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२१�या शतकातील नवा अ�ययनशील समाज घडिव�यासाठी 
बालपणापासनच मलांची वाचनािभ�ची स�ंका�रत कर�याची गरज आहे. ू ु
मि�त व इले��ॉिनक मा�यमांमळे आजकाल फार मोठया �माणावर ्ु ु
बालसािह�य िनमा�ण होत असले, तरी �यातन कोणते सािह�य िनवडावयाचे ू
यािवषयी मलांना आिण पालकांना यो�य ते माग�दश�न िमळत नाही. हे ल�ात ु
घेऊन िनरिनरा�या भाषेतील काही िनवडक प�तके मलां�या वाचनात ु ु
असावीत, या उ�ेशाने 'अ�रबालवाङ मय' �क�पाची योजना आख�यात ्
आली आहे. या योजनेअतंग�त मराठीतील बालसािह�याबरोबरच इतर भारतीय 
व िवदशेी भाषांमधील अिभजात सािह�याची िनवडक प�तके मराठीत ु
भाषांत�रत क�न �कािशत कर�याची योजना आहे. या प�तकांम�ये कथा, ु
किवता, नाटक, कादबंरी अशा लिलत वाङ मय�कारांबरोबरच िव�ान-्
तं��ान, इितहास, सामािजक शा�े व सामा�य �ानािवषयी�या प�तकांचाही ु
समावेश कर�यात आला आहे. 

मराठी भाषेत मि�त बालवाङ मयाची परपंरा १५० ह�न अिधक वषा�ची ्ु
आहे. १९�या शतकात ि�िटश राजवट स� झा�यानंतर महारा��ात म�णालये ु ु
�थापन झालीत व तेथपासन मराठी भाषेत मि�त सािह�याची परपंरा स� ू ु ु
झाली. त�पव� आप�याकडे ह�तिलिखत प�तकांची िनिम�ती होत असे; परतं ू ु ु
अशा प�तकां�या बह��ती क�न िवत�रत कर�यात अनंत अडचणी अस�याने ु
वाङ मयाचा साव�ि�क �सार होऊ शकला नाही. म�ण�ांतीमळे मराठीत ् ु ु
िनरिनराळे सािह�य �कार अि�त�वात आले. बालसािह�याचे नवे आिव�कारही 
याच काळात पढे आलेत. �ारभंी�या काळात स�ंकत व इं�जी भाषेतील ु ृ
बालसािह�याची मोठया �माणावर भाषांतर े कर�यात आली. िश�णा�या ्
साव�ि�करणाबरोबरच मलांसाठी मबलक �माणात वाचन सािह�य तयार ु ु
कर�याची गरज िनमा�ण झाली. �यानसार वेळोवेळी महारा��ातील ि�िटश ु
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मराठी भाषेचे वळण िनरिनरा�या कालखंडात कसे बदलत गेले आहे, याचा 
मागोवा घे�यासाठी, तसेच बालसािह�या�या आशयाचा प�रघ कसा िव�तारत 
गेला याचे िवहगंमावलोकन कर�यासाठी ��तत �क�पातील पनः�कािशत ु ु
कर�यात येणा� या प�तकांचा उपयोग होईल. मराठी भाषे�या सशंोधकांना व ु
पाठयप�तकिनिम�ती करणा� या सपंादकांनाही या �क�पाचा उपयोग होईल, ् ु
असा िव�ास आहे. 

आमदानीतील व �वतं� भारतातील िश�ण खा�याने पढाकार घेऊन ु
मलांसाठी वाचनपाठमाला सपंािदत के�या. इतर अनेक खाजगी �काशन ु
स�ंथांनी मलांसाठी नवीन सािह�य �कािशत केले. पढे यथावकाश �वतं� ु ु
बालसािह�यही िलिहले जाऊ लागले. गे�या २०० वषा�तील बालसािह�याचा 
हा सम� पट ल�ात यावा या हेतने काही �ाितिनिधक बालसािह�य पनम�ि�त ू ु ु
कर�याची क�पना पढे आली. �यातनच ‘अ�रबालवाङ मय �क�प’ साकार ्ु ू
झाला. मराठी भािषक मले, िश�क आिण पालक या सवा�ना िनवडक ु
बालसािह�य सहज उपल�ध �हावे या हेतने हा �क�प सािह�य स�ंकती ृू
मंडळाने हाती घेतला आहे. 

सजाण मराठी पालक व िश�कांनी ही �थंसपंदा आप�या शाळांतन, ु ू
वाचनालयांतन आिण घरोघरी�या �थंस�ंहातन मलांना उपल�ध क�न �ावी, ू ू ु
ही िवनंती. 

अ�य�, 
महारा�� रा�य सािह�य आिण स�ं कती मंडळ. ृ
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मलांना गो� ऐकायला आवडते, गो�ीत�या कि�पत आिण अद भतर�य ु ् ु
स�ीत ते रमतात. फार पव�पासन लोककथां�या मा�यमांतनच मलांचे ृ ुू ू ू
भाविनक, बौि�क व सामािजक पोषण होत आले आहे. मले दोन-तीन वषा�ची ु
झा�यानंतर �यांना झोपिव�यासाठी गो� सांग�याची �था जगात�या 
जवळपास सव�च सं�कतीत आढळते. पाि�मा�य सं�कतीत ‘बेडटाईम �टोरी’ ृ ृ
सांग�याची �था आहे; तशी ती मराठी सं�कतीतही आहे. पाळ�यात�या ृ
मलांना झोपिव�यासाठी अगंाईगीते �हटली जात, तशी मराठी कटंबात मलांना ु ु ु ु
घास भरवतांना आईने गो� सांग�याची �था होती. एक घास िचऊचा, एक 
घास काऊचा करीत पढे सरकणारी 'काव�या-िचम�याची गो�' ही या अथा�ने ु
मराठीतीली पिहली बालकथा �हणायला हवी. या बालकथां�या मा�यमांतनच ू
बालपणात मलांचे बौि�क व भाविनक भरण-पोषण होत असते; मलां�या ु ु
िवचार�ि�येवर �भाव टाकणा� या म�यसं�कारांचा कोश अशा ू
कथावाङ मयातनच सं�का�रत होत असतो. ् ू

जगभरात�या सव� भाषांत फार �ाचीन काळापासन गो�ी सांग�याची ू
परपंरा चाल आहे. रा�ी शेकोटीभोवती बसन लोक एकमेकांना पश-प�यां�या, ू ू ू
चं�-ता� यां�या, गराखी-िशकारी यां�या गो�ी सांगत असत. कटंबसं�था ु ु ु
अि�त�वात आ�यावर आजोबा-आजी नातवंडांना गो�ी सांगन झोपवत; ू
अगंाई गीतांतनही गो� रचन आई मलांचे मन �रझवीत असे. या ू ू ु



8   ।   

paXstaavanaa

gggaaaaaaeeeVVVoooIII ///cccyyyaaaa a a gauhetagauhetagauheta

कथनपरपंरतेनच लोकसं�कतीचा पाया रचला जात असे. महारा��ाचे ृू
लोकजीवनही �याला अपवाद नाही. मराठी समाजजीवनात कथा क�त�नांना 
मह�वाचे �थान होते. गावात भागवत स�ाह होत असत. घराघरात ह�रिवजय, 
रामिवजय, पांडव�ताप या �ंथांची व पो�यापराणांची पारायणे चालत. �ावण ु
मिह�यात �तवैक�यांचा भाग �हणन रोज एक 'कहाणी' सांग�याची �था ू
ि�यांम�ये �चलीत होती. रामायण, महाभारतािद महाका�ये, ह�रिवजय, 
पांडव�ताप यासारखे पौरािणक वाङ मय; वारकरी, महानभाव, नाथ, िलंगायत ् ु
इ�यादी पंथांचे सां�दाियक वाङ मय; बौ�ां�या जातककथा, जैनां�या चिण�का ् ू
इ�यादी धािम�क वाङ मयाचे कटंबात आिण मंिदर-मठांत िन�यनेमाने ् ु ु
मननपठण होत असे. या धािम�क �था-परपंरांतन पालकांना गो��चा खिजना ू
�ा� होत असे. पंचतं�, िहतोपदेश, कथास�र�सागर, ��ांतपाठ, इ�यादी 
�ंथांतनही गो��चे एक सामािजक संिचत ��येक िपढीकडे सं�ांत होत असे. ू
मलांना गो�ी सांग�यासाठी या सामिहक संिचताचा �ाम�याने वापर होत असे. ु ू ु
��येक �ी �वत:कडे अशा कथा-गो��चा साठा जतन क�न ठेवीत असे. 
बालकांना सांग�यासाठी ित�याकडे कधीच गो��चा तटवडा पडत नसे. ु

मौिखक परपंरतेील हे बालवाङ मय �ाम�याने प�रसरल�यी असे. पव��या ् ु ू
�ामरचनेतील गावाभोवती बांधलेले कोट, देवळे, नदी, पाणवठे, आखर-अगंण, 
घर,े हवे�या, वाडे, गोठे, परसदार अशा प�रसरातील भौितक व�तमा�ांशी ू
आिण झाडे, प�ी, पाने, फले, गायी-�हशी, सय�दय-सया��त अशा पया�वरणीय ु ू ू
घिटतांशी नाते जोडीत या ि�या िकंवा घरातली �ये� माणसे मलांना गो�ी ु
सांगत असत. गो���या अशा कथनलय��या तालावर, प�रसराशी मै� जोडत 
मलांचे "बालपण" सं�का�रत होत असे. �यामळे मराठी भािषकां�या एकण ु ु ू
सां�कितक जीवनातच 'कहाणी' िकंवा 'गो�" या कथन�काराला अगंभत ृ ू
�थान �ा� झालेले आहे. िशवाजी महाराजां�या च�र�ात िजजाई िशवबांना 
झोपवताना रामायण-महाभारतात�या गो�ी सांगत अस�याचा इितहास या 
��ीने परसेा बोलका आहे. मलां�या डो�यांवर झापड येईपय�त गो� सांगायची ु ु
अस�याने या गो��चा आकार मोठा असायचा. 'कापस क�डयाची गो�" ही ्ू
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कधीच न संपणारी गो� कदािचत याच वगा�तली असणार. अथा�त मलांसमोर ु
नमनादश� ठेव�यासाठी पराणप�षां�या च�र�कथांना �ाधा�य�म असायचा. ु ु ु
कथानकांत पौरािणक वाङ मयातले कथाबंध, पंचतं�-िहतोपदेशांतील ्
�ािणकथा, महानभावां�या ��ांतकथा, बौ�ां�या जातककथा, जैनां�या ु
चिण�का, संतां�या च�र�कथा आिण इितहासातील वीरगाथा अशा िविवध ू
�कारचे पव�संिचत उपयोगात येत असे. �यात पौरािणक कथाबंध िवशेष ू
लोकि�य होते. 'क�णा'चा कथाबंध हा �यात�या �यात जा�त लोकि�य होता. ृ
मलांसाठी ज�ेत हमखास क�णछाप जरीची टोपी, वेळची बासरी, मोराचे पीस ु ृ ू
खरदेी केले जाई. मलां�या पोषाखात, दािगने व अलंकारात आिण गो���या ु
कथानकांतही क�णा�या च�र�कथेतील बाळलीळांचा �भाव असायचा. ृ
मौिखक कहा�यांम�ये क�णा�या दही-दध चोर�या�या बाळ��डा, ृ ू
गोपाळांबरोबरची क�णाची मै�ी, कािलयामद�नची शौय�कथा, �ीमंतीपे�ा ृ
मै�ीचे म�य जपणार े सदा�याचे पोहे, इ�यादी कथांची आवत�ने चालत. ू ु
महाभारतातील भीमाची शौय�गाथा, अज�नाची धनिव��ा, इ. कथांना मौिखक ु ु
लोककथांम�ये �ाधा�य िमळत असे. संतां�या च�र�ांतील �ानदेव, िनव�ी, ृ
म�ाबाई या भावंडां�या कथा, वाळवंतात चटके बसणा� या अ�ंयजाचे पोर ु
कडेवर घेणा� या आिण तहानले�या गाढवाला पाणी पाजणा� या संत 
एकनाथां�या कथा; भ� त ��हादाची देवावरची अढळ िन�ा, ग�दि�णा ु
�हणन अगंठा कापन देणा� या एकल�याची ग�िन�ा, अधं मा�यािप�यांची सेवा ू ू ु
करणा� या �ावणबाळाची मात-िपतभ� तीची गो� अशा कथांतन नैितक ृ ृ ू
सं�कारांचे धडे िदले जायचे. महानभावां�या ��ांतपाठातील एक ह�ी आिण ु
सात आंधळे अशा �कार�या कथांमधन जीवनाकडे पाहा�याची स�यक ��ी ू
�दान केली जात असे. पंचोपा�यान, िहतोपदेशांतील �ािणकथांतन ब�ीपे�ा ू ु
चातय�, श� तीपे�ा य� ती �े�, स�जनांचा िवजय आिण दज�नांचा पराजय ु ु ु
अशा स�कथा ऐकव�या जात. ह�षार को�हा, लबाड लांडगा, सािळंदराचे ू
अगंावर�या काटयांचा श�वर मात कर�यासाठी उपयोग कर�याचे शहाणपण, ् ू
अशा अनेक �ािणकथा मलांचे रजंन आिण उद बोधन करीत असत. रामलीला, ु ्
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भोवाडा, िच�कथी, दशावतार, गण-गौळणी-भा�डे इ�यादी �व�पात 
पारपं�रक लोकरगंभमीही ि�याशील होती. त�कालीन बालकां�या ू
मनोरजंनाचे तेही एक मह�वाचे मा�यम होते. मलां�या अिभ�चीवर या ु
सां�कितक पया�वरणाचा गडद �भाव असायचा. मराठी मलांची वाचनसं�कती ृ ु ृ
घडिव�यात आिण म�यसंकारांची पायाभरणी कर�यात या मौिखक ू
वाङ मय�कारांचा मह�वाचा वाटा होता. पढे म�णयगात रजंन-बोधाची साधने ् ु ु ु
िव�तारली तरी हा सां�कितक वारसा कायम रािहलेला िदसतो. िवसा�या ृ
शतका�या पिह�या दशकात मलांसाठी लेखन करणार ेवासदेव गोिवंद आपटे ु ु
यांनी आप�या बालपणीचा अनभव न�दवताना �हटले होते क�, "लोककथा हे ु
लहान मलां�या �ाथिमक िश�णाचे �धान अगं आहे. .. भताखेतां�या अनेक ु ु
अ�त कथा परपंरनेे लहाणपणी मलांना ऐकायला िमळतात. .. आ�ही आम�या ुु
बाळपणी रोज सं�याकाळी अशा �कार�या गो�ी ऐक�यांत तासचे तास 
घालवीत अस”. बालिश�णाचा हा पायाभत सां�कितक वारसा जगभरात ृू ू
जोपासला गेला आहे; �याचा एक धावता आढावा घेऊ या.
लोककथाची जागितक �या�ी : ं

जागितक पातळीवर लोककथा संकलनाचे �य�न फार पव�पासन स� ू ू ु
होते. १२ �या शतकात सेमंड या धम�पदेशकाने नॉव��या लोककथा संकलीत ु
के�या; डॅिनश इितहासकार सॅ�सो याने दतंकथा, लोककथा व अ�तकथांचे ु
संकलन मेले. ि�ह�टर �रडबग� याने �कॅ�डेनेि�हयन या बफा��छािदत 
�देशातील 'सागा' �हणजे वंशकथा संकिलत के�या. लोककथांचे शा�ीय 
प�तीने संकलन-संपादन कर�याचे �ेय सव��थम जम�नीतील भाषावै�ािनक 
आिण लोकसािह�याचे अ�यासक जेकब लडिवग काल� ि�म व िव�यम काल� ु
ि�म या दोन अ�यासकांना िदले जाते. �ीम बंधनंी जम�नीतील िविवध भागांत ू
िहडंन पारपं�रक लोककथांचे (folk-tales) संकलन केले. शेतकरी, कामगार, ू
आजोबा, आजी यां�याकडन ऐकले�या कहा�या �यांनी �यां�याच भाषेत ू
श�दब� के�या. या मौिखक लोककथांचे संकलन १८१२ व १८१५ साली 
दोन खंडात ‘नस�री ॲ�ड हाऊसहो�ड टे�स' या नावाने �िस� झाले. 
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बालकां�या व कौटंिबक संबंधां�या या कथा ऐकताना प�रसरातली मलेही ु ु
गोळा होत; �ीम बंधनंा या मलां�या �ितसादांचेही िनरी�ण करता आले. पश-ू ु ू
प�यां�या लीळा, वादळे, तफानातली संकटे व साहसाचे �संग, िमि�कल ु
िवनोद आिण क�णरसाने भरलेले �संग, राजा-राणी; प� या-रा�सांचे अनोखे 
अनभविव�, कथेतील पा�ांचे चातय� आिण मख�पणा�या करामती यामळे मले ु ु ु ु ु
कथानभवाशी एका� होत व कथेतील पा�स�ीशी समरस होत. लोककथांम�ये ु ृ
मलांना �रझव�याची फार मोठी �मता असते, हे �ीम बंध�ंया ल�ात आले. ु ू
�यांनी संपािदत केले�या या लोककथा ‘�ीम बंध�ंया कथा' या नावाने जगभर ू
लोकि�य झा�या. �ीम बंधनंंतर जगभरात लोककथा संकलना�या कामाला ू
गती िमळाली. रिशयन लोककथां�या संकलनात रॉ��टन, डॅस�ट या 
लेखकांचा पढाकार होता; �ोकर, ल�हर, वाइ�ड यांनी आयल�ड�या ु
लोककथांचा सं�ह केला. आि�केत�या जगंली मानवजाती�या लोककथाही 
संकिलत झा�या. अगदी अलीकडे अ�ण �भणे यांनी अमे�रकेतील ु
संशोधकां�या मदतीने उ�र�वावरील लोककथा संकिलत क�न �याचे ु
मराठी भाषांतरही उपल�ध क�न िदले आहे.

 भारतात इं�जी अमदानीत ि�िटश अ�यासकांनी १९ �या शतकात 
लोककथा संकलना�या कामाला स�वात केली. �रचड� ट�पलने पंजाब�या ु
लोककथा संकिलत के�या; उ�रभारतात�या लोककथांचे संकलन िव�यम 
�क या लेखकाने केले; दि�णेत�या लोककथा संकलनाचे काम थ�ट�न यांनी, ू
बंगाल�या लोककथांचे संकलन जी. एच डेम�ट व लाल िबहारी डे यांनी, 
राज�थान�या लोककथांचे संकलन कन�ल टॉड यांनी केले. महारा��ातील 
लोककथा संकलनाचे काम मेरी �ेर ेआिण जॅ�सन यांनी केले. १८६८ साली 
मेरी �ेर ेयांचे Old Deccan Days हे लोककथांचे प�तक �िस� झाले. ु
जॅ�सन यांनी Ind ian  An t iquary  या मािसकातन महारा��ातील ू
लोककथांिवषयीची िटपणे �िस� केली. मॅ�स�यलरने भारतातील ु
दैवतकथाशा�ाचा अ�यास क�न भारतीय लोकमानसातील लोकपरपंरनेे 

भारतीय लोककथासकलनं
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आले�या लोककथां�या तौलिनक अ�यासाचे �े� खले केले. १८४४ साली ु
�यांनी िहतोपदेशाचे जम�नीत भाषांतर केले. १८९५ साली 'Science of 
Mythology' हे दैवतकथाशा�ाचे प�तक �िस� केले. १८५९ साली ु
िथओडेर बेनेफे याने 'पंचतं�ा'चे भाषांतर केले. इमॅ�यएल कॉसिकन �ा �� च ू
अ�यासकाने बौ�कथा या जागितक मलकथा असन भारतातन �या जगभरात ू ू ू
पोहच�या असा िस�ांत मांडला. जगभरात�या लोककथांम�ये सा�य 
आढळते; कारण या कथा �वाशांनी, धम��सारकांनी िनरिनरा�या देशांत 
पोहचिव�या. �यामळे लोककथा या ‘�मणकथा’ असतात, असे �हटले जाते.ु
मराठी लोककथा सकलन :ं

मराठीत ‘ह�ी�या गो�ी’ हे �ा�यांवरचे पिहले प�तक १८५३ म�ये क�डो ु
अमत महाराव यांनी िलिहले.१८७१ साली ‘�यटी ॲ�ड िब�ट' या गो�ीचे ृ ु
‘संदरी आिण अ�वल' हे भाषांतर �िस� झाले. १९ �या शतकात �ाथिमक ु
शाळेसाठी तयार कर�यात आले�या पाठयप�तकांतन कांही लोककथा ् ु ू
संपािदत झा�या. इितहासाचाय� िव. का. राजवाडे यांनी िवसा�या शतका�या 
स�वाती�या दोन-तीन दशकांत मराठी लोककथा संकलना�या कामाला ु
�ारभं केला. ‘आिद�य राणबाईची कथा', 'ऋिषपंचमीची कथा' �ा �तकथांचे ू
संकलन केले. ‘हात�याचा भ�डला', ‘सय�कहाणी व सय��त' अशा लेखांतन ू ू ू
�यांनी लोककथांची चचा� स� केली. 'लोककथा' ही पा�रभािषक सं�ा �ढ ु
कर�याचे �ेयही राजवाडयांकडेच जाते. '�ाने�रीतील िनवडक ्
नीितकथां’चेही �यांनी संपादन केले. राजारामशा�ी भागवत यांनी १८८५ 
साली लोककथांत येणा� या य�, िक�नर, गंधव�, िव�ाधर या पा�ांची चचा� 
केली. १९११ साली क�णशा�ी िचपळणकर यांनी ‘अरिेबयन नाईटस'�या ृ ू
कथा भाषांत�रत के�या. १९१६ साली िव�ण ध�. कव� यांनी ‘लहान ु
मलांक�रता गो�ी’ या प�तकातन �ीम बंध�ंया लोककथा व हॅ�स ु ु ू ू
अ�डरसन�या काही गो��चे मराठी �पांतर केले. १९२७ साली म. का. 
कारखानीस यांनी ‘अद भतकथा' नामक अनवािदत कथांचे तीन भाग �िस� ् ु ु
केले. �यातही �ीम बंध�ंया लोककथा हो�या. िसं�ेला, डकिलंग�या कथा ू
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मराठी लोककथाचा �ािथक वारसा :ं ं

हो�या. शंकर गणेश दाते यांनी १९२९-३० साली 'लोककथा' नामक दोन 
प�तके �िस� क�न या�कार�या संकलनाचे मह�व आधोरखेीत केले. ु
सदािशव कािशनाथ छ�े, राजारामशा�ी भागवत, िव�णशा�ी िचपळणकर, ू ू
म. मो. कंटे, ना. गो. चापेकर, काका कालेलकर, वामनराव चोरघडे, साने ु
ग�जी, दगा� भागवत, कमलाबाई देशपांडे, अनसया िलमये, ना. रा. श�डे, दा. ु ुु
गो. बोरसे, डॉ. नांदापरकर, डॉ. सरोिजनी बाबर, मालतीबाई दांडेकर, मधकर ू ु
वाकोडे इ�यादी लेखकांनी लोककथांचे संकलन केले. सरोिजनी बाबर यांनी 
तर महारा�� सरकार�या वतीने गावोगावी�या लोककथांचे फार मोठया ्
�माणावर संकलन केले. दगा� भागवतांनी पंजाब, तािमळनाड इ�यादी ूु
�ांतो�ांती�या लोककथांचे संकलन-संपादन केले. िव.वा. जोशी यांनी ‘चं�परी ु
लोककथां’चे व खानदेशातील लोककथांचे संकलन दा. गो. बोरसे, भा. र.ं 
कलकण�, क�णा पाटील, रमेश सय�वंशी, सधीर कोठावदे, सनंदा पाटील यांनी ु ृ ू ु ु
केले. कोकणातील लोककथांचे संकलन �. �ी. ने�रकर, नीलकंठ िव�ल 
नाईक, उदय खानोलकर, ना. बा. रणिसंग, मोहन रणिसंग, गोिवंद गार,े यांनी 
केले. ना. रा. श�डे, शैलजा देवगावकर, िव�ल वाघ, मधकर वाकोडे, भाऊ ु
मांडवकर यांनी िवदभा�तील लोककथांचे संकलन केले. �भाकर मांडे, रा. िचं. 
ढेर,े गंथर स�थायमर इ�यादी अ�यासकांनी लोककथां�या अ�यासा�या िदशा ु
िव�ता�रत के�या. देशिवदेशा�या लोककथांना मराठी साज चढवन �पांतर ेू
कर�याचा �योग साने ग�ज�पासन मालतीबाई दांडेकरांपय�त अनेक ु ू
लेखकांनी केले. �यामळे मराठीत आज जगभरातील लोककथा उपल�ध ु
झा�या आहेत. या लोककथांची साम�ी वाप�न मलांसाठी �वतं�पणे कथा-ु ु
कादबं� या िलिह�याचेही �योग झाले आहेत. 

भारतीय लोककथांची मळे इथ�या सां�कितक परपंरते लोकि�य ु ृ
झाले�या वेद, उपिनषदे, रामायण, महाभारत यांसार�या बीज�ंथांम�ये 
आढळन येतात. गणाढयाचे ‘बह�कथा', सोमदेवाचे ‘कथास�र�सागर', ् ृू ु
‘कथास�र�सागर'मधनच िव�तारलेले ‘वेताळपंचिवशी’ आिण ू

paXstaavanaa



14   ।   

paXstaavanaa

gggaaaaaaeeeVVVoooIII ///cccyyyaaaa a a gauhetagauhetagauheta

१.वेद-उपिनषदे : वेद-उपिनषद े या �ाचीन �ंथांचा भारतीय 
लोकजीवनावर गडद �भाव आहे. विस�, िव�ािम�, क�व, पाराशर, 
या�व��य या �ाचीन ऋषी-मन�नी सांिगतले�या वेद उपिनषदांत�या कथा ु
मौिखक लोकवाङ मयातन �पांत�रत होऊन िनरिनरा�या �थािनक भाषांतन ् ू ू
आपाप�या प�तीने कथन के�या गे�या. �यामळे अनेक लोककथांम�ये वेद-ु
उपिनषदांत�या बीजकथांचे सं�का�रत आिव�कार पहायला िमळतात. 
उदाहरणाथ�, उपिनषदातील निचकेता�या गो�ीचे अनेक �कारांनी पन:कथन ु
झालेले आिव�कार भारतीय भाषांम�ये आढळतात. ऋ�वेदातील विस�-
िव�ािम�ा�या कथा, शतपथ �ा�णातील प�रवा-उव�शीची कथा, ु
लोकजीवनात �ज�या आहेत. 

‘िसंहासनब�ीशी’, तसेच पंिडत िव�णशमा�चे ‘पंचतं�' हे �ंथ �हणजे मराठी ु
कथांची गंगो�ी समजले जातात. या कथा भारतभर िनरिनरा�या भाषांम�ये 
पसर�या आहेत. या पारपं�रक �ंथांतील कांही िनवडक कथा ��तत ु
खंडासाठी िनवड�यात आ�या आहेत. अशा या बीज�ंथांचा एक धावता 
प�रचय क�न घेऊ या. 

२.रामायण-महाभारत व पराणकथा: वाि�मक�चे ‘रामायण' आिण ु
�यासांचे ‘महाभारत' ही दो�ही महाका�ये आिण अ�नीपराण, वायपराण, ु ु ु
म��यपराण, ग�डपराण, नारद पराण व भागवतािद पराणे सव� भारतीय ु ु ु ु
भाषां�या लोकवाङ मयीन परपंरते मरलेली आहेत. लोकरामायणा�या ् ु
िकतीतरी कथा िभलोरी, बंजारा, कातकरी, कोकणी, अिहराणी बोलीत�या 
लोककथांम�ये आजही कथन के�या जातात. राम-ल�मण आिण सीते�या 
चौदा वषा��या वनवासा�या कथा, दडंकार�यात�या �वासात शबरी 
िभ�लीणीची उ�ी बोर ेआवडीने खाणारा राम,पतनामावशीचे कपटकार�थान, ु
रावणाने सवण�मगा�या �पात सीतेला पाडलेली भरळ, जटाय व हनमान यांनी ु ृ ु ु ु
रामभ� तीपोटी केलेली साहसी क�ये, राम, भरत, क�ण आिण बलराम यांचे ृ ृ
बंध�ेम, कौस�या आिण कैकयी यांचा साप�नभाव, राम-रावण य�, मा�तीचे ू ु
लंकादहन, वानरांचे सेतबंधन अशा िकतीतरी कथा मलांनी बालपणीच ु ु
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ऐकले�या असतात. महाभारतातले पाच पांडव, �यांचा वनवास, कौरव-पांडव 
य�, अिभम�यचा च��यह भेद�याचा �संग, शरपंजरी पडलेला भी�म, ु ू ू
अज�नाचे सार�य करणारा क�ण, गोपाळांबरोबर िवटीदांड खेळणारा क�ण, ु ृ ू ृ
यमने�या डोहात कािलयामद�न करणारा क�ण आिण बालपणीचा िम� क�ण ु ृ ृ
याला पो�ांची परचंडी भेट देणारा सदामा अशा िकतीतरी गो��नी भारतीय ु ु
मलांचे बालमन सं�का�रत झालेले असते. रामायण -महाभारत आिण भागवत ु
पराणांतील अशा कांही िनवडक गो�ी या खंडात संकिलत के�या आहेत. ु

पराणकथेम�ये हिकगत िकंवा व�ांत असतो; मा� �याला स�याचा आधार ु ृ
नसतो. �यातली सगळीच पा�े मानवी नसतात. देवदेवता, रा�स, भत-ु
िपशा�च अशी अमानवी पा�े असतात. चम�कार आिण अद भतर�यतेचा ् ु
मसाला ठासन भरलेला असतो. उदाहरणाथ�, मळापासन (मातीपासन) ू ू ू
गणपती िनमा�ण झाला, धडापासन मंडके वेगळे केले�या पाव�तीप�ाला ह�ीचे ू ु ु
त�ड बसवले आिण �याचा गणपती झाला. केवळ भारतीय पराणातच अशा ु
गो�ी असतात, असे नाही. बॅिबलोिनयातही अशीच कथा आहे. आिददेवाने 
आपले मंडके धडापासन वेगळे केले. �यातन वाहणा� या र� तात इतर देवांनी ु ू ू
माती कालवली आिण �यातन मन�य व इतर �ा�यांची िनिम�ती झाली. ू ु
मातीपासन मानव िनमा�ण झा�याची अशी कथा बायबलम�येही आहे. ू
पराणकथेतील ही पा�े अितमानवी अस�याने �यांचे वत�नही तसेच असामा�य ु
असते. उदाहरणाथ�, गाडाभर अ�न खाणारा बकासर रा�स, सहा मिहने ु
झोपणारा कंभकण�, बोरा�या अळीत वा�त�य करणारा नाग, पव�तां�या ु
झ� यांसाठी जमीन खणन जलमाग� तयार करणारा इं�, रा�सांनी चोरले�या ू
गायी परत आणणारा इं�, तांडवन�य करणारा महादेव, लाकडातन �कट ृ ू
होणारा ��हाद, अशा चम�कतीज�य गो�ी रजंक असतात आिण �यामळे ृ ु
वाचनाची गोडीही लागते. 

मलांना भारतीय सं�कतीचा प�रचय हो�यासाठीही या पराणकथांचा ु ृ ु
न�क� उपयोग होईल. या��ीने वा. गो. आपटे यांनी मलांसाठी बालभागवत, ु
बालरामायण, बालगीता अशा प�तकांची िनिम�ती केली आहे; के. ना. वाटवे ु
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४. कथास�र�सागर : गणाढया�या ‘बह�कथा' या मळ पैशाची भाषेतील ् ृु ू
�ंथा�या आधार ेसोमदेव नावा�या काि�मरी पंिडताने ‘कथास�र�सागर' हा �ंथ 
सं�कत भाषेत िलिहला. सोमदेवाने अनवादलेला हा �ंथ �ोकब� आहे. ृ ु
काि�मरचा राजा अनंतदेव याची प�नी राणी सय�मती िह�या मनोरजंनासाठी ू
कथास�र�सागर �ंथाची रचना झाली असे �हणतात. या �ंथाचा काळ 
अकरा�या शतकातला आहे. एका गो�ीतन दसरी गो� या�माणे ू ु
साखळीकथां�या �व�पात या गो�ी सांिगत�या गे�या आहेत. 

५. वेताळपचिवशी: गणाढया�या ‘बह�कथा' या सं�हातनच ं ्ु ृ ू
‘वेताळपंचिवशी’ या �ंथाची रचना झाली आहे.वेताळाने सांिगतले�या पंचवीस 
कथा �ा �ंथात आहेत. िशवदास, व�लभदास, जभंलदास यांनी 
‘वेतालपंचिवंशितका’ या नावाने याचे सं�कत भाषेत �पांत केले. सदािशव ृ
कािशनाथ छ�े �ांनी १८३० साली �ा कथा ‘वेताळपंचिवशी’ �ा नावाने 

यांनी दहा भागांत भागवतातील कथांचे �पांतर केले आहे.अमर��  गाडगीळ 
यांनी बारा प�तकांतन देवािदकां�या गो�ी सांिगत�या आहेत. िव. क. �ोि�य ु ू ृ
यांनी वेद-उपिनषदांतील कथा ‘वेदांतील गो�ी’ या नावाने सलभ भाषेत कथन ु
के�या आहेत. दा. न. िशखर े यांनी ‘पराणातील कथा' �ा प�तकांतनही ु ु ू
वेदांत�या गो��चे पन:कथन केले आहे.पं. महादेवशा�ी जोशी यांनी ु
मलांसाठी ‘�ाचीन सरस गो�ी’ नामक दहा पौरािणक कथांची माला �िस� ु ु
केली आहे. िज�ास वाचकांनी ही प�तकेही ज�र वाचली पािहजेत.  ू ु

३.बह�कथा : इ. स. �या पिह�या शतकात गणाढया�या ‘बह�कथा' या ् ृृ ु
�ंथाची िनिम�ती झाली. बह�कथा �हणजे दीघ� कथा. गणाढयाने पैशाची भाषेत ृ ु ्
एक लाख �ोक रचन या कथा सांिगत�या आहेत. पैशाची ही �यावेळची ू
लोकभाषा होती. या �ंथाची कालांतराने सं�कत, �ाकत व अ�य देशी भाषांत ृ ृ
भाषांतर,े �पांतर ेहोऊन या कथा भारता�या अनेकिवध �ांतात पोहच�या . 
�ेम��ाने ११ �या शतकात या �ंथाचा सं�कतम�ये ‘बह�कथा मंिजरी’ हा ृ ृ
सं�ेपानवाद केला; तो अिधक लोकि�य झाला होता. ‘अरबी भाषेतील सरस व ु ु
चम�का�रक कथां’म�येही बह�कथेतील कथांचे अशं आळतात. ृ
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६. िसहासनब�ीशी : वैजनाथशा�ी पंिडताने मळ सं�कत कथासं�हाचे ं ृू
मराठी भाषांतर १८१४ साली केले. याही �ंथात राजा िव�मािद�या�या गो�ी 
आहेत. िव�मािद�याचे िसंहासन ब�ीस पत�यांचे होते. ��येक पतळी करवी ु ु
एक कथा �ा�माणे ३२ कथांचे िन�पण कर�यात आले आहे. या कथांचे 
�व�प चातय�कथां�या धाटणीचे आहे. मागे लागले�या यमापासन राजा ु ू
िव�मािद�य गाईचे र�ण कसे करतो व �यामळे �याला �वग�ची कामधेन कशी ु ू
�ा� होते, यासार�या या कथां�या रचना आहेत. 

७. पचत� : पंिडत िव�णशमा� यां�या ‘पंचतं�' �ंथाचा महानभाव पंथीयांनी ं ं ु ु
मराठीत ‘पंचोपा�यान' या नावाने अनवाद केला आहे. पंचतं� या �ंथाची ु
िनिम�ितकथा मजेदार आहे. समार ेएक हजार वषा�पव� अमरश� ती नामक राजा ु ू

मराठीत आण�या. िव�म-वेताळा�या कथा �हणन �या ‘चांदोबा' मािसकांतन ू ू
िन�यनेमाने �मश: �िस� होत अस�याने या कथा देशभरात�या मलां�या ु
वाचनात आ�या. जम�न, इटािलयन भाषेतही याचे अनवाद �िस� झाले. ु
मािलका कथे�या �व�पात या कथा सादर झा�या. िव�मािद�य राजाला 
�ांितशील नावाचा एक कापािलक सतत बारा वष� रोज एक िब�वफळ भेट देत 
असे. �याने िदले�या ��येक िब�वफळात पाच मौ�यवान र�ने असत. ते 
ल�ात आ�यावर राजाने कापािलकास बोलावन, ‘तझी इ�छा काय आहे?’ ू ु
असे िवचारले. एक िविश� िवधी कर�यासाठी भा�पद मासा�या 
क�णप�ातील चतद�शी�या काळो�या रा�ी िशस�या झाडावर टांगलेले �ेत ृ ु ू
आप�याला हवे आहे, असे तो सांगतो. राजा �वतः ते �ेत आण�यास िनघतो. 
हे �ेत आण�याचे काम पण�तः मौन पाळन करावयाचे असते. मा� राजा तेथे ू ू
पोहच�या�या आधीच �या �ेताचा ताबा वेताळाने घेतलेला असतो. �ा 
�ेताला सोड�यासाठी वेताळ राजाला एक गो� सांगतो आिण �यानंतर �या 
गो�ीबाबत एक कट�� िवचारतो.हे �� अ�यंत मािम�क असतात. तो राजाला ू
अशा पंचवीस कथा सांगतो आिण �या ��ांची उ�र ेराजाकडन घेऊन ��येक ू
वेळी मौन पाळ�याची अट राजाला मोडायला लावतो. अशा पंचवीस 
अद भतर�य कथांचा संच �हणजे ‘वेताळपंचिवशी’. ् ु
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रा�य करीत होता. �याला वसश� ती, उ�श� ती आिण अनेकश� ती अशी तीन ु
मलं होती. पण या राजप�ांना अ�यासाची गोडी न�हती; �यामळे ते शाळेत ु ु ु
जायला तयार नसत. राजगही िश�क ठेवला तर �या िश�काचेही ते ऐकत ृ
नसत. काहीही सांिगतले तरी ‘पाल�या घडयावर पाणी’ अशी �यांची ि�थती ्
होती. राजाला ही िनब�� मले पढे आपला राजपाठ कसा चालवतील याची ु ु ु
काळजी वाटे. एकदा राजाने मंि�मंडळातील सव� सहकारी आिण रा�यातले 
समार े पाचशे पंिडत यांची खास सभा बोलवन राजप�ां�या िश�णािवषयी ु ू ु
असले�या उदासीनतेचा �� कसा सोडवावा �ाबाबत चचा� केली. ब� याच 
पंिडतांनी मलांना �मित�ंथ, �याकरण, कौिट�याचे अथ�शा� िशकवावे अशी ु ृ
िशफारस केली. पण �यांना िशक�यातच गोडी नाही, ते �ा �ंथांचे �हण कसे 
करतील, �ा ��ाला उ�र न�हते. या सभेत सव�िव�ापारगंत पंिडत िव�णशमा� ु
हजर होते. राजाने हा �� िव�णशमा� यांनी सोडवावा, असे �यास साकडे ु
घातले व बद�यात शंभर गावांची ग�दि�णा देऊ असे वचन िदले. िव�णशमा�ने ु ु
राजा�ा �माण मानली; मा� आपण पेशाने िश�क आहोत व िशकवणे हा 
आप�या कत��याचा भाग अस�याने शंभर गावांची िबदागी नाका�न न�पणे 
राजप�ांना िशकिव�याचे काम �वीकारले. मी िव�ा िवकणार नाही (‘नाह ंु
िव�ािव�य ंकरोिम') हे पंिडताचे उ�र ऐकन राजा संत� झाला. िव�णशमा�ने ू ु ु
पांिड�य बाजला ठेवन राजप�ांना �यवहार�ान, नीितबोध व राजशकट ू ू ु
चालिव�यासाठी लागणारी बौि�क कौश�ये िशकता येतील अशा गो�ी 
सांगायला स�वात केली. या गो�ी हसं, घबड, कावळा, को�हा, मांजर अशा ु ु
पशप�यां�या अस�या तरी �पका�मक भाषेतन मन�य�वभावाचे व ु ू ु
�यवहारातील डावपेचांचे �ान देणा� या हो�या. �ा मनोरजंक गो�ीतनच ू
‘पंचतं�' �ंथाची िनिम�ती झाली. 

िव�णशमा�ने या �ंथात पाच तं�ांचा वापर केला अस�याने �यास ‘पंचतं�' ु
असे नाव िदले गेले. ही पाच तं�े अशी :

(उदाहरणाथ�, िपंगलक नावाचा िसंह आिण संजीवक नावाचा बैल यां�या 
१.िम�भेद : िम�ांम�ये भेद िनमा�ण कर�या�या य� तीचे िवशदीकरण ु
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इसाप�या नीितकथा आिण पंचतं�ात�या गो��म�येही सारखेपणाचा 
अनबंध आहे. इसाप�या नीितकथांना इं�जीत ‘फेबल' �हणतात. फेबल ु
�हणजे गलामांनी कथन केले�या �पका�मक धाटणीत�या �ािणकथा. ु

८. जातककथा : जातक हा पाली भाषेतला ५४७ कथांचा धम��ंथ 
आहे.या कथांचा काळ इ. स. प. पाच�या शतकापासन इ. स. ४३० पय�तचा ू ू
मानला जातो. जातककथा �हणजे ज�मा�या कथा. बौ� धम�परपंरनेसार या ु
बोिधस�वा�या पव�ज�मी�या कथा आहेत.’बोिध’ �हणजे लोकक�याणा�या ू
त�वाचे �ान. �या �ानासाठी जो सतत �य�न करतो तो बोिधस�व. गौतम 
ब�ाने ब� ज�म घे�यापव� ह�ी, ह�रण, वाघ, व�, �यापारी, राजा, सैिनक ु ु ू ृ
असे िनरिनराळे ज�म घेतले होते; �या िविवध ज�मात�या �या�या अवतारांना 

५.अपरीि�त कारक : घाईने केलेली कती ृ

४.ल�ध�णाश : िमळालेले घालिवणे 
(उदाहरणाथ�, हाती आलेले वानर ससराने कसे घालवले, �याची कथा)ु

(उदाहरणाथ�, को��ाला �ा�े आंबट ही कथा.) या कथा जगभरात�या 
भाषांम�ये ितथ�या �थािनक सं�कतीनसार लोकभाषेत कथन के�या गे�या ृ ु
आहेत. �हणनच लोककथांना ‘�मणकथा' असेही �हणतात. ू

(उदाहरणाथ�, प�रि�थती नीट समजन न घेत�याने प�ातापाची वेळ येते हे ू
सांगणारी �ा�ण व मंगस यांची गो�.) ु ु

(उदाहरणाथ�, कपोतराज िच��ीव, �याचा िम� मषक िहर�यक, ू
िहर�यकाची मै�ी संपादन करणारा कावळा लघपतनक, �याचा िम� कासव ु
मंथरक आिण शेवटी �ांना येऊन िमळणारा मग िच�ांगद �ां�या मै�ीची ृ
कथा.)
३.काकोलक�य : संिध-िव�ह ू

मै�ीत फट पाडणा� या को��ाची गो�) ू

(उदाहरणाथ�, कपटनीती�या मागा�ने कावळा आिण घबड यां�यात िनमा�ण ु
झाले�या वैराची कथा) 

२.िम�संप�ी : िम� िमळिव�या�या य� त�चे िववरण ु
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समाजाला गो�ी�पाने नैितक म�यांचे धडे देणे हा जातककथांचा म�य हेत ू ु ू
आहे. फार पव�पासन बालसािह�यात जातककथांचे दालन उघडले गेले आहे. ू ू
पंचतं�, कथास�र�सागर या आ� कथासं�हांम�ये िसंहाचे कातडे पांघरणारा 
गाढव, लांडगा आिण कोक�, कावळा आिण को�हा अशा कांही 
जातककथांचा समावेश झालेला होता. १९२४ साली धमा�नंद कोसंबी यांनी 
‘�ानाचा �सार हाच रा��ा�या उ�ाराचा राजमाग� आहे' या भिमकेतन ू ू
मलांसाठी िनवडक जातककथांचे मराठीत भाषांतर केले होते. बडोद ेु
सं�थानात असताना महाराजा सयाजीराव गायकवाड यां�या �ेरणेने मराठीत 
फार मोठया �माणावर वाचनसािह�यिनिम�ती कर�याची चळवळ झाली; �यात ्
िचं. िव. जोशी यांनी िनवडक जातककथांचे मराठी भाषांतर केले. अलीकड�या 
काळात दगा� भागवत यांनी सम� जातककथांचे भाषांतर केले; िशवाय खास ु
मलांसाठी ‘बालजातक'ही िलिहले. सारांश, पंचतं�-कथास�र�सागर या ु
�ाचीन कथा�ंथांपासन अिजठंा-वे�ळ�या िश�पांपय�त �या कथांचा संचार ू
आहे अशा जनि�य सं�कतीकथा मलां�या वाचनात अस�या पािहजेत, या ृ ु

‘बोिधस�व' �हणतात. या बोिधस�वाने दान, शील, नै�क�य�, ��ा, वीय�, शांती, 
स�य, अिध�ान, मै�ी व उपे�ा �ा दहा पारिमतां�या योगे लोको�ारासाठी जे 
सतत �य�न केले �या�या हिकगती �हणजे जातककथा. या हिकगती 
मनोरजंक व उद बोधक आहेत. बौ� धमा�बरोबर या जातककथाही जगभर ्
पसर�या. अिजठंया�या गफांम�ये िशबीजातक, शंखपाल जातक, महाजनक ् ु
जातक, चांपेय जातक, िवदर पंिडत जातक, षड द�त जातक, महाहसं जातक, ्ु
महाकिपजातक, िन�ोधमग जातक, मातपोषक गजजातक, इ�यादी ृ ृ
जातककथेवर आधारलेली िच�े रगंवलेली आहेत. वे�ळ�या ले�यांम�ये 
जातककथांवर आधारलेली अनेक दगडी िश�पे कोरलेली आहेत.साची, 
अमरावती आिण भरह�त �तपांवर जातककथांतील घटना-�संगांची ��ये ू
खोदली आहेत. जपान, इंडोनेिशया,थायलंड, चीन, ��हदेश (�यानमार), 
अफगािण�तान इ�यादी देशांतील �तपांमधे जातककथेची िच�-िश�पे ु
कोरलेली आहेत. 
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९. चण� : जैनां�या धम�कथांना ‘चण�’ �हणतात. जातककथां�माणेच ू ू
‘चिण� 'कथांम�ये �ािणकथा व दतंकथांचा क�पनाबंध असतो. धम�िश�णा�या ू
उ�ेशाने कथन केले�या या कथांम�ये नीितबोध क� ��थानी असला तरी 
कथेचा घाट रजंन�धान लोककथे�या वळणाचा आढळतो. लोककथां�या 
जवळ जाणा� या अशा क�पनाबंधा�या काही ‘चण�’ कथा मलां�या ू ु
वाचनािभ�ची�या िवकासासाठी व �यांचा सां�कितक संदभ�कोश ृ
िव�तार�यासाठी येथे िनवड�या आहेत. 

“जातक हा धम��ंथ आहे. अितशय मनोरजंक, बोध�द आिण 
�यवहारचातया�ने, �याच�माणे त�व�ानाने भरलेला आहे. मलांना कावळा, ु ु
को�हा, िति�र वगैर�� या गो�ी तो सांगतो. ि�यांना पाित��य िशकवतो. 
�यां�यात�या उ�म मलीचा, प�नीचा, माता व सनेचा तो गौरव करतो आिण ु ु
कटील, द:शील ि�यांचा िध�कार करतो. त�णांना तो �यवहार-नीती ु ु
िशकवतो. व�ांना शांतीचे व सहनशीलतेचे पाठ देतो. आपाप�या मया�दा ृ
ओळखन �थल �यवहारापलीकडे नजर टाकायला तो सग�यांना सांगतो. नम� ू ू
िवनोद, उपरोध, का��य आिण शहाणपणाने या कथा भरले�या आहेत.” (दगा� ु
भागवत,१९७१: िस�ाथ� जातक, खंड १, ��तावना, प. तीन) ृ

भिमकेतन नम�यादाखल काही िनवडक जातककथा ��तत ‘गो���या गहेत’ ू ू ु ु ु
या खंडासाठी िनवड�या आहेत. 

जातक कथांची धाटणी लोककथांसारखीच आहे. �यामळे पं. महादेवशा�ी ु
जोशी यांनी �हटले असावे क�, “जातक वाङ मय ब�ा�या पव� लोककथां�या ् ु ू
�व�पात अि�त�वात होते." दगा� भागवत यांनी ‘जातककथां’चे महा��य फार ु
थोडया श�दांत सांिगतले आहे :्

१०. ��ात कथा : मराठी वाङ मया�या इितहासात आ� ग� वाङ मय ं ् ्
महानभाव सािहि�यकांनी िनिम�ले आहे. ‘लीळाच�र�', ‘�मित�थळ' या ु ृ
च�र��ंथांतन आिण ‘��ांतपाठ’, ‘पंचोपा�यान' या नीितबोधा�मक �ंथातन ू ू
मराठी कथे�या जडणघडणीची �ारभंकालीन �पे आढळतात. कहाणी, 
लोककथा यां�या �पबंधाशी जवळीक साधणा� या या कथा आहेत. शालेय 
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एक�चे बळ, श� तीपे�ा यि� त �े�, अशा स� क�पनांना कथनम�य ु ू ू
दे�याचे काम लोककथांतन केले जाते. लोककथेतले श�द �ेरणादायी ू
असतात; �यातील भावना माणसा�या संवेदनशीलतेला फंकर घालणा� या ु
असतात, तर कथांम�ये दडलेला आशय मलां�या मनाची वैचा�रक मशागत ु
करणारा व नीितबोधा�या मशी सं�का�रत करणारा असतो. आजारपण, ु
कटंबात�या जवळ�या आ�ाचा म�य यासार�या घटनांमळे आले�या ु ु ृ ू ु
द:खाला फंकर घाल�याचे साम�य� या कथांम�ये असते. एकटेपणाला कसे ुु
सामोर े जावे, �यातन कसे सावरावे याचे िच�ण या कथांतन येत असते. ू ू
घरांतन पळन गेलेली मले; अडचण��या सांप�यांत सापडले�या मलां�या ू ू ु ु

पाठयपतकांतन बालवाचकांना �यांचा अधनमधन प�रचय होत असतो. ��येक ् ु ू ू ू
मराठी मलाने बालपणी ऐकलेली िचमणी-काव�याची गो� महानभावां�या ु ु
लीळाच�र�ात कशी आली आहे ते पहा :

“तंव धमाई : गोसािवयाची �ीमित� गौरवण� देिखली : मग �हणित : ू
गोसािवयाची �ीमित� हळदी उिटली : �हणौिन गौर आली : तर ते हळदी माझां ू
अगंी लावा क� : �हणौिन आिळ घेतली : कांही के�या संवरित ना : मग सव��े 
�हिणतले : बाइ : तया बाइया हे त�हां कहाणी सांगैल : आली : पािस घेतली : ु
साळेच� घर मेणाचे काउिळयाच� घर सेणाच� : पाउसाळां काउळेयाचे घर पर ेु
जाये : साळेच� वाचे : मग उगीच रािहली.” 

लोककथाचे �व�प :ं

आधिनक मराठी कथेत गौरी देशपांडे, उिम�ला िस�र वगैर े अनेक ु
लेिखकांनी या काव�यािचमणी�या गो�ीचा क�पनाबंध वाप�न न�या कथा 
िलिह�या आहेत. या अथा�ने या कथा बीजकथा असन �यां�या क�पनाबंधातन ू ू
आधिनक मराठी कथेचा व�िव�तार झालेला आहे. या खंडात काही िनवडक ु ृ
��ांतकथा संपािदत के�या आहेत; �या क�पनाबंधांतन मलांनीही न�या कथा ू ु
िलह�न पहा�यात. ‘ससा-कासवा’�या शय�ती�या बीजकथेचा िव�तार करणा�या 
मलांनी िलिहले�या काही कथा या सं�हात समािव� के�या आहेत, �या ज�र ु
पहा�यात.  
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जीवनात येणा�या �संगांचे काठकंगोर े �ा गो��तन अिभ�य� त झालेले ू
असतात. आ�िम�ांमधील ना�यांचा स�चेपणा पडताळणार े �संग, पेच-
�संगात सापडले�यांशी लोक कसे वागतात याचे मनोिव�ेषणही या कथांतन ू
अितशय सहजपणे केलेले असते.अनपेि�त घटना �संग एखा�ा�या जीवनात 
आिण �वभावात अमला� बदल घडवन आणतात,प�रि�थती माणसाला ु ू
बदलवते. पा�े �या कठीण पेच�संगातन वाटचाल करीत असतात, �यातन ू ू
�यांची जीवनािवषयीची समजत कशी �ग�भ होत जाते, जािणवांचे ि�ितज ू
कसे िव�तारते याचे दश�न या कथांतन घडते. या कथांतग�त पा�ांना दसरी ू ु
माणसे वाचता येऊ लागतात. िम�, पालक, अनोळखी-अप�रिचत माणसे 
यां�या सोबत वावरताना, �यां�याशी संवाद-िवसंवाद होत असताना या अ�य 
माणसां�या भावभावना, आशा- आकां�ा, �वाथ� आिण परमाथ�, �ेम आिण 
म�सर अशा िकतीतरी पैलंवर कथािनवेदक �काश टाक�त असतो. ू
�वाभािवकच वाचकालाही या माणसां�या भिमकेत जाऊन िवचार कर�याचे ू
कौश�य संपािदत करता येते. पा�ां�या मनात डोकावन, �या�या अनाकलनीय ू
वाग�याचा अथ� लावता येतो. यातन सहानभाव (compassion)वाढीला ू ु
लागतो.

कटंबात एखादा माणस �यसनाधीन झालेला असतो; अशा माणसाशी ु ु ू
कटंबातील इतर लोक कसे वागतात �याचे बारकावे िटपणार े�संग िफर�या ु ु
िभंगासारखे िटपले जातात. लोक �या�या वाग�याकडे नकारा�मक ��ीतन ू
पहातात, रागाने धडकावतात, �या�यापासन �यांना भीती वाटते, �या�याशी ु ू
जळवन घेताना �यांची दमछाक होते. �याची िकळस वाटते आिण दयाही येते, ु ू
रागही येतो आिण सहानभतीही वाटते. �संगवशात ही माणसे अकारण ु ू
दस� यावर दोषाचे खापर फोडतात; कधी �मायाचना करतात, कधी �वत:च ु
सधार�याचा �य�न करतात. अशा सव� वैिव�यांसह पा�ांचे �यि� तदश�न ु
लोककथांमधन घडत असते. आपाप�या जीवनरीती आिण िभ�न िभ�न ू
�वभावधम� सांभाळन लोक पर�परांमधले �ेमाचे नाते कसे जपतात याचे ू
बारकावे लोककथांमधन िटपलेले असतात. उदाहरणाथ�, आई-विडलांची ू
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कौटंिबक पा��भमी व आिथ�क प�रि�थती बेताची असली, �यांचे रोजचे जगणे ु ू
क�ाचे असले;.नोकरीत�या अशा�ततेमळे येणारी अि�थरता, यातन होणारी ु ू
ओढाताण म�यमवग�य वाचकाला आप�या �वत:�या व आजबाज�या ु ू
अनभविव�ाशी तलना करायला �े�रत करते. अशा �संगांशी वाचक सम�प ु ु
�हावेत; गो��त�या पा�ांशी �यांचे सहानभावाचे नाते िनमा�ण �हावे अशी ु
�संगिनिम�ती लोककथांम�ये झालेली असते. आिण �हणनच लोककथा ू
कठ�याही देशातली, �देशातली असो; कठ�याही मानवजातीतली असो ु ु
ित�यात सवा�ना साद घाल�याची आवाहन�मता असते. �यामळेच ु
जगभरात�या लोककथांचे िनरिनरा�या भाषांत भाषांतर,े �पांतर े झालेली 
आढळन येतात. अशा देश-िवदेशांत�या साव�ि�क आवाहन�मता असले�या ू
कांही िनवडक लोककथांचे संपादन ��तत खंडात कर�यात आले आहे. ु

लोककथांम�ये स�याची िकंवा वा�तवाची हाताळणी िनरिनरा�या प�तीने 
केलेली असते; �यानसार कथेत स�याचे िभंग िफरत राहाते. उदाहरणाथ�, ु
स�यकामाची कथा. स�यकाम हा जाबाला या शािपत गिणकेचा मलगा. ु
ऋतपण�, गीतधवन आिण धम�पाद हे जाबालाचे तीन सहचर. यापैक� आपला 
िपता कोण हे स�यकामाला शोधन काढायचे आहे. या कथेत िपत�वाचा शोध ृू
�हणजे ज�मदा�याचा शोध एवढाच मया�िदत अथ� कथाकाराला अिभ�ेत नाही. 
नाती ही केवळ ज�माने ठरत नाहीत, तर गणधमा�नी ठरतात. एक�कडे ु
पोपटा�या िपलावर �ेम करणारा ऋतपण� �याला ��यलोभासाठी िवकतो 
आिण दसरीकडे श�डया�या फांदीत अडकले�या काव�याला ्ु
सोडिव�यासाठी गौतम धडपडत असतो; या दोघांची स�यकाम तलना करतो, ु
आिण आपले नाते ऋतपणा�पे�ा गौतमाशी जोडतो. लौिकक अथा�ने गौतम 
स�यकामाचा िपता नसेलही; पण स�य �याह�न अिधक �यापक आिण संदर ु
आहे. सारांश, या लोककथा मलांना िशकवत नाहीत, तर �यां�यासमोर ु
िशक�या�या अनेकानेक प�ती, आिण जग�याचे िविवध पया�य सहजग�या 
उलगडन ठेवतात आिण मलांना �यां�यातील स� श�� ओळखायला �े�रत ू ु ु
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पा�स�ी :ृ
करतात; �यां�यातली क�पकता व सज�नशीलता जागव�याचे काम करतात. 

लोककथांम�ये ठरािवक सा�याची पा�े आढळतात. दानशर राजा, ू
�तिति�य राजा, अहकंारी राजा. बह�तेक राजांना आवडती राणी, नावडती ु
राणी अशा दोन रा�या असतात. रा�यांम�येही पित�ता, सवतीम�सर 
करणा� या, साव� मलाचा छळ करणा� या रा�या अशी िविवध �वभावाची पा�े ु
असतात. इसाप, िबरबल, तेनालीराम, आ�पाजी �धान यासारखी चतर पा�े ु
असतात. लोभी �ा�ण, िव�ान �ा�ण, द�र�ी �ा�ण; लोभी सावकार, 
फसवणारा सोनार, थापाडया �हावी अशा ठरािवक �वभावधमा��या ्
�यि� तरखेा प�हा प�हा भेटतात. लोककथांम�ये इनामदार क�ा, �वामीिन� ु ु ु
घोडा, सो�याचे अडें देणारी क�बडी, असे वैिश�यपण� �ाणी असतात. जादची ् ू ू
अगंठी, जादचा िदवा अशा रह�यमय व�त असतात. इतकेच नाही तर ूू
बोटाएवढा माणस, फलपाखराएवढी मलगीही असते. घटना�संगांम�येही असे ू ु ु
काही ठरािवक आकितबंध आढळतात. उदाहरणाथ�, जलद पळणारा ससा ृ
आिण संथ चालीचा कासव यांची धाव�याची शय�त, वाघाची गाढवाकडन ू
फिजती, चलीत�या राखेवर बोर ेठेवन उप�वी को��ाची गांडोली शेकणा� या ु ू
चतर �हातारीची करामत, नावड�या पदाथा��या आ�हाला बळी पडणा� या ्ु
जावया�या फिजती�या गो�ी, बासरीवा�या�या नादाने नदीत बडणा� या ु
उंदरांची गो� अशा रजंक घटना�संगांनी लोककथेचे कथानक गंफलेले असते. ु
�यामळे ठरािवक सा�याची पा�े आिण स�ांचा िवजय व द�ांचा पराजय अशी ु ु ु
ठरािवक �व�पाची कथानके असनही �ा कथा वाचकांना आवडतात; कारण ू
जा�त गंतागंतीची कथानके आिण स�म �वभाविच�णे असले�या कथा ु ु ू
वाच�याचे �यांचे वय नसते. �यामळे या सरधोपट �वभाविच�णा�या व ढोबळ ु
कथानका�या गो�ी मलांना आवडतात. टोपी घातली क� अ��य होणारा ु
माणस आिण सतरजंीवर बसन आकाशात उडणारा माणस �यांना खराच ू ू ू
वाटतो. पशप�ी आिण झाडेपानेही सो�याची होतात याची �यांना गंमतच ु
वाटते. कारण �व�नरजंन हा मलांचा �थायीभाव असतो. �यामळे ु ु
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�पका�मक कथा :
 लोककथांमधील बह�तांश गो�ी या �पका�मकच असतात. िनसग�घिटतांचे 

मानषीकरण कर�याची �व�ी या गो��म�ये सरसकट आढळन येते. ु ृ ू
उदाहरणाथ� 'एका� मांजर' ही गो� हे एक �पक असते; �या�याआडन ू
मांजरीची नाही, तर माणसांची कथा सांिगतलेली असते. ितथे उपमान हे 
उपमेयाचे �ितिनिध�व करीत असते. लबाड लांडगा, ह�षार को�हा ही 
मन�य�वभावाची �पकेच असतात. कधी �ािणमा�ांचे �वभाविवशेषही गो�ीत ु
रगं भरतात. उदाहरणाथ�, अ�वले भांडकदळ असतात; ससा िभ�ा असतो, ु
मांजर चपळ असते इ�यादी. कधी िनसग�घिटतांचे दैवतीकरण केलेले असते. 
उदाहरणाथ�, पज��यत�व, वायत�व यांचे इं�-व�ण-हनमानादी देवता�पांत ू ु
�पांतर केलेले असते. चं�, सय�, तार;े न�ा-सम�; पशप�ी, वन�पती ू ु ु
इ�याद�िवषयी�या लोकसमजती, शकन-अपशकनाचे तपशील यातन ु ू ू ू
लोकां�या मनातील ��ा-समजत�चे दश�न या लोककथांतन घडते. ु ू
उदाहरणाथ�, मांजर आडवी गेली �हणजे अपशकन, वडाची पजा केली �हणजे ू ू
नव� याचे आय�य वाढते अशा समजती. कधी दैनंिदन व�त, पदाथा�चेही ु ु ू
�पका�मक �व�प क�पन गो� रचली जाते. उदाहरणाथ�, ‘अगंठी’चे �तीक. ू
मलाला र��यात सापडलेली अगंठी ही �या�या दरावले�या आईचे �तीक ु ु
असते. या अगंठीमळे �या�या आईिवषयी�या �मती जागव�या जातात. ु ृ
आपण एक आि�कन राजप� असन आपली आई आि�केत आप�यासाठी ु ू
सयो�य �थळाची िनवड कर�याक�रता गेली आहे, अशी क�पना तो �वत:�या ु
मनात घोळवत रहातो. अगंठीशी चालणारा �याचा संवाद हा खर े तर 

लोककथां�या अद भत िव�ात ते �वत:ला िवस�न �या �व�नमयी दिनयेत ् ु ु
रममाण होत असतात. बालवाङ मयात लोककथांना �यामळेच अ��थान ् ु
िमळालेले आहे. प�हा प�हा वाचा�या आिण इतरांना सांगा�या अशा �ा ु ु
जादमयी लोककथांचा �ाितिनिधक खिजना या खंडातन संपािदत कर�यात ूू
आला आहे. 
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अनेक लोककथांम�ये चतराईने संकटावर मात करणारी पा�े भेटतात. ु
एका जरठ �हातारीला एक दांडगा को�हा आप�या शि� तबळा�या जोरावर 
कायम उप�व देत असतो. �हातारी�या झोपडीतली बोर,े हरभर े यावर तो 
ड�ला मारतो. या फकटया को��ामळे गरीब �हातारी �ासते. पण आप�या ्ु ु
कश शरीरामळे ती को��ाचा थेट मकाबला क� शकत नाही. पण ित�याकडे ृ ु ु
श� ती नसली तरी य� ती असते. चतराईने ती चली�या राखेवर हरभर ेठेवते. ु ु ु
हरभ�यांना चटावलेला को�हा झोपडीत िशरतो आिण राखेवर ठेवले�या 
हरभ�यांवर ताव मार�यासाठी सरसावतो; आिण राखेत�या िनखा� यांनी 
को��ाची गांडोली शेकते. धिटंगण को��ाला अ�ल घडते आिण �या�या 
जाचातन �हातारीची कायमची सटका होते. ‘श� तीपे�ा य� ती �े�' �ा ू ु ु
�हणीला साथ� ठरवणारी ही चातय�कथा माणसाला संकटांचा मकाबला ु ु्
कर�याची नवी रीत िशकवते. दब�या माणसां�या मनातला आ�मिव�ास ु
जागवते; �या�यात िहमंत येते आिण तो संकटाचा यश�वी सामना क�न 
श�ला चकव�यात यश�वी होतो. िबरबल, तेनालीराम आिण आ�पाजी ू
�धानां�या चातय�कथा याही याच �कारात मोडतात. द� �व�ी�या लोकांना ु ृु
आप�या ह�षारीने नामोहरम करणारी पा�े िव�नसंतोषी लोकांचा कावा 
ओळखायला िशकवतात आिण अशा द�ांना आप�या अ�कलह�शारीने धडा ु
कसा िशकावा याचा मं�ही देतात. 

मराठी सं�कतीत मंगळगौर, हरतािलका, सोळा सोमवार इ�यादी �ते केली ृ
जातात. या �तात उपास करणे आिण गो� सांगणे या दोन बाबी हमखास 
असतात. �ा �तकथांचाही एक साचा ठरलेला असतो. ‘आटपाट नगर होते' 
अशीच कठ�याही �तकथेची स�वात असते आिण �तपालनाची फल�ती ु ु ु
सांगन झाली क� “ही साठा उ�राची कहाणी सफळ संपण� होवो' असा शेवट ू ू
झा�यानंतर संपते. ‘उत नको मात नको, घेतला वसा टाक नको’ हा ू ू ू

अ��य�पणे आईशी चाललेला संवाद असतो. 
चातय�कथा :ु

�तकथा : 
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“मली दोघी नव� या हो�या. बाहीर जावो नको, िफरो नको. राजा देखेले. ु
�जा देखेले. बटक� करील. दासी करील. �या मली खेळाया गे�या. राजे ु
िशकारीस आले होते. �यांनी देिख�या. ‘या मली कोणा�या?’ ‘भटा-ु
िभ�का�या'. ‘जाऊन सांगा. एक राजास �ा, एक �धाास �ा.’ एक �हणतो, ु
‘भटा-िभ�कां�या मली घेऊन काय कराल? दासी कराल, बटक� कराल. ु ु
�ा�णास बोलािवले. बसायास गादी िदली. टेकायास मडा िदला. हाती ु
फलांचा झेला िदला. िवडा िदला. �ा�णा, िभऊ नको. काप नको. एक मलगी ु ू ु
राजास दे, एक �धानास दे. बर े �हटले. �याच महत� वाजत गाजत ल�न ु
लागले. आपण बसले ह�ीवर. रा�या बस�या सखासनावर. ऐशा घरास ु
गे�या....” 

उ�पि�कथा िकंवा �प�ीकरणकथा हा लोककथांचा एक वैिश�यपण� �कार ् ू
आहे. स�ीिनिम�तीचे कतहल माणसाला आिदम काळापासन आहे. चं�, सय�, ृ ु ु ू ू
तार,े आकाश, धरती यांचा ज�म कसा झाला यािवषयी�या लोककथा 
जगात�या सव� भाषांत आढळतात. इं�धन�याचे सात रगं कसे आले, ु
काज�याला उजेड कसा िमळाला, चं�ावर डाग कसे आले, चं�ाला �हण का 
लागते, काव�याला एकच डोळा का, खारी�या पाठीवर प�े का अशा एक ना 
अनेक ��ांची आपाप�या परीने उ�र े शोधणा� या कि�पत कथा मलां�या ु
िज�ासेला खतपाणी परवतात. पढे िव�ानकथांतही अशा �प�ीकरणा�मक ु ु
लोककथां�या वळणा�या गो�ी वाचायला िमळतात. मलांची सज�नशीलतेची ु
भमी नांगर�यासाठी अशा �प�ीकरणकथा �यांनी ज�र वाच�या पािहजेत.  ू
या उ�ेशानेच आकाश उंच कसे गेले, सम�ाकाठी वाळ का? िजराफाची मान ु ू
लांब का? इ. �प�ीकरण कथा ‘गो�ी�या गहेत’ समािव� के�या आहेत. ु

�तपालनाचा इशाराही या कथेत असतो. अगदी छोटी छोटी वा�ये. ि�यापद े
िकंवा धातसािधतात सम� वा�याथ� गोठिव�याची कथनशैली हे ‘कहाणी’चे ु
वैिश�य सांगता येईल. उदाहणाथ�, ्

�प�ीकरण कथा :
अशा काही िनवडक �तकथा येथे संकलीत के�या आहेत. 



   ।   29gggaaaaaaeeeVVVoooIII ///cccyyyaaaa a a gauhetagauhetagauheta

लोककथातील जागितक स�कतीचे िच�ण:ं ं ृ
लोककथा �या भाषेत सांिगत�या जातात, ितथ�या �थािनक लोकां�या 

रीतीभात�चे, खा�यािप�याचे, धम���ांचे, िनसगा�चे, शेती आिण उ�ोगांचे, 
समाजरचनेचे िकतीतरी पैल ��य� अ��य�पणे उमटलेले असतात. �यामळे ू ु
जागितक सं�कतीचा प�रचय हो�यासाठी मलांनी, िश�कांनी आिण पालकांनी ृ ु
देशिवदेशात�या लोककथा ज�र वाच�या पािहजेत. नम�यादाखल काही ु
उदाहरणांची चचा� आप�याला इथे करता येईल. उदाहरणाथ�, लोककथेला 
काही एक भौगोिलक पा��भमी असते. उदाहरणाथ�, िनकोबार�या ू
लोककथांम�ये ते बेट कसे अवतरले याची कथा हमखास असते. एका 
महापरात हे बट बडाले. सगळी माणसे वाह�न गेली. एक माणस तेवढा उंच ू ु ु ू
झाडा�या श�डयावर बसन होता, तो वाचला. पर ओसर�यावर तो खाली ् ू ू
उतरला. �याला ताडा�या झाडात क�ीचे कान अडकन पड�याचे िदसले. ु ू
�याने क�ीची सटका केली. बेटावर आता दोघेच उरले. हा माणस आिण ती ु ु ू
क�ी. �या दोघांपासन पढे मानवी संतती िनपजली. �हणन िनकोबारची माणसे ु ू ु ू
लंगी नेसतात, क�या�या शेपटा�माणे लंगीचा पा��भाग फडफडत असतो. ु ु ु
�यां�या पागोटयाला क�या�या कानासारखी दोन िशंगे असतात. अशा ् ु
�कार�या उ�पि�कथा जवळपास सव�च भाषांत आढळतात. िनकोबार�या 
बेटावर नारळाची झाडी अस�याने नारळाचे संदभ� अधन मधन �यां�या ू ू
लोककथेत येत रहातात. बेटावर�या लोकां�या आिथ�क जीवन�यवहारात 
होडयांना मह�व आहे; �यामळे होडया �या झाडापासन बनवतात �या झाडांचे ् ्ु ू
तपशील, होडया तयार करणार ेकारागीर, �यांची खरदेी िव�� करणार ेदलाल ्
यांची पा�े िनकोबार�या लोककथांत आढळतात. होडी मेजवानीचा सण, सण-
उ�सवात ताडी देऊन पाह��यांचे �वागत कर�याची प�त इ�यादी 
�थानिविश� सं�कतीचा प�रचय या लोककथांतन आप�याला होत असतो. ृ ू
'अला�कन' लोककथािवषयीं

उ�र �वाजवळ अला�का ही बफा�ळ भमी आहे. अमे�रके�या संय� त ु ू ु
सं�थांनातले हे सवा�त मोठे रा�य आहे. अमे�रकेने रिशयाकडन 'अला�का'चा ू
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अला�कातील बह�तेक लोककथांम�ये ितथ�या िनसग�जीवनाचे पडसाद 
आढळतात. �थािनक िनसग� घटनांिवषयी�या कतहलातन या कथांचा ज�म ु ु ू
झालेला आहे. �यामळे साळ�दराला टोकदार िपसे कशी िमळाली?, गोडया ्ु
पा�याची सरोवर ेका असावीत? अशा �प�ीकरणकथा आिण आ�याियका या 
लोककथांम�ये आढळतात. सम�ाकाठ�या बफा�ळ �देशांतील �ाणीस�ीशी ु ृ
माणसाचे जोडलेले नाना �कारचे संबंध या कथांम�ये पहायला िमळतात. 
�ा�यांिवषयी �ेम आिण भीती या दो�ह�चे आिव�कार या कथांतन वाचायला ू
िमळतात. यात�या ब� याच कथा या 'दैवतकथा' असन �यांचा नायक 'र�ेहन' ू
प�ी आहे. शंकरा�माणेच हा र�ेहन िव�िनमा�ता आहे. आिण सव�नाश 
करणाराही आहे. र�ेहनची अनेकिवध �पे या लोककथांत आढळतात. तो 
यि� तबाज असतो तसाच फसवणाराही असतो; दयाळ असतो, तसाच अनथ� ु ू
िनमा�ण करणाराही असतो. बी�हर, अ�वल, पाणबडया प�ी, घबड, बेडक, ्ु ु ू
सांबर इ�यादी �ा�यां�या या कथांम�ये अद भतरसज�य चम�कती आिण ृ् ु
रजंनाचा भरपर मसाला भरलेला आहे. या छोटया छोटया गो��तन ् ्ू ू
िशक�यासारखे खप काही आहे. उ�र �वीय लोककथांम�ये एि�कमो ू ु
लोकां�या जीवनप�तीचे दश�न घडते. सम�ातील मासे, जिमनीवरील ु
अ�वलादी �ाणी हे �यांचे अ�न अस�याने तेथील लोककथांम�ये िशकारी�या 
कथा हमखास आढळतात.

हा भ�देश िवकत घेतला होता. �ा भ�देशाचे मळ नाव 'अला�का' हे रिशयन ू ू ू
लोकांनीच �ढ केले होते. ‘अ�यशन' बेटावर राहाणा� या 'अ�यट स' भािषक ्ु ु
लोकांचा रिहवास असलेला भ�देश �हणजे अला�का. अला�का �हणजे ू
'महान भमी' असाही �याचा एक अथ� सांिगतला जातो. उ�र �वाजवळ ू ु
अस�याने इथले हवामान अितशय थंड असते. बफा�ने गोठले�या �देशांत 
अ�नधा�य िपकिवणे कठीण जात अस�यामळे या भागात सतत अ�नधा�याचा ु
तटवडा असतो. �वाभािवकच �ा भागात लोकव�तीही िवरळच होती. �ाचीन ु
काळापासन इथे राहणा� या मानवी टो�यांनी आप�या मौिखक परपंरतेन ू ू
लोककथांचा वारसा पढ�या िपढयांकडे सं�िमत केला आहे.्ु
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अ�वलािवषयी�या अनेक लोककथा आढळतात. भारतात िहमालयातही 
अ�वल असतात. पण उ�र �वीय कथांपे�ा िहमाचल �देशातील ु
लोककथांमधे अ�वल काहीसे वेगळे असते. ऋतमानानसार येथील अ�वलात ु ु
बदल होतात. उ�हा�यात केस आखड होतात. िहवा�यातला िफकट तपिकरी ू
रगं उ�हा�यात गडद होत जातो. िहमालयातली अ�वले अ�ोड, जदा�ळ, ू
सफरचंद खातात. ड�गरा�या उताराव�न च�डसारखी गडगडत खाली येतात. ू
िहमालयातले काळे अ�वल मांसभ�क असते. ते माणसाचाही फडशा पाडते. 
िहमालयात�या लोककथांम�ये �यामळे अ�वला�या लोककथा आढळतात. ु
महारा��ात मेळघाट�या जगंलात अ�वलांची व�ती अस�याने ितथ�या 
लोककथांम�येही अ�वला�या गो�ी आढळतात. रामायण महाभारतातही 
अ�वला�या गो�ी आढळतात. अ�वलाची नखे चं�ासारखी �हणन �याला ू
चं�भ� त समजतात. �या�या छातीवर पांढरा प�ा िदसतो �हणन �याला ू
जानवे घालणारा �ा�ण समजतात. महारा��ातील मेळघाट�या जगंलातील 
अ�वल मांस खात नाही, फळे खातो, आिण तो रामभ� त आहे अशी समजत ु
या कथांम�ये वाचायला िमळते. �यामळे अ�वलाची ह�या के�याने ��ह�येचे ु
पातक लागते अशी लोकसमजत आहे. थोड�यात �देशिविश� ू
लोकसं�कती�या खणा आप�याला लोककथांम�ये वाचता येतात. �यामळे ृ ु ु
अशा वाचनातन मलांचा जागितक सं�कतीचा संदभ�कोश िव�तारायला मदत ृू ु
होते. 

अ�वला�या लोककथा

या लोककथा वाच�याने मलांना �वत:लाही गो�ी िलिह�याचे आिण ु
सांग�याचे कौश�य संपािदत करता येईल. गो� �हटली क�, ित�यात अनेक 
पा�ं असतात. �यात एखाद े ठळक वा म�यवत� पा� असते. या पा�ा�या 
वाटयाला िम� येतात, तसे �या�या वाटयाला श�ही येतात. या स�-द� ् ् ू ु ु
पा�ां�या संगतीतन घडणा� या घटना-�संगातनच गो�ीचे कथानक आकाराला ू ू
येते. कथानायका�या अगंी काही गण असतात, तशा काही दब�या जागाही ु ु
असतात. �याचा �वभाव कधी रागीट असतो, कधी संशयी असतो, कधी 
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ऋणिनद�श :
जगभरात�या िनवडक लोककथांचा धांडोळा घे�याचे काम यापव� अनेक ू

मा�यवर लेखकांनी केला आहे. ��तत �ंथा�या शेवटी अशा सव� उपल�ध ु
साधनांची सची िदली आहे. या सव� लेखकांचे मनःपव�क आभार ! ू ू

भाबडेपणा असतो, तर कधी डावपेच खेळ�यात, साहसी क�ये कर�यात ृ
रमणारा असतो. �या�या �ा �वभावधमा�मळे कथानकांत काही रोमांचकारी, ु
अद भत �संग िनमा�ण होतात. एकमेकांवर करघोडी कर�याचे �य�न होतात. ् ु ु
काही पा�े �ेमळ असतात, काही द�; तर काही �वाथ� असतात, काही ु
मदतीचा हात पढे करणारी असतात. �यातन कथानक पढे जात रहाते. गिव�� ु ू ु
िसंहाची ��लक उंिदर जाळे करतडन सटका करतो, ते�हा गो�ीला वेगळीच ु ु ू ु
कलाटणी िमळते; चपळ गतीने धावणा� या सशाला कासव शय�तीत हरवते 
ते�हा गो�ीत नाटय िनमा�ण होते आिण वाचकाला �यातन बरचे काही ् ू
िशकायलाही िमळते. मोठेपणी जीवनात�या पेच�संगांतन वाट काढताना या ू
लोककथा �याची सोबत करतात. आधिनक �यव�थापनशा�ात आिण ु
राजनीितशा�ात लोककथां�या मा�यमांतन पेच�संगांतन तोडगा कसा ू ू
काढावा; यि�वाद कसे करावेत हे िशकिवले जाते. मलां�या बौि�क ु ु
मशागतीची िकतीतरी तं�े लोककथांम�ये ख�चन भरलेली असतात. �हणन ू ू
लोककथांशी आपले िचरजंीव मै� जोडले जाते. जगभरात�या अशा िनवडक 
शा�त िचरजंीव कथांचा खिजना ‘गो���या गहेत' या प�तकांतन आप�याला ु ु ू
उपल�ध क�न िदला आहे. गहेत िशर�यावर जसे आप�याला ु
क�पनेपिलकडचे अ�तर�य जग पहायला िमळते, अिलबाबा�या गहेची ितळा ुु
उघड�यावर जसा सो�याना�यांचा, िह�या-मो�यांचा खिजना हाती लागतो, 
तसाच गो��चा खिजना या प�तकातन बालवाचकांना सापडेल. या ु ू
लोककथांम�ये जगंले आहेत, गहा आहेत, सापळे आहेत, िक�ले आहेत, भते ु ु
आहेत, प� या आहेत, रा�स आिण चेटिकणी आहेत. ब�ीला ताण देणारी ु
कोडी आहेत, मनाला �रझवणारा क�पनािवलास आहे; �यातन आपले ू
मनोरजंनही होईल आिण जीवनबोधही होईल, अशी अपे�ा आहे. 
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५. �ी. अिनल मधकर पंिडत, साव�जिनक वाचनालय, अर�दाु
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1.1 AaidtyaraNaUbaaqQ1.1 AaidtyaraNaUbaaqQ

ऐका आिद�यराणबाई तमची कहाणी. आटपाट नगर होतं. �या नगरात एक ू ु
�ा�ण होता. तो िन�य सिमधा, फलं, दवा�, आणायला रानात जात असे. ितथं ु ू
नागक�या दवेक�या वसा वसत हो�या. �ा�णानं िवचारलं, “काय ग ंबायांनो, 
कसला वसा वसतां? तो मला सांगा.” “तला र ेवसा कशाला हवा? उतशील, ु
मातशील, घेतला वसा टाकन दशेील.” �ा�ण �हणाला, “उतत नाही, मातत ू
नाही, घेतला वसा टाक�त नाही.” ते�हा �या �हणा�या, “�ावणमास येईल, 
ते�हा पिह�या आिदतवारी मौ�यानं (मकाटयानं) उठाव,ं सचीळ (व�ासिहत) ्ु
�नान कराव,ं अ�ोदक पाणी आणाव.ं िवडया�या पानावर र�चदंनाची ्
आिद�यराणबाई काढावी. सहा रघेांच ंमंडळ कराव,ं सहा सतांचा तात करावा. ू ु ू
�याला सहा गाठी �ा�या. पानफल वहाव,ं पजा करावी. पानाचा िवडा, फलांचा ू ू ु
झेला, दशांगाचा धप, गळखोब� याचा नैवे� दाखवावा, सहा मास चाळावी, सहा ू ु
मास पाळावी, माघी रथस�मी सपंण� कराव.ं सपंणा�ला काय कराव?ं गळा�या ू ू ु
पो�या, बोट�यांची खीर, लोणकडं तप, मेह�ण जेव सांगाव.ं असेल तर िचरचोळी ू ू
�ावी, नसेल तर जोडगळसरी �ावी, ती नसेल तर दोन पैसे दि�णा �ावी आिण 
आप�या �ताच ं उ�ापन कराव.ं” असा वसा �ा�णानं केला. �याला 
सय�नारायण �स�न झाला. भा�यल�मी आली. ते�हा राजा�या राणीने ू
�ा�णाला बोलावण ंधाडलं, �ा�ण जाते वेळेस िभऊ लागला. काप लागला. ू
ते�हा राजा�या राणीनं सांिगतलं, “िभऊ नका, काप नका, तम�या मली आमचे ू ु ु
येथे �ा.” “आम�या मली गरीबा�या, तम�या घरी कशा �ा�या? दासी कराल, ु ु
बटक� कराल.” राणी �हणाली, “दासी करीत नाही, बटक� करीत नाही. राजाची 
राणी क�, �धानाची राणी क�.”

माग��राचा मिहना आला. �ा�णानं लगीन क�न मली िद�या, एक राजाचे ु

1.1 AaidtyaraNaUbaaqQ
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पिह�या आिदतवारी पिहला मलगा उठला, त�या�या पाळी जाऊन उभा ु
रािहला. “अग ंअग ंदास�नो, त�ही दासी कोणा�या?” “आ�ही दासी �धाना�या. ु
�धाना�या राणीला जाऊन सांगा, तम�या बिहणीचा मलगा आला आहे.” ु ु
“कसा आला आहे? त�या�या पाळीला उभा रािहला आहे.” ‘परसदारनं घेऊन 
या.’ परसदारानं घेऊन आ�या. �हाऊ माख घातलं, पीतांबर नेसायला िदला, ू
जेव खाऊ घातलं. कोहोळा पोखरला, होनमोहोरा भर�या. “वाटेस आपला ू
जाऊ लागला. तो सय�नारायण मा�या�या �पानं आला. हातीचा कोहोळा ू
काढन नेला. घरी गेला. आईनं िवचारलं, “काय र ेबाबा, मावशीनं काय िदलं?” ू
दवेै िदलं, कमा�नं नेलं. कमा�च ंफळ पढं उभ ंरािहलं. मावशीनं िदलं होतं. पण सव� ु

घरी िदली. दसरी �धानाचे घरी िदली. गे�या पावली मल�चा समाचार घेतला ुु
नाही. बारा वषा�नी समाचारास �ा�ण िनघाला. राजा�या घरी गेला. लेक�नं 
बसायला पाट िदला, पाय धवायला पाणी िदलं. “बाबा बाबा, गळ खा पाणी �या.” ु ू
गळ खात नाही, पाणी पीत नाही. माझी कहाणी करायची आहे ती त ऐक. “तझी ू ू ु
कहाणी ऐकायला मला वेळ नाही. राजा पारधीला जाणार आहे. �याला 
जेवायला उशीर होईल.” तोच �याचे मनांत राग आला. तेथन िनघाला ू
�धाना�या घरी गेला. ितनं पािहलं, आपला बाप आला. �हणन बसायला पाट ू
िदला, पाय धवायला पाणी िदलं. “बाबा, बाबा, गळ खा, पाणी �या.” “गळ खात ु ू ू
नाही पाणी िपत नाही, माझी कहाणी करायची आहे, ती त अगोदर ऐक.” तझी ू ु
कहाणी नको ऐक तर कोणाची ऐक? घरात गेली, उतरडीची सहा मो�ये आणली. ू ू
तीन आपण घेतली. तीन बापा�या हातात िदली. �याने मनोभावे कहाणी 
सांिगतली लेक�नं िच�भावे ती ऐकली. नंतर जेवन खाऊन बाप आप�या घरी ू
आला. बायकोनं िवचारलं, “मल�चा समाचार कसा आहे?” िजनं कहाणी ऐकली ु
नाही, ती दा�र�याने पीडली. दःखानं �यापली. राजा मलखावर िनघन गेला. ु ूु
िजनं कहाणी ऐकली होती, ती भा�यानं नांदत आहे.” इकडे द�र�ी जी झाली 
होती, ितनं आप�या लेकाला सांिगतले. “मावशी घनघोर नांदत आहे, ितकडे 
जाऊन काही िदलं तर घेऊन ये.”
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पढं दस� या आिदतवारी दसरा मलगा गेला. त�या�या पाळी जाऊन उभा ु ुु ु
रािहला. “अग ं अग ं दास�नो, त�ही दासी कोणा�या?” “आ�ही दासी ु
�धाना�या.” �धाना�या राणीला िनरोप सांगा. �यांनी सांिगतला. मग 
�धाना�या राणीनं �याला घरी नेऊन �हाऊ माख घातलं िपतांबर नेसायला ू
िदला, जेव खाऊ घातलं. काठी पोख�न होनामोहोरांनी भ�न िदली. “बाबा, ू
ठेव नको. िवस� नको. जतन क�न घरी घेऊन जा, �हणन सांिगतलं. वाटेत ू ू
सय�नारायण गरा�या�या �पानं आला, हातची काठी काढन घेतली. घरी गेला, ू ु ू
झालेली गो� राणीला सांिगतली. “दवेै िदलं, ते सव� कमा�नं नेलं.”

चव�या आिदतवारी चवथा मलगा गेला. त�या�या पाळी उभा रािहला. ु
�यालाही �धाना�या राणीनं घरी नेऊन �हाऊ माख घातलं, िपतांबर नेसायला ू
िदला. जेव खाऊ घातलं. �याला द�ाची िशदोरी होनामोहोरा घालन बरोबर ू ू
िदली. सय�नारायण घारी�या �पाने आला. हातची िशदोरी घेऊन गेला. घरी ू
गेला. आईनं िवचारलं, “काय र ेबाबा, मावशीनं काय िदलं?” “आई मावशीनं 
िदलं, पण दवैानं ते सव� नेलं.”

पढं ितसर ेआिदतवारी ितसरा मलगा गेला, त�या�या पाळी उभा रािहला. ु ु
�यालाही पिह�यासारखं �धानाचे घरी नेऊन �हाऊं माख घातलं, पीतांबर ू
नेसायला िदला, जेव खाऊ घातलं, नारळ पोख�न होनमोहोरांनी भ�न िदला. ू
“ठेव नको, िवस� नको.” �हणन सांिगतलं, घरी जाताना िविहरीत उतरला. तो ू ू
गडबडन िविहरीत पडला. घरी गेला. आईनं िवचारलं. “काय र ेबाबा, मावशीनं ू
काय िदलं?” “आई ग,ं मावशीनं िदलं, पण दवैानं ते सव� बडालं.”ु

गेलं.

पाच�या आिदतवारी आपण उठली, त�या�या पाळी उभी रािहली. दास�नी 
ितचा िनरोप ित�या बिहणीला सांिगतला. बिहणीनं ितलाही परसदारानं घरी 
नेलं. �हाऊ घातलं माख घातलं, पाट बसायला िदला. �धानाची राणी ू
आिदतवाराची कहाणी क� लागली. “काय वसा करतेस तो मला सांग.” बहीण 
�हणाली, “अग ंअग ंचांडाळणी, पािपणी, बापाची कहाणी ऐकली नाहीस, �हणन ू
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तला दा�र�य आलं.” राजा�या राणीनं िवचारलं, “याला बिहणी�या घरी ु ्
रािहली. �ावणास आला. सांिगत�या�माण ंसय�नारायणाची पजा केली. इकडे ू ू
राजाला भा�य आलं. राजानं बोलावण ंधाडलं. �धानाची मलं �हणाली, “मावशी ु
मावशी, तला छ� आली, चामर ंआली, पाईक आले, परवर आले.” “मला र ेु
पािपणीला छ�ं कोठली? चामर ंकोठली? पाईक कोठले? परवर कोठे?” बाहेर 
जाऊन दाराशी बघतात, तो राजा बोलाव आला आहे. राजा आला तशी घरी ू
जायला िनघाली. एकमेक�ना बिहणीबिहण�नी आहेर केले. वाटेनं जाऊ 
लागली. पिह�या मजलेस �वयपंाक केला. राजाला वाढलं, मलांना वाढलं, ु
आपलं पान वाढन घेतलं, तो कहाणीची आठवण झाली. “करा र ेहाकारा, िपटा र ेू
डांगोरा. नगरात कोणी उपाशी आहे का? याचा शोध करा.” लाकडतोडया ्ू
�हणाला, “त�या बाईची कहाणी ऐकन मला काय फळ? माझ ं पोट भरलं ु ू
पािहजे.” अस ं�हणन तो राणीकडे आला. तशी सहा मो�ये राणीनं घेऊन तीन ू
�याला िदली. तीन आप�या हातात ठेवली. मनोभावे कहाणी सांिगतली, िच� 
भावे �याने ऐकली. �याची लाकडाची मोळी होती, ती सो�याची झाली. तो 
�हणाला, “बाई बाई! कहाणी ऐक�याच ं एवढं फळ, मग वसा घेत�याच ंकाय 
फळ? काय वसा आहे तो मला सांगा.” “तला र ेवसा कशाला हवा? उतशील, ु
मातशील, घेतला वसा टाकन दशेील,” “उतत नाही, मातत नाही, घेतला वसा ू
टाक�त नाही.” ते�हा वसा सांिगतला.

पढं दस� या मजलेस गेली. �वयंपाक केला. राजाला वाढला, मलांना वाढलं. ु ुु
आपलं पान वाढन घेतलं, ते�हा कहाणीची आठवण झाली. “करा र ेहाकारा, ू
िपटा र ेडांगोरा. नगरात कोणी उपाशी आहे का? याच शोध करा.” “उपाशी नाही, 
काही नाही” मा�याचा मळा िपकत नाही, िविहरीला पाणी लागत नाही, असा 
एक माळी िचतेंनं बसला आहे �याला हाक मारली. “आम�या बाईची कहाणी 
ऐक.” तो आला. राणीनं सहा मो�ये घेऊन तीन आपण घेतली, तीन मा�याला 
िदली. राणीनं कहाणी मनोभावे सांिगतली. िच�भावे मा�यानं ऐकली. 
मा�याचा मळा िपक लागला. िविहरीला पाणी आल. तो �हणाला, “बाई बाई! ू
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पढं चौ�या मजलेस गेली. �वयंपाक केला. राजाला वाढलं, मलांना वाढलं. ु ु
आपलं पान वाढन घेतलं, ते�हा कहाणीची आठवण झाली. “करा र ेहाकारा, ू
िपटा र ेडांगोरा. नगरात कोणी उपाशी आहे का? याचा शोध करा.” “उपाशी 
नाही, काही नाही.” काणा डोळा, मांसाचा गोळा, हात नाही, पाय नाही, असा 
एक मन�य र��याम�ये होता. �या�या अगंावर तां�याभर पाणी ओतलं पालथा ु
होता तो उताणा केला. सहा मो�ये होती. तीन मो�ये �या�या ब�बीवर ठेवली, तीन 
मो�ये आपण घेतली, राणीनं मनोभावे कहाणी सांिगतली; ती �यानं ऐकली. 
�याला हातपाय आले. दहे िद�य झाला. तो �हणाला, “कहाणी ऐक�याच ं एवढं 
फळ, मग वसा घेत�याच ंकाय फळ? काय वसा तो मला सांगा.” मग राणीनं 
�याला वसा सांिगतला.

पढं ितस� या मजलेस गेली �वयंपाक केला. राजाला वाढलं. मलांना वाढलं. ु ु
आपलं पान वाढन घेतलं, ते�हा कहाणीची आठवण झाली. “करा र ेहाकारा, ू
िपटा र ेडांगोरा. नगरात कोणी उपाशी आहे का? याचा शोध करा.” “उपाशी 
नाही, काही नाही.” एक �हातारी, ितचा एक मलगा वनात गेला होता, एक डोहात ु
बडाला होता, एक सपा�नं खा�ला होता, �यामळं िचतंा�ांत बसली होती. ितला ु ु
�हणाले, “आम�या बाईची कहाणी ऐक.” ती �हणाली, “कहाणी ऐकन मी काय ू
क�? मी मलासाठी रडते आहे. बर ं येते” मग ती राणीकडे आली. राणीनं ु
पिह�या�माण ंितला कहाणी सांिगतली. ितनं िच�भावे ऐकली. ितचा मलगा ु
वनात गेला होता तो आला. डोहात बडाला होता तो आला. सपा�नं खा�ला होता ु
तो आला. ती �हणाली, “बाई बाई! कहाणी ऐक�याच ं हे फळ, मग वसा घेत�याच ं
काय फळ? काय वसा तो मला सांगा.” मग राणीनं ितलाही वसा सांिगतला.

पाच�या म�कामाला घरी आली. �वयंपाक केला. सय�नारायण जेवायला ु ू
आले. साती दरवाजे उघडले. लोहघगंाळं पाणी तापवलं. षड रस प�वा�न ्
जेवायला केली. सय�नारायण भोजनाला बसले, �यांना पिह�या घासाला केस ू

कहाणी ऐक�यावर एवढं फळ, मग वसा घेत�याच ंकाय फळ? काय वसा असेल 
तो मला सांगा.” मग राणीनं �याला वसा सांिगतला.
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�ा�णाला, मोळीिव�याला, राजा�या राणीला, मा�याला, �हातारीला, 
काणा डोळा मांसाचा गोळा, इत�यांना जसा सय�नारायण �स�न झाला, तसा ू
त�हा आ�हा होवो. ही साठा उ�राची कहाणी, पाचा उ�री सफळ सपंण�.ु ु ू

(पारपं�रक कहाणी)

लागला. ते �हणाले, “अग ंअग,ं कोणा�या पापणीचा केस आहे?” राजा�या 
राणीला बारा वष� दा�र�य आलं होतं. ितनं आिदतवारी वळचणीखाली बसन ् ू
केस िवचंरले. “काळं चवाळं, डोईचा केस, वळचणीची काडी, डा�या 
खां�ाव�न वेशीबाहेर टाकन द.े” राजा�या राणीला सय�नारायणाचा कोप ू ू
झाला, तसा कोणाला होऊ नये.
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एक �हातारी बाई ितनं घरच ं कामकाज आटपलं. मलाबाळांना खाऊ ु
घातलं. लेक�सनांना �हाऊ घातलं. गाईवासरांना चारा घातला. �यांचा आ�मा ु
थंड केला. आप�या िजवाच ंसाथ�क �हाव ं�हणन थोडं गधं व फल घेतलं. चार ू ू
तांदळाचे दाणे घेतले. दोन बेलाची पानं घेतली आिण वाटीभर दध घेतले. दपारी ु ू ु
�हातारीबाई दवेळात आली. मनोभावे पजा केली. थोडं दध नैवे�ाला ठेवलं. ू ू
दवेाची �ाथ�ना केली. “जय महादवेा, नंिदके�रा, राजानं प�कळ दध त�या ु ुू
गाभा�यात घातलं; तझा गाभारा भरला नाही. मा�या वाटीभर दधाने भरणार ु ु
नाही. पण मी आपली खलभर दध भ��नं अप�ण करते.” असे �हणन रािहलेले ु ूू
दध गाभा�यात टाकलं, ही �हातारी प�हा परत िनघाली तोच चम�कार झाला. ुू
�हातारी परतताच गाभारा भरला. हे गरवाने (पजारी) पािहलं. राजाला कळवलं. ु ु
पण  गाभारा कसा भरला �याचा काही के�या प�ा लागेना. दस�या सोमवारी ु
राजानं दवेळात िशपाई बसवला तरीही शोध लागला नाही. पढे ितस�या ु
सोमवारी राजाच दवेळात बसला. �हातारी�या वेळेस गाभारा भरला. राजानं 
ितचा हात धरला. �हातारी घाब� लागली. ितला अभयवचन िदलं. ितनं कारण 

1.2 saaemavaarcaa_ khaNaa_
(महादवेा�या गाभा� यातील खलभर दधाची कहाणी)ु ु

आटपाट नगर होतं. ितथं एक राजा होता. तो मोठा िशवभ� होता. �या�या 
मनात आलं आप�या महादवेाचा गाभारा दधानं भरावा. परतं हे घडेल कस?ं ुु
अशी �याला िचतंा पडली. �धानाने य�� सांिगतली, दवडंी िपटली, ु
“गावात�या सव� माणसांनी आप�या घरच ं सगळं दध घेऊन दर सोमवारी ु
महादवेा�या दवेळी पजेला याव”ं सवा�ना धाक पडला. घरोघरची माणस ंु
घाब�न गेली. कोणाला काही सचेनास ंझालं. �या�माणे घरात कोणी दध ठेवलं ु ू
नाही. वासरांना पाजलं नाही. मलांना िदलं नाही. सगळं दध दवेळांत नेलं. गावच ंु ू
दध गाभा�यात पडलं तरी दवेाचा गाभारा काही भरला नाही.ू
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चौ�या सोमवारी राजानं पजा केली मलाबाळांना गाईवासरांना दध ठेवन ू ु ूू
उरलेलं दध दवेाला वािहलं. हात जोडन �ाथ�ना केली. डोळे उघडन पाहताच ू ूू
दवेाचा गाभारा भ�न आला. राजाला आनंद झाला. �हातारीला इनाम िदलं. 
लेक�सना घेऊन �हातारी सखानं नांद लागली.ु ु ू

सांिगतलं. “त�या आ�ेनं काय झालं? वासरांचे मलांचे आ�मे तळमळले. ु ु
मोठया माणसांचे हालहाल झाले, ते दवेाला आवडले नाही. �हणन गाभारा ् ू
भरला नाही.” याला य�� काय करावी? ‘मल वासरांना दध पाजाव.ं घरोघर ु ु ू
सग�यांनी आनंद करावा. दवेाला भ��नं पचंामती �नान घालाव.ं दधाचा नैवे� ृ ु
दाखवावा. �हणजे दवेाचा गाभारा भरले. दवे सतं� होईल’ �याने �हातारीला ु
सोडन िदलं. गावात दवडंी िपटवली.ू

ही साठा उ�राची कहाणी पाचा उ�री सफळ सपंण�. ू
(पाऊस पडला नाही तर महादवेाचा गाभारा दधाने भरावा, अशीही एक ु

समजत आहे. मलाबाळांना दध दऊेन िश�लक रािहलेलं दध गाभा�यात नेऊन ू ु ू ू
टाक�यावर गाभारा भरतो. वासरांच,ं मलांच ंदध तोडन गाभारा भरण ंयो�य ु ूू
नाही, असहंी काही लोककथांतन गो�ीतन सिचत केलं गेलं आहे - सपंादक.)ू ू ू

(पारपं�रक कहाणी)
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1.3 SaukXvaarcaa_ khaNaa_1.3 SaukXvaarcaa_ khaNaa_1.3 SaukXvaarcaa_ khaNaa_
(पैशापे�ा मनाची �ीमंती मोठी हा सदंशे दणेारी गो�)

 �याच गावात ितचा भाऊ रहात असे. तो एके िदवशी सह�भोजन घाल ू
लागला. सा� या गावाला आमं�ण केलं. बिहणीला काही बोलावलं नाही. ती 
गरीब, ितला बोलावलं तर लोक हसतील. दस� या िदवशी भावाकडे �ा�णांचे ु
थवे�या थवे येत आहेत; पोटभर जेवत आहेत. बिहणीनं िवचार केला, आपला 
भाऊ सह�भोजन घालतो आहे, बोलावण ंकरायला िवसरला असेल. तर 
आप�या भावा�या घरी जायला काही हरकत नाही. सोवळं नेसली. बरोबर 
मलांना घेतलं आिण भावा�या घरी गेली. प�कळ पानं मांडली होती. एका ु ु
पानावर जाऊन बसली. शेजार�या पानावर मलांना बसवलं. सव� पानं भरली. ु
सार ंवाढण ंझालं; ते�हा ित�या भावानं तप वाढायला घेतलं. वाढता वाढता ू
ित�या पानाशी आला. ती खाली मान घालन बसली होती. ितला हाक मारली, ू
“ताई, ताई, तला व� नाही, पा� नाही, दािगना नाही; त�याकडे पाह�न सगळे ु ु
लोक हसतात. �ामळे मी तला काही बोलावलं नाही. आज त जेवायला ु ु ू
आलीस ती आलीच, आता उ�ा काही येऊ नकोस!” अस ंसांगन पढे गेला. ही ू ु
आपली तशीच जेवली. िहरमसलेलं त�ड केलं. मलांना घेऊन घरी आली.ु ु

आटपाट नगर होतं. ितथं एक गरीब �ा�ण रहात असे. तो दा�र�याने फारच ्
�ासलेला होता. �याची बायको शेजारणी�या घरी एके िदवशी बसायला गेली. 
ितनं आप�या ग�रबीच ंगाण ंगायलं. शेजारणीने ितला श�वारच ं�त सिंगतलं. ु
ती �हणाली, “ बाई, श�वारच ं�त कर. हे श�वार त �ावणापासन धर. सारा ु ु ू ू
िदवस उपास धरावा. स�ंयाकाळी सवा�णीला बोलवाव.ं ितचे पाय धवावेत, ु
ितला हळद कंक �ाव.ं ितची ओटी भरावी. नंतर आपण जेवाव.ं या�माणे वष�भर ु ू
क�न �याच ंउ�ापन कराव.ं” अस ंसांिगतलं. ही घरी आली. दवेाची �ाथ�ना 
केली व श�वारच ं�त क� लागली.ु
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दस� या िदवशी मलं �हण लागली, ‘आई, आई, मामाकडे जेवायला चल!’ ु ूु
बिहणीनं िवचार केला, कसा झाला तरी आपला भाऊच आहे, बोलला �हणन ू
काय झालं? आपली ग�रबी आहे, तर आप�याला ऐकन घेतलंच पािहजे. ू
आजचा िदवस आपला बाहेर पडला, िततकाच फायदा झाला. अस ं�हणन ू
�याही िदवशी ती भावाकडे जेवायला गेली. भाऊ तप वाढता वाढता ित�या ू
पानाशी आला. ती खाली मान घालन बसली होती. भावानं ितला हाक मारली, ू
“ताई, ताई, िभकारडी ती िभकारडी आिण सांिगतलेलं ऐकत नाहीस. त ू
जेवायला येऊ नको �हणन काल सांिगतलं. आज आपली डक�रणीसारखी पोर ंू ु
घेऊन आलीस. तला लाज कशी नाही वाटली? आज आलीस तर आलीस, ु
उ�ा आलीस तर हात ध�न घालवन दईेल!” ितने ते मकाटयानं ऐकन घेतलं. ्ू ु ू
जेवन उठन चालती झाली. प�हा ितस� या िदवशी जेवायला गेली. भावाने ू ू ु
पािहलं. हात ध�न घालवन िदली. फार द:खी झाली. दवेाची �ाथ�ना केली. ू ु
सारा िदवस उपवास घडला. दवेीला ितची दया आली. िदवसानिदवस सखाचे ु ु
िदवस दाखव लागली.ू

अस ंकरता करता वष� झालं. बाईच ंद�र� गेलं. पढे एके िदवशी ती श�वारच ंु ु
उ�ापन क� लागली. भावाला जेवायला बोलावलं. भाऊ मनात ओशाळला. 
बिहणीला �हण लागला, “ताई, ताई, त उ�ा मा�या घरी जेवायला ये. नाही ू ू
काही �हण नको. घरी काही जेव नको. उ�ा त आली नाहीस तर मी काही त�या ू ू ू ु
घरी येणार नाही!” बिहणीनं "बर'ं �हटलं. भावा�या मनातलं कारण जाणलं. 
दस� या िदवशी लवकर उठली. वेणीफणी केली, दागदािगने �यायली. उंची ु
पैठणी नेसली. आिण भावाकडे जेवायला गेली. भाऊ वाट पहातच होता. ताई 
आली तशी ितचा हात धरला. पाटावर बसवलं. पाय धवायला ऊन पाणी िदलं. ु
पाय पसायला फडकं िदलं. इत�यात जेवायची पानं वाढली. ताईच ं पान ु
आप�या शेजारी मांडलं. भाऊ जेवायला बसला. ताईनं आपली शालजोडी 
काढन बस�या पाटी ठेवली. भाऊ पाह� लागला. मनात क�पना केली क�, ू
शालजोडीने उकडत असेल, �हणन काढीत असेल. नंतर ताई आपले दािगने ू
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भावाला काही समजेना. �यानं ितला प�हा सांिगतलं, “ अग ंताई, त आता ु ू
जेव तरी".

काढ लागली. बस�या पाटी ठेव लागली. भावाने िवचार केला, जड झाले �हणन ू ू ू
काढीत असेल.

ती �हणाली, “दादा, मी करते हेच बरोबर आहे. िजला त जेवायला ू
बोलावलंस ितला मी भरवते आहे.” 

ितनं सांिगतलं, “बाबा, हे माझ ंजेवण नाही. हे �ा ल�मीच ंजेवण आहे. माझ ं
जेवण होतं ते मी सह�भोजना�या िदवशी जेवली.’’

इतकं ऐक�यावर भाऊ मनात ओशाळला. तसाच उठला आिण बिहणीचे 
पाय धरले. झा�या अपराधाची �मा मािगतली. बिहणीने �मा केली. नंतर दोघ ं
जेवली. मनातली अढी काढन टाकली. दोघांनी दवेीचे आभार मानले. भाऊ ू
बिहणीकडे जेवायला गेला. ितला आनंद झाला. दवेीने जस ंितला समथ� क�न 
आनंदी केलं, तस ंत�हा आ�हाला करो. ही साठा उ�राची कहाणी, पाचा उ�री ु
सफळ सपंण�.ू

[ "सबोध वाचन', प�तक ६ वे, कना�टक सरकार, १९७७, प. ३-५]ु ु ृ

नंतर ताईने भात कालवला. मोठासा घास केला, तो उचलन सरीवर ठेवला. ू
भाजी उचलन ठशीवर ठेवली. लाड उचलन िचचंपेटीवर ठेवला. िजलबी ू ु ू ू
उचलन मो�यां�या प�डयावर ठेवली. भावाने िवचारलं, “ताई, ताई, हे काय ्ू
करतेस?’”
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1.4 mara_AaqQcaa_ khaNaa_1.4 mara_AaqQcaa_ khaNaa_

ऐका दवेी, मरीआई तमची कहाणी.ु

1.4 mara_AaqQcaa_ khaNaa_
(�व�छता सदंशे दणेारी गो�)

इकडे काय झाले, मरी आई दवेीने हे सार ेपािहले. ितने मनात िवचार केला, 
राजा�या रा�यात जावे. लगाबगा उठली. ितने कंकवाचा मळवट भरला. केस ु
मोकळे सोडले; आिण अनवाणी चालत िनघाली. नगरा�या वेशीपाशी आली 
आिण ितने आत डोकावन पािहले. ितला मोठा आनंद झाला. नगरात ती ू
िशरली. मरीआई र�तोर�ती िफ� लागली. ��येक घरांत डोकावन पाही. घाण ू
िदसली क� िशरली ितथे. लोक पटापट म� लागले. मोठा कहर गदरला. रोज ु
पाच-प�नास माणसे म� लागली. वाता� राजा�या कानी गेली. राजाला फार 
वाईट वाटले. माझी �जा कोण मारते? मी कोणाचे वाईट केले नाही. दवेा�या 
सेवेत अतंर केले नाही. गोरग�रबांना नाडले नाही. कर वाटेल तसे घेतले नाही. 
मग दवेाचा मा�या रा�यावर कोप का? राजा द:खी झाला. �याला खाणे िपणे ु
�चेना. सखिवलास सचेना. तो दवेाला शरण गेला व �हणाला, “ दवेा नारायणा, ु ु
चकले माकले �मा कर; माझी �जा सखी कर.” राजा�या �व�नात दवे येऊन ु ु
�हणाला. “राजा, राजा, उठ अर.े िनजतोस काय? त�या नगरात मरीआईचा ु

एक आटपाट नगर होते. तेथे एक राजा होता. राजा मोठा प�याचा, मोठा ु
भा�याचा. �याचे रा�य �हणजे सखाचे. �ास नाही, िचतंा नाही, रोग नाही, राई ु
नाही. सार ेलोक सखी होते. पण होता होता काय झाले, एकदा आषाढचा मिहना ु
आला. िझम िझम पाऊस पड लागला. शेते िहरवीगार िदस लागली. गाई गरांना ू ू ु
चारा झाला. दध दभ�याची चगंळ झाली. शेतातली कामे सपंली. मली माहेरी ुू ु
आ�या. आई-बापांना आनंद झाला. माझी न�या नवसाची, भर�या चडयाची ्ु
बाबी आली. ितला कोठे ठेव असे झाले. रोज नवी नवी प�वा�ने होऊ लागली. ू
नगरात आनंदी आनंद होता. खा�या-िप�यास ताळतं� रािहले नाही.
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मरीआई �हणाली, “ राजा थोडी घर ेमा�या आवडीची सापडली, �या घरांत 
मी गे�ये. दारातच उिकरडे होते, तेथे घाणीची रास साचलेली. माशांचे घ�घावणे 
चाललेच होते. राजा, �ा जागा मला फार आवड�या. काही लोकांनी खा�यांत 
धरबदं ठेवला न�हता. वाटेल ते�हा, वाटेल िततके, हवे तसे खात होते. 
�यां�यावर मी कपा केली, �यांना मी नेले.”ृ

राजाने मनात िवचार केला, मरीआईला �व�छता का आवडत नाही? ठीक 
आहे. राजाने नगरात दवडंी िपटवली.’घर ेदार े�व�छ ठेवा. दारात उिकरडे क� 
नका. िशळे पाके खाऊ नका. माशा अ�नावर बस दऊे नका. पाणी गाळन, ू ू

राजा बोलला, “मग मरीआई, माझी इतक� माणसे कशी मेली?”

फेरा आला आहे ना?’ ितला नगरा�या बाहेर घालव. ती उ�ा त�या ु
राजवाडयाकडे येणार आहे.”्

मरीआई �या िदवशी लवकर उठली. राजवाडयाकडे जाऊ लागली. परतं ् ु
राजवाडयात �व�छता पाह�न द:खी झाली. राजाने िवचारले, “आई, आपण ् ु
द:खी क�ी का? सेवेत काय कमी आहे?”ु

मरीआई �हणाली, “ काय सांग राजा, मला त�या रा�यात फारसे खायला ू ु
िमळाले नाही.”

मरीआई �हणाली, “ राजा, माझी भक तला माहीत नाही. मी जाते तेथे ू ु
गावाची �हसणवटी करते. त�या नगरात मला पोटभर खायला िमळाले नाही. ु
मी उपाशी आहे.”

“नाहीर,े िततकेसे काही आवडले नाही. तझे लोक फार �व�छतेने राहतात. ु
घर �व�छ िदसले क�, माझे कपाळ उठते.”

राजा �हणाला, “आई, इतक� �जा बळी पडली, तरी त सखी नाहीस?”ू ु

राजा उठला. मरीआईसाठी �याने तयारी केली. सव� राजवाडा झाडन झडन ू ु ू
�व�छ केला होता. रांगो�या घात�या हो�या. धप-दीप लावले होते. चदंनाचे ू
सडे घातले होते. घाणीचे कोठे नाव न�हते. राजा मरीआईची वाट पहात बसला.

राजाने िवचारले, “आई, माझे रा�य तला आवडले का? “ु
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दवडंी लोकांनी ऐकली व लोक तसे क� लागले. मरीआई सतंापली. रागाने 
खवळली; जशी नागीण! ती राजाकडे गेली व �हणाली, “राजा मोठा र ेकपटी 
आहेस त. मला भकेने मारतोस! मी त�यावर कोपले आहे. त�या रा�यात ू ू ु ु
िफ�न �हणन येणार नाही.”ू

राजाला आनंद झाला. लोक सखी झाले. त�ही आ�ही पण सखी होऊ या. ु ु ु
ही साठा उ�राची कहाणी पाचा उ�री सफळ सपंण� !ु ू

[ "बालसधा', प�तक ३ र,े कना�टक सरकार, १९७७, प. ५७-५९]ु ु ृ

तापवन �या. जेवताना िलंबाचा सडळ हाताने उपयोग करा.”ू
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फार फार वषा�पव�ची गो�. इथे फ� पाणीच पाणी होते. �या पा�यातील एका ू
कमलप�ावर दवेाचा ज�म झाला. दवेाने एकदा आपला खांदा घासला तर 
�यातन काव�याची अन खेकडयाची िनिम�ती झाली. कावळा दवेा�या खां�ावर ् ्ू
येऊन बसला. दवेाने काव�याला एक कामिगरी सोपिवली. कठनही आिण ु ू
कसेही क�न माती आणायची. कावळा िफर-िफर िफरला. पण �याला कठेच ु
माती िमळाली नाही. तो थकन खेकडया�या पाठीवर िव�ांतीसाठी बसला. ्ू
ते�हा खेकडा आिण कावळा आपापसात गो�ी क� लागले. काव�याने आपली 
�यथा �याला सांिगतली. ते�हा खेकडा �हणाला, “दवेाने माझी पाठ कडक केली 
तर मी माती शोधन आणतो. खेकडयाने थेट सम�ा�या तळाशी बडी मारली. ्ू ु ु
तेथे �याला गांडळ सापडले. �या गांडळा�या मानेला पकडन खेकडयाने �याला ्ू ू ू
सम�ा�या वर आणले. आजही गांडळा�या मानेवर खेकडयाने पकड�याची ्ु ू
खण िदसते. ते�हा गांडळाने आप�या त�डातन माती काढन दवेाला िदली. ू ू ू ू
दवेाने ती माती सम�ावर पसरली. ते�हा जिमनीचे तकडे सम�ावर िदस लागले. ु ु ु ू
दवे �या जिमनीवर चाल लागले आिण काय गमंत ! दवेा�या हातावर एक मोठा ू
फोड आला. �या फोडातन महादवे पाव�ती ज�माला आले.ू

(उ�प�ी कथा)

1.5 mahadeva paavaQtaa_caa_ janmakTaa
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(जेजरी�या खंडोबाची च�र�कथा)ु

लईदंी झालं या गो�ीला. तवा�या येळेला इं�दवे बसलंवतं सभेला. दरबार 
ख�चन भरलेला. सरदार मानकरी, भालदार चोपदार जमा झालेले. तशी ू
इं�दवेा�या मनात काय आलं कणाला माहीत, आप�या साती लेक�ना �यानं ु
दरबारात बोलीवलं. िवचारलं कस,ं ‘‘त�ही कणा�या कोण पोरी हो ?’’ तशी ु ु
‘‘आ�ही तम�या लेक� दवेा’’ पोर�नी अस ंउ�र केलं. मग इं�ानं प�हा िवचारलं, ु ु
“कणा�या िजवावर जगता त�ही ?’’ सहा पोर�नी �यावर उ�र केलं, “तम�या ु ु ु
तम�या !’’ पण सातवी ठस�यानं बोलली, “मी मा�या िजवावर जगते !’’ ु
�यासरशी इं�दवेाला राग आला. सतंापा�या भरात �यानं ितला शाप िदला, 
‘‘भलोक� चालती हो.’’ आिण जादची कांडी िफरवन ितला चार मिह�यांची ू ूू
पोरगी केली ! आता काय कराव ं? दरबार िवचारात पडला. पण इं�ानं एका 
सरदाराला ह�कम सोडला, ‘‘घेऊन जा िहला. �ा फेकन जगंलात.’’ तशी �या ू ू
बाबानं िहला उचलली. पोटाशी धरली. घरला आला. सो�यानं मढिवले�या 
पेटीत िहला िनजवली. पेटी डो�यावर घेतली, मोठया चबंळीवर अधांतरी ् ु
ठेवली. िनघाला. आला �वग�लोकातन धरणीवर. गाठलं जगंल. ितथे ही पेटी ू
ठेवली न �या पोरीला ‘तझ ंउदडं होईल’ असा आशीवा�द दऊेन माघारी िफरला.् ु

1.6 Ka/Da[baacyaa baanaUcaa_ gaaeVo

इकडे तोवर ढोल नाच करणार ेधनगर �या जगंलात आले. िदवसा उजेडी 
काय गा चकाकतंय �हणाले न �या पेटीजवळ आले. बघतात तर सो�यानं ्
मढिवलेली पेटी. ती बघन दवेाची कपा झाली �हणाले. नाचगाण ंउभ ंगाव आलं, ृू
आिणक एकानं िजवाचा धडा क�न ती पेटी उघडली तर आत ता�ह ंबाळ मठी ु
चोखीत िनजलेलं ! �ांना बघन खदिकनी हसतेलं. तशी ितथे केवढा आनंद ू ु
उभा रािहला ! �या धनगरानं हे बाळ उचललं. गेला घरला घेऊन. �वत:�या 
पोरागत जोपासना केली. िब�बा दवेाची रोज पजा बांधली.ू
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वाटेत दऊेळ लागलं. ितथ�या दवेानं दश�न िदलं. �हाता�याच ं�प घेऊन 
अशा अशा िठकाणी जा �हणाला. म�हारी �हातारा झाला. ज�खड �हातारा ह!ं 
... गेला बान�या घरी. धनगरां�या वाडयावर. �ाला मग ितनं ह�कम सोडला. ्ू ू
म�ढर ंवळीत बैस. “हा’’ “बर’ं �हणाला. गेला म�ढर ंघेऊन. पण होता होता एक 
िदवस काय झालं क�, म�हारीनं म�ढरांच ं कातडं न मांस बाजला केलं ! ् ू
�यासरशी र�ाचा-पाट वाहायला लागला!... बान घाब�न उठली. �या�यावर ू
कडाडली, ‘‘हे काय केलंस ? भ�न द ेमाझी म�ढर.ं’’ तशी हा शांतपणे �हणाला, 

इकडे तोवर म�हारीला जाग आली. �यानं ती पि�का वाचली. �याच ंभान 
गेलं. हाडबडन उठला. �हाळसा दचकली. ितनं मग सारीपाटाचा डाव मांडला. ू
म�हारी खेळायला बसला. पण जा�यावर िच� होतंच कठं ? सारखा डाव हारत ु
चालला. �ानं डाव हरला तर जगंलात िनघन जायच ंअन ितनं हरला तर ्ू
गळ�या घागरीनं रांजण भरायचे अशी पैज लागली. डाव �हाळसानं िजकंला. 
म�हारी रा�य सोडन जगंलात िनघन गेला.ू ू

होता होता �ा पोरीला आकराव ं स�न बाराव ं लागलं. तशी 
रीती�रवाजा�माणे �या धनगरानं िहच ंलगीन करायची भाषा केली. तर िहनं 
सांिगतलं, ‘‘काळजी नको. माझा नवरा मी बघीन.’’ िबचारा धनगर ग�प बसला. 
िहनं मग शकंराची पजा बांधली. �वतः तप करीत बसली. एक िदवस मग ितथं ू
एक �हातारा साध आला. �यानं िहला खडाव िदले. हे खडाव पायात घाल ू
�हणाला. �हणशील ितथं ते तला नेतील अस ंबोलला अन  �वतः िनघन गेला. ्ु ू
िहनं मग �चीती �यावी �हटलं. खडाव पायात घातले. मा�या पितदवेांचेकडे 
चल �हणाली. तर काय चम�कार �हणावा ? खडाव िहला घेऊन जे उंच उंच 
उडाले ते थेट जेजरीला येऊन थांबले ! ितथं म�हारीदवे न �हाळसा ्ु
रगंमहालात िनजले होते. म�हारी�या �पानं ही भाळली. काजळकडांना बोट 
घातलं. पदराची धांदोटी फाडली. बोटानं कायससं ंिलिहलं. खदकन हसली ु
आिण खडावां�या सगंतीनं प�हा आप�या घरी आली. शकंरा�या पजेला ु ू
बसली.
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‘‘दतेो दतेो. पण माझी बायको झालीस तरच ! �या सरशी िहचा जळफळाट 
झाला. दातओठ खात ती ओरडली, “मे�या कणाशी बोलतोयस त हे ?’’ तो ु ू
�हणाला, “त�याशी ! त�याशी ! का?’’ आिण मग दोघांची ही जपंली ! शेवटी ु ु ु
रडकंडीला येऊन बान ल�नाला तयार झाली. मग म�हारीनं ती म�ढर ंजशी�या ु ू
तशी सािजवतं केली. दोघांच ं लगीन लागलं. लोकरीचे हार एकमेकांनी 
एकमेकांना घातले. धनगर सखावला. बान रड रड रडली. काय पदरात पडलं ु ू
�हणन ितनं सारी दिनया डो�यावर घेतली.ू ु

तेवढयात मेघ गरजले. वीज कडाडली. आभाळ दणाणलं न म�हारी पिहलं ् ्
�प घेऊन बानपढे उभा रािहला !....�या दश�नानं बानचा आनंद गगनात ू ु ू
मावेना. राजी-खषीनं आपली थरारती काया ितनं म�हारी�या पढयात झोकली ्ु ु
न घोडयावर �वार होऊन दोघेजण जेजरीला िनघन गेले...'' ् ् ु ू

(सरोिजनी बाबर : भांगतरा)ु
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नगराबाहेर एका गहेत अ�यतं �र आिण भयकंर बलाढय असा बकासर ्ु ू ू
नावाचा रा�स रहात होता. तेरा वषा�पव� �याने �या शहरावर ह�ला केला होता. ू
राजा पळन गेला आिण सव� रा�य बकासरा�या हाती आले. �याला भक लागली ू ु ू
क�, तो गहेतन बाहेर येई, आिण �या शहरातील प�ष, ि�या व मले यांना ठार ु ू ु ु
मा�न खात असे. �याची धाड के�हा येईल याचा नेम न�हता. लोकांनी धा�ती 
घेतली. सव� उ�ोग थंडावले. ते�हा लोकांनी �या बकासराशी एक करार केला. ु
आठवडयातन एकदा �यांनी बकासराला भरपर भात, दही,प�वा�न, मांस ् ू ु ू
पाठवायचे. �याने ते खावे; �याबरोबरच गाडीचे दोन बैल, व गाडी आणणारा 
माणस यांचाही फडशा उडवावा. मा� गावात येऊन वाटेल तशी क�ल क� ू
नये. बकासराने परक�य ह��यापासन नगरीचे र�ण करावे. ही �यव�था ु ू
िक�येक वष� चाल होती. आज अ�नाची गाडी घेऊन जा�याची पाळी �या ू
�ा�णावर आली होती. �हणन घरात रडारड चालली होती.ू

(महाभारतातील कथानकावर आधा�रत)
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कौरवांनी पांडवांना कंतीसह ठार मार�याचा �य�न केला. पण ते वाचले. ु
पांडव �ा�णाचा वेश धारण क�न एकच�ा नगरीत एका �ा�णा�या घरी 
येऊन रािहले. कंती व भीम घरी रहात. बाक�चे चौघे पांडव िभ�ा मागन आणीत. ु ू
ते ती िभ�ा कंतीकडे दते. �यातला एक भाग ती भीमाला दईे  आिण बाक��या ु
भागात कंती, धम�राज, अज�न, नकल आिण सहदवे आपला उदरिनवा�ह करीत.ु ु ू

ही सव� हिकगत कंतीला सांगन �ा�ण �हणाला, “आ�ही गरीब आहोत, ु ू
आ�हांला पैसे दऊेन आम�याब�ल दस� या कोणास पाठिवता येणार नाही. ु

एके िदवशी ते चौघे पांडव नेहमी�माणे िभ�ेसाठी बाहेर पडले. काही वेळाने 
�ा�णा�या घरात आ�ोश चाललेला कंतीने ऐकला. ितने आत जाऊन चौकशी ु
केली. �ा�णा�या कटंबावर कोणते सकंट आले आहे, हे ितला समजले.ु ु
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कंतीने हे सार ेऐकले. ितला वाईट वाटले. ितने भीमाला हे सांिगतले. तो ु
गाडीबरोबर जा�यास तयार झाला. कंती प�हा �ा�णाकडे आली आिण ु ु
�हणाली, “ भटजीबवा, त�ही िभऊ नका. मला पाच प� आहेत. �यां�यापैक� ु ु ु
एक अ�न घेऊन बकासराकडे जाईल.ु

हे ऐकन धम�राज काहीच बोलला नाही. आईचे �हणणे �याला पटले. नंतर ू
नगरातील लोक �ा�णा�या घरी आले. �यां�या बरोबर भात, दही, प�वा�न, 
मांस यांनी भरलेली दोन बैलांची गाडी होती. भीम बाहेर येऊन गाडीत बसला; 
आिण �याने गाडी गहे�या र��याने चालवली. पढे वाज�ंीवाले िनरिनराळी वा�े ु ु
वाजवीत होते. ही िमरवणक नेहमी�या जागी आ�यावर नाग�रक परत गेले. ू
एकटा भीम काय तो गाडीवर रािहला.

