "भरा 
भादहत नाही", "ततकड ेलऱून जा", "आणखी लय जा..." 

थेंफ फयेच ददलस इकड ेततकड ेबटकत यादहरा.   



एक ददलस त्मारा एक लेगळ्माच प्रकायचा ढग 

ददसरा.  तो खूऩ भोठा, काऱा आणण जड होता.  
छोटा थेंफ उडी भारून त्मा ढगात गेरा.   

त्मा यात्री तो ढग पाय अस्लस्थ होता. त्माचा गडगडाट होत होता. 
लीज कडाडरी की त्माचा चभचभाट होत होता. तवे्हा थेंफाच्मा रऺात 

आरं की तो बरत्माच ढगात आरा आहे.  

जसजसा जोयाचा लाया लाहू रागरा आणण वलजा चभकू 

रागल्मा, तसा ऩाण्माचा थेंफ जोयात खारी आरा आणण 

एका झ-मात  जाऊन ऩडरा.   

थेंफाने वलचाय केरा, 'भरा तय प्रकाळाकड ेजामच ंहोत,ं 

आणण इथे कुठे मेऊन ऩडरो!' लेगाने लाहणा-मा झ-माच्मा 
प्रलाहातून तो ककतीतयी गुहा, डोंगय, द-मांभधून लाट काढत 

खूऩ दयूलय लहात गेरा.  



हऱू हऱू झ-माची गती कभी कभी होऊ रागरी. छोट्मा थेंफाने वलचायरं  

"हा झया कुठे तनघारा आहे?" त्मारा उत्तय मभऱारं, "आता हा नदीरा जाऊन 

मभऱणाय आहे.   

छोट्मा थेंफारा आता मा प्रलासात खूऩ भजा मेऊ रागरी होती.  

झ-माच्मा दोन्ही फाजंूना भोठभोठे लृऺ  होत.े कुठे कुठे झाडातून सूमायची 
ककयणं आरी की ऩाणी चभकत होत.ं  

छोटा थेंफ लेगाने नदीरा जाऊन मभऱारा. नदीचा प्रलाह थेंफारा पायच 

आलडरा. नदीरा आता सागयारा जाऊन मभऱण्माची ओढ रागरी होती.  
ती त्माच ददळेने तनघारी होती.  

थोड्मा लेऱाने थेंफ सागयात जाऊन ऩोचरा.   

थेंफाने आकाळाकड ेऩादहरं. त्मारा काऩसासायख ेऩांढये ढग ददसरे. 

सगळ्मात प्रथभ थेंफ ज्मा ऩांढ-मा ढगात गेरा होता त्माची त्मारा आठलण 

झारी.   

ढगांना सोडून थेंफाने आऩरी नजय आता सूमायकड ेलऱलरी. आता काम 

कयामरा हल ंत ेथेंफाच्मा रऺात आरं. थेंफ ककना-माकड ेगेरा आणण जोयात उडी 
भायरी. लाप होऊन तो ऩयत लय जाऊ रागरा.   
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आकाळात गेल्मालय त्मारा सलयकाही स्ऩष्ट ददसू रागरं. ददलसा 
सूमय आणण यात्री ताये. भग थेंफाने खारी ऩादहरं. ज्मा सभुद्रातून तो लय 

आरा होता तो सभुद्र, त्मारा प्रलाहातून घेऊन आरी होती ती नदी,  
तो खारी ऩडरा होता तो झया... सलय काही स्ऩष्ट ददसत होत.ं  

छोट्मा थेंफाबोलती आता छोटे छोटे ढग जभू रागरे होत.े काम 

कयामचं त ेथेंफारा आता भादहत झारं होत.ं तो ढगातून तनघारा आणण 

खूऩ उंचालय गेरा आणण ददसेनासा झारा.  

थेंफाच्मा आता रऺात आरं होत ंकी तो स्लतंत्र होता.  

'लन ड्रॉऩ ऑप लॉटय'  

मा णिस्तोपय ई. जोन्स मांच्मा कथेलय आधारयत  



94 लाघालयची स्लायी 
त्मा ददलळी जंगरात खूऩ जोयदाय ऩाऊस ऩडत होता. सगऱीकड ेअंधाय 

झारा होता. वलजा कडकडत होत्मा आणण जोयाचं लादऱ घोंघालत होत.ं 

लादऱाभुऱे फयीचळी झाडहंी उन्भऱून ऩडरी होती. खूऩ घाफयरेरा एक लाघ 

जंगरातून फाहेय ऩऱून गेरा.  तो जलऱच्माच एका गालाजलऱ ऩोचरा आणण 

एका झोऩडीच्मा भबतंीचा आडोसा ऩाहून ततथ ेउबा यादहरा.   

झोऩडीत फसरेरी एक फाई फोरत होती, "पक्त दोन ददलसच थोडासा 
आयाभ भभऱारा. ही 'टऩटऩी' ऩयत आरी!" ऩालसाभुऱे ततची झोऩडी गऱत 

होती. आणण घयातरं साभान, ऩेटाये, बांडीकंुडी सगऱं काही ततरा इकड ेततकड े 

हरलालं रागत होत.ं धडाड धूभ... धडाड धूभ... असा त्मांचा आलाज होत होता 
आणण झोऩडीची भबतं त्माभुऱे हरत होती.  



लाघ हे ऐकून घाफयरा. 'हे 'टऩटऩी' काम प्रकयण आहे कोण जाणे! त्माचा 
आलाजच इतका बमानक आहे की प्रत्मऺात त ेककती बमंकय असेर!' लाघारा काहीच 

सुचेना.  

तलेढ्मात गालातरा बोरानाथ आऩल्मा गाढलारा ळोधत ळोधत ततथे आरा. 
म्हातायीच्मा झोऩडीच्मा भबतंीजलऱ एक प्राणी उबा असरेरा त्मारा ददसरा. 
अंधायात त्मारा लाटरं की त ेत्माच ंगाढलच आहे.  यागानेच बोरानाथने त्माचा कान 

वऩऱरा आणण ओयडरा, "अये! तुरा काम लेड रागरंम का? इतक्मा ऩालसात तुरा 
आता कुठे ळोधत कपरू? आता भुकाट्मानं घयी चर." आणण तो लाघालय फसरा आणण 

घयाकड ेतनघारा.   

आताऩमतं लाघाचे कान असे कोणीच वऩऱरे नव्हत.े म्हणून लाघ तय बीतीने 

काऩूच रागरा. 'टऩटऩी'च्मा बीतीनं तो काहीच फोररा नाही. भुकाट्मानं चारत 

यादहरा. घयी ऩोचल्मालय बोरानाथान ेत्मारा घयासभोय दोयीन ं 

फांधरं आणण झोऩामरा घयात तनघून गेरा.  

