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लोककथा वाचण्यापूवी....... 

 

                        लोककथाांचा मळू हेत ूहा रां जन राहहला आहे. मनोरां जनाची साधने नसल्याने या 

साधनाचा वापर केला जाऊ लागला. पुढे याांना प्रबोधन, सांस्कार , परां पराांचां वहन याांची जोड हिली 

गेली. या कथा जगभर पसरल्या. मौहिक असनूही तयाांचा प्रचार व प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाला. 

आपल्या भारतातही लोककथाांचां भाांडार आहे. स्थाहनक प्रसांग, नावे लेवनू तयाच कथा हवहभन्न भागात 

साांहगतल्या जातात. तया कोणकोणतया मागााने पसरल्या हे जरी हनहित माहहत नसलां तरीही माणसू 

हा भटकत हिरत राहहला व सोबत ही मौहिक परां परा ही घेऊन हिरत राहहला. तयामुळे तया कथाांची 

बीजां िूरवर पोचली. काही कथाांतील साम्य पाहता ह्याची िात्री पटते. 

                      वापरता येतील. भोपाळ येथील ‘एकलव्य’ प्रकाशनाने अशा काही लोककथा एकत्र 

केल्या . तया मुलासाठीच्या शकै्षहणक कायाक्रमासाठी. मुलाांपयंत या कथा जाव्यात या हेतनेू. मी 

तयातील िहा कथा हनवडून तयाांचा मराठी भावानुवाि केला आहे. तो या माध्यमातनू मुलापयंत जायला 

हवा. या कथा परवानगीने वापरता येतील. याांचा वापर कोणतयाही आहथाक लाभासाठी करता येणार 

नाही. याची नोंि घ्यावी.  

                    

लोककथा वाचि हेत ू: 

1) ‘ऐकण्याची क्षमता हवकहसत करणे. 
2) स्वत: वाचनातनू अथा, आशय समजनू घेण्याची सवय लावणे. 
3) वाचन आनांि घेता येणे- यासाठी तयार करणे. 
4) परस्परसांबांध लावणे, स्वत;च्या अनुभवाशी ताडून पाहणे, आठवणे, कल्पना करणे. 
5) शब्िसांग्रह वाढवणे व शब्िाांचा अचकू वापर करणे.  
6) स्मरणशक्ती  व कल्पनाशक्तीला चालना िेणे. 
7) आस्वािक्षमता हवकहसत करणे. 
8) पररसर ,लोक,व्यवहार याांचे हनरीक्षण करायला हशकतील .  
9) भाषा ऐकतील व स्वत:लाही व्यक्त करतील. 
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लोककथा वाचण्या व साांगण्यापूवी थोडां महत्त्वाचां ...... 

 या कथा आपल्या भाषेत साांगा. तया आणिी हजवांत होतील. 

 कथा हावभाव, आवाज, आरोह-अवरोहाांसह ऐकवा. प्राण्याांच्या आवाजाची नक्कल करा. 

 कथा साांगताना मुलाांना जवळ घ्या. ही जवळीक मुलाांना तुम्हाला एका हवहशष्ट भावहनक 

पातळीवर जोडते. 
 नवीन शब्िाांचा उच्चार पुन:पुन्हा करा. तयातनू मुलां भाषा हशकत राहतात. 

 कथेशी बांहधत हचते्र व शक्य असल्यास हवडीयो जरूर िािवा. पण हे करताना मुलां कथेपासनू 

िूर जाणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल. 

 कथेतील पात्राांचा अहभनय करणे ही स्वाभाहवक गोष्ट आहे. मौहिक अहभव्यक्तीच्या 

हवकासासाठी हे एक सशक्त माध्यम आहे. 

 आपल्या मुलाांच्या वाचनाची पवूातयारी यातनू सहज शक्य आहे. तेव्हा ‘सोबत वाचन’ सराव िेत 

रहा. 

 अधनू मधनू प्रश्न का हवचारायचे ? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. कथातनू प्रश्न हवचारल्याने 

मुलाांना कथाांत सामील करून घेणे सहज शक्य होते. हे प्रश्न मुलाांची हजज्ञासा वाढवतात, 

ताहका कतेचा वापर करून हवचार करायला लागतात, कल्पना करणे, अांिाज बाांधणे व तयातनू 

पररसराचां भान येणां घडत जातां. तयामुळे प्रश्नाचां महत्त्वही कथेइतकां च आहे. 

 कथा वाचनू मुलाांना बोध हवचारत बस ूनका. हकां वा बोध साांगत बसहूी नका.मुलाांना कथाांचा 

आनांि घेऊ द्या. बोध अन उपिेशामुळे कथाांतील आनांि मरून जातो. तयापासनू िूर रहा. उलट 

मुलाांशी या कथाांवर चचाा करा. 

 काही कथा अध्यााच हिल्या आहेत. तया मुलाांसोबत पणूा करा. सुचव ूनका. मुलाांना जसां जमेल 

तसां करू द्या. कारण यातनू मुलां कल्पना करायला, आपल्याला काय वाटतां हे माांडायला 

हशकतात. 

 ............................................................................................................................................ 

मूळ कथा :'एकलव्य प्रकाशि ,भोपाळ'  
मराठी भावािवुाद: फारूक एस.काझी. 
िाझरा, ता.साांगोला, नि. सोलापरू.   9921380966 

farukskazi82@gmail.com 
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लोककथा : 1  
सरुता अि ररसडो. 
.............................................................................................................. 
एक मुलगी. सुरता नाव ततचं. आपल्या बाबा अन आयासोबत कामाला जायची. मुवडाच्या काळात मुवडं गोळा 

करायची, जांभळं गोळा करायची, लाकडं गोळा करायची.  

            सुरताजवळ एक पोपट होता.'तमठू्ठ' त्याचं नाव. दोघं खपू घट्ट दोस्त होत.े सुरता तजथं जाई ततथ ंतमठू्ठ सोबत 

जायचा.तमठू्ठ तपंज-यात राहत नव्हता. त्याला तजथं भटकाव ंवाटे तो भटकत अस,े अन तिरून सुरताकडे परत येत 

असे. 

        मनवडाचा मोसम होता. उन्हाळा असल्यान ेतदवस लवकर उगवायचा. सुरता ,बाबा अन ततची आया पहाटेच 

मुवड्याची िुलं वचेायला तनघून जायची. 

सुरताला बाबांनी बजावलं होत ं 

"ररसडो राती मवू्हडा खाणहे आवतलो. ततनाहदखेीन सांबातवन रोयज ु.च्यो आपहू मार नाखह"े 

(भालू रात्री मोहाची िुल ेखायला यतेात.  त्यांच्यापासनू सावध रहा. त ेआपल्याला झपाटून मारतात.) 

            एके रात्री सुरता आपल्या बाजल्यावर झोपली होती. बाजल्याखाली तमठू्ठ झोपला होता. तेव्हा सुरताला 

एक सपन पडल.ं ततनं पातहल,ं सुरता,बाबा ,आया अन तमठू्ठ मुवडं गोळा करायला तनघाल ेआहते. मुवडं गोळा 

करता-करता सुरता बाबा-आया पासून दरू आली होती. तमठू्ठ ततच्या खांद्यावर बसलेला. 

