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नॐटलयची धम्भार भस्ती 
वंऩादकाच्मा भनातरॐ 
 

कवलता 
यंगांच्मा याज्मात .. भोशना कायखानीव 

अवाला वुंदय चॉकरॐटचा फंगरा.. याजा भंगऱलॐढॐकय 

यंगांचा वोशऱा      -अरुण वल दॐळऩांडॐ 
ऩणजी आजीची गोधडी..तनमा दॐलऱॐ 
 

कथा 
पुरऩाखरू.. याजील तांफॐ 
जादचूा पुगा …  यॐळभी गुजयाथी
यंग आणण भाणवाची बकू 



 
 

 

नॐटलयची धम्भार भस्ती 
फच्चॐ कंऩनी 
ऩंधया लऴाांऩुली रोकांना इंटयनॐट भादशत नव्शतं. ATM नव्शतं. भोफाईर नव्शतॐ. फशुतॐक रोक कॉपं्मुटय 
शळलामच काभ कयामचॐ. अजून ऩंधया लऴाांनंतय इंटयनॐट शळलाम कवरंच काभ शोणाय नाशी अळी ऩरयस्स्थती 
अवॐर. आता तुम्शी जी भुरं आशात ती भोठी झाल्मालय तुभच ंऩान इंटयनॐट शळलाम शरणाय नाशी फुला. 
ऩण तयीशी तुभचॐ आई फाफा तुम्शी इंटयनॐट्रा शात रालरा की तुम्शारा यागालतात का ? इंटयनॐट लय जास्त 
फवू दॐत नाशीत का ? 

कायण भादशत आशॐ ? इंटयनॐट स्जतकं चांगरं तततकंच लाईट. इंटयनॐटलय फ़वलणूक ऩण खऩू अवतॐ. काम 
फघालं काम फघू नमॐ माच ंभागगदळगन नवॐर तय भुरं कुठल्मा कुठॐ लाशत जाऊ ळकतात. फ़वू ळकतात. 
कॉपं्मुटय बफघडू ळकतो. व्शामयव मॐतात. 
त्मात इंटयनॐटलय स्जकडॐ जालं ततकडॐ इंग्रजीच इंग्रजी. भग आऩण भयाठी भुरांनी कयामच ंकाम? आऩल्मारा 
आऩरं भयाठी इंतयनॐट शलं की नको ? तॐव्शा ई वादशत्म प्रततष्ठाननॐ आणरंम भुरांवाठी खाव भाशवक. 
फारनॐटाषयी. मात भयाठी भुरांना शरशामरा लाल आशॐ. आणण भादशती शभऱामराशी. मातून आऩण इंटयनॐट 



 
 

 

कवं लाऩयामच.ं काम फघामच,ं काम टाऱामच ंतॐ वगऱं वभजून घ्मामच ंआशॐ. तुम्शारा आऩल्मा 
शभत्रभंडऱींना काशी वांगामच ंअवरं, गोष्ट, कवलता शरशामची अवरी ककंला आऩण काढरॐरी चचत्र ंफ़ोटो 
दाखलामचॐ अवरॐ तय आभच्मा कडॐ ऩाठलून द्या. ऩारकांना आणण दादा ताईंना वुद्धा वलनंती. आऩल्मा 
कडच्मा छोटु्ट कंऩनीनॐ काशी कौतुक कयण्मावायख ंकॐ रं फनलरं शरशीरं तय आभच्माकडॐ ऩाठला. आऩण 
आज कौतुक कॐ रं तयच ती भुरं उद्या काशी ऩयाक्रभ कयणाय ना ! 
 

आभचा ऩत्ता : 
balnetakshari@gmail.com 

 

mailto:balnetakshari@gmail.com


 
 

 

वंऩादकाच्मा भनातरॐ ..... 