दसु-मा ददलळी बोरानाथची फामको  
सकाऱ झाल्माफयोफय फाहेय आरी. घयासभोय  

फांधरेरा लाघ ऩाहून ती ककंचाऱामराच रागरी.  
ततचा आलाज ऐकून बोरानाथही फाहेय आरा.   

लाघारा ऩाहून तो ही ओयडतच घयात भळयरा  
आणण घयाचं दाय आतून फंद करून घेतरं.  

गालातरे रोकही बोरानाथच्मा घयासभोय  

फांधरेल्मा लाघारा ऩाहून सैयालैया धालू रागरे.  

मा सगळ्मा गडफडीत बांफालरेल्मा लाघान ंदोयी  
तोडून टाकरी आणण आऩरा जील लाचलण्मासाठी  
जंगरात ऩऱून गेरा.   



'बोरानाथ लाघालय फसून आरा होता' ही फातभी गालात सगऱीकड ेऩसयरी.  सगऱे 

त्मारा बेटामरा मेऊ रागरे. आश्चमाान ंत्मारा वलचारू रागरे, "तू खयंच का लाघालय फसून 

आरास?"  

बोरानाथ गलाानं त्मांना सांगामचा, "नुसता लाघालय फसरो इतकंच नाही, तय भी त्माचे 
कान देखीर वऩयगऱरे!" ही फातभी याजाऩमतं ऩोचरी. याजाने बोरानाथरा भोठं फऺीस 

देऊन त्माचा सन्भान केरा.   
काही भदहन्मांनी ळत्रचू्मा सैन्माने याज्मालय हल्रा केरा.  याजाने रगेच आऩल्मा 

प्रधानारा हुकूभ ददरा, "जो ळूय फहाद्दूय भाणूस लाघालय फसरा होता, त्मारा ळत्रळूी साभना 
कयामरा ताफडतोफ जामरा सांगा. तो ळत्ररूा तनश्श्चतच हयलेर. त्मारा भाझा हा सलाात 

ळश्क्तळारी घोडा द्मा."  

याजाचा हुकूभ ऐकून बोरानाथ चांगराच अडचणीत आरा. त्मानं वलचाय केरा, 'आता 
आऩरी काही मातून सुटका नाही. रढाईलय तय जालंच रागेर!' तो माआधी कधी घोड्मालय 

फसराही नव्हता. भोठा प्रमत्न करून तो घोड्मालय फसरा आणण 

त्मानं आऩल्मा फामकोरा सांगगतर,ं "भरा घोड्मालय चांगरं घट्ट 

फांधून टाक, म्हणजे भी घोड्मालरून ऩडणाय तयी नाही." 

बोरानाथाच्मा फामकोनं त्मारा घोड्मालय सगळ्मा फाजंूनी घट्ट 

फांधून टाकर.ं  घोडा लेगाने दौडू रागरा. ळेतं, नद्मा, डोंगय ऩाय 

करून घोडा ळत्रचू्मा सैन्माकड ेजाऊ रागरा.   

"अये फाऩये! ततकड ेनको जाऊस!" बोरानाथ जोयात ओयडरा. 
मा घोड्मारा कस ंथांफलालं हे त्मारा सभजेना. घाफरून त्माने आऩरे 

दोन्ही हात लय केरे आणण झाडाची एक पांदी ऩकडरी.  ऩण तयीही 
घोडा दौडतच यादहरा.  भाती ओरी असल्माभुऱे सफंध झाडच 

जभभनीतून उखडर ंगेरं आणण बोरानाथाच्मा हातात आर.ं  

एक भोठं झाड हातात कपयलत घोड्मालरून लेगाने त्मांच्माकड े

मेणा-मा बोरानाथरा ळत्रनंू ऩादहरं.  
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त्मांच्मातरा एकजण म्हणारा, "अये तो ककती फरलान आहे ऩहा. त्माने तय सफंध 

झाडच उऩटून आणर ंआहे. तो आऩल्माळी रढामराच मेतोम. जो लाघालय फसरा होता 
तोच हा भाणूस असणाय." भग सगऱेच आऩरा जील लाचलण्मासाठी दयू जाऊन रऩून 

फसरे.  

थोड्मा लेऱाने घोडा एक झटका देऊन थांफरा. दोयी तुटरी आणण बोरानाथ खारी 
ऩडरा. सुदैलाने त्मालेऱी ततथे कोणीच नव्हत.े  बोरानाथ स्लत:ळीच म्हणारा, "देलाचीच 

कृऩा झारी आणण भाझा जील लाचरा." भग तो घोड्मारा घेऊन चारत चारत घयी 
तनघारा. आता तो कळारा उगीच घोड्मालय फसेर! 

रोकांनी त्मारा चारत ऩयत मेताना ऩादहरं. त ेआश्चमाान ंम्हणारे, "ऩहा! मान ं

एकट्मानंच रढून ळत्ररूा हयलरं. एलढं भोठं काभ करून देखीर तो साधेऩणानं चारतच 

घयी मेतो आहे. हा खयंच पाय भहान आहे!"  



95 भामाली वयोलय 

ऩाांडलाांचा १२ लऴाांचा लनलाव वांऩत आरा शोता. एक ददलव ऩाांडलाांनी 
जांगरात एका शयणाचा ऩाठराग केरा. त ेएक भामाली शरयण शोत.े ऩऱता 
ऩऱता त्मान ेऩाांडलाांना जांगरात खूऩ दयूलय नेरे आणण भग त ेददवेनावेच 

झारे. त्माभुऱे थकरेरे आणण ननयाळ झारेरे ऩाांडल एका लडाच्मा 
झाडाखारी फवरे. मुधधष्ठीय म्शणारा, "पाय तशान रागरी आशे, फाफा!"  

नकुर एका झाडालय चढरा आणण आजूफाजूच्मा ऩरयवयालय नजय 

टाकून म्शणारा, "जलऱच खूऩ गलताऱ प्रदेळ आशे, वायव ऩषीशी 
उडताशेत. म्शणजे नतथे ऩाणी अवणाय. भी रगेच जाऊन ऩाणी घेऊन मेतो." 

थोडांवां अांतय गेल्मालय त्मारा एक तऱां  रागरां. त्मानां तळ्मात शात 

घातरा, तलेढ्मात अचानक आकाळातून आलाज आरा, "थाांफ! शे भाझां तऱां  
आशे. अगोदय भाझ्मा प्रश्नाचां उत्तय दे आणण भगच ऩाणी ऩी." 



नकुर एकदभ दचकरा. ऩण त्मारा पाय तशान 

रागरी शोती. त्माभुऱे मा इळा-माकड ेदरुलष करून तो 
ऩाणी प्मामरा. ऩाणी प्मामल्माफयोफय  तो जमभनीलय 

ऩडरा.  