एवढ्यात ततला एका झाडाखाली एक छोटासा ररसडो तदसला. त ेमुवडाची िुलं वचेून खात होतं. त ेतपल ूिारच 

सुंदर तदसत होतं. सुरता त्याच्याजवळ गेली, आतण ती दोघंही गप्पा मारू लागली. 

सुरताने त्याच्याशी गट्टी जमवली. 

        ररसडोने छोटे छोटे बूट घातले होते. तवतचत्र असे गोल गोल बूट. तमठू्ठ,सुरता अन ररसडो तमळून खळेत 

होते.मज्जा आली त्यांना खळेताना. 

इतक्यात ररसडोच्या आयानं ररसडोला हाक मारली. ररसडो म्हणाला ," थांब आलोच!" 

पण खळेण्याच्या नादात त्याच्या लक्षातच रातहल ंनाही. तो तवसरून गेला. थोड्या वळेात ररसडोची आया त्याला 

शोधत शोधत ततथ ंआली. आपल्या बाळाबरोबर सुरताला पाहताच ती जाम तचडली. आतण ततने सुरतावर हल्ला 

केला. इतक्यात तमठू्ठ अदंाज घेऊन "टें टें" करत वर उडाला व सुरतावर हमला करणा-या ररसडो आयाच्या नाकावर 

चोचीने वार केला. ररसडोची आया घाबरली अन माग ंसरकली.  

       संधी पाहून सुरता व तमठू्ठ दरू पळून गेल.े 

                सुरता झोपतेून जागी झाली तेव्हा तमठू्ठ अजनूही "टें टें" करत होता. अजनू उजाडलेलं नव्हतं. सुरताची 

आया ततला मुवडं गोळा करायला उठवत होती. 

................................................................................................................... 

ररसडो -अस्वल,भालू , मुवडा -मोहाची िुलं , आया –आई . (संवाद भाषा – पावरी.) 
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लोककथा : 2 
छोटुलां झाड  
………………………………………………………………….. 

      एका जगंलात एक छोटुलं झाड होतं. त ेवादळात हलायचं-डुलायच,ं उन्हात करपायच,ं पावसात तचबं तभजनू 

तनघायच.ं जगंलात ना-ना त-हचेी झाडं होती परंत ुह्या छोटुल्याची गोष्टच न्यारी होती. दसुरी झाडं ही तहरवीकच्च 

होती तर छोटुल्या मात्र काट्यांनी सजलेला. त्याला काटेच काटे होते. 

           छोटुल्याला याचं िार वाईट वाटायचं.सगळेजण मला घाबरतात अस ंत्याला वाटे. काट्यांच्या तभतीमुळे 

माझ्याजवळ कुणी यते नाही. कुणी मला हातही लावत नाही. तकती छान झालं असत ंजर माझी पान ंसोनेरी रंगांची 

असती. 

अगदी सोन्यासारखी सोनसळणारी !! 

       दसु-या तदवशी सूयय उगवला अन एक अजबगजब गोष्ट घडली. छोटुल्याचे सवय काटे नाहीसे झाल ेहोत ेअन 

त्यातठकाणी सोनेरी रंगांची पान ंउगवली होती. उन्हात ती नसुती लकाकत होती! छोटुल्या जाम खशु होता. 

          हळूहळू तदवस मावळला व रात्र पसरली. त्याचवळेी ततथं एक माणूस आला. त्याने पातहल ंकी झाडाला 

सोन्याची पानं लागलीत....त्यानं सवयच्या सवय पान ंतोडून आपल्या तपशवीत भरली व घेऊन गेला. 

           छोटुल्या उघडा-बोडका झाला. त्याला खपूच द:ुख झालं. 

"मला पानं असायला हवीत, पण सोन्याची नकोत. कोचेसारखी लकाकणारी पान ंअसतील तर भारी मज्जा यईेल! 

         दसु-या तदवशी सूयायच्या तकरणांत एक झाड झळाळून तदसत होत.ं तुम्ही ओळखलं का त ेझाड कोणत ंत?े 

ह.ं...बरोब्बर !! आपला छोटुल्या आता काचेच्या पानांनी नटून गेला होता. तो खपू खपू खशु होता. "असली पानं 

कधी पातहलीत का?" असं अगदी तो-यात बोलत होता. 

           अचानक आभाळ भरून आल ंअन सोसाट्याचा वारा सुटला. वादळवा-याने सारं जगंल गदगद हलू 

लागलं. वा-याच्या मा-यान ेछोटुल्याची काचचेी पान ंपार झडून गलेी.िुटून त्यांचा भगुा झाला. छोटुल्याच्या 

डोळ्यात पाणी आल.ं तो पुन्हा उघडा बोडका झाला. "मला आता सोन्याची नको अन काचेचीही नको....मला 

आता इतरांसारखी तहरवीगार पानं हवीत."छोटुल्या मनातल्या मनात खतंून म्हणाला. 
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          दसु-या तदवशी त्याने पातहल ंकी त्याच्या िांद्यांवर तहरवीगार पानं डोलत आहते. तो मनोमन खशु झाला.  

          इतक्यात ततथून जाणा-या एका बोकडाने छोटुल्याची तहरवी-तहरवी अन कोवळी पानं पातहल.ं त्याच्या 

तोंडाला पाणी सुटलं. त्यान ेछोटुल्याची सवयच्या सवय पानं खाऊन टाकली. ढेकर दते तो ततथून तनघनू गेला. छोटुल्या 

पुन्हा एकदा उघडा-बोडका झाला.  

दखुी आवाजात तो बोलला, " च्यामारी, नकोत आपल्याला सोन्याची, काचेची तकंवा तहरवीगार पानं....आपले 

पतहले काटे होते तेच बरे होते." 

…………………………………………………………………………… 

मळू कथा :'एकलव्य प्रकाशन ,भोपाळ'  
मराठी भावानुवाि: िारूक एस.काझी. 
नाझरा, ता.साांगोला, हज. सोलापरू. 
9921380966 
farukskazi82@gmail.com 
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लोककथा :3 

गोष्ट एका 'ख'ू ची  

 

        एक होता कोंबडा.त्याचं नाव 'ख'ू. नाव थोडं वगेळंच वाटलं ना ? त्याच ंअसं नाव का पडलं मातहतीय ? 

कारण तो जवे्हा जवे्हा आरवायचा तेव्हा तेव्हा 'कुक्कूड कंू' च्या ऐवजी 'कुक्कूड खू'ं करायचा. 

         तो तदसायला िार दखेणा होता.अगंातपडंाने भारदस्त, पांढराशुभ्र रंग,लालचुटूक चोच अन डोक्यावर 

डौलदार असा कलगीतुरा. 

         ख ूखपू हुशार होता. एक लबाड कोल्हीन बरेच तदवस त्याच्यावर डोळा ठेवनू होती. पण ख ूनेहमीच ततला 

चकमा दऊेन पळ काढायचा. त्यामुळे ख ूस्वत:ला खपू शहाणा समज ूलागला होता.  

            एक तदवस खलूा वाटलं आपण झाडाच्या उंच शेंड्यावर जाऊन बसाव.ं त्यानं पंख पसरून उडायला 

सुरवात केली. तो आता उंच िांदीवर बसणार इतक्यात जोरदार वा-याची झळूुक आली अन ख ूदणकन खाली 

पडला. त्याला पडललें पाहून सगळे प्राणी मोठमोठ्यान ेहस ूलागले. कुत्रा भों हों हों , भों हों हों करून हसत होता. 