ते�हा आ�हा सवा�ना एकदम खाऊन तरी �याची भक भाग दते. आता यातन ू ू ू
सटकेची आशा नाही.”ु

�ा�णाला अ�यतं आ�य� वाटले. �याने कंतीचे �हणणे ऐकले नाही. तो ु
�हणाला, “मा�याक�रता दस� याचा बळी दणेे मला नको.’’ कंती �हणाली, ुु
“मा�या मला�या अगंी अचाट बळ आहे. �याने असले अनेक रा�स मारले ु
आहेत. तो मं�ामळे िमळाले�या श� तीने बकासराला ठार मारील. मा� त�ही हे ु ु ु
कोणासही सांग नका. त�ही सांिगतले तर �याची श� ती नािहशी होईल.”ू ु

प�कळ िदवसांनी आपणांस रा�साबरोबर दोन हात कर�याची सधंी ु
िमळणार, �हणन भीमास आनंद झाला. िभ�ेह�न इतर चौघे पांडव परत आले. ू
भीमाला आनंदात पाह�न �यांना आ�य� वाटले. आप�या आईकडन �यांना ू
�या�या आनंदाचे कारण समजले. ते�हा धम�राजास आईचा राग आला. आईने 
भीमाचा जीव उगाच धो�यात घातला असे �याला वाटले. �याने आईला तसे 
सांिगतले दखेील. ते�हा कंती �हणाली, “आपण इतक� वष� या �ा�णा�या घरी ु
राहात आहोत, �या�या उपकाराची फेड करणे हा आपला धम� आहे. तेच 
मानवाचे भषण. भीमा�या श� तीब�ल आपली खा�ी आहे. �यायचे काही ू
कारण नाही. आ�यदा�या�या उपयोगी पड�यात ध�यता आहे.
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�याने समोर पािहले. गहेपढचा भाग मांस, हाडे, तटलेले अवयव, र� त, ु ु ु
कमी-क�टक यांनी भरलेला होता. वर िगधाडे िघरटया घालीत होती. भीमाने ृ ्
गाडी थांबवली. �याला वाटले क�, बकासराची व आपली झझं स� झाली क�, ु ु ु
आप�या सव� अ�नाचा नाश होऊन जाईल. बकासराला मार�यावर �नान वगैर ेु
होईपय�त आपणास काही खाता येणार नाही. ते�हा आधीच आपण हे खाऊन 
टाकावे. असा िवचार क�न तो भराभर अ�न खाऊ लागला.

आधीच उशीर झा�यामळे बकासर रागावला होता. भीम अ�न खात आहे, ु ू
असे पाह�न तो भयकंर सांतापला. भीमाने बकासराला पािहले. अज� दहे, ु
लाल दाढीिमशा, केसां�या जटा झाले�या. आिण या कानापासन �या ू
कानापय�त पसरलेला जबडा, हे सव� भीमाने पािहले. पण आपले खाणे चालच ू
ठेवले. बकासर भीमावर चालन आला. भीमाने �याला डा�या हाताने दर सारले. ू ू ू
बकासराने भीमा�या पाठीवर ग�े लगावले. “छान अगं रगडतो आहेस ह"ं असे ू ु
भीम हसत �हणाला. बकासराने एक व� उपटन भीमावर फेकला. भीमाने ु ृ ू
डा�या हाताने तो बाजला ढकलला, आिण आपला उ�ोग चालच ठेवला. सव� ू ू
अ�न खाऊन झा�यावर ढेकर दते भीम उठला. �याची आिण बकासरची झजं ु ु
स� झाली.ु

  [ "बालसधा', प�तक ३ र,े कना�टक सरकार, १९७७, प. ७०-७३]ु ु ृ

एखा�ा मलाने िच�ंयां�या बाह�लीशी खेळावे, तसा भीम �या रा�साशी ु
खेळला. �याने �याला खाली आपटले, आिण वर उडवले. शेवटी �याने �या 
रा�साला जिमनीवर पाडले. आिण �या�या पाठीवर गडघा टेकन �याची हाडे ु ू
मोडली. बकासर र� त ओकन मरण पावला. बकासराची शेवटची िकंकाळी ू ू ू
तेवढी हवेत घमत रािहली. भीमाने ते �चडं धड ओढत नगरा�या वेशीपाशी ु ू
आणन टाकन िदले. तो �ा�णा�या घरी आला. �याने �नान केले व आनंिदत ू ू
झाले�या आप�या मातेला सा�ांग नम�कार केला. 
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1.8 la/kadhna1.8 la/kadhna
(रामायणातील कथाभागावर आधा�रत गो�)

1.8 la/kadhna

मा�ती�या आगमनाची बातमी एवढया वेळांत सव� लंकेत पोहोचली. ्
रा�सांनी प�कळ �य�न के�यानंतर मा�ती �यां�या हाती सापडला. या ु

रावणाने कपटाने सीतेला पळवन ने�यानंतर रामाला फार द:ख झाले. �याने ू ु
सगळीकडे सीतेचा शोध स� केला. परतं सीतेचा शोध लागेना. शोध करीत ु ु
करीत राम-ल�मण िकि�कंधा नगरीपय�त येऊन पोहोचले. तेथे ‘वाली’ या 
नावाचा वानर रा�य करीत होता. �याने आपला धाकटा भाऊ ‘स�ीव’ या�यावर ु
फार अ�याय केला होता. रामाने स�ीवावरील अ�याय दर कर�याक�रता ु ू
वालीला ठार मारले आिण स�ीवाला रा�यावर बसिवले. या उपकाराची फेड ु
�हणन स�ीवाने रामाला मदत कर�याचे कबल केले. �याने आपले आिण इतर ू ु ू
वानर राजांचे सार ेसै�य गोळा केले. लाखो वानर वीर गोळा झाले.

सधंी साधन मा�तीने रामाची अगंठी सीतेला िदली. ितलाही ओळख पटली. ू
ितचा आनंद गगनात मावेना. ितने रामाला "आपली लवकर सटका करा" असा ु
िनरोप मा�तीबरोबर पाठिवला.

स�ीवाने वानरां�या टो�या क�न सीते�या शोधासाठी िनरिनरा�या ु
िदशांना पाठिवले. आपला िम� मा�ती याला �याने दि�ण िदशेकडे पाठिवले. 
दि�णेत शोध घेत घेत मा�ती सम�ापय�त आला. सीता लंकेत अस�याची ु
बातमी वानर सै�याला िमळाली होतीच. परतं समोर शभंर योजने लांब असा ु
सम� पसरला होता. आता कसे करावे, असा वानर सै�यापढे पेच पडला. परतं ु ु ु
एवढयात मा�तीने सम�ाव�न उडडाण केले व तो थोडयाच वेळांत लंकेत ् ् ्ु
येऊन पोहोचला. लंकेत शोधता शोधता मा�तीला अशोक वनात सीता 
आढळली. ित�या भ�वती अ�ाळिव�ाळ रा�िसण�चा पहारा होता. सीता फार 
द:खी िदसत होती.ु
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माकडाला चांगलीच अ�ल घडिवली पािहजे, असा रा�सांनी िवचार केला. 
�या�या शेपटीला िच�ंया बांधन ती पेटवन िदली �हणजे हे माकड आपोआप ू ू
जळन मरले असे �यांनी ठरिवले. �यांनी मा�ती�या शेपटीला िच�ंया ू
गडंाळ�यास स�वात केली. रा�सांची फिजती कर�यासाठी मा�तीने आपली ु ु
शेपटी लांबिव�यास �ारभं केला. िकतीही िच�ंया गडंाळ�या तरी परनेात. ु ु
शेपटी आपली वाढतेच आहे! अखेर कंटाळन रा�सांनी मा�तीची शेपटी पेटवन ू ू
िदली.

मा�तीनेही �या द� रा�सांची खोड मोड�याचे ठरिवले. पेटले�या शेपटीने ु
तो लंकेतील एका वाडयाव�न दस� या वाडयावर धडाधड उडया मा� लागला. ् ् ्ु
एकामागन एक वाडे पेट घेऊ लागले. थोडयाच वेळांत सारी लंका पेटली. ्ू
रा�सांची एकच धावपळ स� झाली. फिजती झाले�या रा�सांची गमंत बघत ु
बघत मा�ती सम�ाकांठी आला. �याने सम�ा�या पा�यात आपली शेपटी ु ु
िवझवली आिण प�हा उडडाण करीत तो रामाकडे परत आला. सीतेचा शोध ्ु
लागला हे ऐकन रामाला अितशय आनंद झाला.ू

[ "बालसधा', प�तक ३ र,े कना�टक सरकार, १९७७, प. १०५-१०७]ु ु ृ
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1.9 devadutaacae vardana1.9 devadutaacae vardana1.9 devadutaacae vardana
(बगळे एका पायावर उभे का राहतात, �याची कथा)

हसं आिण बग�यात पटत न�हतं. ते कधीच एक झाले न�हते. उलट ते 
एकमेकांचा �ेष करीत. कधी चकन हसं िकंवा बगळा इकड�या ितकडे आला ु ू
गेला तर तो िबचारा यमसदनीच जाई ! आिण मग दो�ही जगंलात मोठी लढाई 
स� होई. सव�� अशांतता पसर.े जगंल �या धम���त दमदमन उठे. इतका ु ु ूु ु
हाहाकार होई क� झाडेझडप ंआ�ोश करीत, लतापण� ढसढसा रडत, च�ं-ु
चांद�या भीतीने दडन बसत. दवेदवेताही थरकाप लागत !ू ू

एकदा एका बग�याच ं छोटस ंबालक उडता उडता नकळत पव��या जगंलात ू
गेलं, �याला नकतेच पखं फटले होते. अगंात नीट उड�याइतपत बळ आलं ु ु
न�हतं. �यामळे ते थकन गेलं. इतकं क� �याला जागच ंउठता येईना. धापा ु ू
टाक�त ते नदी�या िकना� यावर बसतं न बसतं तोच हसंां�या बालकांनी �याला 
घेरलं. दोनचार शहा�या हसंांनीही बालकांना साथ िदली. िबचार ंबग�याच ं
बालक भीतीनं घाब�न गेलं. आपले इवलाले नाजक पखं फडफडवन �यानं ु ू
उड�याचा �य�न केला पण ते उड शकलं नाही. �यानं जोरजोराने ओरड�याचा ू
य�न केला पण �याची आत� हाक पि�मे�या जगंलापय�त पोच शकली नाही. ू
गयावया क�न ते �या हसंां�या बालकांकडे जीवदाना�या आशेनं िभरिभर पाह� 
लागलं. आसवांनी जमीन �हाऊन िनघाली. परतं �याची क�व कणाला आली ु ु
नाही. �यानं मोठया �यासानं सार ंबळ एकवटन आप�या आईला हाक द�ेयाचा ् ू
प�हा �य�न केला, तोच �याची कोमल मान मरगळली गेली. एक बारीकसा ु ु
ची�कार चोचवाटे हवेत तरगंला आिण मग ते बग�याच ं बालक तडफडत 

एक घनदाट जगंल होतं. जगंला�या मधोमध एक िवशाल नदी वाहात होती. 
या नदीमळे जगंलाचे दोन भाग पडले होते. एक पव�चा आिण दसरा पि�मेचा. ु ू ु
पव��या जगंलात हसंांची तर पि�मे�या जगंलात बग�यांची वसती होती.ू
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�या बालका�या �दय�पश� म�यची वाता� बग�यांना कळली ते�हा �यांना ृ ू
मन�वी दःख झालं ! �यांचा आ�मा तळमळन उठला, अगंातील र� सळसळलं, ूु
�या बालका�या झाले�या अमानष ह�येची भयकंर चीड आली. झाले�या ु
अ�यायानं �यांची अतंःकरण ं पेटली ! एक िवराट सभा भ�न बग�यांनी 
एकमखाने �ित�ा केली, जोपय�त हसं आमच ंबालक िजवतं करणार नाहीत ु
तोपय�त आ�ही �व�थ बसणार नाही. याचा बदला आ�ही सह� पटीने 
घेत�यािशवाय राहणार नाही !’

तडफडत मरण पावलं !

या भीषण �ित�ेने केवळ सपंण� जगंलच न�हे तर आकाशपाताळ थरा�न ू
गेलं, वाराही कंिपत झाला. झाडेझडपही थरथरा काप लागली. आता काय ु ू
घडणार, या िचतेंनं दवेदवेताही गांग�न गे�या !

पण� बदला घेत�यािशवाय अ�नपाणी �हण करायच ं नाही असा िनधा�र ू
क�न, हजारो टो�यां�या जमावािनशी बग�यांनी हसंांवर चाल केली. �यावेळी 
सव� हसं ऐषआरामात लोळत पडले होते. आपलं कोण काय िबघडिवल या 
घम�डीत ते सखाची झोप घेत होते. पण �या भयाण अधंा� या रा�ी बग�यांनी ु
बेगमानपणे �यां�यावर ह�ला केला. बाणा�या वेगानं ते �यां�यावर तटन पडले. ु ु ू
ते�हा ते सव� हसं घाब�न गेले आिण जीव वाचिव�यासाठी सैरावैरा पळ लागले. ू
परतं �यांची लहान लहान बालकं िबचारी कठे पळणार ? �यां�यात धाव ु ु
घे�याची श�� ती कठली ? एकाएक� हे काय होत आहे हेच �या माऊ�यांना ु
काही कळेना ! बग�यांनी �या बालकांना गराडा घालन पकडले, ती बालके धाय ू
मोकलन रड लागली. आईबापाला हाक दऊे लागली. पण �यां�या मदतीसाठी ू ू
कोण धावणार ? कोण आपले �ाण घालवणार ? ��येकाला आपाप�या िजवाची 
िचतंा !

परतं, हसंां�या बालकांचा तो �दय�ावक आ�ोश ऐकन, एक �हातारा ु ू
बगळा �हणाला, “बधंनंो, हसंांची ही छोटी छोटी बालकं आप�याच ू
बालकांसारखी आहेत. आईविडलां�या दराचारामळे तीही तशी वाग लागली. ु ूु
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हात जोडन बगळे िवन�तेने �हणाले, “दवेा, आ�ही गरीब आहोत. मोठया ्ू
क�ानं आ�ही आपला उदरिनवा�ह चालिवतो. जाणनबजन आ�ही कोणाला ू ु ू
�ास दते नाही. तरी हे दवेा, आ�हावर मोठा अ�याय होतो. आमचे र�ण करा. 
आमच ंबालक आ�हाला परत �ायला लावा. आिण असे काही करा क� �यामळे ु

�हाता�या बग�याचा स�ला सवा�नी मा�य केला. �यांनी हसंां�या बालकांना 
ता�यात घेऊन सरि�त ठेवले आिण मग जोरदार लढाई स� झाली. अनेक हसं ु ु
मारले गेले, र�ाची नदी वाह� लागली. काही हसंांना बग�यांनी आप�या 
ता�यात घेतलं. �या रा�ी सव�� भयाण वातावरण पसरलं. जसजशी रा� वाढत 
गेली तसतशी भयानकताही वाढत गेली. बग�यांनी बालकांना जसे सरं�ण 
िदले तसेच हसं�नाही ता�यात घेऊन सरि�त ठेवले होते. पण पढे बगळे आपले ु ु
काय करणार या भीतीने हसंी रा�भर रडत हो�या. �या पळन जाऊ नयेत �हणन ू ू
काही बगळे पहारा दते होते. रा�ीचे भेसर वातावरण काळजाचे पाणी करी. ू
आकाशात तार ेचमकत पण तेही भीतीने इकडे ितकडे दडी मारीत.

रा�ीचे बारा वाजले. इत�यात एक तारा तटन पडताना आढळला. �या�या ु ू
ल�ख �काशानं सपंण� जगंल �काशमान झालं. जेथे आपलं बालक तडफडन ू ू
मेलं अगदी �याच जागी तो तारा पड�याचे बग�यांनी पािहलं. पाहाता पाहाता 
�या जागी एक दवेदत उभा अस�याच ं आढळलं. बग�यांनी �याला लवन �णाम ूू
केला. आशीवा�द दते तो दवे दत �या बग�यांना �हणाला, “मी त�हाला �स�न ुू
झालो आहे. त�ही हसंांची बालकं िन �यां�या मातांच ंर�ण केलं. मागा, त�हाला ु ु
काय हव ंते !!’’

�यामळेच आपलं जीवाभावाच ंबालक आप�याला सोडन गेलं ! जे �हायच ंते ु ू
झालं. आता या बालकांचा सड घेण,ं बदला घेण ंहा काही आपला माणसक�चा ू ु
धम� न�हे. बदला �यावयाचा तो �यां�या शर �हणिवणा�या आईबापांकडन घेऊ ू ू
या. बालकांना सोडन िदलं पािहजे. एकानं पाप केलं याचा अथ� दस�यानंही ू ु
कराव ंअस ंनाही. परतं जे अस ंपाप करतात �यांना धडा दणेेही आव�यक ु
आहे.''
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‘‘ठीक !!’’ दवेदत �हणाला, मग जेथे बग�याच ं बालक मरण पावलं होतं तेथे ू
�यानं चटक� वाजिवताच ते बालक िजवतं झालं ! �याला पाह�न बग�यांचा ु
आनंद गगनात मावेना. �यांनी ता�यात ठेवले�या हसं, हसंी आिण �यां�या 
बालकांना म� केलं. ते�हा दवेदत हसंांना �हणाला, “त�ही सव� मानस ु ुू
सरोवरात राहायला जा. तेथे त�हाला मो�यांचा चारा िमळेल. पण त�ही तेथे ु ु
अिहसेंचे �तीक बनन राहा. आप�या आ�म�ानानं �याय-अ�यायाची काटेकोर ू
छाननी करीत जा. पाणीिमि�त दधाचे पाणी वेगळे व श� दध वेगळे कर�याच ंुु ू
साम�य� त�हाला �ा� होवो ! जा.’’ु

आ�ही आपले पोट सहजतेने भ� शक.’’ ू

दवेदताची आ�ा मानन सव� हसंांनी मानस सरोवराकडे �याण केलं. नंतर ूू
दवेदत बग�यांना �हणाला, “आता त�हाला कोणी �ास दणेार नाही. या ुू
नदी�या पा�ाकडे पहा. जेथे जेथे जल सिंचत राहील तेथे तेथे तमचे खा� ु
त�हाला �ा� होईल, हां, पण एक अट आहे. त�हाला डोळे िमटन एका पायावर ु ु ू
उभे राहावे लागेल, ते�हाच तमचे खा� त�ही �ा� क� शकाल !ु ु

बग�यांनी दवेदताची अट मा�य केली. दवेदत अतंधा�न पावला. बगळे आिण ू ू
हसं यांचा झगडा कायमचा िमटला. सगळीकडे शांतीचे वातावरण पसरले!

आजही बगळे दवेदताची अट पाळत आहेत. ते डोळे िमटन नदी�या पा�ात ूू
िकंवा त�या�या काठी एका पायावर उभे असलेले िदसतात आिण मग �यांची 
इ�छा सफल होते !

(ना. रा. श�डे : लोकसािह�य सपंदा)
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1.10 qmaama AaiNa devadUta1.10 qmaama AaiNa devadUta
(इराणची लोककथा)

 एक िदवस नेहमी�माणे सया��ता�या वेळी इमाम शे�या वळवीत आप�या ू
झोपडीकडे आला. आईने वाढन ठेवलेली भाकर �याने खा�ली व मग ू
झोपडी�या दाराशी येऊन �याने बाहेर नजर फेकली. रा� झाली होती. 
आकाशात पौिण�मेचा च�ं �काशत होता. �याचे �व�छ िपठासारखे चांदणे 
सभोवती सगळीकडे पसरले होते. ते पाह�न इमामचा चेहरा �फ�लीत झाला. ु
�याने झोपडीतले एक प�तक उचलले व आनंदाने बाहेर तलावा�या काठी धाव ु
घेतली.

थोडयाच वेळात �या चांद�या�या �काशात ते प�तक वाच�यात तो अगदी ् ु
गढन गेला. तासामागन तास जाऊ लागले. च�ं हळ हळ मावळतीला वळ ू ू ू ू ू
लागला. रा� सपंत आली. पण इमामला िकती वेळ झाला याचे भानही न�हते, 
इतके �याचे मन प�तक वाच�यात रमन गेले होते.ु ू

इत�यात आकाशात सचंार करणा� या एका दवेदताची ��ी �या मलाकडे ुू
गेली. दवेदत आकाशातन खाली उतरला व इमाम�या अगदी जवळ येऊन उभा ूू
रािहला. आप�यासमोर दवेदत उभा आहे, असे पाहताच इमाम आ�य�चिकत ू

शेकडो वषा�मागची गो�. इराण दशेातील एका पहाडाजवळ एका िव�तीण� 
तलावा�या काठी एक लहान झोपडी होती. �या झोपडीत एक गरीब धनगर, 
�याची बायको, व इमाम नावाचा �यांचा आठ-दहा वषा�चा एक लहान मलगा, ही ु
रहात असत. या ितघांनाही पोटाकरता सबंधं िदवस राबावे लागे. धनगर व 
�याची बायको पहाडावर जाऊन सरपण गोळा करीत व �या�या मो�या बांधन ू
�या जवळ�या शहरात नेऊन िवक�त. �याच�माणे �यांचा हा मलगा इमाम ु
सकाळी उजाड�याबरोबर आप�या शे�यांना जवळ�या माळरानावर 
चरावयास नेई व स�ंयाकाळी िदवस मावळ�या�या समारास परत येई.ु

1.10 qmaama AaiNa devadUta
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झाला. उठन �याने दवेदताला भि� तभावाने वदंन केले. ू ू

यावर �या लहान मलाने काय उ�र िदले असेल बर?ेु

�याची ही �ानाज�नाची लालसा पाह�न दवेदताला �याचे फार कौतक वाटले. ुू
�याच�माणे �या�या ग�रबीब�ल �याला दयाही आली. नंतर थोडा वेळ िवचार 
क�न दवेदत इमामला �हणाला, “बेटा, िव�ेब�ल तला वाटत असलेली एवढी ुू
गोडी पाह�न मला फार सतंोष वाटला. मी दवेदत आहे. मला कोणताही चम�कार ू
घडवन आणता येतो, हे तला माहीतच आहे. चल,तर जवळ ये, त�या ू ु ु
म�तकावर मी माझा एक जादचा �ास सोडतो. �या �ासासरशी आ�ा�या ू
आता एका �णात जगातील सव� �ानभांडाराचा तला लाभ होईल; आिण मग ु
तझी ग�रबी, पोटाक�रता सबधं  िदवसभर तला करावे लागणार ेहे क�, रा�भर ु ु
जागन थोडं थोडं �ान िमळिव�याकरता तला करावी लागणारी ही मेहनत, या ू ु
सग�या गो�ी टळतील.”

“फ�र�ता, माझे नाव इमाम. माझे आईबाप व मी �या जवळ�या झोपडीत 
राहतो. माझा सबधं  िदवस शे�या वळिव�यात जातो. रा�ीच तेवढी प�तके ु
वाचायला मला फरसत िमळते. आ�ही फार गरीब आहोत. िद�यात घालयला ु
तेल नाही. �यामळे �या िदवशी असे श� चांदणे पडले असेल, �या िदवशी मी ु ु
चांद�यात येऊन प�तक वाचीत असतो.” - इमामने उ�र िदले.ु

 कत�ते�या �वरात इमाम दवेदताला �हणाला, “मेहरबान! आप�या ृ ू
कपाळपणाब�ल मी फार आभारी आहे. पण मला �मा करा. आपण दऊे ृ ू
केलेली ही दणेगी मला �वीकारता येत नाही. आपण केले�या चम�कारामळे ु
जगातले सगळे �ानभांडार जरी मला �ा� झाले, तरी �याची मला खरी गोडी 
वाटणार नाही. मा�या मनाला �यामळे खर े सख लाभणार नाही. पण �या ु ु
�ानभांडारातला थोडासा अशं जरी मी �व�य�नाने �ा� क�न घेतला, तरी 

“बाळ, त कोण आहेस? म�यरा� उलटन गेली. तो पहा च�ं पहाडाखाली ू ू
उत� लागला. आता थोडया वेळाने सय�दय होईल; तरी त अजन इथे वाचीत ् ू ू ू
बसला आहेस हे कसे?” दवेदताने कनवाळ �वरात िवचारले.ूू
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तेवढयाने मा�या �दयाला कायमचा आनंद लाभेल. मा�या सबधं आय�यभर ् ु
िटकणारा एक सखाचा ठेवाच मला िमळा�यासारखा होईल.’’ु

�या एवढयाशा मलाचा िवचारीपणा व �वािभमान पाह�न दवेदताला �याचे ् ु ू
अिधकच कौतक वाटले. �याने �ेमाने इमामला जवळ घेतले, मायेने �या�या ु
पाठीव�न हात िफरिवला व प�हा िवचारले, “ बाळ, �ानसपंादनाब�लची तझी ु ु
ही उ�च भावना पाह�न मी त�यावर सतं� झालो आहे. मी केले�या चम�काराने ु ु
तला �ान�ा�ी क�न �यायची नसेल, तर �याब�ल माझा आ�ह नाही. पण ु
तला कोणती तरी दणेगी िद�यावाचन माझे समाधान होणार नाही. तरी तला ु ू ु
हवी असलेली कोणतीही एखादी व�त माग पाह�.”ू

दवेदता�या दवैी साम�या�ने आपोआप �ा� होणार ेजगातले सव� �ानभांडार ू
�वीकार�याचे �याने नाकारले. िद�या�या �काशात वाचायला िमळावे �हणन ू
�याजकडे तेल मािगतले. असा हा एका गरीब धनगराचा मलगा इमाम, पढे ु ु
मोठेपणी "इमाम िघझाली' या नावाने �िस�ीला आला. इराण दशेातच न�हे तर 
सा� या जगभर एक �ानी सतं �हणन �याची �याती पसरली.ू

[ "बालसधा', प�तक ५ वे, कना�टक सरकार, १९७७, प. ३-६]ु ु ृ

दवेदता�या �ा श�दांना इमामने उ�र िदले, “ परवरिदगार, आपला ू
कपा�साद �हणन एखादी व�त मला आप�याला �ावयाची असेल, तर एका ृ ू ू
गो�ीची मला फार ज�र आहे, तेवढी �ा. काळो�या रा�ी चांद�यांचा �काश 
नस�याने मला प�तक वाचणे श�य होत नाही. तरी अशा िदवशी िद�यात ु
घालायला मला थोडे तेल िमळेल असे करा. �हणजे िद�या�या �काशात मला 
वाचता येईल.”

दवेदताने �याची ही छोटीशी मागणी मोठया सतंोषाने मा�य केली, हे ्ू
सांगावयास नको.
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1.11 paaepa AaiNa naaekr1.11 paaepa AaiNa naaekr

एका गावात एक पादरी (धम�ग�) राहत होता. �याने एक नोकर ठेवला होता. ु
अनेक वषा�पय�त चांग�या रीतीने काम कर�याब�ल नोकराने �या�याशी करार 
केला होता. जर करारा�माणे �याने बरोबर काम केले नाही, तर �या�या पाठीचे 
पेटी�या आकाराचे चामडे काढ�यात येईल, आिण जर का नोकराने आपली 
नोकरी चांग�या रीतीने केली तर हाच �यवहार पादरी साहेबांबरोबर कर�यात 
येईल. यापव� पोप साहेबांजवळ प�कळ नोकर येवन गेले होते. पण कणीही िटक ू ु ू ु ू
शकला न�हता.

1.11 paaepa AaiNa naaekr
(रिशयन लोककथा)

वेळ भराभर िनघन जात होता. पोप साहेबांनी पािहले क�, नोकर ��येक ू
काम सदंर आिण �यवि�थत रीतीने पार पाडीत आहे. पोप महाराज समजन गेले ु ू
क�, हा नोकर �यांना सकंटांनी वेढन टाकणार आहे. �यांनी नोकरापासन ू ू
आपला बचाव कर�यासाठी एक माग� काढला.

गावा शेजार�या जगंलात फार मोठया स�ंयेने अ�वले राहत होती. �याने ्
नोकराला एक अ�वल पकडन आण�यास सांिगतले. नोकर जगंलात गेला व ू
�याने एक अ�वल पकडन आणले. घरी येताच �याने पोपला िवचारले- "पोप ू
महाराज, कठे ठेव या अ�वलास?” पोप भयकंर सकंटात पडला. �याने आपली ु ू
सटका क�न घे�यासाठी - "अ�वलास गाडीला बांधन घे आिण माझे कज� ु ू
वसल कर�यासाठी जा. मा�या कज�दार �ा�यात एक भत आहे. ते डोहात ू ू
राहते, समजलास?” पोप�या आदशेानसार नोकर डोहाजवळ गेला. �याने ु
अ�वलास सोडले आिण आप�याजवळ िफ� िदले. �या�याजवळ ताण होता. 
�याची तो दोरी तयार क� लागला. भताचा मलगा पा�या�या बाहेर आला. ू ु
�याने नोकरास िवचारले -‘काका, काका, त�ही हे काय तयार करीत आहात ? ‘ ु
"दोरी तयार करतो . दोरीने डोहा�या सव� िकना� यांना बांधन घेईन. आिण त�हा ू ु
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‘बाबा, ये बाबा, ! मी आता वर गेलो होतो, िकना� यावर ितथे एक माणस दोरी ू
तयार करीत होता. मी �याला िवचारले "त�ही काय करीत आहात?”, ते�हा तो ु
�हणाला, "मी या दोरीने डोहा�या घडयांना बांधन ठेवणार आहे. कारण क� ् ू
त�हा सव� भतांना बाहेर काढावयाचे आहे.”ु ू

व� भत �हणाले - ‘ठीक आहे, पण �याला सांग क�, तला लांब धावेम�ये ृ ुू
मला िजकंावे लागेल.‘भताचा मलगा नोकराजवळ आला. नोकराजवळ एक ू ु
ससा होता. भता�या मलाने �यास शत� सांिगतली.ू ु

भताचा मलगा बाहेर आला आिण �याने िवचारले -"त�हास काय पािहजे?” ु ु ु

याच समारास नोकराने खडडा खोदन �यावर आपली टोपी ठेवली. ित�या ्ु ू
तळ�यास �याने एक िछ� केले होते.

व� भताने �याला प�हा परत पाठवन �हटले क�, "�या�याशी क�ती ृ ु ुू ू

‘ही टोपी सो�याने भ�न द े!’

भताचा मलगा अगदी त�परतेने पा�यात िशरला आिण व� भताला �याने ृू ु ू
सांिगतले- 

व� भत �हणाले - "त प�हा �या�याजवळ जा आिण िवचार क� �याला शेवटी ृ ुू ू
काय पािहजे आहे ?”

भताचा मलगा परत आप�या बापाजवळ गेला व �याने नोकराची गो� ू ु
सांिगतली.

नोकर �हणाला-"मा�या सार�याला त�याबरोबर धावणे कसे काय बर ेु
वाटेल. मा�याजवळ एक छोटासा मलगा आहे तोच तला धावेत हरवन टाकेल.”ु ु ू

सव� भतांना पा�या�या बाहेर काढेन.”ू

भताचा मलगा आिण ससा धाव लागले. ससा एकामागन एक उडया मारत ्ू ु ू ू
�ि�आड झाला. भता�या मलाला �या�या पावलांची िच�हे दखेील िदसली ू ु
नाहीत. भताचा मलगा आप�या बापाजवळ परत आला व �हणाला ु ु
‘बाबा,�या�याजवळ एक बोटभर मलगा आहे. तो मा�याबरोबर धावला आिण ु
मला मागे सोडन �ि�आड झाला.‘ू
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भताचा मलगा परत नोकराजवळ आला व �याने क�ती िजकं�यासाठी ू ु ु
शय�त ठेवली. नोकर �हणाला-"त मा�याबरोबर क�ती खेळ शकणार नाहीस. ू ु ू
�थम त मा�यासोबत असले�या या व� इसमाशी क�ती खेळ. तोच तला चीत ृ ु ुू
करले.” नोकराने �याला अ�वलाजवळ पाठिवले. 

अ�वल आिण भता�या मलात क�ती झाली. अ�वलाने भताला अशी ू ु ु ू
ब�क� मारली क� ते आकाशात उडन गेले. भत िभवन आप�या व� िप�याकडे ु ू ू ू ृ
गेले. व� भताने �या�या हातात एक काठी दवेन सांिगतले , �याला �हणावे क�, ृ ू ू
जा या काठीला हवेत जा�त उंच फेकेल तोच िजकेंल.

भत, नोकराजवळ आले आिण �याने आपली शत� मांडली. नोकर �हणाला, ू
‘ठीक आहे. �थम त फेक.’ भताने काठीला ढगांपय�त फेकले. नोकराची पाळी ू ू
आली, ते�हा �याने भताला �हटले-‘त आपले डोळे लावन घे. कारण क�, तला ू ू ू ु
िदसणार नाही इत�या उंच मी काठीला फेकणार आहे.’

िजकं�याची शत� ठेव.”

भताने आपले डोळे बदं केले आिण नोकराने काठीला झडपांम�ये फेकन ू ु ू
िदले. जे�हा भताने डोळे उघडले ते�हा नोकर �हणाला- ‘पािहले ! मी काठी ू
इत�या उंच फेकली क�, ती ��ीने िदसच शकत नाही.’ू

भत परत आप�या व� िप�याकडे गेले व �याने आप�या अपयशाचा सव� ृू
व�ांत सांिगतला.ृ

आता �यां�यापढे कोणताच माग� न�हता आिण �हणन ते टोपीत सोने भ� ु ू
लागले. पण टोपी तर खडडयावर ठेवली होती, आिण ित�या म�यभागी िछ� ्
केले होते. �यामळे खप सोने टाकन दखेील टोपी भरली नाही. शेवटी खडडा ्ु ू ू
जे�हा सो�याने भरला, ते�हा नोकराने ‘पण� करा’ असे �हटले. �याने सव� सोने ू
आप�या गाडीत भरले, अ�वलास गाडीला बांधले आिण तो पोप महाराजां�या 
घराकडे िनघाला.

सो�याने भरलेली गाडी पाह�न पोप महाराज आ�य�चिकत झाले. घरी 
आ�याबरोबरच नोकराने िवचारले - ‘पोपजी ! सोने आणले आहे" . आिण पोप 
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नोकर थै�यांमधन बोलला. ‘हे पोपजी आिण पोपानीजी मी इथे आहे.‘ू
�यांना वाटले तो आम�या मागे लागला आहे आिण �हणन ते आणखी जोराने ू

पळ लागले. पळता-पळता थक�यानंतर �यांनी प�हा आराम कर�याचे आिण ू ु
पोटात काही तरी घाल�याचे ठरिवले. पण नोकराने प�हा तोच आवाज लावला- ु
‘हे पोपजी आिण पोपानीजी मी इकडे आहे.‘ ते दोघेही प�हा धाव लागले. पण ु ू
कठपय�त धावतील ? शेवटी थकन जाऊन एका िठकाणी बसन जेवण ु ू ू
कर�याचा �यांनी िवचार केला. ते थांबले व िपशवी उघडन पहातात तर ितथे ू
�यांना नोकर साहेब िवराजमान िदसले.

नोकर बाहेर िनघाला व �हणाला- ‘बोला पोपजी,आता तम�या पाठी�या ु
पेटीएवढे चामडे काढन घेऊ आिण हातोडया�या वाराने डोके िपटन काढ ्ू ू ू
काय?’

पोप महाराज हात जोडन �मा माग लागले. नोकराने �याला �मा केली ू ू
आिण ते सव� िमळन एका कटंबातील लोकांसारखे राह� लागले. ू ु ु

आता पोप महाराजांची छाती धडधड क� लागली. �याला कळन आले क�, ् ् ू
आपण जाता या सकंटातन आपली सटका क�न घेऊ शकत नाही. �याने ू ु
पळन जा�याचा प�का िवचार केला. आप�या प�नी�या मदतीने �याने डबल ू
रोटीचे तकडे वाळवन एका िपशवीत भरले. नोकर दखेील मख� न�हता. �याने ु ू ू
पोप महाराजांची य� ती ओळखन घेतली. �याने �या थैलीतन डबलरोटीचे ु ू ू
तकडे काढन घेतले व �यात आपण �वतः बसला.ु ू

�हणाला-"अ�वलास मा�या घोडयाशेजारी ठेव." नोकराने तसेच केले. पण ्
प�रणाम उलट झाला. अ�वलाने घोडयाला खाऊन टाकले.्

रा� होताच पोप आिण �याची प�नी घर सोडन पळत िनघाले. जाता जाता ू
दोघेही थकले. ते�हा पोपानी �हणाली-"थोडा वेळ आराम क� आिण डबलरोटी 
खाऊन घेऊ.”
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1.12 revhna kaLa ksaa Jaalaa?1.12 revhna kaLa ksaa Jaalaa?

र�ेहनने �यावर उ�र िदले क�, "हे जग अि�त�वात ये�यापव�च �याचा ज�म ू
झालेला आहे.”

र�ेहनने �या�याकडे बिघतले आिण �हटले, "त मा�यापे�ा जा�त ू
साम�य�वान आहेस.”

"त के�हापासन या जगात राहत आहेस ?” गनकने िवचारले.ू ू ू

गनकने टोपी परत �वतः�या डो�यावर ठेवली आिण �याच �णी धके ू ु
नाहीसे झाले.

1.12 revhna kaLa ksaa Jaalaa?

र�ेहन गनकला सतत हाका मारीत रािहला. धके नाहीसे कर�यािवषयी ू ु
आिण तो �वतः कठे आहे ते कळव�यािवषयी िवनव लागला.ु ू

 

र�ेहनला एकटे मागे ठेवन गनक �याची बोट व�हवत र�ेहनपासन लांब गेला. ू ू ू
र�ेहन ते�हा पांढ� या रगंाचा होता. काहीच पाह� शकत नस�यामळे र�ेहन ु
सम�ावर खप वेळ भरकटत रािहला. शेवटी तो घाब�न गेला आिण आप�या ु ू
मे�ह�यावर ओरडला, "गनक कठे आहेस त ?”ू ु ू

पण तरीही गनक ग�पच रािहला आिण र�ेहन होडी व�हवत कोण�या मागा�ने ू
गेला आहे आिण कठे हरवला आहे, हे शांतपणे ल� दऊेन पाहत रािहला.ु

"काय झाले आहे ? त का बर ंरडत आहेस ?" गनकने मदत मागणा� या ू ू
आप�या मे�ह�याला - पांढ� या रगंा�या र�ेहनला िवचारले.

(र�ेहन आिण गनक यां�याम�ये रगंणा� या साम�याची पराणकथा)ू ु

एकदा सम�ात होडी व�हवत असताना र�ेहनला गनक भेटला. �यावेळी ु ू
गनकला �याचे साम�य� दाखवायची आिण र�ेहनवर �याचे वच��व िस� क�न ू
दाखवायची इ�छा झाली. �हणन �याने �याची जादची टोपी काढन टाकली ू ूू
आिण सग�या सम�ावर दाट धके िनमा�ण केले. हे धके इतके दाट होते क�, ु ु ु
र�ेहन �या�या होडीचे पढचे टोकही पाह� शकत न�हता !ु
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यानंतर "दकै� नव' नावा�या बेटावरील �वतः�या घरी गनकने र�ेहनला ू ू
जेवायचे आमं�ण िदले. दोघे िमळन मेजवानीचे जेवण जेवले आिण गनकने �या ू ू
पांढ� या प�याला ताजे पाणी दऊे केले. र�ेहन यापव� कधीही असे पाणी �याला ू
न�हता. कारण �या�या जगाम�ये फ� सम�ाचेच पाणी होते. केवळ ु
गनकजवळच हे ताजे पाणी होते. ते पाणी �याने एका भ�या मोठया �चडं दगडी ्ू
िविहरीत ठेवले होते. �या िविहरीवर दगडाचेच जड झाकण होते.

गनकने उ�र िदले, "जगणारा जीव खाल�या जागेतन वर आला ू ू
ते�हापासन.”ू

"जागा हो ! आिण बघ, त काय क�न ठेवले आहेस ते !” र�ेहन िकंचाळला. ू

मग गनकला िवचारले, "तो िकती काळापासन या जगात राहत आहे ?”ू ू

र�ेहनला �या पा�याची चव खपच आवडली. �याला ते पाणी अजन जा�त ू ू
�यायचे होते. पण गनक र�ेहनपे�ा जा�त साम�य�वान अस�यामळे �या�याकडे ू ु
पाणी मागायला र�ेहन घाबरला. जेव�यानंतर र�ेहनने �याला �या�या मळ ू
वशंा�या गो�ी सांिगत�या आिण जगा�या िनिम�तीबाबतही तो �या�याशी 
बोलला. गनकने बराच वेळ ऐकले पण मग तो दमन गेला. ता�या पा�याचे र�ण ू ू
कर�यासाठी तो मोठया दगडा�या झाकणावर झोपन गेला.् ू

जे�हा र�ेहनचा मे�हणा गाढ झोपन गेला, ते�हा र�ेहनने क�याची थोडी िव�ा ू ु
घेतली आिण गनक�या खाली ठेवन िदली. हे सगळे क�न तो थोडे चालत लांब ू ू
गेला आिण �याने गनकला हाक मारली.ू

गनकने जाळ तयार केला आिण र�ेहनने �याला फसव�यामळे �या ू ु

गनकने जे�हा र�ेहनचे हे श�द ऐकले ते�हा �याने उडी मारली आिण घाण ू
पािहली. �वतः घाण केली असे समजन ती �व�छ कर�यासाठी तो सम�ाकडे ू ु
धावत गेला. र�ेहनने आता वेळ वाया घालवला नाही. तो िविहरीकडे पळत गेला 
आिण �याने ते शि�शाली झाकण वर उचलले. आधी तो थोडे पाणी �याला. 
जे�हा �याची तहान भागली ते�हा �याने त�डभ�न पाणी घेतले. धराडयातन ्ु ू
उडायला स�वात केली. पण गनकने �याला थांबवले.ु ू
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र�ेहन "नास' नदीवर असले�या �या�या घराकडे उडन गेला. उडताना ू
�याने चो�न घेतले�या ता�या पा�याचे थ�ब पडत रािहले. िजथे िजथे हे पाणी 
पडले, ितथे ितथे जिमनीवर सरोवर,े न�ा आिण ओढे तयार झाले. 

जाळाबरोबर िनमा�ण होणा� या धरात �याला लपेटन टाकले. प�रणामतः �या ु ू
धराने र�ेहनचा रगं काळा झाला. तो या�या आधी नेहमीच पांढरा होता. शेवटी ु
गनकला �या�या मे�ह�याची दया आली आिण �याने र�ेहनला जाऊ िदले. ू

(उषा �भणे, अ�ण �भणे [मळ लेखक : जॉन इ�मे�सर] : उ�र ु ु ू
�वाजवळील अला�कन लोककथा)ु
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र�ेहन�या ल�ात आले क�, �या खेडयातील लोकांकडन �यांची ही सपं�ी ् ू
य��नेच चो�न घेतली पािहजे. �हणन �याने �वतःचे �पांतर �या �मखा�या ु ू ु
नातवडंा�या �पात करायचे ठरवले. �यां�या घराजवळ असणा� या उंच 
झाडावर र�ेहन उडत गेला आिण �वतःला हेमलॉक झाडा�या सईसार�या ु
टोकदार पानाम�ये बदलवन घेतले. �यानंतर टोकदार पाना�या �व�पात तो ू
�या मली�या पाणी �याय�या भांडयात पडला. �मखा�या मलीने ते भांडे ्ु ु ु
पा�याने भ�न घेतले आिण �या पानासकट ती पाणी �यायली. अशा �कार े�या 
�मखा�या मली�या शरीरात �वेश क�न र�ेहनने बाळाचे �प घेतले. नंतर ु ु
यो�य वेळी �या त�ण मलीने एका मलाला ज�म िदला. तो मलगा �मखाचा ु ु ु ु
अ�यतं लाडका होता. मलगा मागेल ते �याला िमळ लागले.ु ू

स�वाती�या काळात रा�ी�या वेळी सय�, च�ं  आिण तार ेन�हते. र�ेहन हा ु ू
सव�शि�मान होता. �याने सग�या �ा�यांना, माशांना आिण माणसांना िनमा�ण 
केले होते. तरी ते सगळे �ाणी अधंारातच राहत होते. कारण �याने अजन सय� ू ू
तयार केला न�हता.

(सय�, च�ं आिण ता�यांची ज�मकथा)ू

सय�, च�ं आिण तार े दवेदारा�या एका सदंर कोरले�या लाकडी पेटीत ू ु
ठेवलेले होते. ती पेटी घरा�या लाकडी जिमनीवर ठेवलेली होती. �यासाठी तो 
नात सतत रडायला लागतो. आजोबांनी जे�हा ती पेटी नातवाला िदली, ते�हाच ू

एके िदवशी र�ेहनला समजले क� नास नदी�या काठी एक �मख राहतो. ु
�याला अशी एक िवल�ण मलगी आहे िज�याकडे सय�, च�ं आिण तार ेआहेत. ु ू
ते ितने दवेदारा�या लाकडापासन बनवले�या पेटीम�ये ठेवले आहेत. ू
नदीकाठचा हा �मख आिण �याचे लोक ितचे आिण �या पेटीचे उ�म �कार ेु
र�ण करीत असतात.
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च�ंाला आिण ता� यांना मोकळे के�यावर तो लहान सय��काश असले�या ू
पेटीसाठी रडायला लागला. �याचे रडणे काही के�या थांबतच न�हते. रडन ू
रडन तो मलगा आजारी पडला. आजोबांना शेवटी ती पेटी �याला �ावीच ू ु
लागली.

"त�ही कोण आहात ? त�हाला �काश िमळाला तर आवडेल का ?" असे ु ु
�या लोकांना र�ेहनने िवचारले. ते लोक �यावर �याला �हणाले क�, तो खोटे 
बोलणारा आहे. कणीही �काश दऊे शकत नाही.ु

�याचे रडणे थांबले. च�ं आिण तार े�या नातवाला खेळायला िमळा�यावर लगेच 
�याने च�ं आिण ता� यांना धराडयातन वर सोडन िदले. ते आकाशात ्ु ू ू
सगळीकडे िवखरले. हे पाह�न �या�या आजोबांना अ�यतं वाईट वाटले. पण नात ु ू
असा चक�चा वागला तरी तो �यांचा अ�यतं लाडका अस�यामळे �यांनी �याला ु ु
िश�ा केली नाही.

तो खर ेबोलत आहे हे दाखव�यासाठी र�ेहनने कोरीव कामाने सशोिभत ु
केलेली पेटी उघडली आिण सय��काशाला जगात आणले. ते लोक �यामळे ू ु
इतके घाबरले क� जगा�या कानाकोप� यात पळन गेले. ू

आता जगात तार ेअसतात, च�ं आिण सय��काश असतो आिण अधंार फार ू
काळ राहत नाही.

नात�पी र�ेहन �या पेटीशी खप वेळ खेळला. मग अचानक तो परत प�ी ू ू
बनला आिण �या पेटीसकट धराडयातन उडन गेला. उडत उडत शेवटी र�ेहन ्ु ू ू
नास नदीवर असले�या खेडयापासन बराच लांब आला. �या वेळी अधंारात ् ू
लोक बोलत बसलेले असतात. �यांचे बोलणे र�ेहनने ऐकले. नंतर तो �यांना 
जाऊन भेटला.

(उषा �भणे, अ�ण �भणे [मळ लेखक : जॉन इ�मे�सर] : उ�र ु ु ू
�वाजवळील अला�कन लोककथा)ु
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1.14 ApaNNak jaatak1.14 ApaNNak jaatak1.14 ApaNNak jaatak
(हातचे सोडन पळ�या�या पाठीमागे लाग नये)ू ू

दरवष��माणे याही वष� पावसाळा सपं�यावर वाराणशीचे �यापारी दरदशेी ू
�यापाराला िनघ�याची तयारी करीत होते. दवेद� या दस� या एका �यापा� याचा ु
पाचशे गाडयांचा जथा तयार होता. बोिधस�वा�याही पाचशे गाडया तयार ् ्
हो�या. बोिधस�वाने िवचार केला आप�या दोघां�या िमळन हजार गाडया ्ू
एकाच वेळी िनघा�या तर बैलां�या चारापा�याची फरफट होईल. �यापे�ा 
दोघांनी काही िदवसांचे अतंर ठेवन िनघणे शहाणपणाचे राहील. �याने ू
दवेद�ला हा िवचार बोलन दाखवला. दवेद�ने �वतःशी िवचार केला आिण तो ू
बोिधस�वाला �हणाला, तझा ��ताव यो�य आहे. मी पढे िनघतो, त ये सवडीने. ु ु ू
आिण तो पाचशे गाडया घेऊन पढे गेलास�ा. ् ु ु

वाराणशीचे रा�य. राजाचे नाव ��द�. या रा�यात�या एका �यापा� या�या 
कळात बोिधस�वाचा ज�म झाला. बोिधस�व मोठा झाला. दशेोदशेी िहडंन ु ू
�यापार क� लागला. 

आपण पढे गेलो तर बैलांना चारापाणी नीट िमळेल एवढाच िवचार �या ु
�यापा� याने केला न�हता. आपला माल पिह�यांदा िव��ला उपल�ध झा�याने 
भाव पण चांगला िमळेल असा मतलबी िहशेब �याने केला होता. दवेद�चा हा 
िवचार ऐकन �या�या साथीदारांना आनंद झाला. �याने केले�या िहशेबी ू
िनवडीतली ही चलाखी बोिधस�वा�या ज�याला कळ�यािशवाय रािहली नाही. 
�यांनी ती बोिधस�वा�या कानावर घातली. आता आप�याला पिह�यापे�ा 
कमी भाव िमळेल याची हळहळ साथीदारांनी �य� त केली. 

बोिधस�वाने �यावर आपणच कसे फाय�ात राह� याच ंसमथ�न केलं. तो 
�हणाला, अस ंपहा, पावसानं खराब झाले�या र��यांची डागडजी के�यािशवाय ु

. १ .
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बोिधस�वा�या या यि� तवादातला शहाणपणा कणाला नाकारता आला ु ु
नाही. 

दवेद�ला पढे जाता येणार नाही. न�ा दथडी वाहत अस�याने �याला न�या ु ु
वाटा शोधा�या लागतील, जगंलात�या झ� यांचा केरवारा साफ करावा लागेल 
आिण मगच पढे जाव ंलागेल. �यामळे आप�यासाठी माग� �श�त कर�याच ंकाम ु ु
आपोआपच होणार नाही का? िशवाय भावाच ं�हणाल तर, �याने एकदा भाव 
ठरव�यामळे िकंमतीची विहवाट पडलेली असेल. आप�याला घासाघीस ु
करावी लागणार नाही. ते�हा मागे रहा�यात आपला तोटा नसन फायदाच आहे. ू

दवेद�ला वाटलं, आपलं खरचं काहीतरी चकलं आहे. �याने पा�याचे ु

. २ .
ितकडे दवेद� िनपाणी जगंलातन वाट काढीत होता. या जगंलात पाणी ू

नसते �हणन �याने आप�या माल भरले�या गाडयांसोबत मोठ मोठे रांजण ्ू
भरले�या गाडयाही सोबत घेत�या हो�या. या अपण� जगंलातन वाट तडवताना ् ू ु
समो�न पांढ� या बैलां�या गाडयांचा एक ताफा येताना िदसला. गाडयांवर�या ् ्
नोकरमाणसां�या ग�यांत कमळांचे हार होते. गाडया समोरासमोर आ�या. ्
समोर�या तांडयातला कमळापती �यापारी खाली उतरला. दवेद�ही आप�या ्
गाडीतन खाली उतरला. दोघांनी पर�परांचा प�रचय क�न घेतला. कमळापती ू
�हणाला, ‘तम�या गाडयांम�ये हे मो�ाले रांजण कसे काय?’ िनपाणी जगंलात ्ु
पाणी नाही, �हणन आपण हा पा�याचा साठा सोबत घेतला आहे - दवेद�ने ू
खलासा केला. ु

कमळापतीने छद मी हा�य केले. �हणाला, "कशाला हे म�या जनावरांना ् ु
फकटचे ओझे? कणी सांिगतलं त�हाला या जगंलात पाणी नाही �हणन? अहो ु ु ु ू
हा बारमाही पावसाचा प�ा आहे. आम�या बैलांकडे पहा. अजन �यां�या पाठी ू
ओ�या आहेत. गाडी�या चांकांना लागलेली िचखलाची प�ड अजन दर झालेली ू ू
नाही. पिलकड�या िहर�यागार झाडीमंडळाजवळ तर मो�ा तलावस�ा आहे. ु
मला वाटतं हे फकटच ंओझ ंत�ही वाह� नये."ु ु
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पण काही के�या र�ता सरनेा. झाडीमंडळ येईना. सगळे जण तहानेने 
�याकळ झाले. पा�यावाचन बैलही तडफड लागले. अखेर जगंलात गाडया ्ू ू ू
सोडन सगळे पायउतार झाले. सग�यांना � लानी आली होती. तेवढयात ्ू
कमळापती आिण �या�या साथीदार य�ांनी आपले मळ �प धारण केले. या ू
मानवभ�क य�ांनी दवेद�, �याचे साथीदार, बैल, या सग�यांवर ताव मारला. 
हाडे ितथेच टाकन ते उड�या चालीची गाणी गात पसार झाले. ू

दवेद� �यापाराला िनघन गे�यानंतर पधंरवाडयाने बोिधस�व आपला ्ू
५०० गाडयांचा लवाजमा घेऊन �याच वाटेने कच क� लागला. �यानेही सोबत ् ू
पा�याचे रांजण घेतले होते. फ� त फरक एवढाच होता क�, बोिधस�व 
दवेद��माणे तांडया�या अ�भागी न रहाता शेवट�या गाडीत बसला होता. ्
िनपाणी�या जगंलात गाडया आ�या. समो�न पांढ� या बैलांचा, कमळांचे हार ्
घातले�या गाडयांचा ताफा येऊन थांबला. बोिधस�वा�या गाडीवानांनी ही ्
वाता� �माने शेवट�या गाडीत बसले�या बोिधस�वापय�त पोहचवली. �याने 
ितथनच पिह�या गाडीवानापय�त सदंशे पोहचवला, "त�ही कणीही �ा ू ु ु
कमळापती�या बोल�यावर िव�ास ठेव नका. तारत�याने िवचार करा. गाडी�या ू
चाकांची िचखलाची प�ड, बैलां�या ओ�या पाठी आिण ग�यांतले कमळांचे हार 
�ा जलखणा नसन ती मायाजाल िनमा�ण कर�याची, �मात टाकणारी दःि��हे ु ू ु
आहेत. जर नकताच पाऊस पडलेला असेल तर हवेत गारवा असायला हवा ु
होता. आभाळात ढगांची वद�ळ असायला हवी होती. पण अस ंकाहीच नाही. 
उलट सगळा रखरखाट आहे. समोर िदसणा� या झाडीमंडळाची व तलावाची 
आपण ��य� खा�ी क�न घेऊ आिण मगच वाटले तर रांजण तलावात उपडे 
क�. पण तोपय�त या मगजळावर िव�ास ठेवायला नको."ृ

रांजण ितथेच ओतन बैलांच ंओझ ंहलकं केलं. अपण� जगंलात िमळाले�या �ा ू
सखद स��याने �याच ं मन उ�हसीत झालं आिण �याने आपला ताफा ु
झाडीमंडळा�या िदशेने हाकारला. 

. ३ . 
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: �ेन टॉिनक मािसक जन २००६)ू

काही अतंर कापन गे�यावर �यांना मालाने भरले�या पाचशे गाडया ्ू
िदस�या. पण जवळपास ना माणस ंना बैलं. हाडांचे ढीग तेवढे पडलेले होते. 
बोिधस�वाने काय घडले असेल याचा खलासा केला. दवेद� मायाजालाला ु
भलला. तारत�य आिण िववेक गहाण टाकन �याने परमत जसे�या तसे ु ू
�वीकारले. �यामळे �याची ही दद�शा झाली. बोिधस�वा�या �ा खलाशाने ु ुु
सवा�नी सटकेचा िन�ास टाकला. �या पाचशे बेवारशी बैलगाडयातला माल ्ु
उतरवन आप�या गाडयांत भरला. बोिधस�वा�या नेत�वाखाली यो�य ् ृू
म�कामास पोहचला. मालाला उ�म भाव िमळाला. भरपर नफा कमवन तांडा ु ू ू
वाराणशीला सख�प परतला. ु

(भावानवाद : रमेश नारायण वरखेडे (रमाकांत अगंळह�ळे) ु ु

बोिधस�वावर पण� िव�ास असणा� या �या�या सवगंडी गाडीवानांनी ू
य�ा�या यि� तवादांना भीक न घालता  आप�या गाडया रटेन पढे हाकार�या. ्ु ू ु
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�यावेळी द�ब नावाचा थेर िभ�सघंात अ�नवाटपाचा अिधकारी होता. ु
सकाळी भात वाटताना कधीकधी उ�म तांदळाचा भात तर कधी अगदी वाईट 
तांदळाचा भात लालदायी थेरा�या वाटयाला येत असे. वाईट भात असेल �या ्ुु
िदवशी तो �या वाटणा� याला अगदी हैराण क�न टाकायचा. तो �हणायचा, 
‘द�बालीच ंवाटप कस ंकराव ंहे कळतं का ? आ�हाला काही कळत नाही क� 
काय ? ‘ एकदा तो असाच �या वाढणा� याला बोलत असतांना ‘ठीक आहे तर 
मग. तच वाटे द ेना‘ असे �हणन ते भांडे ितथ�या वाटपा�या लोकांनी �या�या ू ू
�वाधीन केले. ते�हापासन तोच सघंात अ�नाचे वाटप क� लागला. पण कठला ू ु
भात उंची तांदळाचा आिण कठला हल�या तांदळांचा हे �याला कळत नसे. ु
�ा�माणे सघंात इत�या अिधक वष� घातले�या माणसाला उंची तांदळांचा ु
भात आिण कमी वष� घालवले�यांना हल�या तांदळांचा भात �ायचा हे ठरलेले ु
होते. �या�माणे जागा ठरवताना अमक वषा�चे या िठकाणी आिण दसर े�ा ु ु
िठकाणी असेही �याने नीट मांडन ठेवले नाही. �यामळे एकाच वगा�तले लोक ू ु
काही इथे तर काही ितथे बसले. कारण अमकाने अमक िठकाणी बसावे अशा ु ु
खणा �याने जिमनीवर नाही तर िभतंीवर रघेा मा�न क�न ठेव�या आिण ु
�यामळे काही इथे तर काही ितथे अशी पांगापांग झाली.ु

ही कथा शा��याने जेतवनात राहत असताना लालदायी येराळा, �याला ु
म� असे �हणत असत, �याला उ�ेशन सांिगतली.ू

1.15 ta/Dulanaaila jaatak
(जातककथचेा नमना)ु

दस� या िदवशी वाटपा�या दालनात काही िठकाणी िभ�ंची गद� झाली तर ूु
काही िठकाणी ते अगदी िवरळ झाले. काह��या रघेा वर हो�या तर काह��या 
खाली. लालदायीला �ा �थानरचनेची मािहती नस�यामळे �याने आपण ु ु
ठरव�या�माणेच वाटप केले.
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पण �याने �यांना असे उ�र िदले क�, ‘जर ही खण इथं आहे, तर त�ही ितथं ू ु
उभे का रािहलात ? मी तम�यावर का िव�ास ठेव ? मी केले�या खणेचाच मला ु ू ु
िव�ास वाटतो ? ‘

ते�हा पोरगेले �ावक �याला �हणाले, ‘आय�मान लालदायी, म� उदायी, ु ु
अशा खणा िद�यास क� िभ�ंना जे �ायच ंअसतं ते िमळत नाही. �या खणा ु ु ु
�ायला अगदी अपा� आहेस. त इथन चालता हो. ‘ असे �हणन �यांनी �या म� ू ू ू
उदायीला उफ�  लालदायीला ितथन घालवन िदलं. �यावेळी �या वाटपघरात ु ू ू
खपच गलका झाला. ते ऐकन शा�ता आनंद थेराला �हणाला, ‘आन�दा, ू ू
वाटपघरात खपच क�लोळ माजला आहे.काय झालं आहे ते पाह�न ये.’ू

पव� वाराणशीत ��द� राजा रा�य करीत असता बोिधस�व मालाची ू
िकंमत ठरवन �याची खरदेी व िव�� करणारा अिधकारी होता. रा�यात येणा� या ू
जाणा� या ह�ी-घोडयांची, र�नांची, सो�याची व अशाच सव� त� हे�या िकंमती ्
व�तंची तो खरदेी व िव�� करीत असे. परतं राजा लोभी होता. �ामािणक व ू ु
बि�मान अशा या सेवकाची सचोटी �ाला आवडेना. कारण ‘लबाडीने िकंमती ु
ठरव�याखेरीज दस� याला लबाडन आप�याला धनवान कस ंहोता येईल ? ु ूु
असा चोख �यवहार करणारा माणस अस�यावर फायदा तो िकतीसा होणार ? ू
दसराच माणस पािहला पािहजे‘ असा िवचार क�न राजाने एका गावढंळ ूु
माणसाला आपला कारभारी नेमले व बोिधस�वाला कामाव�न काढन टाकले. ू

आन�द थेराने घडलेली हक�गत तथागताला सांिगतली. ते�हा तो 
�हणाला,‘हा उदायी आताचअसा मख�पणानं दस� यांना �यां�या लाभापासन ू ूु
विंचत करतो आहे अस ंनाही. तर पव�स�ा हा असचं करीत असे.‘ थेराने �याची ू ु
फोड कर�याची िवनंती केली ते�हा भगवानाने पव�ज�मीचे कारण सांगन ही गो� ू ू
सांिगतली.

िभ� �याला �हणाले, ‘आय�मान, उदायी, काही खणे�या रघेा वर आहेत तर ु ु ु
काही खाली आहेत. उ�म भात अमक वष� काढले�यांसाठी असतो, हलका ु
भात अशा अशांसाठी असतो. ‘
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हा दसरा कारभारी परदशेातील मालां�या िकंमती राजाची मज� पाह�न ठरव ूु
लागला.

एकदा उ�रकेडील दशेातन एक घोडयांचा �यापारी पाचशे घोडे िवकायला ू
घेऊन आला. �या घोडयांची िकंमत या न�या अिधका� याने मापटेभर तांदळ ् ू
एवढीच ठरवली. तांदळ �या�या पदरी टाकन घोडी पागेत बांधली. �यापारी पण� ू ूू
नागवला गेला. पण बोलतो काय ? राजािव�� �याय कोण दणेार ? अखेर तो 
बोिधस�वाकडे आला आिण सारी हिकगत सांगन �हणाला. ‘आता मी काय ू
कराव ंते सांगा ?’ अस ंकरा, �या माणसालाच लाच �ा आिण मग �यालाच 
िवचारा- आ�हाला हे तांदळ िवकायचे आहेत. �यांची िकंमत काय ठरवावी ? ू
राजेसाहेबां�या समोर आपण याची िकंमत ठरवाल कां ? तो जर ‘ठरवतो‘असे 
�हणाला तर मला कळवा. मी पण येतो ितथे.‘ठीक आहे‘ असे �हणन तो �यापारी ू
�या न�या कारभा� याकडे गेला आिण �याला �याने भरपर लाच िदली. ू
�याबरोबर तांदळाचा भाव ठरवायचे �या अिधका� याने कबल केले. �यापा� याला ू
घेऊन तो राजाकडे गेला. ितथे दसरहेी मं�ी आले होते. बोिधस�वही होताच. ु
�यापारी राजाला �हणाला, ‘महाराज, पाचशे घोडयांब�ल हे तांदळ मला ् ू
िमळाले आहेत. आता �यांची िकंमत करायची आहे. तर ती िकती असावी ? ‘ हा 
�यवहार राजालाही माहीत न�हता. �याने अिधका� याला िवचारले, ‘पाचशे 
घोडयांची िकंमत त काय केलीस ?’् ू

‘ठीक, पाचशे घोडयांचा भाव मापटंभर तांदळ. पण आता या तांदळाचा भाव ् ू
कसा काय ठेवायचा ?’

‘वाराणशीची राजधानी आिण ित�या आसपासची गाव ंअस ंसार ंरा��,हीच 
या तांदळाची िकंमत.‘�या अिधका� याने उ�र िदले. हे तांदळ इतके महाग ू
अस�याचे कारण, ते तांदळ राजा�या कोठारातले होते. हे ऐकन बोिधस�व ूू
�हणाला,‘महाराज,पाचशे घोडयांची िकंमत मापटंभर तांदळ होते का ? आिण ् ू
मापटंभर तांदळाच ंमोल सार ंरा�य न�हे का ?’

‘एक मापभर तांदळ.’ू
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शा��याने धम�कथन क�न ही गाथा सांिगतली.
मापटे तांदळाचे ते वाराणशी बरोबरी ।ु

‘त तांदळा�या एका मापाची िकंमत िकती �हणन िवचारतोस ? अर,ेआतन ू ू ू
बाहे�न सारी वाराणशी आिण �यात�या �यात हे पाचशे घोडे जमेस धरले 
तरीही �ांची िकंमत या तांदळां�या एका मापाएवढी होणार नाही.’

ते ऐकन सार ेमं�ी टा�या िपटन हस लागले. ‘वा ! वा !‘ आमच ं रा�य ू ू ू
आतापय�त आ�ही प�वी मोलाच ंसमजत होतो. पण �याची िकंमत आज या ृ
अिधका� यानं मापटंभर तांदळ ठरवली. याला इतके िदवस अिधकारावर ू
ठेवलाच कसा ? पण हा महाराजांचा त�डपजेपणा करतो. मग काय ?’ असे ु
�हणन सार ेचे�ा करीत सटले.ू ु

आता मा� राजा ओशाळला. �याने �ा अिधका� याला काढन टाकले व ू
िफ�न बोिधस�वाला �या जागेवर नेमले.

घोडयां�या पाचशे तैसे मापटे ते बरोबरी ॥्
शा��याने धम�पदशे के�यावर दो�ही गो��चा मेळ बसवन जातकात�या ू

�य�� कोण ते सांगताना तो �हणाला, ‘हा म� उदायी अथवा लालदायी ु
�हणजेच तो मख� खेडवळ िकंमती ठरवणारा आिण मी �हणजे तो शहाणा िकंमती ू
ठरवणारा.’

(लोकसािह�य : य.च.म.म� िव�ापीठ, नािशक)ु
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एके िदवशी एक वनचर �या अर�यात वाट चकन इत�ततः भटकत िफरत ु ू
असलेला बोिधस�वा�या पहा�यात आला. या अज� ह�ीला पािह�याबरोबर 
वनचर भयकंिपत होऊन पळत सटला. पण र�ता िबकट अस�यामळे �याला ु ु
दर जाता येईना. �याची अशी गाळण झालेली पाह�न बोिधस�व �हणाला, “बा ू
मन�या, मा�यापासन तला भय आहे अशी शकं ा मनांत आणन इत�ततः पळ ु ू ु ू ू
नकोस. त�यावर काही आप�ी आली असावी असे मला वाटते. आिण जवळ ु
येऊन त जर मला आपला व�ांत सांगशील तर कदािचत या आप�ीतन तझा ृ ुू ू
मी उ�ार क� शकेन.’’

वनचर जवळ जाऊन सा�ांग �िणपात क�न �हणाला, ‘‘गजपगंव, आज ु
सात िदवस माग� चक�यामळे मी या अर�यात आहे.’’ यांतन पार पाडन मला ु ु ू ू

(मातभि� - माितपोसकजातक नं. ४५५) ृ

1.16 maitapaa[sak jaatak

अनेक ज�म��या ससंारात ससंरत असता आमचा बोिधस�व एकदा 
ह�ी�या योनीत ज�माला येऊन वयात आ�यावर मोठया गजसघंाचा धरीण ् ु
झाला होता. व�ापकाळामळे �याची आई अधं झाली व ह�ी�या कळपाबरोबर ृ ु
ितला रानावनात िफरणे अश�य झाले. ितला एका सरि�त �थळी ठेऊन ु
बोिधस�व इतर ह��बरोबर चांगली चांगली फळे वगैर ेआहाराचे पदाथ� पाठवीत 
असे. परतं ते रसलोलप ह�ी वाटेतच ती फळे खात असत व िबचा�या व� ु ु ृ
ह�ीणी�या वाटयाला पालापाचोळा वगैर ेनीरस पदाथ�च येत असत.्

एकदा आई�या समाचाराला गेला असता बोिधस�वाला आप�या आईची 
दीनाव�था िदसन आली व �याचे कारण समजन आ�यावर �याने असा िन�य ू ू
केला क�, इतःपर गजसघंाचे नायक�व सोडन दऊेन आप�या माते�या सेवेत ू
ती िजवतं असे तोपय�त रहावयाचे. �याचा हा बेत हि�तयथाला पसतं पडला ु
नाह�. तथािप तो �याने अमलात आणला.
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मन�यव�तीत नेऊन सोडाल तर मी आपला अ�यतं ऋणी होइन, �या ु
हि�तनागाने वनचराला आप�या पाठीवर बसवन अर�यांतन पार पाडले आिण ू ू
वाराणशीला जाणा�या मोठया सडकेवर नेऊन ठेिवले.्

�यांनी बोिधस�वाला घे�न �या�यावर श�ा�ांचा वषा�व केला. आपणाला 
वेढणा�या सव� माणसाला तडिव�याचे साम�य� बोिधस�वा�या अगंी असनही ु ू
�याने आप�या गभंीर शांतीचा भगं होऊ िदला नाही. तो आप�या मनाशीच 
�हणाला, ‘‘मी �ोधो�म� झालो तर या सवा�चा सहंार कर�यास िवलंब लागणार 
नाही. पण तेणेक�न मी शील�� होईन, �हणन सहनशीलपणाने यांचे �हार ू
सोसावे हेच चांगले.’’ म�य माह�ताने बोिधस�वाची ल�णे ते�हाच ओळिखली व ु
तो �या�या जवळ जाऊन �याला मोठया �ेमाने वाराणसीला घेऊन गेला.्

राजा�या ह�ीशाळेत बोिधस�वाचा मान उ�म �कार े राख�यात आला 
होता हे िनराळे सांगावयास नकोच. परतं �याने अ�नपाणी �हण कर�याचे ु
अगदीच व�य� केले. हे वत�मान राजाला समजले ते�हा हि�तशाळेत जाऊन तो 
बोिधस�वास �हणाला, “हे नागराज, अ�नपाणी व�य� क�न त आप�या ू
शरीराला ताप दऊे नकोस. येथे सखाने राह�न आम�या रा�याचे प�कळसे िहत ु ु
तला क�रता येईल.’’ु

ह�ी �हणाला, “परतं ती िबचारी अनाथ, आधंळी, एकाक� अर�यात काय ु
करील ? चडंोरण पव�तावर मोठमोठा�या खंटाला आदळन ितची गित काय ु ू
होईल ?’’ राजा �हणाला, “ही बाई कोण आहे?’’ ‘‘महाराज, ती माझी आई 
आहे.’’ ह�ी उ�रला. हे �या ह�ीचे मात�ेम पाह�न राजा अ�यतं गिहवरला ृ
आिण �हणाला, ‘‘माह�तहो, या मातभ� गजाला ताबडतोब म� करा व �या�या ृ ु

�याच वेळी वाराणशी�या राजाचा मंगळह�ती मरण पावला होता व तशा 
�कारचा दसरा ह�ी िमळणे म�क�ल होते. राजाने तसा ह�ी िमळवन दणेा�या ु ूु
मन�यास मोठे बि�स िमळेल असे सव� शहरात भेरी वाजवन जाहीर केले होते. ु ू
��या�या लालचीने �या वनचराने ह�ी पकडणा�या राजा�या माह�तांना ु
बोिधस�वाचे वसित�थान दाखवन िदले. ू
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�या राजाने बोिधस�वा�या गणांवर �स�न होऊन तेथील प�करणी�या ु ु
जवळ एक गाव वसिवला आिण �याला व �या�या आईला रोज आहार िमळावा 
अशी �यव�था केली.

आई िनवत��यावर बोिधस�व करडंक नावा�या आ�मात राह�न तेथील 
ऋषीची सेवा क� लागला. राजाने बोिधस�वाची एक पाषाण�ितमा करवन ू
ितचा मोठा गौरव केला आिण जबं�ीपातील लोक �ितवष� �या िठकाणी जाऊन ु
गजो�सव क� लागले.

(धमा�नंद कोसबंी : जातक-कथास�ंह)

मळ�या िठकाणी नेऊन सोडा.’’ू
�या�माणे बोिधस�वाला सोड�यात आ�यावर �याने स�डेत पाणी घेऊन ते 

आप�या आई�या पाठीवर िशपंडले. ते�हा ती �हणाली, “अर,े हा मेघ दखेील 
भल�याच वेळी वषा�व करीत आहे. मा�यापाठी सतं� प�भागावर पाणी ृ
िशपंडणा�या मा�या ि�यप�ाची मला हा आठवण दते आहे.’’ ते�हा बोिधस�वाने ु
आपण �वतःच सेवेसाठी हजर आहे असे सांगन आप�या आईला अ�यतं मिदत ू ु
केले. ितने काशीराजाला मनःपव�क आशीवा�द िदला.ू
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1.17 bak jaatak1.17 bak jaatak

माशांनी खा�ी क�न घे�यासाठी आपणांपैक� एका मोठया का�या माशाला ्
�याजबरोबर पाठिवले. �याने �या माशाला मोठया सरोवरांत नेऊन सोडले, व ्

बगळा �हणाला, “दसरा कसला? मी तम�या सबंधंानेच िवचार करीत आहे. ुु
�ा त�यातील पाणी िदवस�िदवस आटत चालले आहे; खावयाला िमळ�याची 
मारामार, व उ�हाळा तर भयकंर ! ते�हां हे िबचार ेमासे आता काय करतील �ा 
िवचारात मी पडलो आहे,’’ मासे �हणाले, ‘‘मग �ातन सट�याला आ�हाला ू ु
कोणता उपाय ?’’ बगळा �हणाला, ‘‘जर माझा उपदशे ऐकाल तर त�हांपैक� ु
एकेकाला चोचीत ध�न एका मोठया सरोवरात नेऊन सोडीन.’’्

(शाठय सदांच साधत नसते - बक जातक नं. ३८)्

1.17 bak jaatak

बगळा �हणाला, “माशांस बगळे मा�न खातात हे खर े आहे. परतं ु
िव�ासघाताचे पातक मी कसे करीन. मा�यावर त�ही िव�ास ठेवन तरी पहा. ु ू
आता दसरा एकादा उ�म तलाव नाही असे त�हास वाटत असेल, तर ुु
मा�याबरोबर तम�यापैक� एखा�ाला पाठवा �हणजे �याला मी तो तलाव ु
दाखवन आणतो. ते�हा तरी तमची खा�ी होईल.’’ू ु

पण माशांना ही गो� पटेना. ते �हणाले, ‘‘असे कधी झाले आहे काय ? 
जगा�या आरभंापासन माशांवर �ेम करणारा बगळा कोणी पािहला आहे काय ? ू
आम�यापैक� एकेकाला दर नेऊन मा�न खा�याचा तझा हेत असला पािहजे.’’ु ूू

�ाचीनकाळी बोिधस�व एका सदंर तलावा�या काठी असले�या व�ावर ु ृ
व�दवेता होऊन रहात होता. �या काळी उ�हा�या�या िदवसात एका लहानशा ृ
तलावातील पाणी आटत चालले होते; आिण �यांत प�कळ मासे रहात असत. ु
ते�हा एक बगळा �या त�या�या काठी येऊन िचतंा��त ि�थतीत बसला. ते 
पाह�न त�यातील मासे �याला �हणाले, “हे आय�, त कशाचा िवचार करीत ू
आहेस.’’
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खेकडयाने िवचार केला क�, “�ा चोराने माशांना नेऊन मा�न खा�ले क� ्
िजवतं सोडले हे कोणी सांगावे ? पण �ा�या बरोबर जाऊन �यांची ि�थती काय 
झाली, हे पाह�यास हरकत नाही, जर �ाने सख�पपणे मला पोहोचिवले तर ु
ठीकच आहे; न पे�ा मा�या तावडीतन हा िजवतंपणे िनघन जाणार नाही ू ू
�ािवषयी खबरदारी घेतली पािहजे.’’ तो बग�यास �हणाला, “बगळेमामा, 
माशांना त�ही नेलेत हे ठीक झाले. परतं मला कसे �याल ?’’ बगळा �हणाला,  ु ु
‘‘कसे �हणजे ? च�च�त ध�न !’’ खेकडा �हणाला, “एकतर तम�या चोचीत मी ु
मावणार नाही; व दसर ेअसे क� मी गळगळीत असन घ� आहे, ते�हा त�हाला ु ु ू ुु
मला नीट पकडता यावयाचे नाही. पण माझे हे आकडे फार स�ढ आहेत. �ानी ु
जर मी आप�या मानेला ध�न ल�बकळत रािहलो, तर खाली पड�याची भीती 
नाही आिण �या योगे त�ही मला सरि�तपणे ितकडे घेऊन जाल.’’ु ु

प�हा पव��थळी आणन पोहोचिवले. का�या माशाने आप�या भाऊबधंांसमोर ु ू ू
नवीन तलावाचे रसभरीत वण�न केले. ते�हा सव� मासे ितकडे जा�यास उ�सक ु
होऊन बग�यास �हणाले, “आय�, आ�हाला नेऊन �या िठकाणी 
पोहोचिव�याची मेहरबानी कर.’’

बग�याने �थमतः �या का�या माशालाच ितकडे नेले; व �याला सरोवर 
दाखवन एका व�ा�या फां�ां�या खाचीत दडपन मा�न खा�ले, व काटे मळात ृ ुू ू
टाकले; आिण प�हा माशांजवळ जाऊन, ‘‘आपण �याला सोडन आलो; आता ु ू
�याची मज� असेल �याला येऊ �ा,’’ असे �हणन आणखी एका माशाला ू
आणन आणखी पव��माणेच �याची गत केली. �ा�माणे सव� माशांना �याने ू ू
मा�न खा�ले. एक तेवढा खेकडा �या त�यात िश�लक रािहला. ते�हा बगळा 
�याला �हणाला, “बा खेकडया, त तरी तेथे कशाला राहातोस ? बाक� सव� मासे ् ू
सखाने मोठया सरोवरात सचंार करीत आहेत. व त येथे एकटाच �ा आटत ्ु ू
जाणा�या डब�यात बसला आहेस. ते�हा चल मा�या बरोबर. मी तला �या सदंर ु ु
तलावात नेऊन पोहोचिवतो.’’

बग�याला ही गो� पसतं पडली. खेकडयाला आप�या मानेला लटकावन ् ू
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खेकडा �हणाला, “�या माशां�या मख�पणामळे, �यांना मा�न खाणे तला ू ु ु
सोपे गेले. पण आता �सगं खेकडयाशी आहे हे त िवस� नकोस. मा�या ् ू
आकडयांनी तझी जी मान पकडली आहे ती उगाच न�हे. एवी तेवी मला जर ् ु
मरावयाचे आहे तर आपण दोघेही बरोबरच म�. हे पहा, तझे डोके कापन कसे ु ू
खाली पाडतो ते!’’ असे �हणन �याने आप�या आकडयांनी बग�याची मानगटी ्ू ु
दाबली. बग�याची बोबडी वळली, व डोळे पांढर ेहो�याची पाळी आली. तो 
�हणाला, ‘‘महाराज, मा�यावर मेहेरबानी करा. मला जीवदान �ा. मी त�हाला ु
सरि�त तलावात पोहचवन दतेो.ु ू

तो सरोवराजवळ गेला, व �याला ते सरोवर दाखवन विहवाटी�माणे आप�या ू
नेहमी�या व�ाकडे वळला. ते�हा खेकडा �हणाला, “बगळे मामा, सरोवर तर �ा ृ
बाजला रािहले, आिण त�ही मला येथे कोठे नेता ?’’ू ु

बगळा रागावन �हणाला, “काय, मोठे आले आहेत क� नाही त�ही आमचे ू ु
भाचे ! तला ग�याला लटकावन िफरत आहे, �हणन त मला दास समजतोस ु ू ू ू
काय? हा पहा इकडे �या माशां�या काटयांचा केवढा ढीग पडला आहे ! तझीही ् ु
हाडे �ाच राशीवर पडणार हे प�के ल�ात ठेव.’’
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(धमा�नंद कोसबंी : जातक-कथास�ंह)

खेकडयाने “ठीक आहे’’ असे उ�र िद�यावर बग�याने �याला नेऊन ्
सरोवरा�या पा�या�या काठी हळच िचखलावर ठेवले. ते�हा खेकडयाने ्ू
कमळा�या दठेा�माणे �याचा गळा कापन टाकला, व पा�यात �वेश केला. ते�हा ू
व�दवेते�या �पाने रहाणारा आमचा बोिधस�व �हणाला, ‘‘शठ आप�या ृ
शाठयान� सदोिदत सखी होतो असे नाही. बकाला जसा खेकडा भेटला तसा ् ु
शठाला कोणीतरी भेटतोच.’’
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1.18 AaramadUsak jaatak1.18 AaramadUsak jaatak1.18 AaramadUsak jaatak
(मखा�वर आपले काम सोपव नये - आरामदसक जातक नं. ४३)ू ू ू

तो वानर �हणाला, ‘‘आपले काय काम आहे ते आ�हास समजावन �ा ू
�हणजे आ�हाला श�य असेल ते आ�ही क�.’’

माळी �हणाला, “त�ही या झाडा�या रोपांना आजचा िदवस तेवढे पाणी �ा ु
�हणजे तेवढया अवधीत मी उ�सवाची थोडी मौज पाह�न माघारी येतो. तो वानर ्
�हणाला, ‘‘ठीक आहे, आ�ही मोठया सतंोषाने हे काम क�रतो.’’्

एका काळी वाराणसी नगरीत उ�सवाची उद घोषणा कर�यात आली होती. ्
�या िदवसापासन सव� लोकांनी उ�सवास स�वात केली. पण राजा�या ू ु
बगी�यांतील मा�यास आपले काम टाकन या उ�सवास जाता येईना. पढे ू ु
�याला अशी एक यि� सचली क�, आप�या उ�ानात रहाणा�या वानरां�या ु ु
टोळीवर बगी�याला पाणी द�ेयाचे काम सोपवन आपण एक िदवस तरी ू
उ�सवाला जावे. तो �या टोळीतील म�य वानराला �हणाला, ‘‘िम�ा या ु
उ�ानापासन मला जसा फायदा आहे तसा तो त�हाला दखेील आहे. येथील ू ु
फलपणा�िदक खाऊन त�ही आपला िनवा�ह क�रता. ते�हा एक िदवस माझे थोडे ु
काम करणे तमचे कत��य आहे.ु

माळी पखाली आिण लाकडाची भांडी वानरां�या �वाधीन क�न शहरात 
गेला. इकडे म�य वानर आप�या टोळीतील वानराला �हणाला, “आम�यावर ु
सोपिवलेले काम आ�ही मोठया िशताफ�ने केले पािहजे. येथ�या पा�याचा ्
अप�यय न क�रता ते मोठया काटकसरीने वापरले पािहजे, नाहीतर आ�हास ्
आिण बागवानाला पा�यासाठी �ास सोसावा लागेल. ते�हा त�ही झाडा�या ु
रोपाला पाणी दते असतांना �यां�या मळा�या �माणाने पाणी दते जा. �यांची ु
मळे खोल गेली असतील �यांना जा�ती पाणी �ा व �यांची उथळ असतील ु
�यांना कमी �ा.’’
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या वानरां�या क�यामळे िबचा�या बागवानाचे िकती नकसान झाले असेल ृ ु ु
याची क�पनाच केली पािहजे ! मखा�वर जो आप�या कामाचा भार टाकतो ू
�याची शेवटी अशीच हानी होते !!

वानरांनी आप�या पढा�या�या आ�े�माणे सव� रोपे उपटन पाह�न �यां�या ु ू
मळां�या �माणावर �यांस पाणी िदल� !ु

(धमा�नंद कोसबंी : जातक-कथास�ंह)
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1.19 inagaXaeYaimaga jaatak1.19 inagaXaeYaimaga jaatak1.19 inagaXaeYaimaga jaatak
(उदारधी मग - िन�ोधिमग जातक नं. १२) ृ

एका काळी आमचा बोिधस�व मगकलांत ज�मला होता. �याची कांित ृ ु
सवणा�सारखी होती; डोळे व�म�यासारखे तेज�वी होते; िशगं� रजत वणा�ची ु
होती; त�ड अ�णवण�, आिण हातपाय ला�ारसान� िचि�त के�यासारखे सदंर ु
होते. �याची वालिध चमरमगा�या वालधीसारखी शोिभवतं होती, व शरीर ृ
जवान घोडयासारखे सदंर िदसत होते. तो आप�या पाचशे मगां�या ् ृु
प�रवारासह अर�याम�ये राहत होता. �याला �याचे लोक �य�ोधमगराज या ृ
नावाने ओळखत असत. �याच अर�याम�ये बोिधस�वा�या जातीचा दसरा एक ु
शाख नावाचा मग आप�या मगगणासह रहात असे.ृ ृ

�या काळी काशी�या राजाला मगयेची फारच चट लागली होती. तो दररोज ृ
िशकारीला जातांना मगांना वेढ�यासाठी आप�या शेतकरी लोकांना घेऊन ृ
जात असे. �यामळे लोकांची फार हानी होई. शेतांतील कामे अध�वट रहात ु
असत, व वेळेवर शेताची पेरणी वगैर ेन झा�यामळे शेतक�यांचे नकसान होत ु ु
असे. ते�हा वाराणसी�या आसपास राहाणा�या लोकांनी असा िवचार केला क�, 
“भल�याच वेळी िशकारीला जावे लाग�यामळे आमची कामे तशीच रहातात, ु
�यापे�ा आपण एक मोठे करण तयार क�न व �या�या भोवती एक बळकट ु
कंपण घालन अर�यातन प�कळ मगांना �या कंपणात आणन सोड. �हणजे रोज ु ू ू ु ृ ु ू ू
राजा एखा�ा दस�या मगाची िशकार क�न मांस खाईल, व आ�हाला ृु
िशकारीला नेणार नाही.’’

�या�माणे �या लोकांनी एक मोठे कंपण तयार केले, आिण मगांना पाणी ु ृ
िप�यासाठी तेथे एक लहानसा तलाव खोदला. पावसा�यानंतर जे�हा �या 
कंपणात गवत वाढले ते�हा नागरवासी आिण �ामवासी सव� लोक आपापली ु
श�ा�े घेऊन मगांना आण�यासाठी अर�यात िशरले. तेथे �यांनी �य�ोध ृ
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मगा�या आिण शाखमगा�या �थानाला वेढा िदला, आिण दांड�यांनी झडपे ृ ृ ु
बडवन व मोठयाने आरडाओरड क�न �या मगांना तेथन ह�सकावन लावले. ् ृू ू ू
परतं मगांना पळन जा�याला दसरी वाट न ठेव�यामळे �यांना वाराणसी�या ु ृ ू ुु
राजासाठी नवीन कंपणात िशर�यािशवाय दसर ेग�यतंर रािहले नाही. ते सगळे ु ु
मग �या कंपणांत िशर�यावर रयत लोकांनी �या कंपणाचे फाटक लावन ृ ु ु ू
टािकले, व राजवाडयात जाऊन ते राजाला �हणाले, ‘‘महाराज, आपण ्
आ�हाला घेऊन रोज िशकारीला जात अस�यामळे आमचे फार नकसान होत ु ु
आहे. �हणन आ�ही हजारएक मगांना नवीन कंपणात आणन सोडले आहे. ृ ुू ू
आता रोज आपणाला जे एक दोन मग मारावयाचे असतील ते मा�न �यांचे मांस ृ
खात जा. पण आ�हाला मा� िशकारीला जा�याचा ह�कम क� नका.’’ू

राजाला लोकांचे �हणणे यो�य वाटल�, व िशकारीला जा�याब�ल �यां�यावर 
�या िदवसापासन स�� कर�यात येणार नाही असे अिभवचन दऊेन �याने �या ू
लोकांना आपाप�या घरी पाठिवले; आिण तो आप�या म�य �वयपंा�यासह ु
�या कंपणात गेला. तेथे �य�ोध आिण शाख �ा दोन मगांना पाह�न तो अ�यतं ु ृ
सतं� झाला, व �या दोघांना �याने अभयदान िदले. �या िदवसापासन राजा ु ू
�वतः एखा�ा मगाला मा�न घेऊन येत असे िकंवा �याचा म�य �वयपंाक� ृ ु
मगाला मा�न आणीत असे. ृ

परतं मग राजाला िकंवा �या सदाला पाह�न इत�ततः पळत सटत, व एक मग ु ृ ू ु ृ
मरपेय�त चार पाच मगांना बाण लागन ते घायाळ होत असत; आिण कधी कधी ृ ू
�या जखमांमळे मरण पावत असत. बोिधस�वा�या अनयायी मगांनी ही गो� ु ु ृ
बोिधस�वाला कळिवली, ते�हा शाखाला बोलावन तो �याला �हणाला, “िम�ा, ू
एकासाठी प�कळ मगांचा नाश होत आहे. दररोज एकाचे मरण तर चकावयाचे ु ृ ु
नाहीच, पण एवढयासाठी इतरांचा नाश होऊ न दणेे आ�हास श�य आहे. ्
आ�ही राजाला अशी िवनंती क� क�, आजपासन बाणाने मगाला मार�यात ृू
येऊ नये. एक जागा तयार क�न तेथे एक लाकडाचा ओडंका ठेव�यात यावा, व 
रोज एका मगाने जाऊन �या ओडं�यावर आपले डोके ठेवन तेथे पडन रहावे; ृ ू ू
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आिण राजाने िकंवा राजा�या सदाने �याचे डोके कापन �याला तेथन घेऊन ू ू ू
जावे.’’

एके िदवशी शाखमगा�या अनयायांपैक� एका गिभ�णी मगीवर �या िठकाणी ृ ु ृ
जा�याची पाळी आली. ते�हा ती शाखाला �हणाली “महाराज, आजची माझी 
पाळी दस�या कोण�या तरी मगाला �ा, मी सां�त गिभ�णी आहे; आिण �सत ृ ूु
झा�यावर माझे लेक� व मी अशी दोघेही पाळीवर जाऊ.’’

�ाही गो�ीला शाखमग कबल झाला; व �या िदवसापासन आळीपाळीने एक ृ ू ू
मग िनि�त िठकाणी पाठिव�याचे ठरले. दस� या िदवशी राजा मगाला ृ ृु
मार�याक�रता तेथे आला असतां अभयदान िमळालेले हे दोघे मग पढे ृ ु
सरसावन राजाला �हणाले, “महाराज, आपणाला रोज एकाच मगाचे मांस ृू
लागते, पण �या�यासाठी आम�या गणांतील प�कळ मग नाश पावतात. ु ृ
एवढयासाठी आजपासन आम�यावर मेहेरबानी क�न आपण एक �थान ् ू
िनि�त करा. आम�यापैक� रोज एक मग �या िठकाणी जाऊन तेथे ठेवले�या ृ
ओडं�यावर आपले डोके ठेवन पडन राहील. �याला आपण एका घावाने ठार ू ू
मा�न तेथन घेऊन जावे. �हणजे आजकाल बाणा�या �हाराने जे प�कळ मग ृू ु
घायाळ होतात, ते �हावयाचे नाहीत; व आपणाला मगामागे चह�कंडे ृ
धाव�याचेही �म पडावयाचे नाहीत.’’

ही गो� शाखमगाला पसतं पडली. ते�हा बोिधस�व �याला �हणाला, ‘‘माझा ृ
आिण तझा प�रवार सारखाच आहे. अथा�त एक िदवस मा�या गणावर पाळी ु
असावी, व एक िदवस त�या गणावर असावी.’’ु

राजाने �या मगांची िवनंती मा�य क�न �यां�या सांग�या�माणे एक �थान ृ
तयार केल�; व �या िदवसापासन �या िठकाणी ठेवले�या ओडं�यावर डोके ठेवन ू ू
िनजले�या मगालाच मा�न आणावे असा �याने आप�या �वयपंा�याला ह�कम ृ ू
केला. काही काळपय�त ही �यव�था सरळीत चालली होती.ु

शाख �हणाला. “बाई असे कर�याचा मला अिधकार पोहचत नाही. 
�या�यावर पाळी आली असेल �यानेच �या िठकाणी गेले पािहजे. मी जर 
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ती मगी मोठया क�ी अतंःकरणाने �य�ोधमगाजवळ गेली, व �याला ृ ् ृ
�हणाली, “महाराज, मी शाखमगा�या प�रवारापैक� एक गिभ�णी मगी आहे. आज ृ ृ
राजा�या अ�नासाठी दहे अप�ण कर�याची मा�यावर पाळी आली आहे. पाळी 
दस�याला दऊेन स�या मला मोकळे करावे, अशी मी आम�या पढा�याला ुु
िवनंती केली; परतं �याने ती फेटाळन लािवली. आता जर आप�या मंडळीपैक� ु ू
मा�याऐवजी एखादा मग पाठिव�याची मेहेरबानी कराल तर पढे �सत ृ ु ू
झा�यावर तम�या समाजावर पाळी येईल �यावेळी मी व माझे लेक� �या ु
पाळीचा आनंदाने �वीकार क�.’’

बोिधस�व �हणाला, “बाई, त काही काळजी क� नको. मी त�या पाळीची ू ु
�यव�था करतो. त चारा खाऊन आिण पाणी िपऊन आनंदाने रहा.’’ू

‘‘महाराज, मी मगसघंाचा नायक अस�यामळे मा�यावर पाळी ये�याचा ृ ु
सभंव नाही. परतं शाखा�या प�रवारापैक� एका गिभ�णी मगीवर पाळी आली ु ृ
होती. ितने ती दस�या मगाला द�ेयाची मला िवनंती केली. परतं एकाचे मरण मी ृ ुु

�या िदवशी राजाचा �वयपंाक� �या िठकाणी येऊन पाहतो, तो अभयदान 
िमळालेला �य�ोधमगच �या ओडं�यावर डोके ठेवन पडला होता. ते आ�य� ृ ू
पाह�न तो तसाच धावत राजापाशी गेला आिण �हणाला, ‘‘महाराज, आज मी 
मगाला मा�न आण�यासाठी रोज�या िठकाणी गेलो होतो. तेथे आपण ृ
अभयदान िदले�या दोन नायक मगांपैक� एक जण �या ओडं�यावर डोके ठेवन ृ ू
पडलेला आहे ! परतं आप�या ह�कमावाचन �याला मला कसा हात लावता ु ू ू
येईल ? �हणन मी तसाच धावत येथे आलो आहे, आता आपला ह�कम होईल ू ू
�या�माणे कर�यात येईल.’’

अ�यायाने वाग लागलो तर आम�या समाजात मोठी अ�यव�था होईल. ते�हा ू
मला त�या िवनंतीला मान दतेा येत नाही.’’ु

राजा �या �वयपंा�याबरोबर �वतः �या िठकाणी गेला, आिण ओडं�यावर 
डोके ठेऊन िनजले�या �य�ोधमगाला �हणाला, “िम�ा, मगराजा, तला मी ृ ृ ु
अभयदान िदले असतां त या िठकाणी येऊन का िनजलास ?’’ू
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राजा �हणाला, “मी �या गिभ�णी मगीलाही अभय दतेो. त आतां या ृ ू
ओडं�याव�न ऊठ.’’

राजा �हणाला, “असे असेल तर मी सव� मगांना अभय दतेो.’’ृ
बोिधस�व �हणाला, ‘‘महाराज या उ�ानातील मगांनाच आपण अभय दतेा. ृ

पण अर�यातील इतर �ापदांनी काय करावे ? �यांची गती काय होणार ?’’

तेथे �या गिभ�णी मगीला एक सदंर प� झाला तो लहानपणी वारवंार ृ ु ु
शाखमगाजवळ जात असे. आईला जे�हा ही गो� समजली ते�हा ती �याला ृ
�हणाली, “बाबार,े तला तझे क�याण �हावे अशी इ�छा असेल तर शाखमगाचा ु ु ृ
सहवास न क�रता �य�ोधाची सगंित धर. �य�ोधाबरोबर मरणे �ेय�कर आहे; 
पण शाखाबरोबर जगणे �ेय�कर नाही.’’

दस�याला कसे �ावे ? ते�हा ितची पाळी मा�यावर घेऊन मी येथे पडलो आहे. ु
मला मा�रले असता आप�या वचनाचा भगं होईल अशी शकंा ध� नका. का क� 
मी मजसाठी मरत नसन गिभ�णी मगीसाठी मर�यास िस� झालो आहे.’’ृू

‘‘पण महाराज, इतर मगांची वाट काय ? गिभ�णी मगीची पाळी मी घेतली व ृ ृ
�यामळे ितला अभयदान िमळाले, ही बातमी मगसघंाला लाग�याबरोबर ��येक ु ृ
मग आपली पाळी चकिव�यासाठी मला िवनंती करील; व �या योगे मला वारवंार ृ ु
येथे येऊन आपणाला तसदी �ावी लागेल ! �यापे�ा आपण आजच मला मारावे 
हे बर े!’’

(धमा�नंद कोसबंी : जातक-कथास�ंह)

राजाने सव� �ा�यांना अभयदान द�ेयाचे अिभवचन िद�यावर बोिधस�व �या 
ओडंयाव�न उठला, आिण �याने राजाला शील राख�यासाठी व धमा�ने रा�य ्
कर�यासाठी उपदशे केला. नंतर राजाने �या सव� मगांना करणातन मोकळे केले ृ ु ू
व ते अर�यात आप�या मळ�या िठकाणी गेले.ू
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वनाम�ये यिधि�राची चारही भावडें मत झाली होती. तो �सगं असा क�, ु ृ
महाभारतात वनपवा��या अखेरीस य���ांचा �सगं विण�ला आहे.

नकलाने झाडाव�न िहरवळलेला टाप पािहला आिण ितथे जलाशय असेल ु ू
असा िन�य क�न धम�राजाची आ�ा घेऊन तो पाणी आणायला िनघाला. 
सरोवरापाशी येताच तहानेने �याकळ झालेला नकल पाणी �यायला पढे ू ू ु
सरसावताच �या�या कानावर कठन तरी श�द पडले. ‘हे मा�ीसता हे सरोवर ु ू ु
पव�पासन मा�या ता�यात आहे. त पाणी िप�याचे साहस क� नकोस. �थम ू ू ू
मा�या ��ांची उ�र ेद ेआिण �या उ�राने जर माझे समाधान झाले तर पाणी पी 
आिण घेऊन जा.' नकलाने �या श�दांकडे दल�� क�न पाणी �ाशन केले आिण ु ु
�याचा प�रणाम �हणन तो िन�े� झाला.ू

नकलाला उशीर का झाला? �हणन पहायला सहदवे गेला. �याचीही तीच ु ू
गत झाली. शेवटी अज�न आिण भीम गेले. �यांचीही तीच अव�था झाली. शेवटी ु
वाट पाह�न यिधि�र तेथे आला. आपले चारही भाऊ असे मतवत पडलेले पाह�न ु ृ
�याला अितशय वाईट वाटले आिण एखा�ा भता�या �भावाने तर हे झाले ु
नसेल ना असे �यांना वाटले. शेवटी िवचाराअतंी �ा पा�याचाच तर हा �भाव 
नसेल ना ? �हणन पा�याची परी�ा घे�यासाठी तो सरोवरात उतरला. तोचू

या�या कानावर श�द आले. ‘हे राजा. मा�या ��ांची उ�र ेिदली नाहीत 
�हणन त�या भावडंांची ही गत झाली आहे. तरी त मा�या ��ांची उ�र ेद ेआिण ू ु ू

जय�था�या तावडीतन �ौपदीची सटका के�यावर वनवासी पांडव ू ु
का�यवनाचा �याग क�न प�हा �ैतवनात आले. �यावेळी �यांना खप तहान ु ू
लागलेली होती. ते�हा यिधि�राने नकलास सांिगतले.ु ु

(महाभारता�या ‘वनपवा� ’तील कथा)

‘झाडावर चढन जवळपास कठे सरोवर आहे का ? ते पहा.'ू ु
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�यावर धम�राज �हणाला, ‘कंतीचे तीन आिण मा�ीचे दोन असे आ�ही ु
पाचजण आहोत. कंतीचा मी एक िजवतं  आहे. आता मा�ी-मातेचा प� �हणन ु ु ू
नकलाला िजवतं कर.’ु

असे अनेक �� िवचार�यानंतर शेवटी मह�वाचा �� य�ाने िवचारला, 
‘जगातील सवा�त मोठे आ�य� काय आहे ?’

यिधि�र - सय� एकटाच िहडं तो. नाहीसा झाला तरी च�ं  प�हा उगवतो. अ�नी ु ू ु
हेच थंडीचे औषध आहे. 

माझे समाधान झाले क� मग पा�याला �पश� कर ?' एक बगळा हे सांगतो आहे हे 
यिधि�राला समजताच ‘मा�या भावडंांना मार�याचे साम�य� सामा�य प�ांत ु
नाही. तरी त कोण आहेस हे मला सांग. मग मी ��ांची उ�र ेदईेन.' असे ू
धम�राजाने सांिगतले. यावर तो य� �पात �गट झाला आिण य� व धम�राज 
यात ��ो�र ेझाली. 
य� - कोण एकटा िहडंतो ? नाश झाला तरी प�हा कोण उ�प�न होतो ? थंडीचे ु

औषध कोणते ?

�यावर धम�राज �हणाला, ‘‘दररोज लोक म�यमखी पडन यमलोकाला जात ृ ु ु ू
आहेत आिण हे �वतः�या डो�यांनी पहात असन स�ा रािहलेले लोक ‘अमर' ू ु
बन�याची इ�छा करतात हे आ�य� नाही का?’’

धम�राजा�या उ�राने य� समाधानी झाला. धम�राजाची आणखी एक परी�ा 
�यायचे �याने ठरिवले. य� �हणाला, ‘‘या चारांपैक� कोणा एकाला मी िजवतं 
क� ते सांग ?’’ 

धम�राजाची ही समब�ी पाह�न य�ाला अिधकच समाधान वाटले आिण ु
�याने चौघाही भावांना िजवतं केले. 

य�ाचे �� अितशय कठीण होते �हणनच आजही काही कठीण �� ू
उद भवला क� ‘मोठा य��� उभा रािहला’ असे आपण �हणतो.्
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राजा इं�ाने सव� दवेतांना तातडीचे बोलावणे पाठवन दरबार भरवला. ू
ठर�या�माणे सव� दवेता इं�ा�या दरबारात हजर झा�या. पण एक दवेता सभेस 
हजर न�हती. �या दवेतेचे नाव िवलदातीबाई होते. राजा इं�दवे जमले�या 
दवेतांना �हणाला, या झगडयाचा अचक िनवाडा िवलदातीबाईच क� शकेल. ् ू
�यां�या गैरहजेरीत हा िनवाडा होणे सभंव नाही. राजा इं�ाचे �हणणे सवा�ना 
पटले. दवेदरबारात हजर असलेला अरहणप� य नावाचा दवे इं�ाला �हणाला, ु ु
दवेािधदवेा िवलदातीबाईनंा दवेदरबारात घेऊन ये�याची कामिगरी म�यावर 
सोपवा. मी ते काम करीन.

एकदा काय झालं! अ�नीदवे, व�णदवे, वषभदवे आिण करहणमाता ृ
(अ�नदवेता) यां�यात झगडा स� झाला. अ�नीदवे �हणाले, ‘ते काही नाही, ु
मीच या धरतीवरील मोठा दवे आहे.’ वषभदवे आपली मान डोलवत-डोलवत ृ
�हणाले, ‘नाही नाही. मीच या धरतीवरील मोठा दवे आहे.’ करहणमाता या 
ितघांना न जमानता जोरात �हणाली, ‘त�हा ितघांपे�ा मीच मोठी दवेता आहे.’ ु ु
�यां�यातला झगडा काही सपेंना! शेवटी आपला झगडा घेऊन ते दवेांचा राजा 
इं� यां�याकडे गेले. 

िवलदातीबाई सातासम�ापलीकडे राहत होती. अरहणप� य दवे िवचार ु ु ु

1.21 maaeOa deva kaeNa bare?

अ�नीदवेाचा राग अजनही कमी झालेला न�हता. इं�ा�या दरबारात पाय ू
ठेवताच अ�नीदवे �हणाले, “दवेािध दवेा, मी अ�नीदवेच या धरतीवरील मोठा 
दवे आहे ना? माझ ं�हणण ंहे ऐकतच नाहीत. आपणच हा झगडा िमटवावा.’’ 
व�णदवे, वषभदवे, करहणमाता आपापले मोठेपणा व मिहमा सांग लागले. ृ ू
इं�दवेाने �यांना शांत केलं. �यांची समजत काढली आिण सांिगतलं क� सव� ू
दवेतांचा दरबार भरवन सव� सा�ीने तम�यातील मोठा दवे कोण ते जाहीर ू ु
करतो. चारही दवेता आपाप�या वाटेने िनघन गे�या. ू
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�यानंतर िवलदातीबाईने �या माणसाला आठ िदवस अ�नदवेतेपासन दर ू ू
ठेवले. तो झाडांची पाने, फळे खाऊन िजवतं रािहला. 

�यानंतर िवलदातीबाईने �या माणसाला आठ िदवस वषभ दश�न घड िदले ृ ू
नाही. तरीही तो माणस िजवतं रािहला. �यानंतर �या माणसाला आठ िदवस ू
पा�यािशवाय ठेवले. माणस जेमतेम एक िदवस, दसरा िदवस राह� शकला. ू ु
ितस� या िदवशी पाणी-पाणी करीत तो वेडयासारखा िफ� लागला. आठ ्
िदवसानंतर तो मरायला टेकला. 

राजा इं� आिण इतर दवेतांनी िवलदातीबाईचे �वागत केले. हजर दवेतां�या 
समंतीने िवलदातीबाईने झगडयाचा िनवाडा करायला स�वात केली. चौघांना ् ु
समाधानकारक िनवाडा िमळावा �हणन एक �योग केला. या �योगासाठी ितने ू
एका माणसाची िनवड केली आिण आठ िदवसांचा कालावधी मागन घेतला. �या ू
माणसाला जगंलात सोडन, ितथे अि�नदवेतेचे दश�न घडणार नाही अशी सोय ू
केली. पण �या माणसाचे फारसे नकसान झाले नाही. आठ िदवसांनतरही तो ु
िजवतंच होता. 

करतो. सात सम� ओलांडन पार जायचे कसे? �यांनी आप�या दो�ही हाताचा ु ू
मळ काढला. मळाचे मगर बनिवले. मगरीला िजवतं केले. ितला पा�यात 
सोडतांना अरहणप� य दवे �हणाले, “मगरी मगरी, सातसम� पार कर�याची ु ु ु
ताकद त�यात असेल तर त तरगंत राहशील, नाहीतर बडन मरशील.’’ मगर ु ू ु ू
तरगंत होती. अरहणप� य दवेाला आनंद झाला. �याने मगर छातीला बांधली ु ु
आिण �वासाला िनघाला. 

सात सम� पार के�यावर अरहणप� य दवेाला िवलदातीबाईचे घर िदसले. ु ु ु
िवलदातीबाई नकतीच आघं ोळ आटोपन बसली होती. अरहणप� यदवे आपले ु ू ु ु
ये�याचे कारण सांगतो. इं�ा�या दरबारात सव� दवेदवेता आपली आतरतेने वाट ु
बघताहेत हे ऐकताच िवलदातीबाईनंी एक मण मह� आिण एक मण भांग याची एक 
गोळी क�न िचिलमम�ये भरली व िचिलम पेटवली. �याबरोबर खप धर झाला ू ू
आिण एका �णात िवलदातीबाई आिण अरहणप� य दवे दरबारात हजर झाले. ु ु
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आठ िदवसानंतर प�हा इं�दवेा�या नगरीत दवे-दवेतांचा दरबार भरला. ु
सगळेजण िनवाडा ऐक�यासाठी उ�सक होते. िवलदातीबाईने अितशय ु
शांतपणे आपला िनवाडा जाहीर केला, अ�नीदवे, व�णदवे, वषभदवे आिण ृ
करहणमाता या चौघा दवेतांम�ये मला व�णदवेतेचे पारडे जड वाटते. आपण 
पािहलेच क� माणस अ�नी, वषभ, अ�न यािशवाय काही काळ जग शकेल पण ृू ू
पा�यािशवाय जीवन जगणे असभंव आहे. �हणन या धरतीवरील मोठी दवेता ू
व�णदवे आहे. सव� दवेतांनी एकमताने व�णदवेाचा मिहमा मानला. 
व�णदवेाचा जयजयकार झाला.

या छोटयाशा �योगाव�न िवलदातीबाईने हे समजावन सांिगतले क�, ् ू
माणस अ�नी, वषभ, अ�न या वाचन राह� शकेल, पण पा�यािशवाय जगणे श�य ृू ू
नाही. 

अ�नीदवे, वषभदवे आिण करहणीमाताही व�णदवेाचा मिहमा मानतात. ृ
�यां�यातला झगडा िवलदातीमातेने ह�शारीने सोडिवला. इं�ासकट सव� दवेता 
या िनवाडयाने खश हो�या. पण परत झगडा नको �हणन िवलदातीमातेने ् ु ू
अ�नीदवे, व�णदवे, वषभदवे आिण करहणीमाता यांना जवळ बोलािवले आिण ृ
सांिगतले, व�णदवेा आपण रांजणात राहवे, अ�नीदवेा आपण चलीत रहा, ु
वषभदवेा आपण गोठयात रहा आिण करहणमातेने कोठीत राहावे. अशा�कार ेृ ्
िवलदातीमातेने चारही दवेतां�या जागा ठरवन िद�या. ते�हापासन चौघेही ू ू
आपाप�या जागी राह�न आपले काम सरळीत�र�या पार पाडताहेत!ु
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(गोदाकाठची लोककथा)

गोदाकाठ�या प�रसरात फा�गन मिह�यात होळी हा सण अ�यतं आनंदाने ु
साजरा केला जातो. या होळी सणािवषयी एक लोककथा अशी सांिगतली जाते :

‘िव�ण�या दरबारात दोन �ारपाल राहात होते. इत�यात भग महाऋषी ु ृ ु
िव�णस य�ाचे फळ द�ेयासाठी िव�ण�या घरी जात असतात. ते�हा िव�णचे ू ु ू
�ारपाल जय आिण िवजय हे भगऋषीला िव�ण�या दश�नासाठी जा�यास स� ृ ु ु
मनाई करतात. ते�हा भग महाऋषी �या �ारपालाला शाप दतेात, “त�ही तीन ृ ु ु
ज�म प�वीतलावर उ�म� असे रा�स होऊन पडाल ते�हा �ारपालांनी शरण ृ
येऊन भग महाऋषीस उःशाप मािगतला. भग ऋषी �हणाले “त�ही रा�स ृ ु ृ ु ु
होऊन पड�यावर �ीिव�ण तमचा उ�ार करतील व त�ही प�हा �ारपाल �हाल” ु ु ु ु
ते�हा ते प�वीतलावर िहर�या� व िहर�यक�यप असे दोन रा�स होऊन पडले. ृ
हे दो�ही भाऊ उ�म� व महाअतंरबळी यि��र असे बनले.ु ु

1.22 haeLIivaVayaa_ laaekkTaa

िहर�या� प�वीची घडी क�न आप�या काखेत घेऊन पाताळगमन ृ
कर�यासाठी िनघाला ते�हा �ीिव�ण नारायणास िचतंा पडली. तेहतीस कोटी ू
दवे, ऋषी-महाऋषी आदी मनीजन िव�णस हात जोडन �ाथ�ना क� लागले. ु ू ू
ते�हा िव�ण भगवानाने एका डकराचे �प धारण क�न प�वीतलावर अवतार ु ु ृ
घेतला व िहर�या�ासोबत �या डकराने घनघोर य� केले. अखेर िव�णने ु ु ु
जोराची धडक मा�न िहर�या�ास ठार केले. ही बातमी �याचा बधं ू
िहर�यक�यप यास कळली. िहर�यक�यप िचडन आप�या भावा�या वधाचा ू
सड घे�यासाठी िनघाला. ते�हा �याची प�नी कयाध िहने आप�या पतीस ू ू
(�हणजे िहर�यक�यपास) सांिगतले, “तमचा भाऊ महाअतंरबळी होता, ु ु
यि��र होता, परतं �याला सा�या डकराने मारले. ते ड�कर नसन िव�ण ु ु ु ु ू ु
भगवान होते. त�ही जर आता य�ाला गेलात तर तमचाही वध होईल.” ते�हा ु ु ु
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िहर�यक�यपाने िव�णचे जो कोणी नाम�मरण करील �याला फाशी द�ेयात ु
येईल, असे सांिगतले. राजाची राजा�ा झा�यामळे �या�या रा�यात कोणीही ु
दवेाचे नाव घेत नसत.

एके िदवशी िहर�यक�यप आप�या कयाध प�नीस �हणाला, “मी आता ू
अर�याम�ये तप�या� कर�यासाठी जात आहे. जोपय�त मला ��दवे �स�न 
होत नाही तोपय�त मी परत येणार नाही.' असे सांगन तो सकाळी - सकाळी ू
अर�याम�ये िनघन गे�यावर �याला एक ��य िदसले : तो �या झाडाखाली ू
तप�या� कर�यासाठी बसणार होता �या झाडावर दोन प�ी (पोपट व मैना) मं� 
बोलत होते. “�ीराम - नारायण, नारायण नारायण” असे मं�ाचे बोल होते. 
आपला जो श� आहे �याचेच नाव आप�या कानावर येत आहे, �यासाठी ू
आजचा िदवस शभ काया�चा नसन अपशकनी िदवस आहे असे �यास वाटले. ु ू ु
�हणन तो परत आप�या रा�यात आला. ते�हा �याची प�नी कयाध �हणाली “हे ू ू
पतीदवे त�ही �हणाला होता क�, जोपय�त ��दवे मा�यावर �स�न होत नाही ु
तोपय�त मी परत येणार नाही; आिण त�ही तर स�ंयाकाळीच परत आलात.’’ ु
�यावर िहर�यक�यप आप�या प�नीस �हणाला “कयाध मी �या व�ाखाली ृू
तप�या� कर�यासाठी बसलो �या व�ावर दोन प�ी वेद पाठांतर करीत होते. ृ
आिण ते नारायण, नारायण, नारायण असे �हणत होते.'' कयाधलाही एवढीच ू
सधंी सापडली होती. ती ��येक पाच िमिनटाला िवचारायची क�, “पतीदवे ते 
दोन प�ी काय �हणत होते? ते�हा िहर�यक�यप प�हा प�हा नारायण, नारायण ु ु
असे सांगायचा. कयाधने आप�या पतीकडन �हणजे िहर�यक�यपाकडन ू ू ू
एकशे आठ वेळेस नारायण, नारायण असे नाम�तो� �हणन घेतले. �यानंतर ू
ितला डोहाळे स� झाले. ती �वत: नारायण, नारायण असे नाम�मरण क� ु
लागली. ित�या पोटात वाढणा�या बाळावर आपोआप या नाम�मरणाचा 
स�ंकार होऊ लागला. ते�हा िहर�यक�यपास फार �ोध आला. �याचे �ीद 
होते, “आप�या रा�यात कोण�याही दवेाचे नाव घेऊ �ायचे नाही; परतं येथे ु
�वतः आपली धम�प�नीच नाम�मरण करते आहे. याब�ल रागावन ू
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िहर�यक�यपाने कयाधस महान अशा अर�यात नेऊन सोडले. �यावेळी ू
सायकंाळी आकाशातन इं�दवे गमन करत होते. तर या जगंलात कयाध�या ू ू
अगंाचा �काश पडत होता. कयाध इतक� सदंर होती क� ितला पाह�न इं�ा�या ू ु
मनात पाप आले. ितला चो�न आप�या रा�यात ने�यासाठी इं� ित�याजवळ 
आला आिण ितला हात लावणार इत�यात, नारदमनी तेथे आले व इं�ाला �हण ु ू
लागले क�, “पाप��या हे दराचाया� त�यासारखा कपटी या ि�जगात कोणीही ् ुु
नाही. अर े ती एक महान स�य पित�ता आहे आिण त आप�या पोटात ू
अिभलाषा ध�न ितला चो�न नेत आहेस.” हे नारदाचे श�द ऐकताच दवे इं� 
ल�जीत होऊन ितथन िनघन गेला.ू ू

नारदाने कयाधस आप�या आ�मात नेले. ते�हापासन कयाध येथेच राह�न ू ू ू
नारदाची पजाअच�ना क� लागली. सतंा�या सगंतीमळे ितला सदंर व िद�य ू ु ु
असा मलगा झाला. मलगा झा�यावर कयाध परत आप�या रा�यात आली व ु ु ू
पती िहर�यक�यपास �हणाली, “हे पतीदवेा माणसा�या हातन चक होतच ू ू
असते. मला �मा करा. मी महान अपराध केला आहे. आता जर मी दवेाचे नाव 
घेतले तर मला वाटेल ती िश�ा करा. ती भोग�यास मी तयार आहे.’’ असे 
�हट�यावर िहर�यक�यपाने कयाधस राजमहालात घेतले. �यांचा लहान बाळ ू
��हाद काही िदवसाने थोडा मोठा झाला. �याला चालताबोलता येऊ लागले. 
तो के�हाही, कोठेही प�ासन घालन ‘नारायण - नारायण’ �हणत असे. ू
िहर�यक�यपाला हे समजताच, “या पापी�याचे मला त�ड पाहायचे नाही असे ्
�हणाला. िहर�यक�यपाने �धानाला बोलावन भ� ��हादाला एका उ�म�, ू
माजले�या ह�ी�या पायाखाली िचरड�याचे ठरिवले. ��हादाचे हात-पाय 
बांधन ह�ी�या पायाखाली िचरड�याचा �य�न केला पण ��हादाला काहीही ू
इजा झाली नाही. हे पाह�न िहर�यक�यपाने िवषारी साप, िवचं इ�यादी िवषारी ू
�ाणी असले�या कोठडीत ��हादाला क�डले. ते�हा भ� ��हाद सदवै 
नारायण, नारायण याच मं�ाचा जप क� लागला. ते�हाही िव�णदवेाने �याचे ु
र�ण केले. ��हादाला काहीच होत नाही असे पाह�न िहर�यक�यपाने िचडन ू
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ही क�पना िहर�यक�यपाला चांगली वाटली. िहर�यक�यपाने एकावर एक 
गौ� या रच�या. �यात होिलका भ� ��हादासह बसली. िहर�यक�यपाने ितला 
अि�नका�ा िदली. काही वेळाने होिलकेला अ�नीचे चटके बस लागले. �यातच ू
ती जळन न� झाली व भ� ��हाद �यातन हसत बाहेर आला. हे पाह�न ू ू
िहर�यक�यपाला खप दःख झाले. होिलकेने कपटाने आप�या वरदानाचा ू ु
वापर केला �हणन ती यात न� झाली. �या िठकाणी होिलका न� झाली होती ू
�याच िठकाणी होिलका एरडंा�या �पाने �कट होते. �हणन आजही होळी हा ू
सण साजरा केला जातो व �या होळीत एरडंाचे झाड िकंवा फाटा ठेवला जातो. 
यात कपटाचा नाश होतो, अशी समजत आहे.ू

एका मोठया कढईत तेल तापिवले. �या कढईत नारळ टाकले तर ते फटन जात ् ु ू
होते, इतके तेल तापले होते. अशा तेलात ��हादाला टाक�याचा �य�न होतो, 
परतं दवेकपेने �या कढईत�या गरम तेलाची फले होतात व तेल थंड होते. हे ु ृ ु
पाह�न िहर�यक�यपाला खप दःख होते. ू ु

िहर�यक�यप भ� ��हादाला मार�यासाठी अनेक �य�न करतो. भ� 
��हादाला एका उंच कडयाव�न दरीत फेकले जाते. पण ितथेही भगवान िव�ण ् ू
अलगद ��हादाला झेलतात. हे पाह�न िहर�यक�यपाची बहीण होिलका ही 
आप�या कडक तपा�या बळावर अ�नीदवेतेला �स�न क�न घेते व 
िहर�यक�यपाला �हणते, “दादा मला अि�नदवेता �स�न आहे. मी ��हादाला 
मांडीवर घेऊन अ�नीम�ये �वेश करते. अ�नीदवे मला �स�न अस�यामळे मला ु
काहीही होणार नाही, पण मा�या मांडीवर असलेला ��हाद जळन खाक ू
होईल.''
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फार फार वषा�पव�ची गो�. ते�हा दवे दखेील िदवाळी साजरी करायचे. दवे, ू
दवेता, य�, गधंव�, िक�नर, प�या आभाळात िदवाळीची मजा करायचे. 
प�वीवर�या माणसांना, मलामल�ना दखेील दवेांची िदवाळी बघायला ृ ु ु
िमळायची. �यावेळीची ही गो�.

एकदा नेहमी�माणे िदवाळीचे िदवस आले, आकाशात दवेांनी िदवाळीचा 
थाट स� केला. हेमा आिण कमा ती गमंत पहात हो�या. कमा हेमाला �हणाली, ु ु ु
“ए हेमे, आप�याला ितथं जाऊन िदवाळी करायला िमळाली तर काय म�जा 
येईल नाही?” “होय. का नाही येणार ? अग,ं  आपण मली. ितथली िदवाळी ही ु
फ� दवेांसाठीच असते.’’