फयाच लेऱ झारा तयी नकुर ऩयत आरा नाशी 
म्शणून मुधधष्ष्ठयाने वशदेलारा त्मारा ळोधण्मावाठी 
ऩाठलरां.  तो शी तळ्माळी ऩोचरा. आलाजाकड ेरष न 

देता तो शी ऩाणी प्मामरा आणण फेळुद्ध शोऊन जमभनीलय ऩडरा. भग त्मा दोघाांना 
ळोधत अजुलन नतथे आरा. आऩल्मा बालाांची अलस्था ऩाशून तो आश्चमलचककत 

झारा. त्माराशी एका वलधचत्र प्रकायच्मा तशानेनां व्माकूऱ केरां. तो ऩाण्माकड े

ओढरा जाऊ रागरा आणण त्मान ेऩाण्मात शात घातरा.   

ऩयत तोच आलाज आरा, "प्रथभ भाझ्मा प्रश्नाचां उत्तय दे नाशीतय तुझी ऩण 

शीच अलस्था शोईर." अजुलनारा शे ऐकून पाय वांताऩ आरा. तो म्शणारा, "दशम्भत 

अवेर, तय वभोय मेऊन भाझ्माळी रढ." अवां म्शणून त्मान ेफाण काढरा. ऩण 

आधी ऩाणी वऩऊन ऩूणल ताकदीननळी रढाले अवा वलचाय करून तो ऩाणी प्मामरा.  
ऩाणी प्मामल्माफयोफय तो देखीर खारी कोवऱरा.   

भग बीभानेशी तोच आलाज ऐकरा. "तू कोण भरा आसा कयणाया?" अवां 
यागानां म्शणून बीभशी ऩाणी प्मामरा आणण जमभनीलय फेळुद्ध ऩडरा.  अखेय 

मुधधष्ठीय नतथे आरा. आऩल्मा बालाांची अलस्था ऩाशून त्मारा यडूच कोवऱरे. 

तशानेने व्माकूऱ झारेरा मुधधष्ठीयशी तळ्माकड ेननघारा.  तवे्शा त्माच आलाजाने 

त्माराशी थाांफलरां.   



"तुझ्मा बालाांनी भाझ्मा फोरण्माकड ेरष ददरां नाशी. आता ननदान 

तू तयी भाझ्मा प्रश्नाांची उत्तयां देऊन भग ऩाणी ऩी.“ शा मषाचा आलाज 

आशे शे मुधधष्ष्ठयाने ओऱखरां आणण तो म्शणारा, "तू तुझ ेप्रश्न 

वलचाय. भी उत्तये देईन." मषान ेएकाभागून एक प्रश्न वलचायरे  

आणण मुधधष्ठीय त्माांची उत्तये देत गेरा: 

"भाणवारा आमुष्मबय कळाची वाथ मभऱत?े"  

"उत्वाशाची." 

"वांकटवभमी भाणवारा कोण लाचलतां?" 

"वाशव."  

"मळस्ली शोण्माची ऩदशरी ऩामयी कोणती?"  

"वततचा प्रमत्न."  

"भाणूव शुळाय कवा शोतो?" 

"फुवद्धभान रोकाांच्मा वशलावान.े" 

"प्रलावात कळाचा उऩमोग शोतो?" 

"मळषणाचा."  

"वलालत जास्त पामदा कळान ेशोतो?"  

"ननयोगी आमुष्माने." 
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"भाणूव वगळ्माांचा आलडता कधी शोतो?"  

"घभेंड वोडल्मालय." 

"अळी कोणती गोष्ट आशे की जी गेल्माने भाणवारा आनांद  

शोतो, द:ुख नाशी?"  

"याग. तो गेल्माने भाणवारा आनांद शोतो, द:ुख नाशी." 

"द:ुखाचां कायण काम?" 

"अऩेषा आणण याग."  

"ऩथृ्लीऩेषा अधधक वशनळीर कोण आशे?" 

"आऩल्मा भुराांची देखयेख कयणायी आई."  

मुधधष्ष्ठयाने अळा अनेक प्रश्नाांची ताफडतोफ उत्तये ददरी.  अखेय मष त्मारा 
म्शणारा, "तुझी उत्तये ऐकून भी प्रवन्न झारो आशे. तुझ्मा भेरेल्मा बालाांऩैकी तू 

म्शणळीर त्मारा भी ष्जलांत कयेन."  

मुधधष्ठीय म्शणारा, "नकुरारा जीलदान दे." मष रगेच त्माच्मावभोय प्रगट 

झारा आणण म्शणारा, "बीभ तय वोऱा शजाय शत्तीइतका फरलान आशे. अजुलन 

धनुवललद्मेत प्रलीण आशे. त्मा दोघाांना वोडून तू नकुरावाठी जीलदान का 
भाधगतरांव?" 

मुधधष्ठीय म्शणारा, "भाझ्मा लडडराांना कुां ती आणण भाद्री अळा दोन ऩत्नी 
आशेत. भी कुां तीचा ऩुत्र आशे, म्शणून भाद्रीच्मा ऩुत्रावाठी जीलदान भागत आशे." 

मुधधष्ष्ठयाचा शा नन:ऩषऩातीऩणा ऩाशून मष अनतळम प्रवन्न झारा आणण 

त्मान ेवललच बालाांना ऩयत ष्जलांत केरे.   



96 

चरा ओऱखूमा 

आठ ऩाम चारतात आणण भाझी दोन चाके फपयलतात 

खटकेदाय चारीन ंननघत ेभी थडक थडक कयत   

आकाळात उडतं ऩण ऩषी नाशी 

ढगांभागे रऩत ंऩण चंद्र नाशी  

दोन येऴांलय वयऩटत जात,े वगळमांना भी नेत ेआणत े

नदीलरून उडी भायत,े जंगर दाखलत,े डोंगयात घुवत े

शळटी लाजलत,े झुकझुक चारत,े भुरांना तय भी पाय आलडत े

  

जजतकी दाभटार नततकी ऩऱेर, अळी शी गोष्ट 

नतची वाथ धयार, तय ठेलेर धष्टऩुष्ट 



नेशभी जातात फयोफय, ऩण दोस्त नाशी 
कधी नाशी बेटत, ऩण ळत्रशूी नाशी  

रशान-भोठ्मा ऩन्नाव जणांना घेऊन दौडत जात े

एकाच्माच भदतीन ंवगळमांना घयी ऩोचलत े 

बफनऩामानी चारत ेआणण शात नवून ऩोशत े

हशच्मात फवून आरात तय नदीऩाय घेऊन जात े

राथ भायरी तय गुयगुयत े

नंतय भजेत फपयलून आणत े



ननयननयाऱी हठकाणं जोडत,े भी जशभनीलयरी येघ 

वगऱे भरा तुडलून जातात, शेच भाझं दैल  

तोंड नवून फोरत,ं जील नवरा तयी गालोगाली जातं 

वुख-द:ुखाच्मा गोष्टी कयामरा बफनऩामांनी घयी मेतं  

भाझी घंटी ऐकरीत की मा भाझ्माजलऱ 

भरा उचरा आणण फोरा भनभुयाद 

  