तू स ांग बरां शेळी कशी हसत असेल? 

अन घोड  कस  हसत असेल? 

        ख ूला खपू राग आला. तो रागाने लाललेाल झाला. तो कॉक कॉक कॉक कॉक करून तवचार करू लागला. 

'ह ेसवयजण माझ्यावर हसल ेना! मी यांना असंतसं नाही सोडणार. सकाळ होऊ दते, अद्दल घडवतो यांना' 

           दसु-या तदवशी सकाळी ख ूउठला. अजनू सयुयकाका आलेही नव्हत.े सगळीकडे अधंार होता. ख ून ेपखंांनी 

डोळे चोळल ेअन जोरदार आळस तदला. सवयीप्रमाणे मानेला ताण दते तो 'कुक्कूड खू'ं असं आरवणार तोच तो 

थांबला. 

         तो आरवलाच नाही. त्याला कालचा आपला झालेला अपमान आठवला. कस ंसगळे त्याच्यावर हसले 

होते. आता यांची ितजतीच करतो. आता यांना कळेल माझ्यावर हसण्याच ेपररणाम. 

            ख ूआरवलाच नाही. त्यामळेु कुणी प्राणी जागाच झाला नाही. ख ूच ं'कुक्कूड खू'ं ऐकल्यातशवाय त्यांना 

सकाळी उठायची सवयच नव्हती. सगळे झोपून रातहले. 

             हळूहळू सयुयकाका वर वर आल.आधी त ेडोंगरावर तदसले,अन मग झाडांच्या शेंड्यावर तदसायला 

लागले. पण सगळेजण अजनूही गाढ झोपललेे होते. 

          झोपेत सगळे मस्त घोरत होत.ेकुत्रा भौरय $$$भौरय$$$$$भौरय$$$$$ असा आवाज करत घोरत होता. 

 

तू स ांग बरां शेळी कशी घोरत असेल? 

अन घोड  कस  घोरत असेल? 
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           हळूहळू सयुयकाका वर आल.े आता आपल्या ख ूला भूक लागली. त्याने इकडे पातहलं-ततकडे पातहलं, वर 

पातहलं-खाली पातहल.ं इतक्यात त्याला आठवलं की घोड्यासाठी भरपूर हरभरे ठेवलेल ेअसतील. ख ूनहेमी हरभरे 

खायचा प्रयत्न करायचा,पण घोडा त्याला खाऊ दते नसे. आज तर घोडा झोपलाय, चला आज आपण हरभ-यांवर 

ताव मारूया.  

             ख ूखाली उतरला अन हरभरे खाऊ लागला.त्याने भरपूर हरभरे खाल्ल.े खात रातहला, खात 

रातहला.....!!एवढं खाल्लं ,एवढं खाल्लं..की तो िुगनू एकदम टम्म झाला.  चेंडूसारखा !! त्याने एक जोरदार ढेकर 

तदली अन ततथंच धपाक्कन बसला. त्याला जाग्यावरून हलताच येईना.  

           इतक्यात ततथं एक कोल्हीन आली.  

ततनं कोंबड्याला पातहलं. अरे व्वाह !! याला तर जागचं हलता येईना, आज कुठं जाईल!! आज मी याला 

खाणााार. 

          ख ूतबच्चारा खपू घाबरला.  घाबरून तो मागे सरकू लागला, पण त्याला माग ेसरकणंही शक्य नव्हतं.  

          आता कोल्हीन त्याच्याकडे तजभळ्या चाटत सरकू लागली. ततचं तोंड उघडल ंहोत.ं ततचे धारदार दात 

चमकत होत.े लालबुंद जीभ सळसळत होती. ततच्या तोंडातून लाळ टपकत होती. ती गुरगुरत बोलत होती-"मी 

तुला खाणार!" "मी तलुा खाणार!"  

          कोल्हीन जवळ येऊ लागली. ख ूला ततचं काळं नाक अन चमचमते डोळे तदसत होत.े कोल्हीन झडप 

घालून ख ूची मान पकडणार इतक्यात ....... 

      ख ूला काहीतरी आठवलं. तो जोरात आरवला. 'कुक्कूड कंू'!!! ख ूचं आरवण ंऐकून सगळे प्राणी जागे झाले. 

त्यांनी पातहल ंकी कोल्हीन ख ूला पकडतये, कुत्र्याने धावत येऊन कोल्हीनीच ंशेपूट पकडलं. शेळी पळत पळत 

आली अन ततन ेकोल्हीनीला तशंग मारलं. घोडाही धावत धावत आला आतण त्यान ंकोल्हीनीला जोरदार लाथ 

मारली.कोल्हीन चेंडूसारखी वर उडाली व दणकन खाली आपटली. ततन ेकशीबशी धमू ठोकली. 

ती पुन्हा कधी तदसलीच नाही. 

तेव्हापासनू ख ूरोज तनत्यनेमान े'कुक्कूड कंू' करत आलाय..... 

#################################################################### 

मळू कथा : एकलव्य प्रकाशन , भोपाळ 
मराठी अनुवाि: िारूक एस.काझी 
नाझरा, ता.साांगोला, हज. सोलापरू 
8275459276 
farukskazi82@gmail.com 
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लोककथा:4 

आआआआआककककछीं !!!! 
………………………………………………………………………….. 
            

खपू वषाांपूवीची गोष्ट. खपू म्हणज ेतकती ह ेनाही सांगता येणार. हो पण िार जनुी गोष्ट आह ेएवढं नक्की! 

        तर काय होत ं,एका गावात एक माणसू रहायचा. त्याचं नाक िा$$$$र मोठं्ठ होतं. म्हणून लोक त्याला 

'मोठनाक्या' म्हणत. मोठनाक्याला आपलं नाक िार आवडायचं. तो सतत आपल्याच नाकाचं कौतुक करत 

रहायचा. कुणी त्याला भेटलं तर तो हात पुढं करायचं सोडून आपल ंनाकच पुढं करायचा. 

          एक तदवस मोठनाक्या बाजारात गेला. ततथ ंत्याला कोण भेटला मातहतीय? तुम्हाला कस ंमातहत असले 

म्हणा !! मीच सांगतो.तर मोठनाक्याला भेटला 'छोटनाक्या' !! 

      छोटनाक्याचं नाक अगदी छोटस ंहोतं. त्यामुळे ते त्याला अतजबात आवडायच ंनाही. छोटनाक्या जवे्हा कधी 

कुणाला भेटत असे स्वत:चा चेहरा लपवत असे. कारण त्याला भीती वाटे की लोक या छोट्याशा नाकावरून 

त्याची चेष्टा करतील. त्याच्यावर हसतील. 

       बाजारात छोटनाक्यानं मोठनाक्याला पातहलं तेव्हा त्याच्या मनात तवचार आला - " नेहमी नेहमी मीच का 

नाक लपवत तिराव?ं हा मोठनाक्या बघा  कसा नाक तमरवत तिरतोय"  

          छोटनाक्याला खपू राग आला.त्याच्या तखशात तांबड्या ततखटाची पुडी होती. त्याने त्यातलं काही ततखट 

हातात घेतलं. मोठनाक्यानं भेटताना नाक पुढं करण्याचा अवकाश, छोटनाक्यानं ततखटाच्या हाताने त्याचं नाक 

पकडलं.  

