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सव बालिमऽांना दवाळ या हा दक शभेु छा 
काह  गडबड नको , ग धळ नको आज हवी आहे फ   फ  
मजाच  हो ना ! 
हणून तर माग या वषाूमाणे आ ह  ा वष  पण 
तमु यासाठ  आणला आहे            दवाळ  अंकाचा ख जना ! 
मग आहात ना तयार हा ख जना उघडून बघ यास ? 
चला तर मग वेळ कशाला वाया  घालवता उघडा तमुचा 
ख जना आ ण लुटा     आनंद .  आप या आनंदात इतरांनाह  
सामील क न या आ ण नेहेमी ूमाणेच आ हाला 
तमुचे छान छान ई मेल पाठवा बर का ! दवाळ त तु ह  
काय मजा केली हे  पण आ हाला कळवा. 
अनघा हरे 
 

 

 

 

 



 

अंतरंग 
क वता  
आली दवाळ , आली दवाळ    
उपि िचचंोरे 
शभु दपावली… मगेंश मेढ  

 एक "दे" बोलगाणे… क वता नवरे  
मामाचा गाव … उ व भयवाळ 
ह ी… उ व भयवाळ 
बालह ट ौीरामाचा.. रजनी 
अरणक ले 
वडंबन का य… मगेंश....!  
बाळासाठ .......बसवराज बराजदार  
पोपटराव पोपटराव…  बसवराज 
बराजदार  
चांदोबाची गमाड  - ग मत !… 
बसवराज बराजदार  
वाघाची मावशी....बसवराज 
बराजदार  
 
 

हसवा फसवी..          रजनी 
अरणक ले 
 

 

छो यां या लेखणीतून  

वारली िचऽकला ौावणी िमिलंद 
मेढ  इथे झाला बॉ ब ःफोट … 
तनया  देवळे  

 

कथा  

बनीची गो …   क वता नवरे   
पाहुणचार..!! रजनी अरणक ले 
एक बोध कथा (समं हत) 
गणपती बा पा more   ा 
 



आली दवाळ , आली दवाळ , 

मौज मजेची दवाळ  …….  ।।ी ु॥  
 

पान-फुलांचे बांधू तोरण, 
रांगो यांनी सजेल अंगण, 
ूकाशणा-या पण यांनी, 
उजळे घर हे सायकंाळ , 

आली दवाळ , आली दवाळ   ।।१॥  
 

झरम यांचा आकाशकंद ल, 
उंच फांद ला, दादा बांधील, 
भईुन यांची आितषबाजी,                                                                 
अहा ! खलेु अतंराळ , 

 आली दवाळ , आली दवाळ  ।।२॥ 
 

क ला क  या, गड िशवनेर , 
िशवरायांचे िचऽ यावर , 
गुहेमधनुी, िसंह गजना, 

अन ्वाघाची डरकाळ , 

आली दवाळ , आली दवाळ  ।।३॥  
 

छान छान कपडे, न याने नटणे, 
लवकर उठणे, सगंुधी उटणे, 
कुडकुडणा-या थंड म ये, 
क  पहाटे आघंोळ , 

आली दवाळ , आली दवाळ  ।।४॥  
 

नको नको ती पोळ -भाजी, 
फराळ खाऊ, लाडू, करंजी, 
शेव, िचवडा, चकली, िचरोटे, 
कडबोळ  अन ्शकंरपाळ , 

आली दवाळ , आली दवाळ  ।।५॥  
 

©गीतकार : उपि 
िचंचोरे  
chinchoreupendra@yahoo.com 



शुभ दपावली 
हष वजयाचा सण वजयाचा 
अस यावर  स याचा 
अधमावर  धमाचा 
असुरांवर  ूभ ुपु षो माचा 
तव सवासी तव सवासी 
शुभ दपावली शुभ दपावली 
सुद न हे सौ य भरे 
ःवाःथ भरे संप न से 
जननी जानक  माता 
िनज गहेृ आगमन हे आगमन 
हे 
तव सवासी तव सवासी 
शुभ दपावली शुभ दपावली 
ितमीर छेदती तेजो ितर 
मोह जाळती आ म योती 
योती योती तेवनूीया 
ःवागत क या ःवागत क या 
तव सवासी तव सवासी 
शुभ दपावली शुभ दपावली 
मंगल ूहर  ःमरण करता 
सोडवी ौीहर  नरकवास 
सुटले बंध संप या यातना 

लाभले सुख सौभा य धन 
तव सवासी तव सवासी 
शुभ दपावली शुभ दपावली 
लेप ूतीचा अ यंग अपनूी 
हाऊ घालनुी सज वते 
भा य योती घेऊन कर  
पजूीते लआमी नारायणा 
तव सवासी तव सवासी 
शुभ दपावली शुभ दपावली 
सरले साल सर या ूती ा 
आनंदास उधाण येइ 
भेट स ज हा भाऊ जाइ 
ओवाळ ते ती ूेमभरे ूेमभरे 
तव सवासी तव सवासी 
शुभ दपावली शुभ दपावली 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
मगेंश मेढ  