यंगुनी यंगांत वामाग. यंग भाझा लॐगऱा  
आऩण म्शणतो ना त्माचा यंग  जया लॐगऱा आशॐ . म्शणजॐ इथॐ यंग शा अगंाच्मा यंगाळी अशबप्रॐत 
नाशी इथॐ  यंग म्शणजॐ त्मा व्मक्तीचा स्लबाल , गुण छंद, आलडी तनलडी शॐ वलग आऩण त्मा व्मक्तीचा यंग 
म्शणतो . 
त्मा प्रत्मॐक यंगाच्मा छटाशी  लॐगलॐगळ्मा अवणायच ना!  
म्शणूनच  

प्रत्मॐकाच्मा करागुणांना लाल शभऱाला आणण प्रत्मॐकाच्मा बालना व्मक्त व्शाव्मा मावाठी भुरांवाठी शक्काचॐ 
व्मावऩीठ तमाय कॐ रॐरॐ आशॐ तॐ म्शणजॐ आऩरॐ   'फार नॐटाषयी'  
 

ई  वादशत्म प्रततष्ठानच्मा   अनॐक उऩक्रभां  ऩ॑की रशानांवाठीचा 'फार नॐटाषयी'  शा उऩक्रभ आशॐ. 
भग फारदोस्तांनो!  

यंग खॐऱणाय आशात ना बयऩूय.. बयऩूय खॐऱा, भजा कया , न॑वचगगकच यंगच  लाऩया. जया जऩूनच खॐऱा श ! 
चॐष्टा भस्कायीत   कुणारा त्राव शोणाय नाशी माची काऱजी घ्मा .. 



 
 

 

शोऱीऩाठोऩाठ मॐतॐ ती यंगऩंचभी. मा यंगऩंचभीच्मा तनशभत्तानॐ तुम्शीशी यंगात न्शाऊन तनघत अवार. भग अळा 
यंगरॐल्मा चॐशऱमांचॐ पोटो...कधी तयी पोटो चाऱता चाऱता त्मा धभार आठलणी...तुभच्माफाफतशी अवं शोतच 
अवॐर. 'फार नॐटाषयी' ळी ळॐअय कया तुभच्मा मा आठलणी, तुभच्मा यंगऩंचभीच्मा पोटोवश.आम्शी प्रशवद्ध 
करू  'फार नॐटाषयी' च्मा ऩुढच्मा अकंाभध्मॐ.   

ऩुढच्मा भदशन्माचा वलऴम आशॐ "गीत" तय भग वलचाय कवरा कयताम घ्मा रॐखणी शातात  तुभच्मा आणण 
तुभच्मा शभत्र भ॑बत्रणीचॐ तवॐच ओऱखीच्मा कुणाचॐशी गाणॐ कवलता आम्शारा ऩाठला. कोणीशी आणण ककतीशी 
गाणॐ ऩाठलू ळकतात. भग काम ! शोऊन जाऊ द्यामची का वुयांची भ॑कपर ? 

'फार नॐटाषयीचॐ इतय  अकं वलनाभूल्म डाउनरोड कयण्मावाठी मॐथॐ स्क्रक कया 
http://balnetakshari.blogspot.in/  

तुभचॐ शरखाण आम्शारा  ह्या आमडी  लय ऩाठलू ळकतात.    balnetakshari@gmail.com  

ई वादशत्म प्रततष्ठानचॐ ईतय अकं वलनाभूल्म डाउनरोड कयण्मावाठी मॐथॐ स्क्रक कया  www.esahity.com 

अनघा दशयॐ  

http://balnetakshari.blogspot.in/
mailto:balnetakshari@gmail.com
http://www.esahity.com/


 
 

 

