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काम आशे फारनेटाषयी ? 
दोस्तांनो शाssम, १४ नोव्हशंफय काम आशे भाशीत आशे ? फारददन. खयंतय 
शा तुभचाच ददलव नाशी का ? माच ननभीत्ताने फारनेटाषयीचा अंक नगफ़्ट 
म्शणून घेऊन आरोम. दय भदशन्मारा तुम्शारा शे नगफ़्ट देणाय आशोत. 
मातून आऩरी भस्त भैत्री शोईर बांडण तय अजजफात शोणाय नाशी गेभ 
खेऱताना आई फाफा ओयडतात तवे शा अंक लाचताना कोणी तुम्शाव 
ओयडणायशी नाशीत. भग आऩरी चांगरी गट्टी जभेर शो ना ? 

आम्शारा भाशीत आशे तुम्शारा गोष्टी खूऩ आलडतात कायण ळाऱेत 
कधी कधी वांगाव्हमा रागतात ना ? त्मावाठी काशी गोष्टींचा खजजना 
आम्शी मेथे उघडणाय आशोत तय बयायी भध्मे तुम्शारा बाऴांतयीत 
गोष्टी लाचामरा नभऱणाय आशेत. ळाऱेत फाईंनी कधी दांडी भायरी तय 

गप्ऩा गाणी गोष्टींचा ताव वुरु शोतो. ऩण आऩल्मारा तय काशीच मेत नवतं फआु! कवलतेचा 
ताव मा वदयाखारी काशी कवलता इथे आशेतच. एलढेच नाशीतय कवलचे नाल आजण कवलतेचा अथथशी मेथे 
देण्मात मेणाय अवल्माने तुम्शारा एकदभ वोप्ऩम,ं तय नचत्रकरेतीर लेगलेगळ्मा प्रकायांची भाशीतीशी आम्शी 
तुम्शारा फ़े्रभ मा वदयातून करून देणाय आशोत, आजण शो झाडं प्राणी ऩषी नद्या मांचीशी भाशीती तुम्शारा 
आबाऱाखारी मात लाचामरा नभऱणाय आशे. थंडीत जवं उफदाय ऩांघरून घेऊन झोऩ काढाली लाटते तवेच 
ऩालवात नबजामरा शी तुम्शारा आलडतं ना? अवेच नबजत नबजत आऩण भशायाष्डाची वैय कयणाय आशोत 
चरा बटकामरा भधून. मा अंकातीर ळेजायी ळेजायी वदय तय तुम्शी आलजूथन लाचणाय आशात कायण मात 
तुम्शारा ज्मनुनमय ते नवननमय अळा वलथच व्हमक्ती बेटणाय आशेत. आता शे वगऱं लाचतानाच बूक तय 
रागणायच नाशी का? भग उघडा आऩरा खाऊचा डफा फघा काशी इन्स्टंट खाऊ तमाय कयता मेतोम का. अये 
शो भोठ्मा गोष्टी लाचताना आऩण काशी छोट्मा गोष्टी वलवयतोच नाशी का ?मात तुम्शारा छोटीळी गोष्ट 
’भधरी वुट्टी’ मा वदयात लाचामरा नभऱणाय आशे. तय कच्चा नरंफ ूभध्मे तुम्शी जोक्व लाचून नतंय 
आऩल्मा नभत्रांना वांगामचे आशेत. तुभचे काशी नभत्र वलवलध षेत्रात उत्तुगं झेऩ घेत अवतात भग त्मांचे कौतुक 
कयामरा शले ना? त्मावाठी ’ददलव आभचा’ मात तुम्शी त्मांच्मा फातम्मा लाचून त्मांचे कौतूक करू ळकता. 
आता तुम्शी म्शणार शे वगऱं कळावाठी? तय आऩल्मारा नेशभी ’ळेलटचा फंच’ यशामचंम का? आता आऩण 
ऩदशल्मा फाकालय फवणाय आशोत ळाऱेतरा अभ्माव आजण वलश्व वंचाय कयण्मावाठी आऩरा फारनेटाषयीचा 
अंक तुभच्मा शातात अवणाय आशे. शा अंक तुम्शी तुभच्मा इतय नभत्रांनाशी देणाय आशात माची भरा खात्री 
आशे. तंव्हशा तमाय व्हशा ऩदशल्मा फाकालयच्मा नभत्राळेजायी जाऊन फवामरा. 
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Eò½þÉhÉÒ  ËxÉ¤ÉÉSÉÒ 

आटऩाट नगय शोतं. नतथं एक - नाशी ब्राह्मण नाशी, तय एक ननम्फ शोता. 
चांगरा वधन कुराभधरा. दशयलीगाय बयगच्च ऩानं शोती. आरा- गेरा 
त्माच्मा वालरीरा आलजूथन फवामचा. त्माच्मा वालरीचं कौतुक 

कयामचा. शाशी प्रेभानी पांद्या शरलून मेणा-मा लाटवरूरा लायं 

घारामचा.त्माची ऩानंशी चांगरी गोड शोती. ती ऩानं देऊन, वालरी, 
लाया देऊन शां नेशभी इतयांच्मा उऩमोगी ऩडामचा.  
भात्र आटऩाट नगयातल्मा वधन ब्राह्मणारा अवतं, तवंच माराशी एक 

दु् ख शोतं. मारा पूरच मेत नव.े पूर नाशी, तय पऱ कुठून मेणाय? 

आजण पऱ नवेर, तय ऩषी कवे मेणाय? वगऱे आजुफाजुचे ऩषी 
मेउन माच्मा काड्मा, ऩानं जभा कयत. ऩण मालय घयट भात्र फांधत 

नवत. त्मारा पाय लाईट लाटे... इतकी काटेयी फाबूऱ- ऩण नतराशी भऊ भऊ वऩलऱी 
पुरं मेतात! 