याशत ेफवून एकाजागी, हशच्मा ऩोटात भाहशती जगाची  
अळी शी एक अदबूत ऩेटी 
  

ळोधून काढेन तुभचं घय,  

आणण देईन नली खफय 

  

ऩैवे देऊन वलकत घ्मा, भग काडीनं भरा चचकटला 
देळ-वलदेळी भी जाणाय, नीट ओऱखा, भारू नका फाता 
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अवा एक डफा, ज्मात आशे वगऱं काशी  
चचत्रऩट, धायालाहशक, खेऱ आणण फातम्मा 
ऩशा वगऱं घयात फवून आऩल्मा 
  

ऩत्र, आगगाडी, शोडी, ऩोस्टभन, येडीओ, स्कूटय, यस्ता, आगगाडीच े

रूऱ, ऩोस्टाची ऩेटी, टेशरजहशजन, फरैगाडी, टेऩयेकॉडडय, फव, 

टेशरपोन, ऩोस्टाचं नतकीट, लतडभानऩत्र, वामकर, वलभान. 

बल्मा वकाऱी मेतो भी तुभच्मा घयी 
जगातल्मा वगळमा फातम्मा आणण वलचाय देतो भी 
  

  

शलेतून मेणायं वंगीत, ऩकडतं षणात 

कान वऩऱरा की ऐकलतं, अवं मंत्र कोणत?ं  

  

जे काशी म्शणार त ेयाखून ठेलीन भाझ्माकड े

शल ंतहेशा ऩयत देईन, तुभच्मा भजीप्रभाणे 



97 ळौमयाची ऩयीषय 
जऩयनभध्मे एक लेगळ्मयच प्रकययची ळयऱय शोती. 

ततचे लगा शोत ेआगगयडीच्मय डब्मयत. ळयऱेबोलती 
एक वलस्तीणा फयग शोती.  तोतोचयन नयलयची एक 

भुरगी मय ळयऱेत शळकत शोती.   

एकदय तोतोचयनच्मय ळयऱेत एक शळफीय बयरं. 

अवेम्बब्री शॉरभध्मे तंफू रयलण्मयत आरे आणण ययत्री 
वला भुरं ततथेच ययहशरी. भुख्मयध्मयऩकयंनी जयशीय 

केरं की, "एकय ययत्री आऩण ळौमयाची ऩयीषय घेणयय 

आशोत. ती कुशोन्फुत्वू भंहदययत शोईर. ज्मय भुरयंनय 
बूत फनयमच ंआशे, त्मयंनी शयत लय कयय." 

वयत भुरं बूत फनण्मयवयठी ऩुढे आरी.  ठयरेल्मय हदलळी वंध्मयकयऱी भुरं 

ळयऱेत जभरी. ज्मय भुरयंनय बूत व्शयमचं शोत ंत ेआऩल्मयफयोफय आऩरय 
ऩोळयखशी घेऊन आरे शोत.े त ेवगऱे ऩोळयख घयरून तमयय झयरे आणण 

भंहदययच्मय फयगेत जयऊन रऩरे.   

"आम्बशी तुम्बशयरय इतके घयफयलून वोडू की तुम्बशयरय त्मयची कयमभची 
आठलण ययशीर!" जयतय जयतय त ेम्बशणयरे. उयरेल्मय तीव भुरयंनी ऩयच ऩयच 

जणयंचे गट केरे. आणण थोड्मय थोड्मय लेऱयने वगऱे गट भंहदययकड ेगेरे. 

वगळ्मयंनय ऩहशल्मयने भंहदययत जयऊन नंतय दपनबूभीच्मय बोलती चक्कय 

भयरून ळयऱेत ऩयत मयमच ंशोत.ं  



भुख्मयध्मयऩकयंनी वभजयलून वयंगगतरं की, "शी 
ळौमयाची ऩयीषय आशे शे जयी खयं अवरं, तयी कोणयरय जय 

त्मयआधीच ऩयत मयमचं अवरं तयी मेतय मेईर." 

तोतोचयन आऩल्मय आईकडून एक टॉचा घेऊन  

आरी शोती.  कयशी भुरं म्बशणयरी की त्मयंनय बुतयंनय 
ऩकडयमच ंशोत ंआणण त्मयवयठी त्मयंनी पुरऩयखयं 

ऩकडयमची जयऱी आणरी शोती.  कयशी म्बशणयरे की त े

बुतयंनय फयंधून ठेलणयय शोत ेम्बशणून त्मयंनी आऩल्मयफयोफय 

दोयी आणरी शोती.   

भुख्मयध्मयऩकयंनी वलाकयशी नीट वभजयलून वयंगेऩमतं आणण  

भुरयंचे गट तमयय शोईऩमतं चयंगरयच अंधयय ऩडरय शोतय.   
उत्वयशयन ेगडफड कयत वगऱी भुरं ळयऱेफयशेय ऩडरी. अखेय तोतोचयनच्मय 
गटयची फयशेय ऩडण्मयची लेऱ आरी.   

भुख्मयध्मयऩकयंनी वयगंगतरं की 
भंहदययळी ऩोचेऩमतं त्मयंनय बूत हदवणयय 

नयशी. ऩण भुरयंचय त्मयलय वलश्लयव 

नव्शतय.  त ेबीतबीतच भंहदययच्मय 
दयलयजयऩमतं ऩोचरे. देलयंच्मय  
आणण ययजयंच्मय भोठयल्मय भूती 
द्लययऩयरयवययख्मय हदवत शोत्मय.  

चयंदणी ययत्र शोती ऩण भंहदययच्मय आलयययत 

चयंगरयच अंधयय शोतय. हदलवय भुरयंनय शे आलयय खूऩ 

आलडत अवे. ऩण ययत्री आणण वलळेऴत् त्मय ययत्री शी 
जयगय त्मयंनय बीतीदयमक लयटू रयगरी.   



लययय आरय की झयडयंभधून वऱवऱ अवय आलयज मेत शोतय. एक भुरगय 
"ओम ओम" अवय ओयडरय. कोणयचय तयी ऩयम एकय भऊ लस्तूलय ऩडरय आणण 

तो "बूत! बूत!" अवय ओयडयमरय रयगरय. वगऱे इतके घयफयरे शोत ेकी आऩल्मय 
शभत्रयचय शयत देखीर बुतयचय शयत आशे अवं त्मयंनय लयटयमरय रयगरं शोत.ं   

तोतोचयनन ंठयलरं शोतं की कयशी झयरं तयी ती दपनबूभीऩमतं जयणयय 

नव्शती कययण ततथे बूत अवण्मयची फयीच ळक्मतय शोती. ळौमयाची ऩयीषय कळी 
शोत ेत ेतय ततरय आतय वभजरंच शोत.ं म्बशणून ततरय आतय ऩयत जयमच ंशोत.ं 

ततच्मय गटयतल्मय इतय भुरयंनीशी तवयच वलचयय केरय शोतय.  म्बशणजे शय तनणाम 

कयशी ततचय एकटीचय नव्शतय म्बशणूनशी ततरय आतय फयं लयटत शोत.ं भग त े

वगऱेजण जभेर तततक्मय जोययत ऩऱत वुटरे.   