एकदा काय झालं...
एका गावात हेमा आिण कमा नावा�या दोघी बिहणी राहत हो�या. बिहणी-ु

बिहणी पण साव�. हेमा �पाने नीटनेटक�, नाक�डोळी नीटस. कमा मा� ु
बस�या नाकाची, का�या रगंाची होती. हेमा वागायला गोड तर कमा खा�. ु
लोकांनी मदत करावी, �यां�याशी चांगलं बोलाव,ं हा हेमाचा �वभाव, तर येईल 
�या�या अगंावर वसकन धावायच,ं उठसठ �याला �याला टाकन बोलायच ंअस ं् ू ू
होतं कमाच ंवागण.ंु

दवे अतं�ा�नी असतात. �यांना प�वीवर�या माणसांच ंबोलण ंऐक यायच.ं ृ ू
मा� दवे काय बोलताहेत हे माणसांना ऐकायला िमळायच ंनाही. हेमा कमाच ंु
बोलण ंऐकन परीराणी दवेाला �हणाली, “दवेा, हेमा-कमापैक� कणाला तरी या ू ु ु
वष��या िदवाळीत इथं बोलवायच ंका?''

1.23 khaNaa_ AakaSaidvyaa/caa_

‘छे, छे! मलांना आिण सदहे, �वगा�त आणायच?ं अ ं ह!ं हे श�य नाही. ु
आजवर कधी अस ंघडलं नाही, आताही तस ंकरता येणार नाही.' तरी दखेील 



110   ।   gggaaaaaaeeeVVVoooIII ///cccyyyaaaa a a gauhetagauhetagauheta

paaEraiNak gaaeVoa_

“कशाला? कशाला पोरी मला घेतेस घरात?' �हातारी बोलली. “वाऽऽ 
आजीबाई आता िदवाळी स� होणार. आिण त�ही तर मा�या पाह��या.” हेमा ु ु
लाघवीपणाने बोलली. “अग,ं कसला पाह�णचार करतेस? मला खायला थोडं 
तेल द े�हणजे झालं. कोरडी भाकरी चटणी आहे मा�याकडं. �हातारी �हणाली. 

��दवेाची ही क�पना सवा�ना पसतं पडली. हेमा आिण कमाची परी�ा ु
घे�यासाठी परीराणीने एका परी�काला प�वीतलावर जायला सांिगतले.ृ

लटलटती मान, त�डातन लाळ गळते आहे व अगंावर फाटके मळके कपडे ू
अशा वेषातील ती �हातारी पाह�न कमाला ितची िकळस वाटली. �हातारीला ु
पाह�न ती एकदम मोठयाने ओरडली, “ईऽऽ कोणऽऽ िभकारडीऽऽ तला लाज ् ु
नाही वाटत सणासदी�या िदवसात अशा वेषात आम�या दारात यायला? द� ु ु
कठली. �� लागेल बाई मा�या सखाला. चल जा िनघ इथन!'' अस ं�हणन ु ु ू ू
कमाने ितला हाकलले.ु

�हातारी�या �पातील ती परी वरकरणी नाराजी दाखवीत परतं मनात�या ु
मनात कमाला हसत पढे िनघाली. पढचे घर होते हेमाचे. �हातारी घराबाहेरील ु ु ु
अगंणात आली. हेमा �यावेळी पण�यांम�ये तेल भरीत होती.

छोटया दो�तांनो, अन खरोखरीच एक परी िभका�या �हातारीचे �प घेऊन ् ्
प�वीवर अवतरली. �थम ती �हातारी कमा�या दारात उभी रािहली. कमा ृ ु ु
�यावेळी पण�यांम�ये तेल ओतीत होती. �हातारी कमाला �हणाली, “बाळे, त ु ू
मला थोडं तेल दतेेस? मा�याजवळ िशळी भाकरी आहे, पण कोरडी भाकरी मी 
कशी खाऊ ?'' 

"बाळ," �हातारीने हाक मारली. “काय आजीबाई, या हो!'' �हणत हेमाने ितचे 
�वागत केले. धावत अगंणाबाहेर गेली. ितनं �हातारीला आधार िदला. 
�हातारीचे हात ध�न हेमाने ितला घरात आणले. सतरजंीवर बसवले.

परीराणीने दवेास वारवंार िवनंती केली. ते�हा दवेाला दया आली. �यावर 
��दवे �हणाले, 'हे पहा, मल�ना इथं आणायच ंक� नाही ते नंतर पाह�. पण ु
कठली वाईट व कठली चांगली हे अगोदर ठरव या. मग मी या िदवाळीिनिम� ु ु ू
एक आगळी गमंत सांगेन.''
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“वाऽऽ आजीबाई अस ंकस ंहोईल? मी तम�या अगंाला तेल लावणार. त�हाला ु ु
�हाऊ घालणार. मग तेलचटणीच ं बघ.' हेमा�या या आज�वी बोल�यामळे ू ु
�हातारीचा जीव मोठा झाला.

‘गणाची ग ऽऽ बाई माझी' �हणत �हातारीने हेमा�या कानावर उलटया हाताने ्ु
बोटे मोडन ितची �� काढली.ू

‘‘दवेा, सांग का कोणती मलगी?" अस ंपरीराणी �हणत होती तर ितला ू ु
म�येच अडवीत दवे �हणाले, “परीराणी हे का मला सांगायला हवयं ? अग, ती 
हेमा मोठी चांगली मलगी आहे."ु

अशीच अनेक वष� लोटली. ते गाव, हेमा आिण कमा आता नाहीत. दवे ाची ु
िदवाळी आहे पण ती िदसत नाही.

परीराणी �हातारीच ं�प घेऊन पन: प�वीवर आली. ितने हेमाला जादची ु ृ ू
कांडी िदली व ती ग� झाली. हेमाने एका कागदात ती कांडी ठेवन कागद ु ू
घराबाहेर टांगला. जादने �याचा आकाशकंदील झाला.ू

(द�ा टोळ : दसरा-िदवाळी [सपंादक : सरोिजनी बाबर])

“मग ितला आणायचे ना या िदवाळीत?'' परीराणीचा ��. अ!ं पण मी ितला 
ब�ीस दणेार आहे.' “कसलं ब�ीस?'' परीराणीनं पनः िवचारलं. �यावर दवे ु
बोलले, ‘‘ही घे जादची कांडी. नेऊन द ेहेमाला. सांग ितला कागदात बांधन ूू
िदवाळीत टांगन ठेवायला."ू

मा� हेमाची आठवण �हणन तो आकाशकंदील अजनही िदवाळी�या ू ू
िदवसात टांगन ठेवतात.ू

- हेमाच ंितकडं ल� कठं होतं? ितनं �हातारीचे हात धरले, ितला घरात नेलं, ु
खरोखरीच ितला तेल लावन �हाऊ घातलं. �हातारीची िशळी भाकरी ू
गोठयातील गाई वासरांना िदली व �हातारीला गोड धोड पदाथ� िदले. हेमाचा ्
पाह�णचार घेऊन �हातारी आभाळात आली.
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1.24 'vasaubaarsa"caa_ khaNaa_1.24 'vasaubaarsa"caa_ khaNaa_
(�तकथेचा नमना)ु

आटपाट नगर होतं. ितथं एक कण�याची �हातारी होती, ितला एक सन ु ू
होती. गाई-गर ं होती. ढोर ं �हशी हो�या. ग�हाळी-मगाळी वासर ं होती. एके ु ु
िदवशी काय झालं, आि�नमास आला. पिह�या �ादशी�या िदवशी सकाळी 
�हातारी उठली, शेतावर जाऊ लागली. सनेला हाक मारली, मली इकडे ये ! ु ु
सन आली, “काय �हणन �हणाली' तशी �हातारी �हणाली “मी शेतावर जाते. ू ू
दपारी येईन. त माडीवर जा, ग�हाचे, मगाचे दाणे काढ, ग�हाळे, मगाळे िशजवन ू ु ु ूु
ठेव', अस ंसांिगतलं. आपण िनघन शेतावर गेली. सन माडीवर गेली, ग�हाळी-ू ू
मगाळी वासर ंउडया मारीत होती. �यांना ठार मारली. िचरली व िशजवन ठेवन ्ु ू ू
सासची वाट पहात बसली. दपार झाली. तशी सास घरी आली. सनेनं पान ू ू ूु

1.24 'vasaubaarsa"caa_ khaNaa_
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(लोकसािह�य : य.च.म.म� िव�ापीठ)ु

वाढलं. सासनं देखलं. ताबंड मांस ��ीस पडलं. ितनं हे काय �हणन सनेला ू ू ु
पिशलं. सनेनं सव� हिकगत सांिगतली. सास घाबरली. न समजता चक घडली, ु ु ू ू
�हणन तशीच उठली. देवापाशी जाऊन बसली. �ाथ�ना केली. “देवा, देवा हा ू
सने�या हातन अपराध घडला, ितला �ाची �मा करा ! गाईची वासर ेिजवंत ु ू
कर. अस ंन होईल तर सं�याकाळी मी आपला �ाण देईन.'' असा िन�य केला. 
देवापाशी बसन रािहली. देवानं ितचा एकिन�य पािहला. िन�कपट अंत:करण ू
देिखले. पढे सं�याकाळी गायी आ�या. हंबरडा फोड लाग�या. तशी देवाला ु ू
िचंता पडली. िहचा िन�य ढळणार नाही अस ंदेवाला वाटलं. मग देवानं काय 
केलं ? गाईची वासर ंिजवंत केली. ती उडया मारत मारत �यायला गेली. गाईचे ्
हंबरडे बंद झाले. सनेला आ�य� वाटलं. �हातारीला आनंद झाला. तसा सवा�ना ु
आनंद झाला. नंतर �हातारीनं गाई-गो��ांची पजा केली. �वयंपाक क�न ू
नैवे� दाखिवला. देवाचे आभार मानले. नंतर आपण जेवली. आनंदी झाली. 
तसे त�ही-आ�ही होव. ही साठा उ�राची कहाणी, पांचा उ�री, िपंपळा�या ु ू
पारी, गाई�या गोठी सफळ संपण� !ु ू
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1.25 Yanataersa1.25 Yanataersa1.25 Yanataersa

(आि�न व� �योदशीचा िदवस ‘धनतेरस’ या नावाने वाखाणला जातो. 
तेरस याचा अथ� तेरा! �हणन �योदशीला बोली भाषेत तेरस �हण लागले. ू ू
धनतेरस �ा िदवसाला बायकांची िदवाळी असेही �हणतात. कारण या िदवशी 
�भातकाली घरातील सव� ि�या व मली अ�यगं�नान करतात. धनतेरस या ु
सणामागे �ाचीन काळची एक कथा जडलेली आहे.)

�ाचीन काळी यमना नदी�या काठी हरीतपर नावाची एक नगरी होती. तेथे ु ू
हसं नावाचा एक राजा रा�य करीत होता. तो मोठा शर व �जािहतद� होता. ू
�याला िशकारीचा फार छंद होता. तो नेहमी अर�यातन िशकार करीत भटकत ू
असे.

वसतं ऋतचे िदवस होते. राजा िशकारीसाठी बाहेर पडला. बराच दर ू ू
गे�यानंतर �याला एक काळवीट िदसला. राजाने काळवीटाचा पाठलाग स� ु
केला. काळवीट दाट जगंलात िशरला. राजाची िशकार ह�कली.

�याच िदवशी हैम राजास प�र�न झाले होते. सव�� आनंदी आनंद झाला ु
होता. सनई चौघडे झडत होते. गढया तोरणे उभा�न �जाजन आनंदो�सव ्ु
साजरा करीत होते. नाग�रक सवािसनी वाजतगाजत यमने�या पा�याचे कलश ु ु
आणन राजमंिदरा�या पाय�यावर ओतत हो�या.ू

�ीती भोजन झा�यानंतर उभय िम� राजमहालात ग�पा गो�ी करत आराम 
करत होते. नतन राजप�ाचे जातक वत�िव�यासाठी राज �योितषी व अनेक ू ु

दोन �हर झाली होती. राजा तहानेनं व भकेनं हैराण झाला. बरोबर�या ु
लोकांची चकामक झाली. तेथन पाच सहा मैलावर हसं राजाचा परम िम� हैम ु ू ू
राजाची राजधानी होती. राजा िम�ा�या राजमंिदरी आला. हैम राजाने हसंाचे 
यथोिचत आदराित�य केले.
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‘नतन राजबालक शभ ितथी, शभ वार, शभन�� व शभ योगावर ज�मले ू ु ु ु ु
आहे. मह�वाचे �ह उ�चीचे आहेत. राजप� महारथी यो�ा व च�वत� स�ाट ु
होईल; तो दीघा�य होईल. राजप� सव� सल�णांनी य� आहे.’ सवा�नी एक ु ु ु ु
मखाने भाक�त वत�िवले. राजाला आनंद झाला. �याने सवा�ना उपहार, व� ु
�ावरणे व भरपर सवण�दान केले. राज परोिहत, राज�योितषी व सव� ऋिषमनी ू ु ु ु
सतं� होऊन राजाला व नतन राजप�ाला आशीव�चन क�न आनंदाने िनघन ु ू ु ू
गेले.

ऋषीमनी आले होते. हैमराजाने सवा�चे �वागत केले. ते सव�जण आसनावर ु
बसले.

बलाहक नावाचा एक त�ण ऋषी मागे रािहला. �याने राजाचे कसलेही दान 
�वीकारले न�हते. �याने सांिगतले, “राजप�ाला दशं होईल �यावेळी फार ु
सावधपणे वागन नागदशंापासन �याचा बचाव केला तर हा अपम�य टळेल व तो ृू ू ू
शतायषी होईल. भा�यवान होईल. च�वत� स�ाट होईल. मी कटस�य कथन ु ु
केले आहे. अपम�यचा िदवस, नेमक� वेळ व म�यचे कारण कथन केले आहे. ृ ृू ू
सावधान राह�न राजप�ाचा अपम�य टाळ�याचा आटोकाट �य�न कर�याचे ु ृ ू
काम तमचे आहे.’’ एवढं बोलन व काहीही न �वीकारता बलाहक मनी ताडताड ु ू ु
िनघन गेला.ू

हसं राजा खंबीर होता. तो घाबरला नाही. �याने हैम राजाची, राणीची व 
सवा�ची समजत घातली. “घाब� नका. अ�ािप वीस वषा�चा अवधी आहे. वाटेल ू
ते �य�न क� व राजप�ाचा अपम�य टाळ. हे भाक�त ऐकन राजप�ाला कोणी ु ृ ू ू ू ु
आपली मलगी दणेार नाही. मला राजक�या झाली तर मी ितचा िववाह ु
राजप�ाशी क�न दईेन. ती भा�यवान असेल, प�यवान असेल, तर ितचे वैध�य ु ु
टळेल. �य�नांती परमे�र भेटतो हे �यानी �या.''

राजप�ा�या ज�मो�सवा�या आनंदी वातावरणात िमठाचा खडा पडला, सव� ु
राजप�रवार व �जाजन द:ख सागरात बडन गेले.ु ूु

दोन िदवस राह�न हसं राजा, परत गेला. राजप�ाचा नामकरण समारभं ु
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झाला. �याचे नांव हेमच�ं ठेव�यात आले. राजकमार श�ल�द�माणे ु ु ु
िदसामासांनी वाढ लागला. तीन वषा�नी हसं राजास क�या झाली. हसंाला ू
आनंद झाला. राजक�येचे नाम हेमांिगनी ठेव�यात आले.

कालच� झपाटयाने िफरत होते. हेमच�ंास िवसावे वष� लागले, हेमांिगनी ्
सतरा वषा�ची उपवर क�या झाली. हेमच�ं हेमांिगनीचा िववाह ठरलेलाच होता. 
हसं राजाने मोठया थाटामाटाने िववाह समारभं साजरा केला. हसंाने ्
हेमच�ंा�या सरं�णाची जबाबदारी �वीकारली. �याने यमने�या डोहा�या ु
म�यभागी एक खांबी राजमहाल बांधला. तो गोलाकार होता. म�यभागी एक 
दालन असन सभोवती चार सारखी दालने होती.ू

कोजािगरी पौिण�मा होताच हेमच�ं व हेमांिगनी �या महालात राहावयास गेले. 
तो महाल ससि�जत कर�यात आला होता.ु

हेमांिगनी मोठी धैय�शाली राजक�या होती. ितने ज�र ते सािह�य मागवन ू
घेतले. सव� तयारी केली. आि�न व� �योदशी उजाडली. तो काळ िदवस होता. 
ती काळरा� ठरणार क�, शभ रा� ठरणार हे िवधा�याचे हाती होते. मध�या ु
दालनात चदंना�या पलंगावर हेमच�ं व हेमांिगनी बसले. सया��त हो�यापव� ू ू
सव� महाल िद�यांनी ��विलत केला. सव�� लखलखाट झाला. ��येक दालनात 
सवण�म�ा, िहर,े मािणक, मोती यां�या राशी घालन ठेव�या. सवण� पा�े भ�न ु ु ू ु
केशरी मधर दध ठेवले. कोणालाही िदसणार नाही अशा अ��य जागेमधन ु ूू
मरली पगंी वगैर ेवा�ांचे नादमधर सर िननाद लागले. हेमांिगनी हेमच�ंाला धीर ु ु ू ू ू
दते यमदताची वाट पाहात बसली.ू

यम दरबारात एकच धांदल उडाली. कराल, िवकराल, कालमख व काल��ा ु
या चार भयकंर यमदतांवर हेमच�ंास आणणेचे काम सोपिव�यात आले.ू

यम राजानी �थम कराल यास पाठिवले. तो वेळेत परत आला नाही �हणन ू
िवकरालाची रवानगी झाली. तोही आला नाही ते�हा कालमखास पाठिवले. ु
�याचाही प�ा नाही �हणन काल��ा रवाना झाला. तोही बेप�ा झाला. यमराज ू
िचडले. सतं ापले व �वत: रडेयावर आ�ड होऊन घटना�थळी आले, �यांनी ्
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‘‘महाराज, राजप�ा�या अपम�यची वेळ टळली आहे. आता आपण यमपाश ु ृ ू
टाक शकणार नाही व टाकले तरी ते राजप�ास बांध शकणार नाहीत. ू ु ू
राजक�येचे चातय� �शसंनीय आहे. नाग कशाने ल�ध होईल हे जाणन ितने सव� ु ु ू
�यव�था केली व नाग�पी यमदतांची मा�ा चाल िदली नाही."ूू

अस�ंय िद�यां�या लखलखाटाने �यांचे डोळे िदपले. मंजळ सर िननादानी ू ू
ते डोल लागले. धनराश�चा मोह होऊन �यावर बसन डोल लागले. मसालेदार ू ू ू
दधा�या सगधंाने मोह�न जाऊन दध �ाशन केले. एवढे झा�यावर �यांना ुु ू
आप�या कामाचे �मरण झाले. ते धनराशीव�न उठ लागले तो िच�ग� ज�म ू ु
मरणाची चोपडी घेऊन हजर झाला.

आपले वहान रडेा याला यमनातीरी चरावयास सोडले. काल, भजगं कालीचे ु ु
�प घेऊन महालात �वेश केला.

महाराज, या अभािगनीसाठी �वतः धावन आलात. मला चडेदान िदलेत ू ु
यात मला सतंोष आहे. मला काही नको. पण महाराज, या तम�या मलीची एकच ु ु
न� िवनंती आहे. आि�न व� �योदशी िदवशी �दोश काळी दीपो�सव क�न, 
धनदौलतीची व गराढोरांची यथासांग पजा करतील �यां�या घरी िनदान ु ू
�यािदवशी तरी अपम�य घड नयेत. सव� चराचर स�ी आनंदमय �हावी. एवढाच ृ ृू ू
आशीवा�द �ावा. यापे�ा मला अ�य काही मागावयाचे नाही. सव� जग सखी तर ु
आ�ही सखी आिण हा िदवस " धनतेरस' या नावाने वाखाणला जावा. सवा�नी हा ु
सण आनंदाने साजरा करावा एवढीच िवनंती आहे.

"तथा�त' " त�या िवनंती�माणे सव� घडेल' असे बोलन यमराज िच�ग� व ु ु ू ु
चारी यमदत अतंधा�न पावले. यवरा�ी हेमांिगनीने यवराजाचा अपम�य ु ु ृ ूू
टाळ�याची वाता� वा�या�माणे सव�� पसरली. सव�� उ�साहाला उधाण आले. 

यमदतांनी व यमराजांनी आपले स�य �व�प �कट केले. हेमच�ं व ू
हेमांिगनीने �यांना सा�ांग नम�कार घातला, “मली, त�या �सगंावधानाने व ु ु
चातया�ने यमदतानाच न�हे तर मलाही भारावन सोडलेस. ध�य आहे तझी! मी ु ू ुू
�स�न झालो आहे. तला हवा तो वर माग” यमराजांनी सांिगतले.ु
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(वा.िव.कलकण� : दसरा-िदवाळी [सपंादक : सरोिजनी बाबर])ु

यवराज व यवरा�ीची ह�ीव�न वाजत गाजत िमरवणक काढ�यात आली. ु ु ू
आनंदो�सवाला भरती आली. हसं राजा�या व हैम राजा�या रा�यभर एक 
स�ाह उ�सव साजरा कर�यात आला. हसंराजाने अपार अ�नदान, व�दान 
केले व धनदान केले. हसं राजाला मलगा न�हता. �याने आपले रा�य हेमच�ंास ु
िदले.
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आटपाट नगर होतं, ितथं एक भाऊ रहात होता. �याला एकलती एक बहीण ु
होती. दोघांचा एकमेकांवर भारी जीव असायचा. तर एकदा काय झालं क�, �ा 
भावा�या घरी �याची ही बहीण माहेरपणाला आली, भावाला मोठा आनंद 
झाला. फार िदवसांनी बहीण भेटली �हणन तो हारखन गेला. बिहणीसाठी काय ू ू
क� िन काय नको अस ं�याला झालं. �हणन तो आप�या बायकोला �हणाला ू
कसा, “अग, आज चांग�या पो�या कर परणा�या. मा�या प�ं�ला माझी बहीण ु
बस द.े" तशी ती �या�या त�डावर “बराय' �हणाली. पण ती पडली मलखाची ू ु
�ाड. ितनं नव�याच ं ऐकलं नाही. �या�या एकटयापर�या व आप�यापर�याच ् ु ु
तेवढया परणा�या पो�या के�या. आिणक बिहणीसाठी कणक��या क�डया�या ् ्ु
रोटया के�या.्

1.26 BaawWbaa_ja

ितथं ितनं चोळी पातळ घेतलं; पण कशाव�न तरी वाद झाला. 
दकानदारावर ती कडाडली, “माझी मला खळखळी द ेिन तझी पातळ चोळी घे." ुु

सैपाक झाला. पाट मांडला. भाऊ जेवायला बसला. बिहणीला �हणाला, 'ये 
बाई, सगं ंजेव या.” पण �याची बायको �हणाली, "अ ंह!ं बा�या माणसां�या ू
प�ं�ला कठं बायका बस�यात �हय? मी हाय क� िदवानसाबासगं ंजेवायला? ु
तमी जेवा �होर ंबघन." �ाला ते खर ंवाटलं. तो जेवला खावला. िनघन गेला. ु ू ू
पण बिहणी�या ताटातील क�डयाची रोटी ितला जाईना. ती उपाशीच रािहली.्

होता होता चार िदवस असेच आले न गेले. बहीण िबचारी कंटाळली. ्
उपासमार तरी कठवर काढायची? पण भावाला बोलली नाही. घरी जाते ु
�हणाली. भावानं आ�ह केला. चार िदवस आणखी रहा �हणाला पण नाही 
�हणाली. गेलं पािहजे �हणन ितनं नेट धरला. �हणन मग हा चोळीपातळ आणाव ंू ू
�हणन बाजाराला िनघाला. तर बायको आडवी आली. �हणाली, “त�ही नको ू ु
जाऊ. मी आणते.'' आिणक �वतः बाजारात गेली.
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इत�यात बहीण घरी गेली. ितनं चलीवरचा हडंा उचलन खाली उतरला. ु ू
बघतेय तर हडंा वजनदार झालेला आिण सो�यानं ग�च भरलेला! ितच ंभान 
हरपलं. नव�याला सांगत गेली. अशानं अस ंझालं �हणाली. दवे पावला �हणन ू

तर अधा� िन�मा र�ता ओलांड�यानंतर ितच ंबारकं पोरग ंभक लागलीय ू
�हणालं, �हणन ही थांबली. गोठोडं उघडलं, बघतीय तर शेणकटं ! आता काय ू ु
कराव?ं पोरानं तर रडन रडन हैदोस घातला. काय तरी, कठं तरी गवसतंय का ू ू ु
बघाव ं�हणाली. उठन िविहरीकडे िनघाली. रड रड रडली. तशी शकंरपाव�तीला ू
काळजी पडली. �यांनी माणसाच ं�प घेतलं. िह�यासमोर ते आले. काय पािहजे 
�हणन �यांनी िहला िवचारलं. तशी िहनं झाली गो� साईनसगंीत दवेा�या ू
कानावर घातली, आिणक �हणाली कशी, “पोराला काय घाल खायला? गांवचा ू
प�ला लई लांब हाय अजन."ू

इकडे तोवर शेजारणी जम�या. काय िशजत लावलंय �हणा�या. कणाला ु
दाद लागली नाही. आप�यातच कजबज�या. माघारी गे�या. चलीवरचा हडंा ु ु ु
उघडन बिघतला तर मोकळा िदसला �हणन पटपटत गे�या.ू ू ु ु

झालं, ितथं ही मारामरी जपंली. तशी ही रडत ओरडत घरी आली. अशानं अस ंु
झालं �हणन ितनं हा मोठा आकांत मांडला. तशी बहीण �हणाली, “नको चोळी ू
पातळ! तशीच जाईन मी.'' मग भाऊ �हणाला, ‘लाटीव वडया ने भाकर तरी द े्
बांधन, वाटंला ह�ईल.''ू

�यामळे मग पाव�ती �हणाली, "�या शेजार�या म�यात जा. ितथं तला एक ु ु
मोठा भोपळा िदसेल. तोडन घे. घरी ने. िच�न उकडत घाल. त�या मनासारखं ू ु
ह�ईल." िहनं तस ंकेलं. घरी गे�याबरोबर िबगीनं भोपळा िच�न चलीवर िशजत ु
ठेवला न नदीला पाणी आणायला गेली.्

�यावर िहनं “ह�'ं �हटलं, पण वडया भाकरी�या ऐवजी ितनं एका फड�यात ्
शेणकटं बांधली. बिहणीला िबचारीला काय माहीत िहचा कावा? ती मकाटयानं ्ु ु
हे गाठोडं घेऊन िनघाली. ओझ ंलागलं तशी थबकली, बोलली मा� नाही. 
भावजयीकडे बघन तशीच वळली.ू
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हरखली. ितनं कोरभर भाकरीएवढा सो�याचा तकडा काढन घेतला. बाजारला ु ू
गेली. दािगने केले. सामानसमान आणलं. कपडाल�ा केला.ु

बहीण जेवली नाही. मलांना ितनं जेव घातलं, नव� याला जेव घातलं. काम ु ू ू
आव�न ती समईजवळ आली. आिण आता भाऊ ित�या डो�यात दगड 
घालणार ितत�यात ही �हणाली कशी, ‘‘ऐक समईबाई, फार िदसांनी भावाला ु
भेटायला गेले. भाऊ परणाची पोळी कर �हणाला. पण भावजयीनं मला ु
क�डयाची रोटी वाढली. भावा�या प�ं�ला बस िदलं नाही. भावाला लगडं चोळी ् ू ु
क� िदली नाही. खळखळीवर भांडण काढलं. केला सौदा मोडला. आिणक बर ंु ु
का समईबाई, मी यायला िनघाले. भाऊ �हणाला, लाटीव वडया ने, भाकरी ने. ्
िहनं शेणकटं बांधन िदली. वाटेवर पोरग ंरडलं, भक लागली �हणालं, पण गाठडं ु ू ू ू
सोडतीया तर अग,ं आत शेणकटं बर ंका? दवेाला दया आली. शकंरपाव�ती ु
माणस होऊन आली. मला भोपळा िदला. घरी नेऊन व िच�न िशजवा ू
�हणाली. मी तस ंकेलं. हडंा सो�यानं भरला. नशीब उजाडलं. मी घर सजवलं, 
दािगने केले, चांगलं लगडं घेतलं आिणक बर ंका समईबाई, भावजयीनं घरच ंु
गाठडं चोरलं �हणन मा�यावर आळ घेतला. भावाचे कान भरले. आिणक बर ंू ू
का समईबाई तो मला मारायला आता आलाय! तळीवर दगड घेऊन बसलाय. ु
यदंाची हीच माझी भाऊबीज. समईबाई, मा�या भावाला सभंाळ. उदडं आऊ� 
द,े िदवाळी त�या �पानं आलीय.''ु

होता होता मग एकदा काय झालं क�, एका बाजारात भावजयीनं ितला 
बिघतलं. ित�या अगंावरचा चांगला कपडाल�ा आिण दागदािगना बघन ितला ू
मोठं नवल वाटलं. एवढं िहनं कठन आणलं �हणाली. आिण मग ितनं आप�या ु ू
घरच ंगाठोडं िहनं चोरलं �हणन ित�यावर आळ घेतला. नव� याचे चांगले कान ू
भरले. नव� याला पण ितच ं बोलण ं खर ं वाटलं. तो बिहणीवर रागावला. 
तावातावानं ित�या घरी आला. भला मोठा दगड घेऊन आला. जेवला नाही. 
बोलला नाही. बिहणीची नजर चकवन एका तळीवर जाऊन बसला. बिहणीला ु ू ु
मारायला टपला.
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(सरोिजनी बाबर : दसरा-िदवाळी)

भावानं हे सार ंऐकलं. तो उठला. गिहवरला. दगड बाजला टाकला. धावत ू
बिहणीकडे आला. �यानं बिहणी�या पायावर डोकं ठेवलं. ढसाढसा रडला. 
झाली गो� समजली �हणाला. चक� झाली बोलला.ु

बिहणभाऊ कडकडन भेटले. �ेमाने बोलले बसले. समाधानानं जेवले ू
खावले. �यां�या मनाला आनंद झाला. भावानं बायकोला बेदम ठोकली. सारी 
धनदौलत बिहणीकडे घेऊन आला. �हणाला, “ही घे भाऊबीज'' पण बहीण 
शहाणी होती. “बोललास �यातच पोट भरलं' �हणाली. ितनं भावजयीला 
बोलावन ितचा स�मान केला. भावाची धनदौलत ध�का न लावता परत िदली. ू
�हणाली, “भाऊ भेटला. प�ं�ला जेवयाला िमळालं. भाऊबीज साजरी झाली."

सगळीकडे मग आनंदी आनंद झाला. आमची कहाणी सपंली. तमची तहान ु
भक हरपली.ू
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1.27 krWNaa1.27 krWNaa
(जैन लोककथा)

इत�यात एक �ेतांबर जैन मनी िभ�ा घे�यास आले. ितने िवचार केला क�, ु
मन�ना तर �वादाशी काही घेण ंदणे ंनसतं. तर का नाही, यांनाच भाजी दवेन ु ू
टाकावी, आिण ितने तसेच केले.

मनी भाजीचे भांडे घेवन जगंलात गेले आिण एका िनज�न�थानावर ते �रकामे ु ू
क� लागले. �यांनी थोडी भाजी ओतलीच होती क� काही मं�या तेथे आ�या ु
आिण ती भाजी खाऊ लाग�या. पण चाटताच �या मं�या तेथेच म�न पड ु ू
लाग�या. हे पाह�न मनी िवचार क� लागले क� मी िजथे पण ही भाजी टाक�न ु
ितथे कोणी न कोणी �ाणी खाईल आिण मरले. माझा मिनधम� हेच सांगतो क� मी ु
कोण�याही जीवाचे �ाण घेव नये. यावर एकच उपाय आहे क� मी �वतः ही भाजी ू
खावी आिण �ा�यांवर क�णाभाव असणा�या मन�न� असचं केलं.ु

(मनोहर सराफ : दशेोदशेी�या लोककथा)

जे�हा मनी िभ�ा घेवन आप�या िनवास�थानी आले आिण इतर मन��या ु ू ु
बरोबर जेवावयास बसले. ते�हा �यांना िदसले क� भाजीत तर एक पाल म�न 
पडली आहे. हे पाह�न आचाया�नी लागलीच आदशे िदला क� ही भाजी दर ू
जगंलात फेकन �ा. कारण ही िवषारी झाली आहे.ू

एका कटंबात तीन भाऊ होते. �यां�या बायका आळीपाळीने �वयपंाक ु ु
करीत असत. एके िदवशी लहान सनेला �वयपंाक करावयाचा होता. �या ू
िदवशी ितने िवचार केला क� आज मी असा �वयपंाक करते क� सगळेजण बोटे 
चाटन जेवतील. ितने बरचे पदाथ� तयार केले. पण जे�हा भोप�याची भाजी ू
चाखन पािहली ते�हा ितला ती कड वाटली. ितने ती भाजी एक�कडे ठेवन दसरी ू ू ू ु
भाजी बनिवली.

1.27 krWNaa
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1.28 paurWVaaTaQ1.28 paurWVaaTaQ1.28 paurWVaaTaQ
(जैन लोककथा) 

ितघे िम� परदशेात गेले आिण एका शहरातील बगी�यात थांबले. विणक 
प�ास जेव�याची �यव�था कर�यास सांग�यात आले. विणक प� एका ु ु
वा�या�या दकानावर गेला. �या िदवशी कोणतातरी सण होता आिण दकानात ु ु
इतक� गद� होती क� तो वाणी सव� �ाहकांना लवकर िकराणा दवे शकत न�हता. ू
ते�हा विणक प� �या�या दकानात थांबन �ाहकांना मीठ, तप, तेल, गळ इ. व�त ु ू ू ु ूु
बांधन दवे लागला.ू ू

दस�या िदवशी मं�ी प�ाची पाळी होती. तो �यायालयात गेला ते�हा तेथे ुु
खटला स� होता. दोन सवत�म�ये भांडण स� होते. एका सवतीला मलगा ु ु ु
होता परतं �या सवतीस मलगा न�हता ती �या मलाचे अ�यतं �ेमाने पालन ु ु ु
पोषण करीत होती. �यामळे तो मलगा आप�या आईजवळ पण जात न�हता. ु ु
एक िदवस दोघ�म�ये भांडण जपंले. दोघी �हणत हो�या क�, “हा माझाच मलगा ु ु
आहे.” �यायाधीश पण बचक�यात पडला. ते�हा मं�ीप�ाने िवनंती केली क�, ु ु
“जर तमची आ�ा असेल तर मी �ा खट�याचा िनण�य दवे शकतो.”ु ू

वा�याने िहशोब केला तर �या िदवशी �याला बराच नफा झाला होता. �याने 
विणक प�ास जेवणासाठी िनमंि�त केले. परतं तो �हणाला, “माझे अजन दोन ु ु ू
िम� आहेत.” �या वा�याने �या�या िम�ांना दिेखल बोलावन �यांना जेवण, िवडा ू
दऊेन स�कार केला आिण �याला पाच �पये िदले.

एका शहरात तीन िम� रहात होते. एक राजप�, एक मंि�प� आिण एक ु ु
विणक प�. एकदा ितघहंी एक� आले आिण िवचार क� लागले क� कोण ु
कशामळे िजकंला आहे. राजप� �हणाला, “मी आप�या प�यामळे िजकंलो ु ु ु ु
आहे.” मं�ीप� �हणाला, “मी आप�या बि�बळावर िजकंलो आहे.” विणक प� ु ु ु
�हणाला, “मी आप�या चतराईने िजकंलो आहे.’’ु
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ितस�या िदवशी राजप�ाची पाळी होती. तो आपले भा�य अजमव�यासाठी ु
िनघाला. िदवसभर भटकत रािहला आिण शेवटी येवन िम�ांना �हणाला, ू
“िम�ांनो, मला वाटतं क� मा�या प�याची, मा�या भा�याची जागा आपले ु
रा�यच आहे. आपण तेथेच परत जावे.”

�यायािधशाने होकार दतेाच मं�ीप� दो�ही सवतीना बोलावन �हणाला, “जर ु ू
त�ही खर ंबोलला नाही तर आ�ही या मलाचे दोन तकडे क�न दोघ�ना अध�-ु ु ु
अध� वाटन दवे.”ू ू

�यायािधशाने ओळखले क� हा मलगा कोणाचा आहे. �या मं�ीप�ाचा �यांनी ु ु
स�मान क�न �याला एक हजार �पयाचे ब�ीस िदले.

हे ऐकताच मलाची आई रडत रडत �हणाली, “मला मलगा नको आहे. यास ु ु
मा�या सवतीला दवेन टाका. जर हा िजवतं रािहला तर मी कमीत कमी �याला ू
पाह� तर शकेन.” 

(मनोहर सराफ : दशेोदशेी�या लोककथा)
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1.29 savaaQta vaaqQo vastaU1.29 savaaQta vaaqQo vastaU

“दस�याचा क�बडा त कापला. तला लाज कशी वाटली नाही. लोकांना ू ुु
कळलं तर ते काय �हणतील. त माझे नाव डबवयास िनघाली आहेस क� काय? ू ु
कोणाला िवचारलं तरी होतं का?” मौलवी �हणाले. 

एक मौलवी होत.े �यानंी सगळीकडे आप�या �ामािणकपणाचा �चार �सार 
केला. मशीदीत बसन िदवसभर मलानंा िशकिवत असत आिण जी फ� िमळे �यात ू ु
आपला उदर िनवा�ह करीत अस.े एक िदवस स�ंयाकाळी ते घरी आले आिण 
प�नीला �हणाल,े “आज काय �वयपंाक केला आह.े फार भक लागली आह.े”ू

“क�बडा कठन आणला?” मौलवीनी िवचारले.ु ू
“स�ंयाकाळी आप�या अगंणात एक क�बडा उडन आला; मी �याला कापले ू

आिण िशजिवले.” प�नी �हणाली.

प�नीने र�सा वाढला. मौलवीने सगळा र�सा सपंिवला आिण �हणाले, 
“थोडा र�सा अजन वाढ.”ू

“बर,ं बर,ं मसाला कठन आणला?”ु ू

प�नी भांडच घेवन आली. आिण वाटीत र�सा ओत लागली तर एक दोन ू ू
बोटया �यात पड�या. ती चम�याने �या बोटया काढ लागली. तर ते �हणाले, ् ् ू
“राह� द,े �या बोटया आपोआप येत आहे �या येव द.े �यांना तर मी न �वतः घेत ् ू

“मी सपंण� ग�लीत सग�यांना िवचारलं, तो कोणाचाही न�हता. ते�हाच ू
कापला.”

“बर,ं ठीक आहे. मी कोणा दस�याचा क�बडा खात नाही. मसाला आपलाच ु
आहे �हणन त फ� र�सा वाढ.” मौलवीजी �हणाले. ू ू

ती �हणाली, “आपण जेवावयास बसा. मी क�बडा बनिवला आहे.”

“मसाला तर घरात होताच”

1.29 savaaQta vaaqQo vastaU
(उ�र�दशेची लोककथा)



   ।   127 

paaEraiNak gaaeVoa_

gggaaaaaaeeeVVVoooIII ///cccyyyaaaa a a gauhetagauhetagauheta

सकाळी उठन पाहतात. तर पखं गायब. अ�यतं आनंिदत होवन ते इमाम ू ू
साहेबांकडे गेले. कारण िवचारले ते�हा इमाम साहेब �हणाले, “त�हाला मािहतच ु
आहे, सावकाराचा �यवसाय �याजाने पैसे दणेे आहे. �या�याजवळ गरीबां�या 
�याजावर एक� झालेला पैसा आहे. जेवणावळ ही �याच पै�यातन िदली आहे. ू
�याजापे�ा कोणतीही वाईट व�त नाही. �हणन तमचे पखं गायब झाले आहेत.”ू ू ु

मौलवी�या ल�यात आले आिण �यांनी भिव�यात स�य आिण 
�ामािणकपणाने जग�याची शपथ घेतली.

सकाळी झोपन उठले तर काय पाहतात क� �यां�या पाठीवर क�बडयाचे पखं ्ू
उगिवले आहेत. ते घाबरले. आिण चादर पांघ�न मशीदीत मलांना िशकवायला ु
आले. इमाम साहेबांनी िवचारले, “काय बर ंवाटत नाही का? चादर का पांघरली 
आहे. �यांनी आपले दःख इमाम साहेबांना सांिगतले.” ु

इमाम साहेबांनी उपाय सचिवला क� उ�ा त�ही वाईटातील वाईट व�त खा ु ु ू
तरच तमचे पखं न� होतील.ु

आहे, न त दते आहेस. ते�हा यात काही पाप नाही.” या�माणे ब�याच बोटया ्ू
�यां�या वाटीत आ�या. �यांनी पोट भ�न �या खा�या.

मौलावी शोधात िनघाले. भकेने बेजार होवन बाजारात िफरत होते.  �यांनी ू ू
पािहले एका सावकारा�या घरी जेवणावळ स� आहे. �याने मौलवीज�ना आ�ह ु
केला. एकाह�न एक चांगले प�वा�न पाह�न ते जेवावयास बसले. पोटभर जेवण 
केले.
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1.30 MaavaNabaaL1.30 MaavaNabaaL

आई �हणाली, “ते आ�हाला ठाउक का नाही? आ�ही उभयता �हातारी 
माणस,ं �यात आधंळी. आमच ं सव� काही त �ेमाने करतोस. आ�हाला ू
�णभरही िवसरत नाहीस. सव� �कारची सेवा करतोस. त�यासारखा मातभ� त ु ृ
आिण िपतभ� त मलगा आ�हांस िमळाला आहे, ही दवेाची कपा. पण ..”ृ ु ृ

“हा काय त�या जवळच आहे", �ावण �हणाला.ु

“हा आलो, काय पािहजे आई तला?” �ावणाने िवचारले.ु

1.30 MaavaNabaaL

“बाळ �ावणा", आईने हाक मारली. “कोठे आहेस त?”ू

“असा जवळ ये बर"ं , आई �हणाली.

आई �हणाली, “हे बघ, मी आिण तझे वडील आता अगदी िपकली पाने ु
झालो आहोत. के�हा गळन पड, ते कळायचेही नाही. ते�हा, �यापव�....”ू ू ू

“�यापव� काय? आई मी तझी कोणतीही इ�छा अपरी ठेवणार नाही.” - ू ु ु
�ावण �हणाला .

“बाबा, त�ही तरी सांगा हो. माझ ंकाही चकलं आहे का? सेवेत काही कमी ु ु
तर पडलो नाही?”

“नाही र ेबाळा, त�या आई�या मनांत काशी या�ेला जावयाचे आहे. तला ु ु
क� �ायला ितच ंमन तयार होत नाही.” �ावणाचे बाबा �हणाले.

“त करशील र,े �हणनच सकंोच वाटतो. तला िकती �ास �ायचा!”ू ू ु

“�यात कसले क�? बाबा, आई, आपण उ�ाच िनघायचे.”
“अर,े पण आ�हांला चालणे कसे होणार? बैलगाडीचे हादर ेआ�हांस सहन 

होणार नाहीत.”

“पण काय आई?, मी तमचा मलगा आहे. मलाने मातािपतरांची सेवा केलीच ु ु ु
पािहजे. ते �याचे कत��यच आहे. पण आई, तला काय हवे ते सकंोच न करता ु
सांग. बघ मी तझी इ�छा पण� करतो क� नाही.” - �ावण �हणाला.ु ू
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“मी आयो�येचा राजा दशरथ. श�दवेधाची िव�ा मला येत नसती, तर िकती 
बर ंझालं असतं! हा �सगं टळला असता.”- राजा �हणाला.

“�याची �यव�था मी करतो. त�ही काही काळजी क� नका.” �ावण ु
�हणाला. दस� या िदवशी आप�या व� व अधं  मातािपतरांना घेऊन �ावणाने ृु
काशीचा माग� धरला. �याने एक कावड केली. ित�याम�ये �याने �यांना बसवले. 
ती खां�ावर घेऊन तो माग� आ�म लागला. बरचे िदवसानंतर तो एका घनदाट ू
अर�यात आला. माता िपतर ेथक�यामळे �याने अर�यातच म�काम करावयाचे ु ु
ठरिवले. �यांना तहान लागली �हणन तो लोटा घेऊन पाणी आण�यासाठी ू
नदीवर गेला.

याच वेळी आयो�येचा राजा दशरथ �याच अर�यात आलेला होता. नदीवर 
पाणी िप�यासाठी िह�ं �ाणी आले क� �यांची िशकार करावयाची �हणन ू
नदी�या तीरावरील एका झाडावर धन�यास बाण लावन बसला होता.ु ू

�ावण नदीवर आला. �याने लोटा धतला आिण तो पा�यात बडिवला. ु ु
लोटयात पाणी भरताना �याचा आवाज झाला. दशरथ राजाने तो आवाज ्
ऐकला. �याला वाटले, ह�ीच पाणी िपऊ लागला आहे. आवाजा�या िदशेने 
�याने बाण सोडला आिण "आई ग!” अशी आत� िकंकाळी �या�या कानावर 
पडली. घात झाला असे वाटन तो घाईघाईने नदीवर आला. �ावणा�या ू
बरगडीत बाण घस�याचे �याला िदसले. र� त भळाभळा वहात होते. धावत ु
जाऊन �याने �ावणाचे म�तक आप�या मांडीवर घेतले.

“कोण त? अशा रा�ी या अर�यात काय करीत होतास?” - दशरथाने ू
िवचारले.

“मी �ावण. मा�या व� आिण अधं मातािपतरांसाठी पाणी �यायला आलो ृ
होतो. पण आपण कोण?” �ावणाने �ीण आवाजात िवचारले.

“झालं ते झालं. होणार ंकधीच टळत नाही. आता अस ंकरा महाराज, हा 
कशीत घसलेला बाण काढा. फार वेदना होताहेत हो. अन  मग हे पाणी घेऊन ्ु ु
मा�या आईविडलांना �ा. मा� काही बोल नका. त�ही �ावण नाही, हे �यांना ू ु
कळणार नाही.”
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राजाने सांिगतले क�, बाण बाहेर काढ�याबरोबर त मरण पावशील. तला मी ू ु
आयो�येस नेतो व राजवै�ाकडन उ�म औषधे दऊेन बरा करतो. पण �ावणाने ू
ते ऐकले नाही. या वेदनेपे�ा म�य बरा, असे तो �हणाला. नाइलाजाने राजाने ृ ू
बाण बाहेर काढला. िव�हळत िव�हळत मातिपतभ� त �ावणाने "आई! बाबा!” ृ ृ
करीत �ाण सोडला.

दशरथ पाणी घेऊन �ावणा�या मातािपतरांकडे आला. �याची चाह�ल 
लागताच आई �हणाली, “बाळा, िकती र ेवेळ झाला तला! िकती क�तोस त ु ू
आम�यासाठी! बाळा पाणी िमळेना का ? फार दर जावे लागले का र?े” दशरथाने ू
त�डातन चकार श�द न काढता लोटा आई�या हाती िदला. पण ती माऊली ू
पाणी न िपताच �हणाली, “ बाळ, बोल ना र.े रागावलास आम�यावर? तला फार ु
�ास दते आहोत आ�ही. पण काय क�? रागावलास �हणन बोलत नाहीस, ू
होय ना? त बोल�यािशवाय आ�ही पाणी िपणार नाहीत.”ू

तहानले�या �या व�ांनी पाणी �यावे �हणन दशरथास बोलावे लागले. ृ ू
�याचा आवाज ऐकताच दोघेही एकदम �हणाले, "कोण त? आमचा बाळ कोठे ू
आहे? सांग काय केलंस त �याला?” दशरथाला सव� हिकगत सांगावीच लागली. ू
ती ऐकताच �या दोघांनी एकच आकांत मांडला. “ बाळ, आ�हाला सोडन कसा ू
र े गेलास? आ�हा आधं�यांची काठी गेली! बाळ िकती क� पडले र े तला ु
आम�याकरता! आिण आम�यासाठी �ाणही िदलास र!े त�यािशवाय आ�ही ु
िजवतं तरी कसे राह�? बाळ �ावणा, �ावणा...”

दशरथाने �यांचे सां�वन कर�याचा �य�न केला. पण �यामळे ती दोघे ु
�या�यावरच उसळली आिण सतंापाने �हणाली, “आमचा एकलता एक मलगा ु ु
त मारलास. आ�ही तर आता जगत नाहीच; पण ल�ात ठेव, आम�यासारखाच ू
त प�शोकाने मरशील. आमचा शाप आहे तला.” आिण थोडयाच वेळात �यांनी ्ू ु ु
प�शोकाने �ाण सोडला. ध�य मातिपतभ� त �ावण आिण ध�य ती मातािपतर!ेु ृ ृ

[ 'बालसधा', प�तक ३ र,े कना�टक सरकार, १९७७, प. १२०-१२४]ु ु ृ
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1.31 YaaEmya va wpamanyaU1.31 YaaEmya va wpamanyaU

फार �ाचीन काळी धौ�य या नावाचे एक महान ऋषी होऊन गेले. ते आप�या 
िश�यांना केवळ �ान दते नसत, तर �ाना�या जोडीला �यवहार िशकवीत 
असत. �यासाठी िश�यांना आ�मात पडतील ती कामे करावी लागत. कामे 
करीत असताना �यांना आपोआपच �यवहार�ानही �ा� होई; आिण �यांची 
शरीर ेस�ढ बनत. धौ�य ऋष��या आ�मातील सव� िश�यांत उपम�य, वेद ु ू
आिण आ�णी हे तीन अ�यतं बि�मान आिण आ�ाधारक िश�य ग�ज�चे फार ु ु
आवडते होते. िव�ेसाठी उपम�य जे�हा आ�मात होता, ते�हा धौ�यांनी ू
�या�याकडे गाई चार�याचे काम सोपिवले. या कामािनिम� उपम�यला ू
रानावनात, अर�यात, इकडे ितकडे िहडंावे लागे. तेथील श� हवा, िनम�ळ ु
पाणी, यामळे उपम�य थोडयाच िदवसांत चांगला ध�प� िदस लागला. एके ्ु ू ु ू
िदवशी ग�ज�नी �याला िवचारले, “बाळ उपम�य, त रानावनात वणवण ु ू ू
िहडंतोस; उ�हाने, �माने थकन जातोस; �यामळे खर े �हणजे त अश� त ू ु ू
�हायला पािहजेस. परतं, त तर िदवस�िदवस चांगला ध�प� होत चालला आहे, ु ू ु
याचे कारण काय बर?े”

1.31 YaaEmya va wpamanyaU

�याला म�येच थांबवन आचाय� �हणाले, “ छे! छे! हे तझे करणे मळीच बरोबर ू ु ु
नाही. आ�मात तला पोटभर खायला िमळत असताना िभ�ा मागणे अगदी ु
चक�चे आहे. खर ं�हणजे, िभ�ा�न सा� या आ�माला िमळाले पािहजे. आता ु
येथन पढे आ�मात तर तला भोजन िमळणार नाहीच; िशवाय िमळालेले सव� ू ु ु
िभ�ा�न त मला आणन िदले पािहजेस.” धौ�यांना उपम�यची परी�ा ू ू ू
�यावयाची होती. �हणनच �यांनी अशी कठीण अट उपम�यला घातली.ू ू

उपम�यने मोठया िवनयाने उ�र िदले, “ग�वय�, आ�मात तर मी यथे�छ ्ू ु
खातोच; िशवाय गावात गे�यावर िभ�ा मागन िमळेल ते पण मी मनसो� त ू
खातो, यामळे.”ु
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उपम�यने खर ेते सांिगतले. “आचाय�, �या िदवसापासन मी गाईचे दध िपतो. ू ू ू
�यामळे माझी भक तर भागतेच, िशवाय गाई चार�याचे �मही नाहीसे होतात.”ु ू

उपम�यने ग�ंची ही आ�ाही पण�पणे पाळली. दस� या िदवसापासन दध ू ु ू ूु ू
िपणे �याने सोडन िदले. असेच आणखी काही िदवस गेले. ग�ंना �याने 'मी ू ु
आता काय खाऊ?’ असे कधीही िवचारले नाही. धौ�य ऋषी आता हा काय 
करतो, यावर ल� ठेवन होते. उपम�य आता झाडाची पाने खाऊ लागला. परतं ू ू ु
झाडां�या पानांनी पोट कसे भरणार? तो िदवस�िदवस अश� त होत चालला. 
मा� ग�ंची सेवा आिण गायी चार�याचे काम यात मा� �याने कधी चकारपणा ु ु
केला नाही. परतं हळ हळ काही िवषारी झाडां�या पानांमळे �याची ��ी मंद ु ू ू ु
होऊ लागली; आिण पढे तर तो पण�पणे आधंळा झाला. ते�हापासन गाई ु ू ू
चारायला नेणे �याला मोठे कठीण होऊन बसले. 

एके िदवशी िन�या�या सरावामळे �याने गाई चारायला ने�या ख� या; परतं ु ु
आधंळेपणामळे परत येताना �याला उशीर झाला. रा� होऊन काळोख पडला. ु

मनातन धौ�य उपम�य�या खर ेबोल�यावर खष झाले. पण बाहे�न मा� ू ू ू
कठोर होऊन ते �याला �हणाले, “ बाळ उपम�य, ही तर अ�यतं वाईट गो� आहे. ू
गाई आ�मा�या अस�यामळे �यां�या दधावर आ�मात�या सवा�चा अिधकार ु ू
आहे. ते�हा मा�या परवानगीवाचन गाईचे दध िपणे, ही तर श� चोरी आहे. ू ुू
येथन पढे असे क� नकोस.”ू ु

उपम�य अ�यतं आ�ाधारक िश�य अस�यामळे �याने ग�ंची आ�ा श�दश: ू ु ु
पाळली. �यानंतर तो रोज काही न खाता िपता गाई घेऊन जाऊ लागला आिण 
स�ंयाकाळी परत�यावर िमळालेले सव� िभ�ा�न ग�ज�ना दऊे लागला. असे ु
कांही िदवस गेले; परतं उपम�य�या शरीरावर काहीही प�रणाम झालेला नाही ु ू
असे पाह�न धौ�यांना मोठे आ�य� वाटले. एके िदवशी �यांनी उपम�यला ू
िवचारले, “उपम�य, त आ�मात जेवत नाही. स�ंयाकाळी सव� िभ��न ू ू
मा�याकडे दतेोस. तरीही त�या शरीरावर काही प�रणाम झालेला िदसत नाही. ु
आजकाल त खातोस तरी काय? :ू
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उपम�यची ती �ढ ग�भ� ती पाह�न अि�नीकमारांना अिधकच आनंद ू ु ु
वाटला. ते �हणाले, “तझे शरीर िद�य व बलवान बनेल, सव� �कारची िव�ा तला ु ु
�ा� होईल.” इतके �हणन अि�नीकमारांनी उपम�यला �पश� केला आिण ते ू ु ू
अतंधा�न पावले. �या �पशा�बरोबर उपम�य�या सा� या शरीरात चैत�य खेळ ू ू
लागले. हातात ती फळे घेऊन आ�माकडे तो धावत सटला. ग�ज��या पाया ु ु

आधीच अश� तपणामळे �या�या पायांत �ाण उरले न�हते; �यामळे अडखळत, ु ु
ठेचाळत, येता येता तो एका खोल, पड�या अधंा� या िविहरीत पडला. इकडे 
आ�मात गाई परत आ�या तरी उपम�यचा प�ा नाही, असे पाह�न धौ�य ू
काळजीत पडले. गाईही हबं�न वनाकडे चाल�याचा इशारा दऊे लाग�या. 
धौ�य मन�ना अतं�ा�नाने सव� घटनेची जाणीव झाली. आप�या �मख िश�यांना ु ु
घेऊन ते उपम�य�या शोधासाठी बाहेर पडले. बराच शोध क�नही उपम�यचा ू ू
प�ा लागेना. ते�हा "उपम�य, त कठे आहेस?” असा पकारा �यांनी केला. ू ू ु ु
थोडया वेळाने जवळ�याच पड�या िविहरीतन "आचाय�, मी येथे आहे, ् ू
िविहरीत.” असा उपम�यचा थकलेला आवाज आला. महष� धौ�य लगबगीने ू
िविहरीजवळ गेले. सव� क�पना आलीच होती. ते �हणाले, “ व�सा, 
अि�नीकमारांची �ाथा�ना कर. �यांचा मं� मी तला िशकिवलेला आहे. ते �स�न ु ु
झाले �हणजे, तझा सव� �ास दर होईल.”ु ू

उपम�यने �ाथ�ना केली. ग�ंनीही उपम�यसाठी अि�नीकमारांची �ाथ�ना ू ु ू ु
केली व ते आ�मात िनघन गेले. �या �ाथ�नेने अि�नीकमार उपम�यवर �स�न ू ु ू
झाले. �यावेळी िविहरीत सव�� �काश पसरला व उपम�य बाहेर आला. ू
अि�नीकमार �याला �हणाले, “तझी ग�भ� ती, सेवा, िन�ा व कत��य�ेम पाह�न ु ु ु
आ�ही �स�न झालो आहोत. त�यासाठी आ�ही ही मधर फळे आणली आहेत; ु ू
ही खा��याने त सव� �ासांतन म� त होशील.”ू ू ु

उपम�य न�तापव�क �यांना �हणाला, “मी आपला अ�यतं ऋणी आहे. ू ू
आपली आ�ा मोडणे उिचत नाही. परतं माझा नाईलाज आहे. ग�ला अप�ण ु ु
के�यािशवाय मी ही फळे खाऊ शकत नाही. मला �मा करा.”
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दस� या िदवशी उपम�य �ानसपं�न होऊन कत�तेने बाहेर पडला. �याला ृूु
िनरोप दतेाना धौ�य ऋष�चे डोळे �ेमा�नंी भ�न गेले होते.ू

पडन आप�या अ�नंी �याने धौ�यांचे चरण िभजवले. आचाय� धौ�यांनी �याला ू ू
�ेमपव�क जवळ घेतले व सद गदीत कंठाने �याला ते �हणाले, “ व�सा, तझी ू ् ु
साधना आज पण� झाली. अि�नीकमार त�यावर �स�न झाले आहेत. सार ेवेद, ू ु ु्
सारी शा�े, सार े�ान, िव�ान यांची तला आज �ा�ी झाली आहे. ती फळे ु
खाऊन टाक.”

[ 'बालसधा', प�तक ४ थे, कना�टक सरकार, १९७७, प. ३-७]ु ु ृ
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1.32 gaurWdiHaNaa1.32 gaurWdiHaNaa

�ाचीन काळी ऋिषमनी िव�ादानाचे काम करीत असत. �यांचे आ�म ु
�हणजे वेदा�यासा�या शाळाच असत. अनेक िश�य आ�मात राह�न 
िव�ा�यास करीत होते. ऋिषमन�नास�ा वेदिव�ापारगंत िश�यांकडे पाह�न ु ु
कताथ� झा�यासारखे वाटे. अ�ययन सपंले क�, काही ना काही ग�दि�णा ृ ु
द�ेयाचा �घात होता. �यािशवाय ग�ंचे ऋण िफटले असे समजत नसत.ु

कौ�स नावाचा एक सल�णी, सशील व सदंर मलगा होता. वेदशा�ाचे ु ु ु ु
अ�ययन करावे अशी इ�छा मनात ध�न तो वरतंत नावा�या एका �े� ू
ऋष�कडे िव�ा�यासासाठी गेला. �याची अिनवार इ�छा पाह�न वरतंतंना मोठा ू
हष� झाला. समहता�वर �यांनी कौ�सला िव�ा िशकवायला आरभं केला. ु ु
वरतंतसारखा �े� ग� आिण कशा� ब�ीचा व ती� �मरणश� तीचा ू ु ु ु
कौ��यासारखा िश�य! मग िव�ादान सफल न �हायला काय झाले! कौ�साने 
मन लावन अ�यास केला. ग� जे िशकवीत ते कौ�स चटकन मखोद गत करी. ू ु ु ्
कालांतराने कौ�स सव� िव�ांत पारगंत झाला. आता ग�ंचा िनरोप घेऊन ु
अ�ययन सपंवावे असा िवचार �याने केला. �यावेळी ग�ंना कोणती ग�दि�णा ु ु
�ावी याचा �या�यापढे �� पडला.ु

�याने ग�स वदंन क�न िवचारले, “ग�वय�, आप�या िव�ादानाने मी ु ु
आपला अ�यतं ऋणी झालो आहे, आपणाला ग�दि�णा �ावी अशी माझी ु
इ�छा आहे; आपण आपली आवड सांगावी. मी ती परी करीन.”ु

1.32 gaurWdiHaNaa
(िवजयादशमीचे सोने)

कौ�सा, मी िव�ा िव�य करणारा ग� न�हे. ग�दि�णा घेणे �हणजे ु ु
अ��य�पणे िव�ा िवकणेच होय. आपला िश�य िव�ेने सस�ंकत झालेला ु ृ
पाह�न जो आनंद होतो, तीच खरी ग�दि�णा होय. ती ग�दि�णा मला पावली ु ु
आहे, मी ध�य आहे.” ग� �हणाले.ु
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परतं ग�दि�णा िद�यािशवाय िव�ा सफल होत नाही, अशी कौ�साची ु ु
भावना अस�याने तो वरतंतंना परोपरीने िवनव लागला. ते�हा वरतंत �हणाले, ू ू ू
“कौ�सा, दि�णा दणेारच असशील तर मी तला चौदा िव�ा िशकव�या आहेत; ु
�या ��येक िव�ेब�ल एक कोटी या�माणे १४ कोटी म�ा आणन द.े पण या १४ ु ू
कोटी म�ा त एकाजवळनच आणन िद�या पािहजेत. दहावीस जणांतन जमा ु ू ू ू ू
के�यास मी घेणार नाही.”

कौ�स त�काळ आयो�येस गेला. �याने रघ राजाची भेट घेतली. ू
सकलिव�ांत �िवण अशा कौ�साच ं�वागत रघ राजाने व राणीने अ�यतं पिव� ू
भावनेने केले. �यांनी कौ�सासार�या िव��े�ाचे आगमन एका उ�सवासारखे 
मानले. दोघांनी कौ�साची पजा केली. पण तेथील प�रसर �याहाळन कौ�साची ू ू
आशा पार मावळन गेली. कारण रघ राजा हा आता िवपल ऐ�या�चा धनी रािहला ू ू ु
न�हता; दान क�न दा�र�याव�थेत आनंद मानणारा योगी झाला होता. ्
नकताच िव�िजत य� क�न �याने आपले भांडार लटवले होते. या रघवशंा�या ु ु ु
राजांचे हे �ीदच होते क�, िदि�वजय करायचा तो उपभोगा�या लालसेने न�हे. 
िदि�वजयाने िमळवलेले धन दान क�न वाटन टाकायचे. हा आदश� रघ राजाने ू ू
पाळला होता.

राजाने कौ�सास िवचारले, “ महाराज, या दासाकडन काय अपे�ा आहे?’ू

ही अट पाळणे कठीण आहे, हे िदसत असनही कौ�साने ती मा�य केली. ग� ू ु
ग�दि�णा घे�यास कबल झाले, याचाच �याला आनंद झाला होता.ु ू

�याने �य�न स� केला. एवढी मोठी र�कम कोठन आणायची? अनेक ु ू
मोठया राजांकडे �याने हे दान मािगतले, परतं �याची गरज परी करणारा ् ु ु
कोणीही �याला भेटला नाही. तो िहरमसला झाला. सिचतं होऊन भटक ु ू
लागला. कोणी तरी �याला सचिवले, ‘कौ�सा, आयो�येचा रघ राजा दानशर ु ू ू
�हणन �िस� आहे. तो कणासही िव�मख करीत नाही, अशी �याची �याती ू ु ु
आहे. �यास भेट, चौदा कोटी म�ा तला सहज िमळतील.ु ु

दीघ� िन:�ास सोडन कौ�स �हणाला, “राजा, मी तम�या स�काराने त� ृू ु
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कौ�साचे िनराशाय� त भाषण ऐकन रघराजास हस आले व तो उद गारला, ु ू ु ू ्
“आपले �हणणे स�य आहे. मी िव�िजत य� के�यामळे अगदी िन�कांचन झालो ु
आहे. तरीही आपणाला चौदा कोटी म�ा लवकरच दतेो, याब�ल खा�ी बाळगा.”ु ्

राजाने �धानाशी स�लामसलत केली. �धानाने राजास सांिगतले क�, 
चौदा कोटी म�ा यांना दणेे अश�य आहे. खिजना �रता झाला आहे. कठनही ु ु ू
करभार यायचा बाक� रािहला नाही. इं�ाकडन मा� सपं�ी यायची आहे. ती ू
आ�यास या �ा�णाची इ�छा पण� करता येईल. �धानाचे भाषण ऐकन रघस ू ू ू
आनंद झाला. इं�ावर �वारी कर�याचा िन�य क�न �याने �धानास तशी 
आ�ाही िदली. �ा�णांस िवचा�न शभिदवस न�क� केला. �ा�णाने आि�न ु
श� दशमी हा िदवस सचिवला. �या िदवशी �वारी के�यास यश�ा�ी न�क� ु ु
होईल, असे सांिगतले.

झालो आहे; तरीपण जे मागावयास आलो आहे, ते न मागता परतणार 
आहे.त�ही माझी इ�छा परी कराल क� नाही याब�ल शकंा वाट लागली आहे.”ु ु ू

“ हे ि�ज�े�ा", राजा बोलला. “आपले काम िकतीही द�कर असले तरी मी ु
करीन. मा�या ि�थतीसबंधंी मळीच काळजी क� नका. आपली इ�छा ु
िन:सकंोचपणे सांगावी. हे ऐकन कौ�साने राजास ग�दि�णेचा सव� व�ांत ृू ु
सांिगतला व �हटले, “मा�या ग�ंनी बजावले आहे क�, दहा घरी िभ�ा मागन ु ू
िमळवले�या १४ कोटी म�ा मला चालणार नाहीत. हे ��य मला एकाच ु
दा�याकडन िमळाले पािहजे. तमची क�त� ऐकन मी तम�याकडे आलो. पण ू ु ू ु
माझी घोर िनराशा होणार असे िदसते आहे.”

हे वत�मान नारदास समजताच तो इं�ाकडे गेला, व �याने ही सव� हिकगत 
�याला कळिवली. इं�ाने लागलीच कबेरास पाचारण केले. रघराजाचा परा�म ु ु
�याला माहीत होता. �याने कबेरास रघराजा�या नगरात सवण�म�ांचा वषा�व ु ु ु ु
कर�याची आ�ा केली. आ�ा होताच कबेराने आयो�या नगरी�या बाहेर शमी व ु
आपटयां�या झाडांवर सवण�व�ी करवली.् ृु

इकडे आयो�येतील लोक रा�ी झोपलेले होते, ते सकाळी उठन पाहतात तो, ू
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कौ�साने उलट कळवले, “राजा, मला ग�दि�णा द�ेयासाठीच ��य हवे ु
होते, �याह�न अिधक ��य घेऊन मी काय क�? मी वेदपठण करणारा �ा�ण, 
पापमलक अशा ��याचा िवटाळस�ा मला नको. माझे काय� झाले आहे. ��य ू ु
आपणाजवळच ठेवा.”

ग�ंना �ावया�या ��याह�न अिधक ��य न घेणारा िन�पह कौ�स व�ं क� ु ृ
गरजेपे�ा अिधक दान पदरात टाकणारा व परत आलेले सवण� नाकारणारा ु
रघराजा अिधक िनल�भी?ु

शमी, आपटयां�या झाडांवर एक सवणा�चा पव�तच तयार झालेला िदसला. सव� ् ु
जण आ�य�चिकत झाले. राजाने �या सव� सवण�म�ा कौ�सा�या �वाधीन ु ु
के�या. ते सव� ��य घेऊन कौ�स ग�ंकडे आला. सा�ांग �िणपात क�न ते सव� ु
��य �याने ग�स अप�ण केले. पण ते ग� ��याची अिभलाषा धरणार ेन�हते. ु ु
�यांनी केवळ १४ कोटी इत�याच म�ा घेत�या व बाक�चे धन परत ने�यास ु
सांिगतले. १४ कोटीह�न अिधक घे�यास �प� नकार िदला.

िन�पायाने उरलेले ��य घेऊन राजाचे दत आयो�येला परत आले. ू
झालेला सव� �कार राजास सांगन �यांनी ते ��य राजापढे ठेवले. पण राजाही ू ु
भोगलोलप व �वाथ� न�हता; ल�मीस तण मानणारा होता. ते ��य �यानेही ृू
नाकारले व कौ�सास िनरोप पाठवला क�, “हे ��य आप�यामळे �ा� झाले ु
आहे, ते�हा ते तमचेच आहे. मला हे नको. आपणाकडेच ठेवावे.”ु

राजाने ��याकडे पाठ िफरवली. शमी�या व आपटयां�या झाडांजवळ ते ्
ठेवन िदले. ते�हापासन शमीची व आपटयाची पाने आपण सोने समजन लटतो ्ू ू ू ु
व वाटतो. दस� याचा �हणजेच िवजया दशमीचा सण सवा��या प�रचयाचा आहे.

[सािह�यसधा, इ. ७ वी, १९७९, कना�टक सरकार, प. ३६-४०] ु ृ
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1.33 gaaeVoI saa/ga[na yau|taa_cyaa caar1.33 gaaeVoI saa/ga[na yau|taa_cyaa caar

�यानंतर सवा�नी िमळन खल केला. याम�ये असे ठरले क�, दय�धनाशी ू ु
बोलणी कर�याक�रता व �याचे मन वळवावे यासाठी एका खास दताची रवानगी ू
करावी. हे काम पार पाड�यासाठी राजकारण धरधंर अशा म�सद�ाचीच ु ु ्
नेमणक करावयास हवी. राजा �पद�या दरबारात सव� �कारची धािम�क क�ये ृू ु
करणारा एक िव�ान व �यवहारी �ा�ण होता. �यास यो�य �या सचना दऊेन ू
दय�धनाशी बोलणी कर�यासाठी पाठवायचे ठरले. पण शांतते�या तहा�या ु
वाटाघाटी चाल असताना य�ाची तयारीही चाल ठेवायची हे राजकारणाचे एक ू ु ू
तं� आहे. �यानसार पांडव य�ाची तयारी क� लागले. कारण �यांना खा�ी ु ु
होती क�, दय�धन कस�याही िवनंतीस भीक घालणार नाही. दय�धनही मोठा ु ु
राजकारणी. �यानेही आप�या बाजने ज�यत तयारी चाल ठेवली. ू ू

पांडवांचा बारा वषा�चा वनवास सपंला. �यानंतर एक वष�भर �यांना 
िवराटा�या म��य दशेात अ�ातवासात राह�न काढावे लागले. हाही खडतर 
काळ सपंला व �यांनी िवराटा�या नगरीस रामराम ठोकला. उप�ल�य नावा�या 
एका नगराम�ये ते उघडपणे वास क� लागले. क�ण आिण बलराम �ारकेह�न ृ
तेथे आले. िम�मंडळ व आ�े� आले. या सवा��या उपि�थतीत अज�नप� ु ु
अिभम�यचे िवराटाची क�या उ�रा िह�याशी मोठया थाटात ल�न पार पडले.्ू

1.33 gaaeVoI saa/ga[na yau|taa_cyaa caar
(महाभारतातील कथा)

ठर�या�माणे �पदचा कशल �ा�ण हि�तनापरास गेला. पांडवांनी आप�या ु ुु
बाज�या लोकांस तयारीत राह�यास सांिगतले. �ीक�णाची भेट घे�यासाठी ृू
�हणन अज�न �वत: �ारकेला गेला. दय�धनास हे कळताच रथा�ढ होऊन ू ु ु
�यानेही �ारकेस �याण केले. दोघेही एकाच वेळेस �ारकेस पोहोचले. भगवान 
�ीक�ण दोघांनाही आधार वाटत होता. �याची मदत �हणजे हमखास िवजय ृ
असे �यांना वाटत होते. 
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“त�या कपा�सादाचा लाभ �हावा यासाठी. य�ात पांडवांना त�या ु ृ ु ु
मदतीची आव�यकता आहे. �हणन येणे घडले.” अज�न न�पणे �हणाला.ू ु

�याने �थम अज�नाचे �वागत केले व �याचे कशल िवचारले. मग ु ु
दय�धनाकडे वळन �याचेही �वागत केले व कशल िवचारले. नंतर उभयतांस ू ुु
�� केला, “आज कसे काय येणे झाले?”

�ारका नगरीम�ये �ीक�णा�या महालात �वेश होणे �यांना मळीच अवघड ृ ु
न�हते. कारण दोघेही �ीक�णाचे आ�च. �यावेळी क�ण गाढ झोपलेला होता. ृ ृ
तो जागा होईपय�त दोघेही तेथेच वाट पहात बसले. �ीक�णा�या डो�या�या ृ
बाजस असले�या सदंर न�ीकाम केले�या शोिभवतं आसनावर, दय�धन ू ु ु
बसला तर अज�न पाया�या बाजस हात जोडन िवन� भावाने उभा रािहला. ु ू ू
साहािजकच �ीक�ण उठला ते�हा �यास �थम ��ीस पडला तो अज�न.ृ ु

�थम दय�धन बोलला, “ �ीक�णा, कौरवपांडवात य� हो�याचा सभंव ृ ुु
िदसतो. �या�सगंी तझी साथ मला हवी. मी व अज�न दोघेही तला सारखेच. ु ु ु
दोघेही तझे आ�च. त�या शयनमंिदरात येतेवेळेस मी आधी आलो. �थम ु ु
आले�यास �थम सधंी, ही जगाची रहाटी आहे. जनाद�ना, त महा�मा आहेस. ू
तच आदश� घालन �ावयास हवा. �हणन धमा�चे पालन कर. मी �थम आलो, हे ू ू ू
ल�ात राह� द.े”

यावर प�षो�माने �हटले, “ ठीक आहे, दय�धना. पण मी उठ�यावर मला ु ु
अगोदर िदसला तो अज�न. �हणन याबात त�हा दोघांचा मजवर समान ह�क ु ू ु
आहे. मी दोघांसही साहा�य केले पािहजे. जगाची रीत अशी आहे क�, बि�सी 
लहानास पिह�यांदा �ायची व मोठयास �या�यानंतर. पण अज�ना त कशासाठी ् ु ू
आलास ते समज द.े”ू

�ीक�ण दोघांसही उ�ेशन �हणाला, ठीक आहे, मा�याकडे �चडं व ृ ू
अिज�ंय असे सै�य आहे. ते एकाने �यावे व दसरीकडे मी जातीने राहीन. परतं ुु
मी �वत: श� हाती धरणार नाही, िकंवा य�ात ��य� भाग घेणार नाही, केवळ ु
यि� त�या चार गो�ी सांगेन. अज�न लहान अस�याने �थम �याने मागणी ु ु
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ते�हा बलराम �हणाला, “छान झाले दय�धना. तझा िवजय असो. पण माझा ुु
पेच कसा सोडव? क�ण �या बाजस आहे, �यािव�� मी उभा ठाक कसा? ृू ू ू
तसेच मी पाथा�सही मदत करणार नाही; माझा नाइलाज आहे, दय�धना. �ि�य ु
धमा�चे पालन कर. या भमीचे राजे तझे गणगान करतात. �ि�या�या ि�दास ू ु ु
जागन य� कर. खर ेपाहता, क�ण व मी दोघेही कौरव-पांडवांचे नातेवाईक ृू ु
अस�यामळे आ�ही यात पड नये, असे मी क�णास िन�न सांिगतले होते; पण ु ू ृ ू
�यास हे पटले नाही.”

करावी.
�ीक�णाने असे सांिगत�यावर दोघेही िवचारम�न झाले. काय िनवडावे हा ृ

खरोखरीच गहन �� होता.
क�णाने िवचारले, “सांग पाथा�, सांग. तला मी हवा क� माझे मोठे सै�य हवे?”ृ ु
�णाचाही िवलंब न लावता नतम�तक होऊन अज�नाने उ�र िदले, ु

“�ीक�णा, मला त हवाच; मग त िन:श� का असेना.” हे ऐकताच दय�धना�या ृ ू ू ु
आनंदास पारावार उरला नाही. काय ही अज�नाची अ�कल असे �यास वाटले. ु
�याला हवे होते ते िमळाले. आपली पसतंी सांग�याची आव�यकताच �याला 
उरली न�हती. सहािजकच वासदवेाचे �चडं सै�य �या�या बाजस आले. तो ु ू
हषा�ने बलरामाकडे गेला, आप�या अ�कलह�षारीची तारीफ करीत �याला सव� 
व�ांत कथन केला.ृ

पढे �ीक�ण व अज�न असे दोघेच बोलत बसले असतां, �ीक�णाने �� ु ृ ु ृ
केला, “धनंजय, श�हीन एकाक� अशा माझी पसतंी त का केलीस? परा�मी ू
सै�य का नाकारलेस?’

अज�न न�पणे �हणाला, “ भगवतंा, त सव�शि� तमान �भ आहेस. त एकटाच ु ू ू ू

दय�धनाने बलरामाचा िनरोप घेतला व आनंदा�या बेहोशीत तो ु
ह�तीनापरास परतला. “िकती मख� हा अज�न! �ारकाधीशाचे �चडं सै�य ु ु ु
मा�या बाजने लढणार, जोडीला बलराम�या सिद�छा आहेतच. आिण एकाक� ू
वासदवे सै�यािवना ितकडे राहणार! िवजयाचे पारडे मा�याकडे झकणार!”ु ु
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सव� राजांना व �यां�या सै�यांना िजकं�यास समथ� आहे. त माझा साथी व ू
सारथी हो. केवळ त�या साि�न�यामळे मा�या अगंी �चडं बळ येईल व मी य� ु ु ु
िजकं शकेल. ही माझी फार िदवसांची इ�छा आज त�या कपेमळे सफल झाली. ृ ुू ु
त�यासारखी िन�कलंक क�त� मला हवी, केवळ उपभोग नको.”ु

अज�नाने लोटांगण घातले. सि�मत वदनाने �ीक�ण उ�ारला, “पाथा�, माझी ु ृ
बरोबरी क� इि�छतोस! कर �य�न, तला यश येवो. तथा�त.”ु ु

भारतीय य� स� झाले ते�हा हा जगाचा �वामी भगवान नारायण अज�नाचा ु ु ु
सारथी झाला. रणांगणावर रथ हाक लागला. अज�ना�या घोडयांची िनगा ्ू ु
राखणे, �यांचा खरारा करणे, हे कामस�ा �याने मोठया आनंदाने केले.्ु

दय�धन व अज�न यां�याबरोबर आधी केले�या कराराचे �यांनी पालन केले - ुु
“न धरी श� करी, मी गो�ी सांगेन य� ती�या चार”ु

[सािह�यसधा, इय�ा ७ वी, १९७९, कना�टक सरकार, प. १६२-१६६]ु ृ

राजकारणधरधंर, म�स�ी, श� तीपे�ा य� तीने काय�भाग साधतात. ु ु ु
भारतीय य�ात हे िदसन आले. पांडवांचा िवजय झाला.ु ू
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�या�या कौश�याने �भािवत झाले�या एका धनाढय सावकाराला ्
�या�याकडन आपले िच� काढन �यायची इ�छा झाली. मानधनाची र�कम ू ू
एक हजार वौन (को�रयाचे चलन) ठरिव�यात आली. िच�काराने काही 
िदवसात िच� तयार केले. मन लावन �याने हे िच� काढले होते. अगदी ह�बेह�ब ू
िच� होतं ते. 

सावकाराने जे�हा िच� पािहलं ते�हा तो खप आनंिदत झाला. पण ू
िच�काराला एक हजार वौन दणे ं�या�या िजवावर आलं. �याला ही र�कम फार 
मोठी वाट लागली. �णभर िवचार क�न तो धत�पणे �हणाला, "याला माझ ंिच� ू ू
�हणतोस त ? माझे डोळे, नाक िकती िविच� िदसतात या िच�ात. हे माझ ंिच� ू
आहे अस ंकणीही �हण शकणार नाही. आता तझ ंनकसान �हाव ंअस ंमला ु ू ु ु
मळीच वाटत नाही. कॅनवास, रगं यां�यासाठी तझे शभंर-दीडशे वौन न�क�च ु ु
खच� झाले असतील. मी तला फार तर तीनशे वौन दईेन. तझी इ�छा असेल तर ु ु

(को�रयन लोककथा) 

1.34 icaPakaracae caatauyaQ

एक िच�कार होता. फारच सदंर अशी िच�े काढायचा तो. �याची िच�े पाह�न ु
लोक अ�यतं �भावीत होत असत.दरवर �याची �याती पसरली होती. �यानं ू
काढलेलं िच� �ा� कर�यासाठी लोकांची नेहमी धडपड चालत असे. या 
�ितभावान कलावतंाचे िच� िमळिव�यासाठी वा�ेल ती िकंमत मोज�याची 
तयारी लोक दाखवीत. �चडं अशी लोकि�यता, �िस�ी अन पैसा िमळाला तरी ्
हा िच�कार अहकंारापासन दर होता. �याचा �वभाव अगदी सरळ होता. �याला ू ू
पैशाचा मोह मळीच न�हता. एखादा रिसक �या�या िच�ासाठी मोठी र�कम ु
�ायला असमथ� असला तर तो �याची अडवणक करीत नसे. तो दईेल �या ू
रकमेत आपलं िच� �याला दऊेन टाक�. कमिवले�या सपं�ीचा बराचसा भाग 
तो रजं�या-गांजले�यांना मदत कर�यात खच� करीत असे.
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मी लगेच पैसे �ायला तयार आहे.”

"हे िच� तमच ंनाही अस ं िलह�न दऊे शकाल का त�ही ?” िच�काराने ु ु
िवचारले.

"कां नाही ? आताच िलह�न दतेो तस.ं” अस ं �हणन सावकाराने एका ू
कागदावर 'हे िच� माझ ंनाही’ अस ंिलह�न �या खाली �वा�री केली अन तो ्
कागद िच�काराला दऊेन टाकला. िच�काराने तो कागद आप�या िखशात 
ठेवन िदला अन �हणाला, "जे िच� तम�या पसतंीला उतरलंच नाही ्ू ु
�या�यासाठी तम�याकडन पैसे घेणे मला उिचत वाटत नाही.”ु ू

दस� या िदवशी सावकाराची बायको जे�हा बाजारातन परतली ते�हा ूु
सतंापाने ओरडलीच, ‘काय फाजीलपणा आहे हा ? ‘ 

आिण ते िच� एका कागदात काळजीपव�क लपेटन िच�कार िनघन गेला. ू ू ू
िच�काराने िच� परत ने�याचे पाह�न सावकाराला �या�या मख�पणाचे हस ू ू
आले.

"आ ? काय झालं ?” सावकाराने िवचारले.ँ

िच�काराला फार मोठा ध�का बसला. सावकाराचे हे वत�न �याला आवडले 
नाही. खपच दःख झालं. �याचा �वािभमान दखावला गेला. �यानं सावकाराला ू ु ु
धडा िशकवायचा िन�य केला. काही �ण िवचार क�न तो �हणाला. "तम�या ु
अपे�े�माणे मी िच� काढ शकलो नाही याचा खेद वाटतो मला... पण हे िच� ू
तमच ंनाही याची खा�ी आहे ना त�हाला ?”ु ु

सावकाराने िवचार केला - हे िच� �वतःजवळ ठेऊन िच�कार काय करील ? 
�याला तर याचा काहीच उपयोग नाही. �याला नाईलाजाने िच� िवकावचं 
लागेल... आप�या य� तीवर सावकार बेह� खश होता.ु ू

"हो. न�क�च. हे िच� माझ ं नाहीच.” सावकार ठासन �हणाला. ख� ू ु
िच�कारानेच िच� चांगलं नस�याच ं कबल केलं होतं,ते�हा तो आपण ू
सांिगतले�या िकंमतीला िच� न�क�च दणेार असा सावकाराला िव�ास वाटत 
होता.
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"मला काय िवचारताय ? त�हीच जा चौकात अन ितथं काय चाललय ते पहा ् ्ु
आप�या डो�यांनी.” ती फणका� याने �हणाली.

सावकार चौका�या िदशेने िनघाला. चौकात ही गद� जमली होती. ितथं 
लावलेलं एक िच� पाह�न लोक पोट ध�न हसत होते. तो लगबगीने तेथे 
पोहोचला. लोकांनी जे�हा �याला पािहलं ते�हा तर लोकांची हसन हसन ू ू
मरकंडी वळली !ु ु

�या िच�ाला पाह�न लोक हसत होते ते िच� �याचचं होतं. िच�ा�या खाली 
मो�या अ�रात िलिहलं होतं - ’मख� िशरोमणी’. - िच�काराचे चातय�.ू ु

"काय झालं शेठजी ?” िच�काराने शांतपणे िवचारले.

" मी �हणते अस ंकरायची �याची िहमंतच कशी झाली ?” ती आणखी 
भडकन �हणाली.ू

‘पण झालं तरी काय ?”

हा �कार पाह�न तो भडकला. तडक िच�काराकडे गेला. �याला पाहताच तो 
रागावन ओरडला, "काय अगाऊपणा आहे हा ?”ू

"माझ ंिच� चौकात लटकावन वर मलाच िवचारतोस ?” सावकाराचा पारा ू
खपच चढला.ू

"पण ते िच� तर तमच ंनाहीए... काय करणार त�ही ते घेऊन ? ‘ िच�काराने ु ु
िवचारले.

 "तमच ं िच� ? पण त�हीच तर िलह�न िदलय क� ते िच� तमच ंनाहीए ्ु ु ु
�हणन...” िच�कार �हणाला.ू

सावकार ग�प गारच झाला. काय कराव ंहेच �याला सचेना. फारच अ�व�थ ु
झाला तो. िच�काराने आप�याला चांगलंच क�डीत पकडलं हे �याला कळन ू
चकलं. ब� याच वेळेनंतर तो कसाबसा �हणाला, "ठीक आहे. मी एक हजार वौन ु
�ायला तयार आहे. ते िच� मला दऊेन टाक.”

"�या�याशी तला काय करायचयं ? ते िच� मला हव ंआहे अन �याची िकंमत ्ु
�ायला मी तयार आहे. �या िच�ाच ंमी काय करीन या�याशी तला कत��य ु
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"ठीक आहे शेठजी, पण आता या िच�ाची िकंमत दहा हजार वौन आहे. 
आिण एवढी र�कम त�ही दऊे शकत नसाल तर मला हे िच� िवकायच ंनाही.” ु
िच�कार �ढतेने �हणाला.

ही सारी र�कम िच�काराने एका अनाथालयाला दऊेन टाकली !
आिण सावकाराला दहा हजार वौन मोजन �ावे लागले.ू

नाही.” आपला राग आव�न सावकार �हणाला.

(दवेीचदं राठोर : दशेिवदशे�या कहा�या)
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1.35 A✺paUNaaQ d[vaa_caa_ gaaeVo1.35 A✺paUNaaQ d[vaa_caa_ gaaeVo1.35 A✺paUNaaQ d[vaa_caa_ gaaeVo
(जपानची पराणकथा)ु

फार फार वषा�पव� आकाशा�याही वर तोका आमाहारा येथे िव� िनमा��याचे ू
घर होते. �याकाळी ‘अमेनो िमनाकानिस’ नावा�या दवेाचा सव�� सचंार होता. ु
‘अमेनो िमनाकानिस’ या दवेाने अनेक दवे-दवेता िनमा�ण के�या. या दवेी-ु
दवेतांम�ये ‘इजानािग’ आिण ‘इजानािम’ या दोन दवेी दवेतांचाही समावेश होता.

सय�दयाबरोबर दोघे उठले. स�ी-स�दया�ने नटलेला �दशे पाह�न दोघांनाही ृू
खप आनंद झाला. या आनंदातच ते चालत रािहले. चालता चालता �या ू

एके िदवशी अमेनोिमनाकानिसने इजानािग आिण इजानािम यांना ु
‘अमेनोहोको’ नावाचे श� िदले आिण सांिगतले, ‘मी आता या जगातील सव� 
व�त, �ािणमा� बनव�यास तयार आहे. त�ही फ� एका न�या दशेाची िनिम�ती ू ु
करा आिण �याला �यवि�थत आकार �ा !’ परमे�रा�या आ�ेनसार दोघांनीही ु
श� ंउचलली आिण ढगांवर बसन �वासाला िनघाले. काही अतंरावरच एका ू
िवशाल प�ाने �यांना अडवले; इजानागीने हातातील श� गोल गोल िफरवले 
आिण ढग बाजला झाले. एक सदंर पल िदस लागला. इजानािगने इजानािमचा ू ु ू ू
हात धरला. दोघेही पलावर उतरले. �यांनी पलाखाली पािहले परतं �यांना ु ु ु
काहीच िदसत न�हते. इजानािगने प�हा श� गोल गोल िफरवले आिण खालन ु ू
मधर आवाज ऐक आला. इजानािगने श� वर उचलले तर श� खारट प�यात ु ू
िभजले होते. पा�याचे थ�बही टपकत होते. आिण �णाधा�त धकं िवरलं ! ु
इजानािग आिण इजानािमने पािहलं तर िजथे खारट पा�याचे थ�ब टपकले होते 
ितथे एक �दशे िनमा�ण झाला होता. दोघेही �या �दशेावर उतरले. ितथे ’आमेनो 
िमहा िसरा’ नावाचा एक खांब होता. या खांबा�या डा�या बाजला इजानािग ू
आिण उज�या बाजला इजानािम उभे रािहले. दोघांनी �ेमाने एकमेकांचे हात ू
हातात घेतले. थोडयाच वेळात ितथेच झोपी गेले.्
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 दस� या िदवशी आघंोळ करताच तो शरीराने आिण मनानेही पिव� ु
झाला.आमेनोिमनाकानिस �हणजे स�यदवे. या स�यदवेा�या आ�ेनसार पिव� ु ु
दशेाची िनिम�ती करणा� या इजानािगने उज�या हाताने उजवा डोळा धताच ु
’आमानेरास’ नावा�या महादवेीचा ज�म झाला.आमोनेिमना �माणेच ु
अधंःकाराचा नाश करणारी सया�सारखीच ही ‘कानिश’ पिव� दवेी आहे. ु ु

�दशेाला �यांनी ‘आवािज’ असे नावही िदले. या �दशेा�या एका पव�तावर 
चढले. चोिहकडे नजर िफ रवताच दरवर सम�ा�या लाटा उसळत हो�या. काही ुू
�णातच चार न�या �दशेांची िनिम�ती झाली. हे सव� �दशे पिह�या �वासापे�ा 
मोठे होते. �यांना ’िसकोक’ नाव िदले. इजानािग आिण इजानािम ‘िसकोक’ �या ु ु
एका उंच पहाडावर चढन प�हा चोहोकडे पाह� लागले. काही �णातच ‘ओिक ू ु
�य�य’ या न�या �दशेांची िनिम�ती झाली. अशा �रतीने एका मागोमग एक असे ू ू
‘इिक’, ‘�सिसमा’ आिण ’सादो’ नावा�या �दशेांची िनिम�ती झाली. सग�यात ु
शेवटी ‘हो�य’ नावा�या �दशेाची िनिम�ती झाली. अशा या सव� आठ �दशेांनी ू
िमळन ‘ओओयािसमा’ नावाचा दशे बनला. ‘ओओयािसमा’ �हणजेच आजचा ू
‘जपान’ दशे !

‘जपान’ दशेा�या िनिम�तीनंतर या दशेा�या शासन-�यव�थेसाठी प�तीस 
दवे-दवेतांची िनिम�ती कर�यात आली. या सग�यां�या पालन पोषणासाठी 
दजानािमने इतर अनेक व�तंचीही िनिम�ती केली.ू

एके िदवशी इजानािमचा म�य झाला. इजानािग शोकाकल झाला. इजानािम ृ ुू
या दःखातच इजानािमचा पाठलाग करीत दवेी जगतात िशरला. या ु
म�यलोकात इजानािगला बरचेसे मतदहे िदसले. ितथे अनेक रा�िसणी बस�या ृ ृू
हो�या. भयभीत झाले�या इजानािगने इजानािमचा अखेरचा िनरोप घेतला 
आिण ओओयािसमाला (जपानला) परत आला. नदी िकना� यावर हातातील 
काठी उभी केली. अगंावरील कपडे एकेक क�न फेकले. या कपडयांमधन, ् ू
छडीतन एकेक दवेता िनमा�ण झाली. नदीत �नान केले.�यानंतर सम�ावर ू ु
गेला.ितथेही �नान करताच सम�र�क दवेाची िनिम�ती झाली. यानंतर �याला ु
गाढ झोप लागली.
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�याचवेळी आकाशवाणी झाली ’हे दवेी त सया�चा अवतार आहेस.’ ’नाकामा-ू ू
गाहारा’च ंत शासन करशील !ू

यानंतर इजानािगने डावा डोळा धतला आिण ’�सिकयोिम’ नावाची दवेता ु ु
िनमा�ण झाली. हाच च�ंाचा अवतार मानला जातो. �यामळे रा� �काशमान ु
होऊ लागली. अखेरीस इजानािगने नाक साफ करताच ससानोओ हा बलशाली ु
आिण वीर दवे िनमा�ण झाला. या दवेाकडे सम�ाचे पया�याने स�ीचे शासन काय� ु ृ
सोपवले. परतं ’ससानोओ’ कठलं ही काम न करता फ� रडतच रािहला. ु ु ु
इजानािगने रड�याचे कारण िवचारले. ससानोओ �हणाला, ’ मला यमलोकात ु
आईला भेटायला जायचे आहे. ’ इजानािग ससानेओला समजािवत �हणाला, ु
यमलोक अधंःकार आिण म�यचा दशे आहे. �यामळे ितथे जाणे यो�य नाही परतं ृ ु ुू
ससानोओने आपला ह� सोडला नाही. तो रडतच होता. इजानािगला ु
ससानोओचा खप राग आला. रागातच इजानािग �हणाला, ’त�यासार�या ह�ी ु ू ु
लोकांच ंइथं काही काम नाही. त इथन चालता हो ! प�हा कधीच परत येऊ ू ू ु
नकोस ! ’

रडत रडत ससानेओ आप�या आईला भेटायला िनघाला. परतं आपले ु ु
िपतदवे आप�याला परत भेटणार नाहीत याचहंी दःख वाटत होतं ! �यामळे ृ ुु
ससानोओने आमानेरास या आप�या मोठया बिहणीकडे जायचे ठरवले. आिण ्ु ु
आकाश मागा�कडे चाल लागला. ससानोओ आमातेरास’वर आ�मण करले या ू ु ु
भीतीने ताकामागाहारा दवेतेने आमानेरासचे केस-व� बदलन र�नांनी ु ू
प�ष�पात सजवले. परतं ससानोओने आमातेरासला िवन�पणे अिभवादन ु ु ु ु
केले. आकाशात कां आलास ? असे आमातेरासने िवचारताच ससानोओ ु ु
�हणाला, ’आई�या भेटीसाठी रडत होतो. �हणन िपतदवेांनी िनवा�िसत केलं. ृू
�यामळे मोठया बिहणीची आठवण झाली. भावा�या भेटीचा आनंद �य� करीत ्ु
महादवेी आमातेरास �हणाली, ’त�या मनात कठलाही वाईट िवचार नाही. ु ु ु
िकंवा त कठ�याही द� भावनेने इथे आलेला नाहीस याची कबली या सग�यांना ू ु ुु
द.े �यानंतरच त इथे राह� शकतोस ! ससानोओ आपली कबली दतेांना �हणाला, ू ु ु
’मी मनाने िनम�ळ आिण पिव� आहे. हे िस� कर�यासाठी दवेा��यांना बोलावन ू
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यानंतर ससानोओ �हणाला, ’ताई, त�या केसातील र�न मला द.े ’ु ु
महादवेीने �णाचाही िवलंब न करता आप�या केसातील र�न ससानोआला ु

िदले. ससानोओने श� पा�याने र�न �व�छ केले. र�न घासायला स�वात ु ु ु
करताच मधर �वर िननाद लागले. �यानंतर ससानोओने र�न त�डात टाकले. ु ुू
खप वेळ चावत रािहला. आिण जोरात फंकर मारली. चारी िदशांत पांढरशे� ू ु ु
धके पसरले. हळहळ धके िवरले. या ध�यांतनच पाच सदंर दवेता �कट ु ू ू ु ु ू ु
झा�या. महादवेी आमातेरास ससानोआला �हणाली, ’दादा, मी िनमा�ण ु ु
केले�या तीन दवेी त�या आहेत आिण त िनमा�ण केले�या पाच दवेी मा�या ु ू
आहेत.’ आपण अितसदंर दवेतांची िनिम�ती केली याचा ससानोओला गव� ु ु
झाला. मोठया आनंदात गवा��या भाषेत ससानोओ �हणाला, ’ताई,दवेतांची ् ु
िनिम�ती करत असतांना मा�या मनात कठलाही वाईट िवचार न�हता. �यामळेच ु ु
सदंर दवेतांची िनिम�ती झाली.�यामळे मी िजकंलो.’ असे �हणत ससानोओ ु ु ु
घोडयावर �वार झाला. डो�यात आनंदाचे वार ेघमत होते. घोडाही सैरभैर होत ् ु
पळत होता. पळता पळता घोडे�वाराने शेतीवाडीचे �चडं नकसान केले. घोडा ु
सैरभैरपणे धावत अस�यामळे िठकिठकाणी घोडयाची लीद पसरत होती. ्ु
महादवेीचे पिव� पजाघरही खराब झाले. तरीही आमातेरास भावावर रागावली ु ु
नाही. ताईला वाटले आनंदाचे वार े ओसरले क� सव� ठीक होईल ! परतं ु
आमातेरासचा अदंाज चकला. सतत धाव�यामळे ससानोओचा घोडा मत ु ु ु ु ृ
झाला. तरीही ससानोओचा खोडकरपणा वाढतच होता.ु

महादवेी आमातेरास आिण ससानोओ आकाश गगें�या दो�ही िकना� यांना ु ु
उभे रािहले. महादवेी आमातेरास ससानोओला �हणाली, ’त माझा लाडका ु ु ू
भाऊ आहेस. �यामळे तझी सग�यात मौ�यवान अशी तलवार त मला द.े’ ु ु ू
भावाचेही बिहणीवर �ेम अस�यामळे भावाने आपली �ाणि�य तलवार ु
बिहणीला िदली. महादवेीने तलवारीचे तीन तकडे केले. श� पा�याने �व�छ ु ु
केले आिण त�डात टाकले. चावन चावन फेकले. काही �णातच दवेी�या ू ू
त�डातन पांढराश� धर िनघाला. या धरातन तीन दवेी �कट झा�या.ू ु ू ु ू

बालकांना ज�म द�ेयाच ंआ�ासन दतेो. ’
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महादवेीकडे एक चरखा होता. दवेी-दवेतांना भेट द�ेयासाठी या चर�यावर 
कपडे िवण�याचे काम क�न घेत होती. या चर�यावरच ससानोओने घोडयाचे ्ु
शव टाकले. �यामळे िवणकाम करणा� या ि�या घाबर�या. हातातील काम ु
सोडन पळा�या.ू

आप�या लाड�या भावा�या पापाचे ओझे महादवेीने �वतःकडे घेतले. या 
पापाच ं�ायि�� �हणन महादवेी ’आमानोइवाया’ नावा�या गहेत तप�य�साठी ू ु
गेली. सया�चा अवतार असलेली महादवेी आमातेरास गहेत िशरताच सगळीकडे ू ु ु
अधंःकार पसरला. रा�स-रा�िसणी आनंदाने नाच लागले. सय��काश ू ू
नस�यामळे थंडगार वार ेवाह� लागले. शेतातील िपके, फलझाडे सक लागली. ु ु ु ू
सय� �काशाअभावी सारी चराचर स�ी न� होईल या िवचाराने दवेी-दवेता ृू
िचतंीत झा�या. आमातेरास महादवेीला गहेतन कसे बाहेर काढावे याची चचा� ु ु ू
स� झाली. सवा�नमते िनभ�ळ, िनरपे� आनंद-महो�सवाचे आयोजन कर�यात ु ु
आले. या िनह�तक सद भावामळे क�याणकारी महादवेीने कऽऽचऽक अशी ु ् ु ूु
जोरदार बांग दणेार ेक�बडे एक� केले. �याचबरोबर र�नां�या घष�णाने ती� 
�विन उ�प�न होईल व आरशां�या �काशाने उजेड पसरले या उ�ेशाने 
र�नजिडत आरसे बनवणार ेकलाकारही बोलावले. एका दवेाने पव�ताव�न 
पिव� व� उपटन आणला. या व�ा�या फांदी�या टोकाला र�नांचे ग�छ बांधले. ृ ृ ुू
फा�ांना आरसे टांगले. झाडा�या ब�ंयापासनचा भाग पांढ� या श� कापडाने ु ू ु
सजवला आिण सव� दवेी-दवेता महो�सवात सहभागी झाले. सव�श��मान -
सव��े� दवेता ‘अमेनेतािचकारा ओनोकािम’ गहे�या �वेश�दाराजवळ लपले. ु
मं�पाठासह य�ात आह�ती द�ेयास स�वात झाली.ढोल-बासरी�या तालावर ु
न�यांगना उलटे न�य क� लाग�या. आिण दवेी-दवेतांची हसन हसन परवेाट ृ ृ ुू ू
झाली. गहेतील अिमतोरास महादवेीने हा हा�य क�लोळ ऐकातच गहेच ंदार ु ु ु
िकलिकलं केलं. आिण न�यांगनांना िवचारले, मी गहेत आ�यामळे सारी स�ी ृ ु ु ृ
अधंारात बडाली असतांनाही इतका आनंदो�सवाचा आवाज का येत आहे ? ु
न�यांगना �हणाली, ‘दवेी, आप�यापे�ाही तेज�वी दवेीचे आगमन झाले आहे. ृ
�हणनच सव� दवेी-दवेता आनंदो�सव साजरा करीत आहेत. आपण �वतः ू
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ससानेओने केले�या पापाची िश�ा �हणन �या�या दाढीिमशा आिण ु ू
हातापायाची नखे कापावी तसेच �याला दवे लोकांतन घालवन �ावे असे सव� ू ू
दवेी-दवेतांनी एकमताने ठरवले. परतं अजनही ससानेओचा पापाचा घडा ु ू ु
भरलाच न�हता. एके िदवशी भक लागली �हणन ससानोओने अ�नपणा� ू ू ु ू
दवेीकडे जेवण मािगतले. दवेीने आप�या नाका-त�डा�या मा�यमातन �चकर ू
जेवण बनवले. ससानोओने ते पािहले. दवेीने �चकर जेवणाची थाळी ु
�या�यासमोर ठेवताच ससानोओ �ोिधत �वरात �हणाला, ‘मला इतके ु
घाणेरडे जेवण कां दते आहे ?’ दवेी�या �ित उ�राची वाट न पाहताच 
ससानोओने अ�नपणा� दवेीला मा�न टाकले. मानवजातीची तारणहार ु ू
अ�नपणा� दवेी�या मत शरीरा�या डो�यातन रशेीम िकडे िनमा�ण झाले. ृू ू
डो�यांतन अ�नधा�याची रोपे िनमा�ण झाली. अशा या अ�नपणा� दवेीची ू
कत�ता �य� कर�यासाठी आजही शेती िपकवन मानव आपली कत�ता ृ ृू
�य� करीत आहे.

एकदा �या दवेीला बघता का?’ आनंदो�सवाचा ग�गाट ऐकन महादवे�ना ू
तेज�वी दवेीला पहा�याची इ�छा झाली. सय�िकरणांचा �काश िदस लागताच ू ू
दवेी-दवेतांनी झाडावर लावलेले आरसे अिमतोरास�या िदशेला िफरवले. ु
दवेीने गहे बाहेर डोकावन पाहताच गहे�या �वेश�ाराजवळील सव��े� दवेाने ु ू ु
महादवेीचा हात ध�न बाहेर ओढले. �णाधा�त गहेचे दार बदं झाले. जपान ु
दशेासह सव�� �काशाचे सा�ा�य पसरले.
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खानदशेातील पाटबारा नावा�या गावात एक अ�यतं गरीब माणस राहात ू
होता. तो िभ�ल समाजाचा असन अितशय द:खी, क�ी होता. �याचे नाव ू ु
काकडया असे होते. �या�या प�नीचे नाव ‘गोमती’ होते. दोघ ं पती-प�नी ्
जमीनदारा�या शेतात क� करीत असत; पण मोबदला फारच तटपजंा िमळत ु ु
होता. तरी करकर न करता ते खप क� करीत होते. क� क�नही पोटभर अ�न ु ु ू
�यां�या निशबी न�हते. �यात �यांना एक मल झाले. �या मलाचे नाव �यांनी ू ु
‘हा�या’ असे ठेवले. हा�या बालपणापासनच शांत, स�वभावी होता. तो मोठा ू ु
झाला ते अनेक �� घेऊनच! तो आप�या िप�याला, मातेला नेहमी िवचारत 
असे, “आई, बाबा आपला आिदवासी समाज इतका मागास का आहे? आपला 
समाज िपढयान िपढया ग�रबी / दा�रद� का सोसतो? आपला समाज ् ् ्
�यसनम� कसा होणार?” एक ना दोन असे अनेक �� तो आई-विडलांना ु
िवचारायचा.

हा�या इतर मलांपे�ा वेगळा आहे हे समजायला �यांना वेळ लागला नाही. ु
हा�या जसजसा मोठा होऊ लागला तसतस ंवयापे�ा जा�त शहाणपण �ा� 
होऊ लागलं होतं. शेतात आई-बाबांसोबत कामाला गेला क�, तो बरोबरी�या 
लोकांना एक� जमवायचा आिण �यांना समजावायचा, “बाबांनो, ऐका, आपला 
समाज मागास, द�र�ी अस�याच ं कारण अ�ान आहे. �यसन आहे. तसेच 
रोगराईपासन म� �हायच ंअसेल तर रोज आघंोळ करा. घर-अगंण �व�छ ू ु
ठेवा.” हा�या अशा शहाणपणा�या गो�ी करायचा ते�हा आई-बाबांच ंकाळीज 
फलन येत होतं. अनेकांना हा�या�या गो�ी पटत हो�या. तो �वत:ही पहाटे ु ू
लवकर उठायचा. नदीवर जाऊन �व�छ आघंोळ करायचा आिण सय�दश�न, ू
पजन के�यािशवाय अ�न सेवन करत न�हता.ू

1.36 hanyaa maharaja
(आिदवास�मधील गाडगे महाराज)
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िदवस�िदवस हा�याची साध�वव�ी वाढत होती. आप�या समाजािवषयीची ु ृ
कळकळ �याला �व�थ बस दते नसे. आता हा�या एक तप�वी प�ष बनला. ू ु
लोक �याला “हा�या महाराज” �हण लागले. �याने आप�या गावात, प�रसरात ू
खप सधारणा केली. आप�या आिदवासी बधं-भिगन�ना �व�छतेचे, ू ु ु
�यसनम��चे पाठ िदले.ु

हा�या महाराज �हणजे धडगाव प�रसरातील जण गाडगे महाराजच होता. ू
अितशय साधी पण �व�छ राहणी. हा�या महाराजा�या आणखी एक गो� 
ल�ात आली. आप�या समाजात पती-प�नीचा स�मान नाही. ते�हा �यां�यात 
एकमेकांिवषयी आदरभाव िनमा�ण �हावा, पर�परांचे मह�व पटावे �हणन दर ू
सोमवारी आरती समारभं घडवन आणला. �याने गावात�या लोकांना एक� ू
बोलावले आिण आप�या मनातील िवचार बोलन दाखिवला. “गडयांनो, �ी ्ू
आिण प�ष समान आहेत. �ीचे महा��य ओळखा. ितचा स�मान घरातनच ु ू
झाला पािहजे. ते�हा आज आपण एक आरती करणार आहोत.” गावातील लोक 
िवचार क� लागले, इथे कठंय मंिदर, दवे! मग आरती कशी आिण कोणाची ु
करायची? �याने लोकांना सांिगतले. “आज आपण को�या परमे�राची आरती 
करायची नसन आज�या आरतीचे नाव आहे - ‘सतीपतीची आरती’ �हणजे ू
पतीने प�नीची आरती करायची आिण प�नीने आप�या पतीची आरती क�न 
एकमेकांना स�मानीत करायचे, कबल?”ू

हा�या महाराजांचा इशारा होताच तेथे जमले�या सग�या जोड�यांनी 
एकमेकांची आरती केली. आरतीनंतर हा�या महाराजांनी �या जमावाला 
उपदशे केला - दा� िपऊ नका, चोरी क� नका. �व�छ रहा. आपले शरीर, घर, 
अगंण �व�छ ठेवा. रोगराईपासन �वत:ला वाचवा. घरातील सवा�नी एकमेकांचा ू
आदर करायला िशका. 

उपदशे करते समयी हा�या महाराज ‘आप’ या श�दाचा �योग जा�त करीत 
असत. ‘आप’ �हणजे आपण सव�, ‘आप’ �हणजे आ�मा. ते�हापासन आरती ू
समारभंाला येणा� या लोकांना ‘आपमंडळी’ �हण�याची �था पडली आिण ही 



   ।   155 

paaEraiNak gaaeVoa_

gggaaaaaaeeeVVVoooIII ///cccyyyaaaa a a gauhetagauhetagauheta

आपमंडळी जे�हा जे�हा एकमेकांना भेटतात ते�हा हात जोडन एकमेकां�या ू
हातांना हात लावन ‘आपक� जय हो’ या प�तीने नम�कार करतात. हा�या ू
महाराजांनी आिदवासी बांधवांना �व�छतेचा, �यसनम��चा, सचोटीचा माग� ु
दाखिवला. कटंबात एकमेकांचा स�मान करायला िशकवले.ु ु

आज हा�या महाराज नाहीत. पण �याचे िवचार धडगाव प�रसरातील 
पाडयात अजनही िजवतं आहेत. आजही धडगाव ताल�यातील ‘पाटबारा’ ् ू ु
गावात दर सोमवारी ‘सतीपतीची’ आरती होते. आिदवास�ना �व�छतेचे, 
क�ाचे, िन�य�सनाचे पाठ िशकिवणा� या हा�या महाराजांवर तेथील 
आिदवास�नी भजने रचली. ही भजने दर सोमवारी आिण िदवाळी व 
गढीपाड�याला गायली जातात. हा वसा हे भजनी मंडळ गावोगाव दतेात. असा ु
हा पहाडातला छोटासा ‘हा�या महाराज’ आप�या कत��ववानने िचरजंीव झाला ृ
आहे.

(सनंदा पाटील : तापीकाठ�या लोककथा)ु
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आता विस�ासमोर नतम�तक होणे हे िव�ािम�ाला अपमाना�पद वाटले. 
जे�हा जे�हा िव�ािम�ाचा विस�ाशी सबंधं येत असे ते�हा ते�हा विस� �याला 
‘राजष�' �हणन सबंोिधत असे. ‘राजष�' �हणन हाका मारली क� िव�ािम�ाचा ू ू
राग अिधकच वाढत असे. शेवटी शेवटी रागाचे पय�वसान श��वात झाले व ु

जे�हा िव�ािम�ाला समजले क� नंिदनी गाई�या �भावामळे विस� हे सार ेु
क� शकले ते�हा िव�ािम�ाने विस� मन�कडे ती गाय मािगतली. कोण�याही ु
�कार ेआिण िकतीही िकंमत िदली तरी ती गाय द�ेयास विस�ांनी नकार िदला. 
आप�या बलसाम�या�ने िव�ािम� नंिदनीला ओढन नेऊ लागले. परतं ू ु
विस�ा�या आदशेाने नंिदनीने आप�या ह�कंारातन मोठमोठे वीर यो� ेिनमा�ण ू
केले आिण �या योद�यांनी िव�ािम�ा�या सै�याला िपटाळन लावले.  ् ू

(�ेमाची महती)

राजा िव�ािम�ाने बरीच िद�या�े सोडली पण विस�ा�या ��दडंाला �पश� 
करताच ती िन�तेज बन लागली. िव�ािम�ाने आणखी कठोर तप�या� क�न ू
आणखी काही िद�या�े िनमा�ण केली पण विस�ां�या साम�या�पढे ती कचकामी ु ु
ठरली ते�हा िव�ािम�ाला समजले क� ‘�ा�बल तप�वी �ा�णाला परािजत 
क� शकत नाही. शेवटी �याने �वतः �ा�ण�व �ा� कर�याचा �ढ-िन�य केला 
आिण �यासाठी कठोर तप�या� केली. शेकडो वषा��या उ� तप�येनंतर ��य� 
��दवे �स�न झाले आिण �हणाले, ‘जर विस� मनी त�हाला ��ष� �हणन ु ु ू
मान दते असतील तरच त�ही �ा�ण �हणन सबंोधले जाल.'ु ू

राजा िव�ािम� आप�या सै�यासह अर�यात िशकारीला गेला होता. िफरत 
िफरत तो विस� मन��या आ�माजवळ आला. महष� विस�ांनी किटत ु ु
राह�नस�ा राजा िव�ािम� आिण �या�या सै�याचा भोजन दऊेन राजेशाही ु
प�तीने आदरस�कार केला याचे िव�ािम�ाला आ�य� वाटले.

1.37 vaiSaVO ivaSvaaimaPaa/caa_ gaaeVo
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बाहेर चांदणे पसरले होते. विस� आिण �यांची प�नी आ�माबाहेरील अगंात 
ग�पागो�ी करत होते.. विस�ांची प�नी अ�ंधती �हणाली -

‘आजकाल िव�ािम�ा�या तपोबला�या तेजा�माणेच आज�या च�ंाचाही 
�काश तेज�वी झाला आहे. �ा �काशाकडे पािह�यावर मला िव�ािम�ा�या 
िद�य तेजाची आठवण होत आहे.'

शेवटी नवीन स�ी िनमा�ण कर�याचा �याने सकं�प केला आिण आप�या ृ
तपोबलाने नवीन अ�न, नवीन झाडे, वेली, पश-प�ी बनिवले. शेवटी ��दवेाने ु
��य� येऊन �याला थांबिवले आिण ‘त िनमा�ण केलेले �ाणी-प�ी-झाडेही ू
��दवेा�या स�ीतच इतरां�माणेच रहातील' असे आ�ासन िदले.ृ

आता सव�च उपाय थांब�यानंतर िव�ािम�ाने विस�ाला मार�याचाच बेत 
केला. समोर जाऊन िक�येक वेळा पराजय झाला. शेवटी एकदा लपत छपत 
रा�ी�या वेळी ते विस�ाला मार�यासाठी आ�माजवळ गेले व आ�माबाहेरील 
गवतात लपन बसले.ू

िव�ािम� विस�ाचे क�र श� बनले. एका रा�सा�या सांग�याव�न िव�ािम�ाने ू
विस�ाचे शभंर प�ही ठार केले आिण विस�ाला घोर अपमािनत कर�या�या ु
सधंीची तो वाट पहात होता.

“आज च�ंाचा �काश िकती ल�ख पडला आहे.’’ विस� �हणाले.

लपन बसलेला िव�ािम� हे ऐकत होता. �याचे एक मन �हणाले,ू

आिण ता�काळ िव�ािम�ाने आप�या हातातली श�े टाकन िदली व �याने ू
विस�ां�या पायावर डोके ठेवले. �यांचे दा�य�व �वीकारले. �यामळे ु
विस�ांिवषयीचा समळ �ेष नाहीसा झाला. साध-महा�मे तर श�वरही �ेम ू ु ू

‘अहकंारी िव�ािम�ा तझा िध�कार असो. अर े �याला मार�यासाठी त ु ू
आला आहेस, �याचे शभंर प� ठार क�न त �याला �ास िदला आहे. ु ू
�या�यािवषयी त�या मनात �ेषाचा अ�नी भडकतो आहे, �या महष� विस�ाचे ु
केवढे मोठेपण क� जो आप�या ि�य प�नीलाही तझी यशोगाथा सांगतो आहे. ु
तोच खरा मोठया मनाचा महा�मा आहे.' ्
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िव�ािम� �हणाले- ‘महष�, मी �ेष आिण श� यांचा नसता �याग केला नाही ु
तर आजपासन आपले दा�य�व �वीकारले आहे.' विस�ाला गिहव�न आले ू
आिण िव�ािम�ाचे दो�ही हात आप�या खां�ावर ठेवन ते �हणाले-- ‘उठा ू
��ष� िव�ािम�.' घोर य�, �ेष, श�ता, तपोबल या सवा�पे�ाही �याने शरणागत ु ु
होऊन दा�य�व �वीकारले ते�हाच तो �हष� पदाला पोचला. “दा�यभ��त 
एवढे महान साम�य� आहे. �हणन तर तकाराम महाराज एका अभगं ात �हणतातू ु

करतात मग िव�ािम� तर श��व झगा�न दऊेन शरण आला होता.ु ु

सतंािचया पायी हा माझा िव�ास ।। सव�भावे दास झालो �यांचा !!

(साठवणी�या गो�ी)

विस�ांची �मा ब�ी जागी झाली आिण ते उ�ारले. ‘िव�ािम�ा, �ेष आिण ु
श� यांचा �याग क�न त आज �ा�ण�व पदाला पोचला आहेस !’ू
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व�तोड हेच महान पाप आहे असे सांगणारी एक कथा ‘शतपथ �ा�णात' ृ
आली आहे. भगऋषी हा व�णाचा मलगा होता. �याला आप�या िव�ेचा इतका ृ ु ु
गव� झाला क�, व�णापे�ाही आपण जा�त िव�ान आहोत असे �याला वाट ू
लागले.

ते ऐकन ते लोक �हणाले, “�ा लोकांनी आ�हाला पव�ज�मी असेच वागिवले ू ू
होते. �याचे उसने आ�ही आता फेडतो आहोत. नंतर भग दि�णेला गेला. ृ ु
पि�मेला गेला. पढे उ�रलेाही गेला. ��येक िठकाणी �याला तशाच �कारचे �र ु ू
��य पहायला िमळाले. ही सव� ��ये पाह�न भग भेदरला आिण घरी येऊन ृ ु
अथं�णावर पडन रािहला. तेवढयात �याचा िपता व�ण' तेथे आला आिण ्ू
�हणाला - “अर ेपडन का रािहला आहेस. अ�यास का करीत नाहीस.'ू

(पया�वरण सरं�णाची �ाचीन कथा)

�यावर भग उदास होऊन �हणाला- ‘बाबा मी सव� वेद पाठ केले. परतं या ृ ु ु
पािहले�या घटनांचा अथ� मला समजला नाही. मा�या अ�ानाचेच मला वाईट 
वाटत आहे. मग हसत हसत व�णाने पािहले�या ��यांचे कोडे उलगडणार े
�प�ीकरण केले. व�ण �हणाला- 'जे लोक त पव�स पािहलेस ती झाडे होती. ू ू
प�वीवर जे लोक झाडां�या फां�ा, फले, फळे अकारण तोडतात ते मे�यावर ती ृ ु

1.38 varWNapauPa Ba&gaucaa_ gaaeVo

हे व�णाला समज�यावर तो �हणाला, “बाळ त पव�िदशेला जा. ितथे काय ू ू
िदसेल ते पाह�न दि�णेकडे जा. तेथे जे िदसेल ते पाह�न पि�मेकडे जा. तेथे जे 
िदसेल ते पाह�न उ�रकेडे जा आिण तला जे िदसेल ते मला येऊन सांग.’’ु

�थम भग पव�िदशेला गेला. तेथे �याला चम�कार िदसला. काही �र लोक ृ ु ू ू
दस� यांना मा�न �यांचे तकडे तकडे करीत होते आिण ‘हे तला, हे मला' अशी ु ु ुु
�यांची आपसात वाटणी करीत होते. भग �हणाला- ‘हा काय भीषण �कार ? हे ृ ु
द� लोक खशाल दस� याला मा�न तकडे क�न खात आहेत.' ु ुु ु
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(साठवणी�या गो�ी)

दि�णेस त जे पािहले ते सार ेपश होते. पशधन ही समाजाची महान सपं�ी ू ू ु
आहे. �या पशधनाला ितत�याच �ेमाने सांभाळायला हवे. �यां�यावरही प�वत ु ु
�ेम करायला हवे, �यांना लळा लावायला हवा. परतं तसे न करता जे लोक या ु
पशधनाला, या जनावरांना यो�य वागणक दते नाहीत. �यांना कामाला ु ू
लावतात, �यां�या अगंावर मोठा भार दवेन �यांना �मिवतात, �या म�या ू ु
जनावरां�या खा�या-िप�याकडे ल� दते नाहीत. �यांना िशकार क�न मारतात 
व खातात; मे�यावर ती जनावरहेी �यांना असेच तोडन खातात. ू

झाडेही �यांना असेच तोडन खातात. ू

भग ऋिष हे महान त�ववे�े, महाकवी आिण शा� �ानातील �यासगंी होते ृ ु
परतं �यांना स�ा आप�या �ानाची प�रपण�ता हो�यासाठी िनसगा�तील झाडे, ु ु ू
पश, वन�पती यांचे अतंरगं जाणणे आव�यक ठरले. िनसग� हाच परमा�मा आहे ू
आिण िनसगा�चे र�ण व जाणीव हेच यथाथ� �ान आहे असे सांगणारी ही �ाचीन 
कथा ऋिषमन��या जीवनातही पया�वरणािवषयी कोणती ��ी होती याचे ु
मोठेपण सांगन जाते.ू

भगला पया�वरणा�या एकएका घटकाची महती पटत गेली आिण ृ ु
पया�वरणा�या �ानािशवाय आपले पांिड�य िकती थोटके होते �यामळे आपण ु
िकती अ�ानी होतो, याची �याला जाणीव झाली. शेवटी व�ण �हणाले- ‘प�ा ु
जगात झाडे तोडणे, जनावरांना राबिवणे आिण �यांची िशकार करणे हेच मोठे 
पापाचरण आहे. हे �याला समजते तोच खरा �ानी होय. �यां�यामळे हा िनसग� ु
सदंरतेचे �प धारण करतो �यावर आघात करणे हेच मोठे पाप आहे. तला ही ु ु
जाणीव झा�यािशवाय तझे �ान अपण�च राहील.ु ू
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मंिदर उभार�यासाठी लागणार ंसािह�य जमवण ंफारस ंअवघड न�हतं. �� 
होता भगवान ब�ां�या मत�चा ! मत� घडवणार ेकारागीर तर गावात होते; पण ु ू ू
मत� तयार कर�यासाठी लागणारा खच�, म�यवान धात आणायचे कोठन, हा ू ू ू ू
खरा �� होता. गावातील बह�तांश लोक िनध�न होते. या सम�येची सोडवणक ू
कशी करायची याची सा� यांना िचतंा लागली.

1.39 'naU"ca[ naaNae

काही लोकांनी पजारी बाबांना भेटन आपली सम�या सांिगतली.ु ू
काही वेळ िवचार क�न बाबा �हणाले, ‘एक उपाय आहे.'
‘कोणता बाबा ? ‘ एकाने उ�सकतेने िवचारले.ु
‘गावात पजा� यांची सहा घर ंआहेत. ��येक घरातला एक-एक प�ष सद�य ु ु

चीनभर िहडंन सोनं, चांदी, पैसा जमव शकेल. आप�या दशेात �ीमंत लोक ू ू
बरचे आहेत. हे लोक या पिव� काया�साठी सढळ हाताने मदत करतील असा 
मला िव�ास वाटतो.' 