 

भग त्मानं तऩ कयामरा वुरुलात केरी. खाणे वऩणे वोडर - तळी त्माची नेशभीची प्रवन्न दशयली गाय 

ऩानं वऩलऱी ऩडू रागरी. लाटवरू त्मारा फघून खंतालु रागर-े म्शणु रागर ेकी शा झुयतोम. 

 

ळलेटी त्मारा देल प्रवन्न झारा. तो ननम्फारा म्शणारा, "कुठराशी लय भाग". त्मालय ननम्फ उत्तयरा, 
"देला, भाझ्मा कड़े दशयव्हमा ऩानाची एलढी वम्ऩत्ती आशे, ऩण नतरा लायव नाशी. भरा पूर, पऱ 

ऩादशज.े"  

मालय देल वलचायात ऩडरा. म्शणारा, "ननम्फा, तुझ्मा नळीफी भूर नाशी." ननम्फ म्शणारा, " देला, 
तुम्शी वलश्वाचे ननभाथते, भाझं नळीफ फदरण,े तुम्शारा अळक्म नाशी." 

भग देल म्शणारा, " ठीक आशे. ऩण तुरा त्मावाठी काशीतयी गभालाल रागेर. जय तुरा पुर ंआरी, 
तय तुझ्मा ऩानांचा वगरा गोडला तुरा त्माना द्याला रागेर. तुझी वगऱी ऩान ंकडू शोतीर. आशे 

कफूर?" "शो" ननम्फाने तत्काऱ उत्तय ददर.ं 

त्माच्मा दवु-माच ददलळी त्मारा छोट्मा छोट्मा कळ्मा आल्मा. जळा त्मा उभर ूरागल्मा, तळा 
त्मांच्मा नचभुकल्मा चांदण्मा झाल्मा. त्मांचा गोड लाव वगरीकडे ऩवरू रागरा. त्मा लावानी 
स्लत् ननम्फ शी आनंदानी डोरू रागरा. गालातरे रोक शी पुरं फघून चदकत झार.े  
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   आता त्माच्मालय वऩटुकल्मा ननम्फोण्माशी मेऊ रागल्मा. ऩक्ष्मानी घयटी केरी. झाड़ त्मांच्मा 
करयलाने धन्म शोऊं दकरवफर ूरागर.े  

 

आता वायं काशी ननम्फाच्मा भनाप्रभाण ेझार ंशोतं. भात्र एकच गोष्ट त्मारा वतालत शोती: ऩूली 
त्माची गोड ऩानं खामरा ऩोयं- वोयं मेत, आजण तपृ्त शोउन जात. आता भात्र शी ऩोयं अजजफात 

मेईनाळी झारी. 
भग त्मानी ऩयत तऩ केर.ं प्रवन्न झारेल्मा देलारा त्मानी आऩरं गा-शान वांनगतर . त्मालय देल 

म्शणारा, तुझ्मा ऩानाचा गोडला तुरा ऩयत देण तय ळक्म नाशी. ऩयन्तु तू ऩूली केरेर ेउऩकाय रोक 

वलवयणाय नाशीत. तुझ्मा खातयच्मा प्रेभानी ते तुझी ऩान ंलऴाथच्मा वुरुलातीरा न वलवयता खातीर. 

त्मानंतय दय गुढीऩाडव्हमारा - म्शणजे लऴाथच्मा वुरुलातीरा ननम्फाची ऩान ं

खाण्माची ऩद्धत आऩल्माकडे वुरु झारी.भात्र त्माच्मा 
कडलटऩणानी त्माचं नाल "कडूननम्फ" अव ंऩडर , ते कामभचच !!!  

- आवालयी गुऩचूऩ 

JÉÉ>ðSÉÉ b÷¤ÉÉ 

स्लैऩाक कयामरा खूऩ भजा मेत ेशे भादशत आशे तुम्शारा? 
आऩण स्लत् फनलरेरा ऩदाथथ तय नेशभी रुचकयच फनतो, अवा 
भाझा तयी अनुबल आशे. अवे काशी वोऩे ऩदाथथ आऩण कयामरा 
नळकू मा का? 
उन्शाळ्माच्मा वुट्टीत दऩुायी वायखी बूक रागामची. अथाथतच ती काशी खयी बूक 
नव्हशे...ऩण वायखे तंडात टाकामरा रागामच.े आजण भग काशीच नभऱारे नाशी, की आईचे 
डोके खामचे! तेव्हशा भरा मा ऩदाथाथचा ळोध रागरा: 

घयात चोकोरेट फ्रेलयचे फोनथजव्हशटा शोते. त्मात बयऩूय वाम घातरी. आजण वाखय. भग ते 
छान घट्ट शोईऩमतं खूऩ लेऱ घोटरे. शा झारा चॉकरेट वॉव तमाय. आता तो रालामचा 
भायी वफजस्कटालय नाशीतय ब्रेड्लय. आजण झकावऩैकी चॉकरेट वंडवलच करून ऩुस्तक लाचत 
लाचत दकंला टी.व्हशी. फघत फघत खात फवामचे.  
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गा ये वोन ऩाखया, तू गा एक गाणे! 
नबऊ नको अंधायारा, तुझी शी वालरी ये 

फघ कवे अंधायात चभकतात ताये. 

गा ये नधटुकल्मा गा तू एक गाणे! 
नबऊ नको अंधायारा, खोर तुझे डोऱे 

फघ डोळ्मांभध्मे वाचर ेबाल दकती बोऱे. 

