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शी खूऩ जुनी गोष्ट आशे, आणण खूऩ दयूलयच्मा देळािी 
आशे. कडक थंडी ऩडरी शोती आणण गाय गाय लायं एका 
छोट्मा घयाच्मा िायी फाजूने लेगाने लशात शोते. 



घयात फफूश्का पयळी झाडत-ऩुवत शोती. िुरीत 
राकड ंघारत शोती. त्मा म्शातायीरा आऩल्मा छोट्मा 
घयात अवणाऱ्मा कभी वुख वोमींिा वुद्धा अभबभान 
शोता. फाशेय फपफ  ऩडत शोता आणण वू-वू कयत गाय 
शला लाशत शोती. ऩण फफुश्का आऩल्मा छोट्मा घयात 
िुरीवभोय फवून ळेकत शोती. शऱूशऱू ददलव वंऩरा 
आणण यात्र झारी. भग फफुश्कारा जोयात लाशणाऱ्मा 
शलेच्मा फयोफयि बफगूर ऩण ऐकू मेलू रागरा.   





 मािा अथफ काशी रोक नतच्मा घयाकड ेमेत शोते. त्मा 
घोऱक्मात वलाफत ऩुढे एक फपाफिी गाडी शोती आणण नतरा 
तीन ऩांढये घोड ेओढत शोते. 



त्मा फपफ  गाडीत तीन छान भाणवं फवरी शोती. 

त्मांनी गडद रार यंगािे येळभी अंगयखे घातरे शोते. 
त्मांच्मा डोक्मालय यत्नजडडत भुकुट शोते. फपाफच्मा गाडी 
भागे घोडसे्लाय शोते, आणण त्माभागे ऩामदऱ शोते. 



तो घोऱका फफुश्काच्मा छोट्मा घयावभोय मेऊन थांफरा. 
कोणीतयी फफुश्काच्मा झोऩडीिे दाय लाजलरे. जेव्शा नतने दाय 
उघडरे, तेव्शा नतच्मा वभोय तीन अनोऱखी भाणवे उबी 
शोती. त्मा गयीफ स्त्रीने त्मांिे भशागड,े याजेळाशी कऩड,े 
फपाफवायखी ऩांढयी दाढी आणण दमाऱू डोळमांकड ेनतने 
उत्वुकतेने फघते. “कोण आशेत शे रोक?” फफुश्काने वलिाय 
केरा. 

फफूश्कािा वलिायात ऩडरेरा िेशया फघून एका भाणवाने 
शवत शवत नतरा वांचगतरे, “आम्शी रोक त्मा िभकत्मा 
ताऱ्मािा ऩाठराग कयतो आशे. श्जथे एका रशान फाऱािा 
जन्भ झारा आशे. ऩण आम्शी रोक फपाफत बयकटरे गेरो 
आशोत.” 





“तू आभच्मा फयोफय िर फफुश्का. त्मा भुरारा 
ळोधण्मावाठी, त्मारा बेटलस्तू देण्मावाठी आणण त्माच्मा 
जन्भािा आनंद वाजया कयण्मावाठी तू आम्शांरा भदत 
कय.” 

फफूश्का फपाफत थंडीने कुडकुडत शोती. नतने खांद्मालय 
ऩातऱळी ळार घेतरी. “भशोदम! आऩण घयात मालं 
आणण थोड्मालेऱ आगी जलऱ फवालं. भाझं अजून 
ददलवबयािं काभ वंऩरं नाशी. मा बमानक आणण ननदफमी 
यात्री फाशेय जामिे नाल काढरे तयी भी काऩत आशे. 
वकाऱिी लेऱ यात्रीऩेषा िांगरी अवेर. आजिी यात्र 
तुम्शी भाझ्मा मा छोट्मा घयात आयाभ कया. वकाऱी भी 
आऩल्मा फयोफय नक्की मेईन.”      





 “आभच्मा जलऱ लेऱ पाय कभी आशे, फफूश्का,” अजनफी  

भन्शाऱे. “जय तू रगेि फयोफय आरी नाशी तय आम्शी आभिा 
प्रलाव वुरूि ठेलू.”  त्मानंतय ते अनोऱखी रोक त्मा फपाफच्मा 
लादऱात गामफ झारे.  