आआआआआककककछीं !! 

 आआआआआककककछीं !! 

आआआआआककककछीं !! 

मोठनाक्या तशंकावर तशंका दऊे लागला. तशंकतच रातहला. तशंकता तशंकता जतमनीवर गडाबडा लोळू लागला. तो 

एवढ्या मोठ्यान ेतशंकत होता की आसपासच ेतखडकी दरवाजहेी खडखडू लागल.े 

            छोटनाक्याला खपू खपू हस ूआलं. तो जतमनीवर लोळून हसत होता. तो हातपाय वडेेवाकडे करून हसत 

होता. तो एवढं हरसण्यात गुंतला होता की ह ेही तवसरला की त्याच्या हाताला अजनूही ततखट लागलेलं आह.े 

हसता हसता त्यान ेआपला हात आपल्याच नाकाला लावला.  

        आआआआआककककछीं !! आआआआआककककछीं!!! 

आआआआआककककछीं !! 

छोटनाक्याही सुरू झाला. 

तशंकताना त्याचं सगळं शरीर हवते उडायचं अन बााँब िुटल्यासारखा आवाज व्हायचा. 
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            छोटनाक्या अन मोठनाक्या एकमेकांच्या समोर येऊन तशंकत होते.इतक्यात धड्डाम असा आवाज 

झाला? तुला काय वाटतं कशाचा आवाज झाला असले? ......हाहाहा ...त्या दोघांच ंतशंकता तशंकता डोकं 

एकमेकांवर इतक्या जोरात आदळलं की धड्डाम असा आवाज तर झालाच, 

पण त्याचबरोबर त्यांच ंतशंकणंही बंद झालं. 

              छोटनाक्यानं मोठनाक्याकडे पातहलं. मोठनाक्यानं छोटनाक्याकडे पातहलं.  

ते दोघंही मस्त मजदेार तदसत होत.े एकमेकांचा अवतार पाहून त्यांना अचानक हसण्याची उकळी िुटली अन त्यांचं 

तशंकणं पुन्हा सुरू झालं.  

ते दोघं तशंकत होत,ेहसत होत.े हसत होते ,तशंकत होते....!!!! 

तशंकत होत,ेहसत होते !! 

हसत होत,े तशंकत होत े!! 

…………………………………………………………………..... 
मळू कथा : एकलव्य प्रकाशन, भोपाळ (मध्यप्रिेश) 
मराठी भावानुवाि : िारूक एस.काझी 
नाझरा, ता. साांगोला, हज. सोलापरू. 413308 
9921380966 
farukskazi82@gmail.com 
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लोककथा :5 

पािूबाई आनि मगर 
......................................................................................................................................................................... 

 एक होती मलुगी. 

ततचं नाव होत ंपानबूाई. 

ती तुझ्याएवढीच उंच होती. आता सांग बरं ती तकती उंच असले? 

पानांसारखी सारखी सळसळत रहायची म्हणनू ततच्या मायनं लाडानं ततचं नाव ठेवल ंपानूबाई. 

 पानूबाई कुठं राहायची मातहतीय? 

ती राहायची जगंलात. 

जगंलात ती आतण ततची माय रहायची. 

रोज सकाळी त्या जगंलात जोरदार वारं वहायचं. पानबूाई रोज नदीवर पाणी भरायला जायची.  

ती पाणी भरायला कशाची घागर न्यायची मातहतीय? 

तपतळेची घागर. 

 

तू प हहलीयस क  कधी हपतळेची घ गर? 

 

            एके तदवशी पानूबाई पाणी आणायला तनघाली. तेवढ्यात ततची माय म्हणाली, " बाय, जरा संबालून 

जाय. लोग म्हणत होते नदीत मगर आलीय.े आतनक घागर संबालनू आन." 

 

तुल  म हहतीय क  मगर कशी असते ती? 

तू मगर प हहलीयस क  कधी? 

 

पानूबाई तनघाली. 

खळेत, बागडत ,गाणी म्हणत ती पुढे चालली होती. 

झाडांच्या शेंड्यावर काय काय बसलंय ह ेएक हात डोळ्यांवर धरून टाच उंचावनू पाहत. 

झडुपामागे काहीतरी सळसळलं की हळूच वाकून बघत. 

घागर वाजवत. 

ततच्या बांगड्या अन घागरीचा छनछनन असा आवाज होत होता. 

 

बाय पान्याला चालली 

घागर वाज ेछनान्न छन्न छनान्न छन्न 
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बाय पाण्याला चालली 

वारं घुमतंय भनान्न भन्न भन्नान भन्न 

 

ती आपल्याच तालात गात चालली होती.नदी जवळ करत होती. 

        अन इकडे नदीत मोठ्या दगडांमागे मगर लपून बसली होती. ततला खपू खपू भूक लागली होती.ती मनाशीच 

तवचार करत होती- आता इथं कुणी आल ंरे आल ंकी मी लगचे त्याच्यावर झडप घालून त्याला खाऊन टाकणार. 

           थोड्या वळेात पानूबाई नदीजवळ आली. नदीकाठावर बसून ततने तपतळी घागर पाण्यात बुडवली.  

तेव्हा काही आवाज झाला.  

 

 घ गर प ण्य त बुडवत न  कस  आव ज झ ल  असेल ?  

 

         पानूबाई घागर भरून पाण्याबाहरे काढणार इतक्यात.......काय झाल?ं 

इतक्यात मगरीन ेपानबूाईवर झडप घातली.ततचं तोंड ह ेअस$ं$$$$$$ मोठं झालेलं. ततचे अनकुचीदार दात 

पानूबाईला पकडणार इतक्यात.....  

इतक्यात , पानूबाईने मागचा पुढचा तवचार न करता सरळ तपतळेची घागर मगरीच्या जबड्यात घातली. 

घागर अडकली मगरीच्या जबड्यात...!! 

मगर आली तर होती पानूबाईला पकडून खायला, पण ततच्या जबड्यात अडकली ती तपतळेची घागर. 

मगर तबचारी गााँ...गााँ करत रातहली. 

आता पानबूाईची पचंायत झाली. कारण ततला तर घागर परत न्यायची होती. मायनं ताकीद तदली होती ना तशी! 

पण ततची घागर तर मगरीच्या जबड्यात अडकली होती.  

          पानूबाई न ेखपू प्रयत्न केला पण ततला यश काही तमळालं नाही. 

ततने काठी आणनू घागरीवर जोरात हाणली तेव्हा टन्न असा आवाज झाला... 

बाकी काहीच घडल ंनाही. 

        पानूबाई तशीच उभी होती.ततला तर घागर न्यायची होती. मगरीनं ओळखल ंहोतं की या मुलीला घागर 

पातहजचे, ती घागर घ्यायला आली की मी ततला खाऊन टाकणार. मगरही जाग्यावरून हलली नाही. 

          पानूबाईने गवताची एक लांब काडी आणनू मगरीच्या नाकात खपूसली. मगर िक्त मोठ्यानं तशंकली.  

 

मगर कशी हशांकली असेल? 

 

        मगर काही हलेना अन घागर काही काढता येईना. पानूबाईने खपू तवचार केला. पण ततला काय कराव ंह े

कळेना. 