 

गा ये भाझ्मा नचभुकल्मा, तू एक ज्मोत ये 

प्रकाळू दे वबोलतार तुझ्मा अजस्तत्लाने 
फघ अंधाय बेदण्माचा जतन कयती काजल.े 

 

गा वालळ्मा कंठाभधुनी, तू एक गीत ये 

वूय वूय आऱलत दंग भरा शोऊ दे 

फघ दकयदकय स्लयांचा तार धयती यातदकडे. 

 

गा ये भाझ्मा भना, तू गा एक गीत ये 

अंधायात थांफत नवतो काऱाचा खेऱ ये 

गा ये भाझ्मा भना, तू गा एक गीत ये. 

 

 

स्लाती पडणीव........................................१९९८  
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आई, तुरा शे कधीच का वभजत नाशी? 
भोठा शोतोम भी आता! 
तुझ्माएलढा फाफांएलढा नवेनवुद्धा,  
ऩण भाझ्माएलढा नक्की झारोम आता! 
 
भाझ ेवलश्व, भाझा कट्टा आजण भाझ ेनभत्र... 
तुरा भात्र अभ्मावच ददवतो ददलव यात्र. 
नभत्रांची नाती आजण नात्मांची कोलऱीक 
वभजून नाशी घेतरी आत्ता, तय शोईर भॊठी आगऱीक 
 
खातो थोडं जंकपूड 
वफघडतं का एलढं? 
तुझ्मा शातच्मा ऩोऱी बाजीचंवुद्धा 
भूल्म आशे भरा तेलढं! 
भाझा भरा ठयलू दे यस्ता नको करू भदत 
चुकरेर ेननणथम ननबलण्माची मेऊ दे भाझ्मात दशंभत! 
 
डोळ्मात का गं ऩाणी आई? 
चुकरं का भाझ?ं 
ऩाय ऩाय वलवयरीव का ग ंकुभायऩण तुझ?ं? 
भोठी झारीव तयीवुद्धा कयतेव दंगा भस्ती! 
कारऩमतं खेऱत शोतो की आऩण दोघे कुस्ती 
तू नाशीव भोठी  
आजण भीशी नाशी आता रशान 
तू भी आता नभत्र! 
भैत्रीच्मा भाझ्मा ठेल भान! 
 

- आवालयी 
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SÉÉ¡òÉ 

 

वभज भी झारो एक चाफ्माचं पूर 
वशज गभतीने, 
पुररो त्मा झाडाच्मा उंच पांदीलय 
शावत यादशरो ला-मालय 
आजण नाचत यादशरो नव्हमा ऩानांलय 
तय आई, तू भरा ओऱखळीर का? 
 
’फाऱ कुठे आशेव?’ तू शाक भायळीर 
भी उत्तय देणाय नाशी काशीच, 
शावत फवेन पक्त स्लत्ळीच, 
भी शऱूच उघडेन भाझ्मा ऩाकळ्मा 
आजण फघत याशीन तुझ्माकडे 
तू काभ कयीत अवताना 
 
न्शाणीघयातून तू फाशेय ऩडळीर 
ओरे केव खांद्यालयती ऩवरून  
चाफ्माच्मा वालरीतून 
तू जाळीर ऩनरकडच्मा अंगणात 
ऩूजा प्राथथना कयण्मावाठी 
तेव्हशा तुरा मेईर एका पुराचा वुलाव 
ऩण तो भाझा आशे 
शे तुरा कऱणायच नाशी 

 
दऩुायच्मा जेलणानंतय  
जखडकीजलऱ फवून  
तू याभामण लाचळीर, 
ऩडेर मा झाडाची छामा 
तुझ्मा केवालय आजण भांडीलय, 
तेव्हशा भीशी टाकीन भाझी नचभुकरी वालरी 
तुझ्मा शातातीर ऩुस्तकाच्मा लाचत्मा 
ऩानालय, 
 
ऩण तुरा कऱणायच नाशी 
की शी वालरी तुझ्मा 
छोट्मा फाऱाची आशे 
 
वंध्माकाऱ उरटल्मालय शातात ददला घेऊन 
तू गामींच्मा गोठ्मात जामरा ननघळीर 
तेव्हशा भी एक्दभ जभीनीलय उडी घेईन 
 
आजण ऩुन्शा शोऊन तुझा नचभुकरा फाऱ, 
तुरा म्शणेन, ’आई, भरा एखादी गोष्ट वांग’ 
 
तू वलचायळीर, ’रफाडा, 
कुठे गेरा शोताव इतका लेऱ?’ 
भी म्शणेन, ’भी तुरा 
वांगणायच नाशी." 
 
कली- कुवुभाग्रज 
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कुवुभाग्रजांचे खये नाल वलष्णु लाभन नळयलाडकय.  
(शे कली रोक त्मांचे खये नाल कऱू नमे म्शणून 
अळी नाल ेघेऊन कवलता नरदशत. कुवुभाग्रज, 
म्शणजे कुवुभ मा भुरीचा अग्रज म्शणजे भोठा 
बाऊ. म्शणजे, शे नाल शीवुद्धा त्मांची एक 
प्रकायची खयी ओऱख शोतीच!!)  
 

कुवुभाग्रजांचा जन्भ नानळकचा. कवलता, कथा, कादंफ-मा, रनरत रेख अवे अनेक 
वादशत्मप्रकाय त्मांनी अनतळम मळस्लीऩणे शाताऱरे. 
 
शी कवलता आशे भुक्तछंदात. भुक्तछंद म्शणजे दशरा मभक, ओऱींची वंख्मा अळी फंधने 
नाशीत. आजण म्शणूनच कधी कधी भुक्तछंदातरी कवलता वयऱ रृदमारा नबडते.  
 