यंगांच्मा याज्मात  

यंगांच्मा याज्मात डोकालू मा जया 

काम त्मांचॐ म्शणणॐ ऐकू मा जया 

तो ऩशा ततकडॐ तनऱूल्मा  काम म्शणतो 

गोफयॐ गार पुगलून आकाळारा शात 
रालतो  

दशरू दादाची  ची  तय तऱशाच  तनयाऱी 

झाडा पुरांना फघा गच्च कलटाऱी 

रारू फघा ना रारभ रार 

खुरलून दाखली गोयॐ गोयॐ गार 

शा तय फघा आऩरा यंग भोयवऩळी 

त्माच्मावाठी शोई  आभची ताई 
लॐडीवऩळी 

कोऩमागत  फघा  ना फवराम 
वऩरू  वऩलऱा 

त्माच्मा शळलाम जगाचा अथगच  तनयारा 

गोड गोड गुराफी शऱूच शवून दाखली 

तुम्शाराशी लॐड रालॐर आशॐ पायच 
राघली 

जांबऱा कवा फयॐ याशीर तनयाऱा 

चरा घारू त्माच्मा गळ्मात गऱा 

ळुभ्र ऩांढया त्माची अनोखीच तऱशा 

वलाांना शळकली जगण्माची करा 

बगला, कॐ ळयी अजफच ळेंदयी 

भारुती यामारा आलडी बायी 

अवें आभचॐ वगऱॐ यंगोफा  खूऩ  आगऱॐ  

त्मांच्मावलना शोईर जड आभचॐ जगणॐ  

मोहना कारखानीस  
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असावा स ुंदर चॉकलेटचा बुंगला. 

राजा मुंगळवेढेकर 

असावा स ुंदर चॉकलेटचा बुंगला 

चुंदरेी सोनेरी चमचमता चाुंगला ॥धृ॥ 

चॉकलेटच्या बुंगल्याला टॉफीचे दार 

शेपटीच्या झ पक्यान झाडून जाई खार 

॥१॥ 

गोल गोल लेमनच्या खखडल्या दोन 

हॅलो हॅलो करायला छोटासा फोन 

खबखककटाुंच््हा गच्चीवर मोर छानदार 

पेपरममटच्या अुंगणात फ ले लाल लाल 

॥२॥ 

चाुंदीच्या झाडामागे चाुंदोबा राहातो 

मोत्याच्या फ लात न लपाछपी खेळतो 

खेळतो छपी खेळतो 

उुंच उुंच झोक्याला खेळ रुंगला 

मैनेचा मपजरा वर टाुंगला 

ककती ककती स ुंदर चॉकलेटचा बुंगला 

चुंदरेी सोनेरी चमचमता चाुंगला ॥३॥ 
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|| यंगांचा वोशऱा ||                     

अरुण वल दॐळऩांडॐ - ऩुणॐ     
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रशान-थोय फघा आज झारॐ गोऱा  
 शोऱीचा वण  शा यंगांचा वोशऱा ..........|| 
यंग वायॐ ककती न्मायॐ ,रार- तन दशयला  

धम्भक  ,वऩलऱा तन   तनऱावालऱा.... .|| 
आयडा -ओयडा  कयो कुणी  ककतीशी  
 खुळार टाका त्मालयती  यंग  तनऱा ......|| 
 आनंदानॐ उत्वाशानॐ वायॐ शो  खॐऱा  
 यंगात  शबजण्मा नाशी कुणा कंटाऱा ..  .||  शोऱी 
ऩूजनी  आऩण  एक कयालॐ  
  जॐ  लाईट अलघॐ, तॐ  वोडोनी  द्यालॐ......|| 

  



 
 

 

ऩणजी आजीची गोधडी  

आजी आजोफांची गोधडी म्शणजॐ  
उरटी कक वुरटी कऱत नाशी  
ऩणजी आजीची भामा त्मात  

पॐ कून द्यालीळी लाटत नाशी 
 

ऩणजी आजीनी शातानी   
शळलरी वाडीची गोधडी  
ती घॐऊन योज भी झोऩतॐ  
राऊन दायारा घट्ट कडी 
 