        आता त ूततला मदत करायची. त ूतवचार करून बघ आतण पानबूाईने घागर कशी काढून घेतली असेल ते 

सांग.पानूबाईनं काय कराव ंकी ततचा जीवही वाचेल व घागरही परत तमळेल. कर कर तवचार कर आतण ही कथा 

पूणय कर.  
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……………………………………………………………………………………………………………. 

मळू कथा: एकलव्य प्रकाशन,भोपाळ 
मराठी भावानुवाि: िारूक एस. काझी   नाझरा,ता.साांगोला, हज. सोलापरू   8275459276 

लोककथा: 6 

आबलीची माांिरी 
################################################################################# 
 

        आबलीच्या घरी नेहमी एक मांजरी यायची. ती कधी खचुीखाली लपलेली असायची तर कधी खाटेखाली. 

मांजरीचा रंग पांढरा होता. त्यावर काळ्या आतण तपवळ्या रंगांच ेतठपके होत.े  

ती म ांजरी कशी हिसत असेल य ची कल्पन  करून हचत्र क ढून ि खवशील ? 

अशी ही रंगतबरंगी मांजरी आबलीला खपू आवडायची. आबली जवे्हा जवे्हा ततला पाही, ततला पे्रमाने चुचकारी. 

"मनी माझी मनी. म्याऊं ...म्याऊं..." पण मांजरी आबलीला जवळ यतेाना पाहून धमू ठोकत असे. आबलीला 

वाईट वाटायचं. आबलीला वाटायच ंआपण मांजरीबरोबर मैत्री करावी. पण मांजरी ततला जाम घाबरायची. मांजरी 

मागे एकदा आबलीच्या मायचा मार खाता खाता वाचली होती.म्हणून ती जाम टरकून होती. 

       तुला प्रश्न पडलाय ना काय झाल ंहोत ंम्हणून? हां ....तर ऐक. काय झालं होत,ं मायनं आबलीसाठी पेल्यात 

दधु आणलं होत.ं मायन ंपातहल ंकी आबली खळेायला म्हणून पसार झालेली. ततने पेला ततथंच मोठ्या पेटाड्यावर 

ठेवला आतण आबलीला बोलवायला बाहरे गलेी.  

          मांजरी ततथंच कुठंतरी दडून बसललेी. माय जाताच ततने पेल्यातलं दधु प्यायला सुरवात केली. 

म ांजरी िुध हपत न  कस  आव ज होत असेल? 

इतक्यात मायन ंमांजरीला दधु तपताना पातहल.ं ती जोरात ओरडली."अरे! ह्या मांजराला िेका कुनी बातहर. सगळं 

दधु तपऊन तगली "  

       मायच्या आवाजानं मांजरी दचकली अन गडबडीत धक्का लागून पेला खाली पडला. सगळं दधु सांडून गेलं. 

मायला राग आला. ततच्या हातात आबलीचा खळेण्यातला मातीचा बलै होता. ततन ंतो अगंणातनं आबलीच्या 

हातातन ंआणला होता. ततने तो बैल मांजरीला िेकून मारला. आबलीच्या मायचा नमे काय लय भारी नव्हता. 

चुकलाच! मांजरी सटकली बाहरे अन बैल जतमनीवर पडून िुटला.  

           आबलीला खळेताना कुणी अडवलेल ंआवडायचं नाही. खळे थांबवनू दधु तपणं तर नाहीच नाही. मांजरीनं 

दधु सांडलं ह ेपाहून ती खशु झाली. मांजरी ततला 'खास मैतत्रण' वाटू लागली. पण आपला आवडता बैल मायनं 

िोडला ह ेबघनू ती रडायला लागली. "माय, तू मनीला का मारल?ं मारलं ती मारल ंवरनं  माझा बैलबी का 

िोडला?"  

            मायला वाईट वाटलं. आपल्यामुळे आबलीचा लाडका बैल िुटला. 

"बाय,े रडू नग.ं मी आनीन तुला नवीन बलै." 

"मनीवरबी पे्रम करायचं. त ूमारलं ततला." आबली िुसिुसत बोलली. 
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माय मांजरीवर पे्रम करायला तयार नव्हती. 

"ती मांजरी बेकार हाय. नुकसान करती. ततच्यावर माया करायला नाय जमायचं.पन मी तलुा कंुभाराकडन ंनवीन 

तचखलाचा बलै आनून तदती." 

आबली तवचारात पडली. माय अस ंकस ंवागत े? मला म्हणत ेहट्ट करायचा नाही अन स्वत:चा हट्ट मात्र सोडत 

नाही. 

तुझी म य व गते क  असां कधी ? कधी व गते ?  

         काही तदवसांनी मायला मांजरीवर पे्रम करावचं लागलं.माय खोलीत सामान आणायला गेली होती.ततनं 

पातहलं. घरात सामान ठेवलेल्या खोलीत आंबे ठेवायच्या डालग्यात गवताची गादी करून मांजरीने पाच तपल्लांना 

जन्म तदला होता.  

छोटी छोटी तपल्लं 

डोळे तमटलेल े

इकडं -ततकडं वळवळणारी 

          मांजरी मायला पाहून पळ काढायच्या बेतात होती.पण तपलांना सोडून जाणं ततच्या तजवावर आलं होत.ं 

म्हणून ती एका कोप-यात जाऊन उभी रातहली. माय काहीच बोलली नाही. बाहरे जाऊन एका मोठ्या वाटीत दधु 

घेऊन आली. डालग्याच्या शेजारी वाटी ठेवनू माय बाहरे तनघून गलेी. 

          खोलीत कुणी नाही ह ेपाहून मांजरीने दधुावर ताव मारला.आबलीला नवल वाटलं, मांजरीनं दधु तपलं 

म्हणून ततला मारणारी माय आज स्वत:च मांजरीला दधु पाजत होती. आबलीला मायच ंह ेबदलेल ंरूपडं खपूच 

आवडलं.  

             आबली मांजरांच्या तपल्लाकंडे जायचा हट्ट करायची, पण माय जाऊ नाही द्यायची. मायनं आबलीला समजावलं की 

त ूसारख ंततथं गेलीस तर मांजरी घाबरून जाईल आतण तपलानंा घऊेन दसुरीकडे तनघनू जाईल. आबलीला मायचं म्हणण ंपटलं, 

मांजरीनं तपलांना घेऊन जाणं तलुाही आवडलं नसतं. म्हणनू ततने मांजरी असलेल्या खोलीत जायच ंनावही काढलं नाही.  

             पण आबलीचं मन सतत मांजरी अन ततच्या तपलांच्या आसपासच भटकायचं. ती गबुगबुीत तपल्ली, एक पणूय काळंय 

अन बाकीची त्यांच्या मायसारखीच.रंगीतबरंगी. आबलीला वाटायचं आपण तपलांना दधु नऊेन पाजाव.ंदधु तपऊन ती लवकर 

मोठ्ठी होतील.मोठ्ठी होऊन आबलीबरोबर खळेतील. 