शी कवलता एका भुरान ेआईरा उदे्दळनू म्शटरी आशे. आता आऩण एक गोष्ट नेशभीवाठीच 
रषात ठेलू मा. ती म्शणजे, कोणतीशी कवलता, रेख जय वंऩूणथ वभजून घ्मामच ेअवेर, तय 
आऩल्मारा पक्त ळब्दाथथच नाशी, तय ते रेखन कधी झार ेआशे, कुठे झार ेआशे, शी 
ऩाश्वथबूभीशी नततकीच भशत्त्लाची आशे. ती वभजून घेतरी, की आऩल्मारा रेखकाच्मा 
अनुबलांळी एकरूऩ शोण ेवोऩे जाते. 
 
अता शी कवलता लाचरी, की आऩल्मा डोळ्मावभोय उब ेयाशते ते भोठ्ठे घय. त्मारा एक 
वुयेखव ेअंगण, भाग ेऩयवदाय, नतथे बयऩूय पुरांनी, पऱांनी वजरेरा फगीचा आजण 
वगळ्मात भशत्त्लाचे, म्शणजे ददलवबय घयात याशणायी आई! भरा तय लाटते, ह्या कवलतेतून 
कुवुभाग्रजांनी आई आजण भुराएलढेच वुंदय त्मा घयाचे नचत्र येखरेर ेआशे! ऩाशा ना, त्मा 
घयाचे न्शाणीघय (म्शणजे फाथरूभ, जी ऩूली घयाच्मा फाशेय अव.े), ती दोन अंगणे, एक 
फाशेयचे, आजण एक ऩूजा कयण्माचे. म्शण्जे नतथेच एखादे तुऱळीलृंदालनशी अवेर. दऩुायचे 
ऊन नतथे वलवालत अवेर. आजण भग तो गामींचा गोठा... नतथे ददला घेऊन जाणायी आई! 
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खयं वांगू का दोस्तांनो, शे अवरे घय, अळी आई भी काशी ऩादशरेर ेनाशी. आऩरे आई-
भुराचे प्रेभ तवेच अवर,े तयी वंदबथ भात्र फदरर ेआशेत. ऩण तयी, एखादी बूतकाऱातीर 
घटना फघाली, दकंला आऩल्मा आई-फाफांचे फारऩण फघाले, अव ेलाटते की नाशी शी कवलता 
लाचल्मालय?  
 
आजण आता शा वंदबथ रषात घेऊन शी कवलता ऩुन्शा लाचा फयं! आता त्मा आई आजण 
भुराच्मा नात्माभधरी कोलऱीक अजून स्ऩष्टऩण ेउबी याशते की नाशी डोळ्मावभोय? तो 
फाशेय कुठेशी खेऱामरा न जाता, रऩून फवरेरा, चाफ्माचं पूर झारेरा, आईचं ननयीषण 
कयणाया भुरगा आता अजूनच गोड लाटतो की नाशी? आजण आता अगदी खयं खयं वांगा, 
तुम्शारावुद्धा ददलवबय आई ऑदपवभध्म ेकाम काम कयत अवते, शे अवेच रऩून फघामची 
इच्छा शोते की नाशी? 
शीच खयी गंभत आशे कवलतेची....जी आऩल्मारा वगळ्मांनाच कधी ना कधी तयी लाटरेरेच 
अवते, तेच कवलता अजून वुंदयऩणे वांगते आजण म्शणून ती आऩल्मारा आलडते. 
 
शा कवलतेचा ताव आलडरा का? ऩुढच्मा लेऱी ऩुन्शा बेटु मा. नलीन कवलता घेऊन. तोलय 
फाम फाम! टाटा!!  

- आवालयी गुऩचूऩ 
 

¨ÉvÉ±ÉÒ ºÉÖ^õÒ      

नवंश आजण गाढल 
एक गाढल वगऱीकडे शैदोव भाजलत अवतो. तो उन्भत्त झारेरा गाढल जंगरात ऩोशचतो. 
तयी त्माचा इतयांलय नळव्हमा ळाऩांचा लऴाथल वुरू अवतो. एके दठकाणी जंगराचा याजा नवंश 
छान ढायाढूय झोऩरेरा अवतो. शा गाढल त्मा याजाराशी नळव्हमांची राखोरी लाशतो. ते ऩाशून 
नवंश प्रचंड वंताऩतो. भोठी डयकाऱी फ़ोडतो. भात्र गाढल काशी ळांत फवामरा तमाय नवते. 
भग नवंशाच्मा रषात मेतं की अये शा नळव्हमा देणाया प्राणी तय ’गाढल’ आशे. शे रषात 
मेताच तो आऩरा वंताऩ आलयतो आजण गुशेत जाऊन भस्त ताणून देतो. शे फघून गाढल 
आऩल्मा तंडाचा ऩट्टा चारू ठेलून ननघून जातो. भग नवंश त्माच्माकडे शऱूच फघत 
नभजककर शवतो. 
तात्ऩमथ – नवंश शा याजा आशे. म्शणजे तो थोय आशे आजण जे थोय आशेत ते अळा षुद्र 
रोकांच्मा ननंदा नारस्तीकडे दरुथष कयतात. 
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SÉÆpùÉSÉÉ VÉx¨É     (अरुणाचरी रोककथा) 