अंगालय घॐऊन गायठ्माच    

 झोऩतॐ आईच्मा कुळीत  

अभ्माव ऩूणग झारा म्शणून  

आशॐ भी आज खुळीत 

 

आऩल्मा बाऴॐत म्शणामचं तय गॎयंटी इतकी की 
 ळंबय लऴग झारी तयी जाणाय नाशी यंग  

ककतीशी जुनी झारी तयी भी वोडणाय नाशी ततचा वंग  

-तनमा दॐलऱॐ   
[इमत्ता ६ली] डोंबफलरी  



 
 

 

पुरऩाखरू 

पाय पाय लऴागऩूलीची गोष्ट. 
त्मालॐऱी पुरऩाखयॐ अवत पक्त एकाच यंगाची. 
म्शणजॐ गदग दशयली, तनऱीळाय, वऩलऱीधभक, रारचुटूक, काऱी कुऱकुऱीत, ऩांढयीळुभ्र, झगभगीत वोनॐयी ककंला चकचकीत चंदॐयी. 
पुरऩाखयांच्मा ऩंखांलय यंगीफॐयंगी दठऩकॐ च नवत. 
ककंला लॐगलॐगऱमा यंगाच्मा यॐऴा ऩण नवत. 

 पुरऩाखयॐ उडामची. 
पुरांलय फागडामची. 
फागॐत शबयशबयामची. 
वगऱीकडॐ ऊड-ऊड कयामची. 
ऩण एका जागी कधी स्स्थय नवामची. 

पुरांलय नाशी फवामची. 
ऩानांलय नाशी फवामची. 



 
 

 

झाडांलय नाशी फवामची. 
गलतालय नाशी फवामची 
ददलवबय ऊड-ऊड कयामची. 
यात्री काऱोखाड रऩून फवामची. 

ददलवबय ऊड-ऊड करुन बफचायी पुरऩाखयं दभून जामची. थकून जामची. 

पुरांलय फवरं तय..... 
कुणीतयी मॐऊन ऩकडणाय. 
ऩानांलय फवरं तय..... 
कुणीतयी खाणाय. 
गलतालय फवरं तय..... 
कुणीतयी मॐऊन भटकलणाय. 
झाडांलय फवरं तय.... 
कुणीतयी झडऩ घारणाय.पुरऩाखयांना कऱॐना आता कयालॐ काम? 

वगऱॐ प्राणी ऩषी फवतात आयाभात. 



 
 

 

भग आऩणच का वायखॐ शरलालॐ ऩाम? 

शरलामचॐ ऩंख? 

उडामचं बूयबूय आणण जामचं दयूदयू? 

आणण आऩणच का अवॐ एकयंगी? 

आऩणच अवॐ एकयंगी अवल्मानॐ, आऩल्मारा पुरांच्मा ताटव्मात दडता मॐत नाशी. 
इलल्मा इलल्मा गलत पुरांत शभवऱता मॐत नाशी. 
ऩानांभागॐ रऩता मॐत नाशी. 
झाडांलय ळांतऩणॐ टॐकता मॐत नाशी. 

आऩल्मारा वुध्दा शलॐत यंग. काम कयालॐ मावाठी? 

ककती ददलव यशामचं अवं, एकयंगी एकऩाठी? 

पुरऩाखयॐ वतत शाच वलचाय करू रागरी. 

आणण अचानक एकॐ ददलळी त्मांना यंगवाषात्काय झारा. 

पुरऩाखयॐ वायखी ऊड-ऊड कयामची. त्माभुऱॐ ती यंग ऩाशामरा वलवयामची. 



 
 

 

आता पुरऩाखयॐ यंग ऩाशू रागरी. 
यंगांच्मा जलऱ जाऊ रागरी. 
यंगांबोलती घोटाऱू रागरी. 

आकाळाचॐ यंग. ढगांचॐ यंग. 
ऩानांचॐ यंग, पुरांचॐ यंग. 

