नीभ, एक अधधा भर
ु गध
इदयीव

हशच-हशचच्मध यधणीने
सधनी आरयपच्मध
ननदे ळधांचे ऩधरन नीट
केरे नधशी. त्मधभऱ
ु े नतरध

एक अधधा भर
ु धरध जन्भ
हदरध. शी गोष्ट एकध
अर्धमधा भर
ु धची, नीभची
आशे . शी कशधणी

अपगधणणस्तधन, वेन्रर
आशळमध, आणण शभडर
इस्टचे भर
ु े अनेक
लऴधांऩधवन
ू ऐकत आरी
आशे त.
इदरयव ळधश मधांनी
भोठ्मध वांद
ु य ऩद्धतीने शी

गोष्ट शरहशरी आशे .

नीभ, एक अधधा भर
ु गध
भयधठी : अश्वलनी फले

एके कधऱची गोष्ट आशे , जेव्शध भधवमध उरट्मध उडत शोत्मध आणण
वम
ू ा थांड शोतध, तेव्शध कुठे तयी एक दे ळ शोतध. त्मध दे ळधचे नधल शोते
हशच-हशच. ज्मधचध अथा आशे , “कधशीशी नधशी.”

तेव्शध यधणीने इतय रोकधांनध वलचधयरे आणण ते म्शणधरे,
“आम्शधांरध भधप कयध, भशधयधणी, ऩण आम्शी वधांगू ळकत नधशी
की आऩण रशधन भर
ु गध कवध शभऱलू ळकतध,” (ते रोक त्मधांनध
भशधयधणीच म्शणत कधयण यधणीरध अवेच म्शटरे जधई.)

त्मध यधणीरध एकशी भर
ु नव्शते म्शणून भर
ु धच्मध रूऩधने

एक छोटध भर
ु गध शभऱलण्मधची इच्छध शोती.
“भी एक छोटध भर
ु गध कवध शभऱलू ळकते?” नतने यधजधरध
वलचधयरे. “भरध खयच भधहशत नधशी,” यधजध म्शणधरध.

भग यधणीने ऩयीांनध वलचधयरे, आणण ती म्शणधरी, आऩण सधनी आरयप कडे जधऊन वलचधरू
ळकतो.” सधनी ऩरु
ु ऴ आरयप खूऩ फवु द्धभधन शोतध आणण अनेक गोष्टीांची त्मधांनध भधहशती
आशे . ऩऱ्मध सधनी आरयप श्जथे यधशत शोते नतथे गेल्मध आणण त्मधांनध त्मधांनी वलचधयरे,
‘आम्शी हशच-हशच दे ळधच्मध ऩऱ्मध आशोत. त्मध दे ळधची एक यधणी आशे आणण नतरध छोटध
भर
ु गध शलध आशे . ऩण यधणीरध भधहशत नधशी नतरध तो भर
ु गध कवध शभऱे र?”
“भी तम्
ु शधांरध वधांगेर की यधणीरध भर
ु धच्मध रुऩधत एक छोटध भर
ु गध कवध शभऱू ळकेर?”
सधनी ऩरु
ु ऴधने शवन
ू वधांगगतरे.

आणण त्मधांनी एक वपयचांद उचररां आणण
ऩऱ्मधांनध हदरां. आणण म्शटरां, “शे वपयचांद

यधणीरध द्मध आणण नतरध शे खधमरध वधांगध.
शे जय नतने ऩण
ू ा खधल्रे तय ती एकध
छोट्मध भर
ु धरध जन्भ दे ईन.” ऩऱ्मधनी
वपयचांद घेतरे आणण ते घेऊन त्मध
यधणीकडे गेल्मध.
“भशधयधणी, आम्शी सधनी ऩरु
ु ऴ, आरयपरध
बेटधमरध गेरो शोतो. ते वगऱां जधणतधत,”
ऩऱ्मधनी यधणीरध वधांगगतरे. “त्मधांनी
वधांगगतरे की शे वपयचांद ऩण
ू ा खधमरध

ऩधहशजे. जय तम्
ु शी ते खधल्रे तय तम्
ु शी
एकध छोट्मध भर
ु धरध जन्भ दे लू ळकधर.”

यधणी खूऩ प्रवन्न झधरी.ती वपयचांद खधमरध
रधगरी. ऩण ऩण
ू ा वपयचांद खधण्मधच्मध आधी ते
ऩण
ू ा खधमचे आशे शे ती वलवरून गेरी. ते ऩण
ू ा
खधणे ककती आलवमक शोते. ती इतय अनेक
गोष्टीांफद्दर वलचधय करू रधगरी आणण अधे
वपयचांद नतने नतथेच टधकून हदरे.