९८८१४९०१४७ 
www.mangeshmedhi.blogspot.in



 हसवा फसवी.. 
`गोलमटोल शेटजी, दपुारचे 
जेवत नाह त, अशी तबार 
घेऊन गोलमटोल शेठाणी 
डॉ टर कडे गे या. 
डॉ टरने सकाळपासनूची 
यांची दनचया जाणुन 
घेतली. सकाळ  ऊठ यावर 
७ वा. एक लास बदामाचे 
दधू, तासाने ग हाची 
लापशी एक वाडगे भ न, 
तासाभरान ेनाँ याला एक डाव 
तुपातले २ पराठे दह  लोणचे 
ढोकळा पापड  व एक मोठा 
लास ता या फळांचा रस. मग 
दकुानात गे यावर  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

११ वा. एक मोठा मग भ न 
अःसल दधुाचा चहा या 
बरोबर मठर  मु ठया. १ वाजता  



   

जेवणाची वेळ असते. अजुन एक तास जेवायला असतो. शेटजी खूप 
मेहनत घेऊन आपले काम चोख कर त असतात. यां य त बेतीची 
काळजी यावी लागते. हणून १२वा. दोन ताजी फळे बार क िच न 
यात सकुा मेवा घालनू यांना देते. ते वेळेचे धनी आहेत सगळं 
वेळेवर झाले पा हजे. हणुन बरो बर १ वाजता यांचा जेवणाचा 
डबा भ न देते. यात चार फुलके भाजी डाळ भात आणी एक 
रःसा भाजी त ड  लावायला चटणी..फ  एवढाच पाठवते! सगळा 
डबा परत येतो फ  एक फुलका आणी घासभर भात जेवतात..! 
का..?.. तर भकुच नाह  हणतात..!' 
 
     

          रजनी अरणक ले 
 



एक "दे" बोलगाणे 

  थब थब मु  दे 
माती मधे ज  दे 
बी यात जू दे 
क ब याला येऊ दे 
 क ब असा वाढू दे 
पान याला फुटू दे 
मा या उंची ये हढ  

फांद  याची वाढू दे 
 फांद  फांद  नटू दे 
फुलांनी हस ूदे 
थोड  फूलं देवाला 
थोड  मला िमळू दे  

 
 
 

क वता नवरे 
 
 
 
 



मामाचा गाव  
मामाचा गाव  
खपू खपू दरू 
जा याची ितथे  
लागे हुरहूर  
 

गावा या कडेला   
म याची वाट  
म या या वाटेला  
झाड  घनदाट  
झाडावर पआयांची  
चाले कल बल  
को कळा दु न  
घाली गोड शीळ  
 

मामा या मलुांशी  
खेळायला जाऊ  
मामी या हातची  
पुरणपोळ  खाऊ  
मामाह  देईल  
सं याची फोड  
आंबट बोरे पण  

लागतील गोड………        

उ व भयवाळ 



 

ह ी 
एकदा एका ह ीला  
झाली खपू सद   

डॉ टरांनी या याभवती  
केली खपू गद   

आजार  तो ह ी जे हा  
िशंकू लागला सटासट  
डॉ टर सारे दरू जाऊन  
पडू लागले पटापट 
एकदा एका ह ीला  
अश ता वाटली  
डॉ टरांना हणे, 
" ा टािनकची बाटली"   
 

 

 

 

                                                                              उ व भयवाळ 
 

 



बालह ट ौीरामाचा.. 
 

बालह ट ौीरामाचा 
चंिासवे खेळ याचा 
 

दु नी नको पाहणे                                            

चंि हेच हवे खेळणे 
 

कसा ह ट परुवावा 
जवळ  चंि कसा यावा 
 

ौीरामास काह  पटेना 
कौश यामातेस कळेना 
 

घेतले ौीरामास कडेवर  
दा वले बंब सरोवर  
 

पा यात चंि बंब पा हले 
बालमखुी हाःय पसरले  
 
 
                                                      

रजनी अरणक ले .. 
      



बाळासाठ ....... 
 
 

 

 

 

एक दाणा िचऊसाठ  

एक घरटे काऊसाठ  

 

एक घास ह मासाठ  

एक वाट  माऊसाठ  

 

एक ब ःकट भू भ ूसाठ  

एक अंगाई चांदोबासाठ  

 

एक गाणे बाळासाठ  

गोड गोड पापीसाठ   

 

 

पोपटराव पोपटराव 
 

हरवी शाल, लाल चोच 
ग याभोती काळा गोफ 
कसले भार  दःता राव 
पोपटराव पोपटराव 
िमर या खाता ितखटजाळ  

पे बरोबर ओली डाळ 
िश या बडबड क ी क ी 
झोके घेता दांड वरती 
आवाजाची मःत न कल 
कुठून एवढ  आणली अ कल 
 
बसवराज बराजदार  
bsbirajdarsir@gmail.com



चांदोबाची गमाड  - ग मत ! 
 
चांदोबाची गमाड  - ग मत ! 
 
चांदोमामा गोलम गोल 

गोल गोल ढोल मटोल 
 
केला आईकडे ह ट खपू 

कमी झाले साखरतूप 
 
साखरतूप कमी झाले 

चांदोबा बचारे रडू लागले 
 
रडता रडता मळुुमळुु 

चांदोबा वाळले हळुहळु 

 
सनु चांदोबा दडून बसले 

कोणालाह  नाह  दसले 
 
आईने पु हा देता खाऊ 

चांदोबा हसनू लागले डोकाउ 
 
हसतात कसे ओठातून 

चंिकोर दसते उठून ! 
 
बसवराज बराजदार  
bsbirajdarsir@gmail.com) 
 
 
 

 



वाघाची मावशी.... 
 