झाडाचॐ यंग, लॐरीचॐ यंग. 
ककडमाचॐ यंग. भाळांचॐ यंग. 
प्राण्माचॐ यंग. ऩषांचॐ यंग. 
आकाळाभल्मा इंद्रधनुष्माचॐ यंग. 

पुरऩाखयॐ मा वा-मा यंगात दंग शोऊ रागरी. 
ऩानांबोलती रुणझुणरी. 
पुरांभध्मॐ रऩरी. 
झाडांलयती टॐकरी. 

लॐरीलयती वलवालरी. 



 
 

 

प्राण्मांवोफत बूयबूयरी. 
ऩषांवोफत खॐऱरी. 

आकाळाच्मा जलऱ गॐरी. 
ढगालय फवरी. 
आणण, इंद्रधनुष्मालरून घवयत घवयत ऩुन्शा इथॐ आरी! 

दवु-मा ददलळी ऩशाटॐ यंगीफॐयंगी दल ऩडरं... 
पुरऩाखयांच्मा ऩंखांलय. 

 यंगांची फयवात झारी... 
पुरऩाखयांच्मा ऩंखांलय.. 
यंगांचा लऴागल झारा... 
पुरऩाखयांच्मा ऩंखांलय. 

ऩानांचॐ, पुरांचॐ, लॐरींचॐ, प्राण्मांचॐ, ऩषांचॐ, आकाळाचॐ, ढगांचॐ आणण इंद्रधनुष्माचॐ वायॐच यंग ऩवयरॐ पुरऩाखयांच्मा ऩंखांलय!! 

तॐव्शाऩावून... 



 
 

 

वगऱी पुरऩाखयॐ यंगीफॐयंगी झारी.  

उडता उडता पुरांलय फवू रागरी.  
पुरांभध्मॐ शभवऱून गॐरी.  

 

 

याजील तांफॐ  

 

  



 
 

 

जादचूा पुगा …   

…यॐळभी गुजयाथी 

एक खूऩ छान नाजूक ऩयी भऊ यॐळीभ ककयणांनी वलणरॐरा वुंदय वोनॐयी झगा घारून कऩाऱालय चांदणीची ततट रालून आऩरॐ 
भऊभऊ कॐ व बुरूबुरू उडलत नाचत फागडत धयॐलय मॐतॐ, तॐव्शा शोत अवतॐ 'यम्म ऩशाट.' 
 

ततच्मा आगभनानॐ वायी धया आनंदीत शोतॐ. एक नली चॐतना तनभागण शोतॐ. पुरऩाखयॐ बुरूबुरू उडू रागतात. गाय लायॐ ऩयी फयोफय 
खॐऱ खॐऱू रागतात. झाडॐ, पुरॐ आनंदानॐ डोरू रागातत. ऩषी आऩल्मा ककरबफराटानॐ ततचॐ 
स्लागत कयतात. ळॐतात दयूलय ऩाखयांची भधुय ळीऱ कानी ऩडतॐ. भोटॐचा कयकय आलाज कानी 
मॐलू रागतो. दॐलऱात घंटानाद शोऊ रागतो. वामागऩ धयॐलय उत्वाशी लातालयण तनभागण शोतॐ.  

यानालनात-ऩाना पुरांत यॐळभी ककयणांचॐ जाऱॐ ऩवरू रागतॐ.  
धयॐलय अलतयरॐल्मा ऩयीच्मा शातात अवतॐ 'एक दोयी.' दोयीरा एक पुगा फांधरॐरा अवतो. पुगा 
अवतो जादचूा. 

 



 
 

 

तनळ्मा घाटालय, रार लाटॐलय, दशयव्मा डोंगयाभागून आकाळात ऩूलग ददळॐरा शा पुगा जॐव्शा ददवतो तॐव्शा अलघी ऩूलग ददळा रार-
वोनॐयी यंगांनी उजऱून तनघतॐ. ती अवतॐ 'ऩशाट लॐऱ.' 
 