ळयऱेत आल्मयलय त्मयंनय हदवरं की जे गट त्मयंच्मय आधी तनघयरे शोत,े  

त ेत्मयंच्मयऩूलीच ळयऱेत ऩयत आरे शोत.े तवे्शय त्मयंनय कऱरं की दपनबूभीऩमतं 

जयण्मयचय धीय कोणीच केरय नव्शतय.   

त्मयच लेऱी डोक्मयलरून ऩयंढयी चयदय  

घेतरेरय एक भुरगय यडत यडत ततथ ेआरय.  
त्मयच्मयफयोफय एक शळषकशी शोत.े  बूत  

फनरेल्मय भुरयंभधरय तो एक भुरगय शोतय.   
फययच लेऱ तो दपनबूभीत लयट ऩशयत फवरय शोतय, 
ऩण कोणीच आरं नयशी म्बशणून तो घयफयरय शोतय.   

यडत यडत तो फयशेय आरय. लयटेत त्मयरय एक 

शळषक बेटरे आणण त ेत्मयरय ऩयत घेऊन आरे 

शोत.े 
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कयशी भुरं त्मयरय ळयंत कयण्मयच्मय प्रमत्नयत शोती, तलेढ्मयत आणखी एक बूत 

एकय भुरयफयोफय यडत यडत ऩयत आरं.  शे बूत दपनबूभीत रऩून फवरं शोत.ं 

अचयनक त्मयरय कुणयच्मय तयी ऩऱण्मयचय आलयज आरय. त्मयरय घयफयलण्मयवयठी 
तो उडी भयरून फयशेय आरय आणण दोघयंची टक्कय झयरी. द:ुख आणण बीतीभुऱे 

दोघेशी एकत्रच ऩऱत ऩऱत ऩयत आरे शोत.े भुरयंनय त्मयंच्मय मय गोष्टीची इतकी 
भजय लयटरी की शऱू शऱू त्मयंच्मय भनयलयीर तणयल कभी शोऊन त ेजोययत शवू 

रयगरे. बूत देखीर कधी शवत शोत ंतय कधी यडत शोत!ं  

थोड्मय लेऱयने तोतोचयनचय एक लगाशभत्र ऩयत आरय. त्मयन ेलताभयनऩत्रयची 
टोऩी करून घयतरी शोती. कोणीच त्मयच्मयऩमतं गेरं नव्शतं म्बशणून तो पयय नयययज 

झयरय शोतय. तो तक्रययीच्मय वुययत म्बशणयरय, "भी ककती लेऱ तयी लयट ऩशयत फवरो 
शोतो." त्मयच्मय शयतय-ऩयमयंनय डयव चयलरे शोत ेआणण त्मयरय खयज वुटरी शोती.   

कोणीतयी म्बशणयरं, "अये शे फघय डयव चयलरेरं 

बूत!" आणण वगऱे ऩयत शवू रयगरे. भग ऩयचलीच े

लगाशळषक म्बशणयरे, "भी आतय जयऊन ययहशरेल्मय 
इतय बुतयंनय घेऊन मेतो." त्मयंनय कयशी बुतं 

यस्त्मयलयच्मय हदव्मयखयरी बेटरी. तवे्शय वभजरं की 
कयशी जण घयफरून घयी तनघून गेरे शोत.े त ेत्मय 
वगळ्मयंनय गोऱय करून ळयऱेत घेऊन आरे. त्मय 
ययत्रीनंतय भयत्र भुरे बुतयंनय कधीच घयफयरी नयशीत. 

बुतं स्लत:देखीर शबतयतच की! 

तते्वुको कुयोमंुगी  



98 आठलणी 

भी जेव्हा हामस्कूरभध्मे शळकत होतो, तवे्हा भाझ्मा लडडराांच्मा 
टेफरालय भी एक ऩुस्तकां  ऩाहहरां होतां. श्रालणाची आऩल्मा आई-लडडराांलय 

ककती श्रद्धा होती त्माफाफत हे ऩुस्तक होतां. भी त ेखूऩ आलडीन ेलाचरां 
होतां.   

त्माच हदलसाांत फामोस्केऩ भधून चचत्रां दाखलणाये रोकही घयोघय मेत 

असत. त्मात भी एक चचत्र ऩाहहरां होतां. आऩल्मा दृष्टीहीन आई-लडडराांना 
एका कालडीत फसलून श्रालणफाऱ त्माांना तीथथमात्ररेा घेऊन जात आहे 

असां त ेचचत्र होतां. त ेऩुस्तक आणण चचत्र मा दोन्हीचा भाझ्मालय खूऩ प्रबाल 

ऩडरा होता.   



आऩणही आऩल्मा आई-लडडराांची अळीच सेला कयाली अळी इच्छा 
भाझ्मा भनात ननभाथण झारी. श्रालणफाऱाच्मा भतृ्मुनांतय त्माांनी केरेरा 
वलराऩ भरा आजही आठलतो.   

त्माच हदलसाांत आभच्मा गाली एक नाटककां ऩनी आरी होती.  
लडडराांची ऩयलानगी घेऊन भी याजा हरयश्चांद्रालयीर एक नाटक ऩाहहरां 
होतां. हे नाटकही भनारा पाय बालरां होतां. ऩयत ऩयत त ेनाटक ऩाहण्माची 
इच्छा होत होती. भनातल्मा भनात तय भी त ेनाटक ळेकडो लेऱा ऩाहहरां 
असेर!  

याजा हरयश्चांद्रालय तय अनेक सांकटे आरी, ऩण तयीही तो नेहभी सत्मच 

फोरत असे. 'सलथच रोक हरयश्चांद्र याजासायख ेसत्मलचनी का नसतात' 

असा प्रश्न भरा यात्रांहदलस ऩडत असे.  

भाझ्मा आमुष्मातीर आणखी एक घटनाही भी कधीच वलसरु ळकरो  
नाही. आजही आठलण झारी की भरा ऩश्चात्ताऩ होतो.   

हामस्कूरभध्मे असताना भाझा एक शभत्र होता. फयेच जण भरा साांगत 

असत, "त्माच्मा सलमी चाांगल्मा नाहीत. त्माची सांगत सोड." 