सग�यांना हा उपाय ऐकन ह��प चढला. सगळे उ�साहाने कामाला लागले.ू

(िचनी लोककथा)

फार फार वषा�पव�ची गो� आहे. चीनमधील ’ताओन िलन’ या गावी एक ू
पजारी होता. �याच ंनाव होतं 'वान िचगं.’ दशेभर �मण क�न तो आप�या गावी ु
परतला. फाव�या वेळेत तो गावक� यांना आप�या भटकंतीतील अनभव ु
ऐकवत असे. गावकरी मोठया उ�सकतेने �या�या गो�ी ऐकत असत. िवशेषतः ् ु
चीनमधील भ�य आिण �िस� अशा ब� मंिदरांची जे�हा तो वण�ने करीत असे ु
ते�हा लोक ती वण�ने ऐकन ि�तिमत होत. ही वण�ने ऐकन ऐकन आप�या ू ू ू
गावातही एखाद ंभ�य मंिदर उभाराव ंअस ंगावक� यांना वाट लागलं.ू

जवळ�याच एका शहरी एक �ीमंत �ी होती. अपार सपं�ीची मालक�ण 
होती ती. ित�या सेवेसाठी दास-दास�चा बराच मोठा ताफा होता. �यात�या 
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ते अ�य�प िकंमतीच ंनाण ंपाह�न पजा� या�या कपाळावर आठया पसर�या. ्ु
काहीशी नापसतंी दश�वीत तो �हणाला, ‘मली, या पैशाचा काय उपयोग करणार ु
आ�ही ? हा त�या जवळच राह� द.े' आिण �यानं 'टीन न’ला पैसा परत केला. ु ू
ितला खप वाईट वाटलं. िकती तरी वेळ ती रडत होती.ू

अनेक िदवस लोटले. सगळे पजारी परतले होते. म�यवान धात आिण ु ू ू
भरपर पैसे जमले होते. आता भ�य अशी मत� तयार करायला अडचण न�हती. ू ू
गावक� यां�या उ�साहाला उधाण आले.

अचानक ितला बागेत दडवन ठेवले�या आप�या पैशाची आठवण झाली. ू
आनंदाने ितचा चेहरा उजळला. ती लगेच धावत गेली अन तो पैसा आणन ् ू
पजा� या�या हातावर ठेवत �हणाली, ‘भगवान ब�ांची मत� तयार कर�यासाठी ु ु ू
माझी ही छोटीशी भेट �वीकारावी.” 

'टीन न’ ने तो पैसा मालिकणी�या बागेतील एका दगडाखाली दडवन ठेवला. ू ू
�रकामा वेळ िमळे ते�हा ती हा पैसा काढन �याहाळीत बसायची. हा पैसा जण ू ू
ितच ंसव��वच होतं !

एका दासीची छोटीशी मलगी होती- 'टीन न.’ ती वयानं लहान असली तरी ु ू
समजतदार आिण क�ाळ होती. आप�या आईला ती कामात मदत करीत असे. ू ू
या गोड �वभावा�या मलीचे सगळेजण खप लाड करायचे.ु ू

एकदा 'टीन न’ ला र��यावर एक पैसा सापडला. चीनमधील सवा�त लहान ू
अस ंतां�याच ंनाण ंहोतं ते. ितने तो पैसा उचलन घेतला. हा पैसा िमळा�याचा ू
ितला खप खप आनंद झाला होता.ू ू

एके िदवशी एक पजारी �या धनाढय �ी�या घरी आला. ब�-मत�साठी ्ु ु ू
�याने काही धन द�ेयाची िवनंती केली. 'टीन न’ तेथेच काम करीत होती. ू
पजा� याच ं बोलण ं ती ल�पव�क ऐकत होती. मालिकणीनं जे�हा पजा� याला ु ू ु
भरपर सोनं-नाण ंिदलं ते�हा भगवान ब�ां�या मत�साठी आपणही काही तरी ू ु ू
�ाव ंअस ंितला वाटलं. पण आपण तर गरीब आहोत, आपण काय दणेार ?... या 
िवचारानं ती िख�न झाली. ितच ंिवचारच� चाल होतं...ू
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प�हा न�याने साचा तयार कर�यात आला. धात िवतळ लागले. धात�या ु ू ू ू
उकळ�या रसात बाबांनी नचा पैसाही टाकला. �णभरात तो पैसा िवतळन गेला.ू ू

पजारी ताबडतोब िनघाला. 'टीन न’ला भेटन �याने ितला सगळं काही ु ू ू
सांिगतलं. अन शेवटी �हणाला, ‘मली, भगवान ब�ां�या �ितमेसाठी तझा पैसा ् ु ु ु
हवा आहे. मागे मी नकार िदला याच ंखप वाईट वाटतं मला... तो पैसा दशेील ू
कां?’

तो परतला आिण �याने पैसा बाबां�या ता�यात िदला.

पण हे काय... ? भगवान ब�ांची भ�न अशी मत� िदस लागली. ही तटक�-ु ू ू ु
फटक� मत� पाह�न लोकांत िनराशा पसरली. दोन-चारदा प�हा �य�न कर�यात ु ू ु
आला. पण दरवेळी भगंलेली मत�च तयार होत अस�याचे पाह�न लोक ू
िचतंा�ांत झाले. पजारी बाबांना ही गो� फारच खटकली. ते शांतपणे िवचार ु
क� लागले... ’काही तरी िवपरीत अस ंन�क�च घडलं असाव.ं.. कणावर तरी ु
अ�याय झाला असावा... कणाच ंतरी मन दखावलं गेलं असाव.ं..’ु ु

सग�या पजा� यांना बोलावन धन गोळा करताना जे जे �सगं घडले ते ु ू
िव�ताराने सांगायची सचना बाबांनी केली. एखादा �सगं ऐकताना ते अधन ू ू
मधन ��ही िवचा� लागले. ही िवचारपस स� असताना ’टीन न’ चा �सगं ू ू ु ू
ऐकताच ते काहीसे उ�ेिजत झाले. �या पजा� याने हा �सगं सांिगतला �याला ु
बाबांनी आ�ा िदली, ‘आ�ा�या आ�ा 'टीन न’कडे जा आिण ित�याजवळचा ू
पैसा मागन आण.’ू

‘हो.... हो.... का नाही ? ‘न' �हणाली अन धावत पळत जाऊन ितने पैसा ्ू
आणला आिण पजा� याला िदला. पजा� याने काळजीपव�क तो पैसा ु ु ू
अगंर�या�या िखशात ठेवला.

मत� तयार कर�या�या �ि�येला स�वात झाली. सगळे धात एक� क�न ू ु ू
िवतळिव�यात आले. िवतळलेले सार ेधात एकजीव होऊन गेले. हा त� रस ू
काळजीपव�क सा�यात ओत�यात आला. बराच वेळ लोटला; त� रस पण�पणे ू ू
थंड झा�याची खा�ी क�न साचा हळहळ तोड�यात आला.ू ू
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याच बरोबर लोकांनी एक आगळीच गो� पािहली. मत��या व�ावर एक ू
लहानसे िच�ह िदसत होते... ‘टीन न’�या पैशाएवढाच �याचा आकार होता... हा ू
’टीन न’- चाच पैसा होता ! आजही 'ताओन-िलन’ येथील ब� मत��या व�ावर ू ु ू
'टीन न’चा पैसा अगदी �प�पणे िदसतो !!ू

(दवेीचदं राठोर : दशेिवदशे�या कहा�या)

अितशय जपन रस सा�यात ओतला गेला... रस थंड झा�यावर सा�याचे ू
आवरण दर कर�यात आले. यावेळी सा�याचे आवरण दर होताच लोक ू ू
हषा� ितरकेाने मत�कडे पाहतच रािहले. अनेकां�या त�डन सहजो�ार बाहेर ू ू
पडले-'सदंर ! अित सदंर ! ’ु ु

खरोखरच अ�यतं सदंर अशी मत� साकारली होती. ’अशी मत� सपंण� ु ू ू ू
चीनम�ये कठेच नाही’असे बाबांनी सांिगत�यावर लोकां�या आनंदाला ु
पारावार रािहला नाही.
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(भांगेत तळस उगवावी तसा िहर�यक�यप असरा�या पोटी दवेभ� ��हाद ु ू ु
ज�माला आला. ��हादा�या मातेची, कयाधची स�वशीलता फळाला आली. ू
आिण ते�हापासन या द�ैयां�या वशंात तळशीचे बन�याबन फोफावले. ��हाद ू ु
प� स�वशील िवरोचना�या पोटी दानशर �हणन अमर�व पावले�या बळीने ु ू ू
ज�म घेतला. �या उदारदा�या बळीराजाची ही कथा.)

बळीराजा आप�या नगरीत सखाचे रा�य करीत होता. धमा�चे, सम�ीचे, ु ृ
दानाचे अिध�ान असा �ा नगरीचा लौिकक होता. सव� �जा आनंदाने नांदत 
होती. आप�या रा�यात सव�� आबादी आबाद असावे �हणन नेहमीच राजा ू
दशेोदशेी�या िव�ान दश�थंी �ा�णांना व ऋिषजनांना बोलावन यथासांग ू
य�याग करीत असे. अगिणत दानधम� करीत असे. िव�ानांचा आिण �जेचा दवा ु
घेत असे.

होता होता बळीराजा�या प�याईने ९९ य� यथासांग पार पडले. आप�या ु
हातन झाले�या �ा धम�क�याने आिण दानधमा�ने तो सतं� झाला होता, ृ ुू
सखावला होता आिण शभंरावाही य� आप�या हातन �हावा �ा इ�छेने तो ु ू
य�ाची तयारी क� लागला होता.

इकडे इं�परीत मा� �वतः दवे�� बळीराजा�या �ा अलौिकक ु
धम�परायणतेमळे आिण �याने केले�या अपरपंार प�या�या साठयामळे ु ु ु
चांगलाच हादरला होता. बळीचे शभंर य� झाले तर �याला इं�पद िमळ�याचा 
ह�क होता आिण �यासाठीच आपले पद जाते क� काय या िचतेंने ख� इं� ु
चांगलाच घाबरला होता. रा�ंिदवस �याचे मन िचतेंने पोखरले जात होते. 
�हणनच बळीचे शभंर य� होता कामा नयेत यासाठी तातडीने काहीतरी करणे ू
भाग होते. �याने जर शभंर य� पर ेकेले तर ? या अशभ शकेंने इं� अ�रशः ु ु
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हिकगत ऐक�यावर दवेांमधील ��येकानी आपापली मते मांडली. बरीच 
उलटसलट चचा� झाली. शेवटी बळीकडे �ीिव�णनंी वेषांतर क�न �वतः जावे ु ू
आिण बळीचे स�वहरण करावे; वेष बटवामनाचा �यावा हेही ठरले. दाना�या ु
पेचात बळीस टाकावे आिण �याचा �तभगं करावा असेही सवा�चे मत पडले.

�ी िव�णनंा �ा कामिगरीवर लगेच जाणे भाग होते. कारण ितकडे ू
बळीराजाची य�ाची तयारी पण� होत आली होती. �हणन �यांनी घरी जाताच, ू ू
ह�बेह�ब बट वामनाचा वेश प�रधान केला. �या वेषातच ते ल�मीपढे उभे राह�न ू ु
िनरोप माग लागले. ल�मी दवेीपदातच रािह�याने ितने मनोमन ओळिखले क�, ू
आपले पितराज काही मह�वा�या कामासाठी जात असावेत. सहज िवचाराव ं
“कठे जाताय' �हणन तर िवचारलंही, �याला 'ज�री�या कामाला' अस ंउ�र ु ू
दऊेन िव�णभगवान िनघालेही.ू

दवेांना कळेना क�, इत�या तातडीने दवे��ाने सभा का बोलावली? पण इं�ाचे 
बोलावणे �हणताना सव�जण आपापली कामे बाजला सा�न इं�सभेत वेळेवर ू
उपि�थत झाले. सव�जण आसन�थ झा�यावर काळजीय� �वरात ु
आप�यावरील सकंटाची सम� हिकगत इं�ाने कथन केली आिण बिळराजा 
सार�या महान दानशर, धम�िन� राजाला शभंरा�या य�यागापासन कसेही ू ू
क�न पराव� कर�यासाठी काही उपाय सचवा असे िवनवन सांिगतले. ृ ु ू
अशावेळी दवेगण यावर काय तोडगा काढतात याकडे तो आशेने पहात रािहला. 

बराच �वास झा�यावर बळीची नगरी जवळ िदस लागली आिण लांबनच ू ू
�या भा�यनगरीचे वैभव डोळे िदपव लागले. अनेक रखेीव फळाफलांनी ू ु
लहडलेली वने-उपवने, उंच उंच टोलेजगं �ासाद, िवशाल भ�य माग�, 
झगमग�या व�तंनी भरले�या बाजारपेठा, ही सारी सम�ी पाह�न िव�ण ृू ू
सखावले, आनंदले.ु

पण आपण �या कामासाठी आलो ते योिजलेले काम करावयासच हवे 

आपले डोके ध�न बसला होता. �ा भयाण सकंटातन कसे िनभावन िनघावे ू ू
याचा िवचार करता करता तो अगदी वैतागन गेला होता. अखेर �याने काही तरी ू
तोडगा काढ�यासाठी सव� दवेांची तातडीची सभा बोलावली.
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बटवामनाने आत �वेश केला. स�वशील बळीराजा य�ा�या तयारीत ु
गतंलेलाच होता. पण बटवामन आ�याचे कळताच लगेच आप�या कामातन ु ु ू
�या ि�जाजवळ गेला आिण िवन�पणे वदंन करता झाला. ि�जाला आसनावर 
बसवन �याची यथासांग पजा केली. आिण लीनतेने राजा बटस �हणाला, ू ू ू
“महाराज, आपली कोणती इ�छा मी परी करावी ती आ�ा �हावी."ु

आज�वी आिण हात जोडन हे राजाने िवचारातच ��य� भगवानही " �ाचे ू
स�व कसे बर े हरण करावे' या िवचाराने अ�व�थ झाले, तरी �णभरातच 
सावरले आिण काही सांगणार तेवढयात.... काही िनराळेच घड लागले.ू

ग�वय� श�ाचाय� बळीराजाजवळच य�यागाची तयारी करीत दभ� िनवडीत ु ु
बसले होते. �यांनी अतं�मनाने जाणले क�, हा बट खरा न�हे. ही िव�णचंी �वारी ू ू
इथे स�वहरण कर�यासाठी बटवेषात आलेली आहे. आिण �हणनच ु ू
बळीसार�या प�यशील राजाचे स�व जाऊ नये यासाठी बळीने दानाचे उदक ु
बटचे हातावर सोड नये असे श�ाचाया�ना वाटले.ू ू ु

�यांनी लगेच राजास बाजस नेऊन व�ति�थतीची �प� क�पना िदली व त ू ु ू
इि�छत दानाचे आ�ासन दऊे नकोस असे आव�जन सांिगतले. तसेच “राजा, ू
�ा दानाने तझा घात होणार आहे." असा इशाराही िदला पण......ु

�हणन �ा सा�या राजवैभवाने मोिहत झालेले भगवान आप�या कामिगरीवर ू
िनघाले. भ�य राजरासादापाशी येताच �ारपालाने लवन वदंन केले. �याकाळी ू
ि�जांचा सव� िठकाणी आदर स�कारच होत असे.

हे सार ेमिनवया�चे ऐकनही दानासाठी आजवर पढे केलेला हात परत मागे ु ू ु
कधीच न घेणारा बळीराजा, �याने �णभरही िवचार केला नाही. तो �हणाला, 
“आजवरचे दानाचे स�व राख�यासाठी आज स�व गेले तरी चालेल पण 
आले�या याचक ि�जाला इि�छत दान करणे हे माझे �ीद आहे. �यापासन मी ू
कधीही विंचत होणार नाही." असे श�ाचाय� ग�ंना राजाने न�पणे सांिगतले.ु ु

जवळच राजाची धम�प�नी बसली होती. ितने सार ेसभंाषण ऐकले होते. ती 
पित�ता �ी राजास �हणाली, ‘हे पितदवेा, बट�या �पात ��य� भगवान ू
�ीिव�ण आलेत असे आपले मिनवय� सांगताहेत ना, मग िवचार कसला ू ु



168   ।   gggaaaaaaeeeVVVoooIII ///cccyyyaaaa a a gauhetagauhetagauheta

paaEraiNak gaaeVoa_

श�ाचाय� सार ेजाणन होते. राजाचे हे बोल ऐकताच ते फार अ�व�थ झाले. ु ू
�यांना रहावेना. �हणन �यांनी एका अितस�म िजवाचे �प घेतले आिण राजा ू ू
�या सवण� झारीने बट�या हातावर उदक सोडणार होता �या झारी�या ताटीत ु ू
आचाय� जाऊन बसले. �हणजे पाणी पड नये. ते बदं रहावे हा िवचार.ू

करायचा? अहो, एवढा महान प�वीमोलाचा याचक �हणन आप�या घरी ृ ू
आलाय. हे आपलं केवढं प�य आहे? आिण महाराज, ��य� दवेािधदवे ु
आपणाकडे आलेत �यांचे आित�य �यां�या इ�छे�माणेच �हावे हे उिचत न�हे 
काय? मी सांगते �ा दानाने कोणतेही अ�र� कोसळ द,े चालेल. पण आपण �ा ू
याचकाची इ�छा पण� करावी.'ू

"तथा�त, िदली धरणी महाराज" असे राजाने �हणताच �ी िव�णनी झपाझप ु ू
आपली पाऊले एका �णात क�पनातीत मोठी केली. आिण एक पाऊल �वगा�त ु
व दसर ेधरणीवर ठेवले �ा दोनच पाऊलांनी सारा �वग� व प�वी भ�न गेली. ृु

ते�हा घाईघाईने वामन�प िव�ण �हणाले, “छे, छे, महाराज मला आपले ू
रा�य, धनदौलत काहीही नकोय; माझी मागणी फार अ�प आहे. राजा, मला 
फ� तीन पाऊले धरणी द.े"

हे पाह�न बळीराजा भांबवला, �याला कळेना क� हे काय घडते आहे? राजाचा 

प�नीचे हे ओज�वी िवचार ऐकन राजा �स�न झाला िन ि�जाला �हणाला, ू
“महाराज, करावा पढे हात, मी इि�छत दानाचे उदक आप�या पिव� हातावर ु
सोड�यासाठी उ�सक आहे.'ु

इत�यात डोळा फटलेले ग�जी झारीतन बाहेर आले. मग बळीराजाने ु ु ू
बटवामना�या हातावर यथासांग दानाचे उदक सांडले. आिण सतं� होता राजा ु ु
बटस �हणाला, "ि�जवरा, त तझे इि�छत काहीही माग, जे मागशील ते मी या ू ू ु
�णी �ायला तयार आहे.''

पण भगवतं, तेही सव� जाणणारचे क�? �यांनी मनोमनी हा आचा�यांचा कावा 
ओळखला आिण एक दभा�ची काडी घेऊन ती बाहे�न तोटीत खपसली. ती ु
काडी नेमक�च श�ाचाया��या डो�यांत घसली व भळाभळा तोटीतन र� वाह� ु ु ू
लागले. हे पाह�न बळीराजा घाबरला. हे र� कसले? काहीच कळेना.
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‘‘महाराज, आपले ितसर े पाऊल �ा म�तकावर ठेवावे." बटने ितसर ेू
पाऊल बळी�या म�तकावर ठेवले आिण पाया�या दाबाने बळीला पाताळात 
गाडले!

इतके अ�र� घडले तरीही बळीराजा ि�थत��पणे दवेास �हणाला, 
‘‘भगवान, आपण याचक �हणन मज दारी आलात, मला आप�या सार�या ् ू
सव��राला दान कर�याची सधंी िदलीत या परता आणखी काय हवे? मी कताथ� ृ
झालोय, दवेा एकच मागतो आपणापाशी, आपण अखंड मा�या स�नीध रहावे 
हीच इ�छा.''

अथा�त बळीराजा�या �ा असीम दानशरतेने �ी िव�ण मनोमन अित सतं� ू ू ु
झाले. �हणाले, "हे बळीराजा, त ध�य आहेस, राजा, त�या दात�वाची िकत� ृू ु
अखंड तेवत राहील. मी तजवर पण� सतं� आहे. ते�हा त काहीही वर मागन घे. ु ू ु ू ू
मी तो आनंदाने तला दईेन."ु

भगवान “तथा�त' �हणाले िन ते�हापासन बळीराजाचे ते �दारपाल �हणन ु ू ू
राह� लागले. असा हा दानाने अमर झालेला राजा.

असा अ�व�थ चेहरा पाह�न बट �हणाला, “राजा पहातोस काय? त तर दानशर ू ू ू
�हणन मोठा लौिकक िमळिवलेला आहेस तरी ही साधी तीन पाऊले जमीन ू
द�ेयास त असमथ� ठरतो आहेस असे िदसते!''ू

�ाच बळीराजा�या अमर कहाणीची �मित रहावी �हणन आपण भारतीय ृ ू
काित�क श� �ितपदसे “बिल�ितपदा' हा िदवस साजरा करतो. ु

(इंिदरा कलकण� : दसरा-िदवाळी [सपंादक : सरोिजनी बाबर])ु

राजाने �णभर िवचार केला नी बोलला, "नाही नाही! महाराज, मी माझे स�व 
जाऊ दणेार नाही. बटराज आजवर मा�या घरातन कणीही याचक अत�, ु ू ु ृ
िव�मख गेलेला नाही. तसे आपणही जाणार नाही." असे �हणत बळीने आपले ु
म�तक खाली झकिवले व �हणाला,ु
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रामअवतारी रामाला १४ वषा�चा वनवास भोगावा लागला होता. वनवासी 
असताना राम, ल�मण, सीता हे सोबत होते. ते गोदावरीकाठी पचंवटी�या 
प�रसरात आले ते�हा अग�त�ना िदले�या वचनाची �यांना आठवण झाली 
आिण ते प�रसरातन जन�थानाकडे अग�ती ऋषी�या दश�नासाठी आ�मात ू
आले. काही िदवस या पचंवटी�या जगंलात राम वा�त�य क�न रािहले होते.

एके िदवशी ल�मण फळे, कंदमळे शोधत हातात खङ ग (तलवार) घेऊन ्ु
जगंलात �मंती क� लागले. वाटेत याच जगंलात शप�णखेचा मलगा ‘सांभ' हा ू ु

(रामायणातील कथा)

अग�ती मनी यांना दि�ण भारतातील �बळ रा�सांचा नाश कर�यासाठी व ु
ऋषीमन�ना आ�य द�ेयासाठी उ�र भारतातन ��ा, िव�ण महेश यांना दि�ण ु ू ू
भारतात पाठवतात. ते�हा महादवे �हणतात क�, “मी गोदाकाठ�या पचं�ोशीत 
जन�थान या िठकाणी ‘कपाले�र' या नावाने �कट होईन” आिण िव�णने वचन ू
िदले क�, “मी रामअवतारी तम�या भेटीला येईन.” हे वचन घेऊनच ते दि�ण ु
भारतात येतात. �यानंतर अग�ती ऋषी अनेक �बळ रा�सांना सपंवन ू
गोदावरी�या प�रसरात आले. रा�सभवन येथील िवलवला आिण वातापी या 
रा�सांना सपंवले. पढे ते ‘जन�थाना'कडे जात होते. जन�थानाचा हा प�रसर ु
खप पिव� प�रसर �हणन ओळखला जात होता. या िठकाणी ��य� महादवे ू ू
कपाले�रा�या नावाने �कट झाले होते. �यामळे या िठकाणी अनेक ऋषी - मनी ु ु
राहात होते. पण या प�रसरात खप जगंल होते आिण रा�सांचा सचंारही जा�त ू
होता. येथील ऋषी-मन�ना रा�सांचा खप �ास होत असे. या रा�सांना ु ू
सपंव�यासाठी अग�ती महाऋषी या प�रसरात आले होते व येथेच ‘अनकाई 
गावा�या बाजला उंच पव�तावर �यांनी आ�म �थापन केला व कपाले�राची ु
पजा-अच�ना स� केली.ु ु
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तप�या करत बसला होता. ल�मण जगंलातन र�ता काढत काढत जात होता. ू
वाटेत आले�या वेली खङ गने तोडत होता. वाटेत आले�या एका जाळीवर ्
असेच ल�मणाने आपले खङ ग मारले �याच जाळीत सांभ तप�या करत बसला ्
होता. ल�मणा�या खङ गने सांभाचा वध झाला होता. खङ गचे र� पाह�न ् ्
ल�मण िचतेंत पडला. आप�या हातन साध मेला का दज�न हे मला काही कळत ू ू ु
नाही. �हणन रामापाशी येऊन ल�मणाने घडलेला सव� व�ांत सांिगतला. ते�हा ृू
रामाने आतंर��ीने जाणले क� हा शप�णखेचा मलगा सांभ रा�साचा वध झाला ू ु
आहे.

शप�णखा आप�या मला�या (सांभा�या) भेटीसाठी आली. तर �याचे मंडके ू ु ु
एका बाजला आिण धड एका बाजला हे पाह�न ितचा राग अनावर झाला. ितने ु ू
आप�या मलाचा बदला घे�याचे ठरवले. पण हा वध कोणी केला ते ितला ु
कळाले नाही. परतं दस� याच िदवशी ल�मण याच जगंलात िफरताना शप�णखेने ु ूु
पािहला. यानेच आप�या मलाचा वध केला असावा असे ितला वाटले. �याचा ु
बदला घे�यासाठी ितने कपटब�ीने एका सदंर त�ण मलीचे �प धारण केले ु ु ु
आिण ल�मणाकडे फलाचा हार घेऊन गेली. ितने ल�मणाला ल�न कर�याची ु
मागणी घातली. माझा �वीकार करावा' असे ती �हणते. ते�हा ल�मण ितला 
सांगतो क� ‘मी रामाचा आदशे मोडत नाही. त रामाकडे जाऊन रामाचा आदशे ू
आणावा. मग मी तझा �वीकार करीन' ल�मणाचे हे बोलणे ऐकन शप�णखा ु ू ू
रामाकडे जाते. ते�हा राम ितला ओळखतो आिण ित�या पाठीवर िलिहतो, “ही 
येताच िहचे नाक - कान, �तन कापन टाक. ही रावणाची बहीण शप�णखा आहे.” ू ू
हा सदंशे घेऊन ती ल�मणापाशी येते. व सदंशे दतेे. हा सदंशे पाहताच ल�मण 
ितचे नाक व कान कापन टाकतो. ही घटना जन�थान येथे घडली आहे. �हणन ू ू
जन�थानाला ते�हापासन नािशक या नावाने ओळखले जाऊ लागले.ू

रामाचे हे बोलणे ऐकन ल�मणाला वाटले आता आपले आिण रा�सांचे ू
हाडाचे वैर िनमा�ण झाले, हे याचे सचक आहे.ू

(गोदाकाठ�या लोककथा)
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एकदा दवे आिण द�ैय दोघांनी िमळन सम�मंथन क�न चौदा र�ने ू ु
िमळवली. वाटणी करता करता सधा (अमत) कोणी �यावे याबाबत वाद िनमा�ण ु ृ
झाला. या वादात द�ैयांनी सधेचा कंभ जबरद�तीने दवेांपासन िहसकन घेतला. ु ु ू ू
ते�हा िव�णने मोिहनीचे �प घेतले. मोिहनी�प िव�णने द�ैयांना अमत ृू ू
वाट�याचे काम मी करतो असे सांिगतले. द�ैयांना ही गो� मा�य झाली. �यांनी 
अमतकंभ मोिहनी�प िव�ण�ंया �वाधीन केला. िव�णने दवेास आिण द�ैयांना ृ ु ू ू
समोरासमोर दोन रांगांम�ये बसिवले. सव��थम दवेांना अमत वाढले. राह� ृ
नावा�या द�ैयास वाटले क� सगळे अमत दवेांम�येच वाटले गेले तर आप�याला ृ
िमळणार नाही. �हणन द�ैय राह� च�ं व सय� यां�याम�ये येऊन बसला. अमत ृू ू
वाढता वाढता राह� द�ैयालाही अमत वाढले. राह� ते लगेच पीत असताना ृ
च�ंसया�नी राह�ची लबाडी �ीिव�ण�ंया ल�ात आणली. िव�णनेही ताबडतोब ू ू ू
आप�या च�ाने �याचे म�तक तोडले. परतं अमत �या�या कंठापय�त पोहोचले ु ृ
होते. �यामळे �यास म�य आला नाही. �याचे धड व िशर अमर झाले. तो िजवतं ु ृ ू
रािहला. ते�हापासन �या द�ैया�या िशरास राह� व धडास केत असे �हण लागले. ू ू ू
द�ैयाने आप�या या अपमानाचा बदला घे�यासाठी च�ंसया�चा सड घे�याची ू ू
�ित�ा केली. �यामळेच राह� केत च�ंसया�स �ास�यासाठी अधनमधन ु ू ू ू ू
�यां�यावर झडप घालतात. �यामळे च�ंसया��या दनैंिदन �मणगती अडथळा ु ू
िनमा�ण होतो. �यामळे �हणे होतात अशी लोकसमजत आहे. दवेां�या कपेने ु ू ृ
आिण लोकां�या �ाथ�नेने च�ंसया�ची यातन सटका होते. ू ू ु

(गोिवदं मंगेश कालेलकर : लौिकक दतंकथा)
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क�हणा एका महा�मािचये आधा�रये प�रस होता तो क�हणी एका �ा�णाचे ू
घरा वसतीसी जाये. दारी ितटत ितटत ऐसे पाणी पडत होते तेणे तयाचे व� 
आबंट-ओले ऐसे जाले होते.

1.43 AaYaairya[caa pairsaacaa d&Voa/ta
(महानभाव �थंातील गो�)ु

“महा�मेनी कंजातर केले? " ऐसे भणोनी ते बाहेरी आली तव िववळले असे. ु
वरील माती िफटली आतंन सोने झळझळ करीत िदसतायेु

घ�रचीया �ा�णी ओसरीये िपढे घातल,े पाये धतल,े तािंबया भ�नी िदधला. ु
तणेे स�ंया केली. तव तो �ा�ण आला. डोईये वानरेाची पढ� ी, ते ठिेवली. ितये ू
सदब�ळे ऐसी �ा�णे तयेाते गाये एक� दभ.े तणेे गाये दिहली. राळेयाचे िखचटे ग�दले ु ु ु
लोिणयाचा कवडा तािवला. मग तयासी ठाव केला, तया दोघाही तो जिेवला.

तो �ा�ण उिठला, डोईए लोखडं े ठेविन शेता घेऊिन गेला. वख� जिंपला, ु ु
तव फाळ लव लागला. ततेनी करोनी माती फेिडली, तव माती न िफटे. इळेनी ु
करोनी गवत घेऊ बैसला, तव गवत नेघवे. क�हाडी क�नी झाडे फेड आद�रली, ु ू
तव क�हाडी वाकली. ऐसा िनधावला. लोखडं े डोईए ठेवनी घरा घेऊनी आला.ु ु

तमिच जेतली लोखंडे आहात, तेतक� बांधौिन आमिचये बाजीबडी ठेवा. ु ु ु ु
पास, फाळ, इळा, क-हाडी तता बांधोनी, ितयािचये बाजेबडी ठेिवली. तो ु ु ु
पहाटेिच उिठला, आधा�रयेचा प�रस कािढला तेथ लावनी आपण िनगोिन गेला.ू ु

दारी लोखंडे घातली. मग भिणतले, “पािपणी पािपणी, कवणासी िब-हाड 
िदधले? महा�मेनी कंजातर केले. अिज माझा सोिनयाचा दहेाडा वाया गेला.”ु

ितया �हिणतले, “ महा�मेनी कंजातर केले, क� आमचेया द�र�ाचा मळी इळा ु ु
घातला?” ऐसे �हणोनी ते िभतरी घेऊनी गेली.

तटक� ऐसी बाज, ितयेवरी फाटक� ऐसी वाकळ अथंरली ते िनजावया ु ु
िदधली, तयाचे पाये धतले, चोपडीले. इतकेिन तो सतंोिषला.ु ु
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भावानवाद : या ��ांतकथेची भाषा ही १३ �या शतकात बोलली जाणारी ु
मराठी भाषा होती. आज�या मराठीत या ��ांतकथेचा भावानवाद पढील�माणे:ु ु

सकाळी �ा�ण उठला, डो�यावर लोखंडी अवजार ेघेऊन शेतावर गेला. 
वखर जपंले, तर फाळ लव लागला. खर�याने माती खरड लागला तर माती ु ू ु ू
िनघेना. िव�याने गवत काप लागला, तर गवत कापले जाईना. क�हाडीने झाड ू ु
तोड लागला तर क-हाड वाकली. अखेर कंटाळला आिण डो�यावर लोखंडी ू ु
अवजार ेघेऊन घरी िनघाला. �ा�णाने दारात लोखंडे टाकली आिण बायकोला 
�हणाला, ‘‘पािपणी, कणाला आ�य िदला? महा��याने जादटोणा केला. माझा ु ू
सो�याचा ससंार लटला गेला.” ‘‘महा��याने जादटोणा केला?” असे �हणत ती ु ू
बाहेर आली. लोखंडावरची माती दर झाली होती. आतन सोने झळाळत होते. ूू
ती नव� याला �हणाली, “महा��याने जादटोणा केला क� आम�या दा�र�यावर ्ू
िवळा घातला? दा�र�य दर केले?” असे �हणन ितने सारी अवजार ेघरात नेली.् ूू

(श.ं गो. तळपळे : ��ांतपाठ)ु ु

" को�या एका महा��याजवळ जीवन जग�यासाठी आधार �हणन परीस ू
होता. तो महा�मा कोणा एका �ा�णा�या घरी रहा�यासाठी गेला. घरा�या 
दारात थ�बथ�ब पाणी िठबकत होते. �यामळे �याचे कपडे आबंट-ओले झाले होते. ु
घरातील �ा�णीने ओसरीत बस�याचे पाट ठेिवले. महा��याचे पाय धतले. ु
तां�या भ�न िदला. �याने स�ंया केली. �यानंतर �ा�ण आला. �या�या 
डो�यावर गवताची प�ढी होती. ती �याने ठेवली. �या गरीब �ा�णाने गायीचे दध ू
काढले. ितने रा�याची िखचडी रांधली, लोणी कढवले. मग �याला वाढले. 
महा�मा िखचडी आिण लोणीचे जेवण जेवला.

ितने तट�या बाजेवर फाटक� वाकळ अथं�न महा��याची झोप�याची ु
�यव�था केली. �याचे पाय धतले व चेपन िदले. �याने तो सतं� झाला. तो ितला ु ू ु
�हणाला, तम�याकडे जेवढी �हणन लोखंडे असतील तेवढी बाजे�या ु ू
पाय�याशी ठेवन द.े” �या�माणे ितने पास, फाळ, िवळा, क�हाड आणन ू ु ू
बाजे�या पाय�याशी नेऊन ठेवले.
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मलाचा �� अगदी साधा व सरळ होता; परतं ितला तो मोठा अवघड वाटला ु ु
असावा. मला�या �या एका ��ामळे ित�या पव�च�र�ाचा िच�पट ित�या ु ु ू
डो�यांपढे स� झाला असला पािहजे. तथािप आप�या मलांपासन स�य ु ु ु ू
लपवन ठेवावयाचे नाही असा ितने िन�य केला. ितने आप�या मलाला उ�र ू ु
िदले : 

स�यकाम अगदी एकटा पडला. �याचे सव� खेळगडी �याला सोडन गेले होते. ू
�यां�या आईबापांनी �यांची उपनयने क�न �यांना िव�ा�ययनासाठी ग�गही ु ृ
पाठवन िदले होते. बरोबरचे सव� खेळगडी ग�गही जाऊन िव�ा�यासाला ृू ु
लागले असता, आपण मा� माशा मारीत बसणे िकंवा गावात भट�या मारीत 
राहणे, मा�या िम�ांनो, स�यकामासार�या ह�षार व होतक� मलाला पसतं कसे ु
पडावे? �या�या मनाला मोठी ह�रह�र लागन रािहली. आपली आई आपले ू
उपनयन क�न िव�ाज�नासाठी आप�याला ग�गही का पाठवन दते नाही, हे ु ृ ू
�या�या बालमनाला उमगेना. तो मोठा बचक�यात पडला. स�यकामा, त ु ू
िपतहीन व िशवाय एका दासीचा मलगा. तझी काळजी कोण वाहणार ? परतं ृ ु ु ु
जगाने आपली काळजी वािहली नाही तरी आपण आपली काळजी �यावयाची 
व बालपणाचा बह�मोल काल फकट जाऊ �ावयाचा नाही असे स�यकामाने ु
ठरिवले. ग�गही जाऊन िव�ा�यास करावयाचा असा �याने आप�या मनाशी ु ृ
िन�य केला. ग�गही गेले असता आपले �वतःचे नाव, आपले गो� �हणजे ु ृ
आप�या कळाचे नाव वगैर ेसागावे लागते ही मािहती �याला होती; �हणन तो ु ू
आप�या आईकडे गेला आिण ितला �हणाला :

“आई, मी ��चारी होऊन िव�ा�यासासाठी ग�गही जाऊ इि�छतो. मी ु ृ
कोण�या गो�ाचा आहे ते मला सांगतेस?”

1.44 satyakamaacaa_ gaaeVo

“तझे गो� काय ते मला माहीत नाही. दासी �हणन मी अनेक िठकाणी अनेक ु ू
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मलांनो, ती िबचारी आप�या मलाला अिधक काय सांगणार ? आिण ितने ु ु
अिधक सांिगतले असते, तरी �या िन�पाप बालकाला �यांत फारसे काय 
समजले असते ? एकाच वा�यांत ितने आपले आ�मव� मलाला व �या�या ृ ु
िनिम�ाने सव� जगाला सांगन टािकले, ती अिववािहत असनिह ितला स�यकाम ू ू
झाला होता. अनाथ अबला मग िगळन ग�प बसली होती. ित�या क�ण ू ू
कहाणीने कोणा�या �दयाला पाझर फटणार नाही ? आप�या आईचे हे द:ख व ु ु
�यामळे आप�या िव�ासपंादना�या मागा�त उ�प�न होणारी ध�ड ु
स�यकामा�या �यानात आली होती, असे �याने पढे ग�ला िदले�या, ु ु
उ�राव�न अनमान िनघते. परतं तो िव�ेसाठी अधीर झाला होता. आईचाच ु ु
स�य बोल�याचा िक�ा ग�पाशी िगरवावयाचा व �याचेच पाय धरावयाचे, असे ु
�याने मनाशी ठरिवले व ज�र ती मािहती आईकडन िमळताच तो गौतम ू
ऋषीकडे गेला व �यांना �हणाला,

त�हांचे काम करीत असता, मला, त मा�या पोटी ज�मलास ते�हा मला तझे गो� ु ू ु
काय ते माहीत नाही, माझे नाव जाबाला आिण तझे नाव स�यकाम आहे. मी ु
स�यकाम जाबाला आहे, एवढे त आप�या ग�ला जाऊन सांग.”ू ु

‘भगवन ! मी आप�याजवळ िव�ा�ययनाक�रता ��चारी �हणन राहतो. मी ् ू
आप�याला शरण आलो आहे.’

स�यकामाने अटकळ बांधली होती �या�माणे गौतम ऋष�नी �याला �� 
केला, “हे मला, त कोण�या गो�ाचा आहेस ?’’ु ू

स�यकामाने उ�र िदले, “मी कोण�या गो�ाचा आहे ते, महाराज, मला 
ठाऊक नाही. मी आईला िवचारले; ती मला �हणाली, क� प�रचा�रका, दासी 
अशी मी अनेक त�हांनी सेवा करीत असता, ता��याम�ये मला त झालास. ू
�यामळे त कोण�या गो�ाचा आहेस हे मला माहीत नाही. फ� माझे नाव ु ू
जाबाला आहे आिण तझे नाव स�यकाम आहे. तो मी स�यकाम जाबाल आहे.’’ु

�या काळ�या �रवाजा�माणे गौतमाने स�यकामाचा पव� इितहास ऐकन ू ू
�याला िव�ा द�ेयाचे कदािचत नाकारलेही असते. परतं आईने सांिगतले�या ् ु
मािहतीपैक� स�यकामाने एक अ�रस�ा आप�या ग�पासन लपवन ठेिवले ु ु ू ू
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मलांनो, तम�याम�ये �वतःला उ�चवण�य �हणवन घे�यात अिभमान ु ु ू
बाळगणार ेप�कळ असतील, परतं माझा त�हाला असा सवाल आहे, क� जर ु ु ु
गौतम ऋषी आज प�हा आप�याम�ये अवतीण� झाले व �यांनी या मंडळ�ची ु
स�यकामा�माणे परी�ा घेतली, तर �यात िकती उ�ीण� होतील बर े? या ��ाचे 
उ�र मा�या प�यावर पाठिव�याची आव�यकता नाही. तम�यापैक� ��येकाने ु
�याचे आप�या मनाशी उ�र िदले �हणजे माझे काम झाले. आज िहदं समाजात ू
गण व वण� यांचा काहीच सबंधं उरलेला नाही. ज�म हाच केवळ वण� ठरिव�याचे ु
साधन समजला जातो. जो �ा�णकळात ज�मला तो �ा�ण. मग �या�या ु
आगंचे गण �ा�णाला न शोभणार ेअसले, तरी समाज �या�याकडे ल� दते ु
नाही. �यामळे मन�या�या आगंचे गण व �याचा धदंा यां�याम�ये मेळ रािहला ु ु ु
नाही. या ि�थतीत गणांचा िवकास हो�याला सधंी िमळत नाही. आज िहदं ु ू
समाज अपकषा��या उतरणीला लागलेला िदसतो �याचे हे एक म�य कारण ु
आहे. वण� ठरिव�यात ज�माला काहीच मह�व नाही असे, मलांनो, माझे �हणणे ु
नाही. ज�माला �थान आहे, परतं ते गौण आहे. म�य �थान आपण गणांनाच ु ु ु
िदले पािहजे. �या�याम�ये �ा�णाचे गण नसतील, तो केवळ �ा�ण ु
आईबापां�या पोटी ज�माला आला आहे, �हणन आपण �याला �ा�ण मानतां ू
कामा नये. उलट, �या�या अगंी �ा�णाचे गण असतील तो �ा�णकळात ु ु
ज�मला नसला, तरी आपण �याला �ा�ण मािनले पािहजे. िहदंधमा�त �ा�ण, ु
�ि�य, वै�य व श� असे फ� चारच वण� आहेत. समाजा�या स�यवि�थत ू ु

नाही. मा�या िम�ांनो, याला �हणतात स�यिन�ा, स�य बोल�याने ज�माचे 
नकसान हो�याचा सभंव असतािह जो स�यापासन एक रतीभरही ढळत नाही, ु ू
�यालाच स�यवान हे नाव शोभते.्

स�यकाम गौतमा�या कसोटीला उतरला. िश�या�या गणाव�न तो उ�च ु
कळातीलच असला पािहजे असे �याने ठरिवले व तो स�यकामाला �हणाला,ु

‘‘त उ�चवण�य नसतास तर त�या त�डन असे िनभ�य स�य बाहेर पडले ू ु ू
नसते. व�सा, त स�यापासन ढळला नाहीस, एक सिमधा आण. मी तझे ू ू ु
उपनयन करतो.’’
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सघंटनेला व धारणेला ब�ी, शौय�, सपं�ी व शरीरसेवा या चार गो��ची म�यतः ु ु
ज�री असते. जो ब�ीने समाजाची सेवा करतो तो �ा�ण, जो शौया�ने सेवा ु
करतो तो �ि�य, जो सपं�ीने समाजाची सेवा करतो तो वै�य, व जो शरीराने 
समाजाची सेवा करतो तो श�, या चार वणा�चा हेत गणां�माणे कम�ची वाटणी ू ु ु
क�न �य���या िवकासाला मदत करणे एवढाच आहे. यात उ�च-नीच या 
भावनेला मळीच �थान नाही, आप�या शरीराचे कान, डोळे, दात, पाय वगैर ेु
िनरिनराळे अवयव आहेत व �यांची िनरिनराळी काय� आहेत. �हणन आपण ू
कानांपे�ा डोळे �े� िकंवा किन� असे का मानीत नाही. (तसे मान तर तो ू
आपला मख�पणा होईल.) या अवयवांचे िनरिनराळे �यापार शरीरा�या ू
आरो�यासाठी व सखासाठी अव�य असतात. �याच�माणे समाजप�षा�या ु ु
धारणेसाठी व सखासाठी �ा�ण, �ि�य, वै�य व श� यां�या चतिव�ध सेवेची ु ू ु
ज�री आहे. ��येकाने आपला िविश� गण इतरां�या सेवेला लावन आपला व ु ू
�याचबरोबर आप�या समाजाचा उ�ार करावयाचा आहे. हे वण� �ाधा�यतः 
गणांव�नचे ठरले पािहजेत व पव��या काळी ते तसे ठरत असत, हे स�यकाम ु ू
जाबालाची गो� आप�याला �प� दाखवीत आहे. 

मा�या िम�ांनो, पव��या काळी गणांनाच �ाधा�य दते. �हणनच �या�या ू ु ू
िप�याचे कलही माहीत नाही, अशा स�यकाम जाबालासार�या दासीप�ाला ु ु
ग��या घरी जाऊन िव�ाज�न करता आले; व परमे�राने �याला जे गण िदले ु ु
होते �यांचा िव�ेने िवकास क�न �यां�या �ारा �याला समाजाची सेवा करता 
आली, िनयिमतपणा, क�ाळपणा, ग�सेवा व ग�भ��, दीघ��ोग व दांडगा ू ु ु
अ�यास या गणां�या जोरावर स�यकाम जाबाला ग�पासन िविवध िव�ा ु ु ू
सपंादन केली. िव�ा�यास पण� झा�यावर तो �वगही परत आला व यो�य वधशी ृू ू
िववाह क�न तो आदश� आ�मवासी व नाग�रक यांचे जीवन कंठ लागला. �याने ू
अनेक स�पा� ��चा� यांना िव�ा दऊेन आप�या�माणेच �यांनाही ध�य केले.

- छांदो�योपिनषद, अ. ४, ख. ४, (शकं रराव दवे : उपिनषदांतील गो�ी)्
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�ाचीन काळी उ�ालक नावाचे एक ऋषी होऊन गेले. �यांना निचकेता 
नावाचा एक प� होता. निचकेता फार चाणा� ह�षार व चौकस ब�ीचा होता. ु ु
अवतीभवती घडणा-या घटनांब�ल नाना�� िवचा�न तो आप�या िप�याला 
भंडावन सोडी. एकदा उ�ालक ऋष�नी ‘िव�िजत' नावाचा फार मोठा य� ू
आरिंभला. हा य� करणे फार कठीण कम� होते. कारण यात सव��वाचे दांन 
करावे लागे. य�ाचे वेळी उ�ालक ऋषी आप�या जवळील गाईचे रोज दान 
करी. शेवटी शेवटी रोड व अश� गाईच िश�लक रािह�या. �याही �याने दान 
के�या. ते�हा या ह�षार मला�या मनात िवचार आला क� या रोड व अश� ु
गाई�या दानाने आप�या िप�याला प�य कसे लाभणार. आप�याजवळील ु
सवा�त उ�म व�तचे दान केले तरच प�य लाभणार. उ�मातील उ�माचा ू ु
�याग केला तरच आप�या िप�याला प�य लाभेल. असा िवचार क�न तो ु
आप�या िप�याजवळ गेला व �हणाला, “बाबा मी तमचा मलगा तम�या ु ु ु
जवळील सव� �े� व�त आहे. त�ही माझे दान कोणाला करणार ?'' मलाचा हा ू ु ु
�� ऐकन उ�ालक आ�य�चिकत झाले. गालात�या गालात हसन निचकेताला ू ू
�हणाले, “अर ेवेडया, मलाचे का कोणी दान करतात. जा खेळायला, मले वाट ् ु ु
पाहत असतील.'' पण निचकेताचे समाधान झाले नाही. रोड�यागाई दान 
क�न िप�याला प�य कसे लाभेल ? या एकाच ��ाचा भंगा �याचे डोके करतड ु ु ु ू
लागला. आप�या या शरीराचा आप�या िप�याक�रता काही उपयोग �हायलाच 
हवा असा िवचार �या�या मनात सारखा येऊ लागला. या िवचारातच तो 
आप�या िप�याकडे गेला व िवचा� लागला, “बाबा त�ही मला कोणाला दान ु
देणार?'' हा �याचा भोळा भाबडा �� उ�ालक ऋषीचा िप�छा सोडीना. शेवटी 
िपता िचडला व रागा�या भरात िचडन उ�ालक ऋषी �हणाले, “मर, मी तला ू ु
यमाला िदले." त�डन श�द िनघन गेले व मग ऋष�ना प�ाताप झाला. आपण ू ू
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रागा�या भरात काय बोलन गेलो. पण भा�यातन बाण िनघन गेला तो परत कसा ू ू ू
घेता येणार ?

निचकेताने िप�याला न�भावाने नम�कार केला व यमराजाकडे जा�यास 
िनघाला. तो चालता असता आकाशवाणी झाली. व यमराजाकडे जा�याचा 
र�ता �याला समजला. यमाचे रा�य िपतलोकात होते. यम �ाण हरण करणारा ृ
�हणन तो द� असे आपण समजतो. पण यमराज फार दयाळ राजा. आप�या ू ूु
�जेचे पालन तो िपतवत करतो. यमाचे दोन इमानी क�े यमराजा�या दरबाराचे ृ ु
र�ण करीत. निचकेत यमरा�यात पोहचला. ते�हा यम रा�यात न�हता ही 
बातमी समजताच यमा�या दरबारा�या पायरीवर तो यमाची वाट पाहात 
बसला. अ�न पाणी न घेता तीन रा�ी तो तेथेच बसन रािहला. यम रा�यात ू
आ�यावर �याने निचकेताची �ेमाने िवचारपस केली. “बाळा त कोण ? कोठन ू ू ू
आलास ? कशासाठी आलास? माझी वाट पाहत त उपवासी का बर ेू
रािहलास?” अ�यंत न�पणे यमाला नम�कार क�न निचकेत उ�रला, 
“मा�या िप�याने मला आपणाकडे पाठिवले आहे.” असे �हणन �याने सव� ू
हिकगत सांिगतली. यमाला फार आ�य� वाटले. िप�याचे वचन खर े
कर�याक�रता देह�याग करणा� या निचकेतावर यमराज �स�न झाले. 
आप�याकडे आलेला अितथी तीन िदवस उपवासी रािहला या पापाचे 
�ायि�त �हणन �याने निचकेताला तीन वर माग�यास सांिगतले.ू

निचकेताने पिहला वर मािगतला. “मा�या िप�याला सव� द:खातन दर कर.” ूु ू
यमराज �हणाले, “तथा�त” बाळ दसरा वर माग. निचकेत �हणाला, “मा�या ु ु
हातन परोपकार घड दे, य�यागादी प�य कम� मा�या हातन होऊ देत.” ू ू ु ू
“तथा�त यमराज उ�ारले. बाळा निचकेता त �वत: करता काहीच मािगतले ु ू
नाहीस आता ितसरा वर माग. यमाला �िणपात क�न निचकेता �हणाला, 
“महाराज, म�यनंतर जीवाचे काय होते ? म�यवर िवजय कसा िमळवावा हे ृ ृू ू
आपण मला समजावन �ाल का ?” हा वर ऐकन यम िवचारात पडले. ू ू
ज�मम�यचे रह�य यमराज कसे सांगणार ! पण श�द िदला. श�द मागे कसा ृ ू
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िफरवणार ? यम राजाला मोठा पेच पडला.
निचकेताचा न�भाव व �ानलालसा पाह�न �याला आपला िश�य कर�याचे 

यमाने ठरिवले. तरीपण शेवटचा �य�न क�न पाहावा �हणन यम निचकेताला ू
�हणाले, “बाळा तला दसर े काही हवे का ? धन-र�ने, िहर-ेजवाहर, संदर ु ुु
लाव�यवती अ�सरा, मोठमोठी रा�ये मी तला देतो. ज�मम�यचे रह�य ु ृ ू
समजावन घे�याचा ह� सोड.’’ यावर निचकेता �हणाला, “महाराज, या न�र ू
देण�या घेऊन काय क� ? आ�म�ान िमळाले तर ज�माचे साथ�क होईल. तरी 
मला �ानापासन वंिचत क� नका.’’ निचकेताचे मनापासनचे हे बोल ऐकन ू ू ू
यमराज संत� झाले. व �याला िश�य �हणन �वीकारले. पढे यमराजाने �याला ु ू ु
आ�म�ानाचा माग� सांगन आ�मा ई�र आहे �हणन तो अमर आहे. हे �ान होणे ू ू
�हणजे म�यवर िवजय िमळिवणे होय अशा त-हेचा उपदेश �याला यमाने केला. ृ ू
निचकेताला ज�म मरणाचे रह�य �ात झाले. या आनंदात तो िप�याकडे परत 
आला. आपला मलगा �ानी होऊन आला हे पाह�न िप�याला उ�ालक ऋषीला ु
ही परम संतोष झाला.
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यादववंशांत शरसेन नांवाचा एक राजा झाला. हा मथरत�  राह�न रा�याचा ू ु
कारभार पाहत असे. �हणन मथरा ही सव� यादव राजांची राजधानी असे लोक ू ु
समज लागले. या शरसेनाचा मलगा वसदेव याचे कंसाची बहीण देवक� ू ू ु ु
िह�याशी मोठया थाटाने ल�न झाले. ल�नसमारभं उरक�यावर देवक�ला ्
घेऊन वसदेव जा�यास िनघाला, ते�हां कंस हा आप�या बिहणीस व मेह��यास ु
पोचिव�यासाठी मोठया इतमामान� सो�याचे शेकड� रथ घेऊन िनघाला; ्
इतकेच नाही, तर आप�या बिहणी�या संतोषासाठी ितचा रथ हांक�याचे काम 
�याने �वतः हात� घेतले. भाऊबिहण�चे हे �ेम पाह�न लोकांना मोठे कौतक ु
वाटले. कंस रथाचे घोडे हांक�त आहे, इत�यांत �या�या कान� पढील श�द ु
पडले, "मख� कंसा, िजला मोठया समारभंान� त सासरी प�चवीत आहेस, �या ्ू ू
त�या बिहणी�या आठ�या संतती�या हातन तझा म�य आहे." हे श�द ऐकतांच ु ू ु ृ ु
बिहणीिवषय�च� कंसा�या मनांतल� �ेम एकदम मावळले, आिण तो श� उपसन ू
देवक�ला ठार मार�यास तयार झाला. "असे अिवचाराचे क�य क�ं नकोस," ृ
अस� वसदेवाने �याला प�कळ �कारांनी सांगन पािहले; पण कांह� उपयोग ु ु ू
झाला नाह�. कंस �वभावाने द�च होता. तो आपला आ�ह सोडीना. शेवटी ु
िहला जी संतती होईल ती मी त�या �वाधीन करीन, पण िहला या वेळ� सोड, ु
असे वसदेवान� कबल केले, ते�हां कंसाने ितला सोडले.ु ू
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कंसाने रा�यात�या सग�या ता�या मलांना मार�या�या कामिगरीवर �थम ु
पतना रा�िशणीला पाठिवले होते. ती शहर,े गावे व गौळीवाडे यातन मलांचा ू ू ु
नाश करीत करीत गोकळात आली. नंद �या वेळी काही कामासाठी बाहेर गेला ु
होता. रा�सी संदर �ीचे �प धारण क�न यशोदेकडे गेली व गोड गोड श�द ु
बोलली. मग ितने �ीक�णाला उचलन मांडीवर घेतले आिण �याला ती पाज ृ ू ू
लागली. ितने आप�या �तनाला भयंकर जािलम िवष लािवले होते. क�ण ृ
��य� िव�णचा अवतार ! �याला �या रा�सीचे कपट ठाऊक होते. आिण ू
परमे�राला िवषाची ती बाधा कोठन होणार ! क�णाने नसते िवषच न�हे, तर ृ ुू
ित�या अंगातले र� स�ा शोषन घेतले, आिण ितला मा�न टािकले ! ु ू

1.47 k&VNaacyaa baaLk Xa_Da 

क�णाने एकदा जांभई देताना त�ड उघडले, ते�हा यशोदेला �यात प�वी, ृ ृ
आकाश, सय�, चं� वगैर ेसव� ��ांड िदसले ! ू

एके िदवशी �याला मांडीवर घेऊन यशोदा हसवीत खेळवीत बसली होती. 
ते�हा एकाएक� �याचे अंग इतके जड झाले क�, जण काय मोठा ड�गरच मांडीवर ू
घेतला आहे !

एकदा यशोदेने �याला नीट �हाऊ घातले, अंगात कपडे घालन ओ�या गात ू
द�ादधा�या गाडयाखाली �याला पाळ�यात िनजिवले, आिण आपण कामाला ्ु
गेली. इकडे क�ण जागा होऊन वर पाय क�न नाच लागला, आिण पायांनी ृ ू
सबंध गाडाचा गाडा उलथन पाडला ! ू

शेजारीपाजारी राहणा� या गविळण��या घरी जाऊन क�णाने धार ृ

क�णािवषयी�या अनेक चम�कारा�या गो�ी ऐकन कंसाने �याला ृ ू
मार�यासाठी तणावत� रा�स धाडला. हा वावटळीचे �प घेऊन आला होता. ृ
�याने क�णाला उचलन नेले. पण क�णाने �याची मानगटी ध�न �याला ठार ृ ृ ुू
केले. 
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रोिहणीचा मलगा बलराम हा �ीक�णाह�न थोडासा मोठा होता. ते दोघेही ु ृ
एकाच जागी राहत व खेळत. काही िदवसांनी नंद वगैर ेसगळे गवळी गोकळातन ु ू
िनघन वंदावनास जाऊन रािहले. तेथे यमनेचे वाळवंट आिण गोवध�न पव�त ृ ुू
यासारखी खेळ�याची उ�क� िठकाणे िमळाली, ते�हा बळराम, क�ण व �यांचे ृ ृ
खेळगडी यांना फार आनंद झाला. राम व क�ण गर ेचार�यासाठी ने�याइतके ृ ु
मोठे झाले, ते�हा ते मर�या,पावे, िशंगे, व च�ड, काठया वगैर ेखेळ�याचे सामान ्ु ू
घेऊन रानात जाऊ लागले. एके िदवशी ते रानात गेले असता एक रा�स 
वासराचे �प घेऊन �यां�या गरात िशरला. क�णाने रामाला डो�याने ु ृ
खणावले. �याबरोबर रामाने �या�या तंगडया ध�न गरगर िफरिवले आिण ्ु
कवठी�या झाडावर फेकन िदले.ू

काढ�या�या अगोदरच वासर ेसोडन �ावी; बेलाशक घरात िश�न दध, दही व ू ू
लोणी खावे, व आप�या सोब�यांना �ावे. िनजले�या ता��ा मलांना िचमटे ु
घेऊन रडवावे; अशा नाना �कार�या खोडया करा�या. क�ण फार खोडया ् ृ ्
करतो �हणन यशोदेने �याला एकदा दोरीने उखळीशी बांधले आिण ती ू
कामाला गेली. इकडे तो उखळीसह सरकत सरकत दोन झाडां�या मधन गेला, ू
आिण उखळीम�ये अडकवन �याने दो�ही व� समळ पाडले.ृू ू

एकदा गरांना पाणी पाज�यासाठी सगळे जण यमनेवर गेले होते. तेथे ु ु
बग�याचे �प घेऊन एक रा�स बसला होता. �याने क�णाची �थम खोडी ृ
केली. �हणन �याची चोच ध�न �ीक�णाने �याला उभा िचरले.ृू

राम, क�ण व दसर ेगोपाल (गव�यांची मले) रानात जात, ते�हा बरोबर ृ ुु
िशदोरी नेत; आिण दपारचे वेळी यमने�या काठी रमत गमत, पर�परां�या थ�ा ुु
म�करी करीत व एकमेकांना वानगी देत, मोठया आनंदाने खात; के�हा मर�या, ् ु
पावे, िशंगे वाजवत व �यां�या नादावर नाचत; के�हा धावत; के�हा झाडांवर 
बसले�या वानरांची खाली ल�बणारी शेपट ओढीत; �यांना वाक�या दाखवीत; ू ु
के�हा पशप�यांसारखे श�द काढीत. असे ते गोपाल खेळत असता अघ नावाचा ु
एक रा�स अजगराचे �प घेऊन त�ड उघडन बसला होता, �या�या त�डात ू
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अशा�रतीने राम व क�ण यांनी अनेक वेळा रा�सांना मा�न आप�या ृ
सोब�यांचे र�ण केले व आप�या परा�माने सवा�ना चिकत क�न सोडले.

नकळत हे गोपाळ िशरले. क�णही �यांचेमागन िशरला. हे पाह�न रा�स त�ड ृ ू
िमट लागला. पण यावेळी क�ण वेगाने वाढत चाल�यामळे �याला त�ड िमटता ृ ुू
येईना. शेवटी दम लागन रा�स मेला. ते�हा सगळे गोपाल बाहेर पडले. ू
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एके िदवशी क�ण वंदावनात गाई चारीत असता दसर ेगोपाल फार तहान ृ ृ ु
लागली, �हणन �याची वाट न पाहता पाणी िप�यासाठी यमनेवर गेले. तेथे एक ू ु
मोठा डोह होता व �यात कािलया नावाचा एक भयंकर िवषारी सप� राहत होता. 
�या सपा��या िवषामळे ते पाणी जहरी झाले होते. तरी सगळे गोपाल ते �याले ु
आिण िवषबाधा होऊन म�न पडले. इत�यात क�ण तेथे आला, आिण �याने ृ
सवा�चे िवष उत�न �यांना िजवंत केले. मग �या सपा�ला �या डोहातन हाकन ू ू
लावावे असा िवचार क�न �ीक�णाने कंबर बांधली आिण जवळच असले�या ृ
कळंब व�ाव�न �या िवषारी डोहात उडी टािकली ! �याबरोबर पाणी जोराने ृ
उसळले व मोठा खळबळाट झाला. तो आवाज ऐकन कािलया सप� �वेषाने ू
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बाहेर िनघाला, व क�णाला कडकडन दशं क�न �याने �या�या अंगाला ृ ू
िवळखा घातला. हे पाह�न क�णाचे सोबती अगदी घाब�न गेले व गाई हंबरडे ृ
फोड लाग�या. इकडे क�णाला घरी ये�याला रोज�यापे�ा आज फार उशीर ृू
झाला, �हणन नंद व यशोदा काळजी करीत होती. बराच वेळ झाला तरी अजन ू ू
क�ण व �याचे खेळगडी यापैक� कोणीच घरी येईना, ते�हा सगळे गोप �यांचा ृ
शोध करीत करीत डोहापाशी आले, आिण क�णावरले हे संकट पाह�न भीतीने ृ
गांग�न गेले. इकडे क�णाने हळ हळ आपले शरीर फगिव�याला �ारभं केला, ृ ुू ू
आिण फगिवता फगिवता ते इतके फगिवले क�, �या सपा�ला वेदना होऊ ु ु ु
लाग�या. �याने अंगाला घातलेला िवळखा सोडला; तथािप क�णाला पनः दशं ृ ु
कर�याची संधी तो पहातच होता. इकडे क�णही �या�या फडांवर उडी ृ
मार�याची संधी पहात �या�या भोवती िघरटया घालीत होता. होता होता ्
क�णाने संधी साधली. तो कािलया�या डो�यावर चढला, आिण वर नाचन ृ ू
नाचन �याने आप�या टाचांनी �या�या फणा ठेचन टाक�या. कािलयाचे सगळे ू ू
अंग �यामळे िखळिखळे होऊन �यातन र� वाह� लागले. ते�हा �याची रग ु ू
िजरली असे पाह�न क�णाने �याला तो डोह सोडन दसरीकडे जा�यास ृ ू ु
सांिगतले व �या�माणे तो िनघन गेला. ू
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�या काळी अशी चाल होती क�, एखा�ा वष� पाऊस पडला नाही, तर 
इं�ाला �स�न क�न घे�यासाठी य� करावा. �या�माणे नंद वगैर ेगोपांनी 
य�ाची तयारी केली. पण इं�ाचा आिण आपला संबंध काय ? �यापे�ा 
�या�याशी आपला रोज संबंध येतो �या गोवध�न पव�ताला नैवे� अप�ण करावा 
हे बर,े असे क�णाने सचिवले. नंदालाही ती गो� पटली. ते�हा इं�ाला आपला ृ ु
अपमान झाला असे वाटन �याने रागा�या सपाटयात भयंकर व�ी करणा�या ् ृू
मेघांना मोकळे सोडले. ते गोकळावर अितव�ी क� लागले. िवजांचा ु ृ
कडकडाट झाला; गारांचा वषा�व झाला; िजकडे ितकडे पाणीच पाणी झाले. उभे 
राह�यास ितळा एवढी देखील कोरडी जमीन रािहली नाही. थंडीने सव� अगदी 
काकडन गेले. आता काय करावे याची सवा�ना काळजी येऊन पडली. ते�हा ू
इं�ाचा गव� उतर�यासाठी क�णाने तो गोवध�न पव�त उपटन करगंळीवर उचलन ृ ू ू
धरला आिण छ�ीखाली जसे आपण उभे राहतो तसे सगळे गोप व गोपी 
गाईवासरसे�ा �या पव�ताखाली आ�यास येऊन उभी रािहली. क�ण ु ृ
करगंळीवर पव�त घेऊन सात िदवस उभा होता. हे इं�ाने पािहले, ते�हा �याचा 
गव� उतरला; पाऊस ल�ख उघडला; नदीना�यांचे पाणी ओसरले; जमीन 
कोरडी झाली; ते�हा सगळी माणसे पनः गोकळात जाऊन रािहली.ु ु

1.49 pavaQtaacaa_ k[laa_ CPaa_
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1.50 saudamadevaacaa_ gaaeVo1.50 saudamadevaacaa_ gaaeVo1.50 saudamadevaacaa_ gaaeVo

क�ण लहानपणी सांदीपनी ग�पाशी िव�ा िशकत होते, ते�हा तेथे ृ ु
�यां�याबरोबर सदामदेव नावाचा �ा�णाचा एक मलगा िव�ा�यास करीत ु ु
होता. तो क�णाचा िजवलग िम� होता. पढे क�ण मथरलेा गेला, आिण ृ ु ृ ु
सदामदेव आप�या घरी गेला. ते�हापासन िक�येक वष�पय�त �यांची दोघांची ु ू
गाठ पडली नाही. इकडे क�णाचे वैभव वाढत चालले, आिण �याची क�त�ही ृ
चोह�कडे पसरली. ती ऐकन सदामदेवाला िम�ाचा उ�कष� झा�याब�ल फार ू ु
आनंद झाला. सदामदेव मोठा िव�ान, सशील व सदाचरणी �ा�ण होता. तो ्ु ु
अितशय द�र�ी होता, तथािप जे िमळे �यात समाधान मानन राहत असे. �याला ू
बायकोही �या�या सारखीच सदाचरणी िमळाली होती. तथािप दा�र�ामळे ु
ितला अंगभर व� व पोटभर अ�न िमळत नसे, याचे ितला वाईट वाटे. 
सदामदेव व क�ण हे बाळपणचे �नेही असन �यांचे एकमेकांवर फार �ेम आहे हे ु ृ ू
ितला ठाऊक होते. �ीक�णा�या भेटीस सदामदेव गे�यास आपले दा�र�य ृ ु ्
एका �णात नाहीसे होईल ही ितची प�क� खा�ी होती. आिण �हणन ती ू
क�णा�या भेटीला जा�यासाठी आप�या पती�या पाठीस सारखी लागली ृ
होती. प�कळ िदवस सदामदेवाने ित�या बोल�याकडे ल� िदलं नाही. पण एक ु ु
िदवस �यालाही वाटले क� ��यासाठी नाही तरी िम�ा�या भेटीसाठी आपण 
�ारकेला जावे आिण आप�या बाळिम�ाला एकदा डोळे भ�न पहावे. �हणन ू
�याने �ारकेस जा�याचा िवचार केला. फार िदवसांनी िम�ा�या भेटीला 
जावयाचे, ते�हा �याला दे�यासाठी �याला आवडेल अशी एखादी व�त नेली ू
पािहजे. सदामदेवा�या घरात तर अशी काही व�त न�हती. ते�हा �या�या ु ू
बायकोने चार शेजारणीपाजारणी�या घ�न चार मठी पो�ां�या क�या मागन ु ू
आिण�या, आिण �या सदामदेवा�या धोतरा�या पदरात बांधन िद�या. �या ु ू
घेऊन �ा�णाची �वारी िनघाली, ती �ारकेला आली. �ारके�या भोवत� 
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सदामदेवाने एक िदवस क�णा�या येथे राह�न दसर ेिदवशी िनरोप घेतला. ु ृ ु
क�णानेही �याला दरपय�त पोचवायास जाऊन असाच वारवंार भेट देत जा ृ ू
�हणन आ�हाने सांिगतले. सदामा आला तसा परत वाट चाल लागला; पण ू ु ू
“मला थोडे तरी धन �ा’’ असे श�द �या�या त�डातन ल�जेमळे िनघाले ू ु
नाहीत, व क�णानेही आपण होऊन �याला काही ‘घे’असे �हटले नाही. ृ
आप�या िम�ाने ऐ�य� �ा� झाले असताही पव�ची ओळख कायम ठेवन ू ू
आपणास स��या भावा�माणे वागिवले, या गो�ीचीच सदामदेवाला मोठी ु

कडेकोट बंदोब�ताचे चौक�पहार े होते. �यातन सदामदेवाने मोठया क�ाने ्ू ु
बाहेर पडन दस�या काही �ा�णांबरोबर नगरात एकदाचा �वेश केला, आिण ू ु
शोध करीत �ि�मणीचे मंिदरात क�ण बसले होते तेथपय�त �ा�ण जाऊन ृ
पोचला. सदामदेवाला पाहताच क�णाने �वरनेे पढे होऊन आप�या िम�ाला ु ृ ु
आिलंगन िदले, �याचे पाय धतले, व �या�या अंगाला सवािसक पदाथा��या ु ु
उटया लािव�या. हा फाटके तटके नेसलेला द�र�ी �ा�ण, आिण क�ण याचा ् ृु
इतका आदर का करतात हे कोणालाच काही कळेना. क�णा�या व �या ृ
�ा�णा�या प�कळ वेळपय�त सखदःखा�या गो�ी झा�या. �यात ग��या घरी ु ु ुु
रहात असता नाना�कार�या �संगांतन आपण कसे पार पडलो, ग�ज�चे ू ु
आप�यावर कसे �ेम होते, आपण एके जागी कसे हसलो, खेळलो, िव�ा 
पढलो, इ�यािद लहानपण�या आठवणी िनघा�या, ते�हा दोघां�याही ने�ांतन ू
�ेमा� वाह� लागले. गो�ी झा�यानंतर "मा�यासाठी त काय भेट आणली आहेस ु ू
ती दे" असे क�णाने �हटले. ते�हा �याचे ऐ�य� मोठमोठया राजांचेही डोळे ृ ्
िदपवन टाक�त होते �याला आपण आिणले�या िभकार क�या भेट �हणन कशा ू ू
�ा�या अशी ल�जा वाटन सदामदेव िवचारात पडला. तो खाली मान घालन ू ु ू
बसला. ते�हा क�णाने आपण होऊन �या�या धोतरा�या पदरात बांधलेले पोहे ृ
धंडाळन काढले, आणखी �यातले मठभर पोहे मोठया आवडीने खा�ले. ते ्ु ू ू
�याला इतके गोड लागले क�, �या�यापढे रसभ�रत पंचप�वा�ने अगदी िफक� ु
वाटली, हा सगळा �ेमाचा �भाव ! दसर ेकाय ?ु
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ध�यता वाटली ! इतकंच नाही, तर धन िदले नाही हे �याने उपकारच केले; 
कारण, धन िमळाले असते तर कदािचत आप�या डो�यांवर धंदी आली ् ु
असती, असे मनात समजन तो आनंिदत झाला.ू

(वा. गो. आपटे : बालभागवत)

या�माणे िम�ा�या भेटीचा लाभ घड�याब�ल आनंद मानीत तो �ा�ण 
आप�या गावाजवळ जसजसा येत चालला, तसतसे �यां�या गावाचे �व�प 
एकदम पालटलेले �याला िदसले. मोठाले �ीमंती थाटाचे वाडे, संदर बगीचे, ु
आिण आपले �वागत कर�यासाठी उ�मो�म व� व अलंकार घालन आलेले ू
�ीप�ष पाह�न सदामदेव अगदी थ�क झाला. िजला नेसायला धड व� ु ु
न�हते, ती आपली �ी भरजरी पैठणी नेसली आहे व शाल पांघरली आहे, ू
आिण आपले चं�मौळी घर इं�भवना�माणे शोभत आहे, हा काय चम�कार ु
आहे ते बराच वेळ �याला उमगेना. पण लवकरच �या�या �यानात आले क�, हा 
सगळा क�णाचा खेळ आहे! ते�हा असा �ेमळ व गमती िम� िमळा�याब�ल ृ
�याला केवढी ध�यता वाटली असेल याची क�पनाच केली पािहजे.
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2.1 AakaSa w/ca ka gaelae?2.1 AakaSa w/ca ka gaelae?
(मराठी लोककथा)

कोणी एके काळी आकाश आिण सय� अगदी जवळ जवळच होते. एकदा ू
अचानक सया��या उ�णतेची ती�ता वाढली. अि�न�वालेइतक� दाहक झाली. ू
अशा या उ�णतेने लोक होरपळन िनघत होते. या काळातच एक शेतकरी शेतात ू
काम करीत होता. शेतकरी टकल होता. शेतक� याला डो�यावर एकही केस ू
न�हता. शेतक� याचे डोके सया��या ती� उ�णतेने तापले. डोके इतके तापले क�, ू
नारळासारखे �या ट�कल पडले�या डो�याचे दोन तकडे झाले. आिण काही ु
�णातच तो �वग�वासी झाला. �या शेतातच शेतक� याची मलगी तांदळ कांडत ु ू
होती. आपले वडील काम करता करता सया��या उ�णतेमळे जिमनीवर ू ु
कोसळलेले पाहताच, द:खा�या आवेगात तांदळ कांड�याचे मसळ अिधकच ुु ू
वेगाने खाली-वर क� लागली. िजत�या वेगाने मसळ वर �यायची ितत�याच ु
वेगाने मसळ खाली येत अस�यामळे उखळातील तांदळही ती इकडे ितकडे ु ु ू
पसरत होते. पसरणार ेतांदळही गतीने गोळा करीत होती. अशा या वेगवान ू
ि�यांमळे अचानक मसळ वर नेता नेता आकाशाला टेकले आिण आकाश ु ु
मली�या डो�यावर कोसळले!ु

2.1 AakaSa w/ca ka gaelae?

मली�या डो�याची शकले उडाली. तकडे तकडे झाले! मलगीही �वग�वासी ु ु ु ु
झाली! उ�माघाताने नवरा मेला, पाठोपाठ विडलां�या म�य�या आघाताने ृ ु
मलगीही गेली. �यामळे �या मलीची आई द:ख सागरात बडाली! अशा या अित ु ु ु ुु
द:खावेगातच मली�या आईने आकाश आिण सया�ला शाप िदला, ̀ द� आकाश ु ूु ु
आिण सय�, आजपासन त�ही लाखो योजने दर जा! यापढे आ�हा ू ू ु ुू
मानवजातीतील �ाणी-पश-प�यांना सखाने जग �ा!'ु ु ू

ही शापवाणी ऐकताच आकाश सय� वरवर जाऊ लागले. �याचवेळी एक ू
धोबी गाढवा�या पाठीवर कापडयाचे ग�े ध�न नदीकाठी जात होता. ्
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गाढवा�या पाठीवर ओझे जा�त झा�यामळे गाढव चाल शकत न�हते. धोबी ु ू
गाढवा�या पायावर काठी मारत होता. गाढवाला काठीचा मार अस� झाला. 
गाढवाने माग�या दोन पायांनी धो�याला ध�के िदले. आिण गाढवा�या 
पाठीवरील सव� कपडे खाली पडताच गाढव ससाट पळ लागला. गाढवा�या ु ू
वेगाने धो�याला पळता भई थोडी झाली. अखेरीस धोबी दम टाकत ओरड ु ू
लागला, ̀ थांब, थांब र!े' आकाश आिण सया�ला वाटले आप�यालाच थांबायला ू
सांगत आहे. �हणन आकाश-सय� ि�थर झाले. सारी स�ी धोबीदादांना ध�यवाद ृू ू
दऊे लागली!

(शकंर गणेश दाते : मराठी लोककथा)
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2.2 gavhavar KaUNa ka?2.2 gavhavar KaUNa ka?
(मराठी लोककथा)

2.2 gavhavar KaUNa ka?

एकदा गह� आिण हरभरा यां�यात �े� कोण? असा वाद स� झाला. गह� ु
�हणाले, ̀ मी   मानवजातीला सग�यात पोषक आहे. मा�यािशवाय माणस जग ू ू
शकतच नाही. हरभरा �हणाला, `मीच सग�यात पोषक आहे, दोघांचा वाद 
पराकोटीला पोहोचला. ितकडन �वारीचे कणीस �हणाले, अर ेदोघे असे िकती ू
वेळ भांडत बसणार आहात? तम�यात �े� कोण हे ठरिव�यासाठी सरळ ु
दवेाकडे जा!

हरभरा आिण गह� दोघेही दवेाकडे गेले. दवेाला �हणाले, `दवेराज आम�या 
दोघात �े� कोण सांगा पाह�?' दवे सरवातीला �हणाले, अर,े त�ही दोघेही �े� ु ु
आहात? कारण तम�या दोघांम�ये मानवजातीला पोषक त�व आहेत. परतं गह� ु ु
�हणाले, ̀ दवेराज तरीही मी हरभ� यापे�ा �े� आहे. कारण मानवा�या रोज�या 
आहारात माझा म�य अ�न �हणन उपयोग केला जातो. मी नसतो तर मानव ु ू
उपाशीच रािहला असता!' हरभरा �हणाला, `मीच �े� आहे. मानवाची 
�िथनांची गरज हरभ� यामळेच पण� होते. दवेाने दोघांचे मत ऐक�यानंतर असा ु ू
िनण�य िदला क�, ग�हापे�ा हरभरा �े� आहे. कारण हरभरा �ि�या क�न 
आिण नसताही खाता येतो. गह� खाता येत नाहीत! दवेाचा िनण�य ऐकन गह�, ु ू
हरभरा परत आले. परतं ग�हािव�� िनण�य झा�यामळे अितद:खाने ग�हाने ु ु ु
�वत:�या उरावर धाव घालन घेतले. तीच खण ग�हावर िदसते.ू ू

(शकंर गणेश दाते : मराठी लोककथा)
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(मराठी लोककथा)

एकदा काय झालं, एका बाईला रोज रोज सम�ाकाठी ये�याचा कंटाळा येऊ ु
लागला. �हणन ितने पाच-सहा िदवस परले इतके पीठ उचललं आिण घरी ू ु
आली. स�ंयाकाळ होताच च�ंाने सम�ाकाठ�या िपठात लोळण घेतलं आिण ु
पांढरा श� च�ं आकाशात ि�थरावताच सगळं पीठ नाहीस ंझालं! सम�ाकाठी ु ु
उरली फ� वाळच वाळ ! िपठासारखी, सोनेरी, सोनेरी !ू ू

(शकंर गणेश दाते : मराठी लोककथा)

फार फार वषा�पव� सम�ा�या काठावर भाकरीच ं पीठच पीठ पसलेले होतं. ू ु
�याला भक लागेल तो सम�ाकाठी जाऊन आप�या हव ंते�हढं पीठ �यायचा ू ु
आिण भाकरी क�न खायचा! कणीही गरजेपे�ा िचमटभरही जा�त पीठ ु ू
�यायच ं नाही असा अिलिखत कायदा होता. िनसगा�ने माणसाला अमाप पीठ 
िदलं होतं. सम�ाकाठी कणीही राखणदार न�हता क�, िशपाई न�हता. ��येक ु ु
जण आपापला सयंम ठेवत, ह�यास न करता गरजेपरते पीठ घेऊन आपापली ु
भक भागवीत होता. सार ेकाही सखा-समाधानात ग�या-गोिवदंाने चालले होते.ू ु ु

2.3 2.3 2.3 sssaaammmaaauuudddXXXaaacccyyyaaaa a a kaOI kaOI kaOI vaaLU vaaLU vaaLU ka?ka?ka?
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2.4 KaekDe vaaLU ka wkrtaata?2.4 KaekDe vaaLU ka wkrtaata?

अनेक वषा�पव� ि�हएतनाम�या एका लहानशा खेडयात ‘दा �ांग’ नावाचा ्ू
िशकारी होता. पहाटे पहाटे तो धन�य-बाण घेऊन िशकारीसाठी िनघत असे. ु
िशकारीला जाताना �याला गावाबाहेर असले�या एका पड�या दवेळाजवळन ू
जावे लागे. दवेळा�या प�रसरात दोन नाग राहायचे. पिह�यांदा जे�हा दा �ांग ने 
�यांना पािहलं ते�हा तो खप घाबरला. पण या नागांकडन कसलाही धोका नाही ू ू
अस ंल�ात आ�यावर �याची भीती दर झाली. िशकारीह�न परतताना दररोज ू
तो �यांना िशकारीतला काही भाग दते असे. काही िदवसातच �या नागांशी 
�याची दाट मै�ी झाली. कधी कधी िवरगंळा �हणन तो �या नागांशी खेळत बसे !ु ू

एके िदवशी िशकारीला जाताना �यानं पािहलं क�, एक �चडं असा 
काळाकळकळीत सप� �या�या िम�ांवर सारखे ह�ले चढवतो आहे. �याने लगेच ु ु
�या �चडं सपा�वर बाण सोडला. �णाधा�त तो सप� गत�ाण झाला. �या िम� 
नागांपैक� एकाचा म�य झाला. दसरा खपच जखमी झाला होता. दा �ांगने एक ृ ू ूु
खडडा खणन �यात मत नागाच ंदफन केलं.् ृू

(ि�हएतनामी लोककथा) 

जखमी नागाला घेऊन तो घरी आला. तो आिण �या�या प�नीने अितशय 
काळजीपव�क �याची सेवा-स�षा केली. काही िदवसातच तो नाग पण�पणे बरा ू ु ू ू
झाला. 

एके रा�ी नाग मन�यवाणीत बोल लागला,‘ िम�ा, मा�यावर तझे अनंत ु ू ु
उपकार आहेत. �याची परतफेड करता येण ंश�यच नाही. आप�या मै�ीची 
आठवण �हणन मा�या या छोटयाशा भेटीचा �वीकार कर. अस ं�हणन नागाने ्ू ू
�या�या हातावर एक मोती ठेवला अन सळसळत िनघन गेला.् ू

2.4 KaekDe vaaLU ka wkrtaata?

तो काही सामा�य मोती न�हता. अ�त अस ंसाम�य� होतं �या मोतीत ! हा ु
मोती त�डात ठेवला �हणजे कोण�याही पश,प�ी , एवढेच न�हे तर अगदी ू
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या घटनेची खबर लागताच राजा�या सैिनकांनी दा �ांगला पकडलं. 
राजा�ेनं �याला त�ंगात डांब�यात आलं. काव�या�या द�पणामळे दा ु ुु
�ांग�या निशबी त�ंगवास आला. त�ंगात एकटेपणाचा �याला फारच �ास होई. ु ु
पण ग�प बस�यावाचन ग�यतंर न�हतं. एके िदवशी �याला आप�या मो�याची ू
आठवण झाली. आिण अचानक �याला आपला एकटेपणा घालिव�या�या 

एके िदवशी काव�यासाठी ठेवलेला मांसाचा तकडा को��ाने पळवला. ु
काव�याला वाटलं क� दा �ांगने आप�याला फसवलं. �यानं दा �ांगला अ�ल 
घडिव�याचा िन�य केला. दा �ांगला या गो�ीची कसलीच क�पना न�हती.

नेहमी�माणे जे�हा दा �ांगने काव�याला सावजाब�ल िवचारलं ते�हा तो 
�हणाला, ‘पलीकड�या झडपात एक गलेल� हरीण आहे. पण फारच सावध ु ु
िदसतोय तो. त येथे पोहचेपय�त तो ितथन न�क�च गायब होऊन जाईल. त ू ू ू
इथनच वेध घेऊन बाण सोड.'ू

दा �ांगने झाडीतन येणा� या आवाजाव�न वेध घेतला अन बाण सोडला. ्ू
�या झाडीत दसरा एक िशकारी लपन बसला होता. दा �ांगचा बाण �या�या वम� ूु
लागला. बाण लागताच तो ठार झाला. दा �ांगला अितशय दःख झालं. ु
काव�याने आप�याला का फसवलं हे मा� �याला कळ शकलं नाही.ू

नेहमी �माणे तो सकाळी िशकारीसाठी िनघाला. सावज शोधत असताना 
एका झाडा�या अगदी वर�या फांदीवर बसलेला कावळा �याला िदसला. दा 
�ांगने त�डात मोती ठेऊन �याला िवचारलं, ‘कावळे दादा, जवळपास एखाद ं
जनावर आहे का हो ?’

क�टकांची स�ा भाषा कळ लागे. �यां�याशी सभंाषण करता येई. आणखी एक ु ू
वैिश�य होतं �या मो�याच.ं नागाने �याला हा मोती िदला तोच फ� त �याचा 
उपयोग क� शके. दस� याला �याचा उपयोग करता येणार न�हता. दा �ांग ु
िशवाय इतरांना �या मोतीचा उपयोग न�हता.

काव�याने काही दर अतंरावर चरत असले�या एका हरणाचा ठाव-िठकाणा ू
सांिगतला. दा �ांगने �या हरणाची िशकार केली अन काही भाग �या काव�याला ्
िदला. आता तो दररोज �या काव�या�या मदतीने िशकार क� लागला.
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एके सायकंाळी दा �ांगला राजाने आप�याबरोबर नौका-िवहारासाठी नेले. 
आकाशातन उडणा� या प�ां�या थ�यांना पाह�न राजाने या प�ांचे सभंाषण ू
ऐक�याची इ�छा �दिश�त केली. दा �ांगने त�डात मोती ठेऊन �यांच ंबोलण ं
राजाला सांिगतलं. काही वेळाने सया��या सोनेरी िकरणांत चमचमणार ेमासे ू
पािहले. पा�यावर उसळी घेणार ेहे मासे फारच सदंर िदसत होते. हे मासे काय ु
बोलत असावेत, हे जाण�याची इ�छा राजाने �य� त केली. दा �ांग आिण मासे 
यांचा सवंाद स� झाला. बराच वेळ ते बोलत होते. �यांच ंबोलण ंझा�यावर सार ंु
काही राजाला सांग�यासाठी दा �ांगने त�ड उघडले अन दद�वाने �या�या ् ु

उपाय सचला. मो�या�या मदतीने त�ंगातील क�टकांशी, त�ंगाजवळ ु ु ु
वावरणा� या प�ांशी आिण उंदराशी तो ग�पा मा� लागला. या ग�पांमधन �याला ू
न�या न�या गो�ी कळ लाग�या. �याला अस�ंय िम� लाभले. त�ंगातील जीवन ू ु
�याला काहीसे सस� वाट लागले.ु ू

दा �ांग ब�ल राजाला आपलक� वाट लागली. राजा�या कपेने �याला ु ू ृ
सखाचे िदवस लाभले. आनंदाने तो काल�मणा क� लागला.ु

एके िदवशी मं�यां�या फौजेत उडालेली धांदल पाह�न �याने चौकशी केली. ु
मं�यांनी �याला सांिगतलं क�,लवकरच जवळ�या नदीला मोठा पर येणार आहे. ु ू
दा �ांगने ही गो� त�ंगािधका� या�या कानावर घातली. �याने राजाला ही सचना ु ू
िदली. पण राजाने �याकडे कानाडोळा केला. दोनच िदवस लोटले अन ्
अचानक नदीला �चडं पर आला. या परामळे बरचस ंनकसान झालं.ू ु ु ु

राजाला त�ंगािधका� याने िदलेली पव�सचना आठवली. लगेच ु ू ू
अिधका� याला बोलाव�यात आलं. अिधका� याने दा �ांग ब�ल सांिगतले. दा 
�ांगला राजापढं आण�यात आलं. दा �ांगने सगळं काही �ांजळपणे राजाला ु
सांिगतलं. दा �ांगची सटका क�न  �याला दरबारात नोकरी द�ेयात आली. तो ु
नेहमी राजाजवळ राही. दा �ांग मो�या�या मदतीने वेगवेग�या �ा�यांचे बोलणे 
ऐकन राजाला सांगत असे. यामळे राजाच ं मनोरजंन होई. �ा�यांकडन ू ु ू
िमळाले�या काही मह�वा�या मािहतीमळे तर रा�याचा फार मोठा फायदा ु
झाला.
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ि�हएतनामी लोकांत अस ं�हटलं जातं क� दा �ांगचा आ�मा खेकडयात ्
�वेशला आिण �यामळेच खेकडे रा�ंिदवस सारखी वाळ उकरीत असतात.ु ू

खेकडया�या �पाने दा �ांगच वाळ उक�न मोती शोधीत असतो. ् ू
खेकडयांनी उकरलेले खडडे पा�या�या �वाहाने बजन जातात; पण खेकडे ् ् ु ू
आपला �य�न सोडत नाहीत. 

त�डातला मोती पा�यात पडला. �णभरातच तो मोती िदसेनासा झाला. दा 
�ांगला अतीव दःख झालं. तो रड लागला.ूु

राजाने �याच ंसां�वन केलं. पाणबडे बोलावले गेले. राजाने �यांना तो मोती ु
शोधन काढ�याची आ�ा िदली. अनेक पाणबडे कामाला लागले. �यांनी ू ु
पा�यात तळापय�त सर मा�न सव�� मो�याचा शोध घेतला. पण एवढासा मोती ू
शोधण ं�हणजे गवता�या गजंीत सई शोध�यासारखं होतं. अनेक िदवसां�या ु
अथक �य�नानंतर शोध थांबिव�यात आला. दा �ांग नेहमी शोकम�न राह� 
लागला. �याच ंसव��व हरवलं होतं. �याने मा� मो�याचा शोध चालच ठेवला. ू
अनेकांनी �याला समजाव�याचा �य�न केला. पण तो कणाचेच ऐकेना. ु
रा�ंिदवस तो मोती शोध लागला. �याला खा�यािप�याचीही श� राहत नसे. ू ु
अित�माने एके िदवशी �याचा म�य झाला. नदी�या काठीच �याच ं दफन ृ ू
कर�यात आलं.
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2.5 2.5 

jagaamaYyae  paXkaSa ksaa AaNalaa gaelaa?jagaamaYyae  paXkaSa ksaa AaNalaa gaelaa?
(एि�कमो लोककथा)

2.5 

jagaamaYyae  paXkaSa ksaa AaNalaa gaelaa?

स�वाती�या काळात सगळीकडे फ� त रा�च असायची, ते�हा गडद अधंार ु
असायचा. शेकोटी आिण सीलमाशां�या तेलावर जळणार े िदवे यां�या 
उजेडािशवाय दसरा कठलाच उजेड नसायचा. िशका� यांना अधंारात िशकार ुु
करावी लागत असे आिण सांबरांना अधंारात अडखळत अ�ना�या शोधासाठी 
िफरावे लागत असे.

एके िदवशी एका त�ण माणसाने �काशा�या शोधासाठी जगभर िफरावयाचे 
ठरवले. जे�हा वसतं ऋत आला, ते�हा �याने भ�कम आिण वेगवान अशी ू
कायाक नाव तयार केली. वाळले�या माशांनी नाव भ�न घेतली आिण बरोबर 
सीलमाशांची म�ाशये ता�या पा�याने भ�न घेतली. जे�हा हे सगळे काम पण� ू ू
झाले, ते�हा �याने �याची नाव सम�ात लोटली आिण �काशा�या शोधासाठी ु
�या�या गावापासन लांब जा�यासाठी व�हवायला स�वात केली. �याची आई ू ु
खप रडली कारण ितला माहीत होते क�, ती �याला परत पाह� शकणार नाही. ू
पण गावातील लोकांनी मा� तो ि�ितजावर िदसेनासा होईपय�त �याला हात 
हलवन �वासा�या शभे�छा िद�या, कारण ते अशी आशा बाळगन होते क�, तो ू ु ू
�काश शोधन काढेल आिण जगात �काश घेऊन येईल.ू

�या माणसाने खप िदवस नाव व�हवली. जे�हा भक लागत असे ते�हा तो ू ू
खा�यासाठी थांबत असे, जे�हा तहान लागत असे ते�हा म�ाशया�या ू
िपशवीतले पाणी पीत असे आिण जे�हा दमत असे ते�हा तो झोपत असे. �या 



204   ।   

spaVoIkrNa kTaa

gggaaaaaaeeeVVVoooIII ///cccyyyaaaa a a gauhetagauhetagauheta

जे�हा एक �हेल मासा �या�याजवळ आला, ते�हा �या माणसाने िवचारले क� 
�याला �काश कठे शोधता येईल हे माहीत आहे का ? पण सम�ात�या ु ु
कठ�याच �ा�याला �काशाची मािहती न�हती.ु

काळी िदवस आिण रा� अशा दोन िव�� गो�ी नस�यामळे लोक जे�हा खप ु ू
दमत, ते�हा झोपत.

�या माणसाने �या बेटावर थांब�याचे ठरिवले आिण तो गोल च�ड परत ू
िदसेपय�त तो ितथेच वाट बघत बसला. �यानंतर �या माणसाने सय� सापडेपय�त ू
�या िदशेने नाव व�हवत राहायचे ठरिवले.

पा�यावर खप काळ घालव�यानंतर तो माणस एका बेटावर पोहचला. �याने ू ू
�याची बोट जिमनीवर ओढन घेतली. थोडे वाळवलेले मासे आिण �हेलमाशाची ू
चरबी खा�ली. नंतर तो झोपन गेला. सकाळी जागा झाला ते�हा �याने एक खप ू ू
चम�का�रक �कार पािहला. एक तेज�वी गोल च�ड सम�ा�या काठाव�न वर ू ु
येत असलेला �याला िदसला. गोल च�ड वर आला ते�हा आजबाजचे आकाश ू ू ू
�काशमय झाले. �या माणसाला �या च�ड�या झगझगीतपणामळे उबदार वाट ू ु ू
लागले.

तो गोल च�ड कठन आला असेल, �हणन आ�य�चिकत होत �याने तासन ्ू ु ू ू
तास �या�यावर ल� ठेवले. शेवटी तो िजथन आला �या जागेवर परत खाली ू
जाऊ लागला. पा�यात जे�हा तो पण� बडाला ते�हा अधंार झाला.ू ु

दस� या िदवशी जे�हा तो चमकदार च�ड परत वर आला ते�हा �या माणसाने ूु
लगेच �याची नाव �या िदशेने सम�ात लोटली आिण �याला श�य होईल ु
तेवढया वेगाने व�हवायला स�वात केली. शेवटी तो �काश िजथन येत होता, ् ु ू
ितथे �या जिमनीवर पोचला. तो च�ड आधीच खाली िनघन गेला होता आिण ू ू
परत अधंार झाला होता. सया�चा माग काढीत सया�ला शोधायला तो पायी ू ू
िनघाला. काही अतंरावर �याने एक मोठे घर पािहले. चमकणारा �काश �यातन ू
बाहेर पडत होता.

शांतपणे �या लहान उघडया जागेकडे तो माणस रांगत गेला आिण खोलीत ् ू
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�या शर माणसाने खप वेळ ल� दऊेन पािहले. जे�हा �याची खा�ी झाली क� ू ू
च�डला सांभाळणारा माणस गाढ झोपला आहे ते�हा �याने िखडक�तन परत ू ू ू
आत पािहले. नंतर गपचप लपत लपत �या तेज�वी च�डकडे गेला. शेवटी ु ू ू
�याला िदवस �हणतात, �या गो�ीला पकड�याइतका जवळ जा�यात तो 
यश�वी झाला. हे काम क�न तो सरि�तपणे जे�हा बाहेर आला, ते�हा सया�ला ु ू
घेऊन �याने बोटी�या िदशेने पळायला स�वात केली. बोटीवर पोच�या�या ु
थोडे आधी �याने मागन जोरात िकंचाळ�याचा रागीट आवाज ऐकला, ‘थांब ! ू
माझा �काश मला परत द.े सय� मला परत द े! ‘ू

�या माणसाने बाहेर�या अधंाराकडे पािहले आिण िवचार केला क�, हा 
माणस �या च�डला कधीकधी बाहेर जाऊ दते असावा. जे�हा तो जाऊ दतेो ू ू
ते�हा िदवस असतो; जे�हा तो परत आत घेतो, ते�हा ती रा� असते.

(उषा �भणे, अ�ण �भणे [मळ लेखक : जॉन इ�मे�सर] ु ु ू

शेवटी तो माणस जे�हा �या�या खेडयात पोचला, ते�हा �याने जगात ्ू
िदवसाला मोकळे सोडन िदले. ते�हापासन तेथे नेहमी रा� आिण िदवस असतो. ू ू
�यामळे एि�कम�ना के�हा झोपायचे आिण के�हा िशकारीला जायचे, ते कळ ु ू
लागले.

तो माणस मोठया वेगात पळत होता. �याने तो च�ड बोटीत टाकला आिण ्ू ू
नंतर �वतः पण बोटीत उडी मा�न बसला. �या दस� या माणसाकडे बोट ु
न�हती. �हणन िदवसाला घेऊन �या माणसाने �वतःची सटका क�न घेतली.ू ु

: उ�र �वाजवळील अला�कन लोककथा)ु

पाह� लागला. �याला एक माणस घाण जिमनीवर झोपलेला िदसला. �या�या ू
मागे तो मोठा तेज�वी च�ड होता. तो च�ड इतका तेज�वी होता क� �या�या ू ू
डो�यांना �ास होऊ लागला. �हणन तो �या�याकडे पाह� शकत न�हता.ू
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2.6 yaa jagaata vastaI kSaa_ vaaZlaa_?2.6 yaa jagaata vastaI kSaa_ vaaZlaa_?

आिदवासी िभ�ल समाजाची एक �ी खप दयाळ होती. ती रोज नदीवर ू ू
भगर धवायला जात असे. ती �यातील अधा�शेर िकंवा शेरभर भगर नदीत�या ु
माशांना खायला दते असे. ती नदीवर आली क� ते मासे ित�याजवळ येऊन 
खेळत. ती �यांचे मके घेत असे आिण �यांना �हणत असे, “त�ही िकती सदंर ु ु ु
िदसता. पण एके िदवशी कोणीतरी त�हाला खाईल, ही िकती दःखाची गो� ु ु
आहे?''

एके िदवशी �यां�यातला एक मोठा मासा ित�याजवळ आला आिण ितला 
�हणाला, 'त मा�या मलांना अ�न दऊेन वाचिवले आहेस �हणन तला एक खास ू ु ू ु
गिपत सांगतो. थोडयाच िदवसात मोठा जल�लय होणार आहे आिण �या�यात ्ु
हे सव� जग बडणार आहे. �हणन त त�या नव�याला पाणी िशरणार नाही अशी ु ू ू ु
एक पेटी बनवायला सांग. ित�यात पाच वष� परतील इत�या जीवनाव�यक ु
व�त भर; त त�या नव�याबरोबर ित�यात बस आिण पेटी लावन �या. त�ही ू ू ु ू ु
वाचाल.'' 

सव� दवे जल�लयाची करामत पाह�यासाठी प�वीवर आले. �यांना ती पेटी ृ
िदसली. �थम �यांना तो एक दगड आहे असे वाटले, पण नीट पािह�यावर ती 
एक पेटी आहे असे �यांना आढळले. �यांनी ती पेटी उघडली. ित�यात �यांना 
दोन माणसे आढळली. �यांना �यांची दया आली आिण �यांनी �यांना जमीन 

(िभ�ली लोककथा)

2.6 yaa jagaata vastaI kSaa_ vaaZlaa_?

मग �यांनी तशी पेटी बनिवली. ती �ी आिण ितचा नवरा �या पेटीत बसले. 
�या पेटीत �यांनी पाच वष� परतील इत�या जीवनाव�यक व�त भर�या. एके ु ू
िदवशी मोठा जल�लय झाला आिण प�वीवरचे सव� काही बडाले. पण ती पेटी ृ ु
पा�यावर तरगं लागली. ित�यात तो िभ�ल आिण �याची प�नी िजवतं होते. ू
�यावेळी जल�लय थांबला �यावेळी ती पेटी एका खडकावर अडकली. 



    ।   207 

spaVoIkrNa kTaa

gggaaaaaaeeeVVVoooIII ///cccyyyaaaa a a gauhetagauhetagauheta

दाखिवली. दवे �यांना �हणाले, “�यावेळी त�ही या जिमनीवर राहायला जाल ु
�यावेळी ती जमीन िव�तारत जाईल. मग त�ही या जिमनीवर सखाने राहा.'' ु ु
असे सांगन दवे �वगा�त परतले.ू

ती �ी आिण तो िभ�ल प�ष जिमनीवर आले �यावेळी पाणी सरकत गेले ु
आिण जमीन िव�तारत गेली. �यांनी �या जिमनीत धा�य पेरले आिण पीक 
घेतले. �यांना प�कळ मले झाली आिण �यानंतर या जगाची व�ती वाढली.ु ु

(चामलाल राठवा : दहेवाली सािह�य)ु
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2.7 saUyaQ AaiNa ca/dX yaa/ca_a wtpa◄_a2.7 saUyaQ AaiNa ca/dX yaa/ca_a wtpa◄_a

(अशोक ब�डखळे [मळ लेखक : रॉबीन रॉय चौधरी] ू
: िनकोबार�या लोककथा)

एके िदवशी प�वीवर राहणारी जाणती माणसे एक� आली आिण पढे काय ृ ु
करायचे याचा �यांनी िवचारिविनमय केला. खपशा चच�नंतर �यांनी काही ू
जणांना लांबसर धन�य बनिव�यास आिण पोफळी�या पानांचे दांडे तसेच ु
नारळी�या पानांचे पेड यां�यापासन बाण तयार कर�यास सांिगतले.ू

आभाळ खप पाठीमागे सरकेपय�त �यांनी �या�यावर बाणांचा वषा�व केला. ू
�यांनी मारलेले काही बाण मागे परत आले नाहीत, तर काही ितथे अडकन ू
रािहले. नारळी�या पानां�या पेडापासन बनवले�या बाणां�या �वाला होऊन ू
�फोट झाला आिण �यातन सय� िनमा�ण झाला. हा असा सय� आहे क�, �याला ू ू ू
मानवी चेहरा होता आिण �या�या आठ बाह�मंधन �याची मले िदसत होती. ू ु
पोफळी�या पानां�या दांडयांपासन बनवले�या बाणांचा �वालांम�ये �फोट ् ू
झाला नाही; मा� �यामधन च�ं तयार झाला. ू

(िनकोबार लोककथा)

2.7 saUyaQ AaiNa ca/dX yaa/ca_a wtpa◄_a

खप खप वषा�पव� जग जे�हा नवीन होते आिण आभाळ, प�वी खप खाली ृू ू ू ू
ल�बकळत होते, ते�हा आज आपण जसे पाहतो तसे सय�, च�ं अथवा �वग�य ू
िद�य व�त ितथे न�ह�या, याचा प�रणाम �हणजे प�वी एक फसफसणा� या ृू
�वाले�या च�डसारखी व�त होती आिण ितचे तापमान �चडं होते. अित ु ू
ती�ते�या उ�णतेमळे ितचे िनरिनराळे भाग एकमेकाला िचकटन रािहले होते.ु ू
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2.8 saptaiVaQma/DL2.8 saptaiVaQma/DL
(िशवरा�ी महा��यातील कथा)

2.8 saptaiVaQma/DL

प�यवान आिण साध प�षांचे आ�मे म�यनंतर �वगा�त जातात; �यां�या ् ृु ू ु ू
प�या�या �माणान� कमी अिधक तेज िमळते. तेच आ�मे तार े होत, अशी ु
सव�साधारण समजत आहे. स�िष�मंडलातील सात तेजःपजं तार े �हणजे ू ु
का�यप, अि�, भार�ाज, िव�ािम�, गौतम, जमदि�न आिण विस� हे सात ऋिष 
आहेत, असे मान�यांत येते, ते �ाच समजतीचे �ोतक होय. हे सात ऋिष ु
आप�या प�यबलाने दवेां�माणे प�य�वास �ा� झाले होते. �ा ु ू
स�िष�मंडळासबंधंाने िशवरा�ी महा��यात असलेली कथा. 

एकदा िशवरा�ी�या िदवशी एका पार�यास �या�या कजा��या बाबतीत 
पकड�यात येऊन त�ंगात टाक�यात आले. तो त�ंगात असता दवैवशात ु ु
कांही भ� िशवनामाचा जप करीत होते ते �या�या कानी पडले. �याचा अथ� 
�याला कळला नाही, तरी तोही 'िशव' 'िशव' असे �हणत रािहला, व स�ंयाकाळी 
त�ंगातन सट�यानंतरही �याने तोच जप पढे चाल ठेिवला. �या िदवशी �याला ु ू ु ु ू
अ�न न िमळा�यामळे आपोआपच उपोषण घडले होते. पढे आपणांस व ु ु
आप�या कटंबांतील माणसांस अ�न िमळिव�याक�रतां, हरणाची िशकार ु ु
कर�यासाठी तो एका बेला�या झाडास टेकन उभा रािहला. धन�या�या दोरीस ू ु
बाण लावीत असतां �याने �या झाडाची काही पाने तोडली व ती खाली फेकन ू
िदली. कम�धम�सयंोगाने तेथे खाली िशवाचे िलंग होते, �यावर पडली. �यामळे ु
�यास िशवरा�ी�या िदवशी िशवाचे िब�वप�ांनी पजन के�याचे प�य लाभले. हे ू ु
सव� चालले असता तो त�डाने िशवनामाचा उ�चार करीतच होता. �ाचा 
प�रणाम असा झाला क�, �याची मागील सव� पापे न� झाली, व �यास आिण 
�या�या कटंबांतील मन�यांस �वगा�त �थान िमळाले. तो पारधी व �या�या ु ु ु
कटंबांतील ती माणसे �हणजेच आकाशांतील स�िष�मंडळ होय. अशी एक ु ु
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समजत आहे. �ाच�माणे, उ�ानपाद राजाचा प� �व यास ई�रा�या ू ु ु
िन�लभ��मळे आकाशांत अढळ पद िमळाले, तोच �व तारा होय.ु ु

स�िष�मंडळास काही लोक खाटले बागले �हणतात. �यातील चार ऋिष 
�हणजे वाटेवर एक प�ष िनजला आहे, आिण बाक�चे तीन चोर आहेत, असे ु
समजतात.

(गोिवदं मंगेश कालेलकर : लौिकक दतंकथा, १९३४)



    ।   211 

spaVoIkrNa kTaa

gggaaaaaaeeeVVVoooIII ///cccyyyaaaa a a gauhetagauhetagauheta

2.9 ca/dXavarIla Daga2.9 ca/dXavarIla Daga

��दवेाचा प� द� �जापती यास स�ावीस क�या हो�या. द� �जापतीने ु
या स�ावीस क�यांचे ल�न च�ंाशी लावले. या सव� क�यांम�ये रोिहणी 
�पसपं�न होती. �यामळे च�ंाचे रोिहणीवर सवा�त जा�त �ेम होते. ही गो� ु
स�वीस बिहण��या ल�ात येताच �यांनी द� �जापतीकडे त�ार केली. च�ं 
आप�या सव� मल�वर सारखे �ेम करत नाही हे ऐकताच द� �जापतीस खप ु ू
राग आला. या रागातच द� �जापतीने च�ंास शाप िदला. ‘त नेहमी �याने झरत ू ु
राहशील आिण त�या मखावर डाग पडेल.’ �यामळे च�ंा�या कला �ीण होत ु ु ु
जातात अशी लोकसमजत आहे. ू

2.9 ca/dXavarIla Daga

(गोिवदं मंगेश कालेलकर : लौिकक दतंकथा)
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2.10 AakaSaga/gaa2.10 AakaSaga/gaa

हा त�ण गा�यात जसा तरबेज होता तसाच तो नेमबाजीतही िनपण होता. ू
एके िदवशी तो भ�या पहाटे उठला आिण रानात िशकारीला गेला. झाडांवर 
उडते को�हे ल�बत होते. या को��ांचा नायक चांगला ध�-प� होता. या ध�-ु
प� अशा मोठया नायक को��ाला त�ण िशका� याने बाण मारला. बाण ्ु
को��ा�या शरीरातन झाडा�या खोडात �तला. को�हा मोठयाने िव�हळ ्ू ू
लागला. �या�या िव�हळ�यामळे झाड�या झाडच जण जागे झाले. आिण शेकडो ु ू
उडते को�हे आरडा ओरडा करीत झाडातन बाहेर पडले आप�या नायकाचे ू
काय झाले ? ते जवळ जाऊन पाह� लागले. आप�या नायकाची ती मतवत ृ
अव�था बघन को�हे िचडले. सव� को��ांनी िशका� याला घेराव घातला. ू
सग�यांनी िमळन िशका� याला उचलले आिण उडन गेले. गायक िशका� यासह ू ू
सव� को�हे उंच, उंच आकाशापय�त गेले. अशा�रतीने तो त�ण गायक 
जिमनीव�न थेट �वगा�त गेला. �यामळे गायक िदवसभर गावात िदसलाच ु
नाही. सार ेगाव बेचैन झाले. रोज�या वेळे�माणे सार ेगाव रा�ी न�य-गा�यासाठी ृ
एकि�त जमले. पण कणालाच �या नेहमी�या ठरािवक प�तीच ंगाण ं�हणता ु
येईना ! नाचाचा तालही धरता येईना. काय करावे ? अशा िवचारात िबचार े

2.10 AakaSaga/gaa
(ऑ��ेिलयन लोककथा)

फार फार वषा�पव� एका आिदवासी जमातीत एक त�ण गायक व नत�क ू
होता. या गायकाला अलौिकक अशा मधर �वराची दवैी दणेगी लाभली होती. ू
तो गाऊ लागला क�, जमातीचे सगळे लोक नाच लागायचे ! नाचता नाचता ू
�वय�ंफत�ने �या�याबरोबर गाऊ लागायचे. या गा�या�या जादई दिनयेचा �वर ू ु ु
आकाशापय�त पोहोचत होता. �यामळे आकाशातील तारहेी आपापली नेहमीची ु
जागा सोडन गाणे ऐकायला आकाशात इकडे-ितकडे िहडं लागत. अशी ही ू ू
अपव� अजब �वरमोिहनी सा� या आसमंताला समंोिहत करणारी होती.ू
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सगळेच िख�न होऊन उभे होते. इत�यात नवल घडले ! अती दर व�न ू
आकाशातन �यांना गाणे ऐक येऊ लागले. गाणे तेच ! �हणणाराही िनि�तच ू ू
तोच, �याचे वा�ही अगदी तेच ! खा�ीने आपलाच त�ण गायक कठे तरी दर ु ू
गात आहे, असे सग�यांनाच वाट लागले. हळ हळ आकाशातन येणारा आवाज ू ू ू ू
मोठा मोठा होत होता. आसमंतात चैत�य पसरले. सगळेच गा�या�या 
साथीबरोबर नाच लागले. म�यरा�ीपय�त न�य के�यावर सगळेच थकले. बसता ृू
बसता सग�यांची नजर वर आकाशाकडे जाताच काय आ�य� ? हजारो लहान-
मोठे तार ेगाणे ऐकायला रांगेत उभे होते. एखादा मोठा आखीव दधासारखा श� ुु
पण तेज�वी र�ताच असावा असे वाटत होते.

पाहता पाहता लोकांना समजले, क� आपला गायक �वग�वासी झाला आहे ! 
तो आता परत येणार नाही ! लोकांना फार वाईट वाटले. आपलं चैत�य 
हरव�यासारखे वाटले !

परतं ता� यांची ती भली मोठी पगंत, पांढरी रांग रोजच आकाशात उजळ ु ू
लागली. हे पाहता पाहता लोकांना गायकाची ही �मती समाधान दते रािहली. ृ
तोच हा दधर�ता-आकाशगगंा होय ! ू
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2.11 iva➫uta2.11 iva➫uta2.11 iva➫uta

मथरचेा द� राजा कंस �ास एकदा आकाशवाणीने असे कळिवले क�, ु ु
त�या भिगनी�या पोटी जो प� ज�मास येईल �या�या हातन तझा वध होईल. ु ु ू ु
ते�हा कंसाने आपली बहीण दवेक� व ितचा पती वसदवे यांस शखंलांनी ब� ु ृ
क�न कारागहात टािकले, व �यां�यावर कडक पहारा ठेिवला. तेथे जे�हा जे�हा ृ
दवेक�स अप�य होई, ते�हा ते�हा त��णीच �यास नेऊन तो मा�न टाक�त 
असे. �ा�माणे �याने ित�या सहा मलांस मा�न टािकले. सात�या खेपेस ु
दवेक�स क�ण नावाचा प� झाला, �याच वेळी मथरते नंदास मलगी झाली. ृ ु ु ु
कंसाचा कडक पहारा असतांनाही वसदवेाने ग�पणे �ा मलांची अदलाबदल ु ु ु
केली. आपली बहीण �सत झाली आहे ही बातमी जे�हा कंसास समजली, ते�हा ू
�याने �या मलीस ध�न ितला आता िशलेवर आपटणार, तोच ती �या�या ु
हातांतन िनसटन आकाशात उडन गेली, व अजनपय�त ती तेथेच राहत आहे. ही ू ू ू ू
दवेक�क�या �हणजेच िव�त होय, अशी सव� भािवक लोकांची समजत आहे.ु ू

(गोिवदं मंगेश कालेलकर : लौिकक दतंकथा)
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2.12 dgaDcaaeTa2.12 dgaDcaaeTa

एकदा गणेश चतथ��या िदवशी सव� दवे आपाप�या वाहनांतन िफरावयास ु ू
िनघाले. ते िफरत असता गणपती आप�या मषक वाहनाव�न खाली पडला. ते ू
पाह�न च�ंास हस आले, गणपतीस ते सहन न होऊन �याने च�ंास असा शाप ू
िदला क�, आज�या िदवशी (गणेश चतथ�स) तझे मखावलोकन कोणीही ु ु ु
करणार नाही. �ा िदवशी कोणास जर चकनही च�ंदश�न झाले, तर �या�यावर ु ू
चोरीचा अथवा दस�या कशाचा तरी आळ येतो, अशी समजत आहे. तथािप, तो ूु
दर कर�याचा एक उपाय आहे. तो कोणता �हणाल, तर शेजा�यां�या घरावर ू
दगड फेक�याचा. �ा क�याब�ल शेजा�यांनी िश�या िद�या �हणजे च�ंदश�नाने ृ
घडले�या पापापासन श�ी होते. �हणन काही िठकाणी �ा िदवसास ‘दगड ू ु ू
चोथ' असे �हण�याचा �घात पडला आहे.

(गोिवदं मंगेश कालेलकर : लौिकक दतंकथा)

2.12 dgaDcaaeTa
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2.13 JaaDe caalaayacaa_ ka Taa/balaa_ ?2.13 JaaDe caalaayacaa_ ka Taa/balaa_ ?
(लोककथा, िनकोबार)

2.13 JaaDe caalaayacaa_ ka Taa/balaa_ ?

खप खप वषा�पव� जे�हा आपले जग अगदी बा�याव�थेत होते, ते�हा झाडे ू ू ू
एका िठकाणाह�न दसरीकडे जाऊ शकत आिण जिमनीखाल�या मळांना ूु
वेगवेग�या जागी पाठव शकत. �याकाळी माणसे आिण झाडे एकमेकांची ू
उपकारकत� होती. �वास करताना माणसे �विचत थकन जात. कारण झाडे ते ू
नेत असलेले सामान आप�या फां�ावर ठेवायला दते. झाडांना 
माणसाजवळील वजन वाह�न नेणे आनंदाचे वाटे आिण माणसे �यांना आप�या 
इ�छे�माणे पािहजे ितथे हाकन नेत. जे�हा माणसांना जगंलामधील आप�या ू
बागांमधन व�त आणा�याशा वाटत, ते एवढेच करीत क� �या व�त तोल ू ू ू
सांभाळन झाडां�या फां�ांवर ठेिवत आिण झाडे �या �यां�या गावापय�त घेऊन ू
येत. िशवाय �या िदवसात �या माणसांना चाल�याचा �ास असे ती झाडां�या 
फां�ांवर बसत आिण सरि�तपणे आप�या घरी आणली जात िकंवा िजथे ु
�यांना जायचे असेल ितथे �यांना नेले जाई. िकती िवल�ण �वास होता तो !

एकदा खप माणसे जगंलात गेली. गावाकडे परत येतांना �या ��येकाकडे ू
खप काही सामान जमले. �यांनी ते सगळे झाडां�या फां�ांवर ठेवले आिण ू
�यां�यासह ते िनघाले. परतं �या फां�ांवर ठेवले�या भरपर वजनामळे ती झाडे ु ू ु
डळमळ लागली, र��यात अडखळ लागली. �याबरोबर जी माणसे पाठीमागन ू ू ू
येत होती ती झाडे एकमेकांवर पड�यामळे आिण एकमेकांवर आपट�यामळे जे ु ु
एक िवनोदी ��य िनमा�ण झाले �याने िफदीिफदी हसली. �यांनी कक� श 
आवाजात टा�या िपट�या. माणसां�या या टवाळक�ने झाडांना अितशय �ास 
झाला �यांना आपली मानखंडना झा�यासारखी वाटली आिण �यांनी �यापढे ु
चालायचे थांबवले.
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आजकाल आपण जे�हा �वास करतो, �वतःच सामान उचलन आपण खप ू ू
�ास क�न घेत असतो. कारण झाडे आता चालत नाहीत. �यामळे �यांची मदत ु
होत नाही. झाडे चालायची का थांबली �याची ही गो� होय.
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2.14 isa/h gajaQnaa ka krtaata?2.14 isa/h gajaQnaa ka krtaata?2.14 isa/h gajaQnaa ka krtaata?

िसहं िशकार करायला बाहेर पडला आहे हे अिजबात कळायच ंनाही. सगळी 
जनावर ंसतत भीतीखाली वावरायची. एके िदवशी �यांनी सग�या जनावरांची 
बैठक बोलावली. बैठक�त यावर िवचार करायचा, िसहंा�या भीतीखालन ू
सटका कशी होईल याचा उपाय शोधायचा, अस ंठरलं.ु

बराच वेळ एक� बसन सगळे बोल बोलले, पण कणालाच धड उपाय सचला ू ु ु
नाही. मा� एक ससा फार ह�शार डो�याचा होता. �याला काही बाही य� �या ु
सचाय�या. तो �हणाला, ‘मला उपाय सचलाय. िसहंाचा आवाज पावसाळी ु ु
आभाळा�या गडगडाटासारखा जोरदार होईल अस ं करायच.ं िसहंानं त�ड 
उघडलं क� चारी िदशांना लांबवर कळलं पािहजे. 'आला र ेआला काळ !’

सग�यांनी खषीनं माना हलव�या. फार छान उपाय आहे. पण हे �हाव ंकस?ं ु
िसहंाचा आवाज मोठा करणार  कोण ? �ा ��ावर सशानं एक डोळा 
िमचकावला आिण तो थेट आप�या कामिगरीवर सटला. ु

(बाटो�का लोकांमधील कथा)

माणस नावाचा �ाणी जगात ज�माला आला आिण �यानंतर पढ�या ू ु
काळात, िजवतं �ाणी मा�न �यावर आपले पोट भरणार े�ाणी ज�मले. �या 
सग�यांत िसहं हा भारी ठरला. सगळे �ाणी �याला घाब�न राह� लागले. 
स�वातीला िसहंाचा आवाज इतर �ा�यांसारखाच बेताचा होता, �याला गज�ना ु
करायला येतच न�ह�या. �यामळे तो गपचप गवतखाऊ जनावरांवर झडप ु ु ू
घालन �यांना मारायचा आिण खाऊन टाकायचा. �यासाठी फार खटाटोप ू
करावा लागायचा नाही.

डेरदेार झाडा�या सावलीला िसहं िवसावा घेत पडलेला सशाला आढळला. 
�या�याजवळ अदबीनं जाऊन ससा बोलला, "महाराज, आप�यासार�या 
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िनरोप ऐकताच िसहं भलताच बेचैन झाला. सशाला �हणाला, "कठं आहे ु
माझा भाऊ ? वाट दाखवत त पढं हो. मी त�या मागनं येतो. चल.”ू ु ु

ससा टणाटण उडया घेत पढं, आिण िसहं �या�या माग ंअसे ते िनघाले ् ु
जगंलात�या पायवाटेनं. सशानं िसहंाला चांगलं मैलोनमैल ताणलं. आधीच 
िसहंाची झोप अध�वट झालेली. �यात हा लांबचा प�ला. िसहं दमला. पार 
भ�डाळला. धापा टाकत तो एका झाडा�या सावलीत डोळे िमटन प�गता प�गता ू
गाढ झोपन गेला.ू

थोरामोठयांना वाईट बातमी �ायची �हणजे अवघडच वाटतं. पण इलाज नाही, ्
िनरोप हा पोचवलाच पािहजे. महाराज, आपला मोठा भाऊ फार आजारी आहे. 
'असशील तसा िनघ आिण मला येऊन भेट’ असा �यांचा आपणाला िनरोप 
आहे.”

मग सशानं मधाडया पाखराची मदत घेतली. हे पाख� झाडावर लागलेलं ्
मधाच ंपोळं शोधन काढ�यात फार तरबेज होतं. �यानं सशासाठी भलं मोठं पोळं ू
शोधन काढलं. सग�या माशा मध गोळा करायला जगंलात गे�या हो�या. पोळं ू
मोकळं ल�बत होतं. जगंल�या �रवाजा�माणे पोव�यात�या कां�ाचा चांग�या 
मधानं ओथंबलेला तकडा मधाडयाला खायला दऊेन सशानं बाक��या ्ु
भागातला मध घेतला. तो आणन सावलीला गाढ झोपले�या िसहंा�या पजंाना ू
व त�डाला चोपडला. आपण धम पळाला आिण जवळच जाळीत जाऊन लपन ू ू
रािहला.

इकडं मध घेऊन सग�या माशा पोव�याकडं परत�या. बघतात तर पोळे 
कणी तरी पार लटन फ�त केलेलं. �या सग�या भयकंर सतंाप�या. दाही ु ु ू
िदशांना लटा�ंची शोधाशोध स� झाली. आिण माशांना िसहंाचा प�ा लागला. ु ु
�या�या पजंांना, त�डाला मध लागलेला बघन आ�या माशांचा घोळका घ� घ� ू
क�न िसहंावर कोसळला. आप�या िवषारी नां�या मा�न �यांनी िसहंा�या 
सग�या अगंाचा आगड�ब केला. िसहं वेदना अस� होऊन ओरडायला 
लागला. ओरडता ओरडता �याचा लहान आवाज मोठा होत होत आभाळा�या 
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गडगडाटासारखा भयकंर झाला. ओरड�या�या, िव�हळ�या�या जगंल 
दणाणन टाकणा� या गज�ना झा�या.ू

: झाडावर चढणारा को�हा आिण आि�केतील इतर �ाणीकथा)

'सशाचे फार फार उपकार झाले' अस ंसगळी जनावर ंसारखं �हणत रािहली. 
�यांना आता लांबन िसहंाच ंओरडण ंऐक येऊ लागलं. िसहं दर आहे तोवर ू ू ू
जनावर ंसावध होऊन आपला बचाव क� लागली.

(�यकंटेश माडगळकर [मळ लेखक : िनक �ी�हज ] ्ू ू

िसहंाचा आवाज कायमचा का बदलला �याची ही अशी कथा आहे.



    ।   221 

spaVoIkrNa kTaa

gggaaaaaaeeeVVVoooIII ///cccyyyaaaa a a gauhetagauhetagauheta

2.15 isa/h fLe ka Kaata naahIta?2.15 isa/h fLe ka Kaata naahIta?

िसहं आला तो को��ा�याच बाजला जवळ येऊनही ठेपला.आप�या ू
पढयातला 'था' झाडा�या फळाचा घास िसहंानं िहसकावन घेऊ नये �हणन धत� ्ु ू ू ू
को��ानं य� ती लढवली. म�वावा आधाशीपणानं भराभरा फळ खात रािहला. ु
िसहं आपलं खाण ंबघतो आहे हे �याला माहीत होतं. मग एकाएक� म�वावा 
खाली जिमनीवर कोसळला. क�हला, कंथला. �या�या सग�या अगंाचा ु
आळिपळा झाला आिण तो शेवटी ग�पगार पडला. िसहं द�न बघतच होता. ु
�याला वाटलं हे फळ िवषारी असेल. बापडा को�हा मेला. 

(ह�बाकश टोळीमधील कथा)ु ू

आिण जवळ जाऊन को�हया�या भानगडीत न पडता िसहं आप�या वाटेनं 
गेला. िदसेनासा झाला. मग गे�यासारखा पडलेला म�वावा उठन बसला. कोणा ू
मेले�या को��ाची हाडं आप�याला कठं िदसली होती हे �यानं आठवलं. ु
कठेतरी जवळपासच पडलेली को��ाची ती हाडं �यानं गोळा क�न  आणली ु
आिण �या झाडाखाली �यानं म�न पड�याच ं स�ग वठवलं होतं �या जागी 
टाकली. आपली सकाळी बनवाबनवी ठीक झाली �ाच ंसमाधान झा�यावर तो 
आप�या िबळाकडं गेला.