शऱुशऱु अंधायाचॐ जाऱॐ दयू शोलू रागतॐ. धयॐलय काभवू वकाऱ शोतॐ. भाणवॐ आऩाऩल्मा काभारा रागतात. घया-घयात वायी आलया 
आलय वुरू शोतॐ.  
 

काशी लॐऱातच मा पुग्माचा यंग फदरू रागतो. तो फनतो एक ताऩरॐरा गोऱा, आकाळात तो भध्मालय मॐतो आणण धयॐलयचॐ लातालय 
फदरून जातॐ. ळांत, तनलांत, वुस्त ऩेंगुऱरॐरी दऩुाय शोतॐ. 
 

ऩथृ्लीलय फागडणायी ऩयी ऩस्िभॐची लाट धयतॐ. शऱुशऱु पुग्माचा यंग फदरू रागतो. तो रार-वोनॐयी-कॐ ळयी शोतो. यभत गभत 
वंध्माकाऱ धयॐलय मॐलू रागतॐ. ऩषी आऩाऩल्मा घयट्माकडॐ, भाणवॐ घयाकडॐ ऩयतू रागतात. 
 

वकाऱी ऩूलेकडॐ, भध्मान्शी डोक्मालय अवणाया शा जादचूा पुगा, वोन्माचा गोऱा फनून ऩस्िभॐकडॐ गामफ शोतो.  
 

ऩथृ्लीलय काऱोख दाटू रागतो. बमाण ळांतताऩवरू रागतॐ. ककयगयग यात्र शोतॐ. ददलवबय काभ करून दभरॐरी भाणवॐ वलश्ांती घॐऊ 
रागतात.  
आबाऱदॐळात चांदणघाटालय चभचभाट शोतो. ऩशाटॐच्मा रार लाटा चंदॐयी शोतात. चंद्र-चांदण्मांनॐ आकाळ वजतॐ. 



 
 

 

 

 

आकाळातून धयॐलय मॐणायी शी ऩयी आऩल्माकडीर जादचू्मा पुग्माच्मा वशाय्ममानॐ धयॐलय ऩशाट, वकाऱ, दऩुाय, वंध्माकाऱ ल यात्र 
अवॐ ददलवाच्मा लॐऱॐचॐ चक्र कपयलतॐ. ऩशाटॐ रार-वोनॐयी-कॐ ळयी यंगाचा ददवणाया, आऩल्मा नाजूक यॐळभी ककयणांनी धयॐलय नाजूक 
जाऱॐ वलणणाया, आऩरॐ वोनॐयी दतू ऩषांच्मा घयट्मांळी धाडणाया, दऩुायी तप्त गोऱा फनणाया, दाशी ददळा प्रकाळानॐ बरून टाकणाया, 
वामंकाऱी ऩयत वोनॐयी गोऱा फनून, ऩस्िभॐकडॐ डोंगया आड गडऩ शोणाय शा जादचूा पुगा म्शणजॐ आऩल्मा वलाांना प्रकाळ दॐणाया 
'वूमग' शॐ ओऱखरॐ अवरॐच. 

वौजन्म :- http://marathi.webdunia.com 

  

http://marathi.webdunia.com/


 
 

 

यंग आणण भाणवाची बूक 

रार यंग  

शा यंग ऊजेचॐ प्रतीक आशॐ. श्वाव घॐण्माची गती शा यंग लाढलू ळकतो. माच्मा वंऩकागत आल्मानॐ व्मक्तीचा यक्तप्रलाश तीव्र 
शोण्मावोफतच ततची बूकशी लाढतॐ. माच कायणाभुऱॐ अनॐक यॐस्टॉयंट्वभध्मॐ शबतंींना रार यंगच ददरा जातो. तवॐच घयातीर 

डामतनगं रूभ ककंला शॉरभध्मॐवुद्धा रार यंगाचॐ इंटरयमय ककंला रार यंग ठॐलण्माचा वल्रा ददरा जातो. 

