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फंगारच्मा छोट्मा गालात एक न्हाली याहत 
होता, त्मारा त्माचा व्मलसाम पाय 
आलडामचा. तो रोकांचे केस काऩतांना आणण 
दाढी करून देतांना त्मांना साऱ्मा योचक गोष्टी 
सांगत असे. ऩण जय कोणी न्हाव्मारा द ुःखी 
कहाणी सांगगतरी तय तो त्मा भाणसारा 
त्माचे ऩैसे ऩयत कयत असे आणण म्हणे की, 
मा ऩैळाची भाझ्माऩेऺा त राच जास्त गयज 
आहे,” त्माभ ऱे न्हाली योज रयकाम्मा हाताने 
घयी मेत असे. 



 न्हाव्माच्मा फामकोरा आऩल्मा नलऱ्माचा प्राभाणणकऩणा आलडत होता.  
ऩण ती ततच्मा ऩतीच्मा मा सलमीरा कंटाऱरी होती.एके ददलळी ऩत्नीने 
न्हाव्मारा सांगगतरे, “घयात नेहभीच खामरा काही नसते.त भच्मा 
उदायतेच्मा नादात त म्ही घयच्मा रोकांच्मा गयजा वलसरून जातात.” 

भग न्हाव्माच्मा फामकोने त्माच्मा हातात लस्तया, कात्री, 
आयसा आणण कंगला ददरा, “आभच्मा खाण्माची 
व्मलस्था होईऩमतं घयी ऩयत मेलू नका.” 



त्मानंतय नाव्हाने द सऱ्मा 
गालात जाण्माचा तनणणम 
घेतरा.त्मारा लाटरे 
अनोऱखी रोकांकडून काभाचे 
ऩैसे घेणे सोऩे जाईर. भग 
त्माने आऩल्मा ह्तत्माऱ्मांची 
वऩळली उचररी आणण दयू 
द सऱ्मा गालात जामरा 
तनघारा. यात्री लडाच्मा  
झाडाखारून न्हाव्ही चाररा 
होता, तेव्हा त्मारा ते झाड 
झोऩण्मासाठी चांगरे लाटरे. 



 त्मा झाडालय एक फह त याहत होत.े जेव्हा न्हाली घोरू रागरा, तवे्हा 
बूत झाडालरून खारी उतयरे आणण त ेजोय जोयात हसू रागरे, 
ओयडू रागरे. “हा! हा! हा! आज यात्रीसाठी  भरा खूऩ चवलष्ट खाणं 
मभऱारं.” ब ताचा आलाज ऐकून न्हाली जागा झारा.  



 तसं तय न्हाली खूऩ घाफयरा होता. ऩण त्माने ऩटकन वलचाय केरा 
आणण तो ही जोयजोयात ओयडामरा रागरा, “हा! हा! हा!” भरा 
त झी काही बीती नाही, भी बूत ऩकडणाया न्हाली आहे!” भग 
न्हाव्माने आऩल्मा वऩळलीतून आयसा काढरा आणण तो आयसा 
ब ताच्मा चहेऱ्मासभोय धयरा. “फघ, मा बमंकय ब तारा, ज्मारा भी 
आता–आता ऩकडरं आहे. भी त राही ऩकडून मा वऩळलीत फंद 
कयेन.ऩऱून जाण्माचा प्रमत्न करू नको. तू श्जथे जाळीर ततथून 
भाझी वऩळली त रा ळोधून काढेर.” 



ब ताने प्रथभच आऩल्मा आम ष्मात आयसा ऩदहरा 
होता.माआधी त्माने आयसा ऩादहराच नव्हता. त्माभ ऱे तो 
स्लतुःच ेप्रततबफफं ओऱखू ळकरा नाही. “ह जूय, त म्ही जे 
सांगार त ेभी कयेन, ऩण कृऩा करून त म्ही भरा त्मा 
वऩळलीत एका बमंकय बूता फयोफय टाकू नका.” 
  

“ठीक आहे,”न्हाली म्हणारा, “आज यात्री भी त झ्मा 
झाडाखारी झोऩतो. सकाऱऩमतं तू भरा एक हजाय 
सोन्माच्मा भोहया आणून दे, नाहीतय त रा वऩळलीत फंद 
करून टाकतो.”  
ब ताने आऩरी नजय त्मा वऩळलीलय टाकरी, आणण तो 
ततथून छ भंतय झारा. 



जेव्हा सकाऱी न्हाली उठरा, 
तवे्हात्माने त्मारा एक हजाय 
सोन्माच्मा भोहया ददल्मा. 

 “खूऩ छान,” न्हाली म्हणारा., “भाझा अजून एक 
आदेळ ऐक.भाझ्मा घयाजलऱ एक भोठे गोदाभ फांध 
आणण उद्मा सकाऱ ऩमतं ते तांद ऱाने बरून टाक. 
तेव्हाच भी त रा भाझ्मा जादभूधून भ क्त कयेन.”  
“उद्मा ऩमतं हे सगऱं कयणं ळक्म नाही,” बूत हात 
जोडून म्हणारं. “भाझ्मा आदेळाचं ऩारन कय, नाही तय 
त झ ंसायं जीलन मा फंद वऩळलीत सडून जाईर.”  
त्मानंतय ब ताने एक खोर वलास घेतरा आणण ततथून 
ते तनघून गेरे. 
 