वाघाची मावशी मनीमाऊ छोट शी 
िसप िसप करताच उड  मार  इवलीशी 
 
शांपू बंप ूकाह  नको तर  कती छान 

चाटत बसते ःवतःला आवडेना घाण 
 
याँव याँव करत घोटाळते पायात 

लाड क न घेते मावशी ह  तो  यात 
 
टॉमी समोर येताच गुरकते केवढ  

केस फुलवून हणते मी तर तु याएवढ ...  
बसवराज बराजदार  
bsbirajdarsir@gmail.com)



 बनीची गो  

 

 

" याऽऽव"  

 " याव याऽऽव" 
 "बाळांनो इकडे या बघू पटकन" मनीने ित या प लांना साद 
घातली आ ण आ ईची हाक ऐकून बनी,हनी, गंु या, राणी,सोनी,मोनी 
दडूु दडूु धावत ित यापाशी आले. 
 बाळं दधू प यात गक झाली आ ण मनी यांना चाटून ितचं ूेम 
य  कर यात गक झाली. 
 "बाळांनो, हे घर सोडून दसुर  कडे जायची वेळ झालेय हं आता. 
ते हा उगाच मःती क न मला ऽास ायचा नाह . "बी" वंग मधे 
एक ट ह चा खोका पडलाय ना ती जागा मी आप या नवीन 
घरासाठ  न क  केलेय. एकेकाला त डात ध न मी ितथे नेणार 
आहे. मा या मागे उगाच धावत यायचं नाह . अजून ते हढे मोठे 
झाला नाह त तु ह  क  एकटे इकडे ितकडे काह  अडचण न येता 
ःवत:ला सांभाळत जाऊ शकाल" 
  

"काय क ळं का बनटु या मी काय हणाले ते?" मनीने मधेच 
मःतीखोर बनी या टपलीत पंजाने हलकेच मारत वचारलं. 
  



बनीने उ रादाखल नसुतच डोकं मनी या पोटावर घासलं. 
  

"ह म! हणजे ऐकलच नाह स तू, मी इतका वेळ काय सांगत होते 
ते" मनीने या या डो यावर कुरवाळात लाड क रागाने हंटलं. 
  

बनी,हनी, गंु या, राणी,सोनी,मोनी सहा भावंडं पण ू यकेाचे ःवभाव 
वेगळे. हनी एकदम िभऽी भागुबा ई, राणी दसायला एकदम ग डस 
आ ण वागायला एकदम आदश बाळ, सोनी आ ण मोनी 
एकमेकांशीच जाःत मःती कर यात दंग असलेली जोड , गंु या 
एकदम गुंडं, इतरांना घाबरवयला जाणारा तर बनी हणजे उचापती 
नंबर वन. बनीला कायम वाटे आपण गुं या सारखं धाडसी हाव,ं 
राणी सारखं ग डस दसावं, आ ण असं काह तर  करावं क  आ ई 
आप यावर एकदम खशु हो ईल. ितला आपला अिभमान वाटेल. 
तसा बनी होता चांगला पण हा उचापती ःवभाव आ ण सनू 
बस याची सवय ामळेु जरा मनीचा ओरडा खायचा इतकच. 
  

बाक यांची कमी पण मनीला बनी आ ण हनीची कायम काळजी 
वाटायची. एक मुलखाची िभऽी तर दसुरा एक नंबर उचापती. बरं! 
गंु या सारखा ट याह  नाह  क  केली उचापत तर सह सलामत 
बाहेर पडेल यातून. 
  

"सं याकाळ  उ हं उतरली क  जा ऊया आपण, आ ा आराम करा 
थोडा. मी ह  आराम करते थोडावेळ." असं हणत मनीने 
ज याखाल या ित या घरात चांगली ताणून दली. 



  

बनी, हनी, मनी, सोना, गंु या, राणी सगळे थोडावेळ ितथेच ित या 
अंगाव न उ या मारत खेळत राह ले. मग ितने रागावनू पंजा 
उगार यावर यांनीह  ित या पोटापाशी जागा क न झोप काढायचं 
ठरवलं. ते ह यात या ते ह यात बनी आ ण गंु याचं झोपाय या 
जागेव न काह तर  भांडण झालं आ ण बघता बघता ते गुर गुर ा 
नेहमी या लाड क भांडणाव न पंजा पंजी या मु ीयु ावर गेलं. 
  

आवाज वाढला आ ण हे गुरकावणं कानावर जा ऊन मनीची झोपमोड 
झाली तशी ती वैतागली आ ण डोळे िमटून हवेतच पंजा फरवत 
यांना ओरडली. नेमकं ित या जवळ यावेळ  बनीची पाठ 
अस याने ितचा पंजा याला लागला आ ण गुं या सकट 
सग यांनीच याला "आ ईचा मार" िमळाला हणून िचडवनू घेतलं. 
  