तनऱा यंग  

शा यंग भेंदवूश ळयीयावाठीशी पामदॐळीय भानरा जातो. शा यंग ळयीयाचॐ भॐटाफॉशरझभ भंद कयतो आणण बूकशी कभी कयतो. 
तज्सांच्मा भतॐ, जॐव्शा एखादी व्मक्ती लजन कभी कयण्माच्मा उद्दॐळानॐ डाएदटगं कयत अवॐर, तय ततनॐ आऩल्मा यॐकिजयॐटयभध्मॐ 

तनळ्मा यंगाचा राइट रालाला. अळा प्रकायॐ त्मारा बुकॐ लय तनमंत्रण शभऱलण्मात भदत शोईर. 

 

             नारयगंी यंग   

शा यंग भेंदऩूमांत शोणाया आ ॎॅस्क्वजनचा ऩुयलठा लाढलण्मात भशत्त्लाची बूशभका फजालतो. माच्मा वंऩकागत आल्मालय व्मक्तीभध्मॐ 
तयतयीतऩणा मॐतो. तवॐच ततच्मा भेंदचूी कामगप्रणारीशी तीव्र शोतॐ. इंटॐरयमय डडझामनयच्मा दृष्टीनॐशी शा यंग ळयीय आणण भनारा 



 
 

 

आयाभ दॐणाया अवतो. तज्सांच्मा भतॐ, माच प्रकायॐ नारयगंी यंग बूक लाढलण्मातशी वशामक आशॐ. नारयगंी यंगांचॐ पऱ म्शणजॐच 
वलग प्रकायच्मा आंफट पऱांच्मा वॐलनानॐवुद्धा बूक लाढतॐ. मावोफतच शा यंग ळयीयाची प्रततकायळक्ती लाढलण्मातशी भदत कयतो. 

दशयला यंग  

     शा यंग तनवगागळी तनगडडत आशॐ. माभुऱॐ शा यंग आयोग्मावाठीशी खूऩ पामदॐळीय भानरा जातो. त्माभुऱॐच जॐलणाभध्मॐ 
बयऩूय  प्रभाणात दशयव्मा ऩारॐबाज्मांचा वभालॐळ कयण्माचा वल्रा डॉक्टय दॐतात. माच कायणांभुऱॐ दलाखान्मांभध्मॐशी दशयव्मा 
यंगाची शबतं आणण ऩडदॐ रालरॐ जातात. जॐणॐकरून रुग्णांना रलकय फयॐ शोण्मावाठी अनुकूर आणण   ळांतताऩूणग लातालयण 

शभऱू ळकॐ र. 

वऩलऱा यंग  

मा यंगाकडॐ व्मक्ती जास्त आकवऴगत शोतॐ. माभुऱॐ वंऩकागत आल्मालय एकाग्रता लाढण्मावोफतच कामगषभताशी लाढतॐ. 
तज्सांच्मा भतॐ, शा यंग बूक लाढलण्मातशी भदत कयतो. माभुऱॐ स्लबालात वकायात्भक फदर ऩाशामरा शभऱतो. 

वभुद्री दशयला यंग  

माभुऱॐ जास्त बूक रागतॐ. त्माचफयोफय जय नारयगंी यंगाचॐ कॉस्म्फनॐळन अवॐर तय खाद्यऩदाथग अत्मंत चवलष्ट अवल्माचा बाव 



 
 

 

शोतो.  ल॑द्यकीम तज्सांच्मा भतॐ, मा यंगाच्मा खाद्यऩदाथाांचॐ ऩोस्टवग स्लमंऩाकघय ककंला डामतनगं रूभभध्मॐ रालालॐत. शॐ ऩोस्टवग 
ऩाशूनशी व्मक्तीची कभी जॐलणाची वलम ककंला जॐलणाफाफतची उदावीनता दयू शोईर. 