नतने नक्कीच एकध छोट्मध भर
ु धरध जन्भ
हदरध. ऩण चुकून अधे वपयचांद खधल्रे शोते,
त्मधभऱ
ु े नतरध अधधा भर
ु गध झधरध शोतध.
त्मधरध एक डोऱध, एक कधन, एक शधत,
आणण एक ऩधम शोतध. श्जथे श्जथे तो जधईर
नतथे तो उड्मध भधयत जधत अवे. यधणी त्मध
यधजकुभधयधरध नीभ अळी शधक भधयत अवे.
कधयण त्मध दे ळधच्मध बधऴेत नीभ मध

ळब्दधचध अथा ‘अधधा’ अवध शोतध.

भोठध झधल्मधलय यधजकुभधय नीभ वगऱीकडे एक

ऩण रलकयच तो आऩल्मध अधेऩणधरध कांटधऱरध.

घोड्मधलय जधत अवे. तो वयऱऩणे घोड्मधलय स्लधय शोत

आणण तो म्शणू रधगरध, “भरध ऩण
ू ा भर
ु गध

अवे. कधयण त्मधरध घोड्मधलय उडी भधयधली रधगत नवे.

व्शधमचे आशे , भी ऩण
ू ा भर
ु गध कवध शोईर?” आणण

घोडेस्लधयी भर्धमे तो खऩ
ू भधहशय शोतध आणण भोठध

यधणी म्शणधमची, “भरध नधशी भधहशत, खयच.”

झधल्मधलय तो प्रत्मेक षेत्रधत एक चतयु भर
ु गध झधरध.

आणण यधजध म्शणधमचध, “भरध तय अश्जफधतच
भधहशत नधशी.”

जेव्शध ऩऱ्मधनी त्मधचे फोरणे ऐकरे, “आऩण कदधगचत सधनी ऩरु
ु ऴधरध जधलू
वलचधयधमरध शलां की यधजकुभधय नीभ ऩण
ू ा भर
ु गध कवध शोलू ळकतो. सधनी
वगऱां जधणतधत.” तय ऩऱ्मध उडत नतथे गेल्मध श्जथे सधनी ऩरु
ु ऴ आरयप
यधशत शोते. त्मधांनी वलचधयरे, “आम्शी त्मधच ऩऱ्मध आशोत, ज्मध हशचहशचच्मध यधणीवधठी आऩल्मधकडे आरो शोतो. जेव्शध यधणीरध भर
ु गध शलध
शोतध. ऩण नतरध एक अधधा भर
ु गध झधरध आशे आणण आतध त्मधरध ऩण
ू ा
भर
ु गध व्शधमचे आशे . तम्
ु शी भदत करू ळकधर कध?”

“अधधा भर
ु गध नीभरध वधांगध की आग ओकणधऱ्मध ड्रगन टनीनकडे जध.
ड्रगन एकध गश
ु े त यधशतो आणण वगळमधांलय तो आग ओकून त्रधव दे तो.
टनीनच्मध गप
ुां े त त्मध अर्धमधा भर
ु धरध एक अनोखे औऴध शभऱे र.”
जय त्मधने ते औऴध प्मधमरे तय तो ऩण
ू ा
भर
ु गध शोईर. जध त्मधरध शे वधांगध,” सधनी
ऩरु
ु ऴ आरयप म्शणधरध.
फधव, ऩऱ्मध उडत गेल्मध आणण भशधरधत
श्जथे यधजध, यधणी आणण त्मधांच्मध फयोफय
त्मधांचध भर
ु गध नीभ यधशत शोतध, नतथे
ऩोशचेऩमांत न थधांफतध उडत यधहशल्मध.
.

सधनी ऩरु
ु ऴ आरयपने एक ननिःवलधव टधकरध आणण म्शटरे, “यधणीने अधे
वपयचांद खधल्रे शोते. म्शणन
ू नतने अळध अर्धमधा भर
ु धरध जन्भ हदरध. ऩण
खूऩ लेऱ ननघन
ू गेरध आशे आणण आतध यधणी अधे वपयचांद खधऊ ळकत
नधशी. आतध ते खयधफ झधरे अवेर.”

नतथे मेलन
ू त्मधांनी यधजकुभधय नीभरध वधांगगतरे, “आम्शी सधनी ऩरु
ु ऴ,
आरयपरध बेटधमरध गेरो शोतो. ते खऩ
ू चतयु आशे त आणण त्मधांनध वगऱां
वभजते. त्मधांनी वधांगगतरे की, तम्
ु शधरध टनीन ड्रगनरध त्मधच्मध गश
ु े फधशे य

कधढधलां रधगेर. त्मधने रोकधांनध खूऩ त्रधव हदरध आशे . त्मधच्मध गश
ु े त तम्
ु शधरध ते
अनोखे औऴध शभऱे र, ज्मधभऱ
ु े तम्
ु शी ऩण
ू ा भर
ु गध व्शधर.”