झालं बनीला सून बसायला िनिम च िमळालं. "हा मी िनघालो" 
हणत पडला ज या खाल या खोलीतनू बाहेर. हे तसं नेहमीचच 
होतं हणून कोणी याला थांबवलं नाह  क  मनीला उठवलं नाह . 
नेहमीच तो सून "ए" वंग मध या त मज यावर या घरा या 
गॅलर त जा ऊन बसायचा. ह  गॅलर  यांचं प हलं घर होतं. मग 
ितथे एक जण रहायला येणार हणून घर मालकाने घर साफ केलं 
ते हा ांचीह  ितथून उचलबांगड  झाली. खरतर या घरमालकाला 
यांना इमारती बाहेरच घालवायचं होतं पण यां या छो या मुलीने 
ह ट केला हणून यांना ह  ज याखालची जागा िमळाली. हे घर 



होतं तसं चांगलं पण "मांजरां या रा यात या" िनयमांनसुार प लं 
लहान असताना अशा सात जागा बदलाय या असतात. या 
िनयमाला ध नच मनीने ते घर सोडून "बी" वंग मधे माग या 
बाजूला पडले या ट ह या खो यात नवीन घर करायचा िनणय 
घेतला होता. 
  

तर ती हे ज याखालचं घर झोपनू उठ यावर सोडणारच होती पण 
तापुव च ा बनी आ ण गुं याची मारामार  झाली,  यात बनीला मार 
िमळाला असं िचडवनू सग यांनी बनी या रागात भर घातली आ ण 
बनी घराबाहेर पडला. 
  

याची पावलं नेहमीूमाणे गॅलर या घराकडे वळली, पण तो अ या 
वाटेत तसाच थांबला. 
  

"सगळे मला ितथेच जाणार शोधायला. आज मी सग यांना धडा 
िशकवेन. मला हसतात काय?" असा वचार क न बनी दोन ण 
ितथेच थबकला. कुठे जावं ाचा वचार करताना या या डो यात 
एकदम एक योजना आली. याने ठरवलं सग यां या आधी या 
"बी" वंग मध या " ट ह  या खो यात या" घर  जा ऊन बसायचं. 
कतीह  दमलो, वेळ लागला तर  चालेल, पण ितथेच जायचं. सगळे 
प हले गॅलर त शोधतील. ितथे नाह  दसलो तर इकडे ितकडे 
शोधतील. पण कोणाला कळणारच नाह  क  ा ट ह या 
खो यामधे ये ऊन बघावं. मग जे हा आ ई यांना आधी इथे आणून 



ठेवेल ते हा सग यांनाच आ य वाटेल. गुं या या आधी मी ये ईन 
आ ण मग याला मःत ठगा दाखवेन. 
  

मनात वचार आ या णी तो "बी" वंग कडे उ या मारत जा ऊ 
लागला. "ए" वंग ला वळसा घालून तो इमारती या दसुढया 
भागात आला देखील. 
"आता बस अजून थोडं चालल,ं अजून थोड  शोधाशोध केली क  मग 
मला घर दसेल" असं ःवत:शीच हणत याने पढुचं पा ऊल टाकलं 
आ ण ितथेच उभा रा हला. पायापाशी एक सावली दसली हणून 
मान वर क न बघीतलं तर वर या मज यावर रहाणारा गो या 
उभा होता. 
  

बनी घाबरला. अथात याला कारणह  तसच होतं. हा गो या 
सग यानाच ऽास ायचा. इमारतीत या लहान मुलांपासून ते 
ूा यांपयत सग यांनाच ऽास ायचा. अगद  फुलपाखरांना आ ण 
चतूरांना पण पकडून ऽास ायचा. 
  

पु यात उ या असले या बनीला बघनू याला एकदम खुनशी आनदं 
झा याचं बनीला या या चेहढयाव न ल गेच कळलं. खाली वाकून 
गो या याला उचलणार इत यात चपळा ईने बनी वळला आ ण 
जीव खा ऊन धावत सटुला. 
  

या या मागे "ए कुठे जातो, ए थांब" असं हणत येणाढया 
गो याला बघनू बनीने याचा वेग वाढवला. सोसायट या फाटकाला 



असले या फट मधून एकदम बाहेर उड  मा न बनी रः यावर कधी 
आला यालाह  कळलं नाह . जीवा या भीतीने धावत एकदम 
रः यावर आला ते हा याला जा णव झाली ा गो ीची. मागे 
वळून बघीतलं तर गो या फाटका पाशीच उभा दस याने मागे 
जाणं तर श यच न हतं ,ते हा तो तसाच पढेु धावत गेला आ ण 
गो या दसेनासा हो ईपयत धावतच रा हला. पण ा नादात तो 
इमारती पासनू खपू दरू आला. परत जा याचा माग काह  याला 
सचेुना ते हा एकदम भांबावून गेला. यात इकडून ितकडे आ ण 
ितकडू इकडे भरधाव जाणाढया र ा, बा ई स, बस ामधे तो 
ग धळून तसाच उभा रा हला. नेमकं एक र ा चुकवायला गेला 
आ ण धडपडून पडला. पडला तोच एका सायकल वा या या 
सायकल समोर आला. सायकलःवार पण अचानक आले या 
बनीमळेु ग धळला आ ण याचा तोल गेला. 
  

ब चारा बनी! याला चांगलाच अपघात झाला. जीव वाचला पण 
पाय काह  उचलता ये ईना याला. 
  

आता माऽ बनीला आ ईची, हनीची, सोनू, राणी, मोनी सग यांचीच 
आठवण ये ऊन रडू यायला लागलं. सायकल ःवाराने आधी सायकल 
बाजूला क न बनीला हळूवार उचलनू घेतलं. ःवत:बरोबर याला 
ःवत: या घर  ने ऊन जखमेवर हळद चा लेप लावला. दधू यायला 
दलं. 
  