शी अरुणाचर प्रदेळ भधीर एक रोककथा आशे. 
अरुणाचर प्रदेळ शा अद्भतु प्रदेळ आशे. नतथरी जंगरं, 
नतथरा ननवगथ, जजतके योभांचक आशेत, नततकेच 
नतथल्मा आददलावींच्मा अद्भतु गोष्टीशी! मा वगळ्मा गोष्टी 
त्मांनी आऩाऩल्मा आजी आजोफांकडून ऐकल्मा, आजण 
आऩल्मा भुरांना वांनगतल्मा. आताआताऩमतं शी प्रथा 
प्रचनरत शोती. भुऱात नतथे कयभणूकीची वाधने जलऱ 
जलऱ नाशी म्शटरे तयी चारेर. प्रदेळ इतका दगुथभ की 
एका गालाशून दवु-मा गाली ऩोचेऩमतं (ऩुण ेभुंफई एलढेच 
अंतय अवरे, तयी) ददलवच्मा ददलव जातात. त्माभुऱे 

मा भजेळीय, यंजक कथांनी त्मांची आमुष्मे वुखकय फनतात. वूमथ आजण चंद्र शे तेथीर 
प्रभुख देल. त्मांना ते दोनी आजण ऩोरो म्शणतात. मा दोनी-ऩोरंफद्दर अनेक कथा प्रचनरत 
आशेत. त्मातीर वूमथ आजण चंद्र कवे फनर,े माफद्दरची शी गंभतळीय कथा: 

ऩूली चंद्र नव्हशताच. शोते ते दोन वूमथ. ते दोन वूमथ जगारा प्रकाळ आजण ऊफ देत. त्मांच्मा 
आईचे नाल रानफाई आजण लदडरांचे नाल एऩामना. 
त्मा दोन वूमाभंधरा रशान बाऊ दषु्ट शोता. एक ददलव तो त्माच्मा भोठ्मा बालारा 
म्शणारा, "आऩल्माकडे एलढी ळक्ती आशे, भग आऩण गंभत म्शणून मा ऩथृ्लीरा जाऱून 
टाकू मा का?" ऩण भोठा बाऊ वललेकी, दमाऱू शोता. त्मानी त्मारा वांनगतर,े की शे कयण े
चूक आशे.  

ऩण रशान बाऊ कवरा ऐकतो! भोठ्मा बालारा तवेच वोडून तो ननघून गेरा आजण 
आबाऱात जाऊन आग ओकू रागरा. माभुऱे झार ंकाम, गलत, झाडं वगऱं काशी जऱू 
रागरं. जझकडे नतकडे लणले रागर.े ळतेात काभ कयणाये ळतेकयी उष्भाघाताने भरू रागर.े 
घयातवुद्धा रोक तऱभऱू रागर.े प्राणी ऩषी आवया आजण  ्ऩाण्मावाठी वगऱीकडे धंुडाऱू 
रागरे. ऩण जाणाय कुठे? कयणाय काम?? नद्या, नारे, झये, वाये वाये आटून गेरे शोते.  

जेव्हशा अरुणाचरच्मा आददलावींच्मा देलाने म्शणजे अन्माने शे ऩादशरे, तेव्हशा त्मानी 
आकाळाच्मा देलाळी चचाथ केरी आजण भोठ्मा वूमाथच्मा शे वाये कानालय घारामचे ठयलरे. 
ऩण त्माच्मा घयाचा यस्ता कोणाराच भादशत नव्हशता. अन्मा आददलावींना म्शणारा, "भरा 
तो यस्ता पाय नाशी भादशत, ऩण जेलढा भादशत आशे, तेलढा भी तुम्शारा वांगतो.: 
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 ऩूलेच्मा ददळरेा दोन नद्या बेटतात. नतकडे जामच.ं नतथून शा यस्ता रानरमा मा दठकाणी 
जातो. नतथे न्मु आजंोयो शा देल याशतो. नतथून खूऩ ऩुढे गेर,े की वूमाथच्मा भशाराचा यस्ता 
मेतो." 

अन्मानी भोठ्मा वूमाथवाठी काशी नजयाणे न्मामरा वांनगतर.े 
एक देल म्शणारा, "वूमाथवाठी आऩण बाताची दारू (जजरा इथरे 
आददलावी अऩॉगं म्शणतात) नेऊ." भात्र अन्मारा काशी ते 
मोग्म लाटरे नाशी.तो म्शणारा ,"आऩण त्मांना देण्मावाठी दारू 
वऩण्माचे फांफूऩावून फनरेर ेबांडे देऊ.(तेव्हशा ऩावून इद ुनभकभी 
शे अरुणाचरी आददलावी दारू फांफूच्मा बांड्मातून वऩऊ रागर े
अवे भानतात.) नळलाम अन्माच्मा वांगण्मालरून त्मांनी डुकये, 
कंफड्मा आजण इतय ऩषीशी नेरे. (म्शणूनच वूमाथची ऩूजा 
कयताना इद ुनभकभी रोक आजशी डुकये, कंफड्मा आजण 
ऩक्ष्मांचा फऱी देतात.) 
अन्माचे दतू भोठ्मा वूमाथकडे आरे आजण त्मारा बेटीदाखर 
नजयाण ेददरे. भोठ्मा वूमाथने ते स्लीकयरे. ऩयंतु त्माच्मा 

रशान बालाच्मा वलध्लंवाचे लणथन ऐकून भात्र तो बमंकय वंताऩरा. आजण 
यागाच्मा बयात त्मारा उचरून नचखरात पेकून ददर.े 

त्मा ददलवाऩवून भोठा बाऊ आकाळात अवताना रशान बालाने नतकडे दपयकण्माची 
आजतागामत दशंभत केरेरी नाशी. भोठा बाऊ वलश्रांतीवाठी घयी जातो, तेव्हशाच तो 
आकाळात जातो. आजण नचखरात ऩडल्माभुऱे तो ऩूलीइतका तेजस्लीशी यादशरेरा नाशी. 
नचखराचे डाग अजूनशी त्माच्मा चेश-मालय ददवतात. 
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+É¦ÉÉ³ýÉJÉÉ±ÉÒ 