भी त्माांचां ऐकरां नाही. जसजसे हदलस गेरे, तसा त्माचा भाझ्मा  
भनालय ऩरयणाभ झारा. रऩून छऩून धूम्रऩान कयण्माची भरा सलम 

जडरी. ऩयांतु, रलकयच भाझा अांतयात्भा जागा झारा. आऩल्मा चुकाांचा 
भरा ऩश्चात्ताऩ होऊ रागरा.   



भरा लाटरां की लडडराांच्मा सभोय आऩल्मा चुकाांची कफुरी द्मामरा हली. 
ऩण त्माांच्मासभोय भाझां तोंडच उघडनेा.  भग भी एका कागदालय त ेसलथ शरहून 

काढरां. भाझी चूक कफूर केरी आणण त्माफद्दर शळऺा द्मामरा साांचगतरी. भी 
ऩयत अळी चूक कयणाय नाही असां लचनही हदरां.   
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त ेऩत्र भी थयथयत्मा हाताांनी लडडराांना हदरां आणण त्माांच्मासभोय 

फसरो.   

त्माांनी त ेऩत्र लाचरां आणण त्माांच्मा डोळमाांतून अश्र ूमेऊ रागरे.  

ऩत्र शरहहरेरा कागद शबजून गेरा. काही लेऱ त ेडोऱे शभटून स्लस्थ फसरे. 

भग त्माांनी त ेऩत्र पाडून टाकरे.  

भी ही यडत होतो. त्माांचां द:ुख भरा सभजरां. त्मा अश्रूांनी भाझां ऩाऩ 

धुलून टाकरां. त्माांच्मा पे्रभाभुऱे भी ही फदरून गेरो.   

अहहांसा भी प्रथभ भाझ्मा लडडराांकडूनच शळकरो. शळऺेऐलजी पे्रभाने 
आऩण एखाद्माचां हृदम जजांकू ळकतो हे भरा आता सभजरां होतां.   

सत्माच ेप्रमोग ल आत्भचरयत्र 

भोहनदास कयभचांद गाांधी    



99 वलक्रभाददत्माचे सविंशावन 

ऩुयातन काऱी बायतात उजैन नालाचिं ळशय खूऩ नालाजरेरिं शोतिं. मा  
ळशयात कासरदावावायख ेअनेक कली ल वलद्लान यशात अवत.  इथरे वम्राट 
वलक्रभाददत्म आऩल्मा न्मामविमतभुेऱे वलवदयू िसवद्ध शोत.े  त्मािंची उदायता 
आणि िाभाणिकऩिाभुऱे जनतचेिं त्मािंच्मालय अऩाय िेभ शोतिं. त ेत्मािंना 
देलािभािे भानत अवत.  

इततशावाची ऩानिं उरटरी गेरी. अनेक ळतके शोऊन गेरी. त्मा कारालधीत 
अनेक नली याज्मे आरी आणि वलरमाराशी गेरी. काऱाफयोफय अनेक जुने भशार 
आणि इभायती जसभनीखारी गाडल्मा गेल्मा. रोक वम्राट वलक्रभाददत्मािंना 
वलवरूनशी गेरे.  

एक ददलळी गलळ्माची काशी भुरिं एका दिकािी खेऱत 
शोती. ततथ ेआजूफाजूरा नषीकाभ केरेरे खडकािंचे तुकड,े 
खािंफ लगैये गोष्टी ऩडल्मा शोत्मा. जलऱऩाव काशी भातीच े
दिगायेशी शोत.े  त्मातरा एक दिगाया दशयलागाय आणि  
वलावत उिंच शोता.   



तवे्शा भुरािंना एक चभत्काय ददवरा.  खेऱात जो भुरगा 
न्मामाधीळ झारा शोता त्माचा चेशया खटरा ऐकताच फदररा 
आणि तो खयोखयच न्मामाधीळ अवल्मािभािे फोरू रागरा. 
त्मान ेत्मा खटल्माचा मोग्म अवाच तनकार ददरा.   

त्माचिं फोरििं ऐकून वलवच भुरिं आश्चमवचककत झारी. ऩि 
त्मािंचा खेऱ चारूच शोता. आिखी एक खटरा तमाय करून त े
ऩयत न्मामाधीळाकड ेगेरे. मालेऱेव त्मा भुराने अवा तनकार 
ददरा की जिू काशी तो अनेक लऴाांऩावून शेच काभ कयत शोता. 
अळा िकाये भुरािंचा खेऱ तावनताव चारू शोता. जेव्शा घयी 
जाण्माची लेऱ झारी तवे्शा त्मा भुरानिं भातीच्मा दिगा-मालरून 
खारी उडी भायरी. आणि तो ऩयत आऩल्मा सभत्ािंवोफत 
नेशभीिभािे शवू-खेऱू रागरा. तो ददलव भुरािंच्मा  
कामभचाच रषात यादशरा.   

त्मानिंतय कधीशी काशी अडचि आरी, तय भुरिं त्माच भुरारा 
भातीच्मा दिगा-मालय फवलत आणि तो त्मािंच्मा अडचिीचिं मोग्म 
िकाये तनयवन कयत अवे.   

खेऱता खेऱता एक भुरगा ऩऱत जाऊन त्मालय 
चिून फवरा. तो इतय भुरािंना म्शिारा, "भी 
न्मामाधीळ आशे. तुभचे खटरे भाझ्माकड ेघेऊन 
मा." वलव भुरािंना शा खेऱ पायच आलडरा. रगेच 
भुरािंनी एकत्  मेऊन एक काल्ऩतनक खटरा तमाय 
केरा.  दोन भुरिं न्मामाधीळावभोय गेरी आणि 
म्शिारी, "भाननीम न्मामाधीळ! भाझ्मा  
ळेजा-मात आणि भाझ्मात जसभनीलरून 
चाररेल्मा लादाचा तनकार द्माला."  



रलकयच शी गोष्ट गालबय ऩवयरी. 
 गालातरे रोक देखीर आऩल्मा वभस्मा  
घेऊन मा भुराकड ेमेऊ रागरे. भातीच्मा  
दिगालय फवून त्मान ेददरेरे वलव तनकार नेशभी 
मोग्म अवत. शी गोष्ट भग याजाऩमांत ऩोचरी.   

मा भुराची भादशती सभऱाल्मालय याजाने अिंदाज 
फािंधरा की, 'शा भुरगा फशुधा वलक्रभाददत्माच्मा 
सविंशावनालय फवत अवाला.' याजान ेआऩरे नोकय 
ऩािलून तो भातीचा दिगाया खिून कािरा.   

याजाचा अिंदाज फयोफयच शोता. दिगा-मातून  
एक सविंशावन फाशेय आरिं. त्माच्मालय उडण्माच्मा 
ऩवलत्र्मात अवरेल्मा ऩन्नाव ऩ-मािंच्मा िततभा 
शोत्मा.  