म�वावा नावा�या को��ाला एके िदवशी ’था’ झाडाचे चवदार फळ 
सापडले. सावलीत बसन को�हा फळ खाऊ लागला. तेवढयात िसहंाची गज�ना ्ू
�यानं ऐकली. को�हा मनात �हणाला, ‘हा भकेलेलाच आहे. इकडन नाही आला ु ू
आिण मा�या त�डचा घास नाही घेतला �हणजे िमळवली.' अशा साशकं मनानं 
घाईघाईनं तो फळे खाऊ लागला. िसहंाची भक भली मोठी. िशवाय तो जगंलचा ू
राजा. कोणाही �ा�या�या पढयातला घास िहसकावन �यायचा अिधकारच ्ु ू
�याला िमळालेला होता. 

2.15 isa/h fLe ka Kaata naahIta?
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िसहंाला म�वावा को��ाची आठवण आली. �ाच झाडाखाली, इथंच, 
िवषारी फळ खाऊन कोसळताना आपण �याला पािहला होता. श�पत ! मी 
ज�मात कधी फळाला त�ड नाही लावणार आता !

आिण खरच ं�या िदवसापासन िसहंानं 'था' झाडा�या फळाला कधी त�ड नाही ू
लावल.ं 'था' झाडा�या फळाला नाहीच नाही; पण इतर कोण�याही फळालास�ा ु
नाही. को�हे आिण �या�यासारखे इतर लहान �ाणी फार आनदंल.े आता �यानंा 
िसहंाची भीती न�हती. आनदंाने भरपर फळे खायची. मजा करायची!ू

काही िदवसानंतर िसहंानं �या झाडाजवळन जाताना खाली पडले�या ू
रसाळ फळांचा सडा पािहला. तो झाडाखाली गेला आिण को��ाची हाडं 
बघताच जागीच थांबला. मेले�या मढयावर भक भागिवणा� या कोणी �ा�यांनी ् ू
को��ाची हाडं चोहोकडं िवख�न टाकली होती. कणालाही बघताच कणव ु
यावी अस ंते ��य होतं.

- �यकंटेश माडगळकर (मळ : िनक �ीन) : झाडावर चढणारा को�हा ू ू
आिण आि�केतील इतर �ािणकथा
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2.16 icatyaacyaa gaalaavar AaeGaLNaa*yaa 2.16 icatyaacyaa gaalaavar AaeGaLNaa*yaa 

AMaU/cae Daga ksae Aalae?AMaU/cae Daga ksae Aalae?

कोणे एके काळी एक द� आिण आळशी िशकारी झाडा�या सावलीला ु
बसला असताना �यानं एक हरणाचा कळप शांतपणे चरताना पािहला. 
खाल�या भागातील झाडं तोडन मोक�या झाले�या गवताळ रानात हा कळप ू
होता. िशकारी मनाशी �हणाला, ‘�ा अस�या उ�हा�या सण�यात दडत, 
रांगत, एवढया लांबवर जाऊन हरणाची िशकार कर�यात काही त�य नाही. ्
फारच क� पडतील.'

2.16 icatyaacyaa gaalaavar AaeGaLNaa*yaa 

AMaU/cae Daga ksae Aalae?
(झल लोकांमधील कथा)ु ू

धापा टाकत िच�ीणीनं आपली िशकार ओढत ओढत गवताळ राना�या 

अस ंतो मनाशी �हणतोय तोवर �याला उज�या बाजला झाडीत हालचाल ू
झालेली िदसली. नीट �याहाळन बघताच �ाच कळपा�या मागावर जाणारी एक ू
िच�याची मादी �याला िदसली. दबतदबत ती कळपा�या िदशेने जात होती. 
अगदी प�तशीर अशी ितची िशकार चाल होती. कळपाकडन वारा ित�या ू ू
िदशेला वहात होता. अगदी सावकाश अशी ती कळपावर जात होती. झडपाची ु
दडप घेत, इंचाइंचानं ती अतंर कापत होती. िशकारी चक�त ��ीनं पहात होता. 
कळपातलं एक हरीण अडाणीपणा क�न  एकटंच चरत चरत बाजला घसरलं ू
होतं. िच�ीण �या�यावर नजर ठेवन पढं सरकत होती.ू ु

िच�ीणीने एकदम आपले पढचे लांब पाय पोटाकडे दमडले आिण ु ु
धन�यातला तीर सणसणावा तशी झेप घेतली. बघन थ�क �हाव ंअशा गतीनं ु ू
हरणावर जाऊन ितनं �याला पकडलं. हरणाला उडी घेऊन पळता आलंच 
नाही.
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िप�लं पळव�यासाठी सधंीची वाट बघत तो ितथंच थांबला. िदवस 
मावळाय�या वेळेला िच�ीणीनं आपली िप�लं झडपात दडवन ठेवली आिण ु ु ू
�वतः ती पाणी िप�यासाठी झ� यावर गेली. िशकारी माणसानं आपला भाला 
सावरला आिण पळत पळत तो िप�लं दडवले�या झडपाशी गेला. �याला तीन ु
तीन िप�लं िदसली. पळन जा�याएवढी ती मोठी झाली न�हती. �ा ित�हीतलं ू
कोणतं िप�ल �याव ंहे िशका� याला कळेना. �यानं ित�ही िप�लं उचलली व ू
�हणाला, ‘एकापे�ा तीन अिधक बरी.'

कडेला झाडा�या सावलीत आणली. िशकारी बघत होता. आ�ा िदसलेला 
ितचा वेग आिण कौश�य �ाच ंतो आ�य� करत होता. तेवढयात �या�या ल�ात ्
आलं क� झाडा�या सावलीत िच�ीणीची तीन िप�लंही आहेत. आई िशकार 
क�न  कधी आणतेय �ाची वाट बघताहेत. आळशी िशका� याला �या 
िप�लांचा फार द�वास वाटला. �या�या मनात आलं क�, आप�यात अस ंु
िन�णात िशकारी असणार ंकोणी असतं तर केवढी बहार होती.

मग आळशी िशका� या�या डो�यात एक वाईट गो� आली. िच�ा माणसाला 
कधी मारत नाही हे �याला ठाऊक होतं. �ा िप�लांपैक� एक आपण उचलन ू
नेऊ आिण �याला पाळ. आप�यासाठी िशकार करायला िशकव.ू ू

हा आलेला माणस फार शहाणा होता. जगंलात�या �ा�यांब�ल �याला ू
उ�म मािहती होती. िशवाय �याला �ा�यांब�ल मोठा आदरही होता. काय 
झालं हे कळ�यावर �याला फार राग आला. तो आळशी िशकारी चोर तर 
होताच, पण �यानं टोळीची विहवाटही धडकावन लाव�याचा ग�हा केला होता. ु ू ु
िशका� यानं िशकार करताना फ� आपलं कौश�य बळ वापरलं पािहजे. �ापे�ा 
वेग�या प�तीनं िशकार करण ं�हणजे विहवाटीचा अनादरच.

िप�लांची आई एका घटंयानं परत आली. बघते तर बाळं नाहीत. ित�या ्
काळजानं ठाव सोडला. बापडी रडरड रडली. एक रा�, एक िदवस रडली. 
डो�यातलं पाणी गालांवर गळन दो�ही गालांवर डाग पडले. ित�या रड�याचा ू
आवाज मोठा होता. तो ऐकन एक �हातारा माणस काय झालं हे बघायला आला.ू ू

तो शहाणा माणस खेडयाकडं आला. सग�या जाण�या गावक� यांना �यानं ्ू
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झल लोक सांगतात, विहवाट सोडन इतर वाटांनी िशकार करण ंयो�य नाही, ु ू ू
हे कळाव ं�हणन िच�या�या दो�ही गालांवर आजही अ��ंया खणा िदसतात.ू ू ु

मग �या शहा�या �हाता� यानं िच�ीणीची ित�ही िप�लं घेतली आिण आईला 
परत िदली. पण अतोनात रड�यामळे िच�ीणीचे गाल डागाळन गेले ते ु ू
कायमचेच.

: झाडावर चढणारा को�हा आिण आि�केतील इतर �ाणीकथा)
(�यकंटेश माडगळकर [मळ लेखक : िनक �ी�हज ] ्ू ू

ही हिकगत सांिगतली. गावकरी फार सतंापले. �यांनी आळशी िशका� याला 
धरला आिण आप�या खेडयाबाहेर कायमचा हाकलन िदला.् ू
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2.17 2.17 

ica◄a vaegavaana paLNaara ksaa Jaalaa?ica◄a vaegavaana paLNaara ksaa Jaalaa?

2.17 

एका उंच गोरख िचचेंपासन शय�त स� झाली. िनमा�ता �वतःच शय�तीचा ू ु
�मख होता. गोरख िचचेंपासन दरवर�या टेकडीपय�त सपाट रान होतं. ु ू ू
िनमा��याने ‘जा‘ असा इशारा िदला आिण दोघा खेळाडंनी दौड स� केली.ू ु

: झाडावर चढणारा को�हा आिण आि�केतील इतर �ाणीकथा)

िच�याच ंहे वागण ंबघन स�ीचा िनमा�ता फारच खष झाला. �यानं िच�याला ृू ू
जिमनीवरचा सवा�त वेगवान �ाणी केलं. �ा बि�साबरोबर रानक�यांचे पजें ु
कायमचे ठेवन घे�याची परवानगीही �यानं िच�याला िदली.ू

लवकरच �सेिसबी हरण िच�या�या पढं गेलं. अध� रान सपंलं ते�हाही ु
�सेिसबीच पढं होतं. तेच िजकंणार अस ंठरलं आिण अचानक अपघात झाला. ु
दगडाला अडखळन �सेिसबी खाली कोसळला. �याचा पाय मोडला. आता ू
शय�त िच�या�या हातात होती. पण चांग�या �वभावाचा िच�ा पळाला नाही. 
पढं तो थांबला. हरणाला मदत करायला पढं झाला. पढं पळन शय�तीत पिहला ु ु ु ू
नंबर िमळव�याऐवजी �ा घडीला �सेिसबी हरणाला मदत करण ं जा�ती 
मह�वाच ंआहे अस ं�याला वाटलं.

ica◄a vaegavaana paLNaara ksaa Jaalaa?
(बशमन लोकांमधील कथा)ु

एकवार िनमा��या�या मनात आले क� सग�या �ा�यांत वेगाने पळणा� या 
�ा�याची िनवड केली पािहजे. मग �याने �सेिसबी आिण िच�ा �ा दोघांची 
शय�त लावली. �सेिसबी जातीच ंहरण अितशय वेगवान पळणार ंहोतं. �यावेळी 
िच�याचे पजें मऊच होते. हे काही पळ�या�या कामाचे नाहीत हे िच�या�या 
�यानी आले. �याने रानक�याचे पजें उसने घेतले.ु

(�यकंटेश माडगळकर [मळ लेखक : िनक �ी�हज ] ्ू ू
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2.18 ijarafacaa_ maana laa/ba ka Jaalaa_?2.18 ijarafacaa_ maana laa/ba ka Jaalaa_?

एके िदवशी िजराफ आप�या िम�ाला ग�डयाला भेटला. उ�ण वावटळी ्
उठताहेत, आभाळाकडे मगजळ चमचमतंय, अशा उजाड मैदानात हे दोघ ंृ
भेटले. झ� याकडं जाणा� या वाटेनं पायपीट चालली असताना �यांची आपसात 
स�या�या वाईट काळाब�ल बोलणी झाली.

2.18 ijarafacaa_ maana laa/ba ka Jaalaa_?
(पव� आि�केतील एक कथा)ू

स�ीिनमा��याने इतर जनावरांना िदली होती तशीच मान आिण तसेच पाय ृ
िजराफालाही िदले होते.िजराफ हा िदसायला एलंड आिण कड जाती�या ु ू
काळिवटांसारखाच होता.

सगळं नीट चाललेलं होतं. पण मधेच एका वष� भयाण द�काळ पडला. गवत, ु
झाडपाला, वेली जनावरांनी के�हाच ओरबाडन सपंव�या. कडवट चव आिण ू
वाईट वास असले�या गवताचे िपवळे डंबे आिण वाळ�या काट�याकट�या ु ु
�ाखेरीज काहीही उरलं नाही.जनावरात मोठी चढाओढ स� झाली. चरण ंु
आिण पाणी िपण ं�ासाठी रोज अनेक मैलांची मजल �यांना मारावी लागे. अशा 
कठीण काळात तगडी जनावर ंतेवढी जगतात. दबळी म�न जातात.ु

"िम�ा", िजराफ बोलला. "कशी ज�ा भरली इथं बघ. सगळे खायला 
ह�डकताहेत ते गवत. �ां�या खरांनी आता ते धरा�याखाली गाडले जाईल. ु ु
आिण �या ितकडं �या उंच बाभळी बघ...”

"ओमफ" ग�डा ब�बलला. (चांगलं बोलण ंहे ग�डयाला कधीच जमलं नाही. ्
आजही जमत नाही.) िजराफ �हणाला."बाभळी�या श�डयाला असलेली ्
कोवळी कोवळी पानं खाता आली असती तर िकती बर ं होतं. बाभळी�या 
श�डयावर र�गड खायला आहे. पण काय उपयोग ? मला झाडावर चढायला येत ्
नाही. तलाही येतं अस ंिदसलं नाही कधी.”ु
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िदवस मावळायला हे दोघे िम� िनघाले. वाटेवर�या झ� यातलं गढळ पाणी ू
िपऊन �यांनी तहान भागवली.

ग�डा �हणाला,"नाही र,े मला नाही येत." आप�या अध डो�यांनी ितरके ू
बघत ग�डयानं बाभळीचा िहरवा िव�तार �याहाळत कबली िदली. तो पढे ् ु ु
�हणाला, "मला वाटतं आपण मांि�काकडं जाव.ं तो शहाणा आिण ताकदीचा 
आहे.” एवढं बोलन एक काटक� चघळत ग�डा िवचार क� लागला.ू

िजराफ �हणाला,"तझी क�पना चांगली आहे. कस ंजायच ं? िम�ा, तला ु ु
वाटतं �याची मदत िमळेल आप�याला?”

मांि�क हसन बोलला, "फारच सोप ंआहे. उ�ा दपारी इथं या. मी त�हा ू ुु
दोघांना मंतरलेला झाडपाला खायला दतेो. तो खा��यावर तमचे पाय, तम�या ु ु
माना अशा लांबतील क� त�हाला झाडां�या श�डयावरचा कोवळा पाला सहज ्ु
खाता येईल !” एवढं सांगन मांि�क झाडपाला मंतर�या�या खटाटोपाला ू
लागला. ग�डा आिण िजराफ िवल�ण उ�हािसत होऊन झ� याकडे धावले.

दस� या िदवशी फ� त िजराफच मांि�का�या झोपडी�या दारात आला. ु
िदले�या वेळेवर पोचला. कमी डो�याचा बापडा ग�डा. �याला इतर जनावरां�या 
नजरतेन वाचलेला छान िहर�या गवताचा डवगंा िदसला. दपारी आप�याला ू ु
मांि�काकडे जायचे आहे हे साफ िवस�न ग�डा गवत खा�यात रमला.

काही वेळ ग�डया�या ये�याची वाट पािह�यावर मांि�क कंटाळला. ्
िजराफालाच सगळा झाडपाला दऊेन तो आप�या झोपडीत िशरला.

िजराफाने सगळा मंतरलेला झाडपाला खा�ला. �या�या चारी पायात आिण 
मानेत काही िवल�ण िझणिझ�या जाणव लाग�या. िजराफाने डोळे िमटले ू
आिण प�हा उघडले तर �या�या पायाखालची जमीन दरदर चालली होती. अस ंु ू ू
का बर ं वाटाव ं ? गमंतच आहे. िजराफाने घाब�न डोळे िमटले. घेरी 

सबधं  रा� आिण दसरा ितसरा �हरपय�तचा िदवस चालन िजराफानं आिण ूु
ग�डयानं मांि�काची व�ती शोघन काढली. �या�यासमोर आपली अडचण ् ू
मांडली.
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आ�यासारखे झाले. मग �यानं डोळे उघडन पािहलं.ू
वाहवा ! आजबाजच ंजग बदललेलं िदसलं. िजराफ उंच उंच वाढला होता. ू ू

केवढा तरी �दशे सहज ��ी�या ट��यात येत होता. िजराफानं खाली आप�या 
लांबलांब पायांकडं पािहलं, आप�या लांब मानेकडं पािहलं. �याला हस आलं. ू
आता बाभळीचे िहरवेगार श�डे डो�यांसमोरच होते. अगदी दोन ढांगा टाकताच 
त�डात येतील इतके जवळ. मांि�काची जाद अ�तपणे कामाला आली होती.ू ु

इकडे गवत खाता खाता ग�डया�या एकदम ल�ात आलं, अर,े आप�याला ्
मांि�का�या झोपडीत जायच ंहोतं. दड�या चालीनं तो लगेच धावत सटला ुु
आिण मांि�का�या झोपडीकडे आला.

पण आता फार वेळ झाला होता. लांब पायांचा, उंच मानेचा �बाबदार 
िजराफ बाभळी�या िहर�यागार श�डयावर म�त चरत होता. �या�याशी �पधा� ्
करायला कोणतंही जनावर न�हतं.

ग�डयाला मांि�काने सांिगतलं क�, "बाबार,े आता मंतरलेला झाडपाला ्
सपंला. त�यासाठी काही नाही.” ते�हा ग�डयाच ंटाळकं िफरलं. नाकाडावरच ं्ु
टोकदार िशगं उगा�न �यानं मांि�काला लांबपय�त पळवलं. मांि�क पढं आिण ु
ग�डा माग ंअसा जोरदार पाठलाग स� झाला. मांि�क भ�नाट धावत सव� झाडीत ु
िदसेनासा झाला. 

आजही लोक �हणतात, माणस िदसला क� ग�डयाच ं टाळकं िफरतं. ्ू
िजराफला िमळाले�या लांब आिण सरखे मानेच ंबि�स आठवन तो िदसेल �या ु ू
माणसामाग ंमांि�क समजन हाहा करायला धावतो.ू

(�यकंटेश माडगळकर [मळ लेखक : िनक �ी�हज ] ्ू ू
: झाडावर चढणारा को�हा आिण आि�केतील इतर �ाणीकथा)
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2.19 2.19 

saaLUlaa oaekdar ipasae kSaa_ imaLalaa_?saaLUlaa oaekdar ipasae kSaa_ imaLalaa_?

असे खप वष� चालले. आता साळने �वतःचे र�ण कर�याचे थोडेसे �कार ू ू
आ�मसात क�न घेतले. �यातली उ�म य� ती �हणजे झाडावर चढन जाणे. ु ू
असे वर चढन गेले �हणजे ितचे श� ितथे पोच शकत नसत. पण कधी कधी ू ू ू
ितला पािहजे तसे झाड जवळपास नसायचे. मग अ�वल आिण लांडगा अशा 
वेळी ितचे सव� अ�न पळवन नेत. साळ ते�हा इतक� हळबाई होती क� बह�तेक ू ू ू
�ा�यांपे�ा ितला वेगात पळताच येत नसे. �हणन तो काळ ित�यासाठी वाईट ू
काळ होता.

साळजवळ �वतःचे र�ण कर�यासाठी कोणतेही साधन नस�यामळे ू ु
बाक�चे �ाणी ितला �ास दते. �यात�या �यात अ�वल आिण लांडगा जा�तच 
छळत. ते ितचे अ�न पळवन नेत व ितला भकेले ठेवीत. ितला मजेसाठी सतावन ू ु ू
जेरीस आणीत.

2.19 

जवळ एकही नदी िकंवा तळे न�हते, �यामळे साळला अगंावरचा िचखल ु ू
धऊन टाकता आला नाही. उ�हा�यात�या कडक उ�हामळे थोडया वेळाने ्ु ु

saaLUlaa oaekdar ipasae kSaa_ imaLalaa_?
(अला�काची लोककथा)

(र�ेहनने साळची पिह�यांदा िनिम�ती केली ते�हा ित�या अगंावर आता ू
आहेत तशी ती�ण �व�पाची टोकदार िपसे न�हती. ते�हा ितचे शरीर मऊ 
केसांचे बनलेले होते. ही िपसे पढे टोकदार कशी झाली ? याची ही कथा.)ु

उ�हा�यात एक िदवस नेहमी�माणे साळला �ास दतेाना अ�वलाने आिण ू
लांड�याने ितला िचखला�या डब�यात ढकलन िदले. गरीब िबचारी साळ जे�हा ू ू
डब�यातन बाहेर आली, ते�हा ितचे मऊ केस घाणीमळे जड होऊन गेले होते. ू ु
अ�वल आिण लांडगा ते पाह�न खप हसले आिण ितचे अ�न घेऊन पळन गेले.,ू ू
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ित�या अगंावरील िचखल वाळन गेला. �यामळे ितचे सगळे केस टोकदार आिण ू ु
कडक बनले.

�या िदवसानंतर अ�वलाने साळला एकदा पायवाटेने जाताना पािहले. ते ू
जे�हा साळ�या जवळ आले ते�हा नेहमी�माणे �याने ितला ढकलन िदले. पण ू ू
अ�वलाचे पजें जे�हा ित�या केसांना लागले, ते�हा ते आ�य�चिकत झाले. 
साळ�या केसांना पजें लागता�णी अ�वल वेदनेने िकंचाळले आिण पळन गेले. ू ू
अ�वलाने आिण लांड�याने नंतर ितला कधीही �ास िदला नाही. ते�हापासन ू
सग�या साळं�या अगंावर काटयासारखे टोकदार केस/िपसे असतात. �यामळे ्ू ु
मोठे �ाणी �यांना �ास दते नाहीत आिण �यांचे अ�नही पव��माणे पळवन नेत ू ू
नाहीत.

(उषा �भणे, अ�ण �भणे [मळ लेखक : जॉन इ�मे�सर] ु ु ू
: उ�र �वाजवळील अला�कन लोककथा)ु
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2.20 Kaara_cyaa paaOa_var taa_na pa➯e ka?2.20 Kaara_cyaa paaOa_var taa_na pa➯e ka?

खार �हणाली, ‘तला खा�ी आहे ?’ु

अ�वल �हणाले, होय, ते खरचे तसे आहे. असे बोलन �याने �याचा केवळ ू
एकच �चडं मोठा पजंा मोठया लाकडी ओडं�याजवळ नेला आिण �या ्
ओडं�याला �याने सहज ढकलन िदले. मग ते अ�वल खारीला �हणाले, ू
बिघतलेस,िकती सहजपणे मी हे क� शकलो. बाक� सव� �ा�यांम�ये मी सवा�त 
अिधक शि�मान आहे. मी काहीही क� शकतो. बाक� सव� �ाणी मला 
घाबरतात.’

तेवढयात एक बारीक आवाज आला,‘काय हे खरचे आहे?’ अ�वलाने खाली ्
बिघतले. जिमनीतील िबळातन एक छोटी खार अ�वलाकडे बघत होती.ू

अ�वल �हणाले, ‘मला खा�ी आहे. बघ, उ�ा सकाळी सय� उगवणार नाही. ू
मी अ�वल हे तला सांगतो आहे, हे ल�ात घे.‘ असे बोलन ते अ�वल वाट ु ू
बघ�यासाठी पव�कडे त�ड क�न खाली बसले.ू

यावर खारीने िवचारले, ‘सकाळी उगवणा� या सया�ला त थोपव शकतोस ू ू ू
काय ? ‘ अ�वलाने यावर एक �ण िवचार क�न �हटले,‘यापव� मी असा कधी ू
�य�न केलेला नाही. पण मला खा�ी आहे, क� उगवणा� या सया�ला मी िनि�त ू
थोपव शकतो.’ू

(अमे�रकन ‘इंिडयन’ स�ंकतीतली लोककथा)ृ

�या काळात �ाणी बोल शकत �या �ाचीन काळात एक अ�वल पढे पढे ू ु ु
चालले होते. 

एका मोठया लाकडा�या ओडं�याला वळसा घालन पढे गे�यावर ते अ�वल ् ू ु
खा�यासाठी काही अ�न िमळते का, याचा शोध �या�या पजंा�या मदतीने घेऊ 
लागले. �यावेळी �याला �वतःब�ल मोठा िव�ास वाटला, ‘खरोखरच, मी क� 
शकत नाही अशी कोणती गो�च नाही,’ असे अ�वल �हणाले.

2.20 Kaara_cyaa paaOa_var taa_na pa➯e ka?
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अथा�त रोज�या�माणे सय� उगवला. अ�वल अ�यतं अ�व�थ झाले. खार ू
मा� आनंिदत झाली. ती हस लागली.‘अ�वलापे�ा सय� बलवान आहे,‘ असे च� ू ू
च� करीत हसन �हण लागली. ितला इतका आनंद झाला होता, क� �या ू ू
आनंदा�या भरात ती ित�या िबळा�या बाहेर येऊन �वतःभोवती िगर�या घेत 
घेत गाऊ लागली-

सय� उगवला’ू

सय� उगवलाू

इकडे अ�वल उदासपणे हे सव� बघत बसले होते. िगर�या मार मा�न, मार 
मा�न आिण हास हासन, हास हसन खारीचे आनंदाने गाणे �हणणे चालच होते. ू ू ू
शेवटी ती थकन पाठीवर लोळ लागली. मग ओढया�या �वाहात�या ्ू ू
माशांपे�ाही चपळ असणा� या अ�वलाने अ�यतं �वरनेे आपला एक मोठा पजंा 
खारीला मा�न ितला जिमनीवर एकाच जागी घ� ध�न ठेवले. नंतर ते अ�वल 
खारीला �हणाले, ‘कदािचत उगवणा� या सया�ला मी थोपव शकलो नसेल; पण ू ू
आता तला दसरा सय�दय काही कधीच बघता येणार नाही. ’ु ूु

सय� �या�या मागे जरी रा�ीसाठी अ�ताला गेला असला तरी अ�वल ितथेच ू
आिण तसेच बसन होते. खार िबळात गेली आिण ित�या सबक उबदार ू ु
घरटयात गडंाळी क�न बसली. अ�वल िकती मख� आहे हे ल�ात येऊन ती ् ु ू
गालात�या गालात हसत होती. सपंण� रा�भर ते अ�वल ितथेच व तसेच बसन ू ू
रािहले. शेवटी पहाटप�ाचे गाणे स� झाले. सय�दयाची �भा फाकन पव� िदशा ु ू ू ू
�काशाने उजळन िनघाली. हे पाह�न अ�वल अ�व�थ झाले. �याला ते अस� ू
वाट लागन ते �हण लागले, ‘सय� आज उगवणार नाही. सय� आज उगवणार ू ू ू ू ू
नाही.’

‘सय� उगवला,ू

खार उ�ारली, ‘ओ, ओ,ओ, अर ेअ�वला, त सवा�त बलवान आहेस बाबा. ू
सवा�त चपळ तच आहेस. सव� �ा�यांम�ये त सव��मही आहेस. अर ेमी फ� ू ू
िवनोद करीत होते.‘ हे खारीचे बोलणे ऐकन अ�वलाने �याचा पजंा थोडाही ू

अ�वल रागावले तरी
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अगदी आजतागायत खार आप�या पाठीवर ते �ण आप�याला वागवताना 
िदसते. जे�हा एखादा �ाणी दस� या �ा�याची टर उडवतो, �याचा उपहास ु
करतो ते�हा काय होते, याची जण आठवण �हणन खार हे �ण पाठीवर वागवते.ू ू

हे ऐक�यावर अ�वलाने �याचा पजंा थोडा वर उचलला. आणखी िकंिचत 
वर उचलला. पण खारीला इतके पर ेहोते. खारीने मग थोडी मोकळेपणाने ु
जागीच वळवळ केली आिण डो�याची पापणी लवते न लवते इत�या 
अवकाशात अ�यतं चपळाईने ित�या िबळाकडे धम ठोकली. अ�वलानेही ू
ितत�याच चपळाईने �या छोटया खारीकडे पजंा नेला, पण तो ितला घासन ू
गेला. खार िनसटली. अ�वल इतके चपळ न�हते क� ते खारीला पकड शकेल. ू
पण तरी अ�वला�या पजंाने खारी�या पाठीवर तीन िफके �ण मा� उमटवले.

यावर खार �हणाली,‘अर ेअ�वला, मला मरायला आवडले असते; पण त ू
मला इत�या जोरात दाबत आहेस, क� मला नीट �ासही घेता येत नाही. 
जा�तीत जा�त कशीबशी मी च� च� तेवढी क� शकते आहे. अर,े �ाथ�ना 
�हण�याइतपत मी �ासही घेऊ शकत नाहीए. जर तझा पाय त थोडा वर ु ू
उचलशील, अगदी िकंिचत जरी वर उचलशील, तर िनदान मी �ास तरी घेऊ 
शकेन आिण मग �या िव�-िनमा��याची मी माझी शेवटची �ाथ�ना क� शकेन. 
�या िव�िनमा��यानेच तर सव� काही िनमा�ण केले आहे. �यापैक�च मोठे, ह�शार 
शि�मान तसेच ताकदवान अ�वलही �याचीच िनिम�ती आहे आिण �यानेच या 
मख�, �ीण आिण बार�या खारीलाही िनमा�ण केले आहे.’ू

हलवला नाही. उलट अ�वल खारीला �हणाले, ‘चल, त जी �ाथ�ना �हणणार ू
असशील ती लवकर �हण. �वगा�चा र�ता धर�याची तझी वेळ आता आली.’ु

आप�याकडेही अशीच एक कथा आहे. सीते�या शोधासाठी लंकेला जाणे 
आव�यक झा�याने सागरावर सेत बांधणे चाल असते. �यात खार आप�या ू ू
परीने मदत करीत असते. �हणन �भ रामच�ं खारी�या पाठीवर बोटांनी ू ु
करवाळतात. �या बोटांचे �हणजेच खारी�या पाठीवरील तीन प�े आहेत, असे ु
महारा��ात समजतात. 
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2.21 kavaLa kaLa ka?2.21 kavaLa kaLa ka?
(िचनी लोककथा)

कोणालाच काही माहीत न�हते. �यामळे कोणालाच उ�र दतेा येईना. दवेाने ु
िचऊताईला जवळ बोलावले व ित�या पाठीव�न ममतेने हात िफरवीत दवे 
�हणाला, "िचऊताई !... त काव�याला चांगलंच ओळखतेस, त जाऊन घेऊन ू ू
ये पाह� काव�याला.”

दवेाने प�ांना िवचारले, "कावळा का आला नाही.”

िचमणी काव�याकडे गेली. कावळा एका झाडा�या फांदीवर डल�या घेत ु
बसला होता. िचमणीने काव�याला दवेाचा िनरोप सांिगतला आिण ती 
�हणाली, "दवेाने तला ताबडतोब बोलावले आहे.”ु

2.21 kavaLa kaLa ka?

दवेाने बिघतले. सगळे प�ी दवेाने बोलािव�या�माणे जमले होते. जण काही ू
श� ढगच दवेा�या महालात उतरले होते. दवेाने एकदा सव� प�ांवर नजर ु
िफरवली आिण दवेा�या ल�ात आले फ� त कावळा आलेला नाही.

काव�याने उम�टपणाने िवचारले, "का ?”

फार फार वषा�पव�ची गो�. �यावेळी सग�या प�ांचे रगं कसे पांढर ेश� होते. ू ु
मोर पांढरा, पोपट पांढरा, बगळा पांढरा, िचमणी पांढरी, कावळा पांढरा. एकदा 
काय झाले. दवेाने सव� प�ांना आप�या घरी बोलावले. सगळे प�ी दवेा�या 
महालात दाटीवाटीने जमले. मोर, कबतर, िचमणी, पोपट सगळे आले होते. ु
फ� त कावळाच तेवढा आला न�हता.

िचमणी �हणाली, “ मला माहीत नाही.”
कावळा �हणाला, "मग मी येत नाही.”
िचमणी परत दवेाकडे गेली आिण सांग लागली, ‘कावळा �हणाला मी येत ू

नाही.' दवेाला राग आला. परतं �याने तो आवरला, आिण कबतराला सांिगतले, ु ु
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बग�याने सांिगतले, "दवेा !.. मला पांढराच रगं आवडतो. माझी चोच तेवढी 

कबतर उडत उडत काव�याकडे गेले आिण �हणाले, "दवेाने तला ु ु
ताबडतोब बोलावलं आहे.”

काव�याने फांदीव�न झोका घेत िवचारलं, "कां?”

"कबतरा ! जार े!... त जाऊन काव�याला घेऊन ये.”ु ू

कबतर �हणाले, "दवे ते आप�याला नंतर सांगणार आहे.”ु
कावळा �हणाला, "मग दवेाला सांग मी नंतर येईन.”

प�ांना आनंद झाला.

िचमणी �हणाली, "दवेा !... मला आपला मातकट िकरिमजी रगं द.े मातीचा 
सगंध मला खप आवडतो.”ु ू

�थम पोपट पढे आला आिण �हणाला "दवेा !... मला िहरवागार रगं द.े ु
�हणजे मी कणालाही गद� रानात िदसणार नाही.”ु

दवेाने िचमणीलाही छान रगंवले. िचमणी भर�कन उडन गेली. ्ु ू
�यानंतर कबतराने िनळा रगं मािगतला. दवेाने �याला सदंर िनळसर रगं ु ु

िदला.

"बोला त�हाला कोणते रगं हवेत ?” दवेाने िवचारले. ु

दवे �हणाला, "ठीक आहे.” दवेाने �याला िहरवेगार केले. फ� त �याची चोच 
िततक� रगंवायची रािहली.

पोपट �हणाला, "दवेा !...मा�या चोचीचा रगं तेवढा लालचटक कर ह ं!”ु ू

कबतर िबचार े तसेच परतले. दवे मनातन रागावला, पण �याने राग ु ू
आवरला. नंतर सव� प�ांकडे पाह�न तो �हणाला, "त�हा सव� प�ांना मी ु
बोलावले कारण मला त�हाला िविवध रगं �ायचे आहेत. �हणजे त�ही खप खप ु ु ू ू
सदंर िदसाल.”ु

दवेाने �याची चोच लाल लाल केली. आता पोपट पव�पे�ा खप सदंर िदस ू ू ू
लागला. ऐटीने तो सवा�कडे पाह� लागला. मग एक एक प�ी रांगेने पढे येऊ ु
लागला. 
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कावळा �हणाला, "कां ? िहरवाच कां ?”

काव�याने मानेनेच ‘नको‘ �हटले.

काव�याने नाक मरडले.ु

दवे एक एक रगं िवचारीत होता. रगं िवचारता िवचारता दवेाचे रगं सपंत आले 
तरी काव�याचे ‘का का’ काही सपंत न�हते. दवे कंटाळन गेला. शेवटी दवे ू

िपवळी धमक कर ना !...”दवे हसला. �याने बग�याची चोच हळकंडासारखी ु
िपवळी केली.

दवे �हणाला, "का �हणजे ? �यामळे त सदंर िदसशील.”ु ू ु

सग�या प�ांना असे िविवध रगं दवेाने िदले. �यातील काही प�ी उडन गेले. ू
तरी बरचे प�ी तेथेच होते. इत�यात सावकाशपणे डलत डलत कावळा आला. ु ु
दवे िनरिनरा�या प�ांना सदंर सदंर रगं दतेो आहे. हे �याला कळले होते. ु ु
�यामळे तो आ�याबरोबरच रांग मोडन उतावीळपणे दवेापढे गेला. दवेाने ते ु ू ु
पािहले. दवेाला राग आला. तरीही राग आवरत दवे �हणाला "ये कावळे दादा ! 
तला कोणता रगं हवा ?”ु

कावळा �हणाला, "का ? िनळाच का ?”
दवे �हणाला, "तला कबतरासारखा िनळा रगं दऊे ?”ु ु

नंतर मोराचा नंबर आला. मोर �हणाला, "मला खप रगं हवेत.” दवेाने �याची ू
िपसे िविवध रगंाने रगंिवली. मोर खप सरखे िदस लागला. �याला खप आनंद ू ु ू ू
झाला. आनंदाने िपसारा फलवन तो नाच लागला.ु ू ू

काव�याने सगळे प�ी बिघतले. जण तेथे रगंीबेरगंी प�ांची ज�ाच भरली ू
होती. काव�याला काही सचेना. �याला काही ठरिवता येईना. तो परता ु ु
ग�धळन गेला.ू

दवे �हणाला, "तला तो शोभेल.”ु

दवे �हणाला, "तला िहरवा रगं दऊे ?”ु

दवे �हणाला, "तला गलाबी रगं हवा ?”ु ु
कावळा �हणाला, "का ? गलाबीच का ?”ु
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रागाने �हणाला, ‘लवकर बोल, त�यामागे रांगेत िकतीतरी प�ी उभे आहेत ु
अजन �यांना रगंवायचे आहे.ू

कावळा �हणाला, "का ? का वेळ नाही ? त�हाला दसर ेकाय काम आहे?”ु ु

आता मा� दवे सतंापला. दवे काव�याला �हणाला, "तला बोलावले ते�हा त ु ू
आला नाहीस. आता आलास आिण मधेच घसलास. कोणता रगं हवा िवचारले ु
तर तला सांगता येत नाही. सांग लवकर, मला वेळ नाही.”ु

आता दवे कमालीचा सतंापला. रागाने �याचे डोळे लाल झाले. �याने 
काव�याची मानगट पकडली. कावळा ओरड लागला. दवेाने �याला च�क ु ू
का�या रगंा�या िपपंात बडवन काढले आिण सोडन िदले. कावळा घाबराघबरा ु ू ू ु
होऊन पखं फडफडवत उडन गेला.ू

- शिशकांत केनकर : चीनमधील वै� आिण इतर गो�ी, १९७८

कावळा �हणाला, "का ? का रगंवायचे आहेत ?”

ते�हापासन कावळा काळाक� झाला तो कायमचा.... अजनही तो दवेाला ू ु ू
"का... का...” असे िवचारीत िफरत असतो.
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क�बडा िकडे का खातो ? त�ही �हणाल िकडे चवीला �चकर लागत ु
असतील ! परतं तसे नाही.ु

फार फार वषा�पव�ची गो� आहे ही. �यावेळी क�बडयाला िशगें होती. क�बडा ्ू
�या काळी फार शर प�ी समजला जाई. �याचे उभे राहणे �बाबदार िदसे. सरखे ू ु
िपसे, लालचटक तरा आिण दोन गोल अणकचीदार िशगें. कोणालाही �याची ु ू ु ु
िशगें बिघत�यावर हेवा वाटे. क�बडयालाही �वतः�या िशगंांचा अिभमान वाटे.्

तो बैल खाली आला आिण क�बडयाजवळ येऊन उभा रािहला. ्
क�बडयाला तो आप�यापढे का येऊन उभा रािहला ते कळेना.् ु

बैल �हणाला, "मी �वगा�तन आलो आहे.”ू

एक िदवस क�बडा दाणे िटपत असताना �याला जिमनीवर मोठी थोरली 
सावली सरकताना िदसली. एवढी मोठी सावली कणाची ? �याने सहज मान वर ु
क�न आकाशाकडे बिघतले. आकाशातन एक बैल उडत येत असताना �याला ू
िदसला. �याचे डोके आकाशा�या एका टोकाला िभडले होते आिण शेपटी 
आकाशा�या दस� या टोकाला िभडली होती. तो बैल मोठा ध�प� िदसत होता. ुु
क�बडा बघतच रािहला.

"ह.ं..” क�बडा दाणे िटपीत ऐक लागला.ू
"कस ंकाय चाललय तझ ं?” ु
"चांगलं चाललंय !” क�बडयानं उ�र िदलं आिण तो प�हा दाणे िटप लागला.् ु ू
बैल तेथेच उभा रािहला. आप�या ये�याचा हेत क�बडयाला कसा सांगावा हे ्ू

�याला कळेना. बैलाने िवचार केला आिण तो �हणाला, "िम�ा ! मला दवेाने 
�याचा र�क हो�याची गळ घातली आहे.”

"चांगलं आहे क� !”

(िचनी लोककथा)

2.22 2.22 2.22 kkkaaaeee ///bbbaaaDDDe e e ikDe ikDe ikDe ka ka ka Kaataata?Kaataata?Kaataata?
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क�बडयाने �या�याकडे िनरखन बिघतलं. खरोखरी िबचा� या बैलाला िशगें ् ू
न�हती.पण "िशगंामळे काय फरक पडणार आहे ?” क�बडयाने िवचारले.्ु

‘काय र ेिकडया !... ‘"मी याला माझी िशगं ंउसनी िदली तर परत िमळतील ्
कां ?”

क�बडयाने दाणे िटपायचे थांबवले. खप िवचार केला आिण मान वाकडी ् ू
करीत तो �हणला, "पण माझी िशगें मला परत िमळतील याचा काय भरवसा ?”

क�बडा �हणाला, "ह ं!... मग हरकत नाही.”
ते दोघे िकडयाकडे गेले. िकडा अगंावर ऊन घेत भसभशीत जिमनीवर ् ु ु

वळवळत चालला होता. �या दोघांना पाह�न िकडा थांबला.
क�बडा िकडयापढे उभा रािहला आिण मान वाकडी क�न  ऐटीत �हणाला,् ु

िकडयाने बैलाकडे बिघतले. बैलाने डोळे लाल केले होते. तो ढशी ् ु
मार�या�या पिव�यात उभा होता. ते पाह�न िकडा घाईघाईने �हणाला, 

"तझी आिण िकडयाची दो�ती आहे. �याला आपण िवचा�. ती तला ्ु ु
मा�याब�ल सांगेल.”

"पण काय ?”

क�बडा ल�पव�क बैलाचे बोलणे ऐकत होता. �याला बैलाचे �हणणे पटले. ू
बैलाची दया आली. बैल �या�याकडे बघत ग�प उभा होता.

"तझ ं�हणण ंतरी काय आहे ?” क�बडयाने िवचारले.्ु

"वा ! ... खप फरक पडेल. िशगें नसली तर मी दवेाचे र�ण तरी कसे क� ? ू
कणीही येईल आिण मला धडकावन थेट दवेाजवळ जाईल. दवेाजवळ वर ु ु ू
मागेल आिण सगळीकडे अनथ� होईल. ते िन�तरायला प�हा मलाच जाव ंु
लागेल. ितथेही िशगें नस�यामळे माझेच हसे होईल.”ु

"मला कपा क�न  तझी िशगें उसनी द.े” बैल अिजजीने �हणाला.ृ ु

"�याचाही मी िवचार केला आहे.” बैल �हणाला. 

"चांगले आहे. पण...”

"मला िशगं ंनाहीत र े!”
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क�बडयाला वाटले आता बैलाला िशगं ं�ायला काय हरकत आहे ? बैल ्
काही िदवस दवेाचा र�क होईल. तो जे�हा परत येईल ते�हा आपली िशगें परत 
िमळतील. मग आपणही िशगें लावन बैलाबरोबर दवेाकडे जाऊ आिण दवेाचे ू
र�क होऊ . ही सधंी सोडायची नाही असे क�बडयाने ठरिवले.्

परतं रोज सकाळी क�बडा उठायचा आिण आकाशाकडे पाह�न ओरडायचा ु
"क... क...क...क माझी िशगें आणलीस का परत ?”ु ु ू ु

िकडा �हणाला, "त फार काळजी करतोस बवा !... आज नाही तरी उ�ा ू ु
न�क� तझी िशगें परत िमळतील.”ु

"क�बडेदादा त काळजीच क� नकोस. तझी िशगें तला परत िमळतील. मी तला ू ु ु ु
बैलाब�ल सांगतो. हा बैल फार समंजस आहे.”

क�बडयाने बैलाला आपली िशगें िदली आिण बैल �याचे आभार मानन ् ू
आकाशातन िनघाला. बैल िदसेनासा होईपय�त क�बडा आिण िकडा ू
�या�याकडे बघत रािहले. बैल िनघन गेला.ू

जे�हा दपार झाली आिण बैल आला नाही. ते�हा क�बडा िकडयाकडे गेला. ्ु
िकडा स�त होऊन मातीत पडन रािहला होता. क�बडा �हणाला, "अर े! �या ु ू
बैलाने माझी िशगें आणन िदली नाहीत.”ू

दस� या िदवशी पहाट झाली. क�बडा उठला. परतं �याला आपली िशगें ुु
िदसेनात. मग �या�या ल�ात आले क� िशगें बैलाने नेली आहेत. �याने आपली 
मान आकाशाकडे नेली आिण तो मो�यांदा ओरडला "क क क क माझी िशगं े ु ु ू ु
आणलीस का परत ?”

परतं �याला कणीही उ�र िदले नाही. सार ेआकाश �रकामेच रािहले.ु ु

परतं �यानंतर क�बडयाला आकाशात कधीही बैल िदसला नाही. बैलाने ्ु
कधीही िशगें आणन िदली नाहीत. िदवस�िदवस क�बडा िशगंासाठी झरत ू ु
चालला. क�बडा मरायला टेकला तरी �याला �याची िशगें परत िमळेनात. शेवटी 
मरतेसमयी क�बडयाने िकडयाला बोलावले आिण तो खोल आवाजत �हणाला, ् ्
"अर े! �या बैलाने माझी िशगें अजन परत आणन िदली नाहीत.”ू ू
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िकडा �हणाला, "त फार काळजी करतोस बवा ! आज नाही तरी उ�ा ू ु
न�क�...”

�याचा च�ाम�ा झा�यावर क�बडा आप�या सव� मलांना आिण नातवडंांना ु
�हणाला, आजपासन त�ही सवा�नी िकडे खायचे. कारण या िकडयाने मला ्ू ु
फसवले. अ�यथा माझी सदंर िशगें मी �या बैलोबाला िदलीच नसती... िशवाय ु
मह�वाची गो� �हणजे िकडे....

परतं िकडयाला आपले बोलणे पण� करताच आले नाही. क�बडयाने ् ्ु ू
रागारागाने िकडयाला चोचीत पकडले आिण मटकावन टाकले.् ू

"अ�यतं �चकर लागतात.” क�बडया�या मलांनी आिण नातवडंांनी एक ् ु
सरात िग�ला केला.ु

परतं बर े झाले क�बडयाने मान टाकली होती. कारण क�बडयाने जर ् ्ु
आप�या मला-नातवडंांना िवचारले असते, ‘अर,े त�हाला काय माहीत ?' तर ु ु
सगळी िचटकली िपटकली िपले एकमेकां�या त�डाकडे बघत बसली असती.ु ु

परतं �या िदवसापासन क�बडयांना िशगें नाहीत आिण क�बडे मा� िकडे ्ु ू
खातात.
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2.23 baihra_ sasaaNyaacaa_ caaeca Caeoa_ ka?2.23 baihra_ sasaaNyaacaa_ caaeca Caeoa_ ka?2.23 baihra_ sasaaNyaacaa_ caaeca Caeoa_ ka?
(अला�काची लोककथा)

खप वषा�पव� र�ेहनने पा�याव�न उडताना पा�यावर काहीतरी तरगंताना ू ू
पािहले. �याला वाटले क� तो अ�नी असेल �हणन तो उडत अगदी �या�याजवळ ू
गेला. ते�हा �याला िदसले क� ती एक जळणारी फांदी आहे.

प�ी�े� र�ेहनने सग�या प�ांना बोलावले. र�ेहनचे बोलणे ऐक�यासाठी 
सगळे प�ी िकना� यावर आले.

(उषा �भणे, अ�ण �भणे [मळ लेखक : जॉन इ�मे�सर] ु ु ू

काळा र�ेहन �हणाला, ‘तम�यापैक� एकाने तेथे उडत जावे आिण मला तो ु
अ�नी आणन �ावा.' र�ेहनने सग�या प�ांकडे बिघतले व �याने बिहरी ू
ससा�याला अ�नी आण�यासाठी िनवडले. कारण �या काळात बिहरी 
ससा�याला लांब चोच होती. र�ेहन बिहरी ससा�याला �हणाला,‘तेथे उडत जा 
आिण मा�यासाठी ती जळती फांदी घेऊन ये. ती फांदी जरी खप गरम असली ू
तरी खाली पड दऊे नकोस.'ू

हे ऐकन बिहरी ससाणा पा�यावर�या �या जळ�या फांदीजवळ उडत गेला ू
आिण �याने �या�या लांब चोचीत ती फांदी पकडली. सगळे प�ी िजथे एक� 
जमले होते ितथे बिहरी ससाणा नंतर परत आला. तो परत येइपय�त जळ�या 
फांदीने �याची लांब चोच जाळन टाकली होती. फ� थोडीशीच चोच बाक� ू
उरली होती. �हणन आज�या बिहरी ससा�याला छोटीशीच चोच असते.  ू

: उ�र �वाजवळील अला�कन लोककथा)ु
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2.24 h➯ rajapauPaacaa, janma maakDa/caa2.24 h➯ rajapauPaacaa, janma maakDa/caa

बाळराजांचे हे आ�मपराण  सभेतली एक िचमरडी  मलगी शांतपणे ऐकत ु ु ु
होती. ती उठली आिण �हणाली, “ बाळराजे �णाम! खािवदंांना एक �� 

एके िदवशी सभेत राजप�ाचे आ�मपराण स� होते. बाळराजे �हणाले,  “मी ु ु ु
या रा�यातला सग�यात भा�यवान मलगा आहे.  या  जगातली ��येक गो� ु
मा�यासाठीच आहे.  मी �हणेल ते�हा ती व�त मला उपल�ध क�न िदली ू
जाते."

(आि�कन लोककथा)

पि�म आि�केतली गो� आहे. ितथे एक राजा रहात होता.  �याला तशी 
बरीच बायका-मले होती; पण �या सवा�म�ये   एक  राजप� �याचा िवशेष ु ु
लाडाचा होता. राजा�या आवड�या राणीचा एकलता एक प� अशी ु ु
राज�ासादात �याची ओळख होती. या  राजप�ाचे सव� ह� परिवले जात.   ु ु
�याला हवी ती ��येक गो� राजा �याला दते असे.  या राजप�ाचे वया�या ु
सहा�या वष� �वत:चे  घर होते. उ�च �तीचे मखमली कपडे,  सो�या-चांदीचे 
र�नजिडत दािगने घालन राजप� डौलाने िफरत असे. राजाने मोठया हौशेने ्ू ु
�याला आप�या रा�यात�या मलांचा राजा बनवले होते.  �या रा�यात ु
�ौढां�या तलनेत  मलांचीच  स�ंया जा�त होती. �यामळे या बाळराजाचा ु ु ु
िवशेषच �बाब असे. राजप� दररोज बाजारपेठेत�या चौकात मलां�या सभा ु ु
घेत असे. राजप�ाचे बोलणे, बसणे, पोषाख, दािगने यांचे िनरी�ण करीत सव� ु
मलं राजप�ासमोर शांत बसत असत. सभा िवसिज�त होईपय�त कणीही  जायचे ु ु ु
नाही िकंवा झोपायचेही नाही, असा  राजप�ाचा दडंकच होता. �या�या या ु
जाचक िनब�धामळे  रा�यात�या कोण�याच मलाला राजप�ािवषयी मनापासन ु ु ु ू
आपलक� वाटत न�हती. केवळ राजिश�ाचार �हणन ते या बाळराजा�या ु ू
सभेला हजेरी लावत.

2.24 h➯ rajapauPaacaa, janma maakDa/caa
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राजप�ाला असा  नकार ऐकायची सवय न�हती. �या िचमरडया मली�या ्ु ु ु
��ामळे आता रा�यात�या सव� मलांसमोर आपले हसे होणार, �यांना कसे ु ु
त�ड दाखवणार, या क�पनेने तो अ�व�थ झाला. दो�ही हातांचे तळवे 
डो�यांवर ठेवन �याने गळा काढन रडायला स�वात केली. डो�यांतन घळा ू ू ु ू
घळा पाळी वाह� लागले. रडत रडत तो राजाला �हणाला, “त�ही मला च�ं दणेार ु
नसाल तर मा�या अिंतम �ासापय�त मी राजवाडयातन बाहेर पडणार नाही, ् ू
सार ं आय�य एकाक� द:खात काढील" आिण शोकम�न राजप� आप�या ु ुु
राजक�ात  िनघन  गेला.ू

िवचार�याची मभा आहे का?" बाळराजे �या िचमरडया मलीकडे पाह�न खश ्ु ु ु ु
झाले. �यांनी त�काळ ितला �� िवचारायला अनमती िदली. िचमरडीने ु ु
िवचारले, "बाळराजे, तम�याजवळ सव� काही आहे असे त�ही �हणता, पण मला ु ु
ते अितशयो� त वाटते."

 राज�ासादात पोहचताच राजप�ाने थेट राजाकडे �� धरला, आिण  ु
आप�याला च�ं हवा अस�याची मागणी केली. राजा �हणाला, “बेटा त गमंत ू
करतो आहेस ना?”

कािहशा उपराधानेच �या िचमरडीने िवचारले, “ च�ं आहे का तम�याकडे ?”ु ु

राजप� ठामपणे �हणाला, “नाही िपता�ी, मला  खरोखरीचा च�ं हवा आहे.”ु

 गिव��पणे राजप� िचमरडीला �हणाला : “ सांग बर ेमा�याकडे काय नाही? “ु ु

राजाने  नकारा�मक मान हलवली.  �हणाला, “ बाळराजे, मी त�हाला  च�ं ु
कसा दऊे? तो आकाशातन प�वीवर थोडाच आणता येणार आहे?"ृू

ित�या या ��ाने सव� मलांम�ये एकच हा�यक�लोळ झाला. सग�यांनी ु
राजसभे�या िनयमांच ंउ�लंघन के�यामळे राजप� खप िचडला. पण �याच ु ु ू
वेळी राजप�ा�या ल�ात आले, क� ती मलगी बरोबर बोलते आहे. च�ं ु ु
आकाशातच असतो. तो कठे आहे आप�याजवळ? राजप� जरा वरमलाच. ु ु
�याने त�काळ  सभा िवसिज�त केली आिण दाणदाण पावले टाक�त तो आप�या 
िपतामहांना भेट�यासाठी  राज�ासादाकडे  िनघाला.
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 राजाला क�पना फारच अवडली. लोकां�या नंतर काय चचा� झा�या याकडे 
दल�� करीत राजा िनघन गेला.ूु

उपि�थत लोकांमधला एक जण ऊठन न�पणे �हणाला, “महाराज, राजप� ू ु
फार लहान आहेत. परतं स�ढ आहेत. खा�ीने ते च�ं ह�तगत क� शकतील. ु ु
पण मी जरा वेगळी गो� सांगतो. काही िविश� कारणासाठी परमे�राने च�ंाची 
योजना आकाशात केली आहे, �यामळे च�ंाला ितथेच राह� दणे ंयो�य होईल.”ु

हाताची घडी घालत राजा �हणाला, “या प�वीतलावरील सवा�त मह�वाची ृ
आिण मौ�यवान गो� �हणजे माझा मलगा आहे. �याला च�ं हवा आहे, आिण तो ु
िमळालाच पािहजे.”

राजा काळजीत पडला.  अप�या आवड�या राजप�ाला तो  अस ंद:खी बघ ु ूु
शकत न�हता. �याने ताबडतोब रा�यात�या �ये� आिण अनभवी लोकांची ु
सभा बोलावली आिण आदशे िदला क�, राजप�ाला च�ं कसा िमळवन दतेा ु ू
येईल याचा आपण शोध �या.

उपि�थत लोकांनी प�हा बरीच चचा� केली आिण सवा�नमते एक क�पना ु ु
मांड�यात आली.

लोकांनी आपापसात चचा� केली आिण �हणाले,” महाराज आपण चे�ा तर 
करीत नाही?”

 पढ�या दहा वषा�त रा�यातील ��येक जण �तंभ बांध�या�या कामास ु
लागले. गावातील लोकांना वाटत होते, क� राजप� जसजसा मोठा होईल, ु
तसतसा �या�या िवचारात बदल होईल आिण तो ह� सोडन दईेल. परतं जर ह� ू ु

राजा �हणाला, “ जोपय�त राजप�ाला च�ं िमळत नाही, तोपय�त तो द:खी ु ु
रहील. आिण मला ते सहन होणार नाही.”

"रा�यातील सव� सैिनकांना  दहा वषा�साठी एक मोठा �तंभ बांध�या�या 
कामाला लावावे. दहा�या वषा��या अखेरीस �हणजे राजप� १६ वषा�चा ु
होईपय�त �तंभ तयार होईल. म�यरा�ी च�ं राजप�ाचा डो�याव�न सरकत ु
जाईल ते�हा च�ंाला आकाशातन राजप� खेचन घेईल.”ू ु ू
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इत�यात राजप� �हणाला, ‘‘मी दहा वष� वाट पिहली. आता मी च�ं ु
िमळवणारच. अशी �ित�ा करीत राजप� दो�ही हात उंचावन च�ंाला पकड ु ू ू
लागला. राजप�ा�या हातातन धराची वलये िनघ लागली,  सव� श� तीिनशी तो ु ू ु ू
च�ंाला खेच लागला आिण �णाधा�त च�ंाचे तकडे तकडे झाले. च�ंा�या गरम ू ु ु
उ�ण तकडयांचा वषा�व स� झाला. आगीचे लोळ उठले आिण �या आगीत ्ु ु
�तंभ कोसळला. राजा, राजप� आिण सगळे गावकरी होरपळन िनघाले.ु ू

दहा�या वषा��या अखेरीस उंच �तंभ बांधन तयार झाला. म�यरा�ी राजा, ू
राजप� आिण काही गावकरी �तंभा�या शेवट�या टोकावर चढले. �ास रोखन ु ू
सव� जण बघत होते. राजाने हात उंचावन च�ंाला �पश� कर�याचा �य�न केला ू
आिण मोठयाने ओरडत हात मागे घेतला. चटका बस�याने राजाचा हात काळा ्
झाला होता. हातावर फंकर घालत राजा राजप�ाला �हणाला, “बाळा, तला च�ं ु ु ु
िमळण ंश�य नाही. तो फार उ�ण आहे.’’

कायम रािहला तर काय होईल ते सांगता येत नाही. �यामळे गावकरी िचतंा��त ु
असत.

परतं ह�ी, लाडावलेला, अहभंावी १६ वष�य राजप� ऐकायला  तयार ु ु
न�हता. वया�या सहा�या वष� जो राजा मलाला समजाव शकला नाही तो राजा ु ू
आता मलाला कसे सांगेल हा लोकांना �� होता.ु

आि�कन दवेतेला या सव� मख� लोकांची दया आली. �यांनी केले�या चक�चे ू ु
�ायि�� �हणन �या सव� लोकांच ंमाकडात �पांतर केलं. आिण ते झाडांवर ू
उडया मा� लागले. जगभर �ाचीन काळापासन या मख�, अहकं ारी लोकां�या ् ू ू
माकडलीळा आिण माकडचे�ा सगळेजण पहात आहेत.
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दोघेही घरात आले. बरीच रा� झाली तरी शांता झोपत नाही हे पाह�न शकंरने 
शांताला िवचारले. ̀ त झोपत का नाहीस?' शांता �हणाली, तो नाही �हणन मला ू ू
झोप येत नाही. ̀ तो कोण ?’ असे शकंरने िवचारताच शांता �हणाली, ‘ती कोण? 

2.25 sPaa_ cataur ka_ paurWVa cataur?

कोणे ऐके काळी एका ड�गरा�या पाय�याशी एका झोपडीत शांता- शकंर हे 
पती-प�नी सखाने ससंार करीत होते. एकदा काही कामािनिमत शकंर ्ु
जवळ�या गावी गेला. परत यायला शकंरला बराच वेळ लागला. शांता बराच वेळ 
�याची वाट पहात झोपडी�या दाराशी उभी रािहली. परतं दरवर नजर टाकली ु ू
तरी शकंर िदसत न�हता. शेवटी कंटाळन शांता घरात आली. �वयपंाक केला, ू
जेवणाची वेळ झाली तरी शकंर आला नाही. िचमणी�या िद�याची वात कमी 
केली आिण न जेवताच झोप�याची तयारी क� लागली. ितत�यात शकंर 
आला. गावाकड�या बाजारातन आणले�या व�त शांताला दाखव लागला. ू ू ू
परतं शांता काहीच बोलली नाही. शकंराने हात-पाय धतले. आिण चलीकडे ु ु ु
पािहले ते�हा ल�ात आले क�, शांता जेवली नाही. शकंराने शांताला िवचारले, 
`त जेवली का नाहीस?' शांता �हणाली, ̀ तम�या आधी मी कशी जेऊ?' शकंर ू ु
�हणाला, ̀ तच ओळख! बराच िवचार केलां तरी शांताला काहीच कळत न�हतं. ू

बाहेर चांद�यात झाडाखाली बसत शकंरने शांताला बाहेर बोलावले. िनर� 
आकाशातील िटपर चांदण ंपहात शकंराने शांताला िवचारले, `मला एक सांग, ू
�ी-प�षांम�ये �ी चतर क� प�ष चतर?' शांता �हणाली, `मला वाटते ु ु ु ु
प�षांपे�ा ि�या अिधक चतर असतात. घरातील ब� याच गो�ी दरदश�पणाने ु ु ू
पण� करीत असतात.' शकंरा�या मते ि�या घरातन फारशा बाहेर जात ू ू
नस�यामळे ि�यांम�ये �यवहारचातय� नसते?' बराच वेळ दोघांची सवंादा�मक ु ु
वादा-वादी स� होती. अखेरीस वाद अपण�च रािहला. ु ू
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ते आधी सांगा?’ शकंर गालात�या गालात हसत �हणाला, ित�या काळजीने 
तला झोप येत नाही का? अग वेडे ती �हणजे भक. मला भक नाही �हणन जेवण ु ू ू ू
नको अस ं�हणायच ंहोत मला! आता तझा तो कोण सांग पाह�? लाजत लाजत ु
शांता �हणाली, ̀ अहो, तो �हणजे वारा नाही �हणन मला झोप येत नाही इतकंच . ू
नम�कार के�यासारखे दो�ही हात जोडन शकंर �हणाला, त�ही बायका फार ू ु
चतर असतात हे मा�य केलं बर ंका?'ु
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कणी एके काळी एक राजा दद�वा�या फे� यात सापडला. द�र�ी झाला. ु ु
रोज�या जेवणासाठीही काहीच उरले न�हते. पव�जांनी जपन ठेवलेले ठेवणीतले ू ू
अनमोल हातमागही िवकले. सकंट काळात कणीच कणाचे नसते. राजा एकाक� ु ु
झाला. अखेरीस राजा रानात राह� लागला.��दवेाने राजाची दयनीय अव�था 
पािहली. ��दवेाला फार वाईट वाटले. ��दवेाने लगेचच एका दवेदताला ू
आ�ा केली, ’दवेदता जा, या राजाला �ीमंत कर ! ’ ��दवेाची आ�ा ू
िशरसाव�ं मानन दवेदत राजाजवळ आला. राजाला �हणाला,‘आप�या दवेाने ू ू
�या मातीपासन च�ं-सया�ची िनिम�ती केली, �या मातीतील थोडीशी माती ू ू
उरली. ती माती दवेाने याच पव�ता�या एका अवघड कडयापाशी टाकन िदली ् ू
आहे. �या मातीची आपण भांडी बनव शकतो. िविवध �कारची भांडी कशी ू
बनवायची ते मी तला िशकवतो. ही भांडी िवकली तर त �ीमंत होशील ! ‘ राजा ु ू
हसन �हणाला, ‘आप�या अनमोल सचनेब�ल ध�यवाद. पण मातीची गाडगी ू ू
मडक� िवकन कोणी कधी �ीमंत झाले आहेत कां?असे असते तर जगातले ू
सगळे कंभारच लखपती झाले असते ! ‘ दवेदत �हणाला,‘त�ही ती माती आधी ु ुू
बघा, सग�यात मह�वाची गो� �हणजे ती माती पांढरी श� आहे. दसरी ु ु
मह�वाची बाब ही क�, ती माती चकाकणारी आहे. �यामळे या मातीपासन ु ू
बनवलेली भांडी चमकदारच होतील. सय� च�ंाचे तेज आपणास मािहत आहे ू
ना? �याच मातीची भांडीही िततक�च तेज�वी राहतील!’

दवेदताचे �हणणे राजाला पटले, राजा बर े�हणाला, दवेदत व राजाने िमळन ूू ू
मोठ-मोठे रांजण, सरया व िविवध �कारची भांडी बनवली. सय�-च�ंा�या ु ू

icanaa_maataa_cyaa Baa/D✼a/caa_ inaimaQtaa_ kTaa

2.26 

(जावा बेटावरील लोककथा)
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�काशात ही भांडी इतक� चकाकायची क�, कणालाही चो�न �यायचा मोह ु
झा�यािशवाय रहायचा नाही ! �यामळे राजाने या भांडयां�या र�णासाठी ्ु
बांब�ंया काडयांचे कंपण घातले. भांडयांचे िढगार ेरचले जात होते. परतं दद�व ् ्ू ु ु ु
असे क� धवांधार पाऊस स� झाला. िजकडे ितकडे पाणीच पाणी झाले. या ु ु
�लयाला घाब�न दवेदत ��लोक� परत गेला. वीजां�या कडकडाटाला ू
घाब�न राजा झोपडीत गेला. सकाळी उठन पहातो तर पा�या�या �वाहात ू
भांडी पढे पढे धावत आहेत. हळहळ बरीच भांडी दर दर वहात गेली. काही भांडी ु ु ू ू ू ू
बोिन�ओत गेली तर काही चीन, जपानम�ये गेली. काही समा�ा बेटात पळाली ! ु
राजाचे नशीब चांगले ! काही भांडी उरली ! उरलेली भांडी राजाने िवकली. 
राजाला पैसे िमळाले. िमळाले�या पैशातन राजाने आपले हातमाग परत ू
िमळवले. आिण हळहळ राजा �ीमंत झाला.ू ू

काही काळानंतर बोिन�ओ बेटातला सीदयाक जमातीला हे सदंर रांजण ु
घनदाट जगंलात आढळले. हे रांजण पाहताच, च�ं-सय� �या मातीपासन बनले ू ू
आहेत �याच मातीचे हे रांजण घडवलेले आहेत हे ल�ात आले. �या जमाती�या 
लोकांनी हे दवेाने पाठवलेले पिव� रांजण �व�छ धतले. �यांची पजा केली. ु ू
पिव� रांजण ठेव�यासाठी एक दऊेळ बांधले. अस ंसांगतात क�, आजही हे 
पिव� रांजण या दवेळात पहायला िमळतात. तसेच �या िदवशी नवी िचनी 
मातीची भांडी िकंवा सरई, रांजण खरदेी करतात �या िदवशी नाच-गाणे क�न ु
आनंदो�सव साजरा करतात. भांडी खरदेीचा हा िदवस शभ िदवस मानला ु
जातो.
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2.27 paavaSaegaae2.27 paavaSaegaae

(शकंर गणेश दाते : लोककथा)

2.27 paavaSaegaae
(ह�त न��ात�या पावसाची गो�)

एक होती सास व एक होती सन. सन िक�येक िदवसांत माहेरी गेलेली ू ू ू
नस�यामळे फार कंटाळली होती. एके िदवशी ितला बोलवायाला माहेराह�न ु
माघारी आला. मग काय िवचारता? सनेने ताबडतोब िनघायची तयारी केली. ु
ते�हा सास �हणाली ' मली,गरांना तेवढे पाणी दाखव आिण मग जा.' पण सन ू ु ु ू
काय-उतावळी झालेली ! ितने कोिठं�यांत शेण कालवले ते गरांपढे ठेवले व ु ु
सासला येऊन �हणते, ' दाखवले पाणी गरांना!' पण सासला नवल वाटले क� ू ु ू
इत�या लवकर कसे पाणी दाखवन झाल� ? �हणन ती �वतः पहायला गेली. ू ू
पहाते तो पा�यांत शेण कालिवलेले. ते�हा ितने रागाने कोिठंबा सने�या डोक�त ु
मारला व ितला शाप िदला क� तला पाणी �हणन �यावयाला िमळणार नाही. ु ू
फ� ह�त न��ांत एक थ�ब पाणी िमळेल. पढे सन मेली. व आता ती पाख� ु ू
होऊन ‘पावशे गो' असे ओरडत असते. पण ितला काही पाणी िमळत नाही. फ� 
ह�त न��ांत एक थ�ब िमळतो.



    ।   253 

sa&VoIkTaa

gggaaaaaaeeeVVVoooIII ///cccyyyaaaa a a gauhetagauhetagauheta

sa&VoIkTaasa&VoIkTaa

३.३. प�वीवर अवतरली चिं�काृ

sa&VoIkTaa

३.१. आिदमानवाची च�ंावर �वारी

३.५. सय� आिण च�ंू

३.२. च�ंावर ह�ला

३.७. अ�नीची अ�याियका

३.४. साळ�दरची �काशभेट

३.८. जो च�ंावर उडन गेला तोू

३.६. एक होती कळी

333

   ।   253 gggaaaaaaeeeVVVoooIII ///cccyyyaaaa a a gauhetagauhetagauheta

255

259

263

270

277

279

282

284



254   ।   

sa&VoIkTaa

gggaaaaaaeeeVVVoooIII ///cccyyyaaaa a a gauhetagauhetagauheta

३.९. च�ंावरील मलगीु

३.१०. च�ं-सया��या घरी पाणीू

३.१३. यी तेजदवेता

३.१२. �यॅलीू

३.१४. कि�का न��ाची गो�ृ

३.११. इं�धन�य ु

287

290

292

295

299

300



    ।   255 

sa&VoIkTaa

gggaaaaaaeeeVVVoooIII ///cccyyyaaaa a a gauhetagauhetagauheta

 इतके साधे सरळ जीवन जगणा� या लोकांना एक �� मा� कायम सतावत 
होता. तो �हणजे आकाशात िदसणारा च�ं. हा च�ं कधी खप मोठा, तेज�वी, ू
गोलाकार िदसायचा आिण कधी अगदी कोय�या�या कोरीसारखा िदसायचा. 
सतत इकडन ितकडे िफरणारा, आकार बदलणारा हा च�ं पाह�न या लोकांना ू
अनेक �� पडायचे. �यां�या िदन�मावरही �याचा प�रणाम �हायचा. �यामळे ु
च�ं हा या लोकां�या चच�चा एक मह�वाचा िवषय बनला होता.

एके िदवशी एक माणस बांबचे कोवळे क�ब आिण िहरवा भाजीपाला घेऊन ू ू
व�तीवर�या बाजारात आला होता. आप�या मनाला कायम सतावणा� या 

(��दशेातली लोककथा)

आज आपण जगभरात जेवढी लोकस�ंया पाहातो, तेवढी एके काळी 
न�हती. या जगात खप कमी लोक राहत होते. ते�हा आज�यासारखी शहर ेू
न�हती. ��येक जण उंच बफा��छािदत ड�गरां�या दरीत राहत असत. ड�गरात 
रहाणा� या या लोकांना ‘ची�स’ �हणत. या सग�यांची एकच भाषा होती. 
�याकाळी आज�यासारखे अनेक भाषा बोलणार ेलोकसमह न�हते. एकच भाषा ू
अस�यामळे �यांचा पर�परांम�ये उ�म सवंाद होत असे. �यामळे सवा�म�ये ु ु
मै�ीचे नाते होते. ची�स लोकांना िनसगा�तच अ�नधा�याची, भा�याफळांची 
मबलक उपल�धी अस�याने �यांना कशाची �हणन िचतंा न�हती. बफ�  ु ू
िवतळ�यावर ड�गराव�न धबध�याचे पाणी पडायचे, नदीत भरपर मासे ू
िमळायचे. सगळे सब�ेचे, आनंदाचे वातावरण असायचे. दा�र�य, ग�रबी हे ु ्
श�दही न�हते. ��येक जण आप�या गरजेपरती शेती करायचे. शेतीची कामे ु
आटोपली क� मोकळा वेळ िमळायचा. या मोक�या वेळात हे लोक दरदर�या ू ू
जगंलात, िहरवळीत सहली काढायचे. एक वाघाची भीती सोडली तर �यांना 
कशाची �हणन िचतंा न�हती.ू

3.1 3.1 3.1 Aaidmaanavaacaa_ Aaidmaanavaacaa_ Aaidmaanavaacaa_ cccaaa///dddXXXaaavvvaaar r r svaara_svaara_svaara_
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हे ऐकन ितस� या माणसाला उ�साह आला. तो �हणाला, “अर ेया च�ंाला ू
आप�याला पकडता आलं तर रोज स�ंयाकाळी-रा�ी आप�या सग�यांना 
�या�या उजेडात िफरता येईल. वाघाची भीतीही जाईल. पकडायलाच हवे 
आपण �याला!” मा� �या�यापय�त पोहचायचे कसे हा �� काही सटत न�हता. ु
सग�यांना वाटायचे, आप�याला उंच हात हवे होते! यावर उपाय काय, यावर 
बरीच उलटसलट चचा� होत रािहली. ु

बाजारात श�गा िवकायला आलेली एक बाई �या बांबचे क�भ िवकणा� या ू
माणसाला �हणाली, “अर ेबाबा, त वेडा का खळा? हा च�ं �हणजे एक फार मोठा ू ु
धातचा गोळा आहे. एवढा जड गोळा त�या हातात येणार नाही, आिण मलांना ू ु ु
तर �या�याशी न�क�च खेळता येणार नाही.” आकाशात भटकणारा च�ं हा एक 
धातचा गोळा अस�याची नवीच मािहती ऐकन लोकांना आ�य� वाटले. ते �या ू ू
च�ंाकडे सशंयाने पाह� लागले. एकाला वाटले, “असेना का हा धातचा गोळा. ू
तसे असेल तर आपण �या�यापासन शेतीची अवजार ेतयार क�.” ू

दसरा एक त�ण मलगा �हणाला, “अर ेत�हाला सांगतो, या आकाशात ु ुु
भटकणा� या च�ंा�या पोटात एक िदवा आहे. काल रा�ी मी असाच जगंलात 
िफरायला गेलो होतो, ते�हा मी �या�या पोटातला िदवा पािहला. �याचा उजेड 
इतका �प� होता क�, �या उजेडात मला लांबन येणारा वाघ िदसला. �या ू
िद�यामळेच मी वाचलो.”ु

च�ंािवषयी तो आप�या िम�ांशी बोलत होता. “हा च�ं का असा सतत भटकत 
असतो? माझे हात जर �या�यापय�त पोहच�याइतके लांब असते, तर मी 
न�क�च या उनाड भट�या च�ंाला पकडन आणले असते; आिण �याला थेट ू
आप�या गावात�या खांबाला बांधन घातले असते. या गोलाकार च�डला ू ू
पकडन मलांना खेळायला िदला असता.”ू ु

 ��येकाने आपापली मतं मांड�यावर सवा�नी िमळन एक िनण�य घेतला. ू
काही झालं तरी आपण च�ंापय�त पोहचायचचं . पव�तराजीवर�या सव� माणसांनी 
एक� येऊन एक भले थोरले, उंच मचाण बांधायचे ठरवले. आज�या भाषेत 
सांगायचे तर एक मोठा टॉवर बांधायचा िनण�य झाला. �यानसार कामाची ु
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टॉवर चांगलाच उंच झाला होता. पण लोक �हण लागले, “िदवसभर ू
कामापे�ा चढ-उतार कर�यातच आपला वेळ जातो, आिण दमवणकही होते. ू
खायला-�यायला वेळ िमळत नाही, मलांकडे ल� दतेा येत नाही, अशा त�ारी ु
स� झा�या. �यावर एका �हाता� या अनभवी माणसाने तोडगा काढला. तो ु ु
�हणाला, “अस ंपहा, सवा�नी सारखी चढ-उतार क�न दम�यापे�ा आपण 
थोडी काय�िवभागणी क�. काही लोक सवा�त वर�या मचाणावर �हणजे वर�या 
टॉवरवरच थांबन पढचे काम करीत राहतील. �यांनी खाली-वर चढ-उतर ू ु
कर�याचे कारण नाही. काही लोक मध�या भागावर थांबन खालन येणारी ू ू
साम�ी वर�या माणसांना पोहचवतील. तळमज�यावरील लोक बांधकामाचे 
सािह�य आिण अ�नपदाथ� तयार क�न वर�या पातळीवर काम करणा� यांना 
पाठवत राहतील. सवा�ना ही काय�िवभागणी मा�य झाली.

िवभागणी कर�यात आली. पव�कड�या खो� यात�या लोकांनी िवटा ू
बनव�यासाठी माती आणायची. पि�मेकड�या लोकांनी उंच झाडांचे 
लांबसडक खांब आणायचे. दि�णेकड�या लोकांनी बांब�या मो�या ू
आणाय�या. उ�रकेड�या लोकांनी मचाणाचा मजबत पाया घाल�यासाठी ू
पव�तावर खोल खडडा खणायचा. ्

ठरले�या िनयोजनानसार सव� जण कामाला लागले. खडयात काही खांब ्ु
रोवन ते एकमेकांना घ� बांधन पाया तयार कर�यात आला. �यावर झाडा�या ू ू
फां�ा आिण बांब�ंया दांडयांनी िभतंी आिण पाय� या रच�याचे काम स� झाले. ्ू ु
खप उंचापय�त असे बांधकाम झाले तरी च�ंा�या जवळपासही पोहचता येईना. ू
चारी िदशांना जाऊन लोक बांधकामाची साम�ी जमा करायचे, पण प�हा प�हा ु ु
साम�ी गोळा करायला जाताना दमछाक होऊ लागली. पण तरीही हार न 
मानता ��येक जण या थक�यावर मात कर�यासाठी एकमेकांना िदलासा दऊे 
लागले. एक जण �हणाला, “आता लवकरच आपलं �येय सा�य होईल.” काही 
िदवसांनी दसरा �हणाला, “आता फार वेळ लागणार नाही, च�ंाचा िदवा �प� ु
िदस लागला आहे.” पण नंतर प�हा काही िदवसांनी िद�याचा आकार छोटा ू ु
�हायचा, उजेड मंद �हायचा. प�हा एकदा लोकांम�ये अ�व�थता यायची.ु
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हळहळ तळा�या लोकांना सवा�साठी अ�नधा�य िपकव�याचा, अवजड ू ू
सामान गोळा क�न वर�या मज�यावर पाठव�याचा शीण येऊ लागला. �यांनी 
वर�या मज�यावर रसद पाठिव�याचे काम थांबवले. वर�या मज�यावरचे लोक 
भकेने तडफडन म� लागले. बरचे लोक आपण च�ंाला पकड�यासाठी टॉवर ु ू
बांध�याचे काय� हाती घेतले आहे, हेच िवसरले, आिण ते टॉवरव�न खाली 
उत�न या �क�पापासन दर िनघन गेले.ू ूू

काही काळानंतर असे ल�ात आले क�, तळमज�यावर�या रसद 
परवणा� या लोकांना सवा�त जा�त क� करावे लागत आिण �या तलनेत सवा�त ु ु
उंच �थानावर काम करणा� या लोकांना उसतं िमळ लागली, आराम करता येऊ ू
लागला. उंचाव�न िदसणा� या स�ीस�दया�ची मजा चाखता येऊ लागली. काम ृ
थोडे आिण आनंद जा�त! तळमज�यावर�या लोकांना कामाचा ताण पड ू
लागला आिण आनंदापे�ा ते क�ाचेच धनी झाले. वर�या मज�यावर�या 
लोकांचा खाल�या मज�यावरील लोकांशी असले�या सबंधंात दरावा िनमा�ण ु
होऊ लागला. टॉवर मा� बांधन झाला नाही.ू

या टॉवरचे पढे काय झाले, हे आज कणालाच सांगता येत नाही. कणी ु ु ु
�हणतात, या बांधकामामळे च�ंच वैतागला, आिण �यानेच या टॉवरला ढकलन ु ू
िद�याने तो धडाधड कोसळला. कणी �हणतात, मोठे वादळ आले आिण �यात ु
टॉवर कोसळला. अशा ब� याच समजती अस�या तरी या पव�तराजीत�या ु
िच�स�या वशं ावळीतली मलं मा� आप�या पव�जां�या या �यासाला िवसरली ु ू
नाहीत. नाना �कार�या य� �या-�य� �या लढवन च�ंाला आप�या ता�यात ु ु ू
घे�याचा �यांचा �यास अजनही चालच आहे. च�ंही द�न माणसां�या या ू ू ू
खेळाकडे गमंतीने पहात आहे.

[असे �हणतात क�, िच�स जमातीची माणस ं पढे �गत झाली. �यांनी ु
आप�या तं��ानात खप �गती केली. �यांनी चां�यान तयार केले आिण च�ंावर ू
�वारी क�न �यावर आपला झ�डा रोवला. च�ंातला िदवा मा� याकडे मजेनेच 
पाहतो आहे, आिण �याने अजन उजेड द�ेयाचे काम थांबवलेले नाही! ]ू
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(को�रयन लोककथा)

कोणे एके काळी प�वीवर ड�गरां�या घ�यांम�ये तारा राजाचे रा�य होते. ृ
सव� बाजनंी उंचच उंच ड�गर आिण चह�बाजनंी पसरलेलं घनदाट जगंल यामळे ू ू ु
इथे अधंाराचेच रा�य असायचे. राजाने आप�या �जेला िकमान गरजेपरता का ु
होईना �काश द�ेयासाठी �हणन खास योजना आखली होती. ड�गररांगा�या ू
मधोमध सपाट भप�ावर अखंड पेटले�या धनीची राजाने �यव�था केली होती. ृ ुू
अ�नीची होळी पेटिव�यासाठी िन�यनेमाने मोठमोठे ओडंके आणन टाकणे ही ू
काही साधी गो� न�हती. सव�सामा�य माणसां�या आवा�यात न येणारी ही 
कामिगरी पार पाड�यासाठी राजाने मोठमोठे दणकट बां�याचे क�े पाळले होते. ु
वादळवा� यात, पावसापा�यात हे क�े टनावारी लाकडाचे ओडंके वाह�न आणत. ु
‘अ�नी�ान’ या नावाने हे क�े ओळखले जात.ु

आकाशात एक �खर उ�णता दणेारा तेज�वी िदवा अस�याची वाता� 
राजा�या कानावर आली होती. असा कायम �काश आिण उ�णता दणेारा िदवा 
आपण आप�या रा�यात आणला तर सव� �जाजनांची कायमची सोय होईल, 
या क�पनेने �याला पछाडले होते. अखेर एके िदवशी �याने राजदरबारातील 
मं�ीगणांपढे हा ��ताव ठेवला. हा तेज�वी िदवा आपण �ा� क� शकलो तर ु
आप�या रा�यातला अधंार कायमचा दर होईल. हा िदवा कसा �ा� करता ू
येईल, यािवषयी दरबारात चचा� स� झाली.ु

एवढा मोठा शि�शाली िदवा आणायचा तर �यासाठी तेवढयाच ताकदीची ्
माणसे पाठवावी लागतील. तशी माणसे आप�याकडे नाहीत, �यामळे तेज�वी ु
िदवा �ा� करणे हे िदवा�व�नच ठरले, असे सव� मं�ीगणांचे मत पडले. शेवटी 
राजालाच पया�य सापडला. ही कामिगरी आप�या पदरी असले�या 
अ�नी�ानांकडे सोपिव�याचा पया�य मांड�यात आला. सवा�त शि�शाली 

3.2 3.2 3.2 cccaaa///dddXXX aaavvvaaar r r hllaahllaahllaa
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 राजा�ा घेऊन महाअ�नी�ान त�काळ आप�या कामिगरीवर िनघाला. 
मोठमोठे ओडंके वाह�न आण�या�या आप�या �दीघ� अनभवा�या स�वपरी�ेची ु
वेळ आली आहे, या भावनेतन �याने आपला �वास स� केला.ू ु

अ�नी�ानाला दरबारात पाचारण कर�यात आले. राजाने या महाअ�नी�ानाला 
आपली क�पना सांिगतली. राजाने आप�यावर जो िव�ास दाखिवला �याने 
�स�न होऊन महाअ�नी�ानाने ‘भकंार’ क�न ��तावाला समंती िदली. ु

 रा�या�या सव� ह�ी पार क�न प�वी�या टोकाशी येऊन पोहोच�यावर ृ
महा�ानाला आकाशात �काशणारा तो तेज�वी िदवा िदसला. दीघ� �ास घेऊन 
�याने आकाशा�या िदशेने छलांग लावली. �या तेजोगोला�या जवळपास तो 
पोहचला होता. �याने आप�या पढ�या पायांचे पजें पस�न ओजंळीत तो िदवा ु
पकड�यासाठी झेप घेतली खरी, पण �याचे पजें भाजन िनघाले. िदवा तर ू
हाताला लागलाच नाही, पण �या िद�या�या अि�न�वालांनी �याचा महाकाय दहे 
बटाटयासारखा भाजन िनघाला. �रका�या हातानेच �याला परत िफरावे ् ू
लागले.

राजापढे जाऊन महा�ानाने मान खाली घातली. राजाने काय झाले ते ु
ओळखले. आपले अ�नी�ान कत��यात कचराई करणार नाहीत, याची राजाला ु
खा�ी होती. �याने महा�ानाचे सां�वन केले आिण एवढे धाडस हसत हसत 
�वीकारले �हणन �याचे कौतकच केले.ू ु

अथा�त राजा�या डो�यातन आकाशातला चमकणारा िदवा आण�याची ू
क�पना ह�पार झालेली न�हती. हा �खर तेज�वी िदवा िमळाला नाही, तरी 
आकाशात चमचमणारा आणखी एक तेज�वी िदवा आहे, तो िमळव�यासाठी 
काय करता येईल या िवचारात तो गढन गेला. पण आता महाअ�नी�ाना�या ू
तोडीचा दसरा अ�नी�ान िदसेना. अखेर महाराजांनी परत मं�ीसभा बोलावली. ु
�खर उ�णतेचा िदवा आप�याला िमळवता आला नाही, तरी आपण दसरा ु
नसताच चकाकणारा आकाशातला थंड िदवा आण�यासाठी �य�न कर�याची ु
क�पना राजाने सवा�समोर मांडली.
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आता च�ंोदय झाला होता. गोल च�डसारखा हा िदवा आप�या पजंात मावेल ू
का, तो िनसटन तर जाणार नाही ना, याचा �वत:शी अदंाज घेतला. पजंात िदवा ू
पकड�याची योजना �याने सोडन िदली. �याचा �या�या जबडयावर जबरद�त ्ू
िव�ास होता. जगंलात लचके तोडन �याने वाघाला स�ा जेरीस आणले होते. ू ु
�याने �वत:भोवती एक मोठी िगरक� घेतली आिण प�यासारखा तो आकाशात 
झेपावला. �याचा वेग इतका होता क�, जिमनीवरील झाडे हलन वादळ िनमा�ण ू
झाले. वा� या�या भोव� यांतन तो भ�डो�यासारखा वर िभरकावला गेला. पांढ� या ू
शीतल िद�या�या गारठयाने �याचा दहे कडकड लागला. पण िज�ी यवा�ान ् ु ु ू ु
हटला नाही. �याने आप�या जबडयातले दात �या थंडगार गो�यात खपसले ् ु
आिण झटकन लचका तोडला. सगळा�या सगळा िद�यगोल �या�या त�डात 
मावणारच न�हता. �हणन एकेक लचका तोडन आणायचे �याने ठरवले. ू ू

या मोिहमेवर कणाला पाठवावे यािवषयी खलबते स� झाली. रा�या�या ु ु
सरसेनापत�नी अ�नी�ानदलातील फारसा अनभवी नसलेला एक तरणाबांड ु
क�ा आणन समोर उभा केला. हे काम �या�या कवतीबाहेरचे आहे, असे ु ू ु
राजासकट दरबारातील सव� मानक� यांचे मत पडले. पण सरसेनापती �हणाले, 
या यवा�ानाने महा�ानासारखे जड ओडंके जरी वाह�न आणले नसले, तरी ु
जगंलात सव�दर पसरलेली जा�तीत जा�त लाकडे गोळा क�न आण�यात ू
�याचा हातखंडा आहे. �याचा �वभाव िज�ी असन काम फ�े के�यािशवाय तो ू
जगंलातन परत येत नाही. ते�हा न�या दमा�या या यवा�ानाला ही कामिगरी ू ु
दऊेन पहावी, असा ��ताव सेनापत�नी आ�मिव�ासाने मांडला. �य�न क�न 
पहायला हरकत नाही, असे �हणन सवा�नी या ��तावाला समंती िदली.ू

राजा�ा िमळताच यवा�ान राजवाडयातन बाहेर पडला. नदीत सचैल �नान ्ु ू
क�न �याने आपले अगं ताजेतवाने क�न घेतले; आिण मजल दरमजल करीत 
तो टेकडया ओलांडन प�वी�या टोकाला येऊन पोहचला. सगळीकडे अधंा�न ् ृू
आले होते. अजन च�ंोदय �हायचा होता. तोपय�त परशेी िव�ांती घेऊन तो ू ु
आकाशात पेटणा� या िद�याची वाट पहात रािहला.
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यवा�ान िज�ीचा होता. �याने प�हा आपली आघाडी स� केली. प�हा ु ु ु ु
च�ंिद�याचे लचके तोडले, च�ंिदवा रोडावत गेला.. प�हा च�ंिद�या�या शीतल ु
थंडीत जबडा बिधर झाला. च�ंगोळे िनसटन प�हा मळ�या �पात जोडले गेले. ू ु ु
हा खेळ बरचे िदवस चाल रािहला. च�ंिदवाही ह�ी आिण यवा�ानही ह�ी. ू ु
कणीच मागे हटायला तयार नाही. तारा राजा अजनही �या यवा�ानाची वाट ु ू ु
पहात आभाळाकडे डोळे लावन बसला आहे. िज�ी यवा�ानाची च�ंावरची ू ु
�वारी अजन पराभत झालेली नाही. आजही लचके तोडले गे�याने च�ंिदवा ू ू
रोड होतांना िदसतो, कधी अ�या� भाकरीसारखा, कधी वाकले�या �हाता� या 
काठीसारखा, कधी अगदीच िवरघळन िदसेनासा होणारा आिण प�हा एकदा ू ु
अगंभर फगणारा ! ु

एकामागन एक लचके तोड�याने च�ंगोल �ीण होत गेला. त�डातले दात ू
पड�यावर त�डाचे बोळके �हावे तसा तो खपाटीला लागला. अ�या� 
भाकरीसारखा िदस लागला. आता सगळी�या सगळी भाकरी आपण हडप क� ू
अशा िमजाशीत यवा�ानाचा ह�ला स�च होता.ु ु

आकाशातला हा च�ंिदवा बफा�पे�ाही शीतल अस�याने यवा�ानाचा जबडा ु
गोठन बिधर झाला. �या�या जबडयाची हालचाल थांबली. त�डातले च�ंगोळे ्ू
ओघळन पडले आिण प�हा च�ंिद�यात िमसळन गेले. अ�या� भाकरीचा ू ु ू
च�ंिदवा पव�सारखाच गोलाकार झाला.ू
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(जपानी लोककथा)

तशी ही जनीच गो� आहे. जपानमध�या बांबबनातली आहे. एक गरीब ु ु
�हातारा िन�यनेमाने बांबबनात यायचा. ितथन बांबची रोपे जमा करायचा. रोपे ू ू ू
िवकन आपली उपजीिवका करायचा. एके िदवशी धारदार कोयता घेऊन ू
�हातारा बांबबनात गेला होता. �याने कोय�याने एक बांबची फांदी कापली. ू ू
�याबरोबर बांब�या पोकळीतन च�ंिकरणासारखी �काशाची रषेा बाहेर आली. ू ू
ही �काशरषेा च�ंासारखीच शीतल आिण धवलश� होती. हे अघिटत ��य ु
पाह�न �हातारा च�ावन गेला. तरीही �याने शांत मनाने ती बांबची फांदी ू ू
बडापासन कापन बाजला काढली. �याने मोठया कतहलाने �या बांब�या ्ु ू ू ू ु ु ू
पोकळीत डोकावन पािहले. �याला आ�या�चा ध�काच बसला. बांब�या ू ू
पोकळीत अलगद एक नवजात बािलका झोपलेली होती. िहर�या दठेासारखी 
कोवळी आिण अलवार. �या सकमा�रकेकडे तो पहातच रािहला. बािलके�या ु ु
चेह� यावर च�ंासारखे शीतल तेज पसरले होते. रगंाने ती तशीच उजळ होती. या 
बांब�या उपवनात आप�याला ही फारच मौ�यवान भेट िमळाली आहे, हे पाह�न ू
तो सखावला. आजबाजला आप�याला कणी पहात नाही ना, हे पाह�न घेतले ु ू ू ु
आिण अलगदपणे �याने ते बाळ उचलन घेतले. �यानंतर डो�यावरचे उपरणे ू
टोपलीत अथंरले आिण �यावर �या सकमार बािलकेला झोपवले. ितला जराही ु ु
ध�का लागणार नाही, याची काळजी घेत तो टोपलीतन बािलकेला घरी घेऊन ू
आला.

या �हाता� या जोड�याला मलबाळ न�हते. �यामळे परमे�राचा �साद ु ु
समजन �यांनी �या बाळाचा सांभाळ करायचे ठरवले. िदवस�िदवस ू
च�ंकलेसारखे बाळा�या चेह� यावरचे तेज अिधकािधक उजळ होत गेले. 
�यामळे �यांनी ितचे नाव ‘चिं�का’ ठेवले.ु

3.3 3.3 3.3 pa&Tvaa_var pa&Tvaa_var pa&Tvaa_var Avatarlaa_ Avatarlaa_ Avatarlaa_ cccaaa/// iiidddXXXkkkaaa
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िकवां

‘आकाशा�या बागेत

�हाता� याला हा अनभव नवाच होता. पण पढे प�हा प�हा हा अनभव येत ु ु ु ु ु
गेला. कधी बांब�या पोकळीत मोती िमळाले, कधी नाणी! गरीब �हाता� याचे ू
िदवस पालटले. थोडयाच िदवसात तो �ीमंत झाला. पण �याला या �ीमंतीचा ्
गव� चढला नाही. �या�या लेखी हा जादई पैसा होता. अगंमेहनतीतन िमळालेला ूू
न�हता. �यामळे वेडयासारखे खच� क�न हे पैसे उधळणे �या�या मनाला पटत ्ु
न�हते. चिं�के�या भिव�यासाठी, ितला िशकवन मोठे कर�यासाठी हे पैसे ू
राखन ठेवले पािहजेत, या भावनेने तो काटकसरीनेच राहत होता.ू

आभाळभर दरवळे.’

उमलली फलेु

चिं�का मोठी झाली. �हाता� याने ित�यासाठी चांगले िश�क शोधले. 
आपली चिं�का सव� िवषयात पारगंत झाली पािहजे �हणन �याने ग�ज�ना ू ु
भरभ�न दि�णा िदली. चिं�केची समज फार उ�म होती. कठ�याही गो�ीचे ु
ितला चटकन आकलन �हायचे. िश�णातील ितची ही �गती पाह�न ितचे िश�क 
ित�यावर खष होते. चिं�केने अिभजात जपानी किवता वाच�या. या किवतांचे ू
पठण-मनन क�न ितने �या आप�या मनात जपन ठेव�या. हळ हळ तीही ू ू ू
किवता िलह� लागली. च�ंकोरीसारखेच िदसणार ेतीन-चार ओळ�चे जपानी 
हायक आिण सोबत �या किवतेला साजेसे िच� ती रखेाट लागली.ू ू

चमेलीचा गधं

बाळाला जोजव�यात िदवस मजेत जात होते. पण पोटपा�यासाठी 
बांबबनात जाऊन रोपे काढ�याचे काम करायलाच हवे होते. �हणन �हातारा ू ू
कोयता घेऊन बांबबनात गेला. �याने बांबची पिहलीच फांदी तोडली आिण ू ू
आजही तसाच चम�कार घडला. कापले�या बांब�या पोकळीत सो�याची नाणी ू
भरलेली होती. �हाता� याने आप�या उपर�यात ती नीट बांधन घेतली आिण तो ू
तडक घराकडे िनघाला.
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फलांम�ये िवसावलं.’ु

अखेर ित�या बाबांनीच पढाकार घेतला. आप�या या नाजक क�येच ंतशाच ु ू
एखा�ा छानशा राजकमाराशी ल�न लावन �ाव,ं अस ं�यांनी ठरवलं. बाबांनी ु ू
चिं�केची मनधरणी केली. “हे वय ल�नाच ंआहे. त�या ल�नाने आ�हाला िकती ु
आनंद होईल. त�या सखातच आमच ंसख आहे. ते�हा तला आवडेल �या ु ु ु ु
राजकमाराशी त ल�न कर. तला आपला वर िनवड�याच ं �वातं�य आहे.” पण ु ू ु
चिं�केची कळी खलेना. अखेर एके िदवशी ितने बाबांना खर ंकाय ते सांगन ु ू
टाकायच ंठरवलं. ती �हणाली, “बाबा, माझ ंतम�यावर िजवापाड �ेम आहे. ु
तम�या मनािव�� आप�या हातन काहीही घड नये, याची मी नेहमी काळजी ु ू ू
घेते. पड�या फळाची आ�ा पाळावी, तसा तमचा श�द झेलते. पण त�ही ु ु

‘पाख� िभरिभरलं

चिं�का आता वयात आली होती. डो�यावरचे लांबसडक केस, बदामी 
डोळे, गालावर पडणारी खळी आिण पौिण�मे�या चांद�याला लाजवेल असा 
गोरा रगं यामळे सग�या प�रसरात ती उठन िदसायची. आभाळात�या ु ू
परीसारखी िदसणारी चिं�का कधी कधी िखडक�तन बराच वेळ च�ंाकडे टक ू
लावन पहात बसायची. कधी ितचा चेहरा कोमेज�या फलासारखा मलल ू ु ू
�हायचा. एवढी आनंदी मलगी अशी अचानक कशी काय िहरमसन बसते, याचे ु ु ू
घरात�या लोकांना आ�य� वाटायचे. बाहेर�या जगात मा� ‘स�दया�ची पतळी’ ु
अशीच ितची �याती होती. त�णां�या लेखी तर ती �व�नातली परीच होती. ते 
ितला प� िलहायचे, छान छान भेटव�त पाठवायचे. पण चिं�का �याकडे ू
ढंकनही पहायची नाही. सग�या भेटव�त �या�या �याला परत जाय�या. ु ू ू
चिं�का नेमक� कशात हरवली आहे, हे कणालाच समजत न�हतं.ु

फांदीभर िफरलं

ितने अशा िकतीतरी किवता िलिह�या. रशेमी कपडयांवर िच�ं रगंवली. ्
सगंीत िशकली. सकाळ-स�ंयाकाळ ित�या ओठांवर गाण ंअसायच.ं  साधी-
सरळ पण गोड �वभावाची ही लोभसवाणी मलगी सवा�ना आवडायची.ु
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दर�यान एक त�ण चिं�के�या झोपडीत आला. ग�यात सोनसाखळी, 
अगंात रशेमी कडता घातले�या या त�णाने ित�यासाठी एक प� आणलं होतं. ु
रशेमी व�ात गडंाळलेलं ते प� �याने ितला िदलं. प� जपान�या स�ाटाच ंहोतं. ु
स�ाटाने चिं�केला राजगहात ये�याच ंिनमं�ण िदलं होतं. पण चिं�केनं न�पणे ृ
�याला नकार िदला. राजदताने चिं�केला समजावन सांग�याचा �य�न केला. ूू
राजाचे प� हा राजाचा आदशे असतो. तो पाळायलाच हवा असहंी सांगतो. 
चिं�केचे बाबाही राजा�ेचा अवमान क� नको, �हणन ितची समजत काढ ू ू ू
लागले. आपण ही राजा�ा पाळली नाही तर म�यदडंही होऊ शकतो, याची ृ ू
क�पना िदली. पण चिं�का आप�या िनण�यावर ठाम होती.

चिं�केने बाबांना सांिगतले, “त�ही काळजी क� नका बाबा. मीच ु
महाराजांना प� िलह�न माझी भिमका कळवते.” असे �हणन ितने स�ाटाला ू ू
किवतेतन उ�र पाठिवले-ू

“नाईिटंगेलला भेटायच ंतर बागेतच जायला हवं

गाणारा कणीही नाईिटंगेलला आवडतो.”ु

ल�नाच ं�हणता ते मा� मला श�य नाही. प�वीवर�या कठ�याच त�णाशी मला ृ ु
ल�न करायच ंनाही, करता येणारही नाही. मला त�ही तसा आ�ह क� नका.”ु

ित�याशी बोलायच ंतर गायलाच हवं

बाबांना चिं�के�या मनािव�� काहीही होऊ �ायचे न�हते. �यांनी 
चिं�के�या भिमकेला पािठंबा िदला. चिं�केशी िववाह क� इि�छणा� या सव� ू
सकमार त�णांना �यांनी चिं�केचा मनोदय कळिवला. सगळे त�ण िनराश ु ु
झाले आिण परत िफरले.

राजदताने चिं�केच ंप� स�ाटाला िदलं. ित�या किवतेनं स�ाटाचा राग दर ू ू
झाला. ितला भेट�याची �याची इ�छा अिधकच �बळ झाली, आिण तो 
चिं�केकडे िनघाला. राजमहालातन िनघाला आिण चिं�के�या झोपडीत ू
आला. बाबांनी आिण चिं�केने िमळन स�ाटाचे �वागत केले. राजाने चिं�केशी ू
मनसो� त ग�पा मार�या. चिं�के�या ओठातन बाहेर पडणार े श�द �याला ू
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पौिण�मे�या िदवशी चिं�केने राजाला प� िलिहले. ‘लवकरच मी िप�या�या 
घरी जात आहे, आता आपली सम� भेट होणार नाही, �हणन प�ा�ार ेू
आप�याला सव� शभे�छा!’ु

आता मा� राजाला चिं�केचे बोलणे उ�टपणाचे वाटले. �या�या मनात राग 
दाटन आला. तो चिं�केला �हणाला, “�वगा�तला दवेस�ा तला इथन नेऊ ू ु ु ू
शकणार नाही. हे माझे रा�य आहे, आिण या रा�यात�या ��येक गो�ीवर माझी 
मालक� आहे. येऊ द ेत�या िप�याला, तो कसा तला घेऊन जातो, ते पाहतोच.” ु ु
राजाने चिं�के�या घराभोवती हजारो सैिनकांचा पहारा बसवला, आिण तो 
राजवाडयात परतला.्

चिं�का शांतपणे राजाला �हणाली, “महाराज, तम�या भावना मा�यापय�त ु
पोहच�या. पण मला तम�याशीच न�हे तर प�वीतलावर�या कोण�याही ु ृ
प�षाशी िववाह करता येणार नाही. आपला अवमान कर�याचा माझा उ�ेश ु
नाही, पण मी मळी या प�वीवरची भक�याच नाही. दस� या �हावर रहाणारा ु ृ ू ु
माझा बाप के�हाही येऊन मला आप�या घरी घेऊन जाईल. मी �या �णाची 
वाट पहात थांबले आहे.”

खिड साखरसेारखे गोड वाटत होते. ितची बोल�याची लकब, वाग�यातली 
आदब, आिण स�दया�चा िशडकावा यामळे राजा खष झाला. तो आनंदाने ु ू
�हणाला, “आजचा िदवस मा�यासाठी भा�याचा आहे. जपान�या स�ाटाला 
साजेशी �पगणसपं�न महारा�ी गवस�याचा हा �ण मा�यासाठी सवा�त ु
आनंदाचा �ण आहे. हा राजा चिं�केला रीतसर ल�नासाठी मागणी घालत 
आहे.”

प� वाचताच राजा चिं�केकडे जायला िनघाला. हळहळ िदवस मावळला. ू ू
वाटेत अधंार पडला. च�ंोदयाची वेळ झाली होती, पण आकाश का�या ढगांनी 
भ�न आले होते. राजाला काही के�या आजबाजचे िदसेना. अखेरीस तो ू ू
कसातरी धडपडत चिं�के�या बागेत येऊन ितथेच िव�ांतीसाठी थांबला.

काही वेळाने काळवडंले�या ढगांतन एक मोितया रगंाचा रथ येताना ू
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िदसला. रथात च�ंासारखाच गोरापान, रशेमी व�े �यालेला तेज�वी माणस ू
बसलेला िदसला. रथाचे चिं�के�या अगंणात आगमन झाले. तो तेज�वी माणस ू
रथातन पायउतार झाला आिण �याने �हातारबाबाला सांिगतले, “मी चिं�केला ू
घेऊन जा�यासाठी आलो आहे.” बाबाला हे पर�या माणसाचे सलगीचे बोलणे 
आवडले नाही. �याने धाडकन  दरवाजा लावन घेतला. पण लगोलग दार-े् ू
िखड�या आपोआप उघड�या गे�या. �या चां�दताने चिं�केला हाक मारली, ू
“त�या विडलांनी तला ने�यासाठी रथ पाठिवला आहे, त बाहेर ये.”ु ु ू

चिं�का, �हातारबाबा आिण आजी बागेत आले. बाबांनी चिं�केला िमठी 
मारली आिण ते रड लागले. आजी �हणाली, “अग ंतला मलीसारखं वाढवलं, ू ु ु
आिण आज अशी अचानक आ�हाला सोडन कशी जाते?”ू

चिं�केने �हाता� या बाबांची आिण आज�ची समजत काढली. �हणाली, ू
“माझे वडील चां�वनाचे राजे आहेत. मी �यांची एकलती एक क�या आहे. ु
तम�यासार�या दयाळ लोकां�या सहवासात राह�न तमचा आनंद वाढवावा ु ू ु
�हणन �यांनीच मला प�वीवर पाठव�याची योजना आखली होती. मला वाटते ृू
आता माझे काम पण� झाले आहे. िशवाय मी जरी इथन िनघन जात असले, तरी ू ू ू
त�हाला कधीच दरावणार नाही. आकाशातन मी रोज त�हाला पाहीन आिण ु ू ुू
प�वीव�न रोज त�ही माझी डोळाभेट घेऊ शकाल.” ृ ु

चां�दताने घाई केली. सय�दयापव� �याला परतायलाच हवे होते. चिं�केने ू ूू
जड अतं:करणाने �हातारबाबा आिण आज�चा िनरोप घेतला. स�ाटासाठी ितने 
बाबांजवळ एक बाटली िदली. �हणाली, “महाराजांना ही बाटली �ा. �यातले 
पेय �या�यावर �यांचे मन शांत होईल. �यांना �हणाव,ं मला माफ करा. मा�या 
मनात जपान�या स�ाटािवषयी जराही राग नाही.” आिण चिं�केचा रथ 
आकाशाकडे झेपावला.

बाबांनी सकाळी सय�दयाबरोबर राजाला चिं�केचा िनरोप िदला आिण ू
सोबत भेट �हणन िदलेली बाटली सपत� केली. राजा शोकाकल झाला. �याने ते ू ु ू ू
पेय �यायला नकार िदला. �हणाला, “चिं�के�या आठवणीत रा� जागवायलाच 
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मला आवडेल. ित�या जा�याने मला द:ख ज�र झाले आहे; पण ित�या ु
थोडयाशा सहवासातील आठवण�चे चांदणे मला आय�यभर आनंद दईेल.” ् ु
जपान�या राजाला जसे चांदणे दऊेन चिं�केने सखावले, तसे त�हा-आ�हा ु ु
सवा�नाही भरभ�न हे चांदणे वाटन िदले आहे. पौिण�मे�या िदवशी ू
�हातारबाबा�याच नाही तर प�वीवर�या सव� बागांम�ये चिं�केचे हे चदंरेी दणेे ृ
मानवजातीला आनंद वाटत रहाते. 
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आकाशराजाचे घर खप मोठे होते. घरा�या िभतंी पांढ� या श� चकाकणा� या ू ु
बफा��या हो�या. जिमनीवर पांढ� या रगंाचेच मऊसत गालीचे अथंरलेले ू
असायचे. ��येक खोलीत मंद घटंानाद चाल असायचा. िशवाय घरात नेहमी ू
एक शेकोटी पेटलेली असायची. �या शेकोटीतन लालबदं �वाला धगधगत ू ु
रहाय�या. 

एकदा साळ�दर आकाशराजाला भेटायला गेला. आपला जानी दो�त 
साळ�दर आला क�, आकाशराजा आपण ‘राजे’ आहोत हेही िवस�न जायचा. 
साळ�दरबरोबर ग�पागो�ी कर�यात रमन जायचा. �या िदवशीही �यांनी अशाच ू
िदलखलास ग�पा मार�या. के�स खा�ले, चहा �याले. सगळे सोप�कार ु
आटोप�यावर स�ंयाकाळी साळ�दर आकाशराजाला �हणाला, “िम�ा, आता 
मला परतायला हव.ं माझी घरी जायची वेळ झाली आहे.”

आकाशराजाने �याला िनरोप द�ेयापव� आप�या मै�ीची भेट �हणन ू ू
काहीतरी सोबत घेऊन जा �हणन िवचारले. साळ�दर �हणाला,ू

(सायबे�रयन लोककथा)

को�या एके काळी सायबे�रयन लोकांना साळ�दर हा �ाणी फार 
आवडायचा. कठ�याही ��ाचे चटकन  उ�र शोधणारा ह�शार व चाणा� �ाणी ्ु
�हणन साळ�दरची ओळख होती. साळ�दर दयाळ �वभावाचा होता. ू ू
कणा�याही मदतीला चटकन  पढे यायचा. सवा�म�ये िमळन िमसळन रहायचा. ्ु ु ू ू
�यामळे सवा�ना तो हवा हवासा वाटायचा. तो सायबे�रयन शेतक� यांचा ु
िजवाभावाचा दो�त होताच; पण िततकाच तो आकाशाचाही िम� होता.

शेकोटी�या दो�ही बाजनंा दोन मोठे आरसे ठेवलेले असायचे. एक आरसा ू
सोनेरी आिण दसरा चदंरेी होता. शेकोटीचा �काश या आरशांवर पडन ूु
परावत�त �हायचा. बफा��या िभतंीतन पाझ�न प�वीवर पसरायचा.ृू

3.4 3.4 3.4 sssaaaaaaLLLIII ///dddrrrcccaaaaaa_ _ _ pppaaa XXXkkkaaaSSSaaaBBBaaaeeeooo
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आकाशराजाने �याला छान छान फळांचा करडंा आिण िमठाईचा पडा बांधन ु ू
िदला. हा खाऊ घेऊन साळ�दर परत जायला िनघाला. आकाशराजाला 
आप�या या िम�ाला िनरोप दतेाना फारच जड गेले. तो �हणाला, “थांब, मी 
पढेपय�त येतो. तला जरा जवळचा (शॉट�कट) र�ता दाखवतो. लवकर ु ु
पोहोचशील.” असे �हणन आकाशराजा साळ�दरा�या सोबतीने बाहेर पडला.ू

आकाशराजाने प�वीराजाला आिलंगन िदले आिण �हणाला, “या �काशाचे ृ
रह�य असे काही वेगळे नाही. आम�या राजवाडयात नेहमी अि�नकंड पेटलेला ् ु
असतो. �या अि�नकंडातन िनघणा� या �वालांचा हा �काश आहे.” ु ू
आकाशराजाने प�वीराजाला रा�ी आप�याकडेच म�कामी रहा�याचा आ�ह ृ ु
केला. �हणाला, “राजे, रा�भर रहा आम�याकडे. ग�पा-िवनोद होतील. माझा 

थोडे अतंर चालन गे�यावर �या दोघांची र��यात प�वीराजाशी गाठ पडली. ृू
दोघांनी एकमेकांना अिभवादन केले, �याली-खशाली िवचारली. आकाशराजा ु
प�वीराजाला �हणाला, “राजे, आज इत�या दर कशासाठी आलात?” ृ ू
प�वीराजा �हणाला, “राजािधराज, आज तम�याच भेटीला िनघालो आहे. पण ृ ु
आपली र��यातच भेट झाली. बाक� काहीही �हणा राजािधराज, तम�या ु
रा�यात एवढया स�ंयाकाळीस�ा िकती �व�छ �काश पडला आहे! काय ् ु
रह�य आहे, कळेल का?” 

“अर ेराजा, त�या िज�हा�या�या चार गो�ी ऐकनच मी त� झालो आहे, ु ू ृ
आता वेग�या भेटीची काय गरज आहे?”

आकाशराजा �हणाला, “अर,े ते खर े असले तरी राजधम� �हणन मला ू
आले�या अितथीला भेट िद�यािशवाय �रका�या हाताने परत पाठिवता येणार 
नाही. ते�हा त सकं ोच क� नकोस. मा�या घरातली तला जी गो� मनापासन ू ु ू
आवडली असेल ती त अव�य घेऊन जा.”ू

िम�ा�या या आ�हाने साळ�दर सखावला. �हणाला, “ठीक आहे, तझा ु ु
एवढा आ�हच आहे, तर मला काही तरी खाऊ बांधन द.े लांबचा �वास आहे, ू
उपयोगी पडेल.”



272   ।   

sa&VoIkTaa

gggaaaaaaeeeVVVoooIII ///cccyyyaaaa a a gauhetagauhetagauheta

आकाशराजाने प�वीराजाला आिण आप�या साळ�दर िम�ाला खास ृ
राजघरा�याला शोभेल अशी मेजवानी िदली. राजवाडा सदंरच होता, तशात ु
आज तो अिधकच सजवलेला िदसत होता. ��येक िखडक�त मेणब�ी तेवत 
होती. सगळीकडे सखावणारा �काश भ�न होता. प�वीराजाला ु ृ
आकाशराजाचे हे वैभव पाह�न आनंदही झाला आिण असयाही िनमा�ण झाली. ू
कारण प�वीवर असा उजेडाचा सडा पडलेला कधी िदसायचा नाही. ितथे ृ
सतत अधंार असायचा. िशवाय झाडाझडपांमळे या अधंारात भरच पडायची. ु ु ु
�यामळे वातावरणात आकाशराजासारखा जोश तर नसायचाच; उलट सव�� ु
उदास छाया पसरलेली असायची. या दोन रा�यां�या तलनेने प�वीराजा ु ृ
अ�व�थ झाला. मेजवानीत आिण रा�ी�या गा�या�या मैफलीत �याचे मन 
रमेना.

कशीबशी मैफल सपंली. आता िनरोपाची वेळ जवळ आली होती. 
नेहमी�माणे आकाशराजाने आपला अितथीधमा�चा �रवाज सांभाळ�यासाठी 
साळ�दर आिण प�वीराजाला भेटव�त ने�याचा आ�ह केला.ृ ू

साळ�दर �हणाला, “िम�ा, त िदलेला खाऊ अजन तसाच आहे, तो मला ू ू
परसेा आहे. �यापे�ा त प�वीराजालाच काहीतरी भेट द.े ” आकाशराजाने मग ु ू ृ
प�वीराजाला अग�यपव�क िवचारले, “राजे, आप�या आज�या या मैफलीची ृ ू
आठवण �हणन आप�याला इथली जी गो� आवडली असेल, ती ू
आम�याकडन भेट �हणन ज�र घेऊन जा.” ू ू

प�वीराजाला आकाशराजा�या या अग�याचे कौतक वाटले. आपण ृ ु
आकाशराजा�या आ�हाला मान �ायला हवा, �हणन कोणती गो� भेट �हणन ू ू
मागावी, याचा तो िवचार क� लागला. वा�तिवक �वत: राजपद उपभोगत 

छोटा दो�त साळ�दरही आहे, �यालाही ठेवन घेऊ. खाऊ, िपऊ, मजा क�.” ू
प�वीराजाने आकाशराजाचे अग�याचे िनमं�ण �वीकारले, साळ�दरलाही ृ
आप�या िम�ाचे मन मोडता आले नाही. ते ितघे त�काळ आकाशराजा�या 
महालाकडे िनघाले.
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प�वीराजा आरसे घेऊन आिण साळ�दर फळा-िमठाईचा उपहार घेऊन ृ
परतीला िनघाले. आप�या �वभावधमा��माणे आकाशराजा पढेपय�त �या ु
दोघांना सोडायला गेला. पण आता आरसे शेकोटीसमो�न काढन घेत�याने ू
परावत�त होणारा �काश न�हता. सगळीकडे अधंार दाटन आलेला होता. र�ता ू
शोधायला �ास पडत होता. आकाशराजा कसाबसा आप�या राजमहालात 
परतला आिण उदास मनाने शेकोटीसमोर बसन रािहला. जे झाले ते बर ेनाही, हे ू
खर ेअसले तरी आपण आपला अितथीधम� पाळला या िवचाराने �याने आप�या 
मनाची समजत काढली.ू

अस�याने �याला काही मौ�यवान भेटीची लालसा न�हती. पण 
आकाशराजा�या राजवाडयातील अनमोल स�ंयाकाळ खलवणा� या �या ् ु
मनोहारी आरशांनी �याचे मन लभावले होते. प�वीराजाने हे चमचमणार ेु ृ
आरसेच भेटीदाखल �ावेत अशी इ�छा �दिश�त केली. तो आकाशराजाला 
�हणाला, “हे चमचमणार े आरसे मा�या घरात�या शेकोटीभोवती खलन ु ू
िदसतील, आपण ते मला िदले तर हे आरसे मा�या राजवाडयात आप�या ्
अग�याची आठवण कायम ताजी ठेवतील.”

आता मा� आकाशराजा धम�सकंटात सापडला. आरशांिशवाय आप�या 
राजमहालाचे वैभव नाही, याची �याला जाणीव होती. प�वीराजा असली काही ृ
भेट मागेल हे �याला अपेि�त न�हते. पण अितथीधम� तर पाळायलाच हवा, 
�हणन �याने जड अतं:करणाने ते दो�ही आरसे काढन प�वीराजाला िदले.ृू ू

इकडे प�वीवर परावित�त होणारा �काश अचानक नाहीसा झाला. सव�� ृ
अधंाराचे सा�ा�य पसरले. साळ�दरची थोडीफार शेती होती. पण �काश 
ओसर�याने पाऊसही पडेना आिण पीकपाणीही िपकेना. प�वीवरची �जा ृ
हवालिदल झाली. हे सार ेअघिटत आकाशघरातले आरसे काढन आण�यानेच ू
झाले हे अथा�तच ह�शार साळ�दर�या ल�ात आले. प�वीराजाने ृ
आकाशराजाला हे आरसे परत कर�यातच राजाचे आिण �जेचे िहत आहे, 
आिण �यासाठी आपण प�वीराजाला साकडे घातले पािहजे, असा �याने ृ
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चहा-फराळाची मेजवानी सपं�यावर आित�यधम� �हणन प�वीराज ृू
साळ�दरला �हणाला, “िम�ा, आप�या आज�या या भेटीची �मती �हणन तला ृ ुू
मा�याकडचे जे काही आवडले असेल, ते त भेट �हणन आनंदाने घेऊन जा.” ू ू
साळ�दर मानेनेच नाही �हणाला. ‘िनदान थोडाफार खाऊ तरी ने’ �हणन ू
प�वीराजाने आ�ह केला. पण साळ�दरने �यालाही न�पणे नकार िदला. ृ
प�वीराजाला साळ�दरचे हे वागणे खटकले. राजा �याला �हणाला, “तला माझा ृ ु
पाह�णचार आवडला नाही का? त काहीच बरोबर नेत नाही, याने मा�या मनाला ू

आकाशराजाचा िम� साळ�दर आज आप�याला �वत:ह�न भेटायला आला, 
हे पाह�न प�वीराज सतं� झाला. �याने आनंदाने साळ�दरचे �वागत केले. ृ ु
आपलक�ने �याली-खशाली िवचारली. साळ�दरने �ामािणकपणे कठलाही ु ु ु
आडपडदा न ठेवता राजाला प�वीवर�या �जेचे कसे हाल होत आहेत, याचा ृ
व�ांत कथन केला. सगळीकडे अधंार पसरला आहे. शेतातली िपके िपवळी ृ
पडत चालली आहेत, अ�नधा�यच िपकले नाही, तर �जा जगेल कशी, �हणन ू
�याने िचतेंचा सर लावला. आिण शेवटी हे सार ेकाही आकाशराजाचे आरसे ू
काढन आण�याने झाले आहे, हे परखडपणे कथन केले.ू

प�वीराजा�या कपाळावर आठया पड�या. पण साळ�दरने �याकडे दल�� ृ ् ु
केले आिण �याने थेट राजाला िवचारलेच, “कठे आहेत ते आरसे?” प�वीराजा ु ृ
�हणाला, “अर ेबाबा साळ�दर, ते आरसे मला खरोखरच आवडले, �हणन मी ू
मािगतले. हे सदंर आरसे जपन ठेवावेत �हणन मी ते सरि�त ठेवन िदले आहेत.”ु ू ू ु ू

साळ�दरने चह�कडे नजर िफरवली; पण �याला ते आरसे कठे िदसले नाहीत. ु
याचा अथ� राजाने ते लपवन ठेवले असावेत, हे चाणा� साळ�दरने ओळखले.ू

मनाशी िन�य केला आिण तो प�वीराजाकडे िनघाला.ृ

दर�यान साळ�दरला पाह�णचार �हणन प�वीराजाने चहा-फराळाची ृू
�यव�था केली. सगळेच पदाथ� फार �चकर होते, पण साळ�दरला ते गोड 
लागत न�हते. राजाकडन हे आरसे कसे काढन घेता येतील आिण ू ू
आकाशराजाला कसे परत नेऊन दतेा येतील याची तो य� ती शोधत होता.ु
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वेदना होत आहेत; ते�हा त तझा ह� सोड, आिण मा�या समाधानासाठी तरी ू ु
काही छोटी-मोठी भेट घेऊन जा.”

आता राजा आपण माग ते दईेल, असा िव�ास आ�यावर चतर साळ�दरने ू ु
प�वीराजाकडे मागणी केली, “िम�ा त तझे राजपद िवस�न िनखळ मै�ीची जी ृ ुू
भावना �दिश�त केली, ती मा�यासाठी खप मोलाची आहे. मी त�या इ�छेचा ू ु
आदर करतो. त मला सो�याचांदीचा नजराणा द�ेया�या भानगडीत पड नकोस. ू ू
मला फ� त त�या राजवाडयासमोरील त�याच ं मनोहरी �ितिबबं दाखव.” ्ु
आता राजाची मोठीच पचंाईत झाली. त�याच ं �ितिबबं दाखवायच ं तर 
आप�याला आरसे बाहेर काढावे लागतील. राजाला ते मानवले नाही. �याने 
साळ�दरला ‘दसर े काही माग, हे आप�याला श�य होणार नाही,’ �हणन ूु
सांगीतले.