सं याकाळ झाली तर  बनी काह  पायावर उभा राहू शकत न हता, हे 
बघून या सायकलःवाराने याला एका बाःकेट मधे ठेवलं आ ण 
िमऽाला सोबत घे ऊन याने ूा यांचा दवाखाना गाठला. 
  

डॉ टरांनी पाया या जखमेला औषध लावलं आ ण जबरदःतीने त ड 
उघडून एक कसल ंतर  कडू चवीचं औषध त डात घातलं. जाताना 
बरोबर काह  औषधं आ ण जखमेवर लावायला एक पावडर पण 
दली कसलीशी. 
  

सु वातीला याला ा सायकलःवाराचा खूप राग यायचा. याला 
वाटायचं एका गो या या तावड तून सटूुन दसुढया गो या या 
तावड त सापडलो आहोत आपण. 
  

पण थो याच दवसात याला कळून चुकलं क  हा सायकलःवार 
गो यासारखा दु  अ जबात नाह  आहे. तो जे करतोय ते आपण बरं 
हावं हणून करतोय. 
  

मग माऽ बनी याला सहकाय क  लागला. रोज दधूाचा खरुाक 
खा ऊन, पेड मीचे दाणे खा ऊन, औषध घे ऊन आ ण सायकलःवारा या 
ूेमळ सहवासाने बनी लवकरच ठणठणीत बरा झाला. 
  

एक कडे याला आनंद होत होता पण दसुर  कडे याला या या 
आ ईची, ब हण भावांची आठवण ये ऊन वा ईट वाटायचे. वशेषत: 
आ ईला कती वा ईट वाटत असेल हे जाणवून रडू यायचे. पण 



एक याने परत जा ऊन याचं घर या इमारतीत होतं ितचा शोध 
घेणं या या अवा या बाहेरचं होतं. तो रःता,  या रः यावरचं 
वडाचं झाड,  या झाडा या बुं याशी असलेली एका कुठ याँया 
देवाची तसबीर,  या तसबीर  भोवती लावलेली अगरब ी, झाडा या 
मागे असलेलं रसाचं गुढहाळ आ ण या गुढहाळा या त डाशी 
असलेलं उंदराचं बीळ,  ा आ ण अशा बढयाच गो ी याला आई या 
बोल यातून ऐकून पाठ झा या हो या. पण ितथपयत जायचा रःता 
माऽ आठवत न हता. 
  

या दवशी या या न या दोःताने हणजे सायकलःवाराने याला 
अंघोळ घातली, अंघोळ हा एकच ूकार याला अ जबात आवडत 
नसे. याने ना ईलाजाने घालून घेतली अंघोळ. मग याला कोरडं 
क न ते दोघे सायकल व न भटकायला िनघाले. या यासाठ  
या या दोःताने ःपेशल बाःकेट लावून घेतली होती सायकल वर. 
ित यात बसून आजुबाजूला बघत फरायला बनीला खूप आवडायचं. 
  

"आज आपली दोःती हो ऊन बरो बर एक मह ना झाला िमऽा" 
सायकल ःवार याला थोपटत हणाला. आजचा दवस आपला 
मऽैी दन,  हणून तुला अंघोळ घालून आज इथे आणलय जथे 
आपण प ह यांदा भेटलेलो. बघ आठवतेय का ह  जागा?" 
सायकलःवाराने थोपटत हंटलं तसं बनीने आजुबाजूला जरा 
जाःतच िनरखनू बघीतलं. 
  



याचा अपघात झाला ितच ह  जागा, हे थोडा ताण द यावर 
या या ल ात आलं. 

  

हणजे घरह  इथून जवळच असणार असं याला वाटून गेलं. 
  

"मा या िमऽा, मला मा हती आहे तुला तु या घर यांची आठवण 
येते. मी बघतो ना इतर मांजर  जे हा यां या प लांना चाटतात 
ते हा त ूलांबनूच ते बघत हरवून जातोस. हणून तर आणलं तुला 
इथे आज. आता तू बरा झालायस पूण पणे. आता शोधयूात तझुं 
घर" सायकल ःवाराने बनी या केसातून हात फरवत हंटलं. 
  

बनीला या या आ ण याला बनी या भाषेतले श द न श द कळत 
नसले तर  ःपशाची भाषा बरो बर कळायची. 
  

बनीने हळूच या या हातातून उड  मारली आ ण मग बनी पढेु 
आ ण याचा दोःत या या मागे मागे अशी यांची जोडगोळ  
बनीचं घर शोधत िनघाली. 
  

ओळखी या खणुा शोधता शोधता एकदाचं ते वडाचं झाड या या 
खालची तसबीर, अगरब ी, उसाचं गुढहाळ ा सग या खुणा पट या 
आ ण बनीने एकदम आनंदाने " याव" केलं. मग झपाझप दोघेह  
या इमारतीपाशी पोहोचले. फाटकातून आत, मग "ए" वंग पाशी, 
मग "बी" वंग पाशी अस ंसगळ कडे गेले. ज याखाली तर कोणीच 
न हतं,  ट ह चा खोकाह  न हता बी वंग या मागे. आता कुठे 



शोधायचं असा वचार करत असतानाच यांना बा रकशी " याव 
याव" ऐकू आली आ ण या दशेने धावायला बनीने सु वात 
केली. या या मागनू याचा दोःत धावत होता. सोसायट  मध या 
बागेत या पप ई या झाडा या मागे सोनी आ ण मोनी खेळत होते. 
बनीने यांना साद घातली. बनीला बघनू दोघांनाह  खपू आनंद 
झाला. ितघांनी एकमेकां या अंगावर उ या मा न आनंद साजरा 
केला. मग ितघेह  नवीन घराकडे िनघाले. पण जा यापूव  आप या 
दोःताशी ओळख क न ायला तो वसरला नाह  आ ण दर 
मऽैी दनी ते इथेच भेटणार ा वचनाची आठवण ायलाह  तो 
वसरला नाह . 
 