घयी आल्मालय न्हाव्माने आऩल्मा फामकोरा सोन्माने बयरेरा 
हंडा दाखलरा. न्हाव्माने ततरा ब ताची सगऱी कहाणी स द्धा 
सांगगतरी. 
  “भी त भच्मा ह ळायीलय खूऩ ख ळ आहे,” ऩत्नी ख ळ होलून 
म्हणारी. “चरा आता आऩरी गरयफी नष्ट होण्माच ेददलस आरे 
आहेत..”  



 ब ताने खूऩ भेहनत केरी. गोदाभ केल्मानंतय तो एक एक 
करून तांद ऱाच्मा गोण्माने त ेबरू रागरा. जेव्हा ब ताच्मा 
काका तयंगत ततथे आरा. त्माने कधी ब ताने एलढी भेहनत 
केल्माच ेफतघतरे नव्हत.ेतवे्हा काका जोयात ओयडरा, “तू हे 
सगऱं काम कयतो आहे?” 



ब ताने यागायागाने हऱू आलाजात सांगगतरे, “मा घयात एक खूऩ 
ळश्क्तळारी भाणूस याहतो. तो बूतांना ऩकडण्मात उस्ताद आहे. भरा आज 
संध्माकाऱ ऩमतं हे काभ संऩलामचं आहे, नाहीतय तो आऩल्मा वऩळलीत 
भरा फंद कयेर. आणण ततथे आधीच एक बमानक बूत कैदेत आहे. 

 काकारा आऩल्मा ऩ तण्माचा खूऩ याग आरा. “अये गाढल,त रा एलढंही 
भादहत नाही की भन ष्माची कोणतीही ताकद आऩल्मालय काभ करू 
ळकत नाही. तू आता भाझ्माफयोफय चर.आऩण त्मा भाणसारा चांगरी 
अद्दर घडल.ूभग तो बूतांना भान द्मामरा मळकेर.” 



त्मानंतय दोन्ही ब त ेन्हाव्माच्मा घयाच्मा णखडकी जलऱ 
गेरे. 
भग काका ब ताने जोय जोयात हसून म्हटरे, 
“हा!हा!हा!” आज भी मा भाणसारा खाऊन टाकणाय. 
चर ऩ तण्मा आऩण दोघे मभऱून खाऊन टाकू. आऩण 
त्मारा मळजलून खाल्रे तय अगधक चांगरे होईर.” 
 

ऩण काका ब तारा आवचमण लाटरे जेव्हा त्माने ऩादहरे 
की न्हाव्माच्मा चहेऱ्मालय कोणतीही बीती त्मारा 
ददसरी नाही. 
  

भग न्हाव्माने ऩ तण्मा ब तारा म्हटरे, “तू भाझा आदेळ 
ऩाऱरा आणण सगऱी काभे केरी. आता तू भ क्त आहे.” 
भग काका बूताकड ेफघत न्हाली म्हणारा, “आता 
त झ्मा जागी मा ब तारा वऩळलीत फंद कयतो. 



 हे ऐकून काका ब तारा याग आरा. “एका बूता 
फयोफय असे फोरण्माची त झी दहभंत कळी झारी?” 
त ेओयडरे. 
तवे्हाच न्हाव्माने भोठा आयसा काका ब ताच्मा 
चहेऱ्मा सभोय ठेलरा. 
“मा बूता फयोफय आम ष्म काढामरा त रा कसे 
लाटेर?” 



काका बूत आऩल्मा ऩ तण्माऩेऺा जास्त अक्करलान नव्हता.  

“ह जूय, आऩण काही ऩण कया ऩण मा बमानक ब ताच्मा फयोफय भरा 
वऩळलीत फंद करू नका. भी त भच्मासाठी दोन हजाय सोन्माच्मा भोहया 
घेलून मेईन. माऩेऺाही भोठे गोदाभ तांद ऱाच्मा ऩोत्माने बरून देईन.” 
“ठीक आहे, ”न्हाली म्हणारा. “जय तू त ेकेरे तय भी त रा सोडून 
देईन.” काका ब ताने त्माचा ळब्द ऩाऱरा. त्मानंतय काका बूत आणण 
ऩ तण्मा बूत न्हाव्मारा फघताच दयू ऩऱून जामच.े  



 त्मानंतय न्हाव्माने आऩरे फाकी ददलस आनंदात रोकांच ेकेस काऩत, 
दाढी कयत, आणण रोकांना यंजक गोष्टी सांगत घारलरे. आता तो 
मालय एलढा ख ळ होता की, तो गयजू रोकांना भनाऩासून भदत करू 
ळकत होता. अंत  