गालात माने भोिीच खऱफऱ उडारी. वगऱीकड े
उत्वाशाचिं आणि विा-वभायिंबाचिं लातालयि ऩवयरिं. 
एका सभयलिुकीतून सविंशावन दयफायात नेण्मात 
आरिं. याजान ेजाशीय केरिं, "भी मा सविंशावनालय  
फवून खटरे ऐकत जाईन. त्मालेऱी भाझ्मालय 
वलक्रभाददत्माची कृऩा अवेर आणि भरा मोग्म 
तनिवम देता मेईर."  

याजान ेसविंशावनालय फवण्मावािी एक ळुब 
ददलव तनलडरा. भिंगर लाद्मे लाजू रागरी. याजा 
सविंशावनाकड ेजाऊ रागरा. तलेढ्मात ऩयीची एक 
भूती म्शिारी, "याजा थािंफ! जया वलचाय कय. तू 
खयोखयच मा सविंशावनालय फवण्मावािी रामक 
आशेव का? तू कधी इतय याज्मािंलय याज्म  
कयण्माची इच्छा धयरी नव्शतीव का?"  



© Katha Jharna 2008 Publisher  Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation 

P. Saraswati 

L. S. Saraswathi 

V. Vijayakanthi 

S. Rajalakshmi 

Marathi    

Artist  

Sujata Godbole 

Uma Krishnaswamy 

 

याजा म्शिारा, "शो. भी अळी इच्छा 
केरी शोती. भी मा सविंशावनालय 
फवण्मावािी रामक नाशी."  

"तू तीन ददलव उऩलाव करून ध्मान 
कय आणि भग ऩयत मे." एलििं फोरून 
ती ऩयी उडून गेरी. सविंशावनालयीर 
ततची जागा रयकाभीच यादशरी.   

याजान ेतीन ददलव उऩलाव केरा आणि तो सविंशावनालय फवण्मावािी जाऊ 
रागरा. तवे्शा अचानक एक ऩयी िकट झारी आणि म्शिारी, "तू कधी दवु-माच े
धन सभऱाल ेअळी इच्छा केरी नव्शतीव का?" याजा म्शिारा, "शो, केरी शोती." 
त्मारा ऩयत ध्मान कयामरा वािंगून ती ऩयी अदृश्म झारी.   

अळा िकाये १०० ददलव गेरे. अखेय सविंशावनालय एकच ऩयी सळल्रक यादशरी. 
ततन ेयाजारा वलचायरिं, "तुझिं भन एखाद्मा रशान भुरावायखिं तनयागव आशे का?" 

त्मालय याजानिं उत्तय ददरिं, "नाशी". त ेऐकून ऩयीन ेत ेसविंशावन उचररिं आणि 
ती आकाळात अदृश्म झारी. त्मानिंतय त ेसविंशावन कोिारा कधीच ददवरिं नाशी.   

एक ददलव याजा एकटा फवरा अवताना वलचाय करू रागरा. सविंशावनाभागीर 
यशस्म आता त्माच्मा रषात आरिं. ज्माचिं भन रशान भुरावायखिं तनभवर, तनयागव 
अवेर, तोच िाभाणिक अवू ळकेर. म्शिूनच वलक्रभाददत्माच्मा ज्मा सविंशावनालय 
कोिी याजा फवू ळकरा नाशी, त्मालय एक गलळ्माचा भुरगा फवू ळकरा. आणि 
त्मारा मोग्म तो तनिवमशी देता आरा. 

बगगनी तनलेददता  
मािंच्मा एका गोष्टीलय आधायीत 



100 तीन ददलस दृष्टी  
मभऱारी तय... 

फयेचदा भाझ्मा भनात वलचाय मेतो की प्रत्मेक भनुष्माच्मा आमुष्मातीर काही 
ददलस जय त्माची ऩाहण्माची आणण ऐकण्माची ऺभता नाहीळी झारी, तय त ेएक 
लयदान ठयेर.  अंधायात त्मारा दृष्टीचं भहत्त्ल सभजेर. स्तब्धतभेध्मे त्मारा 
ऐकण्मात काम आनंद असतो माची जाणील होईर.   

कधी कधी भी भाझ्मा मभत्र-भैत्रत्रणीना वलचायत ेकी त ेददलसबयात काम 
ऩाहतात? नुकतीच भाझी एक भैत्रीण जंगरात फयाच लेऱ फपरून ऩयत आरी. भी 
 ततरा वलचायरं की ततन ंकाम काम ऩादहरं? ततचं उत्तय होत,ं "काही खास नाही."  

भी वलचाय केरा, 'हे कसं ळक्म आहे? एक तासात देखीर रऺात ठेलालं असं 
काहीच कसं ददसरं नाही?' 

भरा ददसत नाही, ऩण केलऱ स्ऩळाान ंभरा ज्मात स्लायस्म आहे अळा ळेकडो 
रऺात ठेलण्माजोग्मा गोष्टी भी ळोधून काढत.े ऩानाचा नाजुकऩणा भरा जाणलतो. 
काही झाडांची सार फकती भुरामभ असत ेत ेभाझ्मा रऺात मेतं.  काही झाडांची 
खयखयीत सारदेखीर भरा भोहलत.े   

लसंत ऋतूत नव्मा कळ्मा आल्मा आहेत की नाही हे ऩाहण्मासाठी खूऩ आळेन े
भी झाडांच्मा पांदमांना स्ऩळा करून ऩाहत.े कधी कधी नमळफात असेर, तय 
एखादमा रहानळा झाडालय हात ठेलरा की एखादमा ऩक्ष्माच्मा भधुय गाण्माची 
धडकन भरा जाणलत.े   

कधी कधी मा सला गोष्टी ऩाहण्माची भरा अतील इच्छा होत.े केलऱ स्ऩळाऻानानं 
भरा जय एलढा आनंद मभऱतो, तय हे प्रत्मऺ ऩाहता आरं तय भरा केलढ्मा 
सौंदमााचा अनुबल घेता मेईर! 

हेरन केरय मा भदहरेरा जन्भाऩासून ददसत 
नसे, एकू मेत नसे आणण फोरताही मेत नसे.  
स्ऩळा करूनच त्मा जगातरी प्रत्मेक गोष्ट 
सभजून घ्मामरा मळकल्मा. त्मासाठी त्मांना 
अऩाय कष्ट कयाले रागरे. त्मांनी आऩरे संऩूणा 
आमुष्म इतयांच्मा सेलेसाठी खची घातरे. त्मांच्मा 
एका रेखातीर काही बाग मेथे ददरा आहे.   



भरा जय पक्त तीन ददलसांसाठी दृष्टी मभऱारी तय 
भरा काम काम ऩहामरा आलडरे माचा भी भनातल्मा 
भनात वलचाय करून ठेलरा आहे.  