          एके तदवशी दपुारी माय जरा पडली होती. ततला जाग आल्यावर ततन ेआबलीला पातहलं. ती कुठंच तदसत नव्हती. मायनं 

अगंणात पातहलं. पण ती तदसनेा. ततला आबलीचा आवाज आला. ततनं पातहलं तर सामानाच्या खोलीच्या तखडकीतनं आबली 

कुणाशी तरी बोलत होती? ती कुणाशी आतण काय बोलतीय ह ेपाहण्यासाठी माय जवळ गेली. पाहते तर आबली डालग्यातल्या 

तपल्लांशी बोलत होती. मांजरी बाहरे गेलेली होती. 

तुल  क य व टतां, आबली क य क य बोलत असेल हपल ांशी? 

आबलीचं अन तपलांचं बोलणं तसचं सरुू रातहलं.माय भान हरपनू ऐकत होती. आबलीचं बोलणं आपल्यामळेु बंद होऊ नये 

म्हणनू ती तशीच परत तनघनू आली. येताना ततने मनोमन ठरवलं की ती आता मांजरीला बाहरे काढणार नाही अन मारणारही 

नाही. त्यामळेु मांजरी अन आबली चांगल्या मतैत्रणी बनतील. एकमकेींवर प्रेम करत राहतील. 
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................................................................................................  
मूळ कथा : एकलव्य प्रकाशि, भोपाळ    मराठी भावािवुाद: फारूक एस.काझी 

लोककथा : 7 

खट्याळ माकड. 
.................................................................................................................................... 
एकदा काही माकडं झाडावर खळेत होती. 

कुणी िांद्यांना लोंबकळत होत ं, 

कुणी कोवळी पानं तोडून खात होतं. 

कुणी सावलीत दोन िांद्यांच्या मध ेमस्त झोपल ंहोत.ं 

कुणी एकमेकांची पाठ खाजवत होतं. 

अशी त्यांची मस्ती चालली होती. 

त्याच झाडाखाली काही लोक लाकूड कापण्याच ंकाम करत होते. माकडांच ंसारख ंत्यांच्याकडेच लक्ष होत.ं  

 

तुल  म हहतीय क  ल कडां क पण -य  व ल कड च्य  वस्तू बनवण -य ांन  क य म्हणत त? 

 

दपुार झाली. 

जवेणाची सुट्टी झाली. 

सगळे लोक जवेायला तनघून गेल.े 

माकडं हीच संधी शोधत होती. ती सवय माकडं खाली आली.  

 

म कड ांनी ख ली येऊन क य -क य गमती-जमती केल्य  असतील?  

 

       त्यातलं एक माकड भारी खट्याळ होतं. त ेसतत काही ना काही कुरापती काढत राही. काही तरी अगाऊपणा 

करी अन अडचणीत येई.   

 

तू कधी अस  अग ऊपण  करून अडचणीत आलीयस /आल यस क ? 

क य क य झ लां होतां ते मल  स ांगशील? 

      

          खट्याळ माकड एका मोठ्या ओडंक्यावर बसलं. तो ओडंका मधोमध तचरलेला होता. ती चीर तशीच 

रहावी म्हणून त्यात एक पाचर लावली होती. खट्याळ माकडाने ओडंक्यावर बसून ती पाचर हलवायला सुरवात 

केली.  

प चर हलवल्य वर क य झ लां असेल ? 
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बरोब्बर !! ती पाचर तनघाली अन तचरललें लाकूड पुन्हा तमटलं. 

चीर तमटताच खट्याळ माकड जोरात कळवळून ओरडायला लागलं. 

काय झालं त्याला मातहतीय? 

खट्याळपणाच्या नादात त्याची लांब शेपटी त्या तचरेत अडकली आतण तो वदेनेने कळवळू लागला. 

इतक्यात काम करणारे लोक परत आल.े 

बाकीची सवय माकडं घाबरून झाडावर जाऊन बसली. पण खट्याळ माकड अजनू वदेनेन ंकळवळत होतं. 

काम करणा-या लोकांनी ते पातहलं. 

त्यांना तवचार पडला की आता या माकडाची शेपटी बाहरे कशी काढायची? 

 

क म करण -य  लोक ांत क य चच ा झ ली असेल? तय ांनी आपल्य  खट्य ळ म कड ची सुटक  कशी 

केली असेल?? 

 

तुम्हीही खपू खट्याळ आहात, आता तुम्हीच सोडवायचं आपल्या खट्याळ माकडाला. सोडवणार ना? 

 

मी वाट पाहीन तुमच्या उत्तराची. 

 ........................................................................................................................................... 
 

मळू हहांिी कथा: एकलव्य प्रकाशन,भोपाळ 
मराठी भावानुवाि: िारूक एस. काझी 
नाझरा,ता.साांगोला, हज.सोलापरू 
8275459276 
 farukskazi82@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:farukskazi82@gmail.com
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लोककथा : 8 

िग नकत्ती मोठ्ठां आहे....! 
…………………………………………………………………………. 
 

             खपू वषाांपूवीची गोष्ट. एका बागेत एक गोगलगाय रहायची.  

 

तू गोगलग य प हहलीय क ? ती कशी असते म हहतीय? 

 

ती बाग खपूच छोटीसी पण सुंदर होती. गोगलगायीन ंआपलं बरचस ंआयुष्य ततथचं राहून घालवलं होतं. ती खपू 

हळूहळू चालायची. त्यामुळे बागेच्या या टोकापासून त्या टोकापयांत जायला ततला दोन तदवस लागायचे. बरेच 

तदवस रातहल्याने ततला बागेचा कोपरान कोपरा मातहत झाला होता. 

 

तुल  क य व टतां गोगलग य क य - क य ख ऊन जगत असेल? 

 

         बागेचा कोपरान कोपरा जरी मातहत असला तरी गोगलगाय कधी कधी तवचार करायची. या बागेच्या बाहरे 

काय काय असेल? कसं असेल बाहरेच ंजग.?? 

             बागेच्या तभंतीला एक तछद्र पडलं होतं. गोगलगाय ते रोज पाहत असे. ततला आठवल ंततची आई नेहमी 

म्हणायची, " जर तू जास्त खोडकरपणा केला तर मी तलुा त्या छ्द्द्रातून बाहरेच्या जगात ढकलून दईेन. " 

 

तू खोड्या केल्यावर तुझी आई तुला काय म्हणते ? आम्हाला पण सांग की ती गमंत! 

 

बरेच तदवस तवचार केल्यावर गोगलगायीन ेतछद्रातून बाहरे जाण्याचा प्लनॅ आखला. "मी बाहरे जाऊन पाहीन की 

बाहरे जग आह ेतरी कस?ं" 

असं म्हणत ततने आपलं सामान गोळा केल ंआतण तनघाली. 

 

गोगलग यीच्य  स म न त कोणकोणतय  वस्तू असतील बरां?अन हतनां ते स हहतय कुठां ठेवलां असेल बरां? 

 

           दसु-या तदवशी पहाटे पहाटे ती प्रवासाला तनघाली. हळूहळू बाग माग ेपडू लागली. तछद्रातून ती लवकरच 

बाहरे पडली. ततने बाग मागे टाकली होती. कायमचीच ! 

          तछद्रातून बाहरे येताच गोगलगाय चतकत झाली. ततची नजर तजथपयांत जात होती ततथवर मोठं्ठच्या मोठं्ठ 

मैदानच होत.ं  
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         खरंतर ते मुलांचं खळेाच ंमैदान होतं. पण गोगलगायीनं एवढी मोठी जागा कधी पातहलीच नव्हती. 