यधजकुभधय नीभने ऩऱ्मधांचे आबधय भधनरे आणण तो आऩल्मध घोड्मधलय स्लधय
शोलन
ू त्मध गश
ु े कडे गेरध, श्जथे टनीन ड्रगन आऩल्मध आवऩधव आग ओकत
शोतध.
“ए ड्रगन, भी तर
ु ध इथून ऩऱलन
ू रधलेन,” यधजकुभधय नीभ जोयधत ओयडरध.
“ऩण तू अवां कध कयळीर?” टनीनने वलचधयरे.
मधलय यधजकुभधय नीभ म्शणधरध, “तू वगळमधांलय आग ओकत अवतो, आणण
रोकधांनध ते आलडत नधशी, म्शणून भी तर
ु ध इथून ऩऱलन
ू रधलेन.”

“भरध आग ओकधली रधगते कधयण भरध अन्न शळजलधले रधगते. जय अन्न
शळजलण्मधवधठी भधझ्मधकडे चूर अवती तय भी आग ओकरी नवती,” टनीन
नधयधज शोलन
ू म्शणधरध.
“अन्न शळजलण्मधवधठी भी तर
ु ध चूर दे लू ळकतो. ऩण तयीशी तर
ु ध मध
गश
ु े तन
ू फधशे य जधले रधगेर,” यधजकुभधय म्शणधरध..

तय ड्रगन म्शणधरध, “भी आग ओकणे फांद केरे तयी तू अवां कध कयतो?”
“तर
ु ध मध गश
ु े तन
ू फधशे य मधवधठी ऩडधले रधगेर, कधयण त्मध गश
ु े त एक अनोखे
औऴध आशे . जय ते औऴध भी प्मधमरे तय भी ऩण
ू ा भर
ु गध शोई ळकतो.
आणण खयच भरध ऩण
ू ा भर
ु गध व्शधमचे आशे ,” नीभ म्शणधरध.
“भी ते औऴध तर
ु ध दे ईन, म्शणजे ते औऴध शभऱलण्मधवधठी तर
ु ध भरध
गश
ु े तन
ू फधशे य कधढधलां रधगणधय नधशी. आणण ते औऴध वऩलन
ू तू ऩण
ू ा भर
ु गध
शोळीर. भग आतध तू जधलन
ू भधझ्मधवधठी चर
ू घेलन
ू मे. भी त्मध चर
ु ीलय
भधझे अन्न शळजलेन. म्शणजे भरध रोकधांलय आग ओकधली रधगणधय नधशी,”
ड्रगन म्शणधरध.

रगेचच ड्रगन गश
ु े त औऴध आणधमरध गेरध, आणण नीभ फधशे या लधट
फघू रधगरध. रगेचच टनीन अनोखे औऴध घेलन
ू गश
ु े च्मध फधशे य आरध.

यधजकुभधय नीभने वला औऴध प्मधमरे.

आणण शे वधांगधमरध श्जतकध लेऱ
रधगेर त्मधऩेषधशी कभी लेऱधत
त्मधरध दव
ु यीकडे एक शधत
ननभधाण झधरध. त्मधचध एक खधांदध,
एक कधन, आणण फधकी वगऱे
त्मधरध ननभधाण झधरे.

तो एक ऩण
ू ा भर
ु गध झधरध शोतध.
आणण खूऩ खूऩ प्रवन्न शोतध.!

तो आऩल्मध घोड्मधलय स्लधय शोलन
ू ऩटकन हशच-हशच भर्धमे
अवणधऱ्मध आऩल्मध भशधरधत आरध. नतथे त्मधने चूर भधगलरी
आणण ती टनीनरध हदरी.

त्मधहदलवधऩधवन
ू टनीन ड्रगन ळधांतीने आऩल्मध गश
ु े त यधशू

रधगरध. भग त्मधने कधी कोणधलय आग ओकरी नधशी. त्मधभऱ
ु े
रोक प्रवन्न झधरे.

वभधप्त

आतध अर्धमधा भर
ु गध नीभरध वलाजण कुल्र म्शणू रधगरे. हशच-हशच

भर्धमे त्मधचध अथा, “ऩण
ू ा भर
ु गध”. त्मधरध अधधा भर
ु गध म्शणणे
भख
ा णध झधरध अवतध कधयण आशे तो ऩण
ु ऩ
ू ा भर
ु गध झधरध शोतध. कधम
तो भख
ा णधच झधरध अवतध नध? आतध वगऱे आनांदधने यधशू रधगरे.
ू ऩ