   नभत्रांनो, शे वदय म्शणजे तुम्शारा एक 
ददरखुराव ननभंत्रण आशे. घयाच्मा दकंला 
लगाथच्मा नबंतींभधून वफननबंतींच्मा उघड्मा 
ळाऱेत मेणाचं ननभंत्रण. दशयव्हमागाय 
झाडाझुडुऩांभध्मे, यखयखीत भाऱयानालय, तुम्शी 
खेऱामरा जाता त्मा फागांभध्मे, डोरणा-मा 
ळतेाभध्मे, अगदी तुभच्मा फाल्कनीतदेखीर 
आऩल्मा ऩंखलाल्मा दोस्तांना ळोधून काढामचं. 
त्मांच्मा यंगीफेयंगी वऩवांचं वंदमथ डोऱे बरून 
ऩाशण्माचं. त्मांच्मा दकरवफराटाचा, 
नचलनचलाटाचा, त-शेत-शेच्मा आलाजांचा अथथ 
ळोधून काढण्माचं. त्मांच्मा नचभुकल्मा 
घयकुरांची ननरयषणं कयण्माचं. ननळ्मा 
आकाळात उडतानाशी त्मांना ओऱखण्माचं. 
तय दोस्तशो, कया तमायी! 

ऩषी ऩाशमच,े तय फयोफय शली एक छानळी नंदलशी आजण 
ऩेजन्वर/ऩेन.ऩक्ष्मांची भादशती आजण नचत्र अवरेर ंऩुस्तक (दपल्ड गाईड) लेऱेची नंद 
ठेलण्मावाठी घड्माऱ आजण ताजंतलानं उत्वुक अवं भन!!!  

भग गड्मांनो, तमाय याशा! दय भानवकाभध्मे भी घेऊन मेणाय आशे एका ओऱखीच्माच 
ऩक्ष्माची भादशती. चरा तय भग! बेटूच ऩुढच्मा अंकात!!! 

 

- ‡Eò®úhÉ {ÉÖ®Æúnù®äú ({ÉIÉÒ ‡xÉ®úÒIÉEò ) 
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xÉ´Éä JÉä³ý : SÉÉä®ú{ÉÉä±ÉÒºÉ 

तुम्शी रोक चोयऩोरीव खेऱता की नाशी? आज आऩण दडटेजक्टल दडटेजक्टल खेऱू 
मा?? कवे खेऱामचे भादशत आशे? एक ऩदाथथ घ्मामचा. तो बेवऱमुक्त आशे की नाशी ते 
ळोधून काढामचे. तय वुरु? 
आधी दारनचनी. दारनचनीची ऩूड ऩाण्मात घारा आजण ढलऱा. जय ती ऩाण्मात वलयघऱरी, 
तय माचा अथथ त्मात कॎ नळमा मा लनस्ऩतीच्मा वारीचा वभालेळ आशे. कॎ नळमाच्मा वारींची 
चल आजण यंग दारनचनीळी नभऱता जुऱता अवतो. 
नभयी भध्मे जय त्मात ऩऩईच्मा वफमा नभवऱरेल्मा अवतीर, तय त्मा ऩाण्मात घातल्मालय 
ऩाण्माच्मा लय तयंगतात. 
शं आता रार नतखटाची ऩयीषा घेऊ. एक ग्रावबय ऩाणी घ्मा. त्मा ऩाण्माच्मा लय रार 
नतखट नळऩंडा, जय ऩाणी रार झारे आजण ऩाण्माच्मा ऩषृ्ठबागालय राकडाच्मा ऩूडेवायखा 
ऩदाथथ ददवरा, तय .....चरा चोयारा ऩकडा!!! 
 

 

‡SÉjÉÉSÉÒ SÉÉèEò] 

õªÉÉ ‡SÉjÉÉiÉÚxÉ ºÉ®ú³ý ®äú¹ÉÉ +É‡hÉ 

´ÉGò ®äú¹ÉÉÆSÉÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ iÉºÉäSÉ „ÉÒiÉ 

®ÆúMÉÉÆSÉÉ, =¹hÉ ®ÆúMÉÉÆ„ÉÒ ºÉÆPÉ¹ÉÇ 

‡nùºÉÚxÉ ªÉäiÉÉä. iÉºÉäSÉ ‡´É‡´ÉvÉ 

+ÉEòÉ®úÉÆSÉÆ ‡¨É¸ÉhÉ +É‡hÉ iªÉÉiÉ½þÒ  

iªÉÉÆSÉÆ º´ÉiÉ&SÉÆ +ÎºiÉi´É ‡]õEò´ÉÚxÉ 

ä̀ö´ÉhÉÆ  ‡´É„Éä¹ÉSÉ      

 ‡SÉjÉEòÉ®ú - ´ÉºÉÆiÉ føÉä¤É³äý  (´ÉºÉÆiÉÉVÉÉä¤ÉÉ) 
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MÉÆ¨ÉiÉ-+Éä³ýJÉ 

आऩल्माकडे ऩूली गालाभध्मे फाया फरुतेदाय अवत. शे फरुतेदाय शे ळतेक-मारा भदत 
कयामरा, गाल चारलामरा भदत कयीत. शे फरुतेदाय म्शणजे १) चौगुरे २)भशाय (ऩशायेकयी) 
३) वुताय (राकडाचे काभ कयणाया) ४)रोशाय (रोखंडाचे काभ कयणाया ५) कंुबाय (भातीची 
बांडी कयणाया) ६) चांबाय (जोडे फनलणाया) ७) न्शाली (केव काऩणाया) ८) वोनाय (दानगन े
घद्डलणाया) ९) जोळी (ऩवत्रका ऩाशून भुशूतथ काढणाया) १०) ऩरयट (कऩडे धुणाया ११) गुयल 
(ऩुजायी) १२) कोऱी (ऩाणे , भावे आणणाया) 
 
आऩण मा वगळ्मा भंडऱींचे वध्मा काम वुरु आशे, शे ऩाशणाय आशोत.प्रत्मेक भदशन्मात 
आऩण एक एका फरुतेदायाची ओऱख करून घेऊ. 
 