 "व्वाह ! ह ेजग तकत्ती मोठं्ठ आह!े" गोगलगाय हरकून म्हणाली. ततचे छोटे छोटे डोळे लकाकत होते. 

        गोगलगाय डोळे भरून सवय पाहत होती तवे्हाच खडखड आवाज झाला. गोगलगाय जाम घाबरली. ततला 

वाटलं आभाळच पडल ंकी काय? अन ती "आई गं!" असं म्हणत जोरात ओरडली. नतंर ततच्या तीच स्वत:वर हस ू

लागली. कारण ततच्या अगंावर एक करड्या रंगांचं वाळलेलं पान पडल ंहोत.ं 

"व्वाह !! ह ेजग तकती मजदेार तठकाण आह!े" ती हसत हसतच म्हणाली. 

            गोगलगाय पुढं पुढं तनघाली. रस्त्यात एक दगड पडलेला होता. ततला वाटलं तकत्ती मोठा डोंगर आह ेहा! 

ती त्यावर चढून जगाला उंचावरनं पाहू लागली.  

 

            हतने िगड वर चढून क य क य प हहलां असेल?    

           

               पुढं आल्यावर ततन ेपतहल्यांदा लाल मुगं्या पातहल्या. त्या आपल्या हडकुळ्या-लांब पायांनी सतत 

इकडे-ततकडे करत होत्या. एक खार टुणूक टुणूक उड्या मारत एका झाडावरून दसु-या झाडावर पळत होती. 

गोगलगायीला दरूवर एक चेंडू गडगडत जाताना तदसला.त्याच्या मागोमाग एका कुत्रा वगेाने पळत होता.  

"व्वाह ! या जगात सगळंच कस ंवगेाने घडतंय! बागेत सगळं कसं हळूहळू चालायच,ं अगदी माझ्यासारख ं!" 

              अचानक गोगलगायीनं असं काही पातहलं की ततला गरगरायला झाल.ं काय पातहलं ततनं अस?ं 

 गंमत ही होती की ततन ेआजवर बागतेली लहान सहान झाडंझडूुपंच पातहलेली होती. अस ंउंचच उंच सरळ 

आभाळात गलेेल ंझाड ततन ेपातहलचं नव्हतं. त ेखजरुाचं झाड होतं. ते ततन ंयाआधी कधीच पातहल ंनव्हतं. 

               आता ततने ज ेझाड पातहल ंत ेइतकं तवशाल होत ंकी गोगलगाय ते नीट पाहूही शकत नव्हती. ततच्या 

अगंावर ज ेपान पडल ंहोत ंतचे ते झाड. वडाच ं! ततचे डोळे आश्चयायने मोठाले झाल ेहोत.े अजनू मोठे झाल.े 

"व्वाह ! ह ेजग एक अदु्भत जागा आह!े ह ेजग तकत्ती तकत्ती मोठं्ठ आह े!! ह ेजग खरंच खपूच मोठं्ठ आह"े 

ततनं आता पक्कं ठरवल ंहोत ंकी याच मोठ्या जगात ती राहणार होती. 

इथंच मोठी होणार होती. 

............................................................................................................... 
 
मळू कथा: एकलव्य प्रकाशन,भोपाळ 
मराठी भावानुवाि : िारूक एस.काझी 
नाझरा,ता. साांगोला, हज. सोलापरू 
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लोककथा : 9 

पोपट आनि हरभ-याची डाळ 
.................................................................................................................  
 

एकदा एक पोपट शहरात तिरायला गेला. जगंलात कंटाळा आला होता. म्हणाला चला,तिरून येऊ. आला अन 

भटकायला लागला. भूक तर लागलेली. जवेायला काही तमळेना. असचं भटकत असताना त्याला एका वाळून खटु्ट 

झालेल्या झाडाच्या िांद्यामध्ये हरभ-याचा दाणा अडकलेला तदसला. पोपटाला वाटलं 'चला एक तर एक' असं 

म्हणत त्याने तो हरभ-याचा दाणा िोडला. अधाय भाग खाल्ला अन अधाय भाग घाईत िांद्यांच्या मधल्या जागेत 

अडकला. आता आली का पचंायत? त्याने प्रयत्न केला पण त्याला ते जमल ंनाही. 

              तो सतुारदादाकडे गेला. "सतुारदादा सुतारदादा, हरभ-याची डाळ बुंध्यात अडकलीय. मला तेवढी 

काढून दतेा का?" 

सुतारदादा म्हणाला, " मला काय नोकर समजलास की काय ?" 

पोपटाला राग आला. तो सरळ राजाकडे गलेा. "महाराज तुम्ही त्या सुतारदादाला मारा." 

राजा म्हणाला,"मला काय तुझा नोकर समजलास काय? चल पळ इथून" 

पोपट राणीजवळ गेला. 

"महाराणी, तुम्ही राजाला सोडून द्या त्यातशवाय ते सुतारदादाला माझी डाळ काढायला सांगणार नाहीत." 

राणी म्हणाली, "चल तनघ इथून. बरा आलाय शहाणा" 

मग पोपट सापाकडे गेला. 

"तू राणीला कडकडून चाव." 

साप म्हणाला, "पळ इथून...." 

पोपटाने ततथनू पळ काढला.. 

 

पोपट ने पळ क  क ढल  असेल? 

स प ांहवषयी तुल  क ही म हहती आहे क ? 

 

तो पळत पळत काठीजवळ आला.... 

काठीला म्हणाला, 

"तू सापाला मार, म्हणज ेतो राणीला चावले, मग राणी राजाला सांगून सुतारदादाकडून माझी बुंध्यात अडकललेी 

डाळ काढून दईेल." 

काठी जोरात ठकठकली, "पळ इथून." 

पोपट आगीजवळ गलेा.  

"काठीला जाळून टाक." 

आगीनंही त्याला पळवनू लावलं. 
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आता पोपट पाण्याजवळ गेला," तू आगीला तवझवनू टाक." 

पाण्यानंही पोपटाला पळवनू लावल.ं 

मग पोपट हत्तीजवळ गलेा. 

"तू पाण्याला शोषून घे." 

हत्तीनं सोंड वरून करून जोराने तचत्कार केला. 

 

तू हत्तील  हचतक र करत न  ऐकलांय क ? प हहलांय क ? 

 

तचत्कार करून तो बोलला. "माझ्याच्याने नाही होणार" 

पोपट मग मुगंीकडे गलेा. बोलला. 

"तू हत्तीला जोरात चाव." 

मुंगी तनघाली हत्तीचा चावा घ्यायला. 

 

तू मुांगील  कधी ह ांग ख ली प हहलांय क ? ती कसां च वते म हहतीय ? ती च वण्य स ठी कोणत  

अवयव व परते? 

 

मुंगीला पाहून हत्ती बोलला," मुंगीताई, मला नको चाऊस. मी पाणी शोषून घेतो ." 

पाणी बोलल,ं"हत्ती दादा,मला नको शोषून घेऊ.मी आग तवझवनू यतेो." 

आग बोलली,"अरे मला नको तवझव,ूमी काठीला जाळून यतेे." 

काठी घाबरली अन म्हणाली," तू मला नको जाळूस, मी सापाला मारायला जात.े" 

साप लटलटत म्हणाला,"काठीबाई, तू मला नको मारूस. मी राणीला चावनू येतो." 