  



 
 

 

फारनॐटाषयीचा शा अंक तुम्शारा कवा लाटरा? एकूणच शा उऩक्रभ तुम्शारा आलडरा का ? भग तुम्शारा ई वादशत्म प्रततष्ठानफद्दर जाणून घ्मामरा नक्कीच 

आलडॐर. 

२००८ भध्मॐ स्थाऩन झारॐल्मा ई वादशत्म प्रततष्ठाननॐ आजलय आऩल्मा लाचकांना ऩालणॐ दोनळॐशून अचधक दजेदाय भयाठी ई ऩुस्तकॐ  / तनमतकाशरकॐ  
वलनाभूल्म ददरी आशॐत. भोयमा, भीया, कृष्णा, गुरुदॐल यवलदं्रनाथ, स्ला. वललॐकानंद, वलदंा कयंददकय,  ना धों भशानोय, ग्रॐव , नायामण वुले, रोकभान्म 

दटऱक, छत्रऩती शळलाजी भशायाज अवॐ एकाशून एक वयव वलऴम आम्शी घॐतरॐ. वुभायॐ चायळॐ नलीन वादशस्त्मकांना मा व्मावऩीठालरून वादय कॐ रॐ. 
आभचा प्रत्मॐक अंक, आभचॐ प्रत्मॐक ऩुस्तक ई भॐरच्मा भाध्मभातून वाधायणत् वव्लाराख भयाठी लाचकांऩमांत जातो. जगबयात ऩवयरॐल्मा ऩण 

भनानॐ भशायाष्डातच अवणामाग प्रत्मॐक लाचकाऩमांत जाण्माचा आभचा प्रमत्न आशॐ. आम्शी इंटयनॐटलय भयाठी बाऴॐतीर वादशत्म रोकवप्रम कयण्माची 
चऱलऱ दशरययीनॐ ऩुढॐ नॐरी. प्रॐभ आणण वौंदमागफयोफयच वलद्याथी आणण ळॐतकमाांच्मा आत्भशत्मा, दशळतलाद, प्रॐभबंगातून मॐणायी तनयाळा अळा ज्लरंत 

वलऴमांलयचं वादशत्म भांडरं. वलनोदारा लादशरॐरं ई श्टाऩ दॐऊन शवलरं. रशान भुरांवाठी फारनॐटाषयीची तनशभगती कॐ री. ळास्त्रीम वंगीताची वभज 

तरुणांत मॐण्मावाठी वंगीत कानवॐनचॐ ई लगग चारलरॐ. नव्मा कलींवाठी एक बक्कभ व्मावऩीठ म्शणजॐ नॐटाषयी चारलरॐ. तय भशायाष्डातल्मा 
ककल्ल्मांची भादशती दॐणामाग ऩुस्स्तकांच्मा “दगुग दगुगट बायी” मा भाशरकॐ द्वायॐ भशायाष्डातल्माच नव्शॐ तय जगबयातल्मा भयाठी भंडऱींना भयाठभोळ्मा 
इततशावाची  उबायी ददरी. रलकयच आभचा ई-मत्ता शा सानलॐध घॐणाया उऩक्रभ वुरू शोईर.  भयाठीच ंल॑बल जॐ सानदॐल तुकायाभ. अळा वंतांच्मा 
ऩुस्स्तकांची एक भाशरका आऩल्मा बॏटीरा मॐईर. कॐ लऱ कवलताच नव्शॐ तय कथा कादंफमाग आणण गंबीय वलऴमांलयची ऩुस्तकॐ शी आऩल्मारा इथॐ 
शभऱतीर. तय तरुणांभध्मॐ नव्मा जगारा वाभोयं जाण्माची दशभंत जागलणायं “उनाड” रलकयच आऩल्मा बॏटीरा मॐणाय आशॐ.   

esahity@gmail.com 