साळ�दरने थोडा िवचार केला आिण तो राजाला �हणाला, “ठीक आहे, 
�ितिबबं नाही दतेा येणार तर नको दऊे. पण त�या घरातले �ित�व नी मला ु
िदले तरी मी खष होईल.” आता मा� प�वीराजापढे मोठाच पेच िनमा�ण झाला. ु ृ ु
साळ�दरने खाऊला नकार िदला, आपण �ितिबबंाला नकार िदला. आता 
�ित�वनीचा ितसरा पया�यही आपण मा�य केला नाही, तर �यामळे राजधमा�चा ु
अवमान होईल. तरीही राजा �हणाला, “साळ�दर, मला तला नाराज करायचे ु
नाही, आिण मलाही माझा अितथीधम� पाळायचा आहे. आता तच मला सांग, ू
�ित�व नी �हणजे फ� त आवाजाचा पडसाद असतो, मी तो तला कसा काय ु
दणेार? �यापे�ा त असे काही तरी माग क� मी ते तला सहजपणे दऊे शकेल.”ू ु

साळ�दरने ब� याच वेळापव� दाराजवळ एक जना खोका पडलेला पािहला ू ु
होता. खो�याच ं झाकण कदािचत नीट लागलेलं नसाव,ं �यामळे �या ु
खो�यातन काही �काशिकरण वर डोकावताना िदसत होते. तेवढयाव�न ्ू
ह�शार साळ�दरने ताडले होते, क� या खो�यात ते मौ�यवान आरसे दडवन ू
ठेवलेले असावेत. साळ�दर राजाला �हणाला, “िम�ा, मलाही तला नाराज ु
करायचे नाही. तझा अितथीधम� मोड�याचे पाप मला मा �या डो�यावर ु
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�यायची इ�छा नाही. पण मला गरीबाला फार काही मागायला सचतही नाही. ु
ते�हा त मला तो दाराजवळचा जना खोका तेवढा द,े मी खष होईल.”ू ु ू

आजही आपण आकाशात नजर टाकली तर हे दो�ही आरसे चमचमताना 
आप�याला िदसतात. �यातला सोनेरी आरसा �हणजे सय� आिण चदंरेी आरसा ू
�हणजे च�ं! सय� �काशासोबत उ�णताही दतेो आिण च�ं �काशासोबत शांतता ू
दतेो. ही सारी �या साळ�दराची कपा ! ृ

प�वीराजाला खरचं साळ�दरचा फार राग आला. पण आता आपण वचन ृ
पाळले नाही तर अितथीधमा�चा आिण पया�याने राजधमा�चाही भगं होईल �हणन ू
नाइलाजाने ही मागणी मा�य करावीच लागणार होती. राजाचे मन ख� झाले. �
डो�यांत पाणी दाटन आले. पण तरीही �वत:ला साव�न �याने तो खोका ू
साळ�दर�या हवाली केला. �याला र��यापय�त सोडायला न जाता दारातनच ू
िनरोप दऊेन दरवाजा खाडकन  लावन घेतला.् ू

साळ�दर मा� खोका घेऊन घरी न जाता थेट आकाशराजाला भेटायला 
िनघाला. आकाशघरी पोहच�यावर तो आप�या िम�ाला �हणाला, “राजा, या 
गरीब िम�ाने आज त�यासाठी छोटीशी भेटव�त आणली आहे, ती त ु ू ू
�वीकारावी, अशी मी तला िवनंती करतो.” आकाशराजा या छोटयाशा भेटीनेही ्ु
भारावन गेला. �याने त�काळ खोका उघडन अशी कोणती भेटव�त आणली ू ू ू
आहे, ते पािहले. ते दोन आरसे होते. आकाशराजाचे जीव क� �ाण असलेले 
आरसे! �याने चटकन  ते दो�ही आरसे आप�या शेकोटीसमोर ठेवले. आिण ्
झटकन  सा� या प�वीवर �काशाचे तेज पसरले. साळ�दरने आप�या िम�ाला ् ृ
िमठी मारली.
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(बजंारा लोककथा)

सय� आिण च�ं दोघे स�खे भाऊ. सय� मोठा तर च�ं धाकटा होता. �यां�या ू ू
घरची प�रि�थती कमालीची खालावलेली. घरी �यांची आई आिण हे दोघे असे 
ितघेच जण होते. आई काबाडक� क�न दोघांना भरवत होती. पण ित�या 
िमळकतीत एकवेळचे पोटभर जेवणही िमळत न�हते. मोठा सय�. �याची भक ू ू
भागत न�हती. ते�हा च�ं आप�या िह��यातील �याला खायला �ायचा. 
आई�या िह��यातील �याला थोडे िमळत होते, तरी �याची िचडचीड स�च ु
असे.

दोघे भाऊ जेवायला जातात. आई व�ापकाळाने थकली होती. ती आप�या ृ
मलांनाच जेवायला पाठवते. जेवणाचे ताट समोर येताच सय� भराभर खायला ु ू
स�वात करतो. पण च�ंाने त�डात घास घेत�याबरोबर �याला घरी आई ु
उपाशीच झोप�याचे आठवते. आपण िम�ा�नावर ताव मारायचा आिण आईने 
उपवास काढायचा. �याला या िवचाराने जेवण जात नाही.

एकदा गावजेवण होते. गावात�या सग�यांनाच जेवणाचे आमं�ण होते. 
एर�ही दल�ि�त असलेले हे �हातारीचे घर, आज �यांना जेवणाचे आमं�ण आहे ु
�हट�यावर सय�-च�ंाला आनंद होतो. सया�ला िवशेष आनंद होतो. आजतरी ू ू
पोटभर जेवायला िमळेल. िविवध पदाथ� खायला िमळतील. तो खशीत होता. ु

सय� पोट त� फगेपय�त जेवतो. च�ंा�या त�डातला घास त�डात�या ू ु
त�डातच िफरत राहतो. काय करावे? आईसाठी अ�न घरी �यावे तर चोरी 
के�यासारखे होईल. काय करावे �हणजे आईलाही जेवण िमळेल आिण ती 
चोरीही ठरणार नाही. तो आप�या हाता�या मोठमोठया वाढवले�या नखात ्
अ�न भरतो. घरी आ�यावर ��येक नखातील अ�न तो आईसमोर ठेवतो. आई 
ध�य होते. त� होते. अ�न िकती आणले याला मह�व नाही. ते आईसाठी ृ

3.5 3.5 3.5 saUyaQ saUyaQ saUyaQ AaiNa AaiNa AaiNa cccaaa///dddXXX
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(सनंदा पाटील : तापीकाठ�या लोककथा)ु

आई�या या शापामळे दोघा भावांचे िवभाजन झाले असे बजंारा लोक ु
मानतात. तसेच आई�या शापामळे सय� त� कडक उ�हाचा दाह सहन करतो, ु ू
तर आई�या वरदानाने च�ं शीतल �काशात सवा�ना हवाहवासा वाटतो. सय� ू
मोठा असनही लोक च�ं-सय� असे �हणतात, याचे कारण दोघांचे �वभाव ू ू
आहेत.

आई आप�या धाकटया मलाला आशीवा�द दतेे, “मला त सदोिदत शीतल ् ु ु ू
छायेत राहशील. तझा सहवास सवा�नाच आवडेल.” तर सया�ला शाप दतेे, “तला ु ू ु
कडक उ�हात राहावे लागेल. त�या त� उ�हाने लोक ��त होतील.”ु

आठवणीने आणले याला मह�व आहे. 
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3.6 Fk haetaa_ kLI3.6 Fk haetaa_ kLI

एक होती कळी. सदंर, टपोरी. जाणा� या-येणा� यां�या नजरा ित�यावर ु
पड�या क�, लोक �हणायचे काय सरखे आहे ही कळी ! तो तो कळी भाव ु
खायची. आप�या स�दया�वर भारी भरायची. म�का मारायची. शेजार�या 
क�या ित�याशी बोलाय�या, हसाय�या. पण कळी काही कणाशी बोलायची ु
नाही क�, हसायची नाही क�, खेळायची नाही. आप�या स�दया�चा ितला इतका 
गव� क� ती सग�यांना त�छ लेखायची. आप�याच तो� यात म�न होती. ु

मग आला दविबदं. �हणतो कसा, “किलके किलके खेळतेस मा�याबरोबर? ू
आपण खप ग�पा मा�. मी तला आभाळात�या सदंर सदंर गो�ी सांगेन. ू ु ु ु
येतेस?” किलका �हणते, “नाही र े बाबा. अर,े तझे आय�य तरी िकती ? ु ु
झाडां�या पानांवर िटकन आहेस तोवर चमचम करशील मग खाली पडलास तर ू
�णात तझे आय�य सपेंल. �णभर असे तझे आय�य ! मी कशी येऊ ु ु ु ु
त�याबरोबर ?” नाराज होऊन दविबदं िनघन जातो. ु ूू

3.6 Fk haetaa_ kLI

एके िदवशी वारा कळीला �हणाला, “ए सदंर किलके, चल मा�याबरोबर ु
िफरायला. मी तला हसवेल, डोलवेल. तला साता सम�ाकड�या सदंर सदंर ु ु ु ु ु
गो�ी सांगेन. खेळतेस मा�याबरोबर ?” किलका �हणाली, “त�याबरोबर ु
खेळायला मी मळीच येणार नाही. अन त�याशी दो�ती तर मळीच करणार ्ु ु ु
नाही. उनाडासारखा इकडन ितकडे आिण ितकडन इकडे गर-गर करीत ू ू
राहतो. तला घर ना दार! मी नाही येत त�याबरोबर !” वारा हसला. ित�याकडे न ु ु
बघताच िनघन गेला. ू

मग येतो सया�चा पिहला िकरण. कािलकेला हलकेच जागे करत �हणतो, “ए ू
सदंर किलके, एकटीच आहेस. मी येऊ त�याशी खेळायला? आपण खप खेळ, ु ु ू ू
ग�पा मा� आिण... आिण मी तला च�ंा�या तारकां�या सदंर सदंर गो�ी ु ु ु
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सांगतो. येतेस?” किलका जरा घ�यात �हणाली, “मळीच नाही. त जवळ येत ु ु ू
जाशील तस तसा मला ताप लागेल. मी नाही येत त�यासोबत.” सय�िकरण ु ू
िनघन जातो. किलका परत एकटीच उरते. ू

इकडे सग�या किलका वा� या�या झळकेशी खेळतात, दविबदंशी छान छान ु ू
गो�ी करतात आिण सया��या �पशा�ने मोह�न उठतात. अन सग�याच ्ू
किलकांचे सदंर फलात �पांतर होते. सदंर, रगंीबेरगंी फले पाह�न वारा ु ु ु ु
�यां�याशी दगंाम�ती क� लागतो. िविवध रगंांची फलपाखर ं �यां�याशी ु
खेळायला, गजगो�ी करायला येऊ लागतात. मधमाशा �यां�यातील मकरदं ु
वेच लागतात. फलले�या आनंदी फलांचा सगधं सव�� दरवळतो. सगधंामळे ू ु ु ु ु ु
लोक ितकडेच आकिष�त होत होते. लोक �हणत, काय छान फलं फलली ु ु
आहेत.

ितने सय�िकरणांना िवनंती केली, “ये, मला फलव.” सय�िकरणांनी ितला ू ु ू
जवळ घेतले. आसमंतात�या सा� या नवलाई�या गो�ी सांिगत�या. किलका 
खदकन हसली.ु

सकाळी एक सदंर फल फललेले लोकांनी पािहले आिण जाणार-ेयेणार ेु ू ु

दविबदंला ती �हणाली, “ये, ना मा�याशी खेळायला.” दविबदंलाही ितची ू ू
क�व आली. तो कोणतेही आढेवेढे न घेता किलकेशी खेळायला गेला. ती 
दविबद�ंया �नेहाने ओलीिचबं झाली.ू

मा� सदंर कळी फललीच नाही. वारा ित�याकडे जाईना, दविबदं ित�याकडे ु ु ू
बघेना ! सय�िकरणांनी ित�याकडे पाठ िफरिवली. जवळच असले�या क�या-ू
फलांनी ित�याशी बोलणे टाकले होते. कळीला आपली चक ल�ात आली. ितने ु ू
वा� याला बोलावले, “ये ना, मा�याशी खेळायला. मला त ू
सातासम�ापलीकड�या गो�ी सांगणार होतास ना?” सदंर किलकेचे ु ु
कोमेजलेले त�ड पाह�न वा� याला ितची दया आली तो ित�याशी खेळ लागला. ू
सातासम�ापलीकड�या गो�ी सांग लागला. वा� या�या सहवासाने किलका ु ू
सखावली.ु



    ।   281 

sa&VoIkTaa

gggaaaaaaeeeVVVoooIII ///cccyyyaaaa a a gauhetagauhetagauheta

�हणत होते, “काय सदंर फल आहे.” किलका सखावली. सगळयांशीच हसन ु ू ु ू
खेळन बोल लागली. ू ू

एक पजारी आला. �याने ते सदंर फल पािहले आिण दवेावर चढिवले. ु ु ू
किलका ध�य झाली. 

(सनंदा पाटील : तापीकाठ�या लोककथा)ु
अशीच ध�यता त�हाला िमळो !ु
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जमीन तयार के�यानंतर र�ेहनने माणस िनमा�ण करायचे ठरवले. �याने ू
माती व सम�ाकाठची वाळ घेतली आिण पिहला माणस तयार केला.ु ू ू

हे झा�यावर र�ेहनने ठरवले क� सग�या जगात िफ�न आपण काय काय 
िनमा�ण केले आहे, ते पाहावे. र�ेहन �या�या �वासात िवचार करीत होता क�, 
आपण माणसाला असे काही दऊे शक का, क� �यामळे �याला �याचे जीवन ू ु
चांग�या प�तीने जगता येईल. नंतर �या�या ल�ात आले क�, माणसाला अ�नी 
�ायचे आपण िवस�न गेलो आहोत. आपण माणसाला अ�नी िद�यास माणस ू
�याचे अ�न िशजव शकेल आिण �वतःला उबदारपण ठेव शकेल.ू ू

(उ�र अमे�रकेतील लोककथा)

रानघबडाला हे माहीत होते क�, आपली चोच इतर सग�यांपे�ा लांब आहे. ु
�यामळे आपले पखं न जळ दतेा आपण जळते लाकड सरि�तपणे आण ु ू ू ु ू
शकतो. �हणन रानघबड जळणार ेलाकड आणायला तयार झाले. सगळे प�ी ू ु ू
आिण र�ेहन घबडाला पाठवायला जरी तयार झाले असले तरी �या छोटयाशा ्ु
रानघबडा�या लांब चोचीचा सग�यांना फार म�सर वाटला.ु

मग घबडाने पा�याचे खप मोठे अतंर उडन पार केले आिण ते ’दहा हजार ु ू ू
धरां�या दरी’ जवळ पोचले. ’दहा हजार धरांची दरी’ �हणजे खप मोठया ्ु ु ू
�माणात असलेला लहान लहान �वालामख�चा समह. तेथे हवा इतक� गरम ु ू
होती क� �यामळे रानघबडाचे काही पखं होरपळन गेले.ु ु ू

र�ेहनने �या�या िम�ांना व इतर प�ांना बोलावन घेतले आिण अ�नी कसा ू
िमळवायचा, हे �यांना माहीत आहे का, असे िवचारले. सीगल नावाचा सम�प�ी ु
�हणाला, ’दहा हजार धरां�या दरीत’. �याने अ�नी पािहला आहे. हे ऐकन ु ू
र�ेहनने िवचारले, क� कणी �वयसंेवक होऊन �या�यासाठी अ�नी आणायला ु
तयार आहे का? 
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घबडा�या लांब चोचीचा खप भाग जळा�यामळे �याची छोटीशीच चोच मागे ु ू ु
िश�लक उरली. उ�णतेने �याचे पखं होरपळन गेले. �यामळे �याला लांबवर ू ु
�वास करता येईना आिण धरामळे �याचा आवाजही बदलन गेला. �यामळे ु ु ू ु
रानघबड फ� त कक� श शीळ घाल शकत होते. �हणन �याची सगळी सतंती, ु ू ू
वशंज आता याच �पात िदस लागले आहेत. ू

रानघबडाने जळणार े लांब लाकड शोधले, लांब चोचीत पकडले आिण ु ू
माणस िजथे राहत होता, ितथे परत उलटे उडायला स�वात केली. पण तो ितथे ू ु
पोचाय�या आधीच जळणा� या लाकडामळे �याची चोच भाजायला स�वात ु ु
झाली. घबडाला आता जळणार ेलाकड सम�ात टाकन �ावे असे वाट लागले.ु ू ु ू ू

चोच जरी जळत होती आिण खप वेदनाही होत हो�या तरी र�ेहनचे ते बोलणे ू
ऐकन छोटे घबड उडतच रािहले. शेवटी माणस राहत होता ितथे रानघबड ू ु ू ु
आिण र�ेहन पोचले. रानघबडाने जळणार ेलाकड ितथे टाकन िदले. �यामळे ु ू ू ु
आता माणस अ�न िशजव शकणार होता आिण �वतःला उबदारही ठेव शकणार ू ू ू
होता.

�याचवेळी र�ेहन �या�याजवळ उडत आला आिण ओरडन �हणाला, ू
‘जळणार ेलाकड त खाली टाक नकोस ! जर तसे केलेस, तर ते न�क�च ू ू ू
पा�यात पडन जाईल.'ू
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आता �याने ता��यात पदाप�ण केले. �या�या आईचे अजन जा�त वय ू
झा�यामळे ितने ितचे भाऊ आिण चलत भाऊ राहत असले�या जवळ�या ु ु
खेडयात राहायला जायचे ठरवले. ते भाऊ �याला िशकवन मोठे क� शकतील ् ू
असे ितला वाटते.

ती वय�क �ी एक चांगली माता होती. बालक पढे मोठे झाले. �या ु
बालकाचा एक त�ण यवक बनला. �या वय�क �ीसाठी जरी तो चांगला मलगा ु ु
होता, तरी तो नेहमी लबाडी करायचा. याबाबतीत तो बराचसा र�ेहनसारखा 
होता.

एकदा एका त�ण अमे�रकन-इंिडयन �ीने जगंलात एका लहान बाळा�या 
रड�याचा आवाज ऐकला. ती जे�हा शोध�यासाठी गेली ते�हा ितला ते बाळ 
सापडले नाही. �यानंतर अजन एक �ीने रडायचा आवाज ऐकला. तीही ू
शोधायला गेली पण ितलाही शोध लागला नाही. परत जे�हा बाळ रडले ते�हा 
िजला �वतःचे मल नाही अशी एक वय�क �ी तेथे गेली. झाडाम�ये असले�या ू
पोकळीत ितला एक बाळ सापडले. बाळाला ितने ित�या घरी नेले आिण �याला 
�वतःचेच बाळ �हणन वाढवायचे ठरवले.ू

खेडयातील सगळे लोक हे ऐकन हसले. कारण �याने आतापय�त कधीही ् ू
िशकार केलेली न�हती. दस� या िदवशी पहाटेच थंडीत वापरावयाचा टोपडे ु

(एि�कमो लोककथा)

हे ऐकन सगळेच उ�ेिजत झाले. �या वय�क �ीने वाढवलेला तो त�ण ू
मलगा �हणाला, "मी जाईन आिण �वतः सगळी सांबर ंमा�न टाक�न.”ु

ते दोघे ित�या माहेर�या कटंबात राहायला गे�यानंतर थोडयाच िदवसांनी ्ु ु
धावतपळत येऊन एक मन�य सांग लागला क�, गोठले�या मोठया तलावा�या ्ु ू
जवळ �याने प�नास सांबर ंपािहली आहेत.

3.8 3.8 3.8 jaae jaae jaae cccaaa///dddXXXaaavvvaaar r r wDUna wDUna wDUna gaelaa gaelaa gaelaa taaetaaetaae
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लोकांनी जरी �या�या बोल�यावर िव�ास ठेवला न�हता तरीस�ा खर ेकाय ु
आहे, ते पाह�यासाठी ते ितकडे िनघाले. ते तलावाजवळ पोचले. �यांनी सगळी 
मेलेली सांबर ंपािहली. �यांचा �यां�या डो�यावर िव�ासच बसेना. या त�ण 
माणसाने न�क�च �वतः ही सगळी मारली नसावीत, असा �यांनी िवचार केला; 
पण सग�या खेडयाला पण� िहवा�यात परले इतके मांस आता तेथे होते.् ू ु

हे नवीन कपडे घात�यावर �याने ती सगळी�या सगळी सांबर ंपकडली 
आिण मा�न टाकली ! नंतर तो खेडयात परत गेला आिण �याने काय काय केले ्
ते लोकांना सांिगतले; पण कणीही �यावर िव�ास ठेवला नाही.ु

"मी सगळी सांबर ंमा�न टाकली आहेत.” तो �हणाला.

असलेला जना फरकोट �या मलाने घातला. बफा�त वापरायचे जने झालेले बट ु ु ु ू
घातले आिण �याने �या �ा�यां�या िदशेने चाल�यास स�वात केली. सांबरा�या ु
जवळ तो जाऊ शकेल यावर कणीच िव�ास ठेवायला तयार न�हते. �याने ु
एकटयाने एक सांबर जरी मारले तरी प�कळ झाले, असे �यांचे मत होते.् ु

तो त�ण माणस �या अचपळ सांबरां�या जवळ आला. सांबरांनी जे�हा �या ू
माणसाला पािहले ते�हा तो �या�या धन�यबाणाचा उपयोग क�च शकणार ु
नाही अशा प�तीने ती सांबर ं�या�यासमोर उभी रािहली. �यावेळेस �या�या 
मनात एक क�पना आली. �याने �याचा कोट व बफा�त वापरावयाचे बट काढले ू
आिण ते एका लहान झाडावर अशा प�तीने ठेवले क� तो एक माणसच वाटावा. ू
�यानंतर तो �या कळपापासन लांब गेला. एवीतेवी �याने �या�याबरोबर टोपडे ू
असलेला एक नवीन फरकोट आणला होता आिण बफा�त वापरायचे नवे बटही ू
आणलेले होते. �याने तो कोट चढवला आिण बट घातले.ू

सगळे लोक जे�हा सांबरांना कापन व �यांची आतडी बाहेर काढन ते मांस ू ू
नीट एक� क�न ठेवत होते, ते�हा हा त�ण माणस शेकोटी पेटवत होता. �याने ू
�या�या बफा��या नवीन बटांवर सांबराची चरबी टाकली आिण ते शेकोटीत ु
टाकन जाळन टाकले. नंतर तो जोरात हसत आिण गाणी �हणत इकडेितकडे ू ू
िफ� लागला. तो मख� आहे, असा िवचार क�न बाक��या लोकांनी �या�याकडे ू
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रा�ी उिशरा �या त�ण माणसाने डो�यावर चरबीचा तो छोटासा तकडा ु
ठेवला आिण उडी मा�न जिमनी�या वर उडायला स�वात केली. �हातारीने ु
�याचे पाय पकडन �याला खाली ओढायचा �य�न केला, पण ित�यात परशेी ू ु
श�� नस�यामळे ते ितला जमले नाही. वर उडत राहणे �याने चालच ठेवले. ु ू
अखेर तो च�ंावर जाऊन पोचला! पण तेथे पोच�यापव� �याने �या खेडयात�या ्ू
सग�या माणसांना मा�न टाकले. ते�हापासन तो च�ंावर राह� लागला. ू

सांबरां�या मांसाचे काम पण� हो�या�या आधी ��येक सांबराची थोडी थोडी ू
चरबी �या�यासाठी राखन ठेवायला �या त�ण माणसाने सव� लोकांना सांिगतले ू
होते. पण जे�हा सगळे घरी पोचले, ते�हा एकानेही थोडीस�ा चरबी �याला ु
िदली नाही. एक छोटासा चरबीचा तकडा �याला जिमनीवर सापडला होता. ु
तेवढाच एक तकडा �या�याजवळ होता.ु

दल�� केले.ु

तो खप िचडला आिण दखावलाही गेला. �याने सगळे �ाणी मा�नस�ा ू ुु
एकानेही �याला चरबीचा एकही तकडा िदला न�हता. �या�या �हाता� या आईने ु
�याला शांत करायचा �य�न केला. पण ती �याला शांत क� शकली नाही.
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(िनकोबारची लोककथा)

घरापासन काही अतंरावर �यांची बाग होती. उ�हा�या�या �ारभंी जे�हा ू
िन�पयोगी झाडे बागेत वाढली होती, आईने मल�ना ती झाडे तोडन टाक�यास ु ू
सांिगतले. ती �वतः जाऊ शकत न�हती. कारण सवा�त छोटया मलीची ् ु
दखेभाल कर�यास दसर ेकणी न�हते.ुु

कोणे एके काळी िनकोबारम�ये एकाक� जागी असले�या घरात एक िवधवा 
�ी चार मल�सह राहत होती. �या चौघ�म�ये तीन मली मोठया वय झाले�या ्ु ु
तर शेवटची मलगी छोटी होती. �या छोटीचे नाव होते टो-मी-रॉक (�हणजे ु
स�दय�) तर इतर मल�ची नांवे अशी होती. टो-केन(मेहनती), टो-पेट-नागेन ु
(�वतःपरते पाहणारी) आिण वा-मी-रो (गो� सांगणारी)ू

दस� या िदवशी सकाळी मोठी बिहण टो-केन आप�या दोन बिहण�सह ु
जगंलात िनघाली. ितथे गे�यानंतर �या बिहण�नी काम स� केले. सय� जसजसा ु ू
आकाशात वरती आला तसतसे वातावरण अिधक उ�ण होऊ लागले. 
थक�यामळे �या बिहण�पैक� वा-मी-रो िव�ांती घे�यासाठी झाडा�या सावलीत ु
गेली. �यानंतर ती झाडावर चढली आिण झाडां�या पार�ंयांवर ल�बकळन खप ू ू
खेळली, मजा केली. ितने िदवसा�या रािह�या वेळातही काही काम केले नाही. 
दस� या दो�ही मोठया मल�नी सया�चे �खर ऊन पाठीवर झेलन खप काम केले.् ु ू ू ूु

’वा-मी-रो कपया खाली ये आिण ही वाढलेली झाडे काढ�यास मदत कर.’ ृ
टो-केन �हणाली. �या िवनंतीचा काही प�रणाम झाला नाही. कारण वा-मी-रो ला 
कठ�याच �कारचे काम करायचे न�हते.ु

टो-पेट-नागेत (दसरी बिहण) ितला �हणाली, ’आपण जे�हा घरी परत जाऊ ु
आईला त�याब�ल सांग मग तला खप मार िमळेल.’ परतं वा-मी-रो बधली ु ू ु ू ु
नाही. कारण ती आईची आवडती मलगी होती.ु

3.9 3.9 3.9 cccaaa///dddXXXaaavvvaaarrraaa___llla a a maulagaa_maulagaa_maulagaa_
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थोडया वेळानंतर िदवसभर कामाने पण� थकले�या �या दोघी मोठया बिहणी ् ्ू
घरी पोच�या. कठ�या�कार े�वागत न झा�यामळे �यांची खप िनराशा झाली. ु ु ू
�यांना अगदी कमी जेवण द�ेयात आले. �यांनी ते शांतपणे खा�ले. �यांचे जेवण 
सपं�यानंतर �यां�या आईने िवचारले, ’जेवण चांगले होते क� नाही ? �यावर �या 
उ�र�या,’हो चांगले होते. ’

हे ऐक�यावर ितची आई खप रागावली आिण �हणाली,’�यांना येऊ द ेतर ू
खर.ं मी �यांना चांगला धडा िशकवते. त खप थकली असशील �हणन जा आिण ू ू ू
जेवन घे. जेवण फळीवर ठेवलेले आहे.’ू

�या अितशय िनराश झा�या. �यांचे आप�या घरावरचे सव� �ेम सपंले आिण 
�यांनी पळन जा�याचा िन�य केला. एका छोटया पेटीम�ये आपले सामान ्ू
भ�न �या रा�ी �यांनी चोरपावली घर सोडले. बेटावर कठेही गे�यास आई ु
�यांना शोधन काढेल या िवचारांनी �यांनी च�ंावर जा�याचा िन�य केला. ू
भटकत असताना �यांना एक टो-आ-�य-ओ नावाची खाली लटकलेली वेल ू
िदसली. �या वेली�या साहा�याने �यांनी आकाशात जायचा �य�न केला. परतं ु
लवकरच तो �य�न सोडन िदला.ू

’चल को�या�या जा�या�या मदतीने चढ�याचा �य�न क� या’ टो-केनने 
सचवले.ु

’त�हाला हे मािहत आहे क�, मी त�हाला आज जनावरांसाठी राखन ठेवलेले ु ु ू
अ�न िदले; कारण त�ही दोघ�नी काही काम केले नाहीत, फ � खेळत रािहलात ु
आिण �वतःचे मनोरजंन केलेत ! ’ आईचे बोलणे ऐक�यावर टो-केन आिण टो-
पेट-नागेन या अितशय दःखी झा�या. �यांनी उ�रादाखल काही �हटले नाही; ु
कारण �यांना मािहत होते क�, �यांची आई वा-मी-रो ने जे ितला सांिगतले 
�या�यावर नेहमी िव�ास ठेवला. �याची ती पनराव�ी करीत होती.ु ृ

जे�हा स�ंयाकाळ झाली वा-मी-रोने आप�या डो�यावर िचखलाचे काही 
िशतंोडे उडवन घेतले आिण ती दोघी बिहण��या अगोदर घरी पोचली. ितने ू
आईला सांिगतले, िदवसभर मी एकटीने काम केले. दस� या दोघ�नी दगंाम�ती ु
केली आिण िदवसभर खेळ�यािशवाय काही केले नाही.
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‘आपण पाय ठेव�याबरोबर ते तटले, तर आपली फिजती नाही का होणार ?’ ु
टो-पेट-नागेन �हणाली.

‘काही असले तरी �य�न क� या.’ दसरी उ�रली.ु
अशा �कार े�थम टो-केन वर गेली आिण �यानंतर ित�या बिहणीने तोच 

िक�ा िगरवला. आ�या�ची बाब �हणजे को�याचे जाळे तटले नाही. �या दोघीही ु
अिधक अिधक वर गे�या. �यांनी खप अतंर काप�यानंतर �यां�या एकाएक� ू
ल�ात आले क�, �या रा-फोहची बनवलेली छोटी छानशी करडंी खाली 
िवसर�या आहेत. �हणन टो-केनने ित�या छोटया बिहणीला ती आण�यासाठी ्ू
खाली धाडले.

तथापी ती घरी पोहच�याबरोबर ित�या आईने ितला ताबडतोब पकडले. 
आईने वा-मीरो ला टो-पेट नागेनवर ल� ठेव�यास सांिगतले आिण �वतः टो-
केनला शोध�यासाठी गेली. ितला जिमनीपासन काहीच अतंरावर को�या�या ू
जा�यावर असलेली टो-केन सापडली. ती आपली बिहण टो-पेट नागेनची वाट 
बघत होती आिण �यासाठी काही अतंर खाली आली होती. आईने ितला 
ताबडतोब खाली ये�यास सांिगतले. परतं ितने नकार िदला. �यानंतर ितने टो-ु
केनचा पाय पकडला आिण खाली ओढ�याचा �य�न केला. परतं ितने ु
को�याचे जाळे घ� पकडले आिण लाथ मा�न आई�या पकडीपासन �वतःला ू
मोकळे केले. या ि�येम�ये ित�या एका पायाचा लविचकपणा हरवला. असे 
होऊनही ती चढन वर गेली आिण शेवटी च�ंा�या प�भागापय�त पोचली. ृू

�आप�या िन�र आई�या प�ंयामधन आपण मोकळे झालो याने ती भयकंर खष ू ु
झाली. च�ंा�या प�भागावर ितने अगं टाकले आिण ती झोपली. ितने जवळ�या ृ
पेटीचा उशी �हणन वापर केला.ू

िनकोबारचे रिहवासी अजनही मानतात क� च�ंावरचे प�े �हणजे ितथे ू
शांतपणे पह�डले�या टो-केनची सावलीमय आकती होय. पौिण�मे�या िदवशी ृ
कणीही हे पाह� शकतो.ु
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कोणे एके काळी सय� आिण पाणी खप चांगले िम� होते. प�वीवर सय� आिण ृू ू ू
पाणी ग�या गोिवदंाने रहात होते. पा�याला भेटायला सय� िन�यनेमाने येत होता. ु ू
परतं पाणी कधीच सया�ला भेटायला जात न�हते. एके िदवशी ग�पां�या ओघात ु ू
सया�ने पा�याला िवचारले, ’िम�ा मी नेहमी त�याकडे येतो. त मा�याकडे का ू ु ू
येत नाहीस ? ’ पाणी �हणाले, ’अर ेिम�ा, मा�या िव�तीण� �दशेात त के�हाही ू
येऊ शकतोस ! परतं मी जर त�याकडे आलो तर तलाच घराबाहेर पडावे ु ु ु
लागेल ! मी त�याकडे यावे असे वाटत असेल तर तला खप मोठे घर बांधावे ु ु ू
लागेल. आिण सग�यात मह�वाचे सांगतो, अस�ंय लोकांसह, जलचर 
�ा�यांसह मी येणार अस�यामळे िव�तीण� �दशेात अस�ंय खो�याही अस�या ु
पािहजे !’ पाणी िम� आप�याकडे येणार या क�पनेने सया�ला खप आनंद झाला. ू ू
आनंदा�या आवेशात पा�याचा सव� अटी मा�य के�या.

सय� घरी येताच बायकोने �हणजे च�ंाने हसतमखाने सया�चे �वागत केले. ू ु ू
सया�चे आनंिदत सहा�य वदन पाहताच च�ंाने िवचारले आज काही िवशेष ू ु
घडलेले िदसते आहे ! सय� �हणाला, ‘माझा परम िम� पाणी मा�याकडे ये�यास ू
तयार आहे. फ� िम�ा�या �वागतासाठी भोलेमोठे घर बांधावे लागणार आहे. 
च�ंालाही खप आनंद झाला. दोघेही उ�साहाने कामाला लागले. पा�याशी चचा� ू
के�या�माणे िव�तीण� �दशेावर घर बांधन तयार झाले. सय� पा�या�या भेटीला ू ू
आला. िम�ाला �हणाला, ’िम�ा त�या �वागतासाठी आ�ही स�ज आहोत ! त ु ू
के�हा येतोस ? ’ पाणी िम� �हणाला,’उ�ाही मी येऊ शकतो ! परतं तयारी ु
�यवि�थत केली आहे, ना ? ’ सया�ने िम�ाला िबनधा�तपणे ये�यािवषयी ू
आ�ासन िदले. 

(नायजे�रयन लोककथा)

दस� या िदवशी आप�या सव� िम�-प�रवारासह पाणी सया��या भेटीला ूु

3.10 3.10 3.10 cccaaa///dddXXX---sssaaaUUUyyyaaaaaaQQQcccyyyaaaa a a Gara_ Gara_ Gara_ paaNaa_paaNaa_paaNaa_
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पाणी आप�या सव� जलचर िम�ांसह आत येताच घरभर पाणीच पाणी झाले. 
‘हे पाह�न पा�याने प�हा सया�ला िवचारले,अजन आत येऊ शकते ना ?’ सय� ु ू ू ू
�हणाला, ‘िम�ा काळजी क� नकोस भरपर जागा आहे. जसजसे पाणी आत ू
येऊ लागले तसतसे पा�याचे लोट वाह� लागले. सय� िम�ाला पा�याने प�हा ू ु
िवचारले, ‘अजन काही िम� आले तर चालतील ना ? ’च�ंसय� �हणाले, ू ू
आम�याकडे �थमच पाह�णे येत आहेत. �यामळे आ�हाला खप आनंद झाला ु ू
आहे. िकतीही िम� आले तरी चालतील, आ�ही सवा�चे मनापासन �वागत क�! ू
परवानगी िमळताच पा�याची एक मोठी लाट आत येताच च�ं सय� घरा�या ू
छतावर फेकले गेले. परतं पाह��यां�या आगमनामळे च�ं-सय� आनंदाने छतावर ु ु ू
बसन गमंत पहात होते. काही �णातच छताव�न पा�याचे लोट वाह� लागले. ू
पा�याचा वेग इतका �चडं होता क�, �या वेगामळे च�ं-सय� आकाशात लोटले ु ू
गेले. आजही च�ं सय� आप�याला आकाशातच िदसतात. ू

िनघाले. सया��या घराबाहेर येताच पा�याने सय� िम�ाला हाक मारली, ’िम�ा, मी ू ू
िबनधा�त येऊ शकते ना ? आ�हा सग�यांची परशेी �यव�था केली आहेस ु
ना? ’ हसतमखाने पा�याचे �वागत करीत सय� �हणाला, ये ये िम�ा, आज ु ू
मा�या आय�यातील हा सग�यात आनंदाचा िदवस आहे. ु
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(गढवाली लोककथा)

ती त�णी मा� याबाबतीत उदासीनसी िदसत होती. ह�रणसारखे ितचे डोळे 
कणाला तरी शोधत होते. एवढयात काय झाले ? एक सदंर राजकमार एका ्ु ु ु
सस�ज रथावर बसन कठनतरी वसतंो�सवात सामील झाला. पौ�षाचा आिण ु ू ु ू

उ�मो�म पोषाखांची जण ही एक �दश�नीच भरली होती. प�षांनी आपले ू ु
ठेवणीतले कपडे घातले होते आिण त�ण�नी आपापले केस उ�म �कार ेगफंन ु ू
त� हेत� हे�या फलांनी सजिवले होते. एकमेकांशी गो�ी, प�रचय,हा आप�याला ु
शोभेल काय ? ही �ी आप�याला पसतं करील ? ते इशार,े ती इंिगते... त�ण 
त�ण�ना शोभ�याजोगी होती ! न�य, गीत आिण घोडदौडीचा काय��म ृ
आखलेला होता. 

वसतंऋत नकताच स� झाला होता. अलखनंद�ेया काठी एक अ�यतं ू ु ु
सोयीची जागा वसतंो�सवासाठी िनवडली गेली होती. आय� यवक यवती यांचा ु ु
ज�लोष स� झाला होता. आप�यायो�य वर वध िनवड�याची �पधा� ु ू
वसतंो�सवात स� �हायची !ु

कमा�रकां�या गद�त एक षोडशी िपवळा पोषाक क�न सदंर वेणी घालन ु ु ू
आप�याच नादात गगं होती. सवा�चे ल� ित�याचकडे लागले होते. िपव�या ु
व�ामधन ितची कांचनकाया झळाळत होती. गो� या गो� या मखावर ित�या ू ु
सदंर केसां�या बटा खेळत हो�या. ित�या ओठावरचे हा�य... िहमालयावर ु
पिहला िकरण जसा शोभा दतेो तशी ित�या मखावरची शोभा िवलसत होती. ु
एखा�ाचे �प हे अनेक ज�मा�या प�याईचे फळच असते ! �या प�यफळाकडे ु ु
सग�यांचीच ��ी लागलेली होती. यवक मनात�यामनात िन�ास टाकत होते, ु
अन �ाथ�ना करीत होते,‘दवेांनो, मदनाला लवकर पाठवा.‘ �यांची ्
पचंमहाभतांची पजा मनोमन चाल होती !ू ू ू

3.11 3.11 3.11 qqq///dddXXXYYYaaannnaaauuuVVVyyyaaa
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ता��या�या या नवीन अनभतीने ती त�णी रोमांिचत झाली. ित�या ु ू
गालावर उषेची लाली उठन िदस लागली. ित�या डो�या�या पाप�या खाली ू ू
झा�या. आपण �ी आहोत हे ितला जाणवले. असा मध-मधर अनभव ितला ु ु ु
पिह�यांदाच आला. ती मंदमंद हस लागली.ू

मदनाचा जण पतळाच ! �या�या केसाम�ये पखं सजिवले होते. हातात ू ु
धन�यबाण होता. बांधा सडौल होता. �या सदंर �पाकडे ती षोडशी म�ध होऊन ु ु ु ु
बघतच रािहली. ितला एका �कार ेसकंोच वाटला. ती �या�याकडे कटा� टाक ू
लागली.

अलखनंदा�या धारा सव�दर वाहत हो�या. िहमालया�या शोभेत जण �या ूू
हसत हो�या. िहमालयाचे सव� सगधं घेऊन वारा वाह� लागला.तेथील िशळांना ु
�पश� करीत करीत पचंमहाभतांची ��डा स� झाली. बरासची लाल लाल फ ले ँू ु ु ु
�हणजे जण कोव�या सय�-िकरणांचे हा�यच. िनसगा�त एक �कार े उ�माद ू ू
भरलेला होता आिण यवक-यवत��या कोलाहलाम�ये िहमालयाची सव� शोभा ु ु
सामावन गेली होती.ू

‘तला,फार िदवसापासन मी शोधत होतो. आज त िदसलीस. डो�याचे ु ू ू
पारणे िफ टले मा�या. वा� याने तणांकर या भमीवर जसे खेळिवले आहेत,तसाच ृ ु ू
मी त�या मनाशी ��डा करतो. ती झाडे बघ चह�कडन वेल�नी वेढलेली आहेत. ु ू
त ही तसेच कर.’ �याने �या त�णीला आप�या बलदडं बाह�त आब� क�न ू
टाकले.

‘ये राणी, त�या केसात मी फले माळतो. परागय� फले तोडन �याने ितचे ु ु ु ु ू
केस सजिवले. व�ां�या साल�चा रि�म आिण फलां�या िपव�या चणा�ने ृ ु ू
राजकमाराने ितचा भांग भरला.‘ु

तो राजकमारही रथाखाली उत�न ित�याकडे जाऊ लागला. ती कमारीही ु ु
पढे झाली. मंद मधर हा�य करीत ितने �याचे �वागत केले. राजकमाराने ु ु ु
चटकन ितचा हात धरला आिण काही �ण चालन एका सधन कंजाकडे ते ू ु
वळले.
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राजकमारा�या सव� ल�ात आले. �या�या जण डो�यात तो बाण घसला. ु ू ु
कारण �याचे डोळे वाह� लागले. �याचा आ�ोश बघन सवा��या डो�यांत पाणी ू
आले. आजवर असे कधीच घडले न�हते. असे हे अघिटत दवे��ा�याही मनात 
सलले. इं�ाने आपले धन�य स�ज केले. तो द� आततायी, इं�ा�या तावडीतन ु ूु
वाच शकला नाही.इं�ा�या धन�याने �या द�ाचा बळी घेतला.ू ु ु

ते�हापासन ते इं�धन�य आकाशात िदस लागले. �या त�णीब�ल इं�ा�या ू ु ू
मनात क�णा उ�प�न झाली. इं� �हणाला,‘हे त�ण ि�ये,त जशी लाल ू
िपव�या रगंाम�ये �हाऊन िनघाली आहेस, मा�याही धन�यात तझे हे रगं ु ु
सािमल होतील आिण ते स�रगंी िदसेल. �या इं�धन�याने लोकांना माझीही ु
आठवण होईल. ‘

ईषा� वेगळी आिण िहसंा वेगळी ! सव� यवक यवती हळहळन �हण लाग�या. ु ु ू ू
‘दवेां�या रा�यात असा अनाचार ?’

वसतंो�सवाचा कोलाहल अजन सपंला न�हता. राजकमाराने ितला ू ु
आप�या रथावर घेतले आिण िनवासाकडे जा�याचा �याने घोडयांना इशारा ्
िदला.

�या द�ाला ते सहन झाले नाही. �याने आपले धन�य ताणले. शर सधंान ुु
स� झाले. एक बाण �या �णयप�रत त�णी�याच व��थळात घसला. ितने एक ु ू ु
िकंकाळी फोडली आिण ती रथाखाली कोसळली.

इतर त�ण हे सगळे बघत होते. सवा�ना ते सहन झाले नाही. �यां�यापैक� 
सग�यात द� असलेला एक त�ण आपला रथ घेऊन �यां�यामागे धावला, ु
ओरडला,‘या कमारीवर माझे �ेम जडले आहे. ती माझी आहे.’ु

आज दखेील इं�धन�य आकाशात िदसते. यवती �या�याकडे बघतात ु ु
आिण तो राजकमार व ती राजकमारी यांची �यांना आठवण येते. �यां�या ु ु
डो�यांतन झरझर अ� झरतात. �यालाच आपण पाऊस �हणतो !ू ू

‘पण िहने माझा �वीकार केला आहे. �हणन ती माझीच आहे.’ू
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(जगंली भागात, पहाड-पव�ताम�ये एक छोटेसे िपव�या रगंाचे फल िदसन ू ू
येते. टेहरी, गढवाल मधील लोक �या फलाला ‘�यॅली’ �हणन ओळखतात. ु ू ू
ितकडील लोकांम�ये या फलासबंधंी एक लोककथा आहे.)ु

ही िक�नरी या सव� पश-प�यांशी , हे जण आपलेच कटंब आहे अशा त� हेने ु ू ु ु
वागत होती. िक�नरीकडन सवा�ना लाड, �ेम, कौतक िमळायचे. िक�नरी ू ु
�हणजे जण �यांचा �ाणच !ू

ित�या सगंतीत जाद असावी. कारण ह�रणशावक ते ऐकन �वतःला ूू
िवस�न जायचे ! फले ित�या अवती भवती असायची. दवा� जण ित�या ु ूु
पायाखाली �वतःला झोकन �ाय�या न�ा,िनसग� ित�या तालावर नाचायचे. ू
कारण ती सवा�ची लाडक� होती. िनसग� जण आपले सव� स�दय� ित�या ू
अगंाअगंात भ�न �ायचा. च�ंकलेसारखी ितची ��येक कला, नाजक सदंर ु ु
िदसायची !

िक�नरी�या सा�ा�यात दःख असे न�हतेच. दःखी माणसाची सावली ु ु
दखेील ितथे पडली न�हती. पापी हातांनी कणी फलांना �पश� केला न�हता. पश ु ु ू
�हणा, प�ी �हणा कणीही कधी अमंगळ श�द ऐकला न�हता. योग�ेमात, ु
लोक�ोभ न�हते. ित�या सा�ा�यभर शांततेची छाया जण पसरली होती !ू

ित�याकडे बिघतले �हणजे कसे पिव� पिव� वाटायचे. असे वाटायचे क� 
जण काही ती तपि�वनी सीता वा पाव�तीच ! पव�ज�मीचे प�यफल ित�या मख ू ू ु ु

3.12 pyau`laa_

�यॅलीचे फलात �पांतर हो�या�या अगोदर असे �हणतात, फार पव� �यॅली ू ु ू ू
ही एक िक�नरी होती. एक मोठा वन�दशे ित�या ता�यात होता. �या �दशेावर 
ितचेच सा�ा�य होते. ितची �जा �हणजे, भाल, वानर, ह�रण, िहलास, क�फ ँू ू
इ�यादी पश-प�ी ! �या सवा�म�ये कटंबभावना होती !ु ु ु

(गढवाली लोककथा)
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कमलावर िवलसत होते. ती आप�या िनवासा�या बाहेर पडली, क� वाटायचे 
को�या�या तंत व�ाने ितचे अगंअगं झाकले गेले आहे. बाहेर पडली क� ू
कंजाकंजातन ती नाचायची. प�ां�या िकलिबलाटात आपलाही �वर िमसळन ु ु ू ू
�ायची. जीव-जतंंना करवाळायची. फलांचे हार लेवन, न�ां�या ू ु ु ू
खळखळाटा�या तालावर ती नाचायची. ती हसली �हणजे वाटायचे क� 
चांद�याच चमकत आहे. �णाचे ितचे अ�व�थ होणे, जण कणी ित�या कानाशी ू ु
कजबजत आहे. ही चाह�ल कशाची हे कळेनासे �हायचे. ही अशी ह�रह�र कधी ु ु
हसिवते कधी �वतःलाच हरवन बसिवते.ू

एक िदवस आपले काळेभोर केस सोडन ती एका िनझ�राकाठी बसली होती. ू
डावा हात हनवटीवर ठेवन उज�या हाताने एका ह�रण पाडसाला करवाळीत ु ू ु
होती. ितचे डोळे नदीवर उठणा� या तरगंावर िखळले आहे. �दयात हसरी 
चाह�ल...! कठनतरी कसला तरी आवाज आला.एक सदंर नवयवक ित�या ु ू ु ु
समोर येऊन उभा रािहला. �या�या चेह� यावर यौवनाचे रगं खलले होते. ब�ीचे ु ु
तेज िवलसत होते. प�र�मांची छटा �या�या चेह� यावर िदसत होती.घामाने 
�याचे शरीर िचबं झाले होते. जवळच वाहाणा� या िनझ�राकडे �याची तहानलेली 
��ी होती.

�यॅलीने हे सव� पािहले. ती ि�तिमत झाली ! तो �वासीही एकटक ती �पाची ू
खाण बघत होता. जण काय �याची तहान �या �पाकडे बघनच िनमाली.ू ू

�यॅलीने आजवर असे �प कधी पािहले न�हते. अचानक एका नव�या ू
माणसाला पहाताच ितला िकंिचत सकंोच वाटला. परतं ित�या मनात असेही ु
आले क� आप�या मनाचा कसला तरी अभाव भ�न िनघत आहे.

‘तम�याकडे पाह�न कणीतरी िशकारी आला आहे असे मला वाटले. अन ्ु ु
आम�या इथे िशकारीला म�जाव आहे. ‘

�णभर कणीही बोलले नाही. कदािचत दोघांना बोल�याचे भानही नसावे. ु

‘ मी िशकारी नाही. मी एक राजकमार आहे. त�हाला �यायचे कारण नाही. ु ु
िशकार कर�याची आता मला गरजच रािहली नाही. ‘
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‘िकती छान ! इथे िकती चांगले वाटते आहे ! सव�� जगंल असनही सगळे कसे ू
मंगल मंगल भासते आहे. ही शांतता, हे सखी जीवन... खरचे असे वाटते क� ु
इथन जाऊच नये.’ू

राजकमार त�ीची नजर लावन िकंिचत हसला.ु ृ ू
सय� पि�मेला सरकत होता. पशप�ी �व�छंदाने आवाज करीत �यॅलीसाठी ू ु ू

फळे तोडन आण लागले. ते ��य पाह�न राजकमाराला आ�य� वाटले. प�ांनी ू ू ु
आणलेली ताजी फळे �यॅलीने राजकमारा�या आित�यासाठी सादर केली. ू ु
अशा आित�याने राजकमार भारावन गेला.ु ू

पण ता��याची ओढ, �दयाची ह�रह�र....अखेर ती राजकमाराबरोबर ु
जा�यास तयार झाली.

�यॅलीची नजर खाली वळली. ितने उ�र िदले नाही. समंतीची छटा ित�या ू
चेह� यावर िदस लागली. ती शिंकत होऊन �हणाली, ‘माझे सव� लागे-बांधे इथेच ू
आहेत. इथले सव� जीव मला ि�य आहेत. �यांना मी कसे सोड ?’ू

‘ते मलाही ठाऊक नाही. पण इथन मा� हलच नये असे वाटते.’ू ू

असे कधीतरी घडणारच होते.तेथले पश-प�ी प�हा आप�या भरवशावर ु ु
िन�य�माला लागले. सव� जीवन�म पव�वत झाला.ू

‘मोठमोठया शहरांवर रा�य करणारा राजकमार इथे या जगंलात राह�न ् ु
करणार काय ?’

दोघांची नजरानजर झाली.दोघां�या डो�यांतील भाव...चटकन राजकमार ु
�हणाला,‘त मा�याबरोबर चलशील ? मा�यावर अन मा�या रा�यावर तझीच ्ू ु
स�ा असेल.’

पण लगेच ित�या मनात आले...ही �याकळता...ही स�दया�ची खाण... ! ु
यासाठीच तर जगायचे असते. पण या सग�यांना सोडन जायचे �हणजे... !ू

दस� या िदवशी राजकमाराबरोबर �यॅली िनघाली.ित�या स�या सोय� यांनी ु ूु
ितला िनरोप िदला. पण �या िनरोपात आपले कसे होणार,ही िचतंा होतीच. 
आप�या ि�य सा�ा�ीचा िवयोग...! 
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‘ माझी एक अखेरची इ�छा आहे ! ‘

�यॅलीने आपली इ�छा �य� केली.‘यापढे िशकारीला जाल तर मा�या ू ु
भावाबिहण�ना मा� नका. माझे �ाण गे�यावर कलेवर मा�या रा�यातील 
िशखरां�या आसपास ठेवन �ा.’ू

हे �यॅलीने अखेरचे वा�य ! ित�या कडीतन �ाण-प�ी उडन गेला.ू ु ू ू

‘र�य फल ते सान सोनले.’ू ु

इकडे या राजधानीत ही सगळी माणसे...! ितने आजवर कधी न पािहलेली 
इषा�, घणा,लोभ, मोह...... ! ितचे राणीपद ितला बोच लागले. राजकमारा�या ृ ुू
राणीवशात अनेक रा�या आहेत. �यात आपणही एक.

राजकमाराने ितची अखेरची इ�छा पण� केली. �या िठकाणी ि�य व�तं�या ु ू ू
सािन�यात एके िदवशी एक लहान रोप उगवले. ित�या स�या सोय� यांनी ते 
जपले. रोप मोठे झाले. �याला एक फल उमलले...... एक फल अनेक फले ! �या ू ू ू
फ लाला ितचे जगंलातील बधं बांधव ‘�यॅली’ असे �हण लागले.ु ू ू ू

‘सांग मा�या लाड�या राणी ! ‘

�यॅली आता राजधानीत राह� लागली. सार ेऐ�य� , �ेम यात ती �हाऊन ू
िनघत होती ! तरी दखेील ितला ित�या स�या-सोब�यांची आठवण येतच 
रािहली. पश-प�ांची गाणी, न�ांची खळखळ, ती पव�ते िशखर े�यॅलीला असे ु ू
वाट लागले क� सगळे आप�याला बोलावीत आहेत.ू

�यॅली मनात ग�धळन गेली. ितचे �दय गलबलन आले. ती उदास उदास राह� ू ू ू
लागली. ित�या मनाची शांती नाहीशी झाली. अ�व�थतेचा प�रणाम ित�या 
दहेावर िदस लागला. िदवस� िदवस ती कोमेज लागली. आजारी झाली. ती ू ू
िफक� िदस लागली. जग�याची इ�छाच नरली.ू ु

राजकमारा�या सां�वनाचा काही एक प�रणाम झाला नाही. ती आणखीनच ु
खंग लागली. अखेर जवळ आलेली िदसताच ती क�हत कंथत �हणाली.....ू ु
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कणी एके काळी आ�दवे स�ी िनमा�ता बाईमी यांनी पशप�ी, जलचर, ु ृ ु
क�टक, फले,व� अशी सारी स�ी िनमा�ण केली. परतं ही सारीस�ी िच�ासारखी ु ृ ृ ु ृ
�त�ध होती. िनज�व होती. या स�ीत चैत�य नस�यामळे जिमनीतन रोपांना ृ ु ू
अकंर फटत न�हते. त�यातील पा�यावर बफा�चे दाट थर अस�यामळे जलचर ू ु ु
बिंदवान झाले होते. अितथंडीमळे प�ी गारठले. �यामळे पशप�ी गहांम�ये ु ु ु ु
लपन रािहले ! स�ी िनमा�ता बाईमीला काळजी वाट लागली. सय�दवेता ’यी’ ृू ू ू
अनेक काळांपासन गाढ झोपली होती. बाईमीने तेजोदवेता ’यी’ला हाक मारली, ू
’हे दवेते, ऊठ आिण प�वीवर ये. प�वीवर तला खप काम आहे, लवकर ये ! ृ ृ ु ू
बाईमीचा आवाज ऐकताच तेजो दवेतेने डोळे उघडले आिण प�वीवर दाटलेला ृ
दाट का�या अधंाराला िचरीत प�वीवर उतरली. ृ

तेजोदवेतेचे पाऊल प�वीवर पडताच धरतीचे �दय आनंदाने खालीवर ृ
होऊ लागले. प�वीचे अतंरगं चैत�याने उमल लागले. जिमनीतील रोपे, व�, ृ ृू
गवत, फले सारचे चैत�याने डोलत डोलत हष�भरीत नजरनेे ‘यी’कडे पाह� ु
लागले. सारी स�ी उमल-फल लागली. सफल झाली. स�ीने भा�या, फळे, ृ ु ृू ू
धा�य, फले, फळांचा कोश उघडा केला ! या चैत�याने बाईमीला खप आनंद ु ू
झाला ! बाईमीने तेजोदवेतेला तळी, न�ा, सम�ावरही िफरावयास सांिगतले. ु
तेजोदवेते�या �काश-िकरणा�या उ�णतेने बफ�  िवतळले. जलचर म� झाले ु
पा�यात पोह� लागले ! सग�यात शेवटी तेजोदवेता गहां�या �वेश�दाराशी गेली. ु
तेजोदवेते�या उ�ण िकरणांमळे थंडीने गारठलेले पशप�ी, िकटक चैत�यमय ु ु
झाले. गहेबाहेर िहडं-िफ� लागले. सारी जीवस�ी सजीव झालेली पाह�न ु ू ृ
स�ीिनमा�ता बाईमी आनंिदत झाला.ृ

(ऑ��ेिलयन लोककथा)

3.13 yaa_ ta[jad[vataa
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(ऑ��ेिलयन लोककथा)

एका राजाची एक सदंर राणी होती. एका काव�याला ही राणी खप आवडत ु ू
होती. एके िदवशी राणी आप�या सहा दास�सोबत रानात पांढर ेसरवटं शोधीत ु
हो�या. काव�याने पािहले आिण काव�याला एक य�� सचली. काव�याने ु ु
सरवटंाचे �प घेतले. रानातील दाट झडपात लपन बसला. राणी�या दास�नी ु ु ू
सरवटं पकड�यासाठी साधे लाकडी गळ टाकले. परतं या सा�या लाकडी ु ु
गळात सरवटं अडकलाच नाही. काही वेळाने राणीने सदंर हाडांचा गळ ु ु
बनवला. आिण काय आ�य� या हाडां�या सदंर गळात कावळा अडकला. राणीने ु
�णभराचाही िवलंब न करता गळ जवळ ओढला. पापणी लवते न लवते तोच 
सरवटंाचे एका रा�सात �पांतर झाले आिण रा�साने राणीला पळवन नेले. ु ू
रानात रािहले�या सहा दासीही आकाश मागा�ने उडन गे�या. �याच कि�का ृू
होत.

3.14 3.14 3.14 kkk&&& iii◄◄◄kkka a a naHaPaacaa_ naHaPaacaa_ naHaPaacaa_ gaaeVogaaeVogaaeVo



 गो���या गुहेत   ।   301 

paSau paHyaa/cyaa gaaeVoa_

paSau paHyaa/cyaa gaaeVoa_paSau paHyaa/cyaa gaaeVoa_paSau paHyaa/cyaa gaaeVoa_

४.६. वेडया कासवाची गो�्

४.२. ससा आिण कासव शाळेला िनघाले

४.४. सशाच ं �दय

४.१. चतर कासवु

४.३. ससा आिण  कासव शाळेला िनघाले - २

४.७. कावळेराव

४.९. माकडांची शाळा

४.५. कासव अ�वल शय�त

४.८. ढम ढम ढमाऽऽक ु ु ु

४.१० राजा, ससा आिण माकड

444

 गो���या गुहेत   ।   301 

305

307

312

314

317

320

322

327

330

333



302   ।   गो���या गुहेत

paSau paHyaa/cyaa gaaeVoa_

४.२४. मोती पोव�याची गो�

४.२५. गाईचें सै�य

४.२७. गायक गाढव

४.१९. बी�हर आिण साळू

४.२१. द� िसहंु

४.२२. िसहं आिण चम�कार

४.२३. िसहं आिण ससा

४.२०. क�बडयाचा तरा् ु

४.२६. बैल आिण खेचर 

४.२८. उडणा�या ह�ीची गो�

४.१६. आळशी उंट आिण ह�शार को�हा

४.१७. वेडा मगर आिण ह�शार को�हा

४.१४. मख� को�हाू

४.१८. साळ�दर आिण को��ाची गो�

४.११. कासव आिण माकड

४.१३. चतर को�हाु

४.१५. झाडावर चढणारा को�हा

४.१२. कळीचा माकड

335

338

341

343

345

348

350

351

354

356

360

363

373

377

379

382

387

390



 गो���या गुहेत   ।   303 

paSau paHyaa/cyaa gaaeVoa_

४.३६. अशंची मासेमारीची मोहीमु

४.३०. ह�ी िश�ाचार िशकतो

४.३२. िचमणीचा दाणा

४.३३. बोरोली िपकली गांडोली शेकली

४.३१. ह�ी आिण ससा

४.३४. दोन बेडक िम�ांची गो�ू

४.३५. सागर आिण सम� प�ीु

४.२९. ह�ी आिण पाऊस

४.४०. वांदर, उंिदर, मांजर, चानी व कांडेचोर यांची गो�

४.४४. मलगा आिण अ�वलु

४.४५. दहा पायांचे अ�वल

४.४६. पांढ�या अ�वलाची गो�

४.४१. गोगलगाई बारशाला जातात

४.३८. घारीचे बाळ

४.४३. आभाळातला िजराफ

४.३७. मोठया अडंयाची छोटी गो�् ्

४.४२. पिहला झे�ा

४.३९. खोल िकती आहे? 426

428

430

432

435

436

443

445

391

394

396

399

402

403

406

411

417

419



304   ।   गो���या गुहेत

paSau paHyaa/cyaa gaaeVoa_

४.४७. अ�वलाचे आदराित�य करणारा माणसू

४.५२. भा�यवान प�ी

४.५०. बलबल बोलतोु ु

४.५१. याक

४.५३. भतदया आिण मै�भावू

४.५४. कठीण समय येता कोण कामास येतो

४.४९. कांचीलचे  चातय�ु

४.४८. कांचील आिण मगर

४.५९. िचमकली इसापनीतीु

४.५६. बगळा आिण खेकडा �ांची गो�

४.५८. स�य क�े महाराजु

४.५७. िचमणी व कावळा

४.५५. लहान असती महान

457

462

466

470

486

489

492

497

500

505

508

510

513



 गो���या गुहेत   ।   305 

paSau paHyaa/cyaa gaaeVoa_

4.1. cataur kasava4.1. cataur kasava

एवढयात एक लबाड को�हा काही खायला िमळते का या िवचाराने ्
तलावाजवळ आला. दोन िदवसांपासन पोटभर अ�न न िमळा�याने तो मोठी ू
िशकार शोधत होता. एवढयात �याला िचखलात काही तरी हल�यासारखे ्
िदसले. �याने पटकन झडप घालन कासवाला पकडले. कासवाने आपले अगं ् ू
आत खेचन घेतले. को��ाने कासवाला चाव चाव चावले. पण काही के�या ू
�याचे तकडे होईना! को��ा�या ता�यातन �वत:ची सटका क�न घे�यासाठी ु ू ु
कासव को��ाला �हणतो, “को�हेदादा, मी उ�हाने वाळन खाक झालो आहे. त ू ू
मला पा�यात िभजत घाल, नरम झा�यावर मग मला खा.” को�हाही भकेने ु
�याकळ झाला होता. पण काय करणार? कासवाला �याने उचलले आिण ू
पा�याजवळ घेऊन आला. चतर कासवाचे काम झाले. पण को��ा�या ु
ता�यातन �वत:ची सटका कशी करायची? कारण को��ाने कासवाला ू ु
पा�यात ठेवले असले तरी �यावर पाय ठेवन तो उभा होता.ू

4.1. cataur kasava
(तापीकाठ�या लोककथा)

पावसा�यात आनंदाने जीवन जगणा� या कासवाचे उ�हा�यात िकती हाल 
होतात, िवचा� नका. कडक उ�हा�याचे ते िदवस होते. जवळ जवळ सगळेच 
तलाव सकन कोरडे झाले होते. एका तलावात थोडासा िचखल होता. तेथे ु ू
असलेले खेकडे मटकवन थंडा�यासाठी कासव �या िचखलाला िचकटन बसले ू ू
होते. 

बराच वेळ कासव काही बोलत नाही असे बघन को�हा �हणाला, “का र ेू
कासवा, अजन नरम झाला क� नाही.” �यावर चतर कासव �हणाले, “पण� धड ू ु ू
नरम झाले, पण त पाय ठेवला तेवढा भाग िभजायचा रािह�याने कडक रािहला. ू
त मा�या शरीरावरचा पाय काढन घे. सगळे शरीर नरम झाले क� तला खायला ू ू ु
मजा येईल. काढतोस का पाय?”
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�यावर को��ाला आप�या हातातील िशकार गे�याचे द:ख झाले. ु
उपाशीपोटी आणखीनच पोटात खडडा पडला. तरीही तो कासवावर िचडत ्
�हणाला, “दगाबाज कासवा, मा�यावर तंगडी क�न पळन गेलास काय ! त ू ू
ख� या िहमंतीचा असशील तर आता बाहेर येऊन दाखव. तझा फडशा पाडतो ु
क� नाही बघ.” �यावर दात काढत कासव �हणाले, “अर!े मी कडक होतो ते�हाच 
का नाही मला खा�ले. �वत:ला फार ह�शार आिण चतर समजतो ना! पण कबल ु ु
कर मी त�यापे�ा चतर आिण ह�शार आहे क� नाही ? अर ेइतका वेळ त�या ु ु ु
ता�यात असनही तला मला खा�याची अ�कल सचली नाही. आता भोग ू ु ु
आप�या अ�कलेची फळं! आता जा आिण खा खेकडे-बेडकं, हा ह�शार कासव 
चालला पळन !”ू

(सनंदा पाटील : तापीकाठ�या लोककथा)ु

भकेने �याकळ झाले�या को��ाला कासवाला के�हा खाऊ आिण के�हा ु ू
नाही असे झाले होते. को��ाने कासवावर दाबन ठेवलेला पाय काढताच ू
कासव सळकन पा�यात सरकले आिण आपली मंडक� बाहेर काढन �हण ् ु ू ू
लागले, “राम राम को�हे दादा, मी िनघालो.”
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4.2. sasaa AaiNa kasava SaaLelaa inaGaalae4.2. sasaa AaiNa kasava SaaLelaa inaGaalae

ससा आिण कासव हे दोघे जण शेजारी-शेजारी राहत होते. हे दोघेजण 
एकाच शाळेत व एकाच वगा�त िशकत होते. कासव घरातन लवकर िनघायचे पण ू
स�या�यानंतर शाळेत पोहचायचे. ससा घरातन लेट िनघायचा तरीपण ू
कासवा�या अगोदर शाळेत पोहचायचा. स�याचा पळ�याचा �पीड जा�त 
होता. परतं कासवाचा पळायचा �पीड कमी होता. कासव हे खप हळहळ ु ू ू ू
पळायचे. �याला जोरात पळता येत न�हते. व स�याला जोरात पळता येत होते. 
�हणन ससा �वतःला खप शहाणा समजत होता. �याला असे वाटत होते क�, ू ू
आप�यापे�ा कोणीही जोरात पळ शकत नाही. कासव तर आप�या समोर ू
काहीच नाही असे �याला वाटत होते. शाळेत गे�यावर ससा कासवाची िटंगल 
उडवायचा. कासवपण गपचप बसन राहायचे. कासव स�याला काही बोलत ु ू ू
न�हते. ससा कासवाला रोज �हणायचा क�, "त दररोज जॉिगगं कर. �हणजे त ू ू
जोरजोरात पळ शकशील." हे ऐकन कासव व ससा शाळा सट�यावर घरी ू ू ु
परतायचे. ससा नेहमी कासवा�या पढे राहायचा. कधीच तो �या�या मागे राहत ु

4.2. sasaa AaiNa kasava SaaLelaa inaGaalae

[ ससा आिण कासव यां�या शय�तीची गो� त�हा आ�हाला सव� प�रिचत ु
आहे. राम गणेश गडकरी यां�या ‘िचमक�या इसापनीती’त ही बीजकथा या ु
स�ंहात िदलेली आहे. पहा (४.५९) न�या सदंभा�त नवी भर घालन अनेकांनी ू
या बीजकथेचा आपाप�या प�तीने िव�तार केला आहे. शालेय िव�ा�या�नीही 
या बीजकथेचा केलेला िव�तार यापढील तीन कथांम�ये िदला आहे. या ु
िव�तार कथांमधन मलांना शय�तीपे�ा िकंवा �पध�पे�ाही मै�भाव मह�वाचा ू ु
वाटतो आिण �यामळेच �ा कथा पारपं�रक कथेपे�ा कशा वेग�या आहेत ते ु
पहा. ]
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एके िदवशी ससा आिण कासव शाळेत जायला िनघाले. ससा शाळेचा 
गणवेश घालन आप�या द�रात वही, प�तके भ�न घराला कलप लावन ू ु ु ू ू
कासवाकडे गेला. ते�हा कासवाचे काहीही आवरलेले न�हते. कासवाला माहीत 
न�हते क� आजही आपली शाळा आहे. �याला असे वाटत होते क� आपण जर 
शाळेत गेलो तर आजही ससा आपली िटंगल उडवेल. �हणन कासव शाळेत ू
जायला तयार न�हते. पण ससा कासवाकडे आला. �हणन कासवाने लवकर ू
जेवण केले व गणवेश घातला. नंतर शाळेचे प�तके व वही भ�न द�र तयार ु
केले. स�याला बसन-बसन बोअर झाले होते. कासवाने एक-दोन तास ू ू
आवरायला लावला होता. कासवामळे स�यालास�ा आता शाळेला वेळ झाला ु ु
होता. कासवाने आपले द�र घेतले व घराला कलप लावन शाळेत जायला ु ू ू
िनघाले. स�याला पटले क� आता शाळेला वेळ झाला आहे. आपण असे हळहळ ू ू
चाललो तर आपण शाळेत लेट पोहच. तेवढयात कासव �हणाला, "आपण दोघे ्ू
�र�ा क�न �र�ावा�याला दहा पैसे दऊेन शाळेत जाऊ. �हणजे आप�याला 
शाळेला लेट होणार नाही. " स�याला कासवाचे �हणणे आवडले नाही. ससा 
कासवाला �हणाला, "अर े दहा पैसे कमवायला िकती क� करावे लागतात 
माहीत आहे का तला" मग ते दोघे परत चालायला लागले. चालता-चालता ु
स�याला अशी एक य� ती सचली क� िज�यामळे शाळेला लेट होणार नाही व ु ु ु
�र�ाचे दहा पैसेपण वाचतील. �या�यावर कासव स�याला �हणाले क� तला ु
माझी य� ती आवडली नाही तर मला पण तझी य� ती आवडणार नाही. ससा ु ु ु
�हणाला, "अर ेमी तर माझी य� ती सांिगतली पण नाही; तरी पण तला ती ु ु
आवडली नाही. ‘मी ती य� ती सांगणार नाही’ असे ससा कासवाला �हणाला. ु
ते�हा कासव �हणाला, "चल त तझी य� ती सांग आपण त�या य� तीनेच शाळेत ू ू ु ु ु
जाऊ." ते�हा स�याने आपली य� ती सांगायला स�वात केली. ु ु

स�याची य� ती अशी होती क�, "आपण इथन जर आप�या शाळेपय�त शय�त ु ू
लावली तर आपले पैसे वाचतील व लवकर शाळेत पोहच." कासवाला स�याची ू

नसे. �यामळे कासव नेहमी हरायचे. �या�या मागे राहायचे. ु
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ही य� ती आवडली. मग ससा आिण कासव या दोघांची शाळेपय�तची शय�त स� ु ु
झाली. ससा जोरजोरात पळ लागला. पण कासव हळहळ पळत होते. कासव ू ू ू
खप मागे रािहले होते. ससा जोरजोरात पळत असताना पढे एक मोठा िस�नल ू ु
आला. ससा �या िस�नलवर थांबन रािहला होता. िस�नल सट�यावर ससा ू ु
िनघाला. पण कासव मागे रािह�यामळे ते िस�नल पार क� शकले नाही. दस� या ु ु
बाजचे िस�नल सटले होते. तेवढयात पिहला िस�नल सटला. कासव िस�नल ्ू ु ु
ओलांडत होते. िस�नल ओलांड�यावर कासव हळहळ पळ लागले. ते�हा ू ू ू
एकदम जोरात वादळी पाऊस स� झाला. पाऊस जोरजोरात कोसळ लागला. ु ू
िवजा चमक लाग�या. कासव एका �चडं मोठया आ�ंया�या झाडाखाली ्ू
जाऊन बसन रािहले. ते पाऊस जा�याची वाट पाहत होते. पण पाऊस काही ू
थांबत न�हता. इकडे कासव येत नाही �हणन ससा घाब�न गेला होता. ू
स�याला वाटले क� कासव हरवले आहे. ससा �या र��यानी आला �या 
र��यानी परत जाऊ लागला. ससा िस�नलजवळ आ�यावर �याला िदसले क� 
कासव एका �चडं मोठया आ�ंया�या झाडाखाली बसले आहे. ते कासव ्
घाबरलेले होते. ससा कासवाजवळ आला ते�हा कासवाला थंडी वाजत होती. 
ससा जोरात पळत-पळत घरी गेला व कासवासाठी छ�ी व आप�यासाठी 
रनेकोट घेऊन कासवाजवळ आला. कासवाला छ�ी िदली व स�याने रनेकोट 
घातला. मा� कासवाला रनेकोट आवडला होता. कारण रनेकोटमळे काही ु
पाऊस लागत नाही व थंडी वाजत नाही. पण ससा तो रनेकोट दते न�हता. 
कासव दःखी झाले होते. स�याला कासवाचे दःख सहन झाले नाही. स�याने ु ु
आप�या अगंातन तो रनेकोट काढला. कासवाला िदला. आिण स�याने ती छ�ी ू
घेतली. कासवाला आनंद झाला. व तेवढयात पाऊस थोडा कमी झाला होता. ्
�या दोघांची शय�त परत स� झाली. आता ते दोघे िमळन शाळेत पोहचले. ु ू
कासव व ससा दोघे जण खप खष होते. �या शय�तीत कोणीही िजकंले नाही. ती ू ू
शय�त पण� झाली नाही. ससा �हणाला, "आपण आता आपली शय�त उ�ा ू
सकाळी पण� क�." जो उ�ा सकाळी लवकर उठेल आिण सव� गणवेश व द�र ू
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वगा�त आ�यावर दोघेही आपापली �तती क� लागले. �यांची शाळा सटली ु ु
ते�हा दोघेजण घरी जायला िनघाले. ससा आिण कासव या दोघांम�ये आज 
परत शय�त स� झाली होती. ससा जोरात पळत होता आिण कासवपण जोरात ु
पळत होते. पळता पळता स�याचा पाय मरगळला. �याचा पाय खप दख ु ू ूु
लागला. �या�या पायात ठणका होव लाग�या. ते�हा कासव स�याला ू
डॉ�टरांकडे हॉि�पटलम�ये घेऊन गेला. डॉ�टरांनी कासवाला सांिगतले क�, 
"स�या�या पायाचे ऑपरशेन करावे लागेल." हे ऐकन कासवाला ध�का बसला. ू
कासवाने डॉ�टरांना सांिगतले क�, त�ही स�या�या पायाचे ऑपरशेन क�न ु
टाका. स�याला पाया�या ऑपरशेनसाठी र� ताची गरज लागणार आहे. �याचे 
र� त खप गेले आहे. �याचे हाड मोडलेले आहे. ते�हा कासव डॉ�टरांना ू
�हणाला त�ही मा�या पायाचे हाड �या�या पायाला लावा. �यां�यामधील हे �ेम ु

भ�न शाळेत पोहचेल तो ही शय�त िजकेंल. असे �या दोघांचे ठरले. पाच 
तासांनी �यांची शाळा सटली. दोघे जण घरी जायला िनघाले. ु

दोघे जण आपाप�या घरी गे�यावर आपापला अ�यास क�न, जेवण क�न 
दोघे जण लवकर झोपले. रा� उलटली. दस� या िदवसाची सकाळ उजाडली. ु
दोघे जण सकाळी लवकर उठले. आघंोळ क�न आपापला शाळेचा गणवेश 
घालन आप�या द�रात वही, प�तक भ�न घरा�या बाहेर पडले. ससा आिण ू ु
कासव यां�यात परत शय�त स� झाली. मा� आज ससा व कासव दोघेही ु
जोरजोरात पळ लागले होते. कासवपण आज जोरात पळत होते. कासवाला ू
आज शय�त िजकंायची होती. व स�याला पण आज शय�त िजकंायची होती. 
ससा व कासव हे दोघेजण मोठया िस�नलपय�त जोरात पळत आले. �यांना ्
वाटले क� आपण हा िस�नल ओलांडन जाऊ. पण तसे झाले नाही. ससा, ू
कासव �या र��यांनी आले तो र�ता बदं झाला. व दसरा रोड सटला. ससा ुु
आिण कासव दोघेजण तो र�ता बदं होईपय�त थांबन रािहले. पण �यांचा वेळ ू
कमी रािहला होता. जे�हा �यांचा रोड सटला ते�हा दोघेजण पळत-पळत शाळेत ु
गेले. ससा व कासव दोघेही िजकंले होते. 
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पाह�न डॉ�टरांनी �याचे ऑपरशेन फकटात क�न िदले. मग स�याचा पाय नीट ु
झा�यावर कासवाने �याला घरी नेले. कासवाने �याला औषधे, गो�या आणन ू
िद�या. �या�यामळे �यांची मै�ी जमली व ते दोघे कधीही शय�त लावत न�हते. ते ु
आनंदाने शाळेत जाऊ लागले. 

: �ेन टॉिनक मािसक, ऑ�टो-नो�ह�बर २००६)
(िव�म नामदवे गांगड�, इ. ९वी ब रव��नाथ िव�ालय, नािशक ु
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ससा आिण कासव �हट�यावर आप�या डो�यांसमोर एकच गो� उभी 
राहते ती �हणजे 'ससा व कासवाची शय�त'. पण माझी गो� यापे�ा िनराळीच 
आहे बर ंका. 

एक जगंल होतं. �या जगंलात ससा व कासव हे दोघे घिन� िम� राहत होते. 
�याच जगंलात एक शाळा होती. ते दोघे �या शाळेत सकाळी बरोबर जात असत. 
ससा टणटण उडया मारत पढे िनघन जाई. तर कासव मा� हळहळ जात असे. ्ु ु ु ू ू ू
�यामळे �याला शाळेत िश�ा होत असे. असे खप िदवस घडले. सशाने ु ू
कासवाची मै�ी सोडन िदली व दोघेजण �वतं�पणे शाळेत जाऊ लागले. असेच ू
िदवस उलटत गेले. 

एके िदवशी अचानक ह�ी सर वगा�त येऊन �हणाले क�, आप�या वगा�ची 
सहल जाणार आहे. हे ऐकन सग�या �ा�यांना आनंद झाला. पण ह�ी सरांनी ू
लगेच नमद केले क�, ही सहल केवळ मजा कर�याची नसन शै�िणक सहल ू ू
आहे. �यात त�हाला अनेक वन�पत�ची मािहती िमळवायची आहे. सग�या ु
�ा�यांनी ही गो� मा�य केली. 

दोनचार िदवसांनी सहल िनघाली. ��येकाने आप�याबरोबर �वतः�या 
आवडीचा खप खाऊ घेतलेला होता. िशवाय मािहती िलिह�यासाठी जवळ ू
वही-पेनस�ा ठेवले होते. हसत-खेळत, गाणे गात सहल िनघाली. बसम�ये ु
सगळे गा�या�या भ�डया खेळ लागले. माकडाने तर च�क भीम�पी �तो� ् ू
�हटले. �याचे बघन कासवाने सग�या दवेांचे एकि�त असलेले एक भजन ू
�हटले. शेवटी ह�ी सरांनी सग�यांना गणपती अथव�शीष� िशकवले. असे करता 
करता ते सहली�या िठकाणी �हणजेच आनंदवनात पोहचले. तेथे सग�यांनी 
िमळन िमसळन सहभोजन केले. थोडयाशा िव�ांतीनंतर ह�ीसरांनी ्ू ू
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सकाळी पिह�यासारखाच ससा कासवाला बोलवायला आला. �याने ती 
फळी कासवाला िदली. र��याने कासवाला �या फळीवर चढायला व �या�या 
आधार ेचालायला सांिगतले. अशा �रतीने कासवाचा �केिटंग बोड� तयार झाला 
व ससा आिण कासव रोज शाळेत जाऊ लागले. दोघेही बरोबर व वेळेआधी 
शाळेत पोहच लागले. तेस�ा शाळेची पिहली घटंा हो�याचा आत. ू ु

ससा व कासव एका त�याजवळ जाऊन पोहचले. त�याजवळ असलेली 
वन�पती तोड�यासाठी ससा जवळ जाताच �याचा पाय घसरला आिण तो 
त�यात जाऊन पडला. सशाला पोहता येत नस�याने तो गटांग�या खाऊ 
लागला व मोठमोठयाने ओरड लागला. �याचा आवाज ऐकताच कासव ् ू
त�यापाशी आले. �याने आप�या जीवाची काळजी न करता पा�यात उडी 
मारली. तो पोह�यात पटाईत अस�याने �णात �याने सशाचे कान ओढन ू
�याला बाहेर काढले. कासवाशी वाईट वाग�याब�ल सशाने कासवाची माफ� 
मािगतली. नंतर दोघेजण सरांकडे गेले. घडलेली हक�गत ऐकन सरांनी ू
कासवाचा गौरव केला व सग�यांपे�ा जा�त व िविवध वन�पती एकि�त जमा 
के�याब�ल याच जोडीचा गौरव केला.

(�ेया शांताराम भानोसे, इ. ७वी अ मा.रा.सारडा क�या िव�ामंिदर, नािशक

ते सगळे �यां�या जगंलात पोहचले व झोपी गेले. मा� सशाला झोप आली 
नाही. �याने कासवाला भेटव�त द�ेयाचे ठरिवले. �याने एक लाकडाची लांब ू
फळी घेतली. लाकडाचा एक गोल तयार केला. तो �या फळीला जोडला. �याने 
असे चार गोल कापले व ते फळीला लावले. 

: �ेन टॉिनक मािसक, ऑ�टो-नो�ह�बर २००६)

सग�यांना बोलावले आिण दोन-दोनचे गट पाडन िदले. आिण काय आ�य�, ू
सशा�या जोडीला कासव आले. सरांनी �यांना िविवध वन�पती गोळा करायला 
सांिगतले. 
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कोणे एके काळी सम�ा�या तळाशी एक महाल होता. या महालात िविवध ु
�कारचे मासे, कासव आिण साप राहत असत. एके िदवशी सापांचा राजा 
पोटदखीमळे इकडेितकडे सरपटत होता. िदवसरा� वेदना अस� झा�यामळे ु ुु
तळमळत होता. �या�या कटंबातील राजकमार, राजक�या, राणी, �धान ु ु ु
सगळेच काळजी क� लागले. काय कराव ंकणालाच काही सचत न�हते आिण ु ु
राजा�या वेदनाही कणाला बघवत न�ह�या. �धान �हणाले, ”आपण आपले ु
म�य राजवै� माशाला बोलाव.” राजवै�ांनी राजाची नाडी पािहली आिण ु ू
�हणाले, ”महाराजांना सशाच ं�दय उकडन खायला िदलं तर लवकर आराम ू
पडेल.”

कासव सम�ातन वर जिमनीवर आलं. हळहळ समोर िदसणा� या पव�ता�या ु ू ू ू
िदशेने चाल लागलं. वसतं ऋतचा काळ अस�यामळे िजकडे ितकडे िहरवळ ू ू ु
होती. फळं-फलं बहरलेली होती. प�ी, फलपाखर ं िभरिभरत होती. ु ु
अवतीभोवती हरीण, माकडं, िच�े, ह�ी, वाघ, इ. �ाणीही िदस लागले. ू
ितत�यात िहरवळीवर एक सदंर गबगबीत पांढरा श� ससा िदसला. कासवाने ु ु ु ु
सशाला नम�कार केला. ”ससोबा, अशा या सदंर िहरवळीवर आपली भेट ु

ससा आण�यासाठी कासवाला सांग�याच ंठरलं. कारण कासव पा�यात 
आिण पा�याबाहेरही िजवतं राह� शकतं. राजासाठी काम कर�याची सधंी िमळते 
आहे, याचा कासवाला िवशेष आनंद झाला. राजाचा िनरोप �यायला कासव 
आला आिण कामिगरी यश�वीपणे पार पाडीन असा सग�यांना िव�ासही 
िदला. याच वेळी राजालाही खप आनंद झाला. राजा �हणाला, ”कासवा, फार ू
पव� तझे आजोबा सशाबरोबरची धाव�याची शय�त िजकंले होते. जा, ू ु
मा�यासाठी ससा घेऊन ये, आम�या सग�यां�या तला शभे�छा आहेत!”ु ु

(को�रयन लोककथा)

4.4 saSaaca/ ♫dya
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झाली, खप खप आनंद झाला आहे.” ससा �हणाला, ”मी जगातील जवळ जवळ ू ू
सग�या �ा�यांना भेटलो आहे; पण त�यासारखा िविच� �ाणी काही पािहला ु
नाही. तझे पाय कसे तर िबनबोटांचे! मान कशी तर सतत हलणारी! पाठ कशी ु
तर दगडासारखी टणक! एखादा दगडाचा वाडगाच जण! काय �हणायच ंआहे ू
तला?” खर ं तर कासवाला फार राग आला होता. पण राजाने सोपवलेली ु
कामिगरी फ�े कर�यासाठी कासवाने राग िगळला. शांत झाला आिण �हणाला, 
”मी कासव, माझी पाठ जरी दगडासारखी टणक असली तरी ित�यामळे मी ु
पा�यात राहतो, मनात आलं तर जिमनीवरही िफ� शकतो. मी खप लांबवरच ंू
पाह� शकतो. सम�ात�या सग�या सजीव �ा�यांचा मी कॅ�टन आहे! ससोबा, ु
जगातले सगळे �ाणी पािहले आहेस, अस ं�हणतो �हणन िवचारतो, सम�ातले ू ु
�ाणी, वन�पती, सम�सप�, �यांचा महाल पािहलास का? नसेल बिघतला तर ु
चल, बस मा�या दगडा�या टणक पाठीवर आिण बघ सागराची नवलाई!”

सशाने िवचार केला, खरचं सागर, सागरतळ आपण पािहलाच नाही. कासव 
�हणतं आहे तर बघ एक नव ंजग. कासवा�या पाठीवर ससा बसला. कासव ू
खोल सम�ात सशाला आप�या राजा�या महालात घेऊन आला. एका ु
िसहंासनावर एक क�प रा�सासारखा सप� पाह�न ससा घाबरला. ु

”ए िभ�ोबा, िच�लर, िचमरडया मी या सम�ाचा राजा आहे. डोळे भ�न ्ू ु ु
सागराची नवलाई पाह�न घे. कारण थोडयाच वेळात मला तझ ं�दय उकडन ् ु ू
खायच ंआहे. आमचे राजवै� मासेराव यांनी सांिगतलं आहे क� सशाच ं�दय 
उकडन खा��यािशवाय पोटदखी थांबणार नाही आिण �हणनच आमचे ू ूु
कासवराव तला येथे घेऊन आले आहेत”ु

आपण आता मरणार या क�पनेने ससा थरथर काप लागला. राजा �हणाला, ू
”ए ससोबा, बघ, तझ ं�दय काढ�यावर तझ ंशव (मत शरीर) रशेमी कापडात ु ु ृ
ठेव�यात येईल. एका सो�या�या पेटीत ठेवलं जाईल आिण ही पेटी फळां�या 
बागेत पर�यात येईल. �याजागी चांगलं �मारक बांध, तझा फोटो लाव. अनेक ु ू ु ू
शतकं तझी ही �मती जपली जाईल. कारण त एका राजाचे �ाण वाचवणार ु ृ ू
आहेस. कधीतरी एखादा िशकारी िकंवा व�य �ा�यांच ंत भ�य झाला असतास ू
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”खर ंसांगतो आहेस का? राजा �हणाला. महाराज कणा�याही उपयोगी ु
पड�यातच �ा�या�या जीवनाची साथ�कता असते. आिण आप�यासार�या 
महान राजासाठी �दय द�ेयात ही साथ�कता लाभत असेल तर मी कस ंखोटं 
बोलणार?” राजालाही ते पटलं. राजा कासवरावांना �हणाले, ”जा, लवकर जा, 
आिण �दयासह ससोबांना घेऊन या.”

ससोबा मागे वळन �हणाले, ”कासवासारखा मख� कासवच. अर ेकासवा, त, ू ू ू
तझा राजा, त�ही सगळे मख� आहात! अर,े अस ं�दय काढन कणी िहडं-िफ� ु ु ू ू ु ू
शकतं का? आिण कणाच ं�दय खाऊन कणाचा म�यही टळ शकत नाही. ु ु ृ ू ू
म�यला राजा असो वा रकं, माणस असो वा �ाणी सगळे सारखेच असतात. ृ ू ू
�यामळे आप�या गावाला जा आिण राजाला आप�या म�यला आिलंगन ु ृ ू
द�ेयाची तयारी ठेवायला सांग. झाडाची जनी पानं गळतात आिण चै�ात नवी ु
पालवी येते. �ािणस�ीतही एक �ाणी गेला क� दसरीकडे दसरा �ाणी ज�माला ृ ु ु
येतो, हे स�ीच� समजन घे. �हणजे प�हा असा मख�पणा कर�याची वेळ येणार ृ ुू ू
नाही.”

ससोबा तडक कासवा�या पाठीवर बसले आिण सम�िकना� यावर आले. ु
पाठीव�न उडी मा�न ससोबा दड�या चालीने आप�या िहरवळीकडे िनघाले. ु

कासव ससोबाला �हणाले, ”ससोबा �दय घेऊन लवकर ये.”

�यापे�ा तला अशा या मरणाची सधंी िमळा�याब�ल त दवेाचे आभार मान!” ु ू
अस ं सशाला समजाव�यावर राजाने आप�या सहका� यांना सशाच ं �दय 
काढ�यास सांिगतले. सहकारी पढे आले. ु

तेवढयात ससोबा �हणाले, ”मा�यामळे एका राजाला जीवदान िमळत ् ु
असेल तर मी ज�र माझ ं�दय दईेन. खरतंर मला �याचा आनंदच आहे. पण मी 
सहज िहरवळीवर िफरायला आलो होतो. माझ ं�दय मी सरि�ततेसाठी लपवन ु ू
ठेवत असतो. कासवदादांनी मला ही सगळी क�पना िदली असती तर मी �दय 
घेऊनच इकडे आलो असतो.”
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िहडंता िहडंता ते अ�वल एका मोठया गोठले�या तलावा�या काठी ्
पोहोचले. गोठले�या तलावा�या बफा�तन त�ड बाहेर काढले आहे, असे एक ू
कासव �या अ�वलाला िदसले. �या ज�या िम�ाला कोण�याही �कारचे ु
अिभवादन न करता ते आढयताखोर अ�वल मोठयाने ओरडन �हणाले, ’हाय ! ् ् ू
अहो हळराव, काय बघताहात ? कठं ल� आहे ? ‘कासवाला राग आला. ु ु
अ�वलाकडे िमटिमट बघत ते �हणाले, “मला हळराव त का बर ं�हणतोस ?’ हे ु ू
ऐक�यावर तर �या अ�वलाला जा�तच चेव चढला. अ�वल कासवाला 
�हणाले, अर ेसव� �ा�यात सवा�त मंद �हणजे त ! मग तला हळराव �हणायचे ू ु ु
नाही तर काय ? �यात काय िबघडले ? त आहेसच मळी सवा�त मंद. �हणन ू ु ू

[ कासव-अ�वल शय�त ही पळ�याची शय�त आहे. भारतीय लोककथेतील 
ससा-कासवाची पळ�याची शय�त इथे आठवणे अगदी �वाभािवक आहे. दो�ही 
कथांत मंदगती कासव कायम आहे. �पध�क मा� बदलला आहे. एका िठकाणी 
अ�वलासारखा शि�मान �ाणी आहे, तर दस� या िठकाणी सशासारखा ु
चपळाईने पळणारा �ाणी आहे. घम�डी �वभाव मा� दो�ही कथांत आहे आिण 
उतरलेली घम�डही दो�हीकडे आहे. कासवाचे चातय� आिण यि�बाजपणाही ु ु
दो�ही कथांत कायम आहे. दोन वेगवेग�या स�ंकतीत क�पनांचे असलेले, हे ृ
साध�य� थ�क करणार ेिनि�तच आहे. ]

गोठवन टाकणा� या िहवा�या�या स�वातीचा काळ होता. सव�� खप बफ�  ू ु ू
पडला होता. सगळी डबक�,तळी आिण मोठे तलावही गोठन गेले होते. ू
अ�वलांनाही गोठवणारी थंड हवा होती. अशा हवेत उघडयावर उगाच िहडं नये ् ू
तर सपंण� गोठवणारा ’पांढरा िहवाळा’ सपेंपय�त गहेत झोप काढणे शहाणपणाचे ू ु
असते,अशी समज �याला अ�ाप यायची बाक� आहे, असे अ�वल उगाच 
गरगरत जगंलातन इकडन ितकडे िहडंत होते.ु ु ू ू
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हळराव ! अर,े त�याबरोबर जर कधी मी पळायची शय�त लावली असती, तर ु ु
तला मी कधीच मागे टाकन शय�त िजकंली असती !’ ु ू

अ�वलाची ही त�छतावादी भाषा ऐकन कासव शांतपणे �हणाले,‘िम�ा,ठीक ु ू
आहे. असे नसते बोल�यापे�ा आपण शय�तच लावन ठरव क� दोघांत कोण ु ू ू
अिधक चपळ आहे.’ अ�वलाने कासवाकडे एकदा बिघतले आिण ते 
�हणाले,‘ठीक आहे. पण आपली शय�त होईल कठे ?’ ु

कासव उ�रले, ‘उ�ा सकाळी याच तलावाकाठी आपण पळ�याची �पधा� 
ठेव. त तलावा�या काठाकाठाने पळत राहा आिण मी तलावा�या पा�यातन ू ू ू
पोहत राहीन.‘ अ�वल �हणाले,‘अर ेपा�यातन पोहताना त कसा िदसणार ? ू ू
कारण हा सव� तलाव बफा�ने भ�न जाऊन गोठला आहे.‘ कासव उ�रले, हे 
बघ,आपण असे क� या, गोठले�या तलावातील बफा�ला मी तलावा�या 
काठाकाठाने जागोजागी काही िविश� अतंरावर भोकं पाडतो. बफा��या 
खाल�या पा�यातन मी पोहतो. मी पोहतो आहे हे तला कळ�यासाठी ��येक ू ु
भोकात त�ड खपसन मी बाहेर काढीत जाईन �हणजे मी कठ�या भोकापय�तचे ु ू ु
अतंर कापीत पोहत पढेपढे चाललो आहे, हे तला समजत राहील. अ�वलाला ु ु ु
कासवाचे हे बोलणे पटले. अ�वल �हणाले, ‘ठीक आहे. मला मा�य आहे. उ�ा 
सकाळी आपली पळ�याची शय�त होईल.

दसरा िदवस उगव�यावर मग दसरहेी प�कळ �ाणी ही मजेशीर शय�त ुु ु
पाह�यासाठी जमा झाले. �या मोठया तलावा�या काठावर हे जमलेले �ाणी ्
एका रांगेत उभे रािहले. �यांना िदसले क� शय�ती�या तयारीने आलेले अ�वल 
जिमनीवर�या बफा�वर मनसो� लोळले. उठले. उडया मार�या. या �काराने ्
�याने शय�तीसाठी �वतःला तयार केले. मग सय� जे�हा ि�ितजावर हातभर वर ू
आला ते�हा �या मोठया तलावा�या झाले�या बफा�तन कासवाने डोके वर बाहेर ् ू
काढले. कारण ते बफा�खाली पा�यात होते. बफा�ला पाडलेले ते पिहलेच भोक 
होते. ितथनच शय�त स� होणार होती. �या पिह�या भोकातन डोके बाहेर ू ु ू
काढन ते कासव अ�वलाला �हणाले, ‘अ�वला, चल मी शय�तीसाठी तयार ू
आहे. मग अ�वलही लगबगीने शय�त िजथन स� होते �या जागी जाऊन उभे ू ु
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अ�यतं मानहानी झा�याने िनराशेने �या अ�वलाने दख� या पायांना कसेबसे ु
ओढत घर गाठले. मनाने आिण शरीराने ते इतके भयकंर थकलेले होते, क� घरी 
पोहोच�यावर �याला लगेच गाढ झोप लागली. सपंण� िहवाळा सपंन सखद ू ू ु
उ�हा�याची चाह�ल लागेपय�त ती गाढ िन�ा चालच होती !ू

(अ�ण �भणे : नॉथ� अमे�रकन इंिडय�स�या अ�वल लोककथा)ु

रािहले. शय�त स� कर�याची सचना िमळताच अ�वलाने ससाट धावायला ु ू ु
स�वात केली. बफा�त चौखर उधळ�याने �या�या पजंांनी सव�� बफ�  पडत होता ु ू
आिण धाव�याने �ासाचा वेग वाढ�याने �या�या नाकातन बाहेर पडणा� या ू
उ��वासांचे थंड हवेचे पांढ� या वाफेत �पांतर झाले होते. या वाफेचा पांढरा ढग 
�या�या डो�यावर तरगं लागला होता. इकडे पिह�या भोकातन त�ड बाहेर ू ू
काढणार ेकासव प�हा बफा��या खाली होते. �याचे कौतक होत होते. अ�वल ु ु
मा� शय�त पण�पणे हरले होते.ू

अ�वल आिण सव� �े�क�ाणी िनघन गे�यावर �या ह�शार आिण िवजयी ू
कासवाने आप�या मोठया पजंाने तलावा�या बफा�वर खणेची थापटी मारली. ् ु
या खणे�या थापटीचा अथ� बफा�खालील पा�यात असणा� या कासवांना बरोबर ु
कळला आिण डझनभर क�प िहरवी त�डं बफा�तील �या सव� भोकांमधन ु ू
एकाचवेळी द� �हणन एकदम �कट झाली ! ही डझनभर क�प िहरवी कासवे ू ु
�या िवजयी कासवाचे चलत भाऊ होते, �हणनच ते सव��या सव� िवजयी ु ू
कासवा�माणेच िदसत होते !

सव� भावडंांना पाह�न ते कासव उ�ारले,‘हे मा�या भावडंांनो,मी त�हा सवा�चा ु
आभारी आहे. सवा�ना सतत नावे ठेवणा� या �या उ�ाम आिण बढाईखोर 
अ�वलाला आपण सवा�नी आज चांगलाच धडा िशकवला आहे.‘ असे �हणन ते ू
िवजयी कासव हसले आिण �या�याबरोबर �या�यासारखी िदसणारी डझनभर 
कासवेही अगदी त�शीच हसली ! ते कासव हसन पढे �हणाले,‘अ�य �ा�यांना ू ु
आपण आज असेही दाखवन िदले आहे, क� कासव हा काही सव� �ा�यांतला ू
हळराव नाही.’ु
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4.6. vaeD¶a kasavaacaa_ gaaeVo4.6. vaeD¶a kasavaacaa_ gaaeVo

एक हसं दस-या हसंाला �हणाला, 'हे तळं लौकरच कोरडं ठणठणीत होईल, ु
आपण दसर ंतळे िकंवा नदी शोधायला हवी. आपण कं��ीवाकडं बोलन काही ु ूु
तरी ठरव या. �याचा िवचार ऐक या.'ू ू

आिण �या हसंानी कासवाला आपला बेत सांिगतला. कासव थोडा वैतागला 
िन मग तो बोलला, 'हे मला सांग�यात काय अथ� ? मी पा�यात राहाणारा �ाणी. 
पा�यािशवाय मी जग शकणार नाही. म�न जाईन. आिण त�ही िनघन गेलात ू ु ू
तर मी आणखीच लौकर मरने कारण त�ही दर िनघन गे�याच ंदःख मला ु ूू ु
सोसणार नाही. त�ही जर माझे खर ेिम� असलात तर, तम�याबरोबर मलाही ु ु
ने�याचा माग� त�ही शोधन काढाल. त�हाला ठाऊकच आहे क� कायदपेिंडत ु ू ु
मन �ानं सांिगतलं आहे क�, शहाणी माणसे सकंटा�या वेळी आप�या िम�ाला ु
िकंवा नातेवाईकाला वाचिव�याची श�य तेवढी धडपड करीत असतात.

कंब�ीव �हणजे कमानदार मानेचा. तर हा कमानदार मानेचा कासव �या ु
त�यांत रहात होता, �या तळयांत दोन हसं प�ीही रहात होते. �या ितघांची 
छान मै�ी जळली होती िन ते िदवसभर एकमेकांशी खेळ�यात आिण ग�पा ु
मार�यात रमत असत.

कोणे एके काळी, एका तळयांत कं��ीव या नावाचा एक कासव रहात होता.ु

‘एक काठी घेऊन या त�ही. ती म�यभागी मी तोडांत धरतो. त�ही दोघे दोन ु ु
टोकं तम�या चोचीत पकडा आिण दस-या त�याकडे उडत जा.'ु ु

अशी वष� लोटली िन �यांची मै�ी �ढ होत गेली. एका वष� उ�हाळा कडक 
पडला होता. पाऊस पडत न�हता. त�यांतलं पाणी आट लागलं. दररोज ते ू
ितघे िम� आशेनं आकाशाकडे बघत. पण एकही पावसाळी ढग िदसत न�हता.

4.6. vaeD¶a kasavaacaa_ gaaeVo

कं��ीवाला आप�याबरोबर दस-या त�यांत ने�याचा उपाय शोध�यात ते ु ु
तीन िभ� गढले. दोन िदवस ते िवचार करीत होते िवचार िवचार आिण िवचार- 
पण उपाय काही सचेना.. एवढयात कासवाला एक छानदार य�� सचली.्ु ु ु
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�यावर कासवानं न बोल�याच,ं त�ड न उघड�यांच वचन िदलं. हवाई 
हवेत�या �वासात ग�प राहा�याच ं�यानं कबल केलंू

आिण मधला भाग दाताने पकडन एक कासव ल�बकळतो आहे. हा मजेशीर ू
दखेावा पाह�न लोक हसत सटले. ु

ते�हा ल�ात ठेवा त�ही काय बोला, कठे बोलता हे नेहमी काळजीपव�क ु ु ू
�यानात ठेवन काय ते बोला.ू

तसा एक हसं �हणाला, 'वा : ही छान य�� आहे. मा� �ात एक धोका आहे ु
आपण हवेतन उडत असताना त बोलता कामा नये. बोल�यासाठी त�ड उघडलं ू ू
तर त�डातली काठी सटन त खाली पडशील आिण म�न जाशील.ु ू ू

नंतर ती ितघ ंएका मोठया गावाव�न उडत जाऊ लागली, र��यातील एक ्
माणस आप�या िम�ाला �हणाला, 'राम, अर,े हे काय उडतय ंआकाशातन ? ते ू ू ू
दोन प�ी कोणाला घेऊन उडत जातायत? िकती मजेशीर िदसतय हे नाही का?

दस-या िदवशी हसंानी एक काटक� आणली. ठर�या�माणे कासवानं ु
म�यभागी ती दातानी पकडली. हसंानी दोन टोकं चोचीत धरली िन ते भर�कन 
उडाले. सकाळची वेळ होती. नदीत आघंोळी कर�यासाठी खप माणस ंआली ू
होती. एक काटक� दोन हसंानी दोन टोकांना धरली आहे.

कासवानं हे ऐकलं आिण तो भयकंर िचडला..
‘दस�याची िटंगल कर�याब�ल मी तला धडा िशकवतो....' अस ंकासव ुु

रागारागानं बोलणार होता.
पण पिहला श�द उ�चार�यासाठी �यानं त�ड उघडताच �या�या त�डातली 

काठी सटली आिण तो धाडकन  खाली पडला. �या�या पाठीवर�या घ� ्ु
कवचाचे तकडे तकडे झाले.ु ु

(कमिदनी रांगणेकर : मलांच ंपचंतं�, १९८२)ु ु ु

आिण �या माणसानं �याची िटंगल केली �यानंच �याला उचललं िन घरी 
नेऊन खाऊन टाकलं.
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4.7 kavaLerava4.7 kavaLerava
(तापीकाठची लोककथा)

4.7 kavaLerava

दोघांनी एक सरखे शेत खरदेी केलं. िचमणी काव�याला �हणाली, ु
कावळेराव, कावळेराव शेत दोघांच!ं दोघांनी राबायच.ं खप िपकवायच ं आिण ू
सखानं रहायच.ं कावळा �हणाला, “होय ग ंिचमणीबाई!”ु

दसरा िदवस उजाडला. दोघे िनघाले. शेतात पोहचले. आपलं शेत. ु
िचमणीचा उर भ�न आला. आप�या मालक��या शेतात िफरताना िचमणीचा 
आनंद गगनात मावेना!

एक होता कावळा आिण एक होती िचमणी. दोघेही ग�रबीला कंटाळलेले. 
वैतागलेले. थकन गेलेले. एकदा कावळा भेटला िचमणीला. सांगायला लागला, ू
आपण िमळन शेत घेऊ या. राब दोघ ंिमळन, अन सधन बन. िचमणी िवचार ्ू ू ू ू
करते कावळेराव मदतीला आहेत. काही अडचण येणार नाही. ती पटकन 
होकार दतेे. 

कावळा डो�यांत पाणी आणन िचमणीला �हणतो, िचमणे, िचमणे शेत ू
खरदेीसाठी लागणारा पैसा मा�याजवळ नाही. िचमणी �हणाली, काळजी क� 
नकोस. मजजवळ आहे ना! मी दतेे. ितने आपले छोटे-मोठे दािगने, पै-पै 
जोडलेले पैसे काव�या�या हवाली केले. कावळा खश झाला. िनघाला शेत ु
खरदेीला. 

दोघे शेतातील काडी-कचरा वेच लागतात. नको असलेली झाडे तोड ू ू
लागतात. इत�यात काव�याची च�च जाते मोडन. तो िचमणीला �हणतो, ू
िचमणे, िचमणे, मी लोहाराकडे जाऊन नवीन च�च बसवन आणतो. िचमणी ू
�हणते, बर!ं! िचमणी एकटीच सपंण� शेत �व�छ करते. नको असलेली झाडे ू
तोडते. तोडलेली झाडे शेताबाहेर फेकते. ितला मदतीची गरज असते. ती 
काव�याला हाक मारते -
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झाडे फेकायला याहो राव

च�च बनवतोय धडा-धडा

िचमणी एकटीच सव� तोडलेली झाडे, जमा केलेला काडी-कचरा दमा-दमाने 
फेकते. शेत पेरणीसाठी तयार होते. पण कावळा पेरणीचा िवषयच काढत नाही. 
शेवटी िचमणीच �हणते -

काव-काव-काव”

िचव-िचव-िचव..”

काव-काव-काव..”

“काव-काव-काव

“काव-काव-काव

कावळा �हणतो -

िचमणी िबचारी एकटीच िनघते. शेतभर तांदळ पेरते. िचमणी�या मेहनतीने ू
भात शेती फलन येते. आता िपक कापणीवर येते. पण कावळा कापणीचे नाव ु ू
काढत नाही. ते�हा िचमणी �हणते -

येतोय ग येतोय अडाणी िचमणे

कावळेराव-कावळेराव
याहो राव - याहो राव

कावळा �हणतो -

“िचव-िचव-िचव
कावळेराव-कावळेराव
तांदळ पेरायला याहो राव, याहो रावू

याहो राव - याहो राव

च�च बनवतोय धडा-धडा

येतो ग येतो वेडे िचमणे,

“कावळेराव-कावळेराव

िचव-िचव-िचव”

“िचव-िचव-िचव
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तांदळ कापणीसाठीू

येतोय ग येतोय बावळट िचमणे,

िचमणी�या डो�यांतन आसवांचे मोती िनखळ लागतात. मेहनत क�न ू ू
िचमणी अगदी बा�रक झाली होती. तरीही कावळा ितची काळजी घेत न�हता. 
िचमणी�या िजवावर कावळा मा� िदवस�िदवस फगत चालला होता.ु

च�च बनवतोय धडा-धडा”

याहो राव - याहो राव
िचव-िचव-िचव..”

कावळा अितशय बेिफक�रीने उ�र दतेो -
“काव-काव-काव
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िचमणी एकटीच कापणीसाठी िनघते. वाटलं होतं मागोमाग कावळा येईल. 
पण कावळा येत नाही. आता मळणी करायची होती. ितला वाटते, एकदा 
काव�याला िवचारावे का? अगदी केिवलवाणी होते. ती काव�याला �हणते, 

िचव-िचव-िचव..
याहो राव - याहो राव 

येतोग-येतो मख� िचमणे,ू
काव-काव-काव

काव-काव-काव..

िचव-िचव-िचव

कावळा पांघ�ण घेऊन झोपला होता. झोप�या-झोप�या तो �हणतो -

मळणी कर�यासाठी

िचमणी पाणी भ�न येते. ती खप दमलेली, भकेलेली होती. चलीवरचे पातेले ू ू ु
बघते तर �रकामे. सतंापाने ितचा भडका होतो. ितची सहन कर�याची सीमा 
सपंते. ती काव�याला खप बोलते, िश�या दतेे. कावळा हसतो. �हणतो, ू

याहो राव - याहो राव

च�च बनवतोय धडा-धडा

िचमणी आप�या मालक��या शेतातील मेहनतीने तयार केले�या तांदळाचा 
भात िशजवते. भाताचा सगधं घरभर पसरतो. िचमणी पाणी भरायला बाहेर ु
पडते. सधंी साधन कावळा उठतो आिण गरमा गरम भाताचे पातेले सपंवन ू ू
टाकतो. �रका�या पाते�यावर झाकण ठेवतो आिण परत झोपन जातो. ू

कावळेराव-कावळेराव

िचमणी न बोलता एकटीच मळणीसाठी शेतात जाते. अगंी उसने बळ आणन ू
मळणी करते. तांदळाची रास बघते. दःख िवसरते. ितचे मन भ�न येते. ती ु
सखावते. घर तांदळाने भरते. तरी कावळा काही गोड बोलत नाही. िचमणीला ु
खप वाईट वाटते. पण सांगणार कणाला? पोटातली बात कधी ओठावर आणत ू ु
नाही. 
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ही बघ माझी चोच.”

(सनंदा पाटील : तापीकाठ�या लोककथा)ु

शेवटी आळशीपणा, भ�दिगरी िटकत नाही. िटकते ती मेहनत. स�चेपणा, ू
हेच खर!े

“बावळट, मख� िचमणे, ू

तो िचमणीला चोचीने टोचन टोचन जखमी करतो. िचमणी जेमतेम �वतःची ू ू
सटका क�न घेते. दहेरी दःखाने िव�हळते. काव�याने केले�या फसवणक�ने ु ुु ु
ती िचडते आिण अस�ंय िचम�यांना एकि�त क�न आपली कहाणी सांगते. 
सग�या िचम�या एकि�त होतात आिण काव�याला धडा िशकिव�यासाठी 
िचमणीबरोबर ित�या घरी जातात.

कावळा आरामशीर बाजेवर झोपला होता. सग�या िचम�या एकदम 
काव�यावर तटन पडतात. काव�याला चोचीने टोचन टोचन मा�न टाकतात. ु ू ू ू

चोच कधी तटते का? ु
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4.8. Zuma Zuma Zumaak4.8. Zuma Zuma Zumaak

�हावी सरडया�या शेपटीतला काटा काढायला जातो तर शेपटी जाते तटन! ् ु ू
सरडा �हा�याला �हणतो, ‘‘माझी शेपटी परत बसवन द ेनाहीतर तझी न� हाणी ू ु
द.े �हावी �याला न� हाणी दतेो.’’ 

एक होता सरडा. तो आप�या घराभोवती काटेरी कंपण बनवत असतो. ु
�यातला एक काटा �या�या शेपटीत मोडतो. काटा काढ�याचा तो खप �य�न ू
करतो, पण काटा काही िनघेना ! सरडा गेला �हा�याकडे. �हणतो कसा, ‘‘�हावी 
दादा, �हावी दादा, मा�या शेपटीतला काटा काढन �ा ना !’’ �हावी �हणतो, ू
‘‘नको र ेबाबा, काटा काढता काढता तझी शेपटी तटली तर !’’ सरडा �हणतो, ु ु
‘‘�हावी दादा, नाही तटणार. काढा काटा !’’ु

न� हाणी घेऊन सरडा पढे जातो. तेथे एक बाई भाक� या करीत असते. सरडा ु
ितला �हणतो कसा, ‘‘बाई, बाई, माझी न� हाणी घे ना भाकरी शेकायला, बघ तझे ु

4.8. Zuma Zuma Zumaak
(तापीकाठ�या लोककथा)
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सरडा �हैस घेऊन िनघाला. पढे �याला एका शेतात एक शेतकरी शेत ु
नांगरत असताना िदसतो. नांगराला एका बाजला बैल आिण दस� या बाजला ू ूु
�याची बायको जपंलेली असते. सरडा �हणतो, ‘‘शेतकरी दादा, शेतकरी दादा, ु
माझ ं ऐका. माझी �हैस आप�या बायको�या जागी जपंा आिण आप�या ु
बायकोचे �ाण वाचवा.’’ शेतकरी �हणतो, ‘‘नको र ेबाबा. तझी �हैस मेली तर...’’ ु

बाई सरडया�या न� हाणीने भाकरी शेक लागते. पण न� हाणी जाते मोडन. ् ू ू
सरडा लागतो रडायला. �हणतो कसा, ‘‘बाई, बाई, माझी न� हाणी द,े नाही तर 
त�या भाक� या द.े’’ बाई �याला भाक� या दतेे. ु

सरडा आघंोळीला जाताच कंभाराची मलं �या�या भाक� या खाऊन ु ु
टाकतात. सरडा परत येतो तर भाक� याच नाहीत. �हणतो कसा, ‘‘कंभारदादा, ु
कंभारदादा, मा�या भाक� या द े!’’ कंभार �हणतो, ‘‘खा��या पोरांनी.’’ सरडा ु ु
�हणतो, ‘‘कंभारदादा, कंभारदादा, मा�या भाक� या द,े नाहीतर तझे मडकेच ु ु ु
घेऊन जातो.’’

भाक� या घेऊन सरडा ऐटीत िनघतो. तेथे �याला एक कंभार िदसतो. सरडा ु
कंभाराला �हणतो, ‘‘कंभारदादा, कंभारदादा, मी आ�ा अघंोळ क�न येतो. ु ु ु
मा�या भाक� यांकडे ल� द ेना !’’ कंभार �हणतो, ‘‘नको र ेबाबा. माझी लहान-ु
लहान मलं आहेत; �यांनी त�या भाक� या खा��या तर...’’ सरडा �हणतो, ु ु
‘‘नाही खाणार!’’

हात भाजतायेत !’’ ती �हणते, ‘‘नको र ेबाबा ! भाज द ेमाझे हात, पण तझी ू ु
न� हाणी तटली तर...’’ सरडा �हणतो, ‘‘नाही तटणार, घे.’’ु ु

सरडा मडके घेऊन िनघाला. थोडे पढे गे�यावर �याला एक बाई दध ु ू
काढतांना िदसते, पण ित�याजवळ भांडे न�हते. सरडा �या बाईला �हणतो, 
‘‘बाई, बाई, मा�याजवळचे हे मडके घे. बाई �हणाली, नको र ेबाबा. मडके फटले ु
तर त भ�न घेशील. सरडा �हणाला, नाही फटणार, घे.’’ ू ु

बाईने सरडयाकडचे मडके घेतले आिण दध काढ लागली. पण मडकं फटलं. ् ू ुू
सरडा लागला रडायला, बाई, बाई, माझ ंमडकं मला परत द.े नाहीतर तझी ु
�हैसच घेऊन जातो.
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ढम ढम ढमक ... ढम ढम ढमक ...ु ु ु ु ु ु ु ु

सरडा शेतक� याची बायको घेऊन ऐटीत िनघतो. र��यात �याला एक 
ड�बारी िदसतो. �या�या हातातलं ढोलकं सरडयाला खप आवडतं. तो ् ू
ड�बा� याला �हणतो, ‘‘ड�बारी दादा, ड�बारी दादा, त नाचन नाचन म�न ू ू ू
जाशील ते�हा �ा बाईला नाचव.’’ ड�बारी �हणतो, ‘‘नको र ेबाबा. ती बाई मेली 
तर...’’ सरडा �हणतो, ‘‘नाही मरणार, नाचव.’’ 

माठावरती �हैस िजकंली. 

ऐका हो ऐका ... शेपटीवरती न� हाणी िजकंली.

ड�बारी ितला दोरावर चढवन नाचायला लावतो. व�न पडन बाई जाते म�न. ू ू
सरडा �हणतो, ‘‘माझी बाई मला परत कर; नाही तर तझी ढोलक� जातो घऊेन.’’ ु

(सनंदा पाटील : तापीकाठ�या लोककथा)ु

सरडा �हणतो, ‘‘छे छे. नाही मरणार, जपंा.’’ु

न� हाणीवरती रोटली (भाकरी) िजकंली. 

भाक� यांवरती माठ िजकंला. 

सरडा ड�बा� याची ढोलक� घेऊन उंच टेकाडावर जातो आिण आप�या 
चातया�चा पाढा गातो -ु

ढम ढम ढमक ... ढम ढम ढमक ...ु ु ु ु ु ु ु ु

ढम ढम ढमक ... ढम ढम ढमक ...ु ु ु ु ु ु ु ु

शेतकरी आप�या प�नीला म� क�न �हशीला जपंतो. पण �हैस जाते ु ु
म�न. सरडा लागतो रडायला. �हणतो कसा, ‘‘शेतकरी दादा, शेतकरी दादा, 
माझी �हैस मला परत करा. नाहीतर तमची बायको जातो घेऊन.’’ु

ढम ढम ढमक ... ढम ढम ढमक ...ु ु ु ु ु ु ु ु
�हशीवरती बाई िजकंली. 
ढम ढम ढमक ... ढम ढम ढमक ...ु ु ु ु ु ु ु ु
अन बाईवरती हे ढोलकं िजकंलं. ्
ढम ढम ढमक ... ढम ढम ढमक.ु ु ु ु ु ु ु ु
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4.9. maakDa/caa_ SaaLa4.9. maakDa/caa_ SaaLa

एक जगंल होते. �याचे नाव होते चपंकवन. तेथे खप झाडे, ओढे, ड�गर होते. ू
जगंल �हट�यावर �ाणी होतेच. माकड, िच�े, हरीण, वाघ, िसहं, ह�ी, लांडगे, 
को�हे इ�यादी. ते चपंकवनात अितशय आनंदात राहत. माकडे तर खपच ू
धडपडी होती. नेहमीच काहीतरी कर�यात दगं असत. �यातच सक� शीतन पळन ू ू
आले�या एका माकडाची भर पडली. �याचे नाव होते 'िविच�'. नावा�माणेच 
�या�याअगंीस�ा तसेच गण होते. ु ु

4.9. maakDa/caa_ SaaLa

माकडांनी �याची आपलक�ने िवचारपस केली. �यांचे हे �ेम पाह�न िविच� ु ू
थ�क झाला. �याला या माकडांसाठी खप काही करावेसे वाट लागले. मग ू ू
माकडां�या सभेत �याने माणसां�या मलांसाठी स� असले�या 'सव� िश�ा ु ु
अिभयाना'�माणेच माकडांसाठी 'िश�ण अिभयान' स� कर�याचे ठरवले. ु

दस� या िदवसापासन शाळा स� झाली. म�ट मा�तर वगा�त आले. नम�ते ू ु ूु
वगैर ेझा�यानंतर माकडे खपच गडबड क� लागली. ते�हा म�ट सरांनी राज हा ू ू ू
चणचणीत माकड 'मॉिनटर' �हणन नेमला. मग मले 'फळा', 'खड' हे काय आहे हे ु ु ू ु ू
िवचा� लागली. मग सरांनी िबचकत-घाबरत ते रगंीत ढेकळ हातात घेतले व ू

माकडांनी �याला िविवध शकंा िवचार�या. िविच�ने �यां�या शकंा दर ू
के�या. मग शाळेसाठी एक चांगलेसे झाड िनवड�यात आले. िविच� माकडा�या 
हातन 'भमीपजना'�माणे 'व�पजन' झाले. मग झाडाचे खोड घासन घासन ृू ू ू ू ू ू
माकडांनी कसे बसे ओबडधोबड फळे बनवले. रगंीत मात�ची ढेकळे आणन ू
खडंचा �� सोडव�यात आला. तसेच माकडांसाठी सवलत �हणन प�तके ू ू ु
वाट�यात आली. �यानंतर माकडांम�ये िश�क व म�या�यापक या ह�द�ांसाठी ु ्
भांडणे स� झाली. ते�हा िविच�ने 'इले� शन' घेऊन हा �� सोडवला. ु
म�या�यापक �हणन िविच� व िश�क �हणन म�ट व िचटं यांची िनवड झाली. ु ू ू ू ू
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िश�णािधका� यांना हार घालावा असे म�या�यापकां�या मनात आले. ु
�यांनी वगा�तील मलांना फले आण�याचे फमा�न सोडले. मलांना फले न ु ु ु ु
िमळा�याने �यांनी िमळतील �या लहान-मोठया फळांचा हार बनवला. ्

आता शाळेची परी�ा जवळ आली. सव� माकडांना माग�दश�न कर�यासाठी 
िश�णािधकारी �हणजेच माकडां�या टोळीचे �मख 'राज शेरोबाबा' शाळेत ु
आले. वगा�त जाऊन ते पाह� लागले. �यांना सव� माकडे ब�च तोड, ढेकळे 
एकमेकांना मार, फळे खराब कर, एकमेकां�या चग�या कर, असे उ�ोग ु
करताना िदसले. �यामळे ते सतं� झाले. �यांनी तातडीने सभा बोलावली. ु
�यांनी मलांनी केलेले उपद�याप सांिगतले. मा� म�या�यापक 'िविच�' या ु ् ु
माकडा�या बोल�याने खष झाले. ु

जोरजोरात �या ओबडधोबड फ�यावर घासले. �यातन पडणारी माती पाह�न ू
मा�तर �हणाले, "हे एक क�स िमळव�याचे साधन आहे." हे बोलणे सपंले व सोन ू
माकडाने एक तास सपं�याची घटंा �हणन दोन दगड एकमेकांवर जोरात ू
आपटले. तो आवाज ऐकन माकडे घाबरली. द�र ेन घेताच �यांनी घरचा र�ता ू
पकडला. हा ग�धळ ऐकन काय झाले हे पाह�यासाठी म�ट माकड बाहेर आले. ू ू
पण पळणा� या माकडा�या ध��याने तोल जाऊन ते जिमनीवर जोरात 
आपटले. �यामळे �याला दोन िदवस दोरीने फांदीला पाय बांधन राह�याचा ु ू
स�ला द�ेयात आला. 

या ग�धळामळे घटंा न द�ेयाचा िनण�य म�या�यापकांनी घेतला. दसर ेु ु ु
िदवशी िचटं सर वगा�त आले. प�तकातील फळां�या िच�ांची मािहती मलांना ू ु ु
�ावी �हणन �यांनी मलांना प�तके उघड�याची 'ऑड�र' िदली. िचटं सर �वतः ू ु ु ू
�लॅि�टकची फळे दाखव लागले. राज माकडाने मागचा-पढचा िवचार न करता ू ू ु
सरां�या हातातील फळांवर झडप घातली व तो ती फळे खाऊ लागला. �यामळे ु
राजचे दात िनकामी झाले. बाक��या माकडांनी प�तकातील िच�ात�या ू ु
फळांवर ताव मार�यासाठी पाने फाडन टाकली. अशा �रतीने प�तकांचा ू ु
ब�याबोळ झाला. ्
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म�या�यापकांनी 'राज शेरोबाबांना' तो हार घातला. �यातील फळे पाह�न ते खष ु ु
झाले व अधाशासारखे फळे खाऊ लागले. खा�या�या नादात बाबा खाली 
पडले. चार-पाच माकडांनी �यांना कसे बसे उचलन आणले. इतर माकडे ू
दखेील फळे घे�यासाठी भांड लागली. हे पाह�न म�या�यापक 'िविच�' यांनी ू ु
काय��म आटोपता घेतला. शाळा काढन दखेील माकडां�या वत�नात ू
काडीचाही फरक न पड�याने माकडांसाठी स� झालेले 'सव� िश�ा अिभयान' ु
बदं कर�यात आले. माकडांनी �याब�ल केस ओढत, दात िवचकत, िच�िविच� 
आवाज काढत आनंद �य� त केला आिण अशा �कार ेशाळेचा 'इित' झाला. 

(कितका सनील मोर,े इ. ७वी ग मा. रा. सारडा क�या िव�ालय, नािशक ृ ु
: �ेन टॉिनक मािसक, ऑ�टो-नो�ह�बर २००६)
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‘राजाला सांग त एकटाच आहेस. तो मला पाह� शकत नाही. मला धराने ू ु
कवटाळन टाकलं.राजा �या आगी�या जाळाजवळ आला. परतं तो �या�या ू ु
फार जवळ गेला नाही. मा� �या द� सशाने �या झाडाखाली आणखी अिधकच ु
दाट धर तयार केला आिण तो दर पळन गेला.ू ूू

4.10. rajaa, sasaa AaiNa maakD

ससा �या उंदरा�या कानात हळच पटपटला, ू ु ु

�या माकडाने सशाचे �हणणे मा�य केले. तो �या सशा�या मागन गेला. �या ू
झाडाकडे आ�यावर ससा माकडाला �हणाला,

काही िदवसानंतर सशाला एक माकड भेटला. ससा माकडाला �हणाला,

एकदा एक राजा रा�य करीत होता. �याने एका झाडावर एक मधाचे पोळे 
राखन ठेवलेले होते.एके िदवशी एका सशाने उंदराशी मै�ी केली. �या�या ू
मदतीने �याने �या मधाची चोरी करायचे ठरिवले.सशाने �या झाडाखाली 
आगीचा जाळ केला. �यातन धराचे लोट बाहेर पड लागले. तोपय�त तो उंदीर ू ु ू
झाडावर चढन गेला आिण �याने ते मधाचे पोळे आप�या अणकचीदार दातांनी ू ु
करतडायला सरवात केली.राजाने तो धर पािहला. तो �या झाडाखाली आला ु ु ू
आिण ओरडला, 

‘कोण आहे तो झाडावर ? कोण करतोय मा�या मधाची चोरी ? ‘

‘िम�ा ! मला एक जागा ठाऊक आहे. ितथे एक सदंर मधाचे पोळे आहे. परतं ु ु
�यातील मध काढन घे�यासाठी दोघेजण पािहजेत. त जर कबल झालास तर ू ू ू
आपण दोघांनी तो मध वाटन घेऊया.'ू

(मॉ�रशसची लोककथा)

हळहळ तो धर ओसरला. राजाने वर झाडावर �या उंदराला पािहले. �याने ू ू ू
�याला खाली ये�याचा ह�कम केला. तो इवलासा �ाणी झाडाव�न खाली येताच ू
राजाने �याला ठार मा�न टाकले.
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‘िम�ा, तो मध काढन घे�यासाठी तला �या झाडावर चढले पािहजे. मी या ू ु
झाडाखाली राहीन आिण आगीचा मोठा जाळ क�न धर बाहेर काढीन.'ू

ते�हा ससा �या माकडा�या कानात पटपटला,ु ु

परतं या वेळी मा� तो माकड पोट धरध�न हस लागला आिण मोठया ु ू
आवाजात तो राजाला �हणाला,

‘कोण आहे या झाडावर ? कोण चोरतोय माझा मध ?’