ज्मा रोकांनी आऩल्मा भैत्री आणण पे्रभानं भाझं 
आमुष्म जगण्मासायखं फनलण्माचा प्रमत्न केरा आहे, 
त्मा सलाांना भरा ऩदहल्माच ददलळी बेटामरा आलडरे.  
आऩल्मा डोळ्मांनी मभत्राच्मा रृदमात डोकालणं कसं 
असेर माची भरा काहीच कल्ऩना नाही. भी केलऱ 
त्मांच्मा चेह-मालय भाझ्मा हाताची फोटं फपयलून त्मांची 
चेहयेऩट्टी सभजून घेऊ ळकत.े  त्मांचा आनंद, द:ुख आणण 
इतय बाल देखीर भरा स्ऩळाानं सभजून घेता मेतात.   

त्मानंतय भरा जी ऩुस्तकं लाचून दाखलरी आहेत ती 
ऩहामरा भरा आलडरे.  मा ऩुस्तकांनीच भरा भानली 
जीलनातीर खोर, गंबीय अथा सभजालरा आहे.  भग 
भरा भाझ्मा प्राभाणणक कुत्रमांच्मा डोळ्मात डोकालून 
ऩहामच ंआहे.   

दऩुायी भी रांफलय फपयामरा जाईन आणण 
तनसगासौंदमााकड ेभुग्ध होऊन ऩहात याहीन.  
यंगांची उधऱण कायणा-मा सूमोदमाची भी लाट ऩाहेन.  
भरा लाटत ंकी त्मा यात्री भरा झोऩच मेणाय नाही.   



दसु-मा ददलळी भी बल्मा ऩहाटेच उठेन आणण यात्रीचा 
ददलस कसा होतो त ेऩहात फसेन.  गाढ झोऩेत फुडारेल्मा 
ऩथृ्लीरा सूमााची फकयणं कळी उठलतात त ेऩाहून अचंत्रफत 
होईन.  

हा ददलस भरा जगाचा बूतकाऱ आणण लताभानकाऱ 
जाणून घेण्मात घारलामरा आलडरे. भाणसाची प्रगती कळी 
होत गेरी त ेही भरा सभजून घ्मामचं आहे. त्मासाठी भरा 
संग्रहारमात जाल ंरागेर.   

त्मानंतय भरा करासंग्रहारमात जामरा आलडरे. ततथ े
ठेलरेल्मा देल-देलतांच्मा भूतींना भी स्ऩळाादलाये चांगल्मा 
प्रकाये ओऱखत.े  ज्मा ज्मा गोष्टी भरा केलऱ स्ऩळाादलायेच 
भादहत आहेत, त्मा आता भरा डोळ्मांनी ऩहामच्मा आहेत.  
मा ददलळी भरा भनुष्माने तनभााण केरेल्मा करेच्मा 
भाध्मभातून त्माच्मा अंतयात््मात डोकालून ऩहामच ंआहे. 
चचत्रांची दतुनमा भरा अनुबलता मेईर.   

दसु-मा ददलळी संध्माकाऱी भरा नाटक फकंला मसनेभा 
ऩहामरा आलडरे. नतृ्माचं सौंदमा फकंला नताकीची कोभरता 
माफद्दर भरा पायसं काही भादहत नाही, ऩण जमभनीतून 
मेणा-मा स्ऩंदनातून भरा रम आणण तार मांची भजा 
सभजत.े  
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ततसया ददलस आऩाऩल्मा काभात गढरेल्मा सलासाभान्म रोकांफयोफय 
घारलामरा भरा आलडरे.  भी ळहयातल्मा एखादमा गदीच्मा दठकाणी एका 
कोऩ-मात रोकांकड ेऩहात उबी यादहन आणण त्मांचा सलासाधायण ददनक्रभ कसा 
असेर त ेसभजून घेण्माचा प्रमत्न कयेन. त्मांच्मा चेह-मालयीर हास्म ऩाहून भरा 
आनंद होईर. चेह-मालयचा दृढतनश्चम ऩाहून अमबभान लाटेर. द:ुख ददसरं तय 
करुणा लाटेर.   

ळहयातीर गरयफांची लस्ती, कायखाने, भुरं खेऱत असरेरं भैदान अळा सला 
दठकाणी भी जाईन. सुख आणण द:ुख हे दोन्ही अनुबल घेण्मासाठी भी भाझ ेडोऱे 
उघड ेठेलेन ्हणजे रोक कळा प्रकाये काभ कयतात आणण जगतात हे भरा 
सभजेर.  भरा जे जे ऩहामच ंआहे त ेतीन ददलसांत ऩाहता मेणाय नाही माची 
भरा जाणील आहे.  जेव्हा भी ऩयत अंधायात जाईन, तवे्हा अजून फकती तयी 
ऩहामच ंयादहरं आहे माची भरा जाणील होईर.   

भी तु्हारा खात्रीन ंसांगत ेकी माऩुढे आऩल्मारा ददसणाय नाही असं जेव्हा 
तुभच्मा रऺात मेईर, तवे्हा तु्ही डोळ्मांचा असा लाऩय कयार की तसा तु्ही 
ऩूली कधीच केरा नसेर.  जे काही तु्हारा ददसेर त ेतु्हारा आलडू रागेर.  
डोळ्मासभोय आरेल्मा प्रत्मेक गोष्टीकड ेतु्ही नीट रऺ दमार.  त ेआऩल्मा 
डोळ्मात साठलून ठेलार. तवे्हा तु्ही ख-मा अथाान ेऩाहू रागार. सौंदमााने 
ऩरयऩूणा असं जग तुभच्मासभोय उबं याहीर.   

भी तय ऩाहू ळकत नाही, ऩण ज्मांना ददसतं त्मांच्मासाठी भाझी एक सूचना 
आहे. तु्ही डोळ्मांचा असा लाऩय कया की जणू काही तु्हारा उदमाऩासून 
काहीच ददसणाय नाही. हाच वलचाय इतय सला इंदिमांसाठीही रागू होतो.  सुस्लय 
आलाज, ऩक्ष्मांची फकरत्रफर, लादमांचा झंकाय हे सला अळा त-हेन ेऐका की जणू 
काही तु्ही उदमाऩासून फदहये होणाय आहात. सगळ्मा गोष्टींना असा स्ऩळा कया 
की जणू तुभची स्ऩळााची संलेदना उदमाऩासून नाहीळी होणाय आहे.   

पुरांच्मा सुगंधाचा असा अनुबल घ्मा की जणू उदमाऩासून तु्हारा लासच 
मेणाय नाही.  बोजनाचा प्रत्मेक घास अळा चलीनं खा की जणू उदमाऩासून 
तु्हारा चल कऱणायच नाही आहे. सला इंदिमांचा ऩूणा उऩबोग घ्मा. भरा खात्री 
आहे की सला संलेदनांभध्मे दृष्टीच सलााचधक सुख देणायी असेर.   