मा भदशन्मात फघू मा चांबाय: 
काका, तुभचे नाल काम? 
भाझे नाल नायामण काळीनाथ कांफऱे 
 

कुठे याशता? 
भी याशतो लनाज जलऱ. रोकभान्म वोवामटी, ऩुण े
 

तुभचे भूऱ गाल कोणते? 
भी भूऱ ऩुण्माचा नाशी. भाझ ेभूऱ गाल फीड. इथे भाझ्मा रशानऩणी आरो. भाझ्मा 
चुरतीने (काकीने) भाझा वांबाऱ केरा. आई लडीर नतकडे गालाकडे अवतात. लडीरवुद्धा 
शाच धंदा कयतात. 
 

इथे कधी ऩावून काभ कयता? 
भी इथे काभ कयतो दीड लऴाथऩावून. ऩण त्माआधी लनाजजलऱ काभ कयत शोतो.  
शे काभ तुम्शारा कोणी नळकलरे? 
शे काभ भरा भाझ्मा लदडरांनी नळकलर.े अगदी लमाच्मा वातव्हमा आठव्हमा लऴाथऩावून भी शे 
नळकरो. जवा भोठा शोत गेरो, तवे अजून नली नली काभे भरा ददरी. 
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शे काभ कठीण आशे का शो? 
आता कदठण म्शणजे, तळी शातारा वलम झारी आशे. त्माभुऱे कदठण लाटत नाशी. ऩण 
म्शणजे जया नळलताना शात चुकरा, की शातारा रगते. चुका (जखऱा) शातात फवतात...ऩण 
त्माची वलम झारी आशे आता! 
 

काम काम कयाल ेरागते? 
म्शणजे आभचे शेच काभ...जोडे नळलामचे, कधी नचकटलाले रागतात, कधी वोर फदरामचे 
अवतात, चुका भायाव्हमा रागतात. शेच काभ! 
वध्मा जोडे दरुुस्त कयामरा रोक मेतात का? 
शो दरुुस्त करून घ्मामरा मेतात...ऩण नलीन जोडे कोणी फनलून घेत नाशी. खयं तय शाताने 
फनलरेरे जोडे जास्त दटकाऊ अस्तात. ऩण आता कोणी इथे जोडे फनलून घेत नाशी. वगऱे 
येदडभेड दकुानातून घेतात. नतकडे गालाकडे घेतात काशी रोक फनलून. ऩण इथे भात्र नाशी. 
 
जोड्मांची दकुान ेननघारी आशेत, त्मावलऴमी तुम्शारा काम लाटते? 
आम्शारा आता काशी काभ नवते. नतकडेवुद्धा आम्शारा जोडे फनलामरा काभ नभऱत नाशी. 
कंऩनीची रोक अवतात. त्माभुऱे आम्शी पक्त रोकांचे पाटके जोडेच दरुुस्त करून देतो. 
 
तुभची भुर ेकाम कयतात? 
भरा दोन भुर.े एक भुरगी आजण एक भुरगा. भुरीचे नाल अचथना आजण भुराचे दत्ता. 
भुरगी ळाऱेत जाते. कॉऩोयेळनच्मा ळाऱेत नतरा घातरे आशे. भुरगा अजून रशान आशे.  
 
तुभच्मा भुरांनी काम कयाल ेअव ेतुम्शारा लाटते? 
आभच्मा भुरांना भी नळकलणाय. आम्शारा नरदशता लाचता मेत नाशी. त्माभुऱे त्मांचा 
अभ्माव घेता मेत नाशी. भी इथे काभ कयतो, एके दठकाणी झाडामचे काभ कयतो. अवे 
करून वकाऱी वशा ते यात्री वात काभ अवते. यात्री कोणती ळाऱा अवेर तय भराऩण 
नळकामरा आलडेर. ऩण भाझी भुरे शेच काभ नक्की कयणाय नाशीत. 
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SÉ±ÉÉ ¦É]õEòÉªÉ±ÉÉ 

 

 

मा वदयातून आऩण याज्माची वफ़य कयणाय आशोत. डंगय, द-मा, झाडी, वभुद्र दकनाये, 
अबमायण्मे, घाट, धानभथक स्थऱे. त्मावाठी वलथप्रथभ आऩल्मारा आऩल्मा याज्माची भाशीती 

नको का ? म्शणून मा ऩदशल्मा बागात आऩल्मा भशायाष्डावलऴमी 

स्थाऩना – १ भे १९६० 
याजधानी – भुंफई 
उऩयाजधानी – नागऩूय 
चतु:वीभा -  

ऩूलथ – छत्तीवगड 
ऩजिभ – अयफी वभुद्र 
दजषण – गोला, कनाथटक, आधं्रप्रदेळ 
उत्तय – दादया ल नगय शलेरी, गुजयात, भध्मप्रदेळ 
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षेत्रफ़ऱ – ३,०७,७१३ चौ. दकभी 
एकूण लनषेत्र – ६४०७८ चौ दकभी 
लन्मजील वुयजषत षेत्र – १,५३,२१५ चौ दकभी 