‘ महाराज, आगीला िभऊ नका. तमची िवजार काही ती आग जाळणार ु
नाही. आगी�या जरा जवळ या आिण �या धरात काय िदसतंय ते पहा.'ु

राजा आगीजवळ गेला. �याला तो द� ससा िदसला. �याने काठीने �या ु
सशाला ठार मा�न टाकले. �यानंतर राजाने �या माकडाला झाडाव�न खाली 
ये �हणन �हटले. परतं माकड हसत हसत राजाला �हणाला,ू ु

(�. �ी. ने�रकर [मळ लेखक : ��हाद राम शरण] ू

"काय ? खाली येऊ �हणता ? मी काय मख� आहे ? माझ ं मरण मीच ू
मा�यावर ओढवन घेऊ �हणता ? आता मला वाचिव�यासाठी मा�याजवळ ू
फ� दोनच माग� आहेत. एक आहे वरचा आिण एक आहे खालचा. मला वरचा 
माग� पसतं आहे.'

: मॉ�रशस�या लोककथा)

‘�याला सांग त एकटाच आहेस. तो मला पाह� शकत नाही. धराने मला ू ु
कवटाळन टाकलेय व लपवन ठेवलेय.'ू ू

माकड झरझर झाडावर चढला. ससा खाली धर क� लागला. मधमाशांना ू
�याने �ास �ायला स�वात केली. पनः �या झाडाखाली धर झालेला पाह�न ु ु ू
राजा ओरडला,

असे �हणन माकडाने या फांदीव�न �या फांदीवर उडया मारायला स�वात ्ू ु
केली आिण हां हां �हणता झाडा�या श�डयात कठेतरी तो गडप झाला. राजा ् ु
जाग�या जागी तडफडत आिण चरफडत रािहला.
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ते पोते घेऊन कासव घरी येत असता वाटेतच म�यावर थांबले. �याने 
आप�या पाठीवरचे पोते र��यावर काढन ठेवले. मग ते लाकडफाटा आणायला ू ू
गेले.

‘िम�ा ! हे बघ मला एक तांदळाचे पोते िमळाले.'ु

‘हे तांदळाचे पोते तझे नाही, िम�ा, मी ते मा�या मलाबाळांसाठी खरदेी केले ु ुु
आहे. मी ते र��यावर ठेवन लाकडफाटा आण�यासाठी गेलो होतो. माझे पोते ू ू
मला परत द.े'

4.11. kasava AaiNa maakD
(मॉ�रशसची लोककथा)

खप खप वषा�पव�ची गो�. एक होते माकड आिण एक होते कासव. या ू ू ू
कासवाला सात मले होती. माकड मा� आळसात वेळ घालवीत असे.कासव ु
खप क� करीत असे. एकदा क�ाचे काम के�यावर �याला �याची मजरी ू ु
िमळाली, तर �या मजरी�या पैशातन �याने तांदळाचे एक पोते खरदेी केले.ू ू ु

पाठीवर लाकडफाटा घेऊन ते परत आले, तर �या�या तांदळा�या  ू ु
पो�यावर एक माकड बसलेले िदसले. माकड �हणाले,

ते ऐकन कासवाने लगेच उ�र िदले,ू

माकड �याचे �हणणे ऐकन घेईना. ते �हणाले,ू
‘जे उचलन �यायला चांगले असते ते जवळ ठेव�या�या यो�यतेचे असते. मी ू

पोते परत दणेार नाही.'
कासव दःखीक�ी झाले. परतं �याला काही करता येईना. तरीही �याने एक ुु

शेटची िवनंती केली,
‘भ�या िम�ा ! एक िकलो तांदळ मला िवकत द.े मा�या मलाबाळांसाठी. ती ुू

भकेलेली आहेत. �यां�याकडे खा�यासाठी काहीच नाहीये.' माकड �हणाले,ु
‘अश�य ! माझा तांदळ हा िवक�यासाठी नाही. कणातरी िचनी माणसा�या ुू
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दकानात जा आिण िवकत घे.'ु
‘ठीक आहे, िम�ा. आपण पाह�न घेऊ.' असे �हणन कासव चाल लागले. ू ू
एकदा ते माकड झाडा�या फांदीवर बसले होते. �याची शेपटी खाली 

जिमनीपय�त ल�बत होती. कासव �या वाटेने जात होते. �याने �या माकडाची 
शेपटी जिमनीवर टेकलेली पािहली. �याने ती घ� पकडली आिण �हणाला,

‘इथे मला एक माकडाची शेपट िमळालीय. जे जे काही उचलन �यायला ू ू
चांगले असते ते जवळ ठेव�या�या यो�यतेचे असते. मी आता ते परत करणार 
नाही.' 

माकड �हणाले, ‘अर ेिम�ा ! त काय थ�ा िब�ा करतोस क� काय ? ते माझे ू
शेपट आहे. ते सोडन द.े' ू ू

कासव �हणाले, ‘र��यावरील तांदळाचे पोते �याने उचलले ते �या�या ु
मालक�चे झाले. आता हे र��यावरचे शेपट �याने वर उचलले ते �या�या ू
मालक�चे झाले.'

माकड रागाने लालबदं झाले. �याने आपले शेपट वर खेचले. परतं ते शेपट ु ू ु ू
कासव काही के�या सोडन दईेना. �या दोघांम�ये भयकंर भांडण जपंले. ती बाब ू ु
मग �यायमंडळासमोर ने�यात आली.

मग ते कासव �यायाधीशांना �हणाले, ‘महाराज ! या माकडाला िश�ा करा 
आिण �याला माझे तांदळाचे पोते मला परत �ायला सांगा.'

‘ मा�या पोटात, महाराज. ‘

�यायाधीशांनी �या दोघांची उलट तपासणी केली. �यांना ती सगळी भानगड 
नीट कळली. �यांनी माकडाला िवचारले,‘तांदळाचे पोते कठे आहे ? ‘ु

�यायाधीश महाराज आप�या �यायासनावर बसलेले होते. ते माकड �यांना 
�हणाले, ‘महाराज, या कासवाला िश�ा करा आिण �याला माझे शेपट सोडन ू ू
�ायला सांगा.'

तो �� ऐकन ते माकड पोट धरध�न हसायला लागले. आपले पोट ू
थोपटीत ते �हणाले,
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हे सव� झा�यावर �यायाधीशांनी आपला �यायिनवाडा िदला. ते �हणाले.

माकड आिण कासव कान दऊेन ऐकत होते.

�यानंतर �यायाधीशांनी एका पोिलसाला बोलावन आणले. �याला एक ू
लाकडाचा ठोकळा आणायचा ह�कम �यांनी केला. तो आण�यावर �या ू
�यायाधीशांनी �या पोिलसाला �या माकडाचे शेपट �यावर ठेव�याचा ह�कम ू ू
केला. नंतर ते शेपट तोड�याचा ह�कम केला.ू ू

शेवटी �यायाधीश �हणाले, ‘कासवाने �या शेपटीचे टोक तांदळा�या एका ु
पो�या�या बदलात �या माकडाला िवकावे. �यायालयाचे काम सपंले आहे. 
त�ही आता जाऊ शकता.’ु

: मॉ�रशस�या लोककथा)
(�. �ी. ने�रकर [मळ लेखक : ��हाद राम शरण] ू

‘जे जे काही उचलन �यायला चांगले असते ते जवळ ठेव�या�या यो�यतेचे ू
असते. या माकडाने र��यावरील तांदळाचे पोते उचलले. ते पोते �या�या ु
मालक�चे झाले. या कासवाने माकडा�या शेपटाचे टोक र��याने जाताना 
उचलले. ते शेपटाचे टोक �या�या मालक�चे झाले. परतं माकडाला ते शेपटाचे ु
टोक िवकत �यायचे असेल आिण आप�या शेपटाला ते िचकटवन टाकायचे ू
असेल तर मी कासवाला अशी िश�ा करतो. 
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िच�ा �या�याबरोबर िनघाला. माकडाने �याला एका उंच तट�या ु
कडयाजवळ नेले. कडया�या कडेजवळ पाठ क�न �याला बसिवले. मग तो ् ्
�याला �हणाला, ‘थांब, मी आग पेटवतो �थम. ती चांगली पेटली क� आपण गर ेु
भाजन खाऊ.’ू

“चल मा�याबरोबर. तला सदंर गर ेदाखवतो.” माकड �हणाला.ु ु ु

[ इंडोनेिशयन लोक �हणतात क�, फार वषा�पव�, आता जसे माणसांत व ू
जनावरांत आपापसांत वैर आहे, तसे न�हते. सगळेजण एकमेकांशी 
ग�यागोिवदंाने राहात. हे सगळे वैर एका कळी�या नारदाने - ‘माकडाने िनमा�ण ु
केले. ते कसे केले याब�ल एक गमंतीदार गो� सांगतात; ती अशी - ]

एक िदवस एक माकड भटकता भटकता दमन एका पव�ता�या उंच ू
िशखरावर बसले होते. ितथन �याला खालचे सव� जग िदसत होते. �याने ू
पािहले. शेतकरी गाणे गात आनंदाने आप�या भातशेतात काम करीत होता. 
�हशी शेजारीच नदीत थंड पा�यात डंबत हो�या, वाघ जवळ�या रानात उ�हात ु
पडन डलक� घेत होता. िच�ा �व�थपणाने ऐटीत पायवाटेने जात होता, प�ी ू ु
घरटयांत झोप घेत होते. आिण मधमाशा गणगणत पो�याभोवती मजेत ् ु ु
िघरटया घालीत हो�या.्

माकडाला सगळेजण आनंदात आहेत हे पाह�न बर ेवाटेना. तो ितथन खाली ू
उतरला िन सरळ िच�याकडे आला. िच�याने �याला पकडले व खाऊ लागला.

‘अर े थांब,मला र े बाबा का खातोस? इथे सगळीकडे कशी ध�प� गर ेु ु
िफरताहेत. आधंळाच िदसतोस त ! 'ू

‘हट, मला नाही गरिेबर ेिदसत. मला तच एकटा िदसतो आहेस. मी तलाच ् ु ू ु
खाणार,’ िच�ा �हणाला.

4.12. kLIcaa maakD
(इंडोनेिशयन लोककथा)
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माकड ताबडतोब मधमाशांकडे जाऊन �यांना �हणाला, ‘�या पहा �हशी 
भातांचा सगळा फलोरा खाऊन टाकताहेत. मग त�ही मध कसा गोळा करणार? ु ु
�यांना डसन घालवन का दते नाही त�ही ?ू ू ु

मधमाशा सग�या ताबडतोब �हशीवर ह�ला कर�यासाठी गे�या. मग 
माकड शेतक� या�या थोर�या मलाकडे गेला. तो मलगा घोडयांची राखण करीत ्ु ु
होता. �याला माकड �हणाला, ‘अर,े �या बघ मधमाशा सग�या गे�या आहेत त ू
पो�यातला मध का काढन घेत नाहीस ?'ू

माकडाने आग पेटव�यानंतर ती जा�त वाढवली आिण नंतर तो िच�या�या 
बाजने ित�यात जा�त जा�त सरपण टाक लागला. थोडयाच वेळात जमीन ्ू ू
तापली व िच�ा मागे सरकला. माकडाने आणखी सरपण घातले. जमीन 
आणखी तापली. िच�ा मागे सरकला तो मळी कडयाव�न सरळ खालीच गेला. ्ु
मग माकड �या शेतक� याकडे जाऊन �हणाला, ‘काय र,े तला सदंरसे िच�याचे ु ु
कातडे पािहजे का ? तर मी एक मेलेला िच�ा दाखतो. तझी सरी घेऊन ु ु
मा�याबरोबर चल.’

तो शेतकरी आपली सरी घेऊन �या�याबरोबर िनघाला. माकडाने �याला ु
तो खाली पडन मेलेला िच�ा दाखिवला. माणस कातडे सोल�यांत गगं झाला ू ू ु
असे पाह�न माकड �हशीकडे गेला िन �यांना �हणाला, ‘शेतकरी कठेतरी लांब ु
गेला आहे. त�ही शेतातले पीक का खात नाही ? ‘�हशी नदीतन उठन तडक ु ू ू
शेतात िशर�या व भराभर पीक खाऊ लाग�या.’

सगळे कावळे उडन गेले. आिण घोडया�या पाठीवर बसन �यांना टोच ्ू ू ू
लागले. �याचे र� काढ लागले. �यामळे घोडे सैरावैरा पळल गाले. नंतर माकड ू ु ू
वानरांकडे जाऊन �यांना �हणाला, ‘कावळे घोडयां�या पाठी लागले आहेत. ्
त�ही �यां�या घरटयातली अडंी का खात नाही ? ‘वानरांनी ताबडतोब ्ु

मलाने क� हाड उचलली आिण तो मध काढायला गेला. �याने झाडावर उंच ु ु
लटकलेली पोळी पािहली व झाड तोड�यासाठी तो क� हाडीचे घाव घाल ु ू
लागला. मग माकड काव�यांकडे गेला आिण �हणाला, ‘ते बघा घोडे कसे 
चरताहेत. ितथे �यांना राखायला कोणी नाही. त�ही �यांचे र� का खात नाही ?ु
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(िवजया खांबेटे : दशेोदशेी�या रजंक लोककथा)

माकड मोठया आनंदात हस लागला, िन �हणाला,‘पहा,मी एकटयाने ् ्ू
थोडया वेळात या जगात केवढा ग�धळ माजवला आहे तो ! आता हे सगळेजण ्
एकमेकांचे कायमचे श� होतील. केवढे हे माझे साम�य� !’ू

मग माकड ऐटीत आप�या पिह�या जा�यावर जाऊन बसले व खाली 
सगळीकडे पाह� लागले. खाली एकच ग�धळ झाला होता. शेतकरी िच�याचे 
कातडे काढीत होता, �हशी �याचे शेत लटीत हो�या, मधमाशा �हशी�या मागे ु
लाग�या हो�या,शेतक� याचा मोठा मलगा मधासाठी झाड तोडत होता,कावळे ु
घोडयांना पीडीत होते, वानर काव�यांची अडंी खात होते, वाघ मोठया मलाचा ् ् ु
मागोवा घेत जात होता, �या�या मागोमाग �याला मारायला शेतक� याचा दसरा ु
मलगा जात होता, गवताचे करण जळत होते, ह�ी व इतर �ाणी इकडे ितकडे ु ु
सैरावैरा पळत होते.

काव�यां�या घरटयांकडे मोचा� वळिवला.’्
माकड वाघाकडे जाऊन िचतंातरम�ा क�न �हणाला, ‘काय करावे ? ु ु

शेतक� याचा मलगा एक सारखी झाडावर झाडे तोडन टाकतो आहे ! असे चाल ु ू ू
रािहले तर औषधालास�ा झाड रहाणार नाही िश�लक. मग आपण काय ु
करायचे.’

वाघ �हणाला,‘झाडे गेली क� जगंल गेले मग मा�या भ�ाची सोय काय ? छेः 
छेः मी जाऊन आ�ा �याला थांबवतो.’ ‘�हणन वाघ िनघन गेला. मग माकड ू ू
शेतक� या�या दस� या मलाकडे जाऊन �याला �हणाला, अर,े पळ लवकर,वाघ ुु
त�या भावा�या मागावर जातो आहे. तो �याला ठार मारणार आहे. ‘ तो मलगा ु ु
पळत आप�या भावा�या बचावाला गेला. नंतर माकड ह�ीचा थवा करणात ु
चरत होता ितथे गेले. �याने गवताला आग लावन िदली. ह�ी िजकडे ितकडे ू
पांगले आिण �यांना परत येतांना पाह�न सगळी जनावर ेिबचकन वाट फटेल ू ु
ितकडे पळन गेली.ू
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4.13. cataur kaelha4.13. cataur kaelha4.13. cataur kaelha
(िभ�ली बोलीतील लोककथा)

एक जगंल होते. जगंलात अनेक �ाणी राहत होते. वाघ, को�हा, लांडगा, 
अ�वल अशा िह�ं �ा�यांचे वा�त�य ितथे होते. एके िदवशी को�हा जगंलात 
िफरत असताना खप जोरात पाऊस आिण सोसाटयाचा वारा स� झाला. ्ू ु
को�हा घाबरला. पळत सटला. पळता पळता �याला िदसली गहा. ही तर ु ु
वाघाची गहा. घेऊ या का आ�य गहेत? आिण वाघाने आप�याला खा�ले तर ! ु ु
पढेही मरण अन  मागेही मरण ! गहेजवळ को�हा घटमळत होता. गहेत वाघाची ्ु ु ु ु
चाह�ल लागेना ! ते�हा िह�मत क�न गहेत िशरला. पण वाघ के�हाही ये�याची ु
श�यता होती. �याने �वतः�या बचावाची पण� तयारी केली होती. अितशय ू
सरि�त जागी तो लपन बसला. इत�यात एक अ�वल पावसापासन, ु ू ू
वा� यापासन �वतःला वाचिवत �याच गहेत िशरताना को��ाने पािहले. आता ू ु
अ�वल आप�याला खाणार. काहीतरी य� ती केली पािहजे. अ�वल ु
को��ापासन थोडयाच अतंरावर होते. एवढयात को��ाने एकदम िविच� ् ्ू
आवाज काढायला स�वात केली. अ�वलाने िवचार केला हा आवाज वाघाचा ु
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वाघाने पळणा� या अ�वलाला थाबंवत िवचारले, "अ�वलदादा, अ�वलदादा 
एवढे पळत कठे िनघालात ?" अ�वलदादा �हणाला, "काय सागं बाबा वा� या-ु ू
पावसापासन वाच�यासाठी थोडा वळे आ�याला त�या गहते िशरलो तर ू ु ु
अजबच ��य िदसले, वाघोबा त�या गहते एक खप िविच� �ाणी िशरला आह.े ु ु ू
�हणतो कसा, "मी अ�वलाचे केस उपटणारा, वाघाचे त�ड बाधंाणारा, एक 
िश�ंयाचे िशगं बाधंणारा �ाणी आह.े" असा अजब कोणता �ाणी आहे समजत 
नाही, तच जाऊन बघ �हणजे समजले." एवढे बोलन अ�वल पळत सटले. ू ू ु

वाघ सतंापात आप�या गहेजवळ आले. आिण गहेत िशरताच वाघ डरकाळी ु ु
फोडत �हणाला, "कोण आहेस र ेत ? बाहेर िनघ मी तला फाडन खातो." ू ु ू
वाघाची डरकाळी ऐकन को�हा थरथर काप लागला. आता आप�याला वाघ ू ू
फाडन खाणार. पण तरीही धीर न सोडता को�हा आवाज बदलन बोल लागला, ू ू ू
"ये वाघा, ये ! मी तझीच वाट बघत होतो. त मला ठार मारतोस काय ? अर,े मी ु ू
अ�वलाचे केस उपटणारा, वाघाचे त�ड बांधणारा आिण एकिश�ंयाचे िशगं 
बांधणारा िविच� �ाणी आहे. थांब तझेच म�काट �थम बांधतो." वाघ िवचार ु ु
क� लागला, "मा�यापे�ा बलवान, अ�वलापे�ा ताकदीचा आिण 
एकिश�ंयापे�ा श� तीशाली �ाणी कोण असेल ? पण �थम जीव वाचिवणे 
मह�वाचे होते. वाघाने तेथन पळ काढला. थोडयाच वेळात बाहेरचे वातावरण ्ू
शांत झाले. वारा आिण पाऊस थांबला होता. जवळपास कोणी नाही असे पाह�न 
लपले�या को��ाने वाघा�या गहेतन पळ काढला. अशा �कार े मोठया ्ु ू
चातया�ने को��ाने आपला जीव वाचिवला. ु

(सनंदा पाटील : तापीकाठ�या लोककथा)ु

नाही. मग आत कोण आहे ? उसने अवसान आणन अ�वलाने जोरात िवचारले, ू
"कोण आहेस र ेत ! मा�या समोर ये." िविच� आवाजात को�हा बोलला, "ए, मी ू
कोण �हणन िवचारतोस ? मी ... मी अ�वलाचे केस उपटणारा, वाघाचे त�ड ू
बांधणारा, एक िश�ंयाचे िशगं बांधणारा असा अजब �ाणी आहे." अ�वल 
घाबरले. पळत सटले. वाटेत �याला वाघ भेटला.ु
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4.14. maUKaQ ka[lha4.14. maUKaQ ka[lha

आप�या जगंलात कणी अजब को�हा आला आहे हे पाह�न �ाणी कधी ु
कतहलाने तर कधी भीतीने �हण लागले - ु ु ू

कानात कंडले, जसा राजा बसला.”ु

“चांदीचा ओटा, सो�याने िलंपला

सकाळ झाली. को�हा ओटयावर जाऊन बसला. नदीवर पाणी िप�यास ्
कोणी �ाणी आला क�, को�हा ओरडायचा, 

“ए मा�या मागन �हण -ू
चांदीचा ओटा, सो�याने िलंपला

4.14. maUKaQ ka[lha
(तापीकाठची लोककथा)

एक को�हा होता. �याला सगळेच मख� को�हा �हणन ओळखायचे. आप�या ू ू
या ओळखीने को�हा खप दःखी असायचा. तो िवचार क� लागला, आपला ू ु
मख�पणाचा िश�का पसन ह�शार, बि�मान को�हा ही �ितमा सग�यांसमोर ू ु ू ु
ये�यासाठी काहीतरी केले पािहजे. लोकांनाच मख� बनवन आप�याला ू ू
राजा�माणे स�मान िमळवायला हवा. 

खप खप िवचार के�यावर �याला एक क�पना सचली. तो जगंलातील सगळे ू ू ु
�ाणी उठ�यापव� नदीवर गेला. ितथे �याने दगड, माती, िचखला�या साहा�याने ू
छान ओटा बनिवला. ओटा शेणाने सारिवला. उरलेला िचखलाचा, शेणाचा, 
गाळाचा एक� लगदा क�न �वतः�या अगंाला चोपडला. �वतःचेच �प 
पा�यात बिघत�यावर को�हा हसला. नदीकाठी असलेली दोन बेडके �याने 
पकडली. ती मारली आिण �यांनाही िचखल चोपडन कानात बांधली. आपले ू
�प तो प�हा नदी�या पा�यात �याहाळ लागला. खष झाला. आता आप�याला ु ू ु
कोणी ओळख शकणार नाही याची खा�ी झाली. आप�या ह�शारीवर तो खष ू ु
झाला. 
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को�हा ओरडला, असे ग�प का? बोला बोला

सगळे खदा खदा हस लागले. आिण �याला िचडवत �हणाले,ू

मख� को��ाने पािहले अगंावरचा िचखलाचा थर गळन पडला होता. तो ू ू
खाली मान घालन उभा होता. सगळे ‘मख� को�हा र ेमख� को�हा’ �हणत िनघन ू ू ू ू
गेले. को�हा परत एकटाच उरला. 

सगळे एकसरात बोल लागले. को��ाचा आनंद गगनात मावेना! आपला हेत ु ू ू
सा�य झाला. जगंलातील मख� �ा�यांनी मला ओळखले नाही. आता मी सवा�वर ू
रा�य करीन. या िवचाराने तो नाच लागला. नाचता नाचता �यां�या अगंावरचा ू
वाळलेला िचखलाचा थर पड लागला. मख� को��ाचे मळ �प उघडे पड ू ू ू ू
लागले. तरी मख� को�हा आप�याच तं�ीत होता. मा� इतरां�या ल�ात आले, ू
मख� को��ाने अगंाला माती फासन आपलं �प बदललं !ू ू

कानात कंडले, जसा राजा बसला.’ु

‘मातीचा ओटा, शेणाने िलंपला
कानात ब�डकोळी, जसा घबड बसला.’ु

‘चांदीचा ओटा, सो�याने िलंपला

कानात कंडले, जसा राजा बसला.”ु
या अजब को��ाला बघायला सगळे जमले. को�हा सग�यांना �हण ू

लागला, “मी या त�याचा राजा आहे. त�हाला पाणी �यायचे असेल तर �हणा - ु
‘‘चांदीचा ओटा, सो�याने िलंपला कानात कंडले, जसा राजा बसला.”ु

(सनंदा पाटील : तापीकाठ�या लोककथा)ु
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4.15. JaaDavar caZNaara kaelha4.15. JaaDavar caZNaara kaelha

मग रानमांजर को��ाला �हणालं, "त�यासारखं वेगानं धावण ंकाही मला ु
जमणार नाही आिण क�ा हा तर माझा ज�माचा वैरी आहे.”ु

रानमांजर �हणालं, "झाडावरनं मला चोहोबाजच ंछान िदसतं. श� येतोय का ू ू
िम� येतोय हे लांबनं कळतं आिण मी िदसलो क� क�ा पाठलाग करतो. �यालाही ु
चकवता येतं झाडावर चढन.”ु ू

"मी कणाही जनावरांपे�ा जा�ती वेगानं पळ शकतो.” बढाईखोर को�हा ु ू
�हणाला. "मानगटी धरणार ेते जने जाणते क�े जरी आले तरी मी नाही बधणार. ु ु ु

को��ा�या �ा बोल�यानं रानमांजर दखावलं. पण �यानं तस ंदाखवलं ु
नाही. आपला आब होता तसाच ठेवला. को�हा लबाड आहे. �या�यापासन ू
सभंाळनच राहण ंबर.ंू

"िकती भेदरट आहेस र ेत रानमांजरा. घाबरट खळचट, प�ी आिण साप ू ु
एवढेच झाडात लपतात. बाक� कणी नाही !” ु

(ि�व�झल�डमधील कथा)

रानमांजराला �याने िवचारले. "का र ेबाबा अशी झाडं व�धतोस ?”

4.15. JaaDavar caZNaara kaelha

को�हा इतर जनावरांशी लबाडीनं वागतो हे जगजाहीर होते. �यामळे ु
�या�यावर कोणी िव�ास ठेवत नसे. पण तरीही को�हा सतत कणा ना कणाला ु ु
फसवायचा आिण जनावर ंफसायची. ‘हा बढाया मारणारा आहे‘ �हणन सगळे ू
�याला टाळायचे.

एकदा खाणिंपण ं शोध�या�या मोिहमेवर बाहेर पडले�या को��ाला 
रानमांजर िदसलं. झाडा�या फांदीवर ते मोठया ऐटीनं िहडंत होतं. को��ाला ्
एकदम मांजरािवषयी असया वाटली. का तर को��ाला अस ं झाडावर ू
िहडंायला येत न�हतं.
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�यांची टाप नाही मला पळताना गाठायची.”
रानमांजर �हणालं, "खर ंआहे. पण झाडावर चढायला येण ंहे ऐन सकंटा�या 

वेळी फार फार उपयोगी पडतं. तला ही कला िशकािवशी वाटते कां ? मी ु
िशकवीन.”

राजमांजरानं उदार अतंःकरणानं दऊे केलेली ही मदत को��ानं 
�वीकारली.

�हणजे झाडावर चढण ंिशकायला हा अगदी उ�सक होता.ु

"हां, कोणतेही �ान अपाय करत नाही, आिण तत� मी मोकळा आहे. ू
हातातली कोणतीही गो� मला अध�वट सोडावी लागणार नाही", तो �हणाला.

रानमांजर झाडाव�न जिमनीवर उतरलं आिण को��ाला स�वातीचा धडा ु
िशकवला गेला. पण को�हा हा काही चांगला िव�ाथ� न�हता. �याचे पजें 
झाडा�या फां�ा पकडन ठेवायला उपयोगाचे न�हते. तो वारवंार फां�ांव�न ू
खाली घसरला. वारवंार खाल�या िचखलात पाठीवर पडला. को�हा रागाने 
लाल होत गेला. अखेरीला �याचा राग अनावर झाला. �यानं सतंापानं 
रानमांजराला थ�पड लगावली. रानमांजराचा पाय ओढन को�हा ओरडला, ू
"माझ ंहस ंके�याब�ल मी तझा जीव घेतो.”ु

खर ं�हणजे रानमांजराच ंमरणच ओढवलं होतं. पण �या�या पव�प�याईने ू ु
रानक�यांची टोळी अचानक भकंत भकंत �या जागी आली. �या टोळीकडे ु ु ु
को��ानं नजर टाकली आिण �याचा सगळा �बाब, सगळी बढाई िवतळन ू
गेली. �यानं रानमांजराचा पाय सोडला. रानमांजर लगोलग झाडा�या 
खोडावरनं सरसर वर चढन धोका नाही अशा जागी जाऊन बसलं. दो�ही ू
पायात शेपट घालन को�हा धम पळाला. रानक�यां�या तावडीतन सटका ू ू ू ु ू ु
क�न घे�यासाठी तो खव�या मांजरा�या िबळात िशरला. क�ी मागोमाग ु
होतीच. पण �यांना बीळ उकरता आलं नाही. क�यांनी खटपट क�न पािहली. ु
पण काही इलाज चालेना. ते�हा को��ाचा िप�छा सोडन ती आप�या वाटेनं ू
परत गेली.
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जरा वेळानं को�हा हळच िबळाबाहेर डोकावला, तर झाडावर बसलेलं ू
रानमांजर दात काढन हसताना �याला ऐक आलं. आपला आब राख�यासाठी ू ू
त�ड िफरवन को�हा दर पळाला. ते�हा तर ते रानमांजर खो खो हसलेलं �याला ू ू
ऐक आलं. आपली ही फिजती राजमांजरानं बिघतली आहे �ाचा िवसर ू
को��ाला पडलेला नाही. रानमांजराचा वचपा काढ�याची कठलीच सधंी ु
सोडायची नाही अस ंको��ानं ठरवन टाकलं होतं. ू

आता कधीही को�हा बिघतला क� ते रानमांजर झाडावर चढन बसतं. ू
कारण को��ाचा सड ही फार भीती वाट�याजोगी गो� आहे हे रानमांजराला ू
माहीत आहे. 

: झाडावर चढणारा को�हा आिण आि�केतील इतर �ाणीकथा)
(�यकंटेश माडगळकर [मळ लेखक : िनक ि��हज ] ्ू ू
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फार फार वषा�पव� एका वाळवटंात एक उंट राहात होता. भगभगीत ू
वाळवटंात पोटापा�यासाठी उंटाला खप भटकावे लागत असे. एकदा �याला ू
आप�या पव�ज�मात�या काही गो�ी आठव�या. पव�ज�मी आपण खप जपतप ू ू ू
केले. खप प�य जमा झाले. �याचा फायदाही झाला. ही गो� आठवताच सगळा ू ु
आळस झटकन जपतप करायचे ठरवले. �ाणीजगतात एक अनोखा चम�कार ू
घडला. उंट महोदयांनी अन�ान मांडले. िदवसरा� ��दवेाचा धावा केला. ु

एक पश धावा करतो आहे या गो�ीचे ��दवेास आ�य� वाटले आिण ��दवे ू
सतं� झाले. उंटाला दवेांनी िवचारले, “हे उंटा तला काय हवे ते माग, तझी इ�छा ु ु ु
पण� होईल!” ू

उंट �हणाला, “दवेा, या वाळवटंी �दशेात सहजपणे िफरवता येईल अशी 
चारशे कोसांची लांब मान मला �ा.” ��दवे ‘तथा�त! तथा�त!’ �हणाले आिण ु ु
ग� झाले. ु

लांबच लांब मान िमळा�यावर उंट महाशय एकाच सोयी�या जागेवर बसले 
आिण सहजपणे मान िफरवन आपला चारा-पाणी िमळव लागले. थोडया क�ात ्ू ू
भरपर सख िमळा�या�या आनंदात समाधानी झाले. कठ�याच गो�ीसाठी क� ू ु ु
करावे लागत न�हते. चारा-पाणी खाऊन झा�यावर दर अतंरावर मान टेकवन ूू
आराम करीत असे. हळहळ उंटराज गलेल� बन लागले. अवजड शरीर आिण ू ू ू
म� म�द यामळे ते आळशीपणाकडे झक लागले. अशा या आळशी उंटाची दवेाने ु ु ूू
परी�ा पाहायचे ठरिवले. 

एकदा चारा-पा�यासाठी चारशे कोसांची लांब मान िफरवत असताना �या 
वाळवटंी �दशेात वादळ सटले. पाऊस पडला. �वतःचे सरं�ण कर�यासाठी ु
उंटाने आपली मान एका गहेत घातली आिण िनधा��त झाला. या वादळवा� यात ु
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आसरा शोधत शोधत एक को�हा आप�या बायकोला घेऊन �या गहेजवळ ु
आला. गहेत येताच �यांना उंटाची मान िदसली. आसराही िमळाला आिण ु
अ�नही िमळाले �हणन दोघेही आनंिदत झाले. लगेचच उंटाचे लचके तोडायला ू
स�वात केली. चारशे कोसावरील उंटा�या जे�हा हे ल�ात आले तोपय�त ु
को�हा-को�हीने उंटा�या मानेचा पण� फडशा पाडला होता. धडपड करत ू
जगणा� या को�हा-को�हीने त�तेचा ढेकर िदला आिण आळशी उंटाचा मा� ृ
अतं झाला. 
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पढच ंपीक भाताच ं घेतलं. मगर �हणाला, "को�हेदादा, यावेळी िपकाचा ु
खालचा भाग माझा, वरचा त घे." करार झाला. पढे भाताच ंपीक तयार झालं. ू ु
को��ाने वरच ंपीक कापन नेलं. �याला कणगी भ�न भात िमळाला. मगर ू
शेतात जाऊन जमीन खण लागला. ितथं �याला काहीच ंिमळालं नाही . प�हा ू ु
�याला आपली चक समजली. आता मा� मगर िनधारपव�क �हणाला, "पढ�या ू ू ु
िपका�यावेळी वरचा भाग माझा, खालचा तझा." को��ाने समंती िदली.ु

सम�ा�या काठी एक गाव होतं. ितथं एक मगर आिण एक को�हा राहायचे. ु
�यांनी दोघांनी िमळन शेती करायच ंठरवलं. सरवातीला बटाटयाची शेती केली. ्ू ु
मगर �हणाले, "आपण उ�प�नाची वाटणी कशी करायची ते आधी ठरवन टाक." ू ू
को��ाने �याला मा�यता िदली. मगर �हणाले, "मी झाडांचा वरचा भाग घेईन, 
खालचा त घे." को�हा �हणाला, "चालेल, त �हणशील ते मला मा�य आहे." पढे ू ू ु
बटाटयाच ंपीक तयार झालं. मगराने झाडाचे श�डे कापन नेले. पण घरी गे�यावर ् ू
�यात एकही बटाटा िमळाला नाही. कारण बटाटे माती�या खाली जिमनीत 
लागतात आिण झाड-पाला जिमनी�या वर असतो. मगर परत शेतावर गेला. 
ितथे को�हा माती खणन बटाटे काढ�यात म�न होता. मगराला आपली चक ू ू
कळली. पढ�या िपका�यावेळी शहाण ं�हायच ं�याने ठरवलं. ु

पढच ंपीक घेतलं उसाच.ं पीक तयार झा�यावर मगराने श�डे कापन नेले. पण ु ू
एका श�डयाला धड चव नाही. नसती िहरवी पानं. को��ाने बडखा�या गोड ् ु ु
ऊसावर ताव मारला. ते पाह�न मगराला राग आला आिण �हणाला, "को�हे 
दादा, त दादा कसला, लबाड, भामटा आहेस. त�याबरोबर यापढे मी शेती ू ु ु
करणार नाही." ते�हा पासन मगराची आिण को��ाची शेती सपंली. ू

 आता को�हा लबाड क� ह�षार हे �याचे �याने ठरवायचे. 
(पनःकथन : डॉ. मंगला वरखेडे)ु
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को�हा िदसायला सदंर, अ�यतं चपळ, वेगाने पळणारा. याउलट सािळंदर ु
�हणजे अगदीच गबाळा �ाणी. िदसायला थलथलीत. सथंपणे डलत डलत ु ु ु ु
चालणारा. आपण भले आिण आपले काम, कणा�या अ�यात म�यात पडणार ु
नाही, कणाची �वत:ह�न खोड काढणार नाही. अ�न शोध�यासाठी बाहेर ु
पडायच,ं अ�यथा आपलं घर सांभाळायच.ं अशा िन�प�वी सािळंदरवर 
को��ाचा डोळा असतो. 

(�ीक लोककथा)

[ को�हा हा एक धत�, कावेबाज, चतर आिण लबाडी कर�यात पटाईत ू ु
असलेला �ाणी आहे. को��ा�या अनेक चातय�कथा �िस� आहेत. वा�तिवक ु
िसहं हा जगंलचा राजा, पण को�हा �यालाही फसवतो. िविहरी�या पा�यात 
िसहंाला �याचेच �ितिबबं दाखवन “तझा �ित�पध� तला आ�हान दते आहे" ू ु ु
अशी बतावणी क�न तो िसहंाला िचथावतो. िसहं �या �ितिबबंावर चाल क�न 
जातो, आिण िविहरीत पडतो. �ीक लोककथा मा� याह�न वेगळी आहे. ]

को�हा सािळंदरवर ह�ला कर�यासाठी टपन बसतो. रा�ंिदवस तो ू
सािळंदर�या िबळाभोवती फे� या मा�न  �या�यावर पाळत ठेवतो. के�हा ना 
के�हा सािळंदर िबळातन बाहेर येईल, आिण मग आपण �या�यावर अचानक ू
ह�लाबोल करायचा, असा मनात�या मनात बेत क�न तो सावधपणे 
सािळंदरची  वाट पहात रहातो. सावज गळाला लाग�यासाठी तासनतास वाट 
पहावी लागते, �याची िशकार करायची �याला गाफ�ल ठेवाव ंलागतं, अशा 
य� ती�या सव� गो��चे �ान को��ाला असते. सािळंदरला पकड�यासाठी ु
को�हा या सव� य� �यांचा वापर करतो.  सािळंदरला मा� याची मळीच ु ु
खबरबात नसते. ते  आपलं अ�न शोध�याच ं काम मकाटपणे करीत ु
असतं.सफरचदं , म�म, क�टक असे काही बाही गोळा क�न िबळात ु

4.18. 4.18. 4.18. sssaaaaaaLLLIII ///dddr r r AaiNa AaiNa AaiNa kael✵acaa_ kael✵acaa_ kael✵acaa_ gaaeVogaaeVogaaeVo
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ही बोधकथा त�हा आ�हाला बरचे काही िशकवन जाते. एक �हणजे ु ू

छोटया सािळंदरला धो�याची चाह�ल लागली. सकंट घे�न आले आहे, हे ्
�याने ओळखले. को��ाला ह�लकावणी द�ेयासाठी लागणा� या य� ती�या चार ु
गो�ी �या�याकडे न�ह�या. पण आ�मसरं�णासाठी �याचे शरीर हीच एक फार 
मोठी गो� �या�याकडे होती. सव��थम �याने �या�या त�डातन फेस बाहेर ू
काढायला स�वात केली. तो फेस �याने आप�या िपसांना चोपडला. �या�या ु
वासाने असा िविच� दप� सटला क�, को�हा सैरभैर झाला. �या वासाने ु
सािळंदरचे सहकारी सावध झाले. �यांनीही बचावाचा पिव�ा घेतला. �यां�या 
शरीरा�या मण�यांची रचनाच अशी होती क�, चटकन च�डसारखी �याला ू
शरीराची गडंाळी करता यायची. डोके, पाय, पोट सगळे काही गडंाळले जायचे. ु ु
आिण िपसांची रचनाही टोकदार सयांसारखी असे. �या िपसां�या पोकळीत ु
हवा भरली जायची आिण सगळी िपसे ताठ�न बाहेर यायची. एखा�ा धारदार 
श�ासारखे सािळंदर पढे आ�यावर को��ाला पळन जा�याखेरीज दसरा ु ू ु
पया�य उरला नाही. को�हा हरला. सािळंदर िजकंले.यानंतरही दररोज 
को��ाने सािळंदरला पेचात पकड�यासाठी िनरिनरा�या य� �या क�न ु
पािह�या; परतं सािळंदर�या एककलमी �ितकारापढे को��ाला माघारच ु ु
�यावी लागली. कंटाळन को�हा जगंलात िनघन गेला.   ू ू

साठव�याचा उ�ोग चाल असतो. एकटे भटक�यापे�ा आप�या स�या ू
सोब�यांबरोबर िमळन िमसळन रहाणे �याला आवडते.थंडी�या िदवसात ू ू
पर�परांची उब िमळन ते थंडीपासन आपला बचाव करतात.  आताही ते असेच ू ू
िफरत होते.   धळीत �यां�या पावलांचे ठसे उमटन एक चाकोरी उमटली होती. ु ू
को��ाने  ती पाऊलवाट ओळखली. �याबरोबर खशीत येऊन �याने एक उडी ु
मारली. “ अर े�वा! आता त सापडलाच मा�या तावडीत” असे �हणन �याने ू ् ू
झटकन ती चाकोरी ओलांडली. मैदान गाठले. पसटशा खणांव�नही माग ् ु ु
काढ�यात को�हा पटाईत होता. सािळंदर�या जवळपास पोहचायला �याला 
फार वेळ लागला नाही.  
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सग�यांनी िमळन िमसळन रािहले, तर एकमेकांना �याचा फायदाच होतो. ू ू
एकमेकांना बोचकारत बस�यापे�ा एकमेकांची उब िमळवन थंडीसार�या ू
नैसिग�क सकंटाचा सामिहकपणे सामना  कर�याचे शहाणपण साळ�दरकडे ू
आहे. आपण भले िदसायला क�प अस, लहानखर ेअस, पण सकंटसमयी ु ू ु ू
�वत:ला पगं न समजता सव� श� तीिनशी �ितकाराला स�ज झाले तर िनदान ू
आपण आपले आ�मसरं�ण न�क�च क� शकतो. को��ाकडे भले 
चतराई�या, ह�शारी�या चार गो�ी अिधक अस�या, तरी सािळंदरकडे �याह�न ्ु
अिधक मोठी गो� होती, ती �हणजे सकंटात न डगमगता आप�या जवळ�या 
साधनसाम�ीचा त�काळ आिण सव� श� तीिनशी आ�मिव�ासाने वापर 
करायची. एवढया एका गो�ीमळेच सिळंदरला को��ावर मात करता आली, ् ु
तशी ती त�हा आ�हाला करता येवो, ही साठा उ�राची गो� सफळ सपंण�.   ु ू

(पनःकथन : रमेश नारायण वरखेडे)ु
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पण साळ जे�हा �या�या पाठीवर चढन बसली, ते�हा बी�हरने ितला ू ू
नेहमीसारखे सरळ �या�या घरी नेले नाही. �याने ितला त�या�या म�यावर 
असले�या एका झाडा�या कापले�या ब�ंयाजवळ नेले आिण तेथेच उतरायला ु
सांिगतले.

(अला�कन लोककथा)

‘हे माझे घर आहे‘ असे पोहता पोहता बी�हरने िनघताना सांिगतले आिण 
साळला खोडावर बसवले. साळला असे सकंटात टाकन बी�हर िनघन गेला.ू ू ू ू

[ इतर अनेक पराणकथा आिण दतंकथां�माणेच ही कथाही घडले�या एका ु
�सगंातन आज�या काळावर �काश टाकते. अशाच प�तीची कथा िशि�शयन ू
जमातीम�ये सांिगतली जाते.]

खप खप वषा�पव� �हणजे अगदी टिलंगट जमात अि�त�वात ये�यापव� साळ ्ू ू ू ू ू
आिण बी�हर हे चांगले िम� होते. नेहमी एकमेकां�या घरी जात येत होते. साळ ू
घरी आली क� ती परत जाताना ितचे खप काटे पडत. बी�हरला ते आवडत ू
न�हते. �हणन बी�हर ठरवतो क� साळ�या घरी जाऊन ितला कधीही आप�या ू ू
घरी ये�याचे आमं�ण �ायचे नाही.

‘ मा�या पाठीवर बसवन मा�या त�यावर असले�या घरी मी तला घेऊन ू ु
जाईन' बी�हर �हणाला.

4.19. baa_vhr AaiNa saaLU

एके िदवशी साळने �या�या घरी ये�याची इ�छा आहे, असे बी�हारला ू
सांिगतले. 

पिह�यांदा साळला कळलेच नाही क� ितचा िम� ित�याशी असा का बर ंू
वागला असेल ? ती िवचार क� लागली क� आता या खोडाव�न आपली 
सटका कशी क�न �यावी ? शेवटी ितने ितची िवशेष श�� उपयोगात आणली. ु
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आिण थोडया वेळाने तलाव गोठला ! साळ खोडाव�न खाली उतरली ् ू
आिण बफा�व�न चालत सरि�त िकना� यावर आली. �यानंतर साळ जगंलात ु ू
बी�हरला भेटली आिण �हणाली, “ माझी इ�छा आहे क�, आ�ाच त मा�या घरी ू
यावेस. मी मा�या पाठीव�न तला नेईन.”ु

�यानंतर साळने बी�हरला सांिगतले क� हेच ितचे घर आहे. साळने असे ू ू
�हट�यावर बी�हर ित�या पाठीव�न खाली उतरला.

बी�हर खाली उतर�यावर साळ झाडाव�न खाली उतरली. बी�हरने जसे ू
साळला झाडा�या खोडावर सोडन सकंटात टाकले, तसे साळने बी�हरला ू ू ू
झाडा�या अगदी वर�या टोकावर सोडन िदले आिण सकंटात टाकले. �यानंतर ू
बराच वेळ बी�हरला खाली उतरता आले नाही. �याला तेथेच अडकन बसावे ू
लागले. शेवटी ती�ण दात आिण पजंांचा उपयोग क�न तो खाली घसरत येऊ 
शकला. असे घसरत आ�याने बी�हर झाडाव�न खाली पडला नाही. 
ते�हापासन झाडा�या सालीवर रघेा िदस लाग�या.ू ू

असे �हणन साळने बी�हरला पाठीवर घेतले आिण सग�यात उंचच उंच ू ू
असले�या झाडावर ती चढली.

‘हा तलाव गोठन जाऊ द’े असे गाणे ितने �हणायला स�वात केली.ू ु

(उषा �भणे, अ�ण �भणे [मळ लेखक : जॉन इ. �मे�सर] ु ु ू
: उ�र �वाजवळील अला�कन लोककथा)ु
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एकदा अ�णदवे आकाशात �मण करीत होते. िफरता िफरता �याचे ल� 
प�वीवर गेले. आभाळ लाल-केशरी रगंा�या रगंछटा उधळत होते. फले ृ ु
उमलायला स�वात झाली होती. मंद वा� याची झळक वाहत होती. प�वीवरची ु ु ु ृ
िवलोभनीय शोभा बघन अ�ण दवेाला प�वीवर फेरफटका मार�याची इ�छा ृू

झाली. इ�छा होताच अ�णदवे प�वीवर अवतरले. पहाटेची शांत वेळ. �याच ृ
वेळेस सव� प�यांनी आपाप�या सरात अ�णदवेाचे �वागत केले. क�बडा ु
आरवला, िचम�या िचविचव�या आिण अ�ण दवेाला सलामी ठोकन दा�या-ू
पा�या�या शोधात िकलबील करीत उडाले.

पण एका झाडाखाली एक िचमणी रडत होती. ितचा एक पखं तटलेला होता. ु

(तापीकाठची लोककथा)

4.20. 4.20. 4.20. kkkaaaeee ///bbbaaaDDD¶¶¶aaacccaaaa a a taurataurataura
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एवढयात एक कबतर ितथे आला. िचमणीने �याला थांबवले आिण �ीण ् ु
आवाजात �हणाली, “कबतरदादा, कबतरदादा, मला थोडे दाणे खाऊ घाल ना! ु ु
मला उडता येत नाही.” कबतर �हणाले, “छे ! छे ! मला अिजबात वेळ नाही.” ु
िचमणी परत काकळतीला येऊन �हणाली, “अर!े मी खप तहानलेली आहे. ु ू
कमीत कमी पाणी तरी द े!” कबतराने िचमणीचे बोल ऐकन न ऐक�यासारखे ु ू

�केले आिण िन�रपणे उडन गेला. िचमणी परत रड लागली. आता कोण आपला ू ू
�ाण वाचिवणार ? थोडयाच वेळात ितथे एक साळंखी आली. गाणे गात-गात ती ् ु
िचमणी�या जवळ गेली. �हणाली, “िचऊ ताई िचऊ ताई का रडतेस ?” 
िचमणीने आपलं दःख साळंखीला सांिगतलं, “बघ ना, माझा डोळा फटला, एक ु ुु
पाय तटला, पखं तटले. �यामळे मला उडता येत नाही. मला खप भक लागली ु ु ु ू ू
आहे. खप तहानही लागली आहे. ते�हा कपा कर, मला थोडं पाणी पाजशील तर ृू
उपकार होतील. दोन-चार दाणे खाऊ घालशील तर तझे उपकार मी ज�मभर ु
िवसरणार नाही.” साळंखी �हणाली, “नाही ग ंबाई, एवढा वेळ कठन आण ? त ु ु ू ू ू
हळहळ ऊठ आिण �वतःच शोध आपला दाणापाणी” आिण गाणे गात ती उडन ू ू ू
गेली. िचमणी परत रडत बसली. कोणी मदतीला येत का नाही ? ती उठ�याचा 
�य�न करत होती. �चडं वेदना होऊ लाग�या. परत पडली.

थोडया वेळाने एक क�बडा ितथे आला. िचमणीची अव�था पाह�न दःखी ् ु
झाला. �हणाला, “िचऊताई िचऊताई का ग ं रडतेस ?” िचमणीला काही 
बोलवेना ! हा पण फकटची चौकशी करले आिण िनघन जाईल. िचमणी आपली ु ू
एकसारखी रडतच होती. क�बडयाने घाईने पाणी आणले. िचमणीला पाजले. ्
िचमणीला थोडी उभारी आली. ती �हणाली, “क�बडेदादा, क�बडेदादा मला 
खप भक लागली आहे. दोन-चार दाणे खाऊ घालतोस का ? तझे उपकार मी ू ू ु

�यामळे ितला नीट उडता येत न�हते. ितला नीट िदसतही न�हते. कारण ितचा ु
एक डोळा फटलेला होता. िशवाय ितचा एक पाय तट�याने ितला नीट उभेही ु ु
राहता येत न�हते. �यामळे ती झाडाखाली पडन रडत होती. भक लागलेली ु ू ू
होती. पण कोणीच ित�याकडं ल� दते न�हतं. 
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आय�यभर िवसरणार नाही.” िचमणीचे केिवलवाणे �प क�बडयाला बघवेना. ्ु
�याने ितचे डोळे पसले. �वतः�या हाताने ितला दाणे भरवले. िचमणी�या ु
िजवात जीव आला. स�ंयाकाळ होऊ लागली होती. क�बडा �हणाला, 
“िचमणीताई रा�ीची एकटी इथे पडन राहशील. कठे सहारा नाही. मा�या घरी ू ु
येतेस ? मी तझी सेवा करीन. रोज दाणा-पाणी दईेन. बरी झालीस क� त मा�या ु ू
घराची दखेभाल कर. मी दाणा-पा�याची �यव�था कर�यासाठी बाहेर जाईन. 
िचमणी �हणाली, “क�बडेदादा �थम कबतर, साळंखी भेट�यावर वाटले, ु ु
भ�याची दिनया नाही. पण त�याकडे बघन वाटते, त�या इतका भला कोणी ु ू ुु
नाही.” जखमी िचमणीला उठता येईना ते�हा क�बडयाने जिमनीवर आपले पखं ्
पसरले �यावर िचमणी झोपली. मग क�बडयाने हळच ितला पाठीवर घेतले ् ू
आिण आप�या घरी आणले. तो रोज िचमणीची सेवा करायचा. िचमणी�या 
पायाची जखम भरत आली होती पण तरी ितला चालता येत न�हते. डो�याने 
िदसत न�हते. �यामळे ती दःखी होती. ती रोज क�बडयासाठी दवा करायची, ्ु ु ु
“दवेा, क�बडेदादाला खप आय�य द.े �याचे भले कर.” अ�णदवे हे सार े��य ू ु ृ
बघत होते. �यांना क�बडयाचे कौतक वाटले. ते क�बडया�या घरी गेले. �या�या ् ्ु
पाठीव�न �ेमाने हात िफरवला आिण �हणाला, “त िचमणीची मदत केली. सेवा ू
केली. सांग तला काय बि�स दऊे ? त मागशील ते तला दईेन.” क�बडा ु ू ु
�णाचाही िवलंब न करता �हणाला, “दवेा, मी खप सखी आहे. खातो-िपतो. ू ु
आनंदात जगतो. पण तला काही �ायचे असेल तर या दःखी िचमणीसाठी काही ु ु
कर. ितचा पाय, डोळा, पखं तटले आहेत. ते नीट कर. ितला प�हा न�याने ु ु
िदसायला लागले, चालता यायला लागले आिण उडता यायला लागले तर मला 
आनंद होईल.” अ�ण दवेाने िचमणीला हळच आप�या डा�या हाता�या पजंावर ू
घेतले आिण उज�या हाताने ित�या पाठीवर हात िफरवला, तर काय नवल ! 
िचमणीला पिह�यासारखे िदसायला लागले, उडता यायला लागले. ितचा 
मोडलेला पाय चांगला झाला. ती आनंदाने नाच लागली. ितने अ�ण दवेाला ू
नम�कार केला. क�बडयाचे आभार मानले आिण आप�या घरटयाकडे ् ्
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क�बडयानेही अ�णदवेाला वाकन नम�कार केला. अ�ण दवेाने आप�या ् ू
हातात असलेले लाल फल अितशय स�मानाने क�बडया�या डो�यावर ठेवले. ्ु
ते ितथेच िचटकले. �यावर अ�णदवे �हणाले, “क�बडेदादा, हा तरा स�मानाचा. ु
तम�या िनल�भ व�ीवर खष होऊन मी सवा��या सा�ीने हा मानाचा, �यागाचा, ु ृ ू
दानशरपणाचा, स�मानाचा तरा तला दते आहे.” ते�हापासन क�बडा आप�या ू ु ु ू
डो�यावर स�मानाचा तरा िमरवतो, आिण अ�णदवेाचे रोज सकाळी बांग ु
दऊेन �वागत करतो.

िनघाली.

(सनंदा पाटील : तापीकाठ�या लोककथा)ु
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4.21. duVo isa/h4.21. duVo isa/h4.21. duVo isa/h
(तापीकाठची लोककथा)

पण िसहं अजन िजवतं होता. �यामळे पण�त: कोणीच आनंदी न�हते. ू ु ू
िसहंाची अव�था व दयनीय ि�थती बघायला जगंलवासी िपजं� या�या जवळ 
जात होते. िसहं ��येकाला अितशय मद आवाजात तर कधी िविवध आिमषे ृ ू
दाखवन ��येकाला िपजं� याचा दरवाजा उघड�यासाठी िवनंती करायचा, पण ू
�यथ�. कणीच िपजं� याचा दरवाजा उघडला नाही. दोन िदवस उलटन गेले. िसहं ु ू
भकेने �याकळ झाला होता. पण कोणीच �ाणी व वाटस� िपजं� याची कडी ु ू
उघडन िसहंाची म�ता करीत न�हता. िसहं वेडािपसा झाला.ू ु

ितस� या िदवशी सकाळीच एक वाटस� अितशय घाईने जगंलातन जात ू
होता. कारणही तसेच होते. राजा भोज�या घरी �याला जेवणाचे आमं�ण होते. 

एक घनदाट जगंल होते. �या जगंलाचा राजा िसहं अितशय द� होता. इतर ु
�ा�यांना तो खप �ास दते असे. �याने �यांचे जगणे कठीण केले होते. आपले व ू
आप�या कटंिबयांचे �ाण वाचावे यासाठी सव� जण दवेाजवळ �ाथ�ना करीत ु ु
होते. िदवस�िदवस �याचा द�पणा वाढतच चालला होता. सव� �ा�यांची ु
केिवलवाणी अव�था झाली होती. जगंलातन जाणा� या वाटस�ंना �याचा ू
भयकंर �ास होत होता.

एकदा सव� �ा�यांची �ाथ�ना जण परमे�राने ऐकली. जगंलात एक पारधी ू
आला, �याने िसहंाला पकड�याचा बेत आखला. �यासाठी एक िपजंरा तयार 
केला. पण िसहं िपजं� यात येणार कसा? �याने य�� केली. एक बकरी ु
िपजं� याजवळ बांधली. पार�याची य�� यश�वी ठरली. बकरीला बघन िसहं ु ू
िपजं� याजवळ आला, �याबरोबर पार�याने िपजं� याचा दरवाजा बदं केला. 
जगंलाचा राजा िपजं� यात अडकला. द� राजा िपजं� यात बदं झाला. जगंलातील ु
सव� �ा�यांनी सटकेचा �ास सोडला. ु
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तेवढयात िसहंाचे ल� �या वाटस�वर पडले. �याने वेगळीच य�� केली. ् ु
चाल�या वाटस�ला जवळ बोलावले. �याची खप-खप �तती केली आिण ू ू ु
अितशय गोड बोलन �याला िपजं� याची कडी उघड�यास भाग पाडले. वाटस� ू
िसहंा�या गोड बोल�यावर भाळला आिण फसला, �याने कडी उघडली.

िपजं� यातन म� झालेला िसहं बाहेर पडताच वाटस�ला �हणाला, “ए ू ु
वाटस�, मी तीन िदवसापासन उपाशी आहे. मी तला खाणार, तयार हो.” ू ु
वाटस� घाबरला. �हणाला, “बाबार,े मी केलेले उपकार आठव. मी तला म� ु ु
केले.” िसहं हसन �हणाला, “उपकार ! कसले उपकार ? अर.े.. हा �कतीचा ृू
िनयम आहे क�, �थम उपकार करणा� यावरच ह�ला करा. �याला �ास �ा. मग 
इतरांना, ते�हा त मरायला तयार हो.” वाटस� �हणाला, “हा मा�यावर अ�याय ू
आहे. थांब, मी तीन जणांची सा� घेतो. �यांचे जे �हणणे असेल ते मला मंजर ू
आहे. 

वाटस�चा पिहला सा�ीदार �हणजे िपजं� याजवळ बांधलेली बकरी. ितला 
िवचारले, “उपकार करणा� या �य��शी चांगली वागणक हवी ना ?” बकरी ू
�हणाली, “मी �यां�या शेतात राहते. �या शेतक� याला दध दतेे. उ�प�न दतेे, ू
पण तरी ते आ�हाला कापन खातात. ते�हा हे भ�या माणसा त�या मताशी मी ू ु
सहमत नाही.” वाटस� िसहंाला �हणाला, “हे एक मत झाले, माझे अजन दोन ू
सा�ीदार आहेत. �यांना िवचा� या. िसहं �हणाला, “ठीक आहे.” वाटस� 
जवळ शांत उ�या असले�या आ�ंया�या झाडाकडे आशेने बघत �हणाला, 
“उपकार करणा� या �य��शी वागणक चांगली असावी ना?” �यावर आ�ंयाचे ू
झाड �हणाले, “त�या जातीचे लोक माझे पान, फां�ा, फळे सगळे ओरबाडन ु ू
नेतात. ते�हा मी त�या मताशी सहमत नाही.” वाटस� िनराश झाला. आता ु
एकच सा�ीदार उरला. �यानेही िसहंाची बाज घेतली तर... वाटस� घाबरला. ू
एवढयात एक िशपाई तेथन जात होता. वाटस�ने �याला थांबवन घडलेली ् ू ू
घटना सांिगतली आिण �हणाला, “उपकार करणा� या �य��शी वागणक चांगली ू
असावी ना?” िशपाई �हणाला, “त काय �हणतो आहेस मला काहीच समजलेले ू
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ते�हा िशपाई वाटस�ला �हणाला, “उपकार करताना िवचार करावा. 
द�ाला केलेली मदत फळतेच असे नाही. जा बाबा जा. राजाकड�या जेवणाची ु
वेळ अजन टळलेली नाही.”ू

(सनंदा पाटील : तापीकाठ�या लोककथा)ु

नाही. ही घटना घडली कशी? कठे? सगळे मला दाखवा. तरच मी यो�य िनण�य ु
घेऊ शकेल. िसहं �हणाला, “ठीक आहे.” सगळे िपजं� याजवळ आले. िसहं 
िपजं� यात गेला, एवढयात िशपायाने िपजं� याचा दरवाजा लावन घेतला. िसहं ् ू
अितशय नाराज झाला. खर ं तर तो घडली घटना दाखिव�यासाठी परत 
िपजं� यात िशरला. पण फसला. �यानंतर िशपायाने वाटस�ची चौकशी केली. 
राजा भोजकडे जेवायचे आमं�ण �या�या िजवावर येऊ शकले असते. पण चतर ु
िशपायामळे तो वाचला. ु
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4.22. isa/h AaiNa camaQkar4.22. isa/h AaiNa camaQkar

‘हा िसहं मा�याकडे पाह�न गज�ना का करीत नाही ? तो मा�यावर ह�ला का 
करीत नाही? तो इतका शांतपणे का उभा रािहला आहे ?’

‘कोण आहेस त ? आिण त या अर�यात काय शोधतो आहेस ? ‘ू ू

4.22. isa/h AaiNa camaQkar
(मॉ�रशसची लोककथा)

फार फार वषा�पव� एकदा एका खेडेगावात एक चम�कार राहात होता. �याचा ू
एक छोटासा �ामधदंा होता. तो धदंा चांगला चालावा �हणन �याला अस�ंय ू
कातडयांची गरज लागत असे. तो अर�यात जात असे आिण मेले�या ्
जनावरांची कातडी गोळा करीत असे. एखाद ेमेलेले जनावर �याला आढळले 
क� तो �याची कातडी सोलायचा. ती �व�छ धऊन काढायचा. मग ती नीट ु
सय��काशात ठेवन तो सकवायचा. मग �या कातडयाचे सदंर बट तयार ्ू ू ु ु ू
करायचा. ते शहरात नेऊन लोकांना िवकायचा. अशा रीतीने तो आप�या 
कटंबाचा िनवा�ह करायचा.ु ु

आपला धदंा नीट चालावा �हणन �याला सतत काळजी लागलेली असे. ू
�यामळे जवळ जवळ �याची ��येक सकाळ अर�यात जात असे. अर�यात ु
जाऊन तो कातडी शोधत असे. एके िदवशी अर�यात तो खप आत आत ू
�या�या दाट गडद भागात धाडस क�न गेला. अर�या�या �या भागात एक 
�हातारा िसहं रहात असे; �याची �कती तोळामासा झालेली होती आिण ृ
�हातारपणामळे �याचे अवयव थकलेले होते. सदवैाने �हणा िकंवा दद�वाने ु ु ु
�हणा, तो चम�कार आिण तो �हातारा िसहं �या िदवशी समोरासमोर आले. 
चम�काराची तर घाबरगडंी उडाली. परतं तो िसहं मा� �या�याकडे एकसारखी ु ु
नजर रोखन पहात रािहला. िसहंाची ती िविच� वागणक पाह�न �या चम�काराला ू ू
अचबंा वाटला. तो �वतःशी पटपटला,ु ु

परतं �याचे �यालाच उ�र िमळ�यापव� �या िसहंाने �याला िवचारले,ु ू
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‘करार ठरला. मी तझे बट तयार करीन. त मला �या जागेकडे घेऊन चल.' ु ु ू
तो चम�कार �हणाला. �याला खप आनंद झाला होता. मा� �या िसहंामागन ू ू
जाताना �या�या मनात नाना त� हेचे िवचार येऊ लागले. िसहं आप�याला खोल 
खोल अर�यात घेऊन जा�यासाठी तर भरळ पाडीत नाही आहे ना ? ु

उलट िसहं �याला आप�या गहेत घेऊन गेला. ती जागा उंच सखल ु
उंचवटयांनी भरलेली होती. इथे ितथे झडपे िवखरलेली होती. जमीन करडी ् ु ु
झाली होती. परतं �या सग�या जागेत हाडाचे सापळे आिण कातडी पसरलेली ु
होती. काही सकलेली हाती. काही अध� सकलेली होती तर काही अजन अध� ु ु ू
अिधक ताजीतवानी होती. �यात गिपत असे काहीच न�हते. �या िसहंाने ु
िनरिनरा�या वेळी ती िनरिनराळी जनावर ेठार मारलेली होती. �यांचे मांस 
खाऊन टाकले होते आिण �यांची हाडे आिण कातडी ितथे तशीच टाकन िदली ू
होती.

‘ मी एक चम�कार आहे आिण मी मेले�या जनावरांची कातडी शोधतोय', तो 
चम�कार �हणाला.

‘ मेले�या जनावरांची हवी तेवढी कातडी मी तला दाखवीन. परतं �या ु ु
कातडयां�या बद�यात मा�या दबळया पायांसाठी तला बटाचे दोन जोड हे ् ु ुु
तयार करावेच लागतील. या अर�यातील अणकचीदार काटे मा�या पाया�या ु
तळ�यांना नेहमी फार टोचतात.'

िसहं थोडा वेळ िवचारात पडला. मग तो �हणाला,

करारा�माणे �या चम�काराने इकडे ितकडे िवखरलेली ती सगळी कातडी ु
गोळा केली. �यांची अनेक गाठोडी बांधली. ती घेऊन तो घरी गेला.ती जागा 
�व�छ करायला �याला िक�येक िदवस लागले. परतं तो खप आनंदात होता ु ू
कारण एवढया मोठया स�ंयेने �याला िमळालेली ती कातडी �या�या ध�ंाला ् ्
वषा�नवष� परणार होती. शेवट�या वेळी �या जागेत तो आला ते�हा िसहंा�या ु ु
सिद�छेब�ल �याने �याचे आभार मानले. आपण �या�यासाठी बटाचे जोड ु
तयार क� आिण �या जागी घेऊन येऊ असे वचन पनः पनः �याने िसहंाला ु ु



 गो���या गुहेत   ।   365 

paSau paHyaa/cyaa gaaeVoa_

या �कारानंतर िक�येक मिहने उलटले. परतं तो चम�कार �या अर�यात ु
��ीला पडला नाही. तो �हातारा िसहं �याची वाट पाह�न पाह�न कंटाळला. परतं ु
काही के�या तो बटाचे जोड िकंवा तो चम�कार या कणाचाच प�ा न�हता. �या ु ु
�हाता� या िसहंा�या मनात िवचार आला.‘इतका खोटारडा तो कसा काय 
िनघाला ? �याने आपला िदलेला श�द तोडलाय. अशा अ�ामािणक माणसाला 
िश�ा ही झालीच पािहजे.

�या चम�काराची िसहंाने खप वाट पािहली. �या�या िविच� वागणक�ने तो ू ु
च�ावन गेला. मग एके िदवशी आपण �वतःच �या�याकडे जायचे आिण �याला ू
भेटायचे असे �याने ठरिवले. हळ हळ िसहं उडया मारीत �या खेडयात गेला. तो ् ्ू ू
चम�कार रहात होता ते घर �याने शोधन काढले. रा� पड�यावर तो �या ू
घराजवळ गेला आिण चम�कारा�या घरा�या आसपास झाडेझडपे वाढलेली ु
होती �यात तो लपन रािहला. िदवसा काही तो �या माणसावर ह�ला क� शकत ू
न�हता. कारण आजबाजला सगळीकडे लोक वावरत होते. �हणन �याने ू ू ू
रा�ी�या वेळी, जर तो घरातन बाहेर आला तर �या�यावर ह�ला कर�याचे ू
ठरिवले.

िदले.

आपले दवै उजळलेले पाह�न तो चम�कार मौजमजा करीत होता. अव�या 
काही थोडया िदवसात �याने सपं�ी �ा� केली होती. �याने आप�या ध�ंाचा ्
�याप खप वाढवला होता. आिण आता �याने अनेक कामगारांना कामाला ू
लावले होते. मेले�या जनावरांची कातडी शोध�यासाठी अर�यात जा�याचे 
�याने सोडन िदले होते. उलट �याचे नोकर ते काम करीत होते. अशा रीतीने तो ू
�या खेडेगावातील सवा�त �ीमंत माणस झाला होता. िशवाय तो मोठा शि�मान ू
माणस झाला होता. सगळीकडे �याचा �भाव पडत होता. �यामळे तो िनभ�य ू ु
झाला होता. मा� एखा�ाला िदलेले वचन न पाळणे हे वाईट आहे हे मनात�या 
मनात तो जाणन होता.ू

परतं मनात वाटत होती तशी सधंी कधीच िसहंाला िमळाली नाही. �या ु
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चम�काराबरोबर सदासव�काळ कणी ना कणी तरी असायचाच. �या िसहंाला ु ु
ितथे तीन रा�ी आिण तीन िदवस थांबावे लागले. तथािप , चौ�या रा�ी तो 
चम�कार घरात बटाचे जोड तयार करीत होता. �याला कातडी�या एका प�ीची ु
गरज लागली. ती घराबाहेर होती. आता जे�हा घराबाहेर आला ते�हा 
�या�याबरोबर कणीच माणस न�हता. िसहं अशीच सधंी पहात होता. परतं तो ु ू ु
घरा�या पडवीत येताच मोठमोठे पावसाचे थ�ब पड लागले. �यांचा मोठा ू
भीितदायक आवाज वातावरणत उमट लागला. रा�ी�या �या शांत वातावरणात ू
ते थ�ब केळ��या पानावर जोरजोराने आदळ लागले आिण िटप िटप टप टप ू
असा आवाज क� लागले. तो अनपेि�त असा पाऊस आलेला पाह�न �या 
चम�काराची हालचाल मंदावली. पडवीतच तो थांबला आिण खप मोठयाने ्ू
�हणाला,

मला भीती नाही िसहंाची
परतं भीती आहे मला फार मोठीु
िटप िटप टप टप बवाचीु

िसहंा�या कानात ते श�द पडले. �या गा�याचा पिहला भाग �याला 
समजला.परतं �या�या दस� या भागाचा अथ� �याला कळेना. तो आ�य� क� ु ु
लागला,

‘याचा अथ� काय ? काय? �या नावाचे कणी जनावर आहे का ? िटप िटप टप ु
टप बवा ? तर मग ते भयकंर शि�मान असले पािहजे. ते आता कोण�याही ु
�णाला इथे येईल. ते जनावर कसे िविच� िदसत असेल ! हा माणस िसहंांना ू
भीत नाही. वाघांना भीत नाही. परतं या �ा�याची भीती मला वाटते, इथे इतःपर ु
राहणे काही सरि�तपणाचे नाही. जर तो �ाणी इथे आला तर मी सकंटात ु
सापडेन. ही घाणेरडी जागा सोडन मी िनघन जातो कसा ! हा माणस मोठा द� ू ू ू ु
आहे. चला, आपण िनघया.'ू

असे �हणन तो िसहं �या झडपांतन बाहेर पडला. �या घरापढील कंपण �याने ू ु ू ु ु
ओलांडले आिण तो अर�या�या वाटेने पळत सटला. �या चम�काराने ु
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�या िसहंाची दद�शा काय झाली असेल असे त�हाला वाटते? �या खेडेगावात ुु
आ�याब�ल तो �वतःलाच िश�याशाप दऊे लागला. परतं अशा प�रि�थतीत ु
तो आता काय करणार होता? �याला दसरा कोणता पया�य न�हता. �हणन तो ूु
तसाच पळत रािहला. �याच वेळी �या�या मनात िवचार येत होते. अर ेअर े! 
आप�या मानेभोवती काहीतरी घ� आवळलं जातंय हे कस ं आप�याला 
जाणवलं! नंतर ते वजनदार जनावर आप�या पाठीवर कस ंकोसळलं! �या 
भीितदायक जनावराचाच तो हात असला पािहजे. पण हे काही भलतसलतं 
घडन �या दोघांचहंी चकलं होतं. �या िसहंाला वाटत होतं क� �या�यावर तो ू ु
‘िटप िटप टप टप बवा' बसलाय आिण तो �याला बडवतोय. �या चम�काराने ु
िन�य केला होता क� काही झालं तरी �या गाढवाचा पाठलाग करण ंसोडायच ं

काळोखात एक जनावर पळत सटलेय हे पािहले. �या�या डो�यात चटकन ु
िवचार आला. �याच गावात �याचा एक धोबी िम� होता. काही आठवडयापव�च ् ू
�याचे गाढव हरवलेले होते. �या धो�याने आप�या सव� िम�ांना, जर ते आळशी 
गाढव कठे िदसले तर �याला पकडन ठेव�याची िवनंती केली होती. �या ु ू
चम�काराला वाटले क� आता जे जनावर पळत गेले अर�या�या वाटेने, ते ते 
’गाढव’च असले पािहजे. �या गाढवाला पकडायचे �याने ठरिवले. �या पडवी�या 
बाजने एक िभतं होती. �या िभतंीव�न �याने उडी मारली. पडवीतन िनघता ू ू
िनघता �याने हातात एक लाकडाचे धपटणे आिण एक मोठा दोराचा तकडा ु ु
घेतला. �या पळणा� या जनावराला पकड�यासाठी तो ितथन िनसटला. काही ू
वेळ �या जनावराचा पाठलाग के�यावर �याने �या जनावराची मानगट पकडली. ू
�या मानेभोवती �याने तो दोर बांधला. नंतर तो दोर हाताने घ� ध�न �या 
जनावरा�या पाठीवर �याने उडी मारली. आप�या डा�या हातात तो दोर ध�न 
आप�या उज�या हातातील धपट�याने तो �या िबचा� या �ा�याला झोडप ु ू
लागला. तो �हणाला,

‘अर,े आळशी मखा� ! त�या ध�याकडन त पळन गेलास नाही का? तला घरी ु ु ू ू ू ु
परत जावेसे का वाटत नाही ? िकती काळ त असा भटकत राहणार आहेस ?’ू
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नाही आिण िसहंाला आप�या पाठीवरच ंते जड ओझ ंघेऊन पळ�यािशवाय 
ग�यतंर न�हतं. तो �वतःशीच पटपटला,ु ु

�या�या मनात आपण जगलं पािहजे अशी �बळ इ�छा िनमा�ण झाली. �हणन ू
मनातील भीती �याने कठ�या कठे पळवन लावली. �या द� जनावरा�या ु ु ू ु
पाठीव�न िनसटन जा�यासाठी �याने एक योजना आखली. सदवैाने �या ू ु
अर�या�या वाटेत �याला एक वडाचे झाड िदसले. र��या�या दो�ही बाजनंा ते ू
वाढले होते. �या�या पार�ंया खाली जिमनीला टेक�या हो�या. �या पार�ंया 
�हणजे �याला एक वरदानच वाटले. कारण �या पार�ंयांमधन तो पळन जाणार ू ू
होता. अशा रीतीने तो िसहं �या पार�ंयांजवळ येताच �या चम�काराने एका 
पारबंीला घ� धरले आिण �याने झाडावर उडी मारली.

‘आतापय�त या िचवट, दांडगट आिण शि�मान जनावरासार�या को�या 
जनावराने मा�यावर कधी ह�ला केला न�हता. आपण �यालाच िभतो अस ंजो 
तो चम�कार �हणत होता ते खरचं होतं.'

अशा या ग�धळात रा�भर �यांची ती दौड चाल रािहली. �या िसहंाने इतका ू
काही मार खा�ला होता क� जवळ जवळ �याने आपला तोल घालिवलाच होता. 
तो धावायच ं�हणन आपला यांि�कपणे धावत होता. उलट तो चम�कारही �या ू
�ा�या�या पाठीवर तो बसला होता �याला मा�न मा�न दमला होता. आपण 
खरोखरच गाढवा�या पाठीवर बसलो आहोत का असा �याला सशंय यायला 
लागला. अशा रीतीने पहाट झाली. ि�ितजाकडन सया�चे पिहले िकरण प�वीवर ृू ू
यायला लागले. �या जनावराने आप�याला रा�भर आप�या पाठीव�न 
आप�या गावापासन इतके दर आणले ते जनावर आता �याला िदस लागले. ते ू ूू
जनावर �हणजे गाढव नाहीय हे पाह�न भीतीने जवळजवळ तो खाली कोसळणार 
होता. आता तो चांगला श�ीवर आला होता. �या िसहंाचे अणकणीदार केस ु ु
�याला टोच लागले. परतं �याच �णाला �या�या मनात दसरा एक िवचार आला. ू ु ु
�याने थोडीशी जरी गडबड केली असती तरी तो कोण आहे हे िसहंाला कळले 
असते. मग िसहंाने �याला खाऊन टाकले असते.



 गो���या गुहेत   ।   369 

paSau paHyaa/cyaa gaaeVoa_

�या पार�ंयांना तो ल�बकळला आिण ताबडतोब झरझर काही �णांतच �या 
झाडावर चढन गेला. व�न �याने खाली पािहले तर झाडा�या ब�ंयाम�ये �याला ू ु
एक मोठी ढोल िदसली. लगेच तो �या ढोलीत िशरला आिण लपन रािहला. तो ू
िसहं मा� आपला धम पळतच होता. �या�या पाठीवरच ंओझ ंकमी झालं होतं. ू
�माने आिण भीतीने अगदी तो मरायला टेकला होता.

�याचवेळी �या�या िव�� िदशेने एक को�हा ितथे येऊन टपकला. 
अर�या�या राजाची मनःि�थती अगदी वाईट झा�याच ं�याने पािहलं. �याला 
काही समजेना �हणन तो �हणाला,ू

‘शभ �भात, माम, शभ �भात माम! झालंय तरी काय? त�ही इतके ु ू ु ू ु
घाबरलेले का िदसता? इतके जलद का पळता ?

असे �हणन तो को�हा �या झाडाजवळ गेला. परतं ितथे �याला कणीही ू ु ु
िदसले नाही. मग तो �या वडा�या झाडावर चढला. �याला �या झाडा�या 
ब�ंयात एक ढोल िदसली. �या ढोलीत आत काळोख होता. �या ढोलीत �याने ु
आपले नाक खपसले आिण आता डोकावन पाह� लागला. आत तो चम�कार ु ू
िवसावला होता. �याने आपली िचिलम पेटिवली होती आिण तो ितचे झरके घेत ु
होता. दोन डोळे आप�याकडे डोकावन पहाताहेत हे कळताच तो घाबराघबरा ू ु
झाला. ते कोणते जनावर या अशा वेळी आप�याला �ास �ायला आले हे 
�याला कळेना. परतं दस� याच �णाला �याला वाटले क� या ढोलीत आपण ु ु
सरि�त आहोत. म�येच लडबड करणा� या �या �ा�याला िश�ा कर�याची ु ु ु

‘मला काही एक िवचा� नकोस, भिगना.' िसहं �हणाला. ‘पळ, पळ, भिगना. ्
�या वाटेने जाऊ नकोस. ितथे ‘िटप िटप टप टप बवा ' आहे. रा�भर तो मला ु
मरपेय�त मारत होता. चल, आपण इथन पळन जाऊया.' ‘असला मख�पणाा क� ू ू ू
नकोस, माम ! मला इकडे ितकडे कणीही जनावर िदसत नाहीय. न�क�च ू ु
काहीतरी घोटाळा झालेला आहे.' तो को�हा �हणाला. '�याला त इतका का ू
िभतोस ? खाली बस आिण �णभर िव�ांती घे. तो कोण आहे तरी कोण हे मी 
पाह�न येतो.'
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�याने एक योजना आखली.

‘भिगना, तझ ंझालं तरी काय ितथे ? त काय पािहलंस? तो कसा िदसतो?'ु ू
‘तो ‘िटप िटप टप टप बवा' नाहीय. तो ‘त�ड जा�या' आहे. बघ. �याने माझे ु

त�ड जाळलेच. अररे े! ' तो को�हा रडत �हणाला, ‘या जागेपासन आपण दर ू ू
जाऊया' 

लवकरच �याना �यां�या वाटेत एक माकड भेटला. �या माकडाने �याना 
थांबिवले आिण ते दोघे का पळताहेत �हणन चौकशी केली. िसहंाने ू
नेहमी�माणये �याला �या गढ जनावराब�ल - ‘िटप िटप टप टप बवा' -ू ु
सांिगतले, तर को��ाने त�ड जा�याला त�ड द�ेयाचे धाडस आपण कस ंकेलं 
ही हिकगत सांिगतली. परतं तो माकड आप�या शरपणा�या नेहमीच बढाया ु ू
मारीत असे. �याने �या दोघांना ितथेच थांबन आपली वाट पहायला सांिगतले. ू

‘पण मी तला ताक�द िदली होती ितथे जाऊ नकोस �हणन, भिगना.' िसहं ु ू
�हणाला.

�याने आपली िचिलम त�डात घातली. आप�या दो�ही हातांनी ती घ� 
धरली. मग ती िचिलम तो सपाटयाने ओढ लागला. अशी सारखी आतन ओढत ् ू ू
रािह�यामळे ित�या त�डावरचे िनखार ेपेटले आिण ित�या त�डातन एक मोठी ु ू
आगीची �वाळा बाहेर पडली. एका �णाचाही िवलंब न लावता �याने ती पेटती 
िचिलम �या दोन चकाकणा� या डो�यांकडे नेली. �यामळे ते डोळे चांगलेच ु
भाजले. �या लडबडणा� या को��ाला तेवढी िश�ा परशेी होती. �याने आपले ु ु ु
भाजलेले त�ड �या ढोलीतन बाहेर काढन घेतले. वेदनेने तळमळत �याने �या ू ू
झाडाव�न खाली उडी मारली आिण आप�या शेपटीला पाय लावन तो धम ू ू
पळाला. िसहंाने द�नच �याला येताना पािहले. �याला तो थांबिवणार होता. ु
परतं �या वेगाने तो को�हा पळत होता ते पाह�न िसहंाने ओळखले क� �या ु
को��ावर जबरद�त ह�ला झाला असावा. तो स�ा बस�या जागेव�न उठला ु
आिण काहीही न बोलता लंगडत लंगडत अर�यात िनघन गेला. नंतर काही ू
वेळाने �याने को��ाला िवचारले’
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तो �हणाला,
'त�हा दोघांना कोण उ�ल के प�े करतोय ?' �याने �या झाडा�या ब�ंयावर ु ू ु

उडी मारली आिण तो वर चढन �या ढोलीपय�त गेला. तो आत पाह� शकला ू
नाही. पण तो निशबवान होता. आपली शेपटी आत घालन तो �या ढोलीतील ू
पोकळी पाह� शकत होता. एक �णभरही न िबचकता �याने आपली शेपट ू
ढोलीत घातली आिण ती तो सभोवार िफरव लागला. ती िफरती शेपट �या ू ू
चम�कारा�या नाकाला �पश� करीत रािहली. आपली िचिलम ओढन झा�यावर ू
तो डलक� घेत होता. झटकन तो जागा झाला. इकडे ितकडे काहीतरी िफरतेय ु
अस ं�याला वाटलं. तो सावध झाला. आपली सधंी के�हा येतेय ते पाह� लागला. 
ती िफरणारी व�त �या�याजवळ येताच �याने ती आप�या दो�ही हातांनी घ� ू
पकडन ठेवली आिण ती तो आत आत खेच लागला.ू ू

�या माकडाला पिहला िहसका चांगलाच जाणवला. आप�याला कोणता 
धोका आहे हे �या�या ल�ात आले. आपली शेपट सोडवन �यायच ं �याने ू ू
ठरवलं. परतं �याला तसे करता येईना. िशवाय आतील खेचाखेची हळ हळ ु ू ू
वाढत चालली होती. आता �यानेही बाहे�न जोर वाढवायला स�वात केली. ु
दो�ही बाजनंी खेचाखेचीला जोर येऊ लागला. शेवटी आतील खेचाखेची इतक� ू
काही जोरदार झाली क� �या माकडाची ती शेपट मळातन उपटन िनघाली ू ु ू ू
आिण िबनशेपटीचा तो माकड आकाशात वर बाणासारखा उडाला. परतं वर ु
हवेत उडा�याबरोबर �याने �वतःचा तोल सांभाळला आिण हळवारपणे ु
जिमनीवर आला. �याला होणा� या वेदना अस� हो�या. �या द� झाडाकडे न ु
पाहता तो आप�या िम�ांकडे धावत गेला. �यांनी �याला आप�याकडे येताना 
पािहले. ते जागेव�न उठले व �या�याबरोबर चाल लागले. थोडया वेळानंतर ्ू
िसहंाने �याला िवचारले,

‘तझ ंझालं तरी काय भतीजा ? तला ते द� जनावर िदसलं का?'ु ु ु
‘अहो काका ! अर ेभिगना ! तो नाहीय. ’िटप िटप टप टप बवा.’ तो नाहीय. ु

‘त�ड जा�या‘ तो आहे, ‘शेपट ओढया.‘ बघ इथे, मी िबनशेपटीचा झालोय. ्ू
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�याने माझी शेपट उपटन काढली. आता मागे बघया नको. श�य ितत�या ू ू ू
लवकर ही जागा सोडन जाऊया.' �याबरोबर ते ितघेही घनदाट अर�यात ू
िश�न अ��य झाले.

(�. �ी. ने�रकर [मळ लेखक : ��हाद राम शरण] ू
: मॉ�रशस�या लोककथा)

तो चम�कार थोडा वेळ �या ढोलीत रािहला. परतं आणखी कणी लडबडणारा ु ु ु ु
आप�या जीवाला धोका द�ेयासाठी येत नाही असे पाह�न तो ढोलीतन बाहेर ू
आला आिण सरळ आप�या गावाला िनघन गेला. �यानंतर �या�या सपंण� ू ू
आय�यात कोणतेही रानटी जनावर कधीच �याला �ास �ायला आले नाही. ु
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4.23. isa/h AaiNa sasaa4.23. isa/h AaiNa sasaa4.23. isa/h AaiNa sasaa
(पचंतं�ातील कथा)

म�य भारतात�या एका �चडं मोठया जगंलात एक दांडगा िसहं राहात होता. ्
�याच ंनाव होतं भासरक. �याला �वतः�या श��ची घमंड होती. िन �ा श��चे ु
�दश�न कर�यासाठी तो खशाल दब�या जनावरांना ठार मारीत असे.ु ु

भासरकानं थोडा वेळ िवचार केला. िन मग तो बोलला, “तमच ंसांगण ंयो�य ु ु
आहे. दररोज एक जनावर �वीकारायला मी तयार आहे. मा� जर एखा�ा 
िदवशी ठर�यावेळी जनावर हजर झालं नाही, तर मी त�हा सवा�ना ठार मारीन हे ु
ल�ात ठेवा.'

�या िदवसापासन जनावर ंजगंलात मोकळेपणानं िहडं लागली. दर िदवशी ू ू
सकाळी नावा�या िच�या टाकन �यातली एक उचलली जाई. �हणजे अस ंक� ू्
जर उचलले�या िच�ीत ह�रण हे नाव आलं तर सगळी ह�रण ंएक� जमत. आिण 

एकदा काय झालं, �या जगंलातली सगळी जनावर ं एक� जमली आिण 
सगळी िसहंाकडे गेली. सवा�नी िसहंाला �णाम केला. आिण �यांचा नेता 
�हणाला, “महाराज, उगीच गमंत �हणन त�ही आ�हाला ठार मारता. त�ही ते ू ु ु
कपया थांबवा अशी िवनंती करायला आ�ही आलो आहोत. त�हाला ृ ु
आम�यापैक� एकच जनावर भकेला पर ंअसतं. मग त�ही इत�या �ा�यांची ु ु ु
ह�या का करता? त�ही आमचे राजे आहात. त�ही िवचारानं वागायला हव,ं ु ु
त�हाला जेवढं पािहजे असेल आिण आ�ही जेवढं दऊे शक, तेवढेच त�ही ु ू ु
आम�याकडन घेण ंयो�य. आप�या �जेच ंर�ण करण ंहे राजाच ंम�य कत��य ू ु
असतं. राजा द� असला तर �याचाच शेवटी नाश होतो. तरी आमची, तम�या ुु
न�न �जेची ही िवनंती आपण मा�य करा आिण तम�या जेवणासाठी रोज एका ु
जनावराचा �वीकार करा. दररोज दपारी एक जनावर तम�या गहेत हजर होईल ु ुु
अशी �यव�था आ�ही क�." 
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सव� ह�रणां�या नावा�या िच�या टाकत. अन �यातन उचलले�या िच�ीत �या ् ू्
ह�रणाच ंनाव असेल ते ह�रण िसहंा�या गहेत जाई.ु

शेवटी, मर�यापव� पोटभर पाणी तरी िपऊन �याव ं�हणन तो िविहरीकडे ू ू
गेला. िविहरी�या काठावर बसन तो पा�याला त�ड लावणार इत�यात �या ू
�व�छ पा�यात �याला �वतःच ं�ितिबबं िदसलं. अन �याला एक झ�क यि� ् ु
सचली. ब�स ठरलं. िसहंाला �ा य��नं चकवायच.ं  �यानं �वतःशी ठरिवले. ु ु
आिण बेटा डलत डलत भासरका�या गहेकडे पोचला.ु ु ु ु

भासरक भकेनं वैतागला होता. �याची जेवणाची वेळ होऊन गेली होती. �या ु ु
एवढयाशा सशाला बघताच तो कमालीचा िचडला. अन तो गरजला, "िकती ्
उशीर केलास. आिण िशवाय त एवढासा बारकला आहेस ! तला खाऊन माझी ू ु ु
भक कशी भागेल? मी तला तर खाणारच. पण जगंलात�या �ा�यांनी ू ु
त�यासार�या मठभर सशाला आज पाठिवलं �हणन मी �या सग�यांना ठार ु ू ू
मारणार'.

एके िदवशी एका सशाची गहेत जा�याची पाळी आली. िसहंानं आप�याला ु
मा�न खाव ं हे �या सशाला पसतं न�हतं. �याचे खप ससे दो�त होते. ू
�यां�याबरोबर खेळ�यात, उडया मार�यात, �यानं सगळी सकाळ घालवली. ्
दपार झाली ती टळली तरी तो भासरकाकडे जाईना! तो म�ाम टाळाटाळ ु ुु
करीत होता. �या बलवान िसहंाला मार�याची य�� तो शोधत होता. पण ती ु
काही �याला सापडेना.

ससा न�पणे �हणाला, “महाराज, आज सशांची पाळी होती. पण आ�ही 
एवढेसे िचमरडे ! आम�यात�या एका सशाला खाऊन तमची भक कशी ु ु ू
भागणार �हणन एकाऐवजी पाच सशांना पाठिव�याच ं ठरलं. पण आ�ही ू
जगंला�या कडेशी येतो तर एक भयानक िसहंानं आ�हाला थांबिवलं िन गरगरत ु ु
िवचारलं, “त�ही पाच जण कठं िनघाला आहात ? त�ही दवेाच ंनाव �या. ु ु ु
िव�णसह�नामाचा जप करा. कारण तमच ंमरण जवळ आलं आहे. तस ंमी ु ु
�याला सांिगतलं, “आ�ही �ा जगंलाचे राजे, परा�मी भासरक महाराज ु
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यां�याकडे जातो आहोत. आधीच उशीर झाला आहे.कपा क�न आ�हाला ृ
आणखी उशीर क� नका. आ�ही दपार�या आधी �यां�या गहेत पोचलो नाही ुु
तर महाराज रागवतील.

�यावर तो िसहं मोठयांदा गरगरला. िन तो ओरडला, “मी या जगंलाचा राजा ् ु ु
आहे हे तला ठाऊक नाही काय? कोण आलाय हा उपटसभं भातरक? मी ु ु ु
कधीच �याचे नाव ऐकलं नाही. माझी िसिंहण �हणत होती, तो हा नवा िसहं 
असणार! जा आिण �या कोणा भासरकाला इथं घेऊन ये, त परत येईतोवर �ा ु ू
चार सशांना मी मा�याकडे ठेवतो. ऐकलंत ना, महाराज, �ामळे मला यायला ु
उशीर झाला. अन �हणनच त�हाला परसे ंजेवण आज िमळणार नाही. कारण ् ू ु ु
चार ससे �या दस-या िसहंानं ठेवन घेतलेत. त�ही वाट�यास मला खाऊन ू ुु
टाका. पण �या िसहंाला भेट�याची तमची इ�छा असली तर मी प�हाला ितथे ु ु
नेतो. त�ही �या िसहंाला लढ�याचे आ�हान दऊेन मा�न टाका. �हणजे ु
त�हाला प�हा पाच सशांना खाऊन भक भागिवता येईल.ु ु ू

ठीक ! ने मला �या िसहंाकडे. भारदानं ह�कन सोडला.ू
मघा ससा �या िविहरीचे पाणी �याला होता ितथं तो भासराला घेऊन गेला. ु

िविहरी�या काठावर टणिदशी उडी मा�न बसला ससा िन �याने पा�यात ु
डोकावन पािहलं, �याला �वतःच �ितिबबं िदसलं पनः !ू ु

तो भासरकाला �हणाला, “महाराज, त�हाला िभऊन तो िसहं इथे आत ु ु
लपन बसला आहे. त�ही आत वाकन पहा. �हणजे तो त�हाला िदसेल.” ू ु ू ु

भासरकाने आपले पढले दोन पजें िविहरी�या काठावर ठेवले िन �यानं आत ु ु
डोकावलं. आिण �याला �वत:च ं�ितिबबं िदसलं. अन हा दसरा िसहं आहे असा ् ु
�याचा समज झाला. �याला आ�हान द�ेयासाठी भासरकानं गज�ना केली. ु
िविहरी�या िभतंीत �या गज�नेचा �ित�वनी उमटला.

भासरकानं रागानं जबडा पसरीत िविहरीत पािहलं. आिण पा�यात�या ु
�ितिबबंानं तसाच जबडा व�गाडला. अर�ेचा! हा आप�याला वेडावतोय? अन ्
िचडन भासरकानं भयानक गज�ना केली िन ताडकन �या दस-या िसहंावर उडी ्ू ु ु
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मारली. पण तो दसरा िसहं होताच कठे? �याचच �ितिबबं होतं ते ! �यामळे ु ुु
पा�यात उडी पडताच गटांग�या खाऊन भासरका म�न गेला.ु

ससा खशीत जगंलात पोचला पळत पळत. आिण �यानं सग�या जनावरांना ु
घडलेली हिकगत सांिगतली. सगळी खष झाली. आनंदानं हसत, नाचत ू
सटली. नंतर काही िदवस �या जगंलात आनंदाचा उ�सव स� होता. मेजवा�या ु ु
घडत हो�या. पािहलंत ना ? िचमरडया सशानं दांड�या िसहंाला कस ंचकिवलं.ु

(कमिदनी रांगणेकर : मलांच ंपचंतं�, १९८२)ु ु ु

�याने यि�नं जय िमळिवला.ु
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एका गावात एक व� शेतकरी राहत होता. तो आधंळा होता. �याला िदसत ृ
नसे. एके िदवशी चालता-चालता तो िविहरीत पडला. ते�हा “दवेा मला वाचव र”े 
असे तो ओरड लागला. ू

(अिहराणी लोककथा)

सकाळी गावात�या लोकांना, शेतक� यांना आपाप�या शेतात मोती-पोवळे 
आढळले. काही लोकांनी हे मोती- पोवळे शेतक� या�याही दारात पािहले. 
सग�या गावात चचा� होऊ लागली क� हा �हातारा शेतकरी रोज रा�ी चोरी 
करतो. शेवटी ही चचा� राजा�या कानावर गेली. 

शकंर �हणाले, “या नंदीची शेपटी ध�न त घरी जा.” ू

राजाने �हाता� या शेतक� याला बोलावले आिण िवचारले, “का र ेबाबा, त ू
रोज रा�ी मोती-पोव�याची चोरी करतोस, हे खर ंआहे का?” 

�याचवेळी शकंर-पाव�ती नंदीवर बसन चालले होते. शेतक� याची हाक ऐकन ू ू
पाव�तीला �याची दया आली. शकंर-पाव�तीने �याला िविहरीतन बाहेर काढले. ू

शेतकरी �हणाला, “नाही महाराज, मी खरचं कशाची चोरी करत नाही. पण 
मला िदसत नस�यामळे मी िविहरीत पडलो आिण मला दोन स�जन लोकांनी ु

शेतकरी नंदीची शेपटी ध�न शेतातन चालायला लागला. नंदी जस-जसा ू
पावलं टाकायचा तस-तसे ितथ�या मातीत�या खडयांचे मोती- पोवळे ्
बनायचे. नंदीने शेतक� याला घरापय�त पोहचवले. ते�हा शेतकरी �हणाला, 
“नंदीबा, मला रोज अस ंघरापय�त सोडशील का?” नंदीने रोज �याला सोडायच ं
कबल केलं. ू

4.24. maaetaa_ paa[vaLyaacaa_ gaaeVo

शेतकरी �हणाला, “त�ही फार चांगले लोक िदसतात, मला िविहरीतन बाहेर ु ू
काढलं बर ंझालं, मी आधंळा आहे, मला घरापय�त पोहचवन �ाल तर बर ंू
होईल.” 
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ओजंळभर मोहरा दऊेन राजाने शेतक� याचा स�मान केला आिण 
गावक� यांना सांिगतले, “कोणालाही चोर �हण�यापव� तो खरचं चोर आहे का ू
याची खा�ी क�न �यावी. उगाचच कोणालाही बदनाम क� नये.”

ठर�या�माणे राजा �या�याबरोबर शेतात गेला. स�ंयाकाळ होताच नंदी 
शेतात आला, �हाता� या शेतक� याने �याची शेपटी धरली आिण नंदी 
शेतक� या�या घराकडे चालायला लागला. नंदी जस-जसा चालायचा तशा 
�या�या पावलाखाल�या खडयांचे मोती-पोवळे होतांना राजाने पािहले आिण ्
राजा आ�य�चिकत झाला. 

�या िदवसापासन �हाता� या शेतक� याला सगळेच आदराने ‘बाबा’ �हण ू ू
लागले. 

राजा �हणाला, “ठीक आहे, आज मी पण येतो त�याबरोबर शेतात.”ु

�यातन बाहेर काढलं आिण �यांनीच मला सांिगतलं क� नंदीची शेपटी पकडन त ू ू ू
घरी जा. आिण रोज मला हा नंदी घरी आणन पोहचवतो.” ू

सग�या गावक� यांना आिण शेतक� याला �याने दरबारात बोलावले. आिण 
सांिगतले, “तो नंदी हा शकंर-पाव�तीचा नंदी आहे. शकंर-पाव�तीने या 
शेतक� याला िविहरीतन बाहेर काढलं. अशा या दवे माणसाचा मी नम�कार ू
करतो.” 
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एके िदवशी ‘तांब‘ गाय रानात गेली. रानात चरता चरता िदवस कसा सपंला ू
ते कळलंच नाही. जरास ंअधंा�न आलं होतं. हळहळ ती परती�या वाटेवर ू ू
आली. परतं बरोबरी�या ‘पांढरी‘, ‘ढवळी‘, ‘राण‘ कणीच िदसत नाही, हे ल�ात ु ू ु
येताच तांब गायीने आपला चाल�याचा वेग वाढवला. जवळजवळ रानातली ू
वाट सपं तच आली होती. दरवर िदवे िदसत होती. इत�यात वाघोबाराजे द� ू
�हणन समोरी आले! �णभर तांब गायीला काही सचेनासे झाले. भीती वाटली. ू ू ु
पण चेह� यावर भीती िदस नये �हणन वाघोबालाच िवचारले, ‘काय �हणतोस ू ू
वाघोबा? आज लवकरच सफरीवर िनघालास?‘ वाघोबा �हणाला, ‘होय, 
लवकर बाहेर पडलो क� िशकार चांगली िमळते!‘ ‘�हणजे त मला खाणार?‘ तांब ू ू
गायीने असे �हणताच वाघोबाने डरकाळी फोडली आिण दोन पावले 
आणखीनच पढे आला. तांब गायीची पाचावर धारण बसली. आता वाघोबा�या ु ू
तावडीतन सटणे अवघड आहे हे तांब�या ल�ात आले. �णाचाही िवलंब न ू ु ू
करता तांबने मान खाली घातली आिण �हणाली, ‘ए वाघोबा दादा, त मला खा. ू ू
पण माझी एक िवनंती आहे, �थम त मला मा�या गोठयात जाऊ द.े गोठयात ् ्ू
माझ ंवास� वाट पाहतं आहे. ते खप छोटं आहे. वासराला दध दतेे आिण लगेच ू ू
परत येते. तझी गहा कठे आहे मला सांग. मी खरचं परत येईन. मा�यावर िव�ास ु ु ु
ठेव. माझा गोठा समोर िदवे िदसतात ना, ितथेच आहे. जर मी लवकर परत 
आली नाही तर त गावात ये. पण खरचं सांगते, मी परत येईन. ’श�दाला जागण ंू
हाच खरा धम� आहे’ हे मा�या आई-आजीने िशकवलं आहे. मला थोडया ्
वेळासाठी जाऊ द!े

तांबची िवनवणी ऐकन वाघोबा दादाला दया आली. तांबचा गोठयाकडे ्ू ू ू
जा�याचा र�ता मोकळा केला आिण ितला �हणाला, ‘याच जागी भेट या, ू
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लवकर परत ये! मलाही खप भक लागली आहे.‘ मान वळवन तांबने होकार ू ू ू ू
िदला आिण वेगाने गावाकडे गेली. गोठयात वास� वाट पाहात होतं. तांबला ् ू
पाहताच वासराने हबंरडा फोडला. घरातील रखमा, साजरा बाहेर आ�या. 
तांबला बादलीत पाणी िदलं. गोठयात िदवा लावला. तांबला नम�कार क�न ्ू ू
दोघी घरात गे�या. वास� तांबला लचावलं. वासराला दध दतेा दतेा तांब ू ूू
वासराला �हणाली, ‘बाबार,े हे शेवटच ंदध दतेे आहे. उ�ापासन तझ ंपोट ू ुू
तलाच भराव ंलागेल. रानातला वाघोबा माझी वाट पाहतो आहे. �यालाही भक ु ू
लागली आहे. तला अस ंसोडन जाताना मलाही खप वाईट वाटतं आहे, पण ु ू ू
इलाज नाही. हे जग असचं आहे. मोठा मासा छोटया मा�याला खातो. ्
अ�नसाखळी वगैर े�हणतात �हणे. हाच जग�यवहार आहे. आपण शाकाहारी 
वगा�तले �ाणी. अस ंदस� याला मा�न आपलं पोट भरण ंआप�या स�ंकतीत ृु
नाही. पण वाघोबा�या मांसाहारी स�ंकतीिवषयी काय बोलणार? तला अखेरच ंृ ु
दध �ाव,ं यानंतर आईिशवाय जग�याची सवय करायला हवी, हे सांग�यासाठी ू
मी आले. वाघोबा राजांना िवनंती केली. �यांनी मला तेवढी सवलत िदली �हणन ू
तला अखेरच ं भेटायला येऊ शकले. यापढे तला �वतं�पणे जगाव ंलागेल. ु ु ु
र��यातले खाचखळगे ओलांडन चालत राहा. पढयात आलेला चारा आपलाच ्ू ु
आहे क� नाही हे वास घेऊन खात जा! मांसाहारी �ाणी आिण सभोवतालचे 
मानव सारखेच! वाघोबासारखे �ाणी सरळ सरळ िशकार करतात. मानव �ाणी 
छपेपणे घाव घालतात. मं�तं� क�न, पजा क�न कठलेही भातासारखे अ�न ु ू ु
र��यावर ठेवतात. अ�न चांगलेच असते. पण �यावर टाकलेले गलाल, कंक, ु ु ू
काळा ब�का या पदाथा�मळे अ�नही दिषत होते. आपण अनवधानाने खातो ु ु ू
आिण मग �ास होतो. �हणन पढयातले पदाथ� खाताना काळजी घे. या जगात ्ू ु
जशा चांग�या गो�ी आहेत तशाच वाईटही अस शकतात, हे समजन घे. जगता ू ू
जगता अनभवातन तला ब� याच गो�ी िशकता येतील.‘ तांब गायीचा उपदशे ु ू ु ू
ऐकता ऐकता वासराने पा�हा सोडला. वासरा�या डो�यांतन अ� वाहत होते. ू ू
तांबचाही आवढंा दाटन आला. मायलेकरा�या ताटातटी�या �सगंी इतर ू ू ू



 गो���या गुहेत   ।   381 

paSau paHyaa/cyaa gaaeVoa_

र��या�या कडे�या गोठयातन ‘पांढरी‘, ‘ढवळी‘, ‘राण‘ या तांब�या ् ू ू ू
मैि�ण�नी पािहले क� तांब परत रानवाटेकडे जात आहे. तांब�या पाठोपाठ ू ू
�याही रानवाटेकडे िनघा�या. वाटेत तांबला थांबन िवचारले, ‘काय ग ंएवढया ्ू ू
अधंाराची रानाकडे िनघालीस?‘ तांब �हणाली, ‘वाघोबा वाट पाहतो आहे. ू
मघाशी रानात भेटला. खातो �हणाला. पण मीच वासराला दध पाज�यासाठी ू
वेळ मागन घेतली. आता िदलेला श�द पाळला पािहजे ना!‘ गायी मैि�ण�नी ू
हबंरडा फोडला. गावातील सग�याच गायी रानाकडे चाल लाग�या. तांब गाय ू ू
पढे आिण मागन सग�या गावात�या गायी चालत हो�या. वाघोबा तांबची वाट ु ू ू
पाहत उभा होता. दरवर �याला तांब गाय िदसली. �याला खप आनंद झाला. ू ूू
पण हा आनंद �णाधा�त मावळला. कारण तांब�या पाठीमागे इतर गाय�चे सै�य ू
पाह�न वाघोबा घाबरला आिण गहेत पळाला. ु

कणीही आसपास न�हते. अधंार दाटन आला होता. जड अतंःकरणाने तांब ु ू ू
गाय गोठयातन बाहेर पडली. प�हा मागे वळन पािहले नाही. ् ू ु ू

एक�चे बळ सव��े� फळ!

(पनःकथन : मंगला वरखेडे)ु

तांबने आिण मैि�ण�नी हे ��य पािहले आिण एकमेक�ना गळाभेट िदली. ू
तांबने सग�यांचे मान डोलवन आभार मानले. �हणाली, ‘असचं एकमेका ू ू
सहा�य क� अवघे ध� सपथं!‘ु

तांबसह सगळा कळप गावाकडे परतला. तांब वेगाने गोठयात आली आिण ्ू ू
वासराला पोटाशी घेऊन आनंदा� गाळले. �हणाली, ‘बाळा, एक��या बळाने ू
आज सा� या जण�नी मा�या म�यला परत पाठिवले. ही कत�ता जपली पािहजे. ृ ृू
एवढंच ल�ात ठेव!‘ वासराने मान हलवन होकार िदला आिण आई�या कशीत ू ु
शांत झोपला. 
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4.26. baEla AaiNa Kaecar4.26. baEla AaiNa Kaecar

या शेतक� या�या गोठयात एक बैल आिण एक गाढव आिण घोडया�या ् ्
�जातीतले खेचर बांधलेले असायचे. बैल रोज शेतात काम करायचा. खेचराला 
तसे काही काम नसायचे, कधीतरी मालक फेरफटका मार�यासाठी �या�या 
पाठीवर बसायचा, एवढेच �याला काम.�याची िनगाही चांगली ठेवली जाई. एके 
िदवशी शेतकरी अगंणात बसलेला असताना �या�या कानावर बैल आिण खेचर 
यां�यातला सवंाद कानावर पडला. 

4.26. baEla AaiNa Kaecar

एक �ीमंत जमीनदार शेतकरी होता. आप�या बायका-मलांसह तो ु
शेतावरच राहात असे. �याला पशप�यांची भाषा अवगत होती. फ� त हे �ान ु
दस� या कणाला सांगायचे नाही, असे �या�यावर बधंन होते. �याने ते �ान ुु
दस� या कणाला सांिगतले तर �या�या वाटयाला म�य येणार होता. �यामळे हे ् ृु ू ुु
रह�य �याने कणालाच कळ िदले न�हते. पण या भािषक दणेगीमळे �याला पश-ु ू ु ु
प�यां�या भावभावना चटकन समजाय�या. गोठयातले वास� भकेने �याकळ ् ु ू
झा�यामळे �या�या आईचा धावा करते आहे; घोडयाला कंटाळा आला आहे, ्ु
�याला च�कर मा�न आणली पािहजे हे �याला चटकन कळायचे. मांजरांची 
भांडण,ं क�बडयांचा कलकलाट, प�यांचे गजंन यातला भावाथ� �याला ् ु
समजायचा. 

बैल गाढवाला �हणाले, “नम�कार खेचर राजे! तमचे आपले बर ेअसते, ु
काही काम ना धाम, आपले म�तीत पडन रहायचे. सकाळी सकाळी िखंकाळन ू ू
सग�यांना उठव�याचे काम मा� त�ही इमाने-इतबार े करता. मालकाची ु
तम�यावर मेहेरबानी अस�यामळे गडी माणसे तमची िनगाही चांगली ठेवता. ु ु ु
तमची ऐट काय वणा�वी? तम�या आसपासची जमीन कायम झाडन �व�छ ु ु ू
केलेली असते. नाहीतर आमचे पहा, सतत शेणा-मतात पडलेलो असतो. ु
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खेचराने बैलाची �यथा शांतपणे ऐकन घेतली. मग स�जन िम�ाचा आव ू
आणन ते बैलाला �हणाले, “ बैलोबा, त खरोखरच गरीब आहेस बाबा. त अगदी ू ू ू
भोळा भाबडा आहेस, शहाणपणा तला ठाऊकच नाही. अगदी म�ासारखा ु
वागतोस. उगाच नाही तला सगळे जण "बैलोबा" �हणत. मालकासाठी त इतका ु ू
राब राब राबतोस, पण �यांना आहे का काही त�या क�ाची िकंमत. उलट तला ु ु
ते काठीने बडवतात. िश�या दतेात. खायला कोरडा कडबा दतेात. गोठयातली ्
तझी जागा �व�छ ठेवीत नाही. पण त अगदीच कोड�यासारखे सार ेकाही ु ू
मकाटयाने सहन करीत असतो. आपण नाही बाबा, हे एवढे क� आिण ्ु
हलाखीचे जगणे सहन केले असते.”

यावर खेचराने बैलाला दोन य� ती�या गो�ी सांिगत�या. खेचर �हणाले, “ ु
‘‘बैलोबा, उ�ा त�ही उठ�यापासन आजारपणाचे स�ग करा. �हणजे शेतावर ु ू
त�या मानेवर ज ठेवले क� त लागलीच खाली बैस. ते तला मारतील, झोडतील, ु ू ू ु
पण त जागचा उठ नकोस. उठला तरी चाल नकोस, चाललास तरी थोडयाच ्ू ू ू

त�हाला खायला सडवले�या धा�याचे आबंोण, आ�हाला आपला सका ु ु
कडबा. त�ही आपले चैनीत राहाता, आ�ही मा� िदवसभर नांगराला जपंलेले ु ु
असतो. िदवसभर नांग�न कोळपन मी तर बाबा अगदी थकन जातो. पण सांगा ू ू
कणाला? जरा कामात िढलाई केली तर व�न काठीचे र�े बसतात आिण ु
िश�यांची लाखोली वािहली जाते. एवढे थकन भागन रा�ी गोठयात आ�यावर ्ू ू
काय, तर �हणे ग�हाणीतला सका कडबा! दख� या शरीराला रा� रा� झोप येत ु ु
नाही. त�ही मा� डाराडर झोपता. जाऊ द ेबाबा, नशीब �याचे �याचे.”ु ू

 बैल िनराश होऊन फ� त मान हलवीत रािहला. मग खेचराला बैलाची दया 
आली. �याने बैलाला दोन शाहाणपणा�या गो�ी िशकवायचे ठरिवले.खेचर 
बैलाला �हणाले, “ तला जर मा�याह�नही सखी जीवन जगायचे असेल, तर ु ु
मा�या स��या�माणे वाग.” बैल मनातन ह�रळन गेला, �हणाला, “सांगा खेचर ् ू ू
राजे सांगा. आता त�हीच मला ग��या �थानी. आपण �ाल तो उपदशे ल�ात ु ु
ठेवन मी वागेन.” ू
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वेळात प�हा बसकण मार. असे चारदोन वेळा झा�यावर काय होते ते तला ु ु
समजेलच. तला स�ंयाकाळी गोठयात बांध�यावर त�यापढे अगदी सरक�ची ्ु ु ु
ढेप ठेवली तरी त�ड लाव नकोस. ग�हाणीत�या कड�याला िशव नकोस. उगाच ू ू
भक भागव�यापर�या रा�ी चारदोन काडया खा. दस� या िदवशी शेतावर ्ू ु ु
गे�यावर असेच पिह�यासारखे नाटक स� ठेव. बघ, ते तला िव�ांती दतेात, ु ु
क� नाही ते मला सांग.” 

खेचराचा स�ला बैलाला पटला. दस� या िदवशी बैलाने मानेवर ज ठेव�यावर ूु
बसकण मारली. काठयांचे र�े बस लागले. तरी उठत बसत �याने आपला ् ू
खेचराचा स�ला अमलात आणला. गडयाने �याला काठीने बडवले, मारले-्
झोडपले, पण �याने आपला िनधा�र कायम ठेवला. �याने कामात चालढकल 
करीत िदवस पार पाडला. गडयाने स�ंयाकाळी बैलाला गोठयात बांधले. ् ्
मालकाला बैल आजारी अस�याचे सांिगतले. मालक�णीने बैला�या पढे ु
ठेव�यासाठी सरक�ची ढेप आिण आबंोण तयार क�न िदले. पण बैलाने �याला 
त�डस�ा लावले नाही. रा�भर तो पोट फगवन आजारपणाचे स�ग घेऊन पडन ु ु ू ू
रािहला. दस� या िदवशी सकाळी तो नेहमी�माणे झडझडन उठला नाही. ूु
हबंरला नाही. शेपट उडवली नाही. सकाळी प�हा �याला सरक� दऊेन पािहली, ू ु
पण बैलाने त�डही लावले नाही. आता गडयाची खा�ी पटली, क� बैल आजारी ्
आहे. �याने काळजीने मालकाला सांिगतले, “धनी, बैल आजारी आहे. गरां�या ु
दवाखा�यात नेऊन उपचार केले पािहजेत. आपला कामाचा खोळंबा होईल, 
पण �याला चार-दोन िदवस िव�ांती िदली पािहजे.” 

गडयाचे बोलन झा�यावर मालक गडयाला �हणाला, “ ठीक आहे, �या ् ्ू
बैलाला आज गोठयातच िव�ांती घेऊ द.े त आज बैला�या जागेवर खेचराला ् ू
घेऊन जा. �या बदमाशा�या मानगटीवर ज ठेवन नांगराला जपंा. बैलाचे सगळे ु ू ू ु
काम खेचराकडन क�न �या. हयगय क� नका.”ू

गडयाला खेचरावरचा राग कळला नाही. ध�याची आ�ा �माण मानन तो ् ू
मकाटयाने खेचराला घेऊन शेतात गेला. िदवसभर बैलाचे काम खेचराकडन ्ु ू
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इकडे बैल मा� मजेत होता. आबंोण खाऊन स�तावला होता. िकतीतरी ु
िदवसांनी �याला एवढी िव�ांती िमळाली होती. हे सगळे खेचरा�या 
स��यामळेच श�य झाले होते. तो मनातन सारखा ग� खेचराचे आभार मानन ु ू ु ू
�याला दवा दते होता. स�ंयाकाळी खेचर आ�यावर बैल आदराने उठन उभा ूु
रािहला. �याने खेचर राजांचे आभार मानले. 

यावर खेचराने बैलाला �व�नातन खडबडन जागे करणार ेबोल सनावले. ू ू ु
खेचर �हणाले, “ जरा जपन रहा. शहाणपणाने वाग. मी आजच मालकाचे आिण ू
गडयाचे सभंाषण ऐकले. मालक गडयाला सांगत होता, उ�ा जर हा बैल असाच ् ्
बसत रिहला तर �याला स�ंयाकाळी गोठयात आणच नको. �याला थेट ् ू

यानंतर रा� झाली,चांदणे पडले. शेतकरी आप�या बायका-मलांसह ु
पौिण�मे�या चांद�याचा आनंद लट�यासाठी ग�चीवर आले. सगळीकडे िनरव ु
शांतता होती. तेवढयात मालकाला खालन बैल-खेचर यां�यात चाललेली ् ू
गजगो� ऐकायला आली. खेचर बैलाला िवचारत होते, “काय बैलोबा, उ�ा काय ु
बेत आहे तमचा?” बैल �हणाला “काही वेगळा बेत नाही महाराज. तम�या ु ु
िशकवणक�च ंतंतोतंत पालन करायच ंठरवलं आहे, मी. पोट फगवन आजार-ु ु ू
पणाचा बहाणा मी कायम ठेवणार आहे. राजे, तम�या स��यानेच मा�या ु
वाटयाला हे दिम�ळ सख आले, मी आता तम�या श�दाबाहेर नाही.” ् ु ुु

क�न घेतले. ते �याला जमेना ते�हा �याने खेचराला भरपर मारले-झोडपले. ू
शेवटी मार खाऊन �या�या बरगडया दख लाग�या, मानेची ल� तर े ल�ब ् ू ूु
लागली. स�ंयाकाळी घरी परत येताना �याला धड चालता स�ा येईना. ु

गाढव चांगलेच ओशाळले होते. आपला फकटचा स�ला आप�याच अगंाशी ु
आला, �हणन �याला प�ाताप होत होता. राग, प�ाताप आिण मार खाऊन ू
आलेला थकवा यामळे गाढवाला काही बोलताच येईना. �याने आपले मौनच ु
पाळले. पण �या�या मनात दसरचे काही िशजत होते. उ�ाही बैला�या जागी ु
आप�यालाच जावे लागले तर आपले काही खर ेनाही. यातन सटका कशी ू ु
क�न घेता येईल या िवचारात ते दगं होते. 
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खाटकाकडे नेऊन घाल. �याला मा�न �याचे मांस गोरग�रबांना वाटन टाक. ू
चामडे कमावन तेवढे मा� बरोबर आण.”ू

हे ऐकन बैलाला घामच फटला. �याने खेचराला भाबडेपणाने िवचारले, ू ु
“आता मी काय करावे?” यावर खेचर �हणाले,” घाब� नकोस. मी सांगतो तसे 
वाग. उ�ा सकाळी त�यासाठी आबंोण आले, तर त नेहमीसारखे हबं�न ु ू
�याचा फडशा पाड. शेतात जाऊन नेहमीसारखे काम कर. नाहीतर मालक 
तला कापन काढील.”ु ू

दस� या िदवशी सकाळी बैलाला गोठयातन बाहेर ने�या�या वेळेस मालक ् ूु
आप�या बायकोसह ितथे आला. बैलाने शेपट वर केली, मालकाला खश ू ू
कर�यासाठी हबंरला, डरकाळला. �याचे आजारपणाचे नाटक सपंले होते. पण 
बैलाचे हे उंडारणे पाह�न मालक जोरजोराने हस लागला. आपले पती असे उगाच ू
का पोट ध�न हस लागले, हे �या बाईला कळेना. ितने मालकाला िवचारले, ू ्
“अहो, असे अचानक काय झाले हसायला? त�ही ठीक आहात ना?” यावर ु
मालक प�हा हस लागले. �हणाले, “मा�या हस�याचे रह�य तला सांगता येणार ु ू ु
नाही; पण गोठयात�या खेचराला मा� ते चांगलेच समजले आहे.” मालका�या ्
या उ�रावर �याची बायको आिण गडी आवाक होऊन पहात रािहले. पश-ू
प�यां�या भाषेची गमंत �यांना थोडीच समजणार होती? 

(पनःकथन : डॉ. मंगला वरखेडे)ु
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एके िदवशी स�ंयाकाळी गाढव िफरायला िनघालं. काम सपंलं होतं. पाठीवर 
कपडयांच ं ओझ ंन�हतं, आिण मालकाची िकटिकटही न�हती. अशा गाढवाला ्
भेटला एक को�हा. दोघेही एकटे होते. कामातन मोकळे होते. �यामळे दोघांची ू ु
चटकन बनली दो�ती. मग दोघेही िम� भोजना�या शोधात एक� िफ� लागले.

एक होता धोबी. गावाचे कपडे धवायचा. मजेत रहायचा. धो�याकडे एक ु
गाढव होतं. गाढव मा� मरतकडं आिण �हातार ंहोतं. सकाळ झाली क� मालक ु
मळले�या कपडयांचा ग�ा गाढवा�या पाठीवर टाकायचा. नदीवर जायचा. ्
सकाळी धतलेले कपडे घेऊन घरी यायचा.रा� हो�यापव� मालक गाढवाची ु ू
स�ी करायचा.ु

4.27. gaayak gaaZva

“मा�या िम�ा, आजबाजला बघ. आकाशात च�ं कसा चांदणे उधळीत आहे. ू ू

गावाला लागन एक शेत होतं. शेताला काटयाच ं कंपण होतं. माणस ं्ू ु
जा�याएवढी पाऊलवाट होती. गाढव हळच शेतात िशरलं. समोर िहरवगंार शेत. ू
शेतात लसलशीत काकडया बघन �हाता� या गाढवा�या त�डाला पाणी सटलं. ्ु ु ू ु
त�डात दात नसले तरी कोव�या काकडयांची मेजवानी बघन गाढव खष झालं. ् ू ू
आप�या िम�ाला �याने आत बोलावलं. दोघांनी पोटभर काकडया खा��या.्

एक िदवस चांदणी रा� होती. आकाशात पव�कडे च�ं उगवला होता. सव�� ू
िटपर चांदण ंपडलं होतं. काकडया खाऊन गाढवाच ंपोट भरलं होतं. थोडी ्ू
स�तीही आली वातावरण असत. गाढव �हणाला.ु

मग दोघहंी हळवार आले�या र��यानं कंपणाबाहेर आले. दस� या िदवशी ु ु ु
प�हा दोघांनी काकडयांवर ताव मारला. मग दररोजच �यांचा हा काय��म ठ�न ्ु
गेला. मनसो� त काकडया खा��याने मरतकडा �हातारा गाढव हळहळ म�त ् ु ू ू
झाला.
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गाढवाचा िनधा�र ऐकन को�हा घाबरला. �यानं गाढवाला प�हा ू ु
समजाव�याचा �य�न केला.

गाढव िचडन �हणालं, “त मख� आहेस. फ� त मख�च नाही, तर महामख� ू ू ू ू ू

को�हा �हणाला,
“अर ेकाका, जरा सबरीनं �या. कठं त�ही खरचं गाऊ लागला तर शेताचा ु ु ु

राखण करणारा मालक आवाज ऐकन धावन येईल. तम�या गा�यामळे त�ही ू ू ु ु ु
सकंटाला िनमं�ण द�ेयासारखं आहे. आपण पडलो चोर. चोरानं आपली 
मया�दा सोड नये. चोर जर राजरोस सचना दऊेन घरात घस लागला तर कंबर ू ू ु ू
मोडायला वेळ लागणार नाही.”

“त मा�यावर जळतोस. मखा�, तला सर आिण तालाच ंबडख आिण श�डा ू ु ु ू ु ू
तरी माहीत आहे काय? सगंीत हा जीवनाचा मह�वाचा भाग आहे. त पडला ू
अरिसक.” गाढवानं को��ाला ऐिकवलं.