राणी जाम घाबरली. "बाबा रे , मी राजाला सोडून दतेे पण मला नको चाऊस." 

राजा म्हणाला,"राणी मला नको सोडून जाऊस. मी सतुारदादाला सांगून येतो." 

राजाने सुतारदादाला सांतगतल,ं "जा आतण बुंध्यातून डाळ काढून द.े" 

सुतारदादाने डाळ काढून तदली. 

पोपटाने डाळ खाल्ली अन आनंदाने दरू उडून गेला. 

 

पोपटाचं काम तर झाल.ं 

पोपट ने जे केलां ते तुल  आवडलां क ?क  ते स ांगशील? 

............................................................................................................................................ 

 

मळू कथा: एकलव्य प्रकाशन,भोपाळ 
भावानुवाि : िारूक एस.काझी 
नाझरा, ता.साांगोला, हज. सोलापरू. 
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लोककथा : 10 

अक्कल मोठी की म्हसै....... 
................................................................................................................ 
 

एक होता हत्ती अन एक होता मगरू. 

हत्ती जगंलाचा राजा अन मगरू नदीचा राजा. दोघांत घट्ट मैत्री होती. 

एक तदवस दोघे तमत्र नदी काठावर बसून बढाया मारत होते. एकमेकांच ेपराक्रम एकमेकांना सांगत होत.े  

ततथंच एक कासव बसनू त्यांच्या बढाया ऐकत होतं.  

 

तू क सव प हहलांय क  कधी? 

तय चां च लणां , पोहणां अन तय ांची छोटी छोटी हपल्लां प हहलीत क  कधी? 

 

दोघांच ंबोलणं ऐकून त्याच्या डोक्यात काय आलं कुणास ठाऊक. ते घसा साि करून बोलल,ं "तुम्हा दोघांसारख ं

बलवान या जगात दसुरं कुणीच नाही. पण तुम्ही माझ्याबरोबर शययत लावाल का?" 

यावर हत्ती अन मगरू मोठमोठ्यान ेहसू लागल.े 

हत्ती हस ूआवरत बोलला, " तू माझ्याबरोबर शययत लावाशील की मगरूबरोबर?" 

"तुम्हा दोघांशीही. पाहूया आपल्यात सवाांत बलवान कोण आह?े" कासव धाडसानं बोललं. 

हत्ती अन मगरू नवलानं कासवाकडे पाहू लागले. कासव डोक्यावर पडलं की काय असं त्यांना वाटू लागल.ं 

हत्तीनं तवचारलं , "पतहल्यांदा कुणाशी शययत लावणार?" 

कासवाने तवचार केला अन पटकन उत्तर तदल,ं "पतहल्यांदा हत्तीदादा तुमच्याशी शययत ." 

हत्तीनं मोठ्यानं तचत्कार केला. 

 

तू हत्तीि ि ल  हचतक रत न  ऐकलांय-प हहलांय क य? 

 

हत्ती मोठ्या आवाजात बोलला, "तयार हो आता लढायला." 

कासव बोलल,ं " मी तयार आह.ेपण, आपण कुस्ती नाही खळेणार आहोत." 

"हाँ !! कुस्ती नाही खळेायची? मग काय करायच?ं" हत्तीनं नवलान ंतवचारलं. 

कासवाने समजावलं, " हत्तीदादा, आपण काही शत्र ूनाही. त्यामुळे शत्रसूारख ंनाही लढायचंय आपल्याला. 

आपल्याला तर िक्त आपली ताकद आजमावायचीय." 

"ती कशी आजमावायची ?" हत्तीने मधचे प्रश्न तवचारला. 

"बघा, मी माझ्या पायाला एक कासरा बांधणार अन पाण्यात जाणार. तुम्ही कास-याच ंदसुरं टोक धरून मला 

बाहरे  ओढायचं. तुम्हाला जर मला बाहरे काढणं जमलं तर तुम्ही तजकंाल व मी हरेन. पण जर मला बाहरे काढणं 

जमलं नाही तर मात्र तुम्हाला हार मान्य करून इथून जाव ंलागेल. आह ेमंजरू ?" 

mailto:farukskazi82@gmail.com
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हत्ती म्हणाला, "आह ेमंजरू. कासरा आण जा." 

कासवाने एक भला मोठा व लांबलचक कासरा आणला. त्यान ेएक टोक हत्तीकडे तदलं अन एक टोक आपल्या 

पायाला बांधल.ं कासव नदीच्या पाण्यात तशरलं. 

           नदीचं पात्र खपू खोल होत.ं खोल पात्रातच एका भल्या मोठ्या खडकावर कासव आपल्या कुटंुबासह 

रहायचं.  

त्याने कास-याचा एक वढेा खडकाला तदला अन खडकावर तनवांत बसला. पाण्याबाहरे तोंड काढून तो म्हणाला,  

"हत्तीदादा, ओढा कासरा." 

हत्ती मोठ्या तो-यात कासवाला ओढू लागला. पण तो काही ओढला जाईना. पूणय जोर लावनू पातहला. पण कासव 

काही ओढलं जाईना. हत्ती घामघेूम झाला पण कासव काही ओढलं जाईना. शेवटी कचकन कासरा तुटला आतण 

हत्ती ततथंच कोलांडी उडी खाऊन धडामकन पडला.  

सवय प्राणी हा-हा, ही-ही, हू-हू, ह-ेह ेअशी ह ची बाराखडी म्हणत हस ूलागले. हत्तीची पुरती सोंड कापली गेली 

होती. तो पाय आपटतच ततथनू तनघून गेला. जाताना त्यानं सगळ्या प्राण्यांना तचत्कारून घालवनू तदलं. 

 

सोंड क पली गेली म्हणजे नेमकां  क य झ लां असेल बरां? 

 

आता आली मगरूची बारी. 

तो हत्तीदादाची गत बघून आधीच जाम टरकला होता. तरी उसन ंअवसान आणून तो अगदी तचडून म्हणाला, 

"कासवा, मी दाखवतो तुला मजा. आण नवीन कासरा." 

कासव हसनू म्हणाल,ं " आणतो मगरूदादा. पण यावळेी तुम्ही पाण्यात अन मी जतमनीवर असेन." 

"आह ेमंजरू. मीही तुला तेच सांगणार होतो. कासरा आण लवकर." 

 

कासवाने एक मोठा दणकट व लांब कासरा आणला. 

एक टोक पायाला बांधलं अन दसुरं मगरूला दऊेन टाकलं. मगरून ेधप्पकन पाण्यात उडी घेतली. 

आता मगरूची मजा पहायला सगळे पाण्यातले प्राणी जमा झाले होत.े  

जतमनीवर कासवातशवाय कुणीच नव्हतं. 

कासवाने पटकन कास-याचा एक वढेा झाडाभोवती तदला. अन मोठ्यान ंओरडला. 

"मगरूदादा, ओढा लवकर." 

 

आत  तू स ांग बरां पुढां क य झ लां असेल? 

पुढची कथ  तू पूणा कर अन तय चां एक छ नसां हचत्र क ढ. 

.............................................................................................................................................. 

मळू कथा:  एकलव्य प्रकाशन, भोपाळ. 
मराठी भावानुवाि : िारूक एस. काझी  नाझरा, ता. साांगोला, हज. सोलापरू 
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