
आठवणी ’किशोर’च्या 
 

एप्रिल १९८१:  मुलाांसाठी निघणार् या ’किशोर’ िावाच्या माससिात ’शाळा सुटली, पाटी फुटली’ ही डॉ. 
बाळ फोंडिे सलखित प्रवज्ञाििथा मी वाचली होती आखण त्यातील भप्रवष्यिालीि जीविपध्दत म्हणजे 
छापील पुस्तिे अजजबात िसणे, सवव पुस्तिे टी.व्ही./िां प्युटरवर वाचणे, मुलाांिी बाहेर शाळेत ि जाणे, 
घरीच याांत्रिि सशक्षिािे ित्येि मुलाला वैयजततिपणे सशिवणे हे सवव वाचिू मला िपूच गांमत 
वाटली होती. असां िरांच िधी होईल िा असां वाटलां होतां. 
 
डडसेंबर २०१७ : िरोिरच हीच ’शाळा सुटली, पाटी फुटली’ गोष्ट मी छापील अांिात िव्हे, तर 
िां प्युटरवरच वाचली. याचां िारण म्हणजे महाराष्र राज्य पाठ्यपुस्ति मांडळाच्या बालभारतीचे 
ििाशि असलेल्या किशोर माससिाचे डडजजटायझेशि. 
 
http://www.kishor.ebalbharati.in/Archive/ या वेबसाईटवर किशोरचे जुिे-िवे अांि मोफत 
उपलब्ध झाले आहेत. WhatsApp वर आलेली ही पोस्ट पाहहली, त्या वेबसाईटवर गेले, िोव्हेंबर 
१९७१ च्या ‘किशोर’ च्या पहहल्या अांिापासूि २०१७ पयंतचे अांि हदसले आखण डोळयाांवर प्रवश्वासच 
बसेिा ! बालपणीच्या आठवणीांचा िजजिाच हातात आला होता ! 
 
मी साधारणपणे १९७३-७४ पासूि ते बहुधा १९८२-८३ पयंत आवडीिे किशोर वाचला होता. माझे 
आई-बाबा ‘किशोर’ची वाप्रषवि वगवणी भरायचे आखण किशोरचा िवीि अांि दर महहन्याला पोस्टािे 
आमच्या घरी यायचा. त्यामुळे दर महहन्याच्या सुरुवातीला मी आखण माझी बहीण उत्सुितेिे 
पोस्टमिची वाट पहायचो. त्रबजल्डांगमधल्या मैत्रिणी सुध्दा ‘किशोर आला िा गां?’ असां प्रवचारायच्या. 
 
वाचििेमी लहाि मुलाांिी दर महहन्याला उत्सुितेिे वाट पहावी असां बरांच िाही त्यात असायचां. भा. 
रा. भागवत, मालती दाांडेिर, सुधािर िभ,ू इ. जे िामुख्यािे मुलाांचे साहहजत्यि होते त्याांच्या 
गोष्टी-िप्रवता-लेि, तसांच, ग. हद. माडगळूिर, प्रव. वा. सशरवाडिर, शाांता शेळिे, दुगाव भागवत, 
मांगेश पाडगाविर, प्रव ांदा िरांदीिर, इ. जे िामुख्यािे मोठ्या माणसाांचे साहहजत्यि होते त्याांिीदेिील 
मुलाांसाठी सलहहलेल्या गोष्टी-िप्रवता-लेि वाचायला समळायचे. 
 
डॉ. सरोजजिी बाबर याांची गोष्ट हदसली िी लगेच लक्षात यायचां िी गावच्या भाषेत सलहहलेली 
गावािडची गोष्ट असणार. इांहदरा सांत याांच्या अतिू-बतिूां बद्दलच्या िप्रवता छाि असायच्या. २०१७ 
च्या हदवाळीत म्हणजे ‘किशोर’ ऑिलाईि समळायच्या १-२ महहिे आधी एिा WhatsApp गु्रपवर 



िोणीतरी ’अतिू-बतिूची हदवाळी’ ही िप्रवता पोस्ट िेली होती. ती वाचल्यावर मी लगेच पोस्ट िेलां 
िी ती िप्रवता मी लहािपणी ‘किशोर’मध्ये वाचली होती. 
 