ऩूलथ ऩजिभ रांफी – ८०० दकभी 
दजषणोत्तय रांफी – ८०० दकभी 
वभुद्र दकनाया – ७२० दकभी 

ऩलथतयांगा – वातऩूडा ल वह्याद्री 
( उऩयांगा – वातभाऱा, अजजंठा, शरयिंद्र, फाराघाट, भशादेलाचे डंगय ) 
वलाथत उंच नळखय – कऱवूफाई (उंची वभुद्रवऩाटी ऩावून १,६३६ भीटय) 

भशत्लाचे घाट – कोकणात जाण्मावाठी वह्याद्रीलयीर थऱ, भाऱळजे, फोय, लयंधा, कंुबारी, 
आफंा, फ़ंडा ल आफंोरी तवेच ऩुणे-वाताया, कात्रज, खंफाटकी, ऩुण-ेवावलड, ददला घाट, 
औयंगाफाद-चानऱवगाल ल औद्रभ घाट 

प्रभुख नद्या –  

ताऩी ( उऩनद्या – ऩांझया, नगयणा, भोणाथ, ऩुणाथ, काटऩूणाथ) 
लैनगंगा ( उऩनद्या – ऩंच, कन्शान, लधाथ, ऩैणगंगा ) 
गोदालयी ( उऩनद्या – कादला, प्रलया, नळलना, नवंदफ़णा, भांजया, ऩूणाथ,     
भन्माड, दधुना, प्राणदशता, इंद्रालती) 
बीभा ( उऩनद्या – कुकडी, घोड, बाभा, नीया, भाण, वीना ) 
कृष्णा (उऩनद्या – कोमना, लेण्णा, गामत्री, मेयऱा, लायणा, ऩंचगंगा, 
भरप्रबा, घटप्रबा) 
कोकणातीर नद्या – लैतयणा, तानवा, काऱू, उल्शाव, आफं, वावलत्री, 
लनळष्टी, ळकु, गड, ळास्त्री, तेयेखोर  

- ऩीमुऴ नानळककय 
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´ÉÉSÉEò ‡¨ÉjÉÉÆxÉÉä  

½þÉ +É{É±ÉÉ ¤ÉÉ±ÉxÉä]õÉIÉ®úÒSÉÉ {É‡½þ±ÉÉ <Æ]õ®úxÉä]õ +ÆEò. EòºÉÉ ´ÉÉ]õ±ÉÉ ? VÉ°ü®ú Eò³ý´ÉÉ. 

+É{ÉhÉ ½þÉ +ÆEò ¨Éä±ÉuùÉ®äú 40000 ´ÉÉSÉEòÉÆxÉÉ ‡´ÉxÉÉ¨ÉÚ±ªÉ {ÉÉ ö̀´ÉiÉÉä. iªÉÉÆSªÉÉEòbÚ÷xÉ iÉÉä {ÉÖfäø 

VÉÉiÉ VÉÉiÉ ±ÉÉJÉ¦É®ú ±ÉÉäEò iÉÉä ´ÉÉSÉiÉÉiÉ. ªÉÉiÉ iÉÖ¨½þÒ½þÒ VÉ°ü®ú ‡±É½þÉ. iÉÖ¨½þÒ ‡±É½þÉ´ÉÆ ¨½þhÉÚxÉ 

iÉ®ú SÉÉ±ÉÚ Eäò±ÉªÉ ½äþ, MÉÉä¹]õÒ ‡±É½þÉ, Eò‡´ÉiÉÉ ‡±É½þÉ, MÉÉhÉÒ ‡±É½þÉ, iÉÖ¨ÉSªÉÉ MÉÉ´ÉÉ¤Éqù±É ‡±É½þÉ, 

‡¨ÉjÉÉÆ¤Éqù±É ‡±É½þÉ {É®únäù„ÉÉiÉ +ºÉÉ±É iÉ®ú ‡iÉEòb÷SªÉÉ ‡¨ÉjÉÉÆ¤Éqù±É ‡±É½þÉ, +VÉÚxÉ EòÉ½þÒ MÉ¨ÉiÉÒ 

VÉ¨ÉiÉÒ ªÉäiÉ +ºÉiÉÒ±É iÉ®ú ‡±É½þÉ, +É¨½þÉ±ÉÉ ¨ÉÉ½þÒiÉ +É½äþ iÉÖ¨½þÒ½þÒ „ÉÉ³ýÉÆxÉÉ ºÉÖ]Âõ]õ¬É 

±ÉÉMÉ±ªÉÉ EòÒ ¦É®ú{ÉÚ®ú ¦É]õEòiÉ +ºÉhÉÉ®ú , ¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É xÉä ¢òÉä]õÉà EòÉføiÉ +ºÉhÉÉ®ú +É¨½þÉ±ÉÉ½þÒ 

{ÉÉ ö̀´ÉÉ xÉÉ xÉ‡´ÉxÉ ‡ ö̀EòÉhÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉ½þÒiÉÒ +É‡hÉ ¢òÉä]õÉà . 

 iÉÖ¨ÉSªÉÉ ‡¨ÉjÉÉÆSÉä <Ç-¨Éä±É +ÉªÉb÷Ò ºÉÖrùÉ Eò³ý´ÉÉ ¨ÉMÉ +É¨½þÒ iªÉÉÆxÉÉ½þÒ ½þÉ +ÆEò {ÉÉ ö̀´ÉÚ 

±É´ÉEò®úSÉ nÚùºÉ®úÉ +ÆEò PÉä>ðxÉ ªÉäiÉ +É½þÉäiÉ. 

+É¨ÉSÉÉ {ÉkÉÉ +É½äþ  esahity@gmail.com 
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