 
 

  क वता नवरे  
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पाहुणचार..!! 
 

एक ह ी ड गराएवढा भला मोठा. 
 ड गरावर एक झाड,  व ःतण,  
पाना फुलांनी बहरलेलं. यावर अनेक घरट .  
एक घरटं िचऊताईचं. ड गरालगत एक जंगल घनदाट. तेथे ह ीच 
वाःत य.  
रोज सकाळ  ह ी डुलत डुलत ड गराजवळ येत असे. रोज सकाळ  
िचऊताई घर यातून बाहेर येत असे.वर आकाशात एक गोल िगरक  
घेऊन हळुच जिमनीवर ऊत न दाणे टपत असे. दोन दाणे चोचीत 
घेऊन पु हा ऊडत ऊडत घर याशी येऊन पलांना दाणा भरवत 
असे. दवसभर िचऊताईचे असे आकाशात ऊडणे, जिमनीव न दाणा 
टपणे व घर याशी जाऊन बसणे, ह ी पहात असे. या घर यातील 
पले याला दसत न हती. घर याशी िचऊ काय करते..सारखे दाणे 
का गोळा करते..हे ह ीला जाणुन यायची ई छा झाली. एक दवस 
याने स ड वर क न िचऊताईला हाक मारली. िचव िचव करत 
िचमणी जवळ आली. जवळ याच झाडा या एका फांद वर बसली. 
ह ीने वचारले.. िचऊताईने सांिगतले. 
ह ीला ईव याशा िचऊताईची ईवलीशी पले पहायची ई छा झाली. 
तु या घर यात येतो ग, तुझी पले पहातो ग..ह ी हणाला. 
िचऊताई घाबर  घुबर ! छोटस घरटं यात ह ी कसा 
मावेल..?िचऊताई हवाल दल!  



ह ी दादा ड गरावर थोडा वर चढ, पाय ऊंच क न घर यात पहा, 
माझी पले दसतील तुला. ह ीने तसे केले..पण पले काह  दसली 
नाह त. घरटं माऽ जवळुन पा हलं. याला ते घरटं खुप आवडल. 
ईव या छो या घर यात िचऊताई आप या बाळांसह कशी रहात 
असेल बरे..ह ीची ऊ सकुता वाढली. घर यात जा याचा ह ट केला. 
िचऊताईने समजाऊन सांिगतले क  घरटे लहान तु महान, मावणार 
नाह स ईथे. पण याने ऐकले नाह .अजुन वर चढून आला. अगद  
घर याशी आला. मान वर क न स ड ऊंचाऊन घर यात 
पहाणार..तेव यात स डेचा ध का लागुन घरटे कलंडले. यातली 
पले खाली पडणार 
तेव यात 
आजुबाजु या ईतर 
प ांनी पलांना 
सावरले. 
काव यांनी एकच 
गलका केला, ह ी 
िनघनु गेला. मग 
सग यांनी ते घरटं 
नीट सरळ केल. 
िचऊताईचा जीव भां यात पडला! 
ह ी जंगलात गेला. िचऊताई या घर याला काय झाले हे याला 
कळलेच नाह . पण काव यांनी गलका क न आप या हाकल याचे 
याला वाईट वाटले होते. िमऽांनी वचारले..िचऊताईचा पाहुणचार 



घेतलास का? ितने काय दले?..ह ी आधीच रागावलेला,  सलेला, 
िचडलेला होता. िचऊताईने एक घासभर सु ा काह  खायला दले 
न हते, तर ऊलट घर याजवळ पोचताच पलांना पंखात लपवत 
होती..! याला या िचऊताईचा भार  राग आला. 
दसु  या दवशी तो िचऊताईला रागाऊन हणाला..साधा पाहुणचार 
करता आला नाह  तुला..? घासभर खाऊसु ा दला ना हस..? मी पाहू 
नये हणून पले पंखात लपवत होतीस..असली कसली ग तू 
गृ हणी, िचऊताई..! 
िचऊताई अचंिभत! तीला रडु फुटु लागले काय बोलावे कळेचना..! 
झाडावरचे सगळे प ी हे ऐकत-पहात होते. सगळे जवळ या 
झाडा या फांद वर गोळा झाले. झाला ूकार ह ीला समजाऊन 
सांगीतला. ह ी या सा या ःपशानेसु ा घरटे कसे हालते व मोडू 
शकते हे सांिगतले. ह ीचा घास हणजे िचऊताईचे वषभराचे धा य 
होईल..! ह ीला पटले. मग पु हा दोघांची मऽैी पू वूमाणे चाल ू
रा हली..!     ता पय- यजमाना या जीवावर बेतेल अँया 
पाहुणचाराची अपे ा पाहु याने क  नये.                                   
                                                
 

                                             रजनी अरणक ले  
 



 