चाांगल्या पाश्चात्त्य गोष्टीांचा अिुवाद असायचा - उदा. L. Frank Baum च्या 'Wizard of Oz' चा 
भा. रा. भागवत सलखित ’अजब देशात’, Jules Verne च्या '20000 Leagues Under the Sea' 
चा ििाश िभ ूसलखित ’सागरिैद’. ह्या धारावाहहि िादांबर् याांचा एिेि भाग दर महहन्याच्या अांिात 
असायचा. त्यामुळे पुढच्या भागाबाबत उत्िां ठा लागिू रहायची. '20000 Leagues..’/’सागरिैद’ चाल ू
असतािा तर िधी पुढचा अांि हातात येतो असां व्हायचां. ितिी आठवत िाही, पण मला असां वाटतां 
िी शेरलॉि होम्सच्या 'The Adventure of the Speckled Band' या िथेचा अिुवादही मी 
किशोरच्याच एिा अांिात वाचला होता आखण तेव्हाच शेरलॉि होम्सशी पहहली ओळि झाली होती. 
 
पु. रा. बेहेरे याांची ’इसापचे िाणी’ ही िथामासलिा यायची. इतर सगळया िाणयाांच्या िथा झाल्यावर 
िाही महहिे माणसाांच्या गोष्टी होत्या आखण त्या मासलिेचां िाव ’माणूस िावाचा िाणी’ असां झालां 
होतां. ि. श्री. िेरुरिर याांच्या ’हौसा िथा’ िथामालेतही िाणयाांच्या िथा असायच्या. 
 
’असे हे प्रवलक्षण जग’, ’शांिासमाधाि’, ’ज्ञािवृक्षाच्या पारांब्या’, ’चीिचे िाचीि शोध’ अशी माहहतीपर 
सदरे आखण इतरही माहहतीपर लेि असायचे. ’तुमचा सुभाप्रषतसांग्रह वाढवा’ मध्ये सांस्िृत सुभाप्रषतां 
मराठी अथावसिट असायची. लहािपणी मी िदाचचत गोष्टी-िप्रवताच जास्त आवडीिे वाचल्या 
असतील, पण आता ते जुिे अांि पाहूि िमाल वाटते िी ’किशोर’ किती छाि माहहती पुरवायचा 
मुलाांिा ! 
  
’चचिबोध शब्दशोध’ हे शब्दिोडां असायचां, आखण त्यातले clues चचिरुपात असायचे. िॅजम्लि 
िां पिीच्या सहयोगािे किशोर-िॅमल रांगस्पधावही असायची. त्यात िृष्णधवल चचि रांगवूि पाठवायचां 
असायचां. मी १-२ वेळा शब्दिोडां सोडवूि आखण एिाद्या वेळी चचि रांगविू पाठवलां होतां, पण िधी 
बक्षीस समळालां िव्हतां. एि अक्षरिोडां असायचां - चार अक्षरी दहा शब्द ओळिायचे. ित्येि शब्दातली 
दोि अक्षरां हदलेली असायची आखण उरलेली दोि गाळलेली असायची. ित्येि शब्दाशी सांबांचधत शब्द 
हदलेला असायचा. इततया clues वरूि ते शब्द ओळिायचे. 
  
’रामू आखण शामू’ ही एिपािी चचििथा (comic) असायची. पाठच्या िव्हरवर ’राम आखण श्याम’ची 
पॉप्रपन्सची जाहहरात रांगीत चचििथेच्या स्वरुपात असायची. अिुक्रमखणिेच्या पािावरही चचि 
असायचां. जुलै, ऑगस्टसारख्या पावसाळयाच्या महहन्याांत अिुक्रमखणिेच्या पािावर बरीच माणसां 
पावसात छिी उघडूि आहेत असां चचि असायचां. माझ्यािडच्या अशा एिा अांिाचां िव्हर गळूि गेलां 



होतां आखण ते छत्रयाांचां अिुक्रमखणिेचां पािच पहहलां हदसायचां. त्यामुळे ते पाि online हदसल्यावर 
अगदी भरूि आलां. 
 