फफूश्का ऩयत घयाच्मा वापवपाई भध्मे भग्न झारी. 
काभं वंऩल्मालय ती िुरीवभोय फवून एकटीि यात्रीिे जेलण 
जेलू रागरी. जऱणाऱ्मा राकडािी ऊफ नतच्मा रृदमारा स्ऩळफ 
कयत शोती. फाऱाच्मा जन्भािी फातभी ऐकून नतच्मा भनात 
आनंद आणण दमेिी रशय उभटरी. “ककती वजून धजून 
आरे शोते ते नतघं! ददवामरा एकदभ याज्मावायखे शोते. 
फफुश्का जोयात म्शणारी, “ते काशी एखाद्मा वाभान्म 
भुरारा फघामरा जात नवणाय.  भराशी त्मांच्मा भागे भागे 
जामरा शल.ं भी ऩण नलजात फारकािे दळफन घेईन आणण 
त्मारा काशी बेट देईन. आता शेि फफुश्कारा कयालं लाटू 
रागर.ंत्माभळलाम नतरा काशी वुिेनावे झारं. नतच्मा 
भनातरे शे वलिाय म्शणजे जळी अंधायात एखादी भेणफत्ती 
जऱते तवे शोते.   





भग फफुश्का वकाऱ शोण्माच्मा आत उठरी आणण 
नतने प्रलावािी तमायी वुरु केरी. नतने एका वऩळलीत 
छोट्मा-भोठ्मा स्लस्त बेटलस्तू ठेलल्मा. जवा नलीन 
ददलव वुरु झारा, आणण फफुश्काने आऩरा प्रलाव वुरु 
केरा. म्शाताऱ्मा फाईने कार यात्री त्मा घोऱक्माने 
केरेल्मा ऩाउरखुणा ळोधण्मािा प्रमत्न केरा. ऩण 
यात्री फपफ  ऩडल्माभुऱे वगळमा ऩाउरखुणा झाकल्मा  
गेल्मा शोत्मा. 





भग ती जागोजागी थांफून प्रत्मेक अनोऱखी 
भाणवारा वलिारू रागरी, “ते तीन याजे कोणत्मा 
ददळेरा गेरे? तेि रोक जे नलजात फाऱारा 
फघामरा ननघारे शोते.”  नतने म्शताऱ्मा भाणवांना 
वलिायरे, मुलक लाटवरंूना वलिायरे. ऩण कोणीि 
फफुश्कारा भदत करू ळकरे नाशी. त्मानंतय फफुश्का 
फपाफलय उभ्मा उभ्मा भुरांना खेऱतांना ऩाशत 
यादशरी. नतच्मा जलऱ बटके कुत्र ेबुंकत शोते 
आणण नाित शोते. ऩण ब्फुश्कारा उभळय कयामिा 
नव्शता. म्शणून ती ऩुढे ननघारी. 





फफूश्का गालागालात,घया-घयात वलिायत ऩुढे जात 
शोती, “तुम्शी कोणी त्मा नलजात फाऱारा ऩादशरं 
आशे का?” आणण प्रत्मेक लेऱी नतरा उत्तय भभऱारे, 
- कोणीशी त्मारा फनघतरे नाशी. न थांफता, आऱव 
न कयता फफुश्का त्मा रशान फाऱाच्मा ळोधात ऩुढे 
जाऊ रागरी. 





रोक म्शणत की, दयलऴी नलीन फाऱ जन्भारा 
आल्मािी फातभी मेत अवते. तेव्शा फफुश्का नव्मा 
उभेदीने वगळमा देळात त्मारा ळोधते. 



रोक अवेशी म्शणत की दयलऴी रशान भुरे फफुश्काच्मा 
मेण्मािी अधीय शोलून लाट ऩशात. फफुश्का यात्रीच्मा अंधायात 
भुरांवाठी आऩल्मा बेटलस्तू ठेलून जाते.भुरांना फफुश्काच्मा 
स्लस्त, कभी ककभतीच्मा बेटलस्तू घेतांना अऩाय आनंद लाटत 
अवे.  





“वयऱ ऩण अत्मंत वुंदय...” - न्मू-मॉकफ  टाइम्व 
ऩुस्तक ऩयीषण   

“शी एक रूवी रोककथा आशे. शी कशाणी एक 
म्शातायी,जी तीन याजांच्मा फयोफय जाण्माव नकाय 
देते, त्मावलऴमी आशे. ती स्लतः नलजात फारकांिा 

ळोध घ्मामरा ननघते.नतरा ते नलजात फाऱ भभऱत 
नाशी. म्शणून ती आऩरे प्रमत्न िारूि ठेलते. 

ऩुस्तकातरी चित्र ेआणण डडझाईन उत्कृष्ट आशेत.”  

–फुक-भरस्ट  
 