एक बोध कथा (संम हत) 
एकदा एका देवळात एक ूवचन चाल ूहोते. अनेक बोधकथा सांगत 
ूवचनकार 
लोकांना गुंगवनू ठेव यात पारंगत अस याने खूप गद  होत असे 
यां या 
ूवचनांना. गद चे एक कारण आणखीन असे होते क, बुवा ूवचन 
संप यावर 
भ ाचे शंका-िनरसन देखील करत असत.एक दवस असेच ूवचन 
संप यावर बुवांनी 
नेहेमी या ूथे ूमाणे हणाले, 'तुमची कुणाची काह  शंका असेल 
तर 
मोकळेपणानी वचारा'.  यावर अ यंत ऽािसक चेहढयाचा एक माणसू 
उभा 
रा हला, कपाळभर आ यांचे जाळे असलेला हा माणूस हणाला, 
"तुम या 
ूवचनात तु ह  तुकोबारायांचे 'मन करा रे ूस न' हे फार चांग या 
र तीने समजावनू सांिगतलेत. पण आयुंयातील िचंतांचे, ताण-
तणावांचे आ ह  

काय करायचे? ते कृपा क न सांगा."यावर थोडे अंतमुख होत बुवा 
हणाले, 

'सांगतो, थांबा जरा, बसा आपण' असे हणून यांनी आप या 
िशंयाला 



हणाले, 'अरे, मा या साठ  एक भांडभर प याचे पाणी आण बरे 
यायला.' 
िशंयांनी पाणी आणले. ते भांडे हातात ध न सवाना दाखवत 
बवुांनी एक 
ू  वचारला, 'मंडळ ,  कती वजन असेल बरे या भां याचे?''प नास 
मॅम', 'शंभर मॅम', 'द डशे मॅम' अशी व वध उ रे ौोतवृागातून 
आली. 'या भां याचे वजन नेमकं कती आहे, मलाह  ठाऊक नाह . 
पण समजा हे 
भांडे मी हातात ध न ठेवले २-३ िमिनटांसाठ  तर काय 
होईल?''काह च नाह ' 
एका ौो याने उ र दले.'बरं, एक तास भर ध न ठेवले तर काय 
होईल?''तुमचा हात दखुायला सरुवात होईल, बवुा!''बरं,  दवसभर मी 
हे भांडे 
असेच ध न ठेवले तर काय होईल हो?''तुम या हाताला मुं या येऊ 
लागतील, 
कदािचत हात लळुा पडेल तुमचा,  कंवा कदािचत तु हाला 
णालयात भरती 

करावे लागेल!''छान! अगद  बरोबर! आता मला असं सांगा,  क या 
दर यान या 
भां याचे वजन अपोआप वाढले कां हो?''छे! मळु च नाह , असे कसे 
होईल?'यावर 
ूस न हसत बुवा हणाले, 'आप या आयुंयातील ववंचनांचे, ताण-
तणावांचे 



देखील असेच असते. यां या ब ल थोडा वेळ वचार केला तर फार 
काह  बघडत 
नाह . थोडा जाःत वेळ वचार केला तर कदािचत डोके दखुायला 
लागेल. आ ण सतत 
यांचाच वचार क  लागलात तर तु ह  लळेु-पांगळे हाल कंवा 
तु हाला 
वे या या इ ःपतळात दाखल करावे लागेल.' 'ल ात येतंय कां मी 
काय 
हणतोय ते?  हणून, तुम या िचंतांचे भांडे अधून मधून खाली ठेवत 
जा. 
वसरा यांना आ ण िनधाःत रहा. भगवंत बघतोय ना सगळं!!!' 
"मग हणा, 
व ठल... व ठल... व ठल... व ठल..." 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



गणपती बा पा more  ा 
 
दरवष  ूमाणे घरात गणपतीत उ साहाचे वातावरण होते. आईने 
व ताईने घराची छान साफसफाई केली . बाबा पेपर वाचत बसले 
होते तोच आईने यांना कामाला लावले .  
'सो यावर खपू धूळ साचली आहे , मला मेलीला तो ा युम 
चालवता येत नाह  ना ,नाह तर कशाला ….' 
बाबांचा चेहरा ऽािसक झाला पण छोटा राजू बघतोय हे पा ह यावर 
लगेच खोटा खोटा उ साह दाखवीत बाबा उठले ,तर  राजू ने वा य 
पणू केलेच, 
'नाह तर कशाला तुम या पाया पडले असते' 
 
दादा रंगीत कागदाची आरास बनवीत होता,मधेच ,'राजू, बघ हे 
थम कोल चे चब फरते का बघ ' हट यावर राजूने बटर  घालून 
,बटन ऑन क न चब फरवून प हले. खरे तर दादा हे क  शकला 
असता  
पण तो जर राजू ला ूमोट करत होत.  
'दादा ,डेकोरेशन भार  झालाय हं ' ताई मःका मारत होती .  
'आता ःकॉलर राजू कुठ या वचारात पडला आहे' ताई ने वचारले  
'ताई,आप याला गणपती इको ृडली करा चना ,मग थम कोल का 
वापरतोय आपण ' इित राज ू 
'दादा ओवर तो य ू' ताईने पळवाट काढली .  



हेच हेच बघायचे होते ,तु या ल ात येते का नाह  , पास झालास 
हा राजू , ठरले पुढ या वष  थम कोल कटपी ' दादा हणाला  
 
इको ृडली  इको ृडली हणून राजू ने घरात सग यांचे डोके 
खा ले होते, हणून गणपती लाःटर ऑफ पर सचा ना आणता 
,शाडू मातीचाच आणला होता  आ ण तो ह एका वकशॉप 
ला  जाऊन ताईने हाताने बन वला  
होत. दसत होता थोडा ओबडधोबड पण तर ह  राजू खशु होता 
 यात आजी आजोबा आले हणनू आणखी खशु .  
 