हदवाळी अांिात तर मिोरांजिाची मेजवािीच असायची. हदवाळी अांिाची पृष्ठसांख्या अथावतच 
िेहेमीच्या अांिापेक्षा जास्त असायची. िेहेमीपेक्षा जास्त गोष्टी, लेि, िप्रवता असायच्या. एिादी 
चचििथा असायची, एिादी एिाांकििा असायची - त्याांचां कितीतरी अिूप वाटायचां. एिादां सदर 
हदग्गजाांच्या लेिाांचां असायचां. त्याला िाहीतरी सूि असायचां. मला बर् यापैिी आठवणारां सदर होतां 
िोव्हेंबर १९७८ च्या हदवाळी अांिातलां ’बालपणीचा िाळ सुिाचा’. यात पु. ल. देशपाांडे, सुनिल 
गावस्िर, डॉ. श्रीराम लाग,ू जयवांत दळवी, मु. शां. किलोस्िर याांचे त्याांच्या बालपणातील आठवणीांचे 
लेि होते. पु.लां.चा हा लेि िांतर त्याांच्या ’पु. ल. एि साठवण’ मध्ये असल्यािे पुन्हा सुध्दा हवां तेव्हा 
वाचता येत होता. हदवाळी अांिाांमध्ये मुलाांसाठी निबांध स्पधाव असायची. िोव्हेंबर १९७८च्याच हदवाळी 
अांिात ’बालपणच चाांगले’ किवा ’ििो हे बालपण’ ह्या प्रवषयावर निबांध स्पधाव होती. एि-दोि महहिे 
आधीपासूिच हदवाळी अांिात िाय असेल याची सूचिा हदली जायची. त्यामुळे िधी एिदा हदवाळी 
येते आखण हा मिोरांजािे िच्चिू भरलेला हदवाळी अांि वाचायला समळतो असां व्हायचां. 
 

१९७५ च्या हदवाळीत आई-बाबा, मी आखण बहीण आत्यािडे गावाला गेलो होतो. जायच्या आधीपयतं 
किशोर हदवाळी अांि निघाला िव्हता आखण त्यामुळे पोस्टािे घरी आला िव्हता. आत्याच्या घरी 
नतच्या िुटुांत्रबयाांबरोबर, आजूबाजूच्या िवीि मैत्रिणीांबरोबर हदवाळीचा पुरेपूर आिांद उपभोगतािा 
देिील ’आता मुांबईत घरी किशोर आला असेल’ हा प्रवचार डोतयातूि जात िव्हता. तेवढ्यात िेमिां  
आत्याच्या यजमािाांिा िामानिसमत्त मुांबईला जावां लागलां. नतथे ते आमच्या घरी गेले आखण घरी 
असलेल्या आजी-आत्याांिी आठवणीिे त्याांच्याबरोबर माझ्यासाठी किशोरचा हदवाळी अांि पाठवूि 
हदला. तो त्याांिी गावाला आणूि मला हदल्यावर त्या बालवयात जो िाही आिांद झाला होता त्याचां 
वणविच िरता येणार िाही. आता मी मुद्दामहूि तो १९७५ चा हदवाळी अांि ऑिलाईि पाहहला, तर 
ते मुिपृष्ठ, बर् याच गोष्टी आखण त्या गोष्टीांमधली चचिां देिील चटिि आठवली. प्रवशेषत: भा. रा. 
भागवताांची गोष्ट ’हावरट हेमा’ आखण शाांता शेळिें ची गोष्ट ’सावली’. 
  

’किशोर’चे हे अांि online पाहतािा लहािपणीच्या अशा अिेि आठवणी जाग्या झाल्या. िुसत्या त्या 
अांिाांबद्दलच िाही, तर त्या हदवसाांबद्दल देिील. निघूि गेलेलां बालपण िाही िमाणात तरी परत 
समळवूि हदल्याबद्दल online ’किशोर’चे िपू िपू आभार ! 
 

- नीता नाबर 