'यावष  तर  आर या पाठ करा रे' .ते बाबांकडे पाहत हनले. इतक  
वष झाली तर  बाबा आरतीचे पुःतक पाहत आर या पटुपटूत . 
'चांगले खणखणीत आवाजात हणारे' आजी हणाली  
 
'बाबा मोरया हणजे काय' राजू पडायला लागला  
गणपतीची आरती कुणी रचली मा हती आहे का ? बाबांनी सेफ 
झोन म ये यायचा ूय  केला .  
'मा ह ये,रामदासांनी .दास रामाचा वाट पाहे म ये नाह  का यांनी 
िस नेचर ठेवलीय, पण मोरया का हणायचे ?' राजू  
'दादा सांगून टाक रे याला ' बाबांनी टोलवला  
' हं ,बघतोय, व कपी डया म ये पण हा राजु पड या जर सवड देईल 
तर ना , कती पडतोय' दादा मोबाइल म ये पाहत हनाला .  
 



हाय मोरया ? राजू सोडत न हता ,आजी म ये पडली अरे मोठ  
माणसं सांगताहेत ना, मग हणायचे ,अरे हा ौ ेचा वषय आहे .  
'बर का राजू , अरे मोरया गोसावी हणून मोठे िस पु ष होऊन 
गेले िचंचवडला ,ते मोठे गणेश भ  होते, हणून मोरया बर का ' 
आजोबा हणाले  
'या या समिथंग तसेच काह तर  दलेलं आहे नेट वर' दादा हणाला  
 
ओके अमी , ते मेट होते पण मग रामदास ःवामी पण मेट होते 
यांनी आरती पण रचली ,ते भारतभर फरले, बलोपासना केली ' 
राजू द ःकॉलर  
'मग काय ' बाबा हणाले  
'मग ,गणपती बा पा ःवामी का नाह  ?'राजू  
 
नाह  ,चांगले आहे ,नव वचार चांगले आहे आजोबा इकडेितकडे 
पाहत हणाले  
पण आप या सवानाच आता मोरया ची सवय  झाली ना , याला हे 
rhyming नाह ये ,आजोबांनी नवा मु ा काढला .  
 
तेव यात ट ह  वर ' दल मांगे मोर 'ची जा हरात लागली ,  
यूट करा रे बाबा ओरडले , ८०% जा हरात आ ण २० % ूोमाम 
असे झालंय ट ह चे ,वतैागनू बाबा हनले.  
 
'मोर ा कसं वाटतंय ' राजू उ साहाने हणाला .  
काय ते , दादाची यबू पेटली नाह  .  



'छान आहे , गणपती बा पा मोर ा ' ताई हणाली .  
 
काय चाललय , आरतीची तयार  झालीय ,लवकर चला , गु जी पण 
आलेत .  
मग होऊन जाऊदे , आजोबा हणाले, 'नाह तर  ई राकडे आपण 
मागत असतोच, मग यात  कंजुषी कशाला ?' 
'बोला , गणपती बा पा ' 
गगनभेद  आवाजात सव मंडळ  ओरडली,"more  ा " 
 
 
 

 

 
  



वडंबन का य 
 

पाट  नाह  फुटली 
शाळा सटुली ! मी धुम ठोकली 

! 
पळता पळता धडक झाली 
हातची पाट  उडून पडली 

अरे चा हे काय फुटलीच नाह  
पण ते तर हणतात 

 
शाळा सटुली पाट  फुटली 
शाळा सटुली पाट  फुटली 

 
सांग ना आइ काय जाद ूझाली 
पाट  माझी फुटलीच नाह  

           अरे बाळा पाट  आता 
हुशार झाली 

अशी तशी फुटतच नाह  
सोडून तुला जाणार नाह  

     प ह या सारखी जड नाह  
अरे वा ! ह  तर मा या 

सारखीच 
धमाल धूडगूस म जा मःती 
मी तर आता िभणारच नाह  

   सुटली रे सुटली शाळा सटुली 
पाट  नाह  फुटली पाट  नाह  

फुटली ! 
मंगेश....! ९८८१४९०१४७ 

 
 



ौावणी िमिलंद मेढ  इय ा ९ वी  
                                                  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



इथे झाला बॉ ब ःफोट  
 
तर ितथे झाली दंगल  
नाह  जगवले ूाणी प ी  
कापले सारे जंगल  
पसरतोय आतंकवाद  
हा झाला आहे ददु य  
नाह  रा हली अवनी आता  
पवू  सारखी र य  
गर ब होतात अजुन   गर ब  
तर ौीमंत, आणखी  ौीमतं  
ा समाजाला लागले या 
कड मळेु  
लु  झाले पुरातन मंथ  
दाह  दशांम ये पसरला 
दहशत-अंधःकार  
लोकांम ये वाढलाय ःवाथ 
आ ण अहंकार  
ा सग यात कती जीव 
लागले पणाला….  
मी हणते, असे झाले तर  काय 
ा जगाला???   

                                  
                  -तनया  देवळे  
                                  
              इय ा ९ वी  
                             
                      [ड बवली] 
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