 गाढवाला राग आला हे ऐकन -ू
“काय शहाणपण ऐिकवतोस मला? इतकं सदंर वातावरण असताना गायच ंु

नाही �हणण ं�हणजे धनवानानं कंजषी के�यासारखं होईल. आनंद झाला क� ु
तो �य� त केला पािहजे. नसता �या आनंदाला काही अथ� राहत नाही. मला तर 
आता राहवत नाही. मी तर आता एक झकास गाण ं�हणणार.”

झाडांची पानं हळवारपणे �ा मंद �काशाच ं जण �वागतच करीत आहेत. ु ू
अगंाला बोचणारी थंड हवा जण गदग�या करीत आहे. कशी मोहक रा� आहे. ू ु ु
मा�या मनात गा�या�या लहरी उठ लाग�या आहेत.”ू

“ठीक आहे काका, त�ही �हणता ते बरोबर आहे. सगंीतात मला काही कळत ु
नाही. �यामळे तमच ं गाण ं ऐकनही उपयोग नाही. तम�या गा�या�या वेळी ु ु ू ु
मा�यासारखा अरिसक उपि�थत रहा�यापे�ा मीच �वत:ह�न बाहेर जातो. मग 
त�ही मनसो� त गा.”ु

“काका, माझ ंऐका. त�ही यावेळी तमच ंत�ड बदं ठेवण ंआप�या दोघां�या ु ु
िहताच ंआहे. खर ंसांगायच ंझालं तर तमचा आवाजही बेसरच आहे.”ु ू
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आहेस. तला वाटतं, माझ ंगाण ंमधर होऊ शकणार नाही. माझ ंतला आ�हान ु ु ु
आहे. त आता ऐकच माझ ं गाण.ं” �हणन गाढवानं आवाज काढ�यासाठी ू ू
आकाशाकडं त�ड केलं.

 को�हा बाहेर जाताच गाढवानं उंच �वरात राग आळव�यास स�वात केली. ु
रा�ी�या शांततेत गाढवाच ंओरडण ंदरपय�त गेलं. गाढवाचा आवाज ऐकताच ू
शेताचा राखणदार मोठी काठी घेऊन धावत आला. गाढव दहेभान िवस�न 
गात होतं. काठयांचा वषा�व �या�या अगंावर पड लागला. मार खाऊन खाऊन ् ू
गाढव जिमनीवर पडलं.

“थोडं थांबा काका, मला बाहेर जाऊ �ा. मी बाहेर गेलो क�, त�ही मनसो� त ु
गा. गाऊन झालं क� या. मी बाहेर तमची वाट पहातो.” को�हा �हणाला.ु

“वा, काका, तम�या गा�यावर खष होऊन राखणदारानं सदंर ब�ीस िदलं ु ु ु
आहे. अिभनंदन! तमच ंअिभनंदन!”ु

“िम�ा, मा�या द:खावर आणखी मीठ चोळ नकोस. तझा स�ला न ू ुु
ऐक�याब�ल मला आता वाईट वाटत आहे.” गाढव �हणालं. 

थोडया वेळानं गाढव श�ीवर आलं. बघतो तर ग�यात एका मोठया दोराला ् ्ु
मोठा दगड बांधन ठेवला होता. ते दगडाच ं लोढण ं ओढत, रखडत गाढव ू
कंपणाबाहेर आलं. गाढवाच ं सवा�ग मार खा��यानं दखत होतं. ग�यातील ु ु
ओ�यानं �याला चालणहंी अवघड झालं होतं.

गाढवाला बघन को�हा उभा रािहला.ू
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कणी एकेकाळी ह�ीला चार पखं होते. जसा सकाळी क�बडा बांग दतेो ु
तसेच ह�ी पण दते होते. असहंी �हणतात क� ह�ीवर बसन दवे िव�फेरीला ू
िनघत असत. परतं जे�हा प�वीची िनिम�ती झाली आिण लोकांची व�ती वाढली ु ृ
ते�हा नवनवीन अडचणी िनमा�ण होऊ लाग�या. आकाशात उडता उडता 
थकवा आला क� ह�ी घरां�या छतावर येऊन बसत; �यामळे �यां�या ु
वजनामळे घर े पडायला लागली. काही माणस ं मेली. माणसे ह��चा खप ु ू
ितर�कार क� लागले. ही वाता� दवेांपय�त पोहोचली, दवे िवचारात पडले आिण 
काहीतरी माग� काढायलाच पािहजे या िनण�या�त आले. 

एके िदवशी दवेांनी सव� ह��ना बोलावले. भरपर खायला �यायला िदले, ू
ह�ी भरपेट जेवले आिण शांतपणे झोपी गेले. ह��ना गाढ झोपलेले पाह�न 
दवेांनी �यांचे पखं काढन टाकले. चार पखंांपैक� दोन पखं मोरांना िदले आिण ू
दोन केळा�या झाडाला िदले. 

ह��ना जे�हा जाग आली ते�हा �यांना कळलं क� आपले पखं कापले गेले 
आहेत. �यांना खप वाईट वाटलं. कणा�या समोर जायची लाज वाट लागली. ू ु ू
�हणन ते जगंलात पळन गेले. ते�हापासन ह�ी माणसांना घाब� लागले. ू ू ू

(पनःकथन : डॉ. मंगला वरखेडे)ु
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एके काळी िनसगा�त दोन बलवतं श�� हो�या. ह�ी आिण पावसाचा दवे. 
अिभमानी आिण बढाईखोर ह�ी पावसाशी नेहमी वाद घालायचा. दोघात ह�ी 
मोठा आहे अस ंपावसानं मा�य कराव ंहा ह�ीचा हेत असायचा. एकदा अशाच ू
वादात आप�या ओ�या आिण खळखळाट करणा� या आवाजात पावसानं 
ह�ीला िवचारलं ‘अहो गजराज, िजथं मी त�हाला चारा दतेो ितथं मा�यापे�ा ु
त�ही कसे मोठे असाल ? ‘ु

अिभमानी ह�ी हे कसे मा�य करणार ? काहीही िवचार न करता तो 
�हणाला, ‘त नाही मला चारा दते. माझा मी शोधतो आिण खातो. �वतः�या ू
िहमंतीवर मी जगतो.'

आता वथा वाद घालायचा नाही, आपलं साम�य� मा� दाखवायच ंअस ंृ
पावसानं ठरवलं. �यानं आभाळ काळंभोर केलं, गडगडाट केला आिण बोलला, 
‘समजा मी नाहीसाच झालो तर त जगशील ?' आिण पाऊस नाहीसा झाला.ू

पाऊस िदसेनासा झा�यावर ह�ी आप�याशीच मोठयांदा हसला, ‘आता ्
सगळं रा�य माझचं ! पाऊस पळन गेला �हणजे आपण हार खा�ली हेच �यानं ू
जाहीर केलं.' मग जगंलावर आिण रानावर सहाएक मिहने ह�ीचचं रा�य होतं. 
सगळं सरळीत चाल रािहलं. पावसाची आिण ह�ीची सततची खडाजगंी ु ू
नस�यामळे सगळीकडे शांतता रािहली.ु

4.29. h◄a_ AaiNa paawWsa

मग पाऊसकाळ आला. आता प�कळशा �ा�यां�या पोटात गभ� होते. ु
िहर�या लसलशीत गवतानं आिण �व�छ पा�यानं पाठच िफरवली होती. िनळं ु ु
आभाळ उ�ण रािहलं. कठे कोप� यातस�ा काळा ढग उमटला नाही. पोटातली ु ु
बाळं भकेलीच रािह�यामळे सगळे �ाणी काळजीत पडले. जेरीला येऊन सगळे ु ु

(बशमन लोकांमधील एक परातन कथा)ु ु
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ह�ीनं िगधाडाला िनरोप पाठवन बोलावलं, पण िगधाड हे पावसाच ंनोकर ू
होतं. हे दोघ ं आपसात मोठे भांडलेत हे �याला माहीत होतं. िनरोप 
आण�याराला ते �हणालं. "मला जमणार नाही. माफ करा. पाऊस आणण ंझालं 
नाही मा�याकडन तर गजराज काय करतील �ाची मला भयकंर भीती आहे.”ू

मग ह�ीनं सगळया प�ात शहाणा �हणवन घेणा� या काव�याला बोलावलं, ू
‘पाऊस आण�यासाठी त सोडत िच�ी उचल", अस ं �याला फमा�वलं. ू
काव�यानं थोडा पाऊस आणला. काही भागातले झर ेपा�यानं वाह� लागले. पण 
काही काळानं तेही कोरडे पडले. बराच खोल असा एक झरा होता तो आटला 
नाही. ह�ीनं हा शेवटचा झरा आप�या �वतःसाठी राखन ठेवला. कासवाला ू
सांिगतलं ‘मी चरायला दर गे�यावर त हे पाणी राखायच.ं‘ (चर�यासाठी गवत ूू
िमळण ंफार कठीण झालं होतं.)

‘जशी आपली आ�ा महाराज,' अस ं�हणन कासव राखणीवर �ज झालं.ू ू

ह�ीला शोधत गेले. तोच �यांचा र�ण करणारा होता. ह�ी थोडा अ�व�थ 
झाला पण �जे�या मागणीची कदर क�न �हणाला, ‘िगधाड हे पाऊस 
आण�यात व�ताद आहे, मी �याला बोलावण ंकरतो.'

एका िजराफा�या कळपाला प�कळ तपास क�नही कठं पाणी �यायला ु ु
िमळालं नाही ते�हा तो कळप �ा झ� यावर पाणी �यायला आला. कासवानं 
�याला अडवलं. पाणी �यायला मना केली. ‘हे तळं गजराजांनी �वतःसाठी 
राखन ठेवलं आहे,‘ अस ंसांिगतलं.ू

झे�े, सरळ िशगें, फ� यावर व त�डावर काळे प�े असणारी काळिवटे, केसाळ 
लांबडं त�ड, वाकडी िशगें आिण लांब शेपटीवाली काळिवटे, ि��गंबॉक जातीची 
लहान काळिवटे, खेरीज आणखी इतर �ाणी �ा सग�यांना कासवानं पाणी 
िपऊ िदलं नाही. हे सगळे �ा�यांचे कळप आपसात कजबजत माघारी परतले. ु ु
पाणी नाही तर आपण जगणार कसे �ा काळजीनं सग�यांना घेरलं.

स�ंयाकाळी झ� यावर पाणी �यायला िसहं आला. कासवानं सांिगतलं, ‘इथं 
इतरांनी पाणी �यायच ं नाही. हा झरा गजराजांचा आहे.' िसहंानं न ऐक�यासारखं 
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केलं. कासवाला बाजला ढकलन तो शांतपणे भरपर पाणी �याला. बापडं कासव ू ू ू
काय करणार ?

िसहंाच ंबघन इतर तहानले�या �ा�यांनीही झ� याभोवती गद� केली आिण ू
पोटभर पाणी िपऊन घेतलं. ह�ी च�न परत आला. बघतोय तर झ� याच ंसगळं 
पाणी सपंन फ� त राड रािहलेली. रागारागानं ह�ीनं स�डेची ततारी वाजवली ू ु
आिण तो िबचा� या कासवावर धावन गेला. �यानं कासवाला जाब िवचारला.ू

‘मी दीन दब�ल माझ ंकोण ऐकणार ? तहानेनं कासावीस झाले�या �ा�यांना ु
मी कसा थांबवणार ?' अस ंसमजावन सांग�याचा �य�न कासवाने केला. पण ू
ह�ी इतका सतंापलेला होता क� �यानं कासवाला स�डेनं उचलन ते अ�खं ू
िगळन टाकलं.ू

कासवाला मरायच ं न�हतंच. का �हणन �यानं उगाच आपली िश�ा ू
सोसायची ? ह�ी�या पोटात गे�या गे�या �यानं बाहेर पड�यासाठी पोटाचा 
मऊ भाग फाडायला स�वात केली. ह�ी वेदनेनं िकंचाळायला लागला. ु
आपला अिभमान, आपला उ�टपणा �ाची ही फळं आहेत. �यामळे वै� याला ु
येऊ नये असलं यातनामय मरण आप�या वाटयाला आलं हे �याला कळन ् ू
चकलं.ु

कासव वाट काढन बाहेर आलं आिण इकडं ह�ी म�न पडला. लगोलग ू
कासव ितथनं सटकलं. ते�हापासन �याला कणी �� िवचारला तरी ते कधी ू ु
त�ड उघडत नाही. कोणाला ते धनी मानत नाही. मनाला येईल तस ंवागतं.

सग�या �ा�यांना ज�माचा धडा िमळालेला बघन पावसा�या दवेाला ू
तहानले�या धरतीची क�णा आली. पाऊस धवांधार कोसळला. सग�या ु
न�ा, सगळे ओढे प�हा धवांधार वाह� लागले.ु ु

: झाडावर चढणारा को�हा आिण आि�केतील इतर �ाणीकथा)
(�यकंटेश माडगळकर [मळ लेखक : िनक ि��हज ] ्ू ू
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िटर�... िटर�... आवाज काढत आिण वरचेवर शेपट उडवत खार रागानं ू
�हणाली, "मी असेन िचमरडी. पण त�यापे�ा जा�त खाऊन दाखवते तला. ु ु ु
पैज तझी माझी. होऊन जाऊ द ेशय�त आपली. कोण जा�ती ताडगोळे खातंय ु
�ाची. मीच जा�ती खाईन आिण जा�त वेळस�ा खाईन. कळलं का हो थोर ु
ह�ी महाराज?”

दसरा िदवस उजाडला. �व�छ आकाश, सरखे कोवळे उ�ह, छान िदवस ुु

खारीला हा मोठा अपमान वाटला. तीही कोणी होतीच क�. �ा ह�ीला नीट 
वागायच ंिशकवायला पािहजे अस ंितला वाटलं.

( शोना जमातीमधील कथा )

"ए" खार ओरडली, "असशील त ढीग मोठा. मात�बर उंचाडा समजतो ू
�वतःला. पण मी सांगते, चक�चे आहे हे तझ ंवागण ं!” ह�ीनं वळन ित�याकडे ु ु ू
आ�या�नं पािहलं व �हटलं. "अहं.ं चकबीक काही नाही. मी मो�ा आहे हे ू
नकटया पोरालास�ा माहीत आहे.”् ु

4.30. h◄a_ iSaVoacaar iSaktaae

एके िदवशी नदीकडे जाणा� या वाटेवर ह�ीला खार आडवी आली. 
स�ाटासार�या तो� यात चालणा� या मात�बर ह�ीनं ितला स�डेनं वाटेतन ू
बाजला सा�न �हटलं, "बाजला हो ग िभ�कार. िचमरडे.”ू ू ु

ह�ी मोठयांदा हसला. �याला फार गमंत वाटली. आिण गमंत �हणनच �यानं ् ू
�या िचमरडया खारीनं िदलेलं आ�हान �वीकारलं. िशवाय �याला ताडगोळे ्ु
फार आवडायचे. मग �ा दोघांनी ताडगो�याचे मोठे ढीग जमवले आिण दस� या ु
िदवशी सकाळी शय�तीला लागायच ंअस ंठरवलं. ह�ीनं अगदी मनावर घेतलं 
होतं. �याला दम िनघत न�हता. स�ंयाकाळच ं बाभळी�या श�गाच ं चवदार 
जेवणस�ा �यानं टाकलं. �हणाला, उ�ा शय�ती�या वेळेला सटकन भक ु ू ू
लागायला पािहजे. खारीला एकदा ितची जागा दाखवन िदलीच पािहजे.ू
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खारीनं आनंदानं उडया घेऊन ह�ीचे आभार मानले. ती �हणाली, " इथन ् ू
पढं दभंाचार करण ं सोडन द.े” �या िदवसापासन आजतागायत ह�ीनं ु ू ू
खारीिवषयी सतत आदरच दाखवला आहे.

: झाडावर चढणारा को�हा आिण आि�केतील इतर �ाणीकथा)

मग ह�ीने िवचारलं, ‘काय खा�ताई भरलं का पोट ? ‘

होता. दोघांनी ताडगोळे खाण ंस� केलं. भके�या पोटी ह�ी चवीनं खाऊ ु ु
लागला. खारीनं भराभर करतडायला स�वात केली आिण लवकरच ितच ंपोट ु ु
ट�म झालं. तशी ती गपचप िनघन गेली. जवळच दडन वाट बघत असले�या ु ू ू ू
चलत भावडंाला ितनं खायला पाठवन िदलं. ह�ी खा�या�या कामात इतका ु ू
दगं होता क�, खार गेली आिण ितचे चलत भावडं ित�या जागी आले,याचा ु
कशाचा प�ा �याला लागला नाही.

मग खारीचे भाऊ, बिहणी, चलत भावडंं, काका, आ�या अशी भकेली मंडळी ु ु
एका पाठोपाठ एक येऊन ताडगो�यांचा ढीग कमी कमी करत गेली. दपार�या ु
वेळी ह�ीनं खा�यातनं डोकं वर क�न पािहलं तर खार नसती खा�यात दगं ु
न�हती तर ित�या पढयात�या ताडगो�याचा ढीग ह�ी�या िढगा� यासारखाच ्ु
झपाटयानं कमी झालेला होता.्

‘छे आमच ंकधीच भरणार नाही,' अस ंउ�र दऊेन ह�ी भराभर खाऊ 
लागला. स�ंयाकाळी सय� मावळाय�या समारास ह�ीच ंपोट एवढं भरलं क� ू ु
�याला धड उभ ंरहाता येईना. �यानं समोर बिघतलं तर खा�ताई अजनही ू
ताडगोळे खातच होती.(शेजार�या झाडावर मोठी झोप काढन ती परत ू
ताडगो�यांवर आली होती) 

ह�ी आवाज क�न क�हला, "खा�ताई, ध�य आहे तझी. आता मी हरलो. ु
�ापढं खाण ंनाही होणार. त िजकंली आहेस दवेी !” आिण सलाम करायला ु ू
ह�ीनं स�ड वर केली. 

भर�या त�डानं खार �हणाली, ‘नाही अजन. तमच ंहो गजराज ? ‘ू ु

(�यकंटेश माडगळकर [मळ लेखक : िनक �ी�हज ] ्ू ू
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ससा घाबरला. तो थरथर काप लागला. तो ह�ीसमोर गयावया क� ू
लागला. ‘अर ेिम�ा, मा�यावर दया कर. माझ ंडोकं िकती िकती लहान आहे. 

‘आपण एक जिमनीचा तकडा िवकत घेऊया आिण �या जिमनीत आपण ु
एक सदंर बाग तयार क�या.'ु

4.31. h◄a_ AaiNa sasaa

ससा मोठा द� होता. �याने म�ामच आप�या कदळीचा दांडा सैल केला ु ुु
आिण �यामळे तो एकसारखा �या कदळीतन बाहेर येऊ लागला. मग ससा ु ु ू
ह�ीला �हणाला,

सशाने ह�ीचे �हणणे मा�य केले. परतं तो �हणाला,ु

(मॉ�रशसची लोककथा)

‘�थम आपण एक करार क�या. त�या िकंवा मा�या हातातील कदळीचा ु ु
दांडा जर �या कदळीतन िनसटला तर त�या डो�याने माझा दांडा आिण मा�या ु ू ु
डो�याने तझा दांडा परत कदळीत बसवला पािहजे.‘ु ु

ह�ीने हा करार मा�य केला. �या दोघांनी जिमनीचा एक तकडा िवकत ु
घेतला आिण बाग तयार कर�या�या उ�ोगाला ते लागले.

‘िम�ा मा�या कदळीचा दांडा बाहेर आलाय. तझे डोके मला द.े त�या ु ु ु
डो�यावर आपटन मी तो दांडा नीट क�न घेतो.ह�ीने आपले डोके पढे केले. ू ु
सशाने ह�ी�या डो�यावर आपटन तो दांडा कदळीत घ� बसवला. बागेचे काम ू ु
चाल रािहले.ू

परतं एकदा दस� या वेळी, ह�ी�या कदळीचा दांडा बाहेर आला. ते�हा तो ु ुु
सशाला �हणाला,‘िम�ा, मा�या कदळीचा दांडा बाहेर आलाय. मला तझे डोके ु ु
द.े मी मग त�या डो�यावर दांडा नीट बसवन घेईन.'ु ू

खप खप वष� झाली. एका रानात एक ह�ी रहात होता. �याचा एक िम� होता. ू ू
तो होता ससा. एके िदवशी ह�ी सशाला �हणाला, 
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त�या पिह�याच तडा�याला ते फटन जाईल.'ु ु ू
सशाचे ते बोलणे ऐकन ह�ीला राग आला. तो �हणाला,ू

िदवसामागन िदवस गेले. ह�ीने एके िदवशी आप�या घरी मोठी मेजवानी ू
िदली. �याने अर�यातील सव� �ा�यांना आमं�ण िदले. परतं सशाला मा� िदले ु
नाही. एक कासव �या रा�ी सतारीया �हणन आले. सगळेजण न�य करणार होते ृू
आिण ते कासव सतार वाजवणार होते. �याला खास आमं�ण होते. मा� �याची 
सतार �हणजे लांबट वाटोळा दधी भोपळा होता. तो सकलेला होता. �याला ुु
तारा जोडले�या हो�या. या मेजवानीला कासव ‘सतारीया’ �हणन जाणार आहे ू
हे सशाला कळले. तो �या कासवाकडे गेला आिण �हणाला,

कासव दयाळ होता. �याला सशाची दया आली. �याने �याला �या ू
भोप�यात घातले. नाच स� झाला. ससा आिण कासव सतार वाजव लागले. ु ू
��येकवेळी यजमानाने कोणते पेय �यायला िदले क� कासव �यातील काही भाग 
सशाला �ायचा. परतं हळहळ ते पेय सशा�या डो�यात चढले. �याने �या ु ू ू
भोप�यातन गायला स�वात केली.ू ु

परतं ससा काही के�या आपले डोके दईेना. ह�ीने �याला मार�याचा �य�न ु
केला. दोघांचे मोठे भांडण जपंले. करार मोड�यात आला. दोघांनीही �या ु
जिमनी�या तकडयावर काम करायचे थांबिवले.्ु

‘िम�ा, मला �या भोप�या�या आत लपव. मी त�यासाठी आतन तारा ु ू
वाजवीन. मा� एक गो� ल�ात ठेव. मेजवानी�या वेळी जे जे काही खायला 
�यायला िमळेल �यातील काही भाग भोप�यात मा�यासाठी ओतत रहा.'

ह�ी ते गाणे ल�पव�क ऐकत होता. �याने सशाचा आवाज ओळखला. ू
�याला भयकंर राग आला. �याने सभोवार चाललेला नाच थांबवला. तो सरळ 

‘ मला काही एक ठाऊक नाही. करार �हणजे करार. आिण आपण तो 
केलेला आहे. त�या कदळीचा दांडा बाहेर आला ते�हा मी माझे डोके िदले. ु ु
आता मा�या कदळीचा दांडा बाहेर आला आहे आिण त तझे डोके िदलेच ु ू ु
पािहजेस. त�या डो�यावरच मी तो दांडा नीट बसवन घेणार आहे.'ु ू
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‘या बदमाषाला त इथे का आणलेस?'ू
कासव थरथर काप लागले. �याला भयकंर भीती वाटली. �या�या हातातील ू

सतार िनसटन खाली जिमनीवर पडली आिण ितचे तकडे तकडे झाले. ू ु ु
सगळीकडे एकच ग�धळ उडाला. ससा �या गडबड ग�धळात पळन जात होता. ू
पण ह�ीने �याला आप�या पायाखाली घेतले आिण िपकलेली पपई जशी 
िचरडतात तसा �याला आप�या �चडं पावलाखाली �याने िचरडन टाकले.ू

अशा रीतीने द� सशाला आप�या बलाढय िम�ाशी केलेला करार ्ु
मोड�याब�ल यो�य िश�ा िमळाली.

�या कासवाकडे गेला आिण �हणाला,

(�. �ी. ने�रकर [मळ लेखक : ��हाद राम शरण] ू
: मॉ�रशस�या लोककथा)
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एक िदवस एका िचमणीला शेतात एक मटारचा दाणा सापडला. ितने तो 
चोचीत उचलला आिण खप आनंदीत झाली. आता याने न�क�च पोट भरले. ू
मग ितने िवचार केला क� दवेाने मा�यावर इतक� कपा केली आहे ते�हा ृ
खा�या�या आधी दवेाची पजा करावी. ती आघंोळीसाठी पिव� नदीकडे जाऊ ू
लागली. पण �� होता क� हा मटारचा दाणा कठे लपवावा. जर जिमनीवर ठेवला ु
तर मं�या खाऊन टाकतील. िकंवा प�ी उचलन घेऊन जाईल. ितने तो दाणा ु ू
एका पलावर ठेवला तेथे एक सतार काम करीत होता. ती �याला �हणाली, ु ु
“भाऊ, जरा या�याकडे ल�य ठेव.”

ती परत आ�यावर, �या दा�याब�ल �याला िवचारले, ते�हा तो हसत 
�हणाला, “मी काही तझा नोकर नाही मला तर सरकारकडन पगार िमळतो. ु ू
तझा दाणा कठे इकडे ितकडे पडला असेल.”ु ु

4.32. icamaNaa_caa daNaa

िचमणी िनराश झाली. आता तर शेतकरी पण शेतात असतील, आता मला 
उपाशीच राहावे लागेल........ ती िवचार करीत होती ते�हाच एक िशपाई ितला 
येतांना िदसला. ती �या�याजवळ जाऊन �हणाली, “िशपाई दादा, मी गरीब 
आहे. माझी मदत करा. माझा मटारचा दाणा कठेतरी हरवला आहे. एक सतार ु ु
पलावर काम करीत होता. मी �याला ल� ठेवावयास सांिगतलं होतं. पण �याने ु
तो दाणा चोरला असावा िकंवा तो कठे पडला असावा.”ु

िशपाई �हणाला, “अग मख� िचमणी, तझी इतक� िहमंत क� मी कामाला ु ु
जातांना त थांबवतेस!....... माझ ंकाम कायदा आिण शांती ठेवणे आहे. �याचाच ू
मला पगार िमळतो. मी एका ग�हेगारा�या घरी जात आहे. �याने मला ु
जेवणासाठी बोलािवलं आहे. त िजवतं रहा क� मर मला काय करायचे.”ू

�याचा राग पाह�न िचमणी घाबरली आिण आप�या नशीबाला कोस (दोष ू

(नेपाळची लोककथा)
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दऊे) लागली. ते�हाच तेथन एक फौजदार जात होता. �या िचमणीने �याला सव� ू
�सगं सांिगतला आिण िवनंती केली, “फौजदारसाहेब, काय आपण माझी मदत 
कराल? सताराने माझा मटार�या दा�याला कठं तरी टाकन िदलं आहे. आिण ु ु ू
िशपाई मदत कर�यास तयार नाही. आपण काही क� शकाल?”

इत�यात ह�ीवर �वार राजेसाहेब िदसले, ितने �यांना िवनंती केली, 
“राजेसाहेब, आपण तर या दशेांचे मालक आहात. आपण मला मदत कराल?”

राजाला हे आवडलं नाही क� ही एक छोटीसी िचमणी आिण मला थांबिवते. 
मी तर �जेला दश�न द�ेयाक�रता जात होतो. राजाने ित�या कोण�याच ��ाचे 
उ�र िदले नाही. राजाचा अगंर�क ओरडला, “दर हो!” ..... आिण राजा िनघन ूू
गेला.

 फौजदार िचडला, “तझी ही िहमंत क� त मला थांबवतेस. माहीत आहे काय ु ू
मं�ी दौ�यावर येत आहेत. आिण मला सव� बदंोब�त करायचा आहे. �याला माझ ं
काम आवडलं नाही तर मला पदो�नती िमळणार नाही, मला त�या दा�याशी ु
काय करायच ंआहे’’ असे बोलन तो िनघन गेला.ू ू

मं�ी �हणाला, “माझी इ�छा तला मदत करावी हीच आहे पण आता राजे येथे ु
येतील. मला �यांच ं�वागत करावयाचे आहे.’’ असे बोलन ते पण िनघन गेले.ू ू

िचमणीला समाधान वाटलं क� मं�ी महाशयांनी माझ ं �हणण ं तर ऐकन ू
घेतलं. �याला वेळ असता तर �यांनी न�क�च मला मदत केली असती.

िचमणी िवचार क� लागली क� हा कसा दशे आहे. येथील लोक िकती 
�वाथ� आहेत क� दस�याला मदत पण करीत नाहीत. आता तर मला उपाशीच ु
राहावे लागेल. ती असा िवचार करतच होती क� ितला घोडयावर �वार मं�ी ्
महाशय येतांना िदसले. ितने �यांना थांबिवले आिण िवनंती केली क�, “मं�ी 
महाशय, आपण मा�यावर दया कराल का? माझा मटारचा दाणा हरवला आहे. 
येथन िजतके सरकारी कम�चारी गेले सग�यांनी माझी मदत करावयास नकार ू
िदला. सताराने तो दाणा हरिवला. िशपाई मेजवानीसाठी िनघन गेला. ु ू
फौजदाराला �वतः�या पदो�नतीची काळजी होती. कोणीच माझी गो� 
िवचारात घेतली नाही.”



 गो���या गुहेत   ।   401 

paSau paHyaa/cyaa gaaeVoa_

राजाला आ�य� वाटले. �यांनी मं�ीला बोलािवलं आिण आ�ा िदली क� या 
िचमणीला मदत करा. मं�ी फौजादाराकडे गेला आिण �हणाला, “शांतता 
ठेव�याच ंतमच ंकाम आहे. काय त�हाला माहीत नाही क� �या सतार आिण ु ु ु
िशपाई दोघांनीही ितची काहीच मदत केली नाही. पटकन काही करा. नाही तर 
नोकरी जाईल.” फौजदार िशपायाकडे गेला आिण �याला रागावला. िशपाई 
सताराला रागावला. ते�हा सताराने तो दाणा शोधन आणला. �यामळे िचमणी ु ु ू ु
आनंदीत झाली.

ह�ीने ही धमक� ऐकली आिण पटकन राजाला �हणाला, “त�ही िचमणीची ु
मदत करा. जर ती मला चावली तर मी त�हाला ह�ीव�न पाडन टाक�न आिण ु ू
�यामळे तमची हाडं मोडली जातील िकंवा त�ही म� पण शकाल.”ु ु ु

मंगी �हणाली, “ताई, मी आताच जाते.’’ मंगी ह�ीजवळ गेली. आिण ितने ु ु
�या�या कानात सांिगतलं, “त ऐकलंच असेल क� िचमणीने राजाला काय ू
िवनंती केली होती. माझी इ�छा आहे क� त राजाला ितची मदत कर�याचा ू
आ�ह धर. नाही तर मी त�या स�ड�वर चावीन.”ु

( मिथताथ� हाच क� एखादी लहानशी �य�� पण मोठं काम क� शकते.)

(मनोहर सराफ : दशेोदशेी�या लोककथा)

आता िचमणीची खा�ी पटली क� कोणीही ितची मदत क� शकणार नाही. 
राजापे�ा �े� कोण आहे? अशा �र राजा�या रा�यात मी तो दाणा सोडन ू ू
अघंोळीला जावयास नको होतं...... ती अगदी उदास झाली. तेवढयात ितला ्
एक मंगी िदसली. ितने �या मंगीला आपली सव� कहाणी सांिगतली. आिण ु ु
�हणाली, “�या ह�ीला जावन सांग क� राजाला सांगन माझ ंकाम क�न द.े”ू ू
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शि�पे�ा य� ती कामी आली. �हाता� या सारजा आजीची दांड�या ु
को��ा�या �ासातन सटका झाली. ू ु

एकदा दोनदा भाजलेले हरभर,े श�गदाणेही �याने पळवले. अखेर या 
को��ाची खोड मोडायची ितने ठरिवले. ितने चलीत िनखार ेपेटिवले. �यावर ु
तवा तापिवला. हरभर े भाजले. ताप�या त�याखाली राखेत िनखार े तसेच 
ठेवले. दारात बोरांची पाटी ठेवली. माग�या पडवीत िदवा िवझवन झोपन ू ू
रािहली. रा� झाली. थंडी पडली होती. बोरां�या वासाने को�हा घरात िशरला 
आिण बोर ेखा�ली. चलीत�या हरभ� या�या वासाने ितकडे वळला. राखेतली ु
ऊब चांगली वाटली �हणन �यावर बसला. ताप�या त�याचा चटका बसला. ू
ओरडत ओरडत बाहेर पळाला. प�हा ितकडे िफरकलाच नाही. आजी ु
�हणाली, "बोरोली िपकली गांडोली शेकली" 

(पनःकथन : रमेश वरखेडे)ु

4.33. baaera[laa_ ipaklaI gaa/Da[laa_ Sa[klaa_

एका बोरगाव नावा�या खेडयात सारजा नावाची एक आजी राहायची. ती ्
गरीब होती पण कणाकडे हात पसरायची नाही. परसात अळ, मेथी, काकडी ु ू
लावायची. बाजारात िवकन चार पैसे िमळवायची. श�गदाणे, हरभर ेभाजायची. ू
कागदाचे कोन क�न �यात भरायची व शाळेत�या मलांना दहा- वीस पैशात ु
िवकायची. अगंणाला बोरीचे, वेलाचे कंपण घालायची. हगंामात फळं आली क� ु
ती िवकायची. िचमणी एकेक दाणा िटपते तशी ससंार करायची.त�णपणी नवरा 
गेला तरी ती हरली नाही. क� क�न आनंदाने जगत होती.

गावातली उनाड मलं कधी ितची बोर ंचोरायची. पोरचं ती! खायची गो� ु
खाणारच, �हणन ती कानाडोळा करायची. गावाबाहेर�या जगंलातला को�हा ू
ित�या परसातली काकडी, बोर ंखायला यायचा. आजीची नजर चकवन तो ु ू
काकडी फ�त करायचा. झाडांची, वेल�ची नासधस करायचा.  आजीला �याचा ू
राग यायचा. पण काही के�या ितला उपाय सापडेना.
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एक सदंर बाग होती. बागेत एक तळे होते. त�याकाठी दोन बेडक रहायचे. ु ू
दोघे अगदी िजवाभावाचे िम�. एकाचे नाव राम, दस� याचे �याम. राम शर , तर ूु
�याम िभ�ा. आजबाजला थोडा ख� आवाज झाला तरी �यामराव त�यात�या ु ू ु
पा�यात लपन बसायचे. �यामरावां�या या िभ�ेपणाला त�यातले मासे, कासव ू
हसायचे. ‘िभ�े मंडकराव’ �हणन िचडवायचे. रामने �यामला िभऊ नको �हणन ु ू ू
खप वेळा सांगन पािहले. पण �याचा काही उपयोग होईना. त�यातले इतर ू ू
जलचर राम बेडकाला �हणायचे , ‘माणस लोकात मलांनी िभऊ नये �हणन ू ु ू
�यांना हनमान चाळीशी �हणायला िशकवतात. तसा हा राम बेडक �यामला ु ू
‘मंडकोपिनषद" िशकवतो. पण पाल�या घडयावर पाणी, तसे �याम बेडका�या ्ु
बाबतीत या मंडकोपिनषदाचे �हायचे. �या�या िभ�ेपणात कठलाच फरक ु ् ु
पडेना. 

एकदा बेडक राम आिण �यामराव बेडक त�याकाठ�या झाडाखाली ू ू
लपाछपीचा खेळ खेळत होते. खेळता खेळता �यामराव बेडक सापा�या ू
िवळ�यात सापडले. �यामला शोध�यासाठी राम झाडाभोवती फेरी घालन ू
त�याकाठी आले. पहातो तर काय? �याम सापा�या िवळ�यात सापडला 
आहे. रामने एक य� ती केली. सापाला दगड मारला. तशी सापाने जाग�या ु
जागी हलचाल केली, आिण �याम चपळाईने झाडाकडे पळाला. नंतर घाब�न 
त�यात�या कपारीत जाऊन बसला. बरचे िदवस तो बाहेर येईचना. रामने खप ू
वेळा �याची भीती घालव�यासाठी �याला समजावन सांिगतले, ते�हा कठे तो ू ु
सावधपणे बाहेर आला. 

तलावाला लागन एक आ�ंयाचे झाड होते. या झाडावर एक कावळा ू
बसायचा. �याला �याम बेडका�या खोडया काढ�याची मोठी हौस. एके िदवशी ्
काव�याने �याम बेडकाला चांगलेच धमकावले. �हणाला , “ए, िभ�ा भागबाई, ू
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एके िदवशी बागेत िफरता िफरता राम �याम एकमेकांना भेटले. रामने 
िवचारले, “त काही खा�लंस का?” �याम �हणाला, “अर ेरामा, खर ं�हणजे ू
आज मला दध �यायची इ�छा झाली आहे. चलतोस का डेअरीत?” रामने ू
समंती िदली. टणक टणक उडया मारीत दोघेही डेअरीत जायला िनघाले. ्ु ू ु ू
चालता चालता धांदरट �यामचा िमठा�या िपशवीवर पाय पडला. िपशवीत�या 
िमठाने �यामचे पाय आिण डोके पांढर ेझाले. पढे एका पा�या�या डब�यात ु
रामने �यामचे पांढर ेअगं थोडेफार धतले, पण िमठाचा खारटपणा काही गेला ु
नाही. या सग�या ग�धळामळे डेअरीत पोहचायला बराच उशीर झाला. डेअरी ु
ए�हाना बदं झाली होती. पण रामने श�कल लढवली. डेअरी�या दरवाजाला 
एक भोक होते. �या भोकातन तो आत गेला. पाठोपाठ �यामही आत गेला. ितथे ू
खोलीभर दधाची कॅन पाह�न �याम बेडकाचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. ू
�यामने एक उंच उडी मारली, तसे कॅनचे झाकण सरकले आिण तो धपकन 
कॅनम�ये पडला. राम�या हे ल�ात आले. दस� या कॅनवर बसन राम �हणाला, ूु
“घाब� नकोस �याम. तला बाहेर पडता येईल. त फ� त सतत हालचाल करीत ु ू

गोल डो�याचा. त�या डो�यावर मारतो चोच, आिण फोडतोच बघ तझा ु ु
डोळा”. �यामची घाबरगडंी उडाली. �याने �यामला जाऊन सगळे सांिगतले. ु
दस� या िदवशी राम काव�याला भेटला. �हणाला, “ ए, काव�या. तझी क�ण ु ृु ्
कार�थाने कळली मला. त आम�या िम�ाला डोळा फोड�याची धमक� िदली. ू
ठीक आहे.त �याचा डोळा फोडणार तर मीही तझे एक रह�य फोडणार.  ू ु
बागेत�या आिण त�यात�या सग�या प�ी-�ाणी िम�ांना मी तला  एकच  ु
डोळा कसा आहे ते आज ओरडन सांगणार”. राम�या या बोल�याने कावळा ू
घाबरला, आिण �हणाला, “अर ेिम�ा, मी तर �यामची फ� त गमंत करत होतो. 
पण आज मी तला वचन दतेो, येथन पढे मी कधीच �यामला �ास दणेार नाही, ु ू ु
�या�या खोडया काढणार नाही”. रामने �यामला हा सगळा सवंाद सांिगतला. ्
ते�हापासन �याम�या मनातली भीती गेली आिण तो िबनधा�तपणे त�याकाठी ू
िहडं लागला.ू
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रहा. �यामळे  आपोआप दध ढवळले जाईल. मीठामळे तझे अगं खारट झाले ु ु ुू
आहे, �यामळे दधाचे दही होईल. एकदा का दही तयार झाले क�, �या द�ाव�न ु ू
उडी मा�न तला बाहेर येता येईल. आ�मिव�ासपव�क �य�न करीत रहा. ु ू
घाबरलास तर दधा�या तळाशी राहशील. ‘�य�ने वाळचे कण रगिडता तेलही ूू
गळे’ या �यायाने  अगं घसळले तर त न�क� बाहेर येशील. �यामने िवचार केला, ु ू
“राम आपला स�चा िम� आहे. �याने आप�याला अनेक सकंटातन, ू
अडचणीतन बाहेर काढले आहे, ते�हा आताही तो सांगेल तसे वागावे’. आिण तो ू
सतत आपले अगं घसळत रािहला. थोडयाच वेळात द�ाचा घ� थर तयार ्ु
झाला. आिण �या द�ावर पाय रोवन �यामने टणकन उडी मारली व तो ू ु
कॅनबाहेर आला. �यामची सहीसलामत सटका झालेली पाह�न रामला खप ु ू
आनंद झाला. �यांनी एकमेकांना घ� िमठी मारली, आिण आ�या मागा�ने ते 
भोकातन बाहेर पडले आिण तलावा�या िदशेने िनघाले. आता �यामला ू
मंडकोपिनषद पाठ झाले होते. या मंडकोपिनषदा�या डरावाने �याला ु ु
घाबरवणारा कावळाही दर उडन जाऊ लागला.  ूू
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पतंग उडिव�यासाठी इमारती�या टेरसेवर गेले. सागर पतंग उडव लागला. ू
परशे िढल दऊे लागला आिण सीमा गमंत पाह� लागली. पाहता पाहता जण ू
काही आकाशात रगंीबेरगंी प�ी उडताहेत असे अनेक लहान-मोठे पतंग 
उडताना िदस लागले. सागरचीही पतंग ब� याच उंच गेली होती. इत�यात सीमा ू
ओरडली, ‘सागर पतंग खाली खेच. िनळी पतंग त�या पतंगाला काटेल! ओरड ु ू
नकोस ग,ं आपणच िनळा पतंग काटणार आहे. बघच त. सागर अस ं�हणत होता ू
तेवढयात िन�या पतंगाबरोबर लाल रगंा�या पतंगाने सागरचा पतंग काटला. ्
सागर-परशे लगेच खाली उतरले आिण पतंग �या िदशेने उडत खाली पडत 
होती �या िदशेला धावले. पाठोपाठ सीमा आलीच. पळता पळता ितघहंी एका 
पड�या घराजवळ आली. सीमा दरवर थांबली. सागरला �हणाली, “सागर पढे ुू
जाऊ नकोस. �या घरात मलांना पकडणारा पांढरा दाढीवालाबाबा राहतो.” ु
सागर, परशे हस लागले. अर ेखरचं सांगते, राधाकाक भांडी घास�यासाठी ू ू
माती �यायला आली ते�हा मातीत पांढर े केसही िदसले. ते�हा राधाकाक ू
�हणाली, प�हा �या घरातील माती आणणार नाही. हे ऐकताच दोघे चार पावले ु
मागे सरकली. परतं परशेला वर�या कौलावर पतंगाचा मांजा िदसला. �याने ु
सागरला सांिगतले, आिण सागर िखडक�व�न कौलांपय�त पोहोचला. हातात 
येईल तेवढा मांजा परशेला खाली जमा (गोळा) करायला सांिगतला. मांजा 

नाताळची सटी लागली. सटीत काय करायचे असा �� सागर, सीमा, परशे ु ु
या मलांपढे पडला. सीमा �हणाली, अ�यासापे�ा वेगळं काहीतरी क�या? ु ु
परशे �हणाला, स�ंांत येतेच आहे. आपण पतंग उडव या. सागरने आकाशाकडे ू
पािहलं तर खरचं, काही मलांनी पतंग उडवायला स�वातही केली होती. ु ु
��येकाने पॉकेट मनीतले पैसे एकि�त केले. तयार पतंग घे�यापे�ा पतंगाचे 
सािह�य खरदेी करायचे ठरवले. दस� या िदवशी सकाळी कागद, मांजा, च�� ु
इ�यादी सािह�य खरदेी केले. िदवसभरात ८-१० पतंग तयार झाले. 
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ओढता ओढता सागरला कौलांवर प�यांची फडफड जाणवली. �हणन तो ू
अिधकच वर चढला. प�या�या पायाला लाग�यामळे �याला उडता येत न�हते. ु
�याने परशेलाही मदतीला बोलावले. दोघांनी अलगद प�याला उचलले. आिण 
सीमाला झेलायला सांिगतले. प�ी खपच वेगळा होता. राखाडी रगंाचे पखं. गळा ू
आिण पोटावरचा भाग पांढरा होता. डो�यांजवळ दोन काळे डाग. जणकाही ू
डो�यांत काजळ घातले आहे. परशे, सागर, सीमा यांनी प�याला घरी आणले. 
पायाला जखम झाली होती. डेटॉलने प�याचा पाय �व�छ धतला. मलम ु
लावले. इत�यात आई आली. मलं प�याची सेवा-स�षा करता आहेत हे पाह�न ु ु ु
आईला खप बर ंवाटलं. थोडयाच वेळात आईने हळद आणन लावली. थोडं ्ू ू
पाणीही वाटीत �यायला िदलं. प�याला थोडं बर ंवाटलं. प�याने उड�याचा 
�य�न केला. थोडया उंचावर उडालाही. पण �णाधा�त खाली आला. सागरने ्
�याला अलगद पकडलं. सीमाने घरातन एक टोपली आणली. �या टोपलीत एक ू
मऊ कापड अथंरलं. सागरने प�याला टोपलीत ठेवलं. िज�याखाल�या गार 
हवेत टोपली ठेवली. सग�यांनी एकमेकांना सांिगतलं, ‘प�ी झोपतो आहे. 
आपण थोडयावेळाने परत येऊ.’ अस ं�हणन सगळे घरात पळाले. इत�यात ् ू
वडील आले. �यांनी िज�याखाल�या टोपलीत डोकावन पािहले, तर �यात ू
सम�प�ी! मलांचा अजब परा�म पाह�न वडील रागावतच घरात आले. सागरने ु ु
थंडगार पा�याचा �लास विडलांना दते �हटले, ‘बाबा, मला प�ी आवडला आहे. 
�याला जखम झाली आहे. आपण काही िदवस ठेव या आप�याकडे.’ ‘अर,े ू
सम�प�ी आहे तो! सीगल’ ‘अर�ेवा! या आग�या वेग�या प�ा�या सोबत राह� ु
या ना काही िदवस.’ गालात�या गालात हसत वडील आत�या खोलीत गेले. 
मलांना खप आनंद झाला. ु ू

हळहळ शेजारचे, प�रसरातले ओळखीचे लोक सम�प�ी पहायला येऊ ू ू ु
लागले. प�यासाठी िपजंरा बनवला. सागर आिण सीमा िपजं� यासह प�याला 
िफरायला रोज बागेत आणत. तो थोडावेळ आ�ंया�या झाडाला टांगत. इतर 
प�ी पहात सम�प�ी िपजं� यात िफ� लागे. कधी कधी िपजं� या�या दारावर ु
टोचा मा�न ‘मलाही म�पणे िफ� �ा’ असेच सांगत असे. ु



408   ।   गो���या गुहेत

paSau paHyaa/cyaa gaaeVoa_

एकदा सागर आिण सीमा सहली�या िनिम�ाने प�ी अभयार�यात गेले. 
िश�कांनी सतारप�ी, कोिकळा वगैर े प�यांची मािहती सांिगतली. काही ु
अनो�या प�यां�या मािहतीसाठी एक मािहतीपट दाखवला. या मािहतीपटात 
अनेक प�यांबरोबर सीग�स �हणजेच सम�प�याचीही मािहती होती. मलं ु ु
अिधक िज�ासेने मािहतीपट पाह� लागले. सीग�स - सम�प�ी सम�िकनारी ु ु
असतात. या प�याचे पखं लांब आिण मजबत असतात. पा�यावर तरगंणा� या ू
नावेसारखे हे प�ी काही वेळ पा�यावर तरगंतात आिण �णाधा�त जहाजामागे 
उडताना िदसतात. सम�ात िकतीही वादळ आले तरी वादळातन सहीसलामत ु ू
बाहेर पडतात. नािवक या सम�प�यांना आपला िम� मानतात. कारण सम�ात ु ु
जहाजाची िदशा चकते, अशावेळी सम�प�ी िदसताच जिमनीकडे जा�याची ु ु
िदशा िमळते. ही मािहती िमळा�यावर सीमा-सागरने ठरिवले क� आपण 
आप�या प�ीिम�ाला रोज नदीिकनारी िफरायला �यायला हवे. 

एके िदवशी वादळी हवा अस�यामळे प�याला नदीिकनारी नेता आले नाही. ु
जसजशी वादळी हवा स� झाली तसतसा प�याचा िपजंरा गोल गोल िफ� ु
लागला. प�याला मोक�या वादळी हवेत उडायचे होते. सार ंबळ एकवटन ू
िपजं� याच ं दार तोडन तो �वतं�पणे आकाशात उड लागला. सागर-सीमा ू ू
प�या�या �वतं�तेचा आनंद अनभवत होते. थोडयाच वेळात सागरने आवाज ्ु
दतेाच प�ी सागर�या जवळ आला. आता ते खरोखरच िम� बनले होते. आता 
िपजं� यात बदं करायची गरजच न�हती. 

दस� या िदवशी सकाळी आई मासे �व�छ करत होती. प�याने टोपलीतन ूु
अलगद मासा उचलला आिण दर पळाला. �या�यामागे काठी घेऊन आई ू
पळाली. पण प�ी काही सापडेना. सागर शाळेत जायला िनघालाच होता. आई 
प�या�या मागे लागली आहे हे पाह�न �याने द�र बाहेर काढले. व�ा-प�तके ु
बाजला ठेवली आिण द�रात प�याला घातले. शाळेत आला. ु

जोशी सर स�ंकत �ोक पाठांतरासाठी घेत होते. सर �हणाले, ‘या कंद�ेद ृ ु ु
तषार हार धवला...’ मलां�या आधी प�याने ‘िचन-चान-चाव’ असा आवाज ु ु
काढला. ग�ज�ना वाटले सागरच खोडकरपणा करतो आहे. दरडावन ग�ज�नी ु ू ु
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दपार�या वेळेत सीमा सांगायला आली, आपला प�ीिम� आला आहे. ु
सागरने प�याला जवळ घेतले. एकमेकां�या डो�याला डोके लागले. सागर�या 
डो�यातन आनंदा� वाह� लागले आिण प�ी ‘िटपा-टावटान’ �हणाला. ू ू
दोघांनाही भेट�याचा आनंद झाला. 

दरवर चमकतं पाणी पाह�न सागर आनंदाने ओरडला, “आलाच क� सम�!” ुू
अथांग पाणी दपार�या उ�हात चमकत होतं. थोडं जवळ येताच सम�ाकाठची ुु
वाळही चमकताना िदस लागली. मि�छमार वाळवर मासे सकवत होते. काही ू ू ू ु
पय�टक सम�ा�या लाटांचे अनोखे स�दय� पाह�यात गतंले होते. आईबाबांनी ु ु
सांिगतले, ‘आता �मवर जाऊ. �ेश �हायचे आिण मग सम�ावर भटकायचे. ु
पा�यात डंबायचे. पण फार पढे जायचे नाही.’ सागर-सीमाने आईबाबां�या ु ु
सचनांचे पालन केले. �ेश झा�यावर सम�ावर आले. स�ंयाकाळची पाच-ू ु

सागरला िवचारले, ‘काय वा�टपणा चालवला आहे? बाकावर उभे रहा आिण 
५० वेळा उ�याने �ोक िलह�न काढ’. िश�ा ऐकताच सागर घाबरला. बॅगकडे 
बोट दाखवन �हणाला, ‘ग�जी मी काहीच केले नाही.’ ग�जी जवळ आले आिण ू ु ु
बॅगेत पािहले तर प�ी. बॅग उघडताच प�ी बाहेर आला अन ग�ज��या ् ु
डो�यावरच बसला. सगळा वग� हस लागला. ग�जी रागाने लाललाल झाले. ू ु
इत�यात प�ी िखडक�तन उडन गेला. सग�यांनाच सट�यासारखे झाले. पण ू ू ु
सागर मनातन ख� झाला. एक चांगला िम� दराव�यासारखे वाटले. ू � ु

स�ंयाकाळी बाबांबरोबर सगळे एकि�त जेवायलाच बसले. बाबा �हणाले, 
‘आपण सगळे सम� पहायला जाणार आहोत.’ सागर-सीमाचा आनंद गगनात ु
मावेनासा झाला. सहलीची सगळी तयारी झाली. सीमा �हणाली, ‘सागर 
आप�या प�ीिम�ालाही सोबत घेणार आहेस?’ सागर �हणाला, ‘अथा�तच!’ 
सम�प�याला सम�ाकडे �यायलाच हवे. प�यासोबत सम�िकनारा पहायला ु ु ु
सगळे िनघाले. दोन िदवसां�या �वासात आई, बाबा, सीमा, सागर आिण 
सम�प�ी सग�यांनीच खप धमाल, ग�पा, गो�ी के�या. आता प�ी कटंबाचा ु ू ु ु
घटकच बनला होता. आईबाबाही �याचे खप लाड करीत. प�ीही �यां�या ू
अगंाखां�ावर उडत राही. 
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साडेपाचची वेळ. सम�ावर सम�प�ी पाह�न आप�या प�याचे हे सव� िम�च ु ु
आहेत हे पाह�न दोघांनाही खप आ�य� वाटलं. काही प�ी पा�यावर तरगंत होते ू
तर काही आकाशात च�ाकार िफरत होते. सागरने ठरवले आप�या प�याला 
सम�ावर िफरायला आण या. सागरने प�याला सम�काठी आणताच प�याने ु ू ु
उंच झेप घेतली आिण सव� प�यांम�ये सामील झाला. सव� सार�या प�यांम�ये 
आपला प�ी कोणता हे ठरवताच येईना. सागरने िश�ी वाजवन प�याला परत ू
बोलाव�याचा �य�न केला. परतं प�ी परत आलाच नाही. ि�ितजापिलकडे ु
सय� अ�ताला जात होता. केशरी िपव�या आकाशाकडे पाहता पाहता सीमा ू
गणगणत होती, ‘कठे बडाला पिलकडे तो सो�याचा गोळा’ आिण सागर खाली ु ु ु ु
मान घालन परती�या वाटेला चाल लागला. मनात �हणत होता, ‘कठे हरवला ू ू ु
माझा सोनेरी िम�प�ी’

 (पनःकथन : मंगला वरखेडे)ु

बाबा सागरला समजाव लागले, ‘सागर एका जखमी प�याला त वाचवलेस. ू ू
�याची िनगराणी राखलीस आिण आज �या�या प�रवारात, �या�या 
वातावरणात सोडन �याला म� केलेस. आता थोडावेळ तला आपला प�ीिम� ू ु ु
गमाव�याचे वाईट वाटेल. पण एक ल�ात घे, माणस जगंलात िहडं िफ� ू ू
शकतो, पण दीघ�काळ राह� शकत नाही. तसचं प�ीस�ा माणसां�या जगात, ु
सहवासात फार काळ राह� शकत नाहीत. प�ी पाळण ं�हणजे प�याच ंम� ु
आकाशात झेपाव�याला बदंी घालण.ं आपण �यांच ंम� िहडं�यािफर�याच ंहे ु
�वातं�य िहरावन घेऊ नये. आपण प�ी िनरी�णाचाच आनंद �यावा. �यांना ू
�यां�या म� आनंदात �व�छंद िवहार क� �ावा, यातच खर ेप�ी�ेम आहे.ु

इत�यात आईबाबा आले. सागर-सीमा पािहलेत का सीग�स? आिण तमचा ु
िम� कठे आहे? सागरच ंमौन पाह�न आई �हणाली, ‘आई-बाबांिशवाय सागर राह� ु
शकतो का? नाही ना? मग आज आपला िम� प�ीही आप�या आई-बाबांकडे, 
िम�मैि�ण�सोबत �या�या घरी गेला!’
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लगबगीने तो गावात गेला. भेटेल �याला आप�या �यवसायात भागीदार 
बन�याची गळ घाल लागला. पण कणीच पढे येईना. सवा�नी �याला सांिगतले, “ ू ु ु
अशं, अर ेआ�ही तला चांगले ओळखतो. त�याबरोबर धदंा करायचा, �हणजे त ू ु ु ू
सव� काम आम�याकडन क�न घेणार, आिण मिलदा मा� त खाणार!” लोकांचे ू ू
हे बोलणे अशंला लागायचे. पण �यां�या बोल�यात अगदीच त�य न�हते असेही ू
नस�याचे �याचे मन सांगत होते. िनराश होऊन तो �हणायचा, "अर,े 
�वत:�याच भागीदाराला मी कसा काय र ेफसवेल?' लोकांना मा� �या�या या 

[अशं हा एक िविच� मलगा होता. नको ते कर�यात पटाईत होता. एकदा मा� ू ु
�याचा डाव �या�याच अगंलट आला. आपण फेकले�या जा�यात तो �वत:च 
फसला.]

4.36. A/Saucaa_ maasaemaara_caa_ maa[ha_ma

 अशं एके िदवशी र��या�या कडेला बसला होता. �याला मासे फार ू
आवडायचे. बस�या बस�या मासे पकडायला जायचा बेत �या�या डो�यात 
घोळत होता. आकाश तसे िनर� होते आिण मासेमारीसाठी तर फारच उ�म 
होते. चांगले मासे िमळाले तर खायलाही होतील, आिण उरले तर बाजारात 
िवकन चार पैसेही िमळवता येतील; मग आप�याला ह�या �या व�त खरदेी ू ू
करता येतील या मनोरा�यात तो हरवला होता. आप�याला मासे मनापासन ू
आवडतात ही गो� मा� �याला कणाला कळ �ायची न�हती.ु ू

अशं आप�या िदवा�व�नातन बाहेर आला. मासे पकडायचे तर आप�याला ू ू
आधी जाळे तयार करावे लागेल, ते पा�यात टाकन रोज िकती मासे गळाला ू
लागले ते अधनमधन जाऊन पाहावे लागेल. हे सगळे काम तसे मेहनतीचे होते. ू ू
ते कसे पार पाडायचे याचा िवचार करीत असतानाच �याला एक अफलातन ू
क�पना सचली आिण तो �वत:शीच �हणाला “आप�याला एक जोडीदार ु
शोधायला हवा!"
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बोल�याचे हसे यायचे. �हणायचे, “ तझे बरोबर आहे अशं. खरोखर महामख� ु ू ु
असेल तोच त�या बरोबर भागीदारी करले.”ु

अशं गालात�या गालात हसला. अखेर �याला एक महामख� भागीदार ू ु
िमळाला होता. सग�यांनी अशं तला फसवेल असा ओनीनीला धो�याचा ू ु
इशारा द�ेयाचा �य�न केला. पण ओनीनी �यावर कठलीच �िति�या िदली ु ्
नाही. जरास ंहस ओठावर आणन तो ग�प रहायचा.ू ू

�या िदवशी बाजारपेठेत ओिननी�या कानावर आले क�, अशं एका मख� ू ू
भागीदारा�या शोधात आहे. दपारी जेवणाची वेळ झाली होती, तेवढयात ्ु
अशंला ओनीनी िदसला. तो तसाच �या�याकडे चालत गेला आिण �हणाला, “ ू
ओनीनी, अर े मी तला कधीचा शोधतो आहे. मा�याकडे उ�ोग�यवसाय ु
कर�याची एक भारी योजना आहे. इतर कणाला सधंी द�ेया�या आधी �थम ु
तलाच मी �यात भागीदार हो�याचे आमं�ण दतेो.” अशंला वाटले ओिननी तसा ु ू
अगदी साधा सरळ मलगा आहे, उगाच कणाला पाणचट जोक सांगत बस�यात ु ु
�याला रस न�हता. तसा तो फार बोलघेवडाही न�हता.

“मला त�याबरोबर �यवसायात भािगदारी करायला आवडेल?” अशं ु ू
�हणाला.

“म�सो�ोग!” अशंनं उ�र िदलं.ू
“भािगदारी, आिण ती कशाची?”ओनीनीने िवचारलं.

आप�या मनात काय दडले आहे, याची अिजबात चाह�ल लाग न दतेा ू
ओनीने धीरगभंीर आवाजात अशंला िवचारले, “ अशं तला नेमके काय हवे ू ू ु
आहे?”

“मला वाटतं, ही फारच उ�म क�पना आहे!” ओनीनीने अगदी स�य श�दांत 
सांिगतलं.

भ�या पहाटे उजाडता उजाडता अशं आिण ओनीनी जगंलात जायला ू
िनघाले. ओनीनीला कसे उ�ल बनवायचे आिण सगळे काम �या�याकडन कसे ू ू
करवन �यायचे याची प�तशीर योजना अशंने आखली होती. ू ू
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“ काय"” अशं जवळपास ओरडलाच. �हणाला, “मलाच का पाते काप दते ू ू
नाहीस? तोपय�त त िव�ांती घे.” ू

ओनीनी �हणाला, "पिह�यांदा आपण झडपातन वेताची पाती कापन ु ू ू
�यायला हवीत. मी कापायला स�वात करतो.”ु

आप�या िनयोिजत जागेवर पोहचताच �यांना माशाचे जाळे बनिव�यासाठी 
अगदी यो�य असे वेताची झडपे सापडली. ओनीनीने चटकन �या�याकडचा ु
चाक बाहेर काढला आिण अशंला �हणाला, “ आपण दोघे भागीदार आहोत, ू ू
ते�हा आपण आपले काम वाटन �यायला हवे.” अशंला अथा�तच काम वाटन ू ू ू
घे�यात मळीच रस न�हता, तरीही मान हलवन �याने आपली समंती दश�िवली.ु ू

“त कशाला मा�यासाठी थकतोस? मलाच जर पाते कापायचे आहेत, तर त ू ू
कशासाठी �ास �यायचा हे काही मला कळत नाही?” ओिननी �हणाला.

अशं �हणाला, “मग मी काय करायचे?”ू

“पहा बवा, त �हणशील तसे.” असे �हणन ओिननी झाडा�या सावलीत ु ू ू
जाऊन बसला.

“नाही, त मळीच नाही" अशं ओरडला. “मी वेत वाह�न नेतो, तोपय�त त ू ु ू ू
पाठीला आराम द.े”

सय� मा�यावर येईपय�त अशं वेत कापीत होता आिण ओनीनी झाडा�या ू ू
सावलीत �नाय सैल कर�यासाठी �यायाम करीत होता. �यांना हवे िततके वेत ू
िमळा�यावर ओनीनी अशंला �हणाला,ू

ओनीनीने 'आई ग, बाई ग' करीतआप�याला खां�ातन कळा येत अस�याने ू
खप दखत अस�याचे भासवले. ते पा�यात पोहचेपय�त ओनीने गवतात लोळण ू ु
घेतली आिण जण काय आप�या पाठीवर पहाड कोसळला आहे इत�या वेदना ू
होत अस�याचे दाखवले.

 "खर ंतर मा�या पाठीत चमक भरली आहे, पण त माझी िचतंा क� नकोस. ू
मी आतापय�त िव�ांती घेतली होती, आता हे सव� वेत पा�यापय�त वाह�न ने�याचे 
काम मी करतो. ”
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“ठीक आहे.आता आपण वेतांचे जाळे िवण या. मी िवणतो जाळं. तोपय�त त ू ू
मा�या मानेला आिण ताठरले�या बोटांना मसाज क�न द.े” ओनीनी �हणाला. 

“अर ेकणाला तरी हे काम करावचं लागणार ना? शेवटी आपण भागीदार ु
आहोत. काम वाटन �यायलाच हव.ं मी टाकतो जाळं पा�यात.”- ओनीनीनं ू
उ�र िदलं.

"ितकडे शाक�  आहेत. जर मा�यावर �यांनी ह�ला केला तर एक भागीदार 
�हणन त मा�यासाठी मरण प�करशील का? " ओनीनीनं उ�र िदलं. ू ू

“आता काय?” �हणन अशंने �� केला. �याला वाटलं आता पढच ंकाम सोप ंू ू ु
आहे, ओनीनी ते करले. 

अशंने �याला थांबवलं. �हणाला, “मख� आहेस का? मी िवणतो जाळं. ू ू
तोपय�त त त�या दख� या मानेला आिण ताठर�या बोटांना िवसावा द.े”ू ु ु

ओनीनीने त�काळ मा�य केलं आिण अशं जाळं िवणायला बसला. ओनीने ू
आप�याला बरचं दखत अस�याच ं नाटक केलं.ु

ओनीनीच ं दखण ं पाह�न अशं िमि�कलपणे हसला. ओनीनीला आपण ूु
जगंलात आणन कस ंमख� बनवलं या क�पनेनं मनात�या मनात सखावला. ू ु ु

 जाळं तयार झालं. ओनीनी उठला आिण ते गोळा क� लागला.
“ काय करतो आहेस? अशं प�हा �या�यावर ओरडला.ू ु

“मग मी काय करायला हव?ं” काहीशा सशंयानंच अशंनं िवचारलं.ू

“वा! अर े द े मा�याकडे ते जाळे. मी उतरतो पा�यात. जर शाक�  मला 
चावायला आले, तर त मा�यासाठी मरण प�कर.” अशं �हणाला. आिण अशं ू ू ू
जाळं घेऊन खोल पा�यात उतरला आिण �याने ितथं जाळं पसरलं.

आता दस� या िदवशी सकाळी िकती मासे गळाला लागले हे पहायला आपण ु
बरोबरच येऊ, असा आपापसात करार क�न ते दोघे घराकडे परतले. ओनीनी 
आपली मान-पाठ सांभाळत घराकडे िनघाला.

दस� या िदवशी सकाळी ते एकमेकांना भेटले. प�हा एकदा अशं पा�यात ु ूु
उतरला. दोन मोठे मासे जा�यात अडकलेले �याला िदसले. अशं �यांची वाटणी ् ू
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क�न छोटा ओनीनीला �ायचा िवचार करीत होता. परतं ओनीनी �हणाला, ु
“नको. आधीच हे मासे छोटे आहेत; ते�हा आज त ते दो�ही मासे घे. उ�ा ू
कदािचत जा�ती मासे गळाला लागतील, जे िमळतील ते सव� मी नेईन."

वा�तिवक ते दो�ही मासे परसेे मोठे होते. पण ओनीनी �हणाला �हणन ु ू
अशंला ते छोटे वाट लागले. अशं ओनीनीला �हनाला, “नको आज त हे दो�ही ू ू ू ू
मासे ने. उ�ाचे मी घेईन" आिण अखेर ओनीनीने ते दो�ही मासे पदरात पाडन ू
घेतले.

दस� या िदवशी चार मासे िमळाले. अशं उपहासाने ओनीनीला �हणाला,” ूु
काल दोन मासे घेऊन त अखेर मख�च ठरला. मला बघ कसे घसघशीत चार ू ु
मासे िमळाले.” ओनीनी हसन �हणाला, “मला मोठी गमं त वाटत आहे, कारण ू
उ�ाचे मासे मला िमळणार आहेत, आिण ते आज�या द�पट आिण आज�या ु
पे�ा मोठेही अस शकतात. ” ू

अशं ग�धळला. पण �वत:ला सावरत तो ओनीनीला �हणाला, “असे कर ू
आज त हे चारही मासे घेऊन जा. मी उ�ा पकडेल.” ओनीनीने प�कळ ू ु्
समजावले, पण अशंला ते पटले नाही. आजही चार मोठे मासे घेऊन अनीनी ू
घरी परतला.

नंतर�या िदवशी प�हा दोघे जाळे पहायला गेले. आता भरपर मासे गळाला ु ू
लागले होते. पण �यातले बरचे मासे अगदी छोटे होते, काह�ना सड�यामळे घाण ु
वास येत होता. अशं नाराज झाला. पण ओनीनीने �याला िदलासा िदला. ू
�हणाला, बाजारात सव� �कारचे मासे िवकले जातात. याही माशांना काहीना 
काही िकंमत येईलच क�.”अशंला ते पटले. काहीना काही रोकड र�कम हाती ू
लागेल या आशेने तो ते मासे बाजारात घेऊन गेला. 

बाजारात गे�यावर �या सड�या माशांचा घाण वास पसरला. लोक 
�मालात नाक ध�न अशंकडे ितर�काराने पाह� लागले. तेवढयात बाजारातला ्ू
एक मखीया तेथे आला. असले घाण मासे बाजारात आणन अशंने आप�या ु ू ू
बाजारा�या नावलौिककाला डाग लावला �हणन �याने अशंची िपटाई केली. ू ू
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बाजारात�या एका �हातारीला ओनीनी भेटला. ितने ओनीनीला बाजारात 
घडलेली हिकगत सांिगतली. �हातारी �याला �हणाली, “अर ेत�या िम�ाची ु
बाजारात िपटाई होत आहे, आिण त इकडे काय करतो आहेस? त �याचा ू ू
भागीदार आहे ना? मग �याची िपटाई होताना �या�याबरोबर तही वार सोसले ु
पािहजेत.”

�हातारी�या त�डन घडलेली हिकगत ऐकन ओनीनी �वत:शी �हणाला, ू ू
"कोणी कणाला मख� बनवले, हे आता अशंला कळेल. तो लगोलग बाजारात ु ु ू
गेला. ितथे ��येक जण अशंची फिजती पाह�न पोट धरध�न हसत होते. एका ू
मिहलेने ओनीनीला सांिगतले, “अर ेतो तझा िम� सारखी तझी आठवण काढीत ु ु
ओरडत होता. 'कठे गेला तो माझा भागीदार िम�? आता माझी एवढी िपटाई ु
झा�यावर िनदान वेदना वाटन �यायला तरी समोर ये!” ू

(पनःकथन : डॉ.रमेश नारायण वरखेडे)ु
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एका जगंलात एक क�बडी रहात होती. एका काटेरी कंपणाजवळ ितने चार ु
अडंी ठेवली. �यानंतर ती चारापाणी शोधायला जगंलात गेली. थोडया वेळानंतर ्
ती परत आली. ितला तेथे ित�या चार अडंयांशेजारी आणखी एक पाचवे अडें ्
िदसले. ते अडें इतर चार अडंयांपे�ा खपच मोठे होते. “हे अडें आपले नाही, मग ू
ते कणाचे असेल?“ असा �� ित�या मनात िनमा�ण झाला. ितने �याचा तपास ु
करायचा ठरवले. ितने एका टोपलीत ती सव� पाच अडंी ठेवली आिण ती टोपली 
घेऊन जगंलात िफ� लागली. �थम ितला एक ससा भेटला. ितने ससोबाला 
िवचारले, 

ससोबा �हणाला, “नाही ग ंबाई, हे अडें माझे कसे असेल? दस� या कणाला ुु
िवचार?”

�यानंतर ती पढे चालत रािहली. र��यात ितला एक हरीण भेटले. ितने ु
ह�रणीला िवचारले,
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“ह�रणीताई, ह�रणीताई, हे मोठे अडें तझे आहे का?”ु

ती चालतच रािहली. वाटेत ितला गाय, बकरी, मैना असे अनेक �ाणी-प�ी 
भेटले. ��येकाला ितने तोच �� केला. पण सग�यांनीच एकच उ�र िदले, “ते 
अडें आमचे नाही.” क�बडी िबचारी थकली. झाडाखाली बसली. टोपलीतली 
अडंी पहात बसली. तेवढयात पाठीमागन कोणीतरी दबकत दबकत येत ् ू
अस�याची ितला चाह�ल लागली. तो को�हा होता. को�हा �हटला �हणजे 
लबाडी करणारच, �हणन ितने टोपली जवळ ओढन घेतली. को�हा �हणाला, ू ू

“क�बडीताई, इथे जगंलात काय करते आहेस?”

“ससोबा, ससोबा, हे अडें तझे आहे का?”ु

ह�रणताई �हणाली, “नाही ग ंबाई, हे अडें माझे कसे असेल? मी कोठे अडें 
दतेे?”
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को�होबा �हणाला, “बर ेझाले, त भेटलीस. माझे अडें हरवले होते. हे मोठे ू
अडें मा�या कोि�हणीचेच आहे. मला त ते परत द.े माझी बायको खष होईल!"ू ु

क�बडीला आनंद झाला! �याचे अडें �याला परत दतेा येत आहे, याने ती 
खष झाली. ती को�होबाला �हणाली, “तझे त घेऊन जा.“ को�हा ते अडें ु ु ू
उचलायला लागला तेवढयात ते अडेंच फटले, �यातन एक मोठया प�ाचे िपल ् ्ु ू ू
बाहेर पडले. इतर चार अडंीही पाठोपाठ फटली. �यातन क�बडीची चार िपले ु ू
बाहेर पडली. मोठया अडंयातले प�ाचे िपल पािह�याबरोबर क�बडीला ् ् ू
को��ाची लबाडी कळली. ितने ती िपले टोपलीत भरली आिण धावत सटली. ु
आप�या चार िपलांसोबत पाच�या िपलाचीही आई झाली. ितने ते िपल ू
लहानाचे मोठे केले. 

क�बडी �हणाली, “अर ेबाबा, या टोपलीतली अडं ी पािहलीस का? ही चार 
छोटी अडंी माझी आहेत; पण हे पाचवे मोठे अडें कोण ठेवन गेले ते कळतच ू
नाही. मी सग�यांना िवचारत िफरते आहे क�, हे अडें तमचे आहे का?ु

एक िदवस हे िपल झाडावर चढले आिण उडन गेले. क�बडीने आपले कत��य ू ू
पण� केले होते. िपल उडन गेले, तरी लबाडाचे भ�य हो�यापे�ा ते �वावलंबी ू ू ू
होऊन �वतं� झाले, आिण म� त सचंार क� लागले, याचा ितला आनंदच ु
झाला होता!
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तरगंत तरगंत टोपली पा�या�या �वाहाबरोबर वहात गेली. पढे दस� या ु ु
गावा�या िकना� याकडे आली. ितथे धोबी कपडे धत होता. उ�सकतेने �याने ू ु
टोपली उघडन पािहली. टोपलीत ता�ह ंबाळ पाह�न तो ग�धळला. बाळाला ू
तसेच वाह� दणेे यो�य नाही, हे �याला पटत होते. आपण बाळाला घरी नेले तर 
आपली बायको काय �हणेल, याचा तो िवचार करीत रािहला. तेवढयात ्
आकाशातन एक घार उडत आली आिण ितनं ते बाळ उचलन नेलं. घार ू ू
वडा�या झाडावर आली. ितथे फांदीवर बसन ितने बाळाला डोळाभ�न ू
पािहलं. ितला ते फार आवडलं. ितने ते ठेवन �यायच ं ठरवलं. लहानाच ंमोठं ू
करायच ंठरवलं. आपणच बाळाची आई आहोत अस ंितला वाट लागलं. ितने ू
फांदीवर बाळासाठी एक छानस ंघरटं बांधलं. जमेल तस ंबाळासाठी अ�न, 
पाणी, कपडे, खेळणी गोळा क�न आण लागली. हळ हळ बाळ मोठं होत होतं. ू ू ू
एक छानशी गोड मलगी झाडावर�या घरटयात वाढत होती.्ु

एक कंभार होता. �याला तीन मली हो�या. मलगा न�हता. �याला आता ु ु ु
प�हा चौथी मलगी नको होती. कंभार बायकोला �हणाला, “आता तला प�हा ु ु ु ु ु
मलगी झाली तर मी तला घरात घेणार नाही.”ु ु
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कंभाराची बायको माहेरी गेली. दद�वाने ितला चौथी मलगीच झाली. ित�या ु ुु
अगंाचा थरकाप झाला. आता नव� याला कसे त�ड दाखवायचे याची ितला 
काळजी लागली. तो आप�याला घरात घेणार नाही, याची ितला खा�ी होती. 
ित�या आईने पढे काय होईल याचा अदंाज घेऊन �या बाळाला कपडयात ्ु
गडंाळले, टोपलीत घातले आिण टोपली नदीत सोडन िदली.ु ू

एके िदवशी एक राजक�या नदीत आघंोळ करीत होती. ितने आपले कपडे, 
दािगने काठावर काढन ठेवले होते. आकाशातन उडणा� या घारीने ते पािहले. ू ू
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उ�हा�याचे िदवस होते. एक �वासी िव�ांतीसाठी वडा�या झाडाखाली 
बसला होता. अचानक एक लांबसडक सोनेरी केस उडत आला आिण 
�वाशा�या त�डावर पडला. �याला आ�य� वाटले. एवढया जगंलात हा ्
माणसाचा केस कसा? �याने आजबाजला, खाली-वर पहायला स�वात केली. ू ू ु
�याला झाडावर एक सदंर मलगी केस िवचंरताना िदसली. �वाशाने िवचारले, ु ु
“त कोण आहेस? मलगी आहेस क� दवेता?’’ मलीने �थमच असे काही ऐकले ू ु ु
होते. पिह�यांदाच अशा अनोळखी प�षाला ती पहात होती. ती घाबरली. काय ु
उ�र �ावे हे ितला कळेना. ितने मग घार आईने सांिगतलेले गाणे �हणायला 
स�वात केली.ु

बोलता बोलता िदवस सरत होते. मलगी आता चांगली दखेणी िदसत होती. ु
खेळत बागडत आ्नंदाने वाढत होती.

माझी माय भेट द”ेू
घार आई लवकर ये, 
वडाची पाने गळ देू

आता मलगी बरीच मोठी झाली. नाच बागड लागली. घारीला ित�यासाठी ु ू ू
अ�न आण�यासाठी दर जावे लागे. ितला मलीची काळजी वाटे. एके िदवशी ुू
जाताना ती मलीला �हणाली, “त झाडा�या आजबाजला खेळत रहा. एकटी ु ू ू ू
असेल ते�हा जपन रहा. कणी तला �ास िदला, तर मी सांगते ते गाण ं�हणायला ू ु ु
स�वात कर. मी असेल तेथन येईन. घाब� नकोस. घारीने ितला परवली�या ु ू
ओळी सांिगत�या :

“वारा वाह� द,े

आप�या मलीला आपण हे कपडे, दािगने घालवन नटव या, असे �हणन ितने ु ू ू ू
एकेक क�न ते उचलायला स�वात केली. राजक�येचे कपडे, दािगने, आरसा, ु
फणी, खेळणी उचलन ितने ते सरि�त जागी नेऊन ठेवले. मलगी हळ हळ मोठी ू ु ु ू ू
होत होती. आपली क�या मोठी झा�यावर ितला राजक�येचे कपडे, दािगने 
घालन नटव�याचे �व�न पहात घार लहान�या मलीशी खेळ लागली.ू ु ू
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�वासी �हणाला, “मी साधा एक �यापारी आहे. दवेकपेनं माझ ं सगळं ृ
�यवि�थत चाललं आहे. मी ससंारी माणस आहे. मला बायको मलं आहेत. ू ु
तरीही त �हणत असशील तर मी ित�याशी ल�न क�न ितला सखी ठेव�याचा ू ु
�य�न करील.”

तो �यापारी आनंदाने ितला घेऊन आप�या घरी परतला. ही नवी नटलेली 
नवरी पाह�न �यापा� या�या आधी�या बायकोचा म�सर जागा झाला. ती न�याने 
घरात आले�या या मलीला सगळी कामं सांग लागली. �वयपंाक करण,ं धणी ु ू ु
धण,ं िविहरीव�न पाणी भरण,ं जगंलातन सरपण आणण,ं गोठा साफ करण ंु ू

घार आई लवकर ये, 
माझी माय भेट द”ेू

वडाची पाने गळ देू

�वाशाचा हा �ामािणकपणाच घारीला खप भावला. ितने ढोलीत लपवलेला ू
राजक�येचा पोषाख, दािगने काढन ितला नटवलं आिण �या प�षाशी ितच ंल�न ू ु
लावलं. नव� याकडे जाताना ितनं आठवणीने मलीला सांिगतलं, “तला काही ु ु
अडचण आली, सकंटात सापडली तर मी सांिगतलेलं ते गाण ं�हण, मी त�या ु
मदतीला असशील ितथे उपि�थत होईन.”

थोडयाच वेळात घार आली आिण �हणाली, “काय झालं बाळा?” मलीने ् ु
झाडाखाली बसले�या माणसाकडे बोट दाखिवले. �या माणसाकडे पाह�न 
घारीने िवचार केला, माणस तर चांगला िदसतो आहे. खर ंतर आप�या मलीला ू ु
असाच नवरा िमळाला तर िकती बर ं होईल! झाडाखाली बसले�या 
माणसासमोर पखं फडफडन ती �हणाली, “अर ेबाबा, हा सोनेरी केस �या ू
झाडावर�या मलीचाच आहे. मला ती ता�ह ंबाळ असतानाच नदीत वाहणा� या ु
टोपलीत सापडली. ितला मी मा�या परीने सांभाळली, पालन पोषण केलं. तला ु
आवडली असेल तर त ित�याशी ल�न क�न ितला त�या घरी ने. मला ू ु
आवडेल. नाही �हण नकोस.”ू

“वारा वाह� द,े
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अशी सगळी क�ाची कामं ितला करावी लागत. फार �ास पडला क� ती 
आप�या घार आईनं सांिगतलेलं गाण ं �हणायची. जगंलातलं सरपण गोळा 
करायला, गोठा साफ करायला घार आई मदत करायची. ित�या नव� याला 
आपली पिहली बायको या न�या बायकोला सवती म�सराने वागवते हे िदसत 
होतं. आिण तरीही कठलीच त�ार न करता ही नवी नवरी सगळी कामं ु
िनटनेटक�, िवनात�ार करत होती. यामळे �यापा� या�या मनातलं ित�यावरच ंु
�ेम अिधकच वाढलं.

माझी माय भेट द”ेू
घार आई लवकर ये, 

गाण ंऐकताच घार आली. ितने सगळी कहाणी ऐकली. �हणाली, "तो कापस ू
एका टोपलीत द.े �या सणा�या िदवशी मी टोपली त�या माग�या अगंणात ठेवन ु ू
जाईल. तझा सण साजरा होईल. काळजी क� नकोस.” �या�माणे ठर�या ु
िदवशी घार टोपली ठेवन गेली. टोपलीत मऊसत व� होतं. ितने ते आप�या ू ू
नव� याला �ेमपव�क अप�ण केलं. नवरा खष झाला; पण �याची पिहली बायको ू ू
धसफसली. ��येक वेळी ही सकंटातन बाहेर कशी येते हे पाहा�यासाठी ित�या ु ु ू
��येक हालचालीवर नजर ठेवली. ते�हा ितला कळलं क�, िहला घार मदत 
करते. घारीला बोलाव�यासाठी ती गाण ं�हणते. पिह�या बायकोने हे सगळं 
ल�ात ठेवन कपट कार�थान रचलं. ितनं अगंणात जाऊन घार आईच ंगाण ंू
�हटलं. घार आली. दबा ध�न बसले�या �या बाईनं झडप घालन घारीला ू

वषा�त एक सण असा येई क�, �या िदवशी प�नीने �वत: िवणलेलं व� 
नव� याला भेट �ायची �था होती. या न�या नवरीला �याची क�पना िदली गेली. 
नव� याने ितला कापस आणन िदला. पण ितला कापसाचे सत कातन व� ू ू ू ू
िवणता येईना. अखेर ती कापस घेऊन गावाबाहेर गेली आिण गाण ं �हण ू ू
लागली, 

वडाची पानं गळ देू
“वारा वाह� द,े
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वडाची पाने गळाली

जग�याचा भार”

द:खी क�ी घार क�या आता नावाडयाबरोबर मासे धरत होती. ितची घार ्ु
आई आता ित�या मदतीला न�हती. एके िदवशी ती अशीच उदास मनाने 
नदीत�या पा�याशी बोलत द:खी �वरात गाणे �हणत होती;ु

दगा फटका झाला, 

पकडलं. ितला शेणात िचणन मारलं. आता न�या नवरीचा सहारा सपंला होता. ू
नंतर हाल क�न ितला घराबाहेर काढलं आिण नदीवर नेऊन नावाडयाला ्
िवकली. 

नदीबाई तच आता आई, ू
घार आई अतंरली

“वारा वािहला, 

नाही सोसवत आता 

आप�या नव� याने या घारक�येला शोधन प�हा परत आण�याचे पाह�न ू ु
�यापा� याची पिहली बायको मनातन धा�तावली. आपण ितला िवकले नसन ू ू
तीच घर सोडन पळन गे�याची बतावणी क� लागली. �यापारी ह�षार होता. तो ू ू
�हणाला, “मी त�या श�दावर िव�ास ठेवीन. पण �यासाठी तला एक परी�ा ु ु
�ावी लागेल.” आपण आप�या ह�शारीने परी�ेत यश�वी होऊ असे वाट�याने 
ती परी�ेस तयार झाली.

तार नाही तर मार

ती अस ं उदास गाण ं गात असतानाच तो �वासी नदीत�या नावेतन ू
पैलतीरावर जात होता. �याने हे ओळखीचे सर ऐकले. हे आप�या दस� या ू ु
बायकोचे सर आहेत, हे �याने चटकन ओळखले. �वाशाने नाव िकना� याला ू
लावली आिण ितची गाठ घेतली. नावाडयाला पैसे दऊेन �याने ितची सटका ् ् ु
केली आिण प�हा आप�या घरी आणले.ु

स�व परी�ेचा िदवस उगवला. �यापा� याने एक खडडा खोदन �यावर भरपर ् ूू
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ठ� द”े

वडाची पाने गळ देू
खडडयात�या काटयांना ् ् ्

ख� याचे खर,े खोटयाचे खोटे्

दोराला ध�न घारक�या सरसर पलीकडे सख�प जाऊन पोहचली. ु
परी�ेत ती पास झाली. आता पिह�या बायकोची पाळी होती. ितचे मन ितला 
खात होते. दोराला ध�न ती चाल लागली. पण ितचा आ�मिव�ास ढासळला ू
होता. ित�या सवा�गाला कापर े सटले आिण तोल जाऊन ती काटयां�या ्ु
खडडयात पडली. खडडा इतका खोल होता आिण काटे इतके जबरी होते क� ् ् ्
ितची जग�याची श�यताच न�हती. 'जशी करणी तशी भरणी' या �यायाने 
पिहलीला िश�ा भोगावी लागली.

 घार आईची मलगी तट�थपणे हे सार ेपहात होती. ित�यातला भिगनीभाव ु
जागा झाला. डो�यांतन अ� वाह� लागले. आप�या पायी कणाचा जीव जाऊ ू ू ु
नये, असे वाटन ितने घार आईचे �मरण केले आिण ित�या ग�यांतन गाण ंू ू
उमलत बाहेर आलं :

“वारा वाह� द,े 

ठरव द ेू

बाभळीचे काटे पसरवले होते. खडडया�या दो�ही टोकांना खांब रोवन एक दोर ् ् ू
बांधला होता. �यापा� याने आप�या दो�ही बायकांना बोलावले. �हणाला या 
दोराला ध�न पैल बाजला जायचे, इतक� साधी परी�ा आहे. जो खोटं बोलेल ू
तो खडडयात पडेल. दोघ�नी परी�ेला तयार �हाव.ं आधी लहान असले�या ् ्
दस� या बायकोला परी�ेला सामोर ंजायला सांग�यात आलं. घार आई�या ु
मलीनं डोळे िमटले आिण हल�या सरात गाण ं�हटलं.ु ू

“वारा वाह� द,े
वडाची पानं गळ देू
काटयांची फलं होऊ दे् ु
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सवतीला मा�या जग द”ेू

“वारा वाह� द,े वडाची पानं उड देू

आप�या दस� या प�नीचा हा िनम�ळ भाव पािह�यावर �यापा� याने भराभर ु
काटे दर केले आिण खडयात दोर टाकन पिह�या बायकोला वर काढले. ् ूू
घारक�येने ितला पाणी पाजलं. काटया�या ओरखडयांवर हल�या हाताने तप ् ् ू
लावलं. पदरानं वारा घातला. हळ हळ ती श�ीवर आली. झा�या �काराचा ू ू ु
ितला प�ाताप झाला. आता दो�ही िमळन बिहणी�या मायेनं एक� राह� ू
लाग�या. नदीकाठ�या झाडाखाली जाऊन दोघ�नी िमळन गाण ं�हटलं,ू

घार आईला िनरोप दे

(पनःकथन : डॉ. मंगला वरखेडे)ु
दो�ही मल�ना आशीवा�द द”ेु
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4.39. Kaaela iktaa_ Aahe?4.39. Kaaela iktaa_ Aahe?
(खानदशेी लोककथा)

मा�ती नावाचा एक सालदार होता. खप क�ाळ होता. सग�या गावातील ू ू
लोक �हणत, मा�ती कामाला जसा वाघ आहे, तसा खायला बकासर आहे. ू
�या�या कामाब�ल सगळेच कौतक करीत. परतं �याला खायला भरपर �ावे ु ु ू
लागते, याब�ल खप करकर करीत. मा�तीचे सग�यात मह�वाचे �वभाव ू ु ू
वैिश�य सांगायचे तर, तो �वािभमानी होता, कणी खायला िद�यािशवाय तो ् ु
खात नसे. आिण खा�याव�न कणी �याला बोलले तर तो ते काम सोडन दते ु ू
असे. ब� याच वेळा �या�या खा�याव�न लोक �याला कामाव�न काढनही ू
टाक�त. परतं �यांची कामसव�ी, �ामािणकपणा या गणांमळे दसरीकडे लगेच ु ू ृ ु ु ु
काम िमळत असे. 

एकदा एका भटजीकडे �याला काम िमळाले. भटजी खष झाला. परतं एक-ू ु
दोन िदवसात मा�तीसाठी जेवण बनवता बनवता भटजीची बायको करकर ु ू
करायला लागली. बायकोला समजिव�या�या �य�न करीत भटजी �हणाला, 
‘दोन-चार भाकरी बनव क� जा�ती�याः एक माणस चार लोकांच ंकाम करतो, ू
आपलंही काम लवकर होतं हे समजन घेतलं पािहजे.’ प�हा चार पाच िदवसांनी ू ु
बायकोने त�ार केली. ितला रोज जा�तीचा �वयपंाक कर�याचा कंटाळा येऊ 
लागला. भटजी बायकोला �हणाला, ‘एक य�� सांगतो' भाजी-पोळी सोबत रोज ु
थोडासा गोड पदाथ� वाढायचा आिण मा�तीला सांगायचे, `थोडेसे आहे पण 
गोड िकती आहे,'भटजी�या बायकोला य�� पटली. दस� या िदवसापासन ु ूु
एकदाच वाढन दते थोडस ंगोडही वाढे. ू

मा�तीची उपासमार होऊ लागली. मा�तीनेही ठरिवलं! थोडसचं शेत 
नांगरायच ंआिण आराम करायचा. दोन -तीन िदवसांनी भटजी शेतात आला. 
फारस ंकाम झालेलं न�हतं. मा�तीला भटजी �हणाला, `मा�ती एवढंच शेत 

4.39. Kaaela iktaa_ Aahe?
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नांगरलं?' मा�ती �हणाला, मालक, थोडसचं आहे पण खोल िकती आहे?' 
�ा�णा�या ल�ात आलं, आप�या य��ला मा�तीनेही य��नेच उ�र िदले. ु ु
�ा�णाला आपली चक ल�ात आली. ‘जसे दाम तसे काम’ या �यायाने ू
मा�तीला पोटभर जेवण द�ेयाचे आदशे �ा�णाने आप�या बायकोला िदला 
आिण मा�तीची उपासमार थांबली.
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(लोककथा)

एक होता वानर. एक होता उंदीर. एक होते मांजर. एक होती चानी.
व एक होता कांडेचोर. एकदा �या सवा��या मनांत आले क� आपण खीर 

क�न खावी. पण खीर करावयाची कशी ? सामान कठे आहे ? ते�हा मांजर ु
�हणाले-मी दध आणते.ू

वानर �हणाला-मी पातेले आणतो. उंदीर �हणाला-मी गवले आणतो. चानी 
�हणाली-मी लाकडे आणते. व कांडेचोर �हणाला-मी गळ आणतो.ू

मग ��येकाने कबल के�या�माणे सामान कठन कठन चो�न आणले. ू ु ू ु ू
मांजराने खीर तयार केली. मग थोडा वेळ बाहेर िफ�न यावे �हणन खीर झाकन ू ू
ठेऊन सगळी बाहेर पडली.

पण मांजर कसले लबाड. �याने बघता बघता सग�यां�या हातावर तरी ु
िद�या. घरी येऊन खीर िपऊन टाकली व प�हा िफरायला गेले. घटकाभराने ु
सगळीजणे िफ�न आली. मांजर मा� सग�यां�या मागन आले. मग भक ू ू
लाग�यामळे, िखरीवर ताव मार�यासाठी पाते�याजवळ गेली. पण पहातात तो ु
पाते�यांत खीर कठे आहे? पातेले �रकामे. ��येकजण दस�या�या त�डाकडे ु ु
पाह� लागला-क� खीर खा�ली कोणी? मांजर �हणाले, मी तर बोवा सग�यां�या 
मागन आले. मला काय ठाऊक?ू

ते�हा धत� वानरानं चोर धर�याची एक य�� काढली. जवळच एक तळे होते. ू ु
�याने एक घागर पा�यावर उपडी ठेवली व �हणाला या घागरीवर एकेकाने उभे 
राहायचे. �या�या खेपेला घागर बडेल तो चोर. �हणन वानर पिह�याने उभा ु ू
रािहला व �हणतो :
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पण घागर काही बडेना. अशी सगळी उभी रािहली पण घागर काही बडली ु ु
नाही. शेवटी मांजरावर पाळी आली. मांजर �हणाले,

मी खीर खा�ली तर बड घागरी ु

‘‘च च करी वर�ये ड�गरी ू ू
मी खीर खा�ली तर बड घागरी’’ु

�याबरोबर घागर बडाली. चोर सापडला व मांजराची फिजती झाली.ु

तमचे आमचे पोट भरो.ु

‘‘�यां �यां करी वर�ये ड�गरी 
मी खीर खा�ली तर बड घागरी’’ ु

(शकंर गणेश दाते : लोककथा)

पण घागर काही बडली नाही. ते�हा उंदीर घागरीवर उभा रािहला व �हणतो,ु

इटकली िमटकली गो� सरो ु ु

�याव �याव करी वर�ये ड�गरी 
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शेवटी एकदाचे दर अतंरावर गोगलबाईनंा िचऊताईचे घरटे िदस लागले. ूू
िचऊताई�या घरटयाभोवती खप गद� जमली होती. खप गडबड चालली होती. ् ू ू
गोगलबाईनंा आनंद झाला. �यांना वाटले- मंडळी िदसत आहेत, धावपळ चाल ू
आहे. �हणजे बारसे उरकले न�हते खास! िचऊताईची अगदी धांदल उडन गेली ू
होती. समारभंाला खप मंडळी आलेली िदसत होती. मैनाराणी आप�या गोड ू
आवाजात पाह��यांचे �वागत करत हो�या. पोपटदादा �यांना �ेमाने फां�ांवर 

िचऊताई �हणाली, “ मी आले आहे, बोलावणे करायला. उ�ा िकनई मा�या 
बाळाचे बारसे आहे. म�ाम त�हांला सांगायला आले आहे. न�क� यायचे बर ेका! ु ु
आिण हे पहा, लवकरच िनघा जरा. �हणजे वेळेवर पोहचाल. बराय, येऊ मी, 
अ�छा!” असे �हणन िचऊताई दसरीकडे बोलावणे करायला लगेच भर�कन ू ुु
उडन गे�या.ू

सकाळ झाली. गोगलबाई उठ�या. आप�या पाठीवर�या घरातन बाहेर ू
अगंणात आ�या. सकाळचे कोवळे ऊन खात बसन रािह�या. तेवढयात �यांची ्ू
एक मै�ीण िचऊताई समो�न येताना िदसली. ितला पाह�न गोगलबाईनंी 
िवचारले, “काय िचऊताई, आज सकाळीच कसे येणे केले?”

दस� या िदवशी गोगलबाई अगदी लवकर उठ�या. घाईघाईने तयार झा�या ु
आिण लगबगीने िनघा�या. बारशाला वेळेवर जावे �हणन �यांनी आपला वेगही ू
बराच वाढव�याचा �य�न केला.

खप खप वेळ झाला. सगळी सकाळ गेली. दपार झाली. दपारही गेली. ू ू ु ु
स�ंयाकाळ झाली. तरी िचऊताईचे घर काही येईना. लांबनही ते िदसेना. पण ू
घर येईतोवर चालायचे, बारसे चकवायचे नाही, असे ठरवन �या चालतच ु ू
रिह�या.

(बालकथा)
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शेवटी एकदा�या हा�शह��श करत गोगलबाई घरटयापाशी पोच�या. धापा ्
टाकत �हणा�या. “पहा िचऊताई, आले क� नाही बाई वेळेवर बारशाला?” 

यावर जमलेली सव� मंडळी खो खो हस लागली. �यां�या या हस�यामळे ू ु
िबचा� या गोगलबाई अगदी गो� यामो� या झा�या. मग िचऊताईच �यांना 
�हणाली, “अहो गोगलबाई, बारसे कठले? ते तर मागेच झाले. आज मा�या ु
बाळाचे ल�न आहे. बर ेझाले, त�ही बारशाला िनघलात, �हणन ल�नाला तरी ु ू
वेळेवर पोचलात.!”

[कथन- सई परांजपे, बालभारती, प. २ र,े १९७९, महारा��, प. २५-२७]ृ

बसवत होता. साळंक�मावशी गलाबा�या पाक�यांतन सग�यांना मध �यायला ु ु ू
दते हो�या. कावळेकाक सारखी आपली मान इकडे ितकडे क�न हवे-नको ू
पाहत हो�या. फलपाखर ेमा� रगंीबेरगंी सदंर कपडे घालन इकडन ितकडे व ु ु ू ू
ितकडन इकडे उगीचच िमरवत होती.ू
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(म�य आि�केत�या अगंांनी लोकांमधील एक कथा) 

�ा सग�यांतन एकटा झे�ा मा� बाजला रािहला. खाण ं ही एकच गो� ू ू
�या�या ��ीने मह�वाची होती. झे�ा आधाशी �ाणी आहे हे जगजाहीर होतं. 
दस� या िदवशी भ�या पहाटेच सगळी जनावर ंसरोवराकाठ�या �या गहेकडे ुु
चाल लागली. झे�ा मा� गेला नाही. तो �हणाला,'सरोवर फारच दर आहे. केवढी ू ू
तरी वाटचाल करावी लागेल. िनघ�याआधी चांगलं खाऊन घेतलंच पािहजे. 
लसलशीत चिव� गवताची �याहारी न करता िशगं ंआिण कातडयां�या माग ं्ु ु
सगळे का धावत सटलेत कणाला ठाऊक !’ु ु

मैदानावर�या गवताळ करणात चरणा� या सग�या जनावरांकडे िनमा��याने ु
मग िनरोप पाठवला क�, दस� या िदवशी सकाळी �यांनी गहेकडे जावे आिण ुु
पसतं पडतील ती िशगें आिण कातडी घेऊन जावीत. हा िनरोप िमळताच 
जनावरां�यात �चडं खळबळ उडाली. िनमा��याने आप�यासाठी कशी, 
कोणती, िशगें आिण कातडी तयार ठेवली आहेत हे पहा�याची िवल�ण 
उ�सकता सग�यांनाच वाटली.ु

प�वीवर सगळंच नव ंनव ंहोतं, ते�हा सगळी जनावर ं एकसारखी होती. ृ
�यांची िशगं ंवेगळी आहेत, �यां�या अगंावरची कातडी चमकदार िपवळी तांबडी 
आहे आिण ित�यावर काळे िठपके आहेत अस ंकाहीच न�हतं. सि�िनमा�ता ृ
िनमा�ण करीत असले�या िवशाल �यव�थेला पण� �व�प द�ेयात गढलेला ू
होता. �याने नाना �कारची िशगं ंबनवली. आकार, लांबी, �ंदी �ात अफाट 
वेगवेगळेपणा ठेवला. नाना �कारची कातडी केली. केसाळ, रगंीबेरगंी, 
िठपकेवाली, प�ेवाली. काम झालं ते�हा िनमा��याने िशगं,ं कातडी सरोवरा�या 
काठी असले�या एका गहेत ठेवली.ु
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घाईने जाताना वरचेवर इतर जनावरांनी िजराफाला हाका िद�या. “ए,पळ. 
गहेकडं बोलावलय सग�यांना”. झे�ा त�डात�या त�डात बोलला. "�हा पढं. मी ्ु ु
येईन माझी �याहारी आटोप�यावर !” आिण गवताचा मो�ा घास घेऊन �याने 
त�ड बदं  केलं. जाणारी जनावर ं�हणाली, '�ा झे�याशी बोल�यात अथ� नाही. 
�याला दस� या कणाची िकंमत नाही.' इतरांशी वाग�यातली रीत न पाळणा� या ुु
झे�याला ितथंच सोडन जनावर ेपढे गेली.ू ु

ब� याच वेळानं झे�ा �हणाला, 'बास आता. भरपेट �याहारी झाली' आिण 
रमतगमत तो बाक� जनावरांनी �ंद वाट पाडलेली होती ती ध�न सरोवराकडं 
गेला. सरोवराजवळ आ�यावर झे�याला परत िफरलेली जनावर ं िदसली. 
�यां�या बदलले�या �पाकडं बघन झे�ा चक�त झाला. ह�ीनं काळसर राखी ू
रगंाचा कोट पसतं केलेला होता. पण त�डातन बाहेर आले�या सरखे अशा दोन ू ु
स�यांनी �या कसनशा कोटाला शोभा िदली होती. िसहंानं उदी, िपवळसर ु ु
रगंाचा कोट आिण काळसर लांब, राजेशाही आयाळ िनवडली होती. सेबल 
काळिवटानं काळा चकचक�त कोट आिण पाठीमाग ंवळलेली िशगं ंघेतली होती.

नवी �प ंघेतलेली, एका पाठोपाठ एक जनावर ं�याने मागे टाकली. शेवटी 
गहे�या त�डाशी पोहोचताना झे�याला ग�डा िदसला. अध डो�यां�या ग�डयाने ्ु ू
फार ढगळ कोट घेतला होता. लहान पोरानं बापाचा अगंरखा घात�यावर जसा 
िदसेल तसा �याचा कोट ढगळ िदसत होता. ग�डयानं िशगं घेतानाही ती सार�या ्
आकाराची घेतली न�हती. िशवाय ती डो�याऐवजी नाकावर खोचली होती. 
ता�पय�, ग�डा अगदी �यान िदसत होता! पण �वतः मा� फार खष होता.ू

झे�ा गहेत गेला ते�हा एकच कोट िश�लक रािहला होता. �या�यावर ठळक ु
काळे-पांढर े प�े होते. झे�यानं गहेत सगळीकडं शोधलं, पण िशगं ं िदसली ु
नाहीत. बरीच वाट चालन आ�यामळे झे�ा भकेलेला होताच. �यानं होता तो ू ु ु
प�ेरी कोट घालन पािहला तर तो अगदी झकास �या�या अगंाला आला. फार ू
भक लाग�यामळं आप�या अगंावर हा इतरांपे�ा िनराळा िदसतोय �ाचा ू ु
िवचार झे�यानं केला नाही. आप�यासाठी िशगं ंउरली नाहीत �ाच ंवाईट वाटन ू
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आजपय�त कधीही झे�याला िशगंांची गरज नाही लागली. बघाल ते�हा तो 
गोल गरगरीत िदसतो आिण �याच ंकाळं पाढर ंअगंही तजेलदार, चकचक�त 
असतं.

इकडं सगळी जनावर ंकरणात�या गवतावर चरत चरत एकमेकां�या न�या ु
�पाची तारीफ करीत होती. झे�ा करणात पोचला आिण कणाशी काही वटवट ु ु
न करता खाली मान क�न चरायला लागला. ते �याच ंदपारच ंजेवण होतं. ु

काळवीटामागोमाग बाक� जनावरांनीही एकच िग�ला केला. झे�याला पवा� 
न�हती. खायला भरपर िहरव ंलसलशीत गवत असलं �हणजे झालं. करायच ंू ु ु
काय आहे िशगंांना ?

घेतलं नाही. 

झे�या�या अगंावर�या प�ेरी कोटानं सग�यांच ं ल� वेधन घेतलं. ू
जनावरांनी आरडाओरडा क�न , टर उडवन झे�याच ं�वागत केलं. काळवीट ू
ओरडलं, "बघा र े �ा आधाशी झे�याला. �ा�या अगंावरचा डगला बघा. 
िशगंािशवाय भडंं असलेलं �ाच ंडोकं बघा.”ु
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4.43. AaBaaLatalaa ijaraf4.43. AaBaaLatalaa ijaraf

आिदवास�च ं �हणण ंआहे, काळ जे�हापासन चाल झाला ते�हा सया�ला ू ू ू
आपली आभाळातली वाट नीट माहीत न�हती. ��येक गो�ीकडे कतहलानं टक ु ू
लावन बघण ंही सवय िजराफाला होती. स�ीिनमा��याला वाटलं क� सया�कडे ृू ू
ल� द�ेयाची कामिगरी िजराफावर सोपवावी. �याची नजर रािहली �हणजेच 
सय� चकन भलतीकडे जाणार नाही. ू ु ू

आिदवासी �ा चांद�यां�या आकाराला 'टटवा' (िजराफ) �हणतात. रा�ी ु
�वास करताना िदशा कळावी �हणन ते �ा आभाळातील खणेचा उपयोग ू ु
करतात. इं�जी बोलणार ेलोक टटवाला 'सदन� �ॉस’ �हणन ओळखतात आिण ु ू
तेही िदशा कळ�यासाठीच �याचा उपयोग करतात.

आप�यावर सोपवलेली कामिगरी िजराफानं मनापासन बजावली. (�यानं ू
एवढी चोख नजर ठेवली क�, सय� कधीही भल�या िदशेला गेला नाही.) ू
िजराफा�या कामिगरीवर िनमा�ता खष झाला. �याचा स�कार करावा अस ंू
िनमा��या�या मनात आलं. आभाळात�या काही चांद�यां�या मळ�या जागा ू
बदलन �यानं �या अशा प�तीने मांड�या क� तो आकार िजराफाचा वाटावा. ू
आजही आभाळात त�हाला िजराफ िदसतो.ु

4.43. AaBaaLatalaa ijaraf
(बशमन लोकांमधील एक परातन दतंकथा)ु ु
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4.44. maulagaa AaiNa Asvala4.44. maulagaa AaiNa Asvala4.44. maulagaa AaiNa Asvala

एका नदी�या मखाजवळ एक गाव होते. िन�णात िशकारी �हणन �या गावचे ु ू
लोक ��यात होते. गावातील एि�कम�नी �यांचे इ�ल अशा �कार ेउभारलेले ू
होते, क� ितथन �यांना सम�ा�या बफा�वरील सील मासे जसे सहज िदस शकत, ू ु ू
तसेच अवतीभवती�या ड�गरांना ओलंडन येणारी उ�र अमे�रकेतील सांबरहेी ू
सहज िदस शकत. यामळेच ते फार यश�वी िशकारी होते.ू ु

ड�गरावर चढणा� या सांबरां�या शोधात एके िदवशी �या गावातील लोकांची 
एक टोळी नदीतन गाव सोडन िनघाली. लहान लहान होडयांना व�हवीत ते ्ू ू
नदी�या वर�या बाजने अनेक मैल गेले. पण ते परत मा� कधीच आले नाहीत. ू
काही काळ �यांची वाट पाह�न मग �यांना शोधायला िशका� यांची छोटी टोळी 
रवाना झाली. �या नदीतन गेलेली ती टोळीस�ा �या छोटया गावात कधीच ्ू ु
परत आली नाही.

गावातील मागे रािहले�या लोकांना मग काळजी वाट लागली. न�क� काय ू
करावे, हे मा� �यांना कळेना. गेले�यांना शोधायला अजन काही िशका� यांना ू
नदीतन पाठवले तर आधी�यां�माणेच तेही हरवतील िकंवा नाहीसे होऊ ू
शकतील अशी भीती �यांना वाट लागली.ू

अगदी लहान असतानाच �याचे आई-वडील मरण पावले आहेत असा एक 

(एि�कमो लोककथा)

[ एका गावातील िशकारी नदी�या वर�या भागात सांबरांची िशकार 
कर�यास गेलेले असताना रह�यमय�र�या गायब होतो. �याच गावातील एक 
त�ण आिण अनाथ असलेला मलगा िवल�ण साहस आिण धोका प�क�न ते ु
कठे गेले होते हे कसे शोधन काढतो आिण एक साम�य�वान िशकारी कसा ु ू
बनतो, हे सांगणारी ही कथा थ�क क�न सोडणारी आहे. ]
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त�ण मलगा �या गावात राहत होता. पोरका अस�याने तो अ�यतं गरीब होता. ु
आपली �वतःची होडी असावी आिण आपण मोठे िशकारी �हावे अशी इ�छा 
मा� तो मनात बाळगन होता. जे�हा �याला कळले, क� गावातील िशका� यां�या ू
दोन टो�या गायब झा�या आहेत, ते�हा �यांना शोधायला आपण एकटयाने ्
जावे असे �याला वाट लागले. �हणन �याने गावातील एका व�ाला िवचारले, क� ृू ू
जर �याला भाला, होडी या गो�ी उस�या िमळ शक�या तर गायब झाले�या ू
माणसांना तो शोध शकेल.ू

मग मलाने वेळ घालवला नाही. मोठया �वरनेे तो खाली होडीकडे गेला आिण ्ु
अगदी ज�दीने �याने होडीला वर�या िदशेने नदीत लोटले. तो फार मोठा �वास 
होता; �हणन �वासात आप�या भा�याने �याने बदक आिण मासे मारले. अगदी ू
अचक नेम सा�य होइपय�त �याने आप�या भा�याने चांगलाच सराव केला. ू
नेमबाजीत मग तो इतका तरबेज झाला, क� केवळ एका भाला फेक�त तो 
डो�यावर उडणा� या प�यांना अचक मा� शकत असे.ू

नदी�या वर�या बाजने अनेक िदवस नाव व�हवीत ने�यानंतर नदी�या ू
िकनारी काही इ�ल �याला िदसले. �या इ�लंना पाह�न �याने िवचार केला, 'ही ू ू
मोठी चम�का�रक गो� आहे. नदी�या वर�या बाजला इत�या दरवर गाव ू ू
अस�याचे तर मी कधीच ऐकले न�हते. ते�हा कदािचत गायब झाले�या 
िशका� यांची ती छावणी असावी िकंवा �यांना इथे कैदते ठेवले असावे.’

�या गावात नेमके कोण राहते, याची खा�ी नस�याने सावधपणे तो �या 
इ�लंना सामोरा केला. �या वसाहतीपासन ब� याच दर अतंरावर खाल�या ू ू ू
बाजला �याने आपली होडी न िदसेल अशा �कार े लपवन ठेवली. मग ू ू

यावर �या व�ाने धो�याची सचना िदली. " त जर नदीतन वर�या बाजला ृ ू ू ू ू
गेलास, तर इतर िशका� यां�माणे त स�ा कदािचत कधीच परत येऊ शकणार ू ु
नाहीस. तथािप हा धोका प�कर�याची तझी तयारी असेल, तर माझी होडी ु
आिण भाला या गो�ी मी तला वापरायला िद�या असे समज. खाली नदीिकनारी ु
�या आहेत.”
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आप�याबरोबर �याने �याचा धारदार भाला व काही मत प�ी घेतले आिण ृ
सवा�त जवळ�या इ�लजवळ तो रांगत रांगत गेला. आप�याला कणी पािहले ू ु
नाही याची खा�ी क�न घे�यासाठी �याने सभोवताली नजर टाकली. नंतर तो 
�या इ�लत िशरला. आत तो एकटाच होता. नंतर तो इतर इ�लंम�येही िशरला. ू ू
पण ते सव�च �रकामे होते.

कोप� यात लपले�या मलाचा थरकाप उडाला होता. कारण ते त�ड एका ु
अ�वल-मानवाचे आहे हे �याने ओळखले होते. या �ा�यांिवषयी �याने भयकंर 
गो�ी ऐकले�या हो�या. आपले केसाळ कोट काढन ठेवन हे �ाणी माणसां�माणे ू ू
इ�लम�ये राहतात हे �याने ऐकले होते. �याला हेही आठवले, क� �यां�या गावात ू
येणा� या माणसाला ते मा�न खातात. तो हे जाणन होता, क� हे �ाणी अ�यतं ू
धोकादायक असतात. काही िमिनटानंतर तो अ�वल-मानव परत आला. �या 
भके�या व ती�ण दातां�या �ा�यांकडे �या मलाने परत एकदा मत बदकांपैक� ु ु ृ
एक बदक फेकले. असे काही वेळ चाल�यावर �या मला�या असे ल�ात आले, ु
क� �या�याकडील सव� प�यांना �या अ�वल-मानवाने खाऊन फ�त केले आहे. 
पढ�यावेळी जे�हा तो �ाणी येईल ते�हा तो �या मलालाच खाऊन टाक�ला !ु ु

गायब झाले�या िशका� यांचे जर हे इ�ल असतील तर स�याही ते िशकार ू
करीत असलेच पािहजेत, असा �याने िवचार केला. मग अनेक ओसाड 
इ�लंपैक� एकात िव�ांतीसाठी तो लवडंला. �यातील माणसे परत ये�याचीही तो ू
वाट बघत होता.

िव�ांती घेत असताना �याला असे जाणवले, क� काहीतरी िकंवा कणीतरी ु
येते आहे. �हणन अित�वरनेे तो इ�ल�या काळो�या कोप� यात दडला. ितथन ू ू ू
तो �वेश�दाराकडे पाह� लागला. लवकरच �या भोकातन काहीतरी येत असलेले ू
�याला िदसले. ते सव� जरी काळे हेाते तरी �याचे त�डच फ� �याला िदस ू
शकले. खा�यासाठी ते त�ड इ�लत ह�डक�त होते. �वासा�या स�वातीलाच ू ु
�या बदकांना �याने मारले होते, �यांपैक� एकाला �याने लगेच समोर फेकले. 
अधाशीपणे �या त�डाने ते मत बदक घेतले व ते त�ड अ��य झाले. ृ
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वा�तिवक तो अितशय घाबरलेला होता, पण �याला मोठा िशकारी बनायचे 
अस�याने �याने एक योजना आखली. जे�हा तो अ�वल-मानव �याचे डोके 
इ�लम�ये अ�नासाठी खपसेल, �यावेळी �या�याकडे भाला फेकायचा, असे ू ु
�याने ठरवले. पढ�यावेळी जे�हा �या अ�वल-मानवाने इ�लत डोके खपसले, ु ू ु
ते�हा �या मलाने अगदी काळजीपव�क नेम ध�न �या�याजवळ असलेली, मोठे ु ू
�हेल मासे मारायची जी बरची होती ती सव� श� तीिनशी �या अ�वल-मानवा�या 
डो�या�या िदशेने फेकली. �या बरचीचे पढचे टोक �या �ा�यात खोलवर ु
घसले; तरी �यामळे तो �ाणी काही लगेच मारला गेला नाही. आत घसलेली ती ु ु ु
बरची बाहेर उपसन काढ�याचा �याने �य�न केला पण बरचीचे दोन तकडे ू ु
झाले. आप�या जीवाला धोका आहे हे ल�ात घेऊन तो हलकेच �या इ�लतन ू ू
पळन गेला आिण �यापे�ा आकाराने लहान असले�या इ�लचा �याने आ�य ू ू
घेतला.

एक मो�ा अ�वल मानव �या छोटया इ�लत �वेशला आिण ् ू
�हणाला,"तम�या या इ�लजवळील इ�लम�ये आप�यात�या एका महान ु ू ू
िशका� यावर ह�ला झाला असन �या�या शरीरात एक बरची �तन बसली आहे. ू ू

मलगा साप�यात अडकला होता. �याने िवचार केला, 'मा�याबाबत जसे ु
घडते आहे तसे मा�या गावातील िशका� यांबाबतही िनि�त असेच घडले असले 
पािहजे. ते इथेच आले असावेत आिण या महाभयकंर अ�वल - मानवाने �यांना 
खाऊन टाकले असावे.’

�या इ�लम�ये दोन व� अ�वली-मानव हो�या. �वतःजवळ असले�या ृू
चामडे सोल�या�या चाकसह तो मलगा �यां�यावर तटन पडला आिण �याने ू ु ु ू
�यांना मा�न टाकले. दोघ�पैक� एक�ला �याने सोलले आिण ित�या केसाळ 
कातडी�या कोटाने �याने �वतःचे शरीर झाकन टाकले. नंतर तो इ�ल�या ू ू
िभतंीकडे कलला आिण अ�वली-मानव झोप�या�माणे पडन रािहला. �याचे हे ू
सव� काही पण� होते आहे तोच �या इ�ल�या �वेश�दाराजवळ कणीतरी ू ू ु
आ�याची चाह�ल �याला लागली.
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अ�वली कातडयाचा केसाळ कोट धारण केले�या �या मलाने उ�र िदले. ् ु
"मी लांबपय�त चाल शकत नाही. मी फार थकलो आहे आिण माझी सोबतीण ू
गाढ झोपली आहे. ितला झोपेतन उठव�याची माझी इ�छा नाही. ितला ू
िव�ांतीची आव�यकता आहे.”

�यामळे �याला मोठया �माणावर �ास होतो आहे. त�ही ितथे येऊन �याची नीट ्ु ु
काळजी घेतली पािहजे.”

पव� �या इ�लम�ये तो लपला होता, �यात तो अ�वल-मानव पडलेला ू ू
�याला िदसला. �या अ�वल मानवा�या छातीत बरची �तन बसलेली होती, ू
मोठे �हेल मासे मारायची बरची होती ती. आिण �या तटले�या बरचीचा दांडा ु
�या�या छातीतन बाहेर आलेला होता. �या मलाने �या खोलीत सव�� पािहले ू ु
ते�हा �याला ितथे एक अणकचीदार दगड िदसला. तेला�या िद�यावर मलगा तो ु ु
दगड गरम क� लागला. हे करताना �याने �या मलाला इ�लत आणले होते �या ु ू

यावर मलाने ता�काळ िवचार क�न उ�र िदले, "मा�या जखमी बांधवाला ु
मदत करता यावी �हणन मा�या सव� शि�िनशी मी चाल�याचा �य�न करीत ू
आहे. �हणन मी तला शि�मान िकंवा बलवान वाटत असेन.” या उ�राने �या ू ु
अ�वल-मानवाचे समाधान झाले व �याने अजन �� िवचारले नाहीत.ू

परतं �या अ�वली-मानवाने आ�हच धरला. तो �हणाला,‘त यायलाच ु ू
पािहजेस. मी तला उचलन �या इ�लपय�त घेऊन जातो. त जर �याला मदत ु ू ू ू
केली नाहीस तर तो म�न जाईल.

मलाने ओळखले क� �याला जावेच लागेल. �हणन आप�या पायांवर तो ु ू
अगदी सावकाश उठला आिण �हाता� या बाई�माणे कापत चाल लागला. मग ू
�या अ�वल-मानवाने �याचा एक हात एकदम पकडला आिण �याला जवळ�या 
इ�लकडे ओढत नेऊ लागला. जरी �या मलाने व� अ�वली- मानवा�माणे ृू ु
अिभनय केला असला तरी तो तसा पण�पणे क� शकत न�हता. अ�वल-मानव ू
यामळे सशंयी बनला. तो �हणाला, "नेहमीपे�ा त अिधक बलवान वाटत ु ू
आहेस, ते कशामळे ?”ु



 गो���या गुहेत   ।   441 

paSau paHyaa/cyaa gaaeVoa_

�या अनाथ मलाने ती तटलेली बरची बाहेर उपसन काढली आिण मोठया ्ु ु ू
चपळाईने तो �या�या होडी�या िदशेने िजत�या वेगात पळणे श�य होते 
ितत�या वेगात पळ लागला. होडीत �याने उडी मारली आिण अ�यतं बेफामपणे ू
व�हवीत ती होडी नदी�या खाल�या बाजला नेऊ लागला.ू

�या गावातील लोकांनी दोन मत अ�वल-मानवां�या िकंका�या ऐक�या ृ
हो�या आिण �या मलाला पळन जातानाही पािहले होते. �यामळे मग �यांनी ु ू ु
नदी�या काठाकाठाने �या�या होडीचा पाठलाग करायला स�वात केली. लांब ु

अ�वल-मानवाला तो मलगा �हणाला, "�या बांधवात �तलेली बरची ओढन ु ू
काढायची आहे. पण �या जखमेतन वाहणार ेर� थांबव�यासाठी आधी मला हा ू
दगड गरम क�न �या जखमेवर ठेवायचा आहे.” यावर मग �या अ�वल-मानवाने 
समंितदश�क मान हलवली.

यावर प�हा अ�वल-मानवाने समंितदश�क मान हलवली. नंतर मग �या ु
मलाने ��य� कामाला स�वात केली. सवा�त आधी �याने �या तटले�या ु ु ु
बरची�या दांडयाचा शेवटचा भाग पकडला आिण मग �या अ�वल मानवाला ्
�याचे काम स� करायला सांिगतले. ठर�या�माणे ती खोली िम� काळोखाने ु
पण� भ�न गे�यावर मलाने बरची बाहेर ओढन काढली आिण तो गरम झालेला ू ु ू
दगड �या जमखेत अगदी खोलवर बडवला. जखमी अ�वल-मानव वेदनेने ु
आ�ोश क� लागला. पण दस� या अ�वल-मानवाला �याचा आ�ोश ऐकही ूु
आला नाही. कारण सचने�माणे तो अ�यतं मोठयाने आवाज करीत होता.्ू

 तो मलगा पढे �हणाला, "जे�हा मी ती बरची ओढन बाहेर काढाय�या ु ु ू
तयारीत असेन ते�हा त हा िदवा िवझवायचास आिण मोठमोठयाने आवाज ्ू
क�न ओरडायचे. जखम बरी कर�या�या उपायाचाच हा एक भाग असन असे ू
त केलेच पािहजेस.”ू

�णभरात तो जखमी अ�वल-मानव मेला. नंतर तो मलगा िनसटन ु ू
जा�या�या तयारीत होता. पण िनसट�यापव� �या मोठयाने आवाज करणा� या ्ू
अ�वल-मानवा�या �दयात �याने ती बरची खपसली.ु
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अतंरापय�त �यांनी �या मला�या होडीचा पाठलाग केला, पण �याला पकडता ु
येईल इतके �या�या जवळस�ा ते कधी पोच शकले नाहीत. शेवटी �यांनी तो ु ू
नाद सोडन िदला आिण �यां�या घरी ते परत गेले.ू

सम�माग� तो मलगा �या�या गावी पोचला आिण �या�या साहसाची गो� ु ु
�याने सवा�ना सांिगतली. आ�य�चिकत झाले�या िशका� यांना �याने �या 
अ�वलाचे कातडे दाखवले आिण तटलेली ‘हारपन' �हणजे सील आिण मोठया ्ु ू
माशांना मारायची बरचीही दाखवली. �यामळे मग गायब झाले�या िशका� यां�या ु
दोन गटांचे काय झाले असावे, हे �यांना पण�पणे कळन चकले.ू ू ु

�या व�ाने �या अनाथ मलाला �याची होडी आिण भाला या गो�ी उस�या ृ ु
िद�या हो�या, �याला मलाने जे काही केले �यामळे समाधान वाटले. �हणन ु ु ू
�याने मग �या मलाला ती होडी आिण मोठे �हेल मासे मार�याची नवी बरची ु
दऊेन टाकली. �यावेळेपासन मग तो मलगा मोठा प�ष बनला आिण ’�ेट हटंर’ ू ु ु
िकंवा �े� िशकारी �हणन ओळखला जाऊ लागला.ू

(अ�ण �भणे : नॉथ� अमे�रकन इंिडय�स�या अ�वल लोककथा)ु
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4.45. dha paayaa/ca[ Asvala4.45. dha paayaa/ca[ Asvala

एका हाताने �या मत सील माशाला �या�या मागा�ने फरपटत नेणे �याने चाल ृ ू
ठेवले होते. मा� दस� या हातात �याने �याचा लांब भाला ध�न ठेवला होता. ु

गोरा माणस आि�ट�क महासागरावर पोहोच�यापव�ची अथा�त फार ज�या ू ू ु
काळातील गो� आहे. सम�ावर तरगंणा� या िहमखंडावर एक �े� ’एि�कमो’ ु
िशकारी सील माशांची िशकार करीत होता. �याने सीलची िशकार केली आिण 
गोठले�या रमणीय भागाव�न तो �या�या दरवर�या घराकडे �या माशाला ू
फरपटत ओढत घेऊन चालला होता. अचानकच �याची ��ी एका चम�का�रक 
��यावर पडली. बफा�म�ये एका �व�दशेी अ�वला�या पावलांचे ठसे उमटलेले ु
�याला िदसले; पण याबाबत �याची खा�ी होईना क� एक अ�वल क� अनेक ? 
दहा पायां�या �व�दशेी अ�वला�या चम�का�रक गो�ी �याने यापव� ऐकले�या ु ू
हो�या. गावापासन दरवर अशा अ�वलाची िशकार केली गे�याचेही �याने ऐकले ू ू
होते. पण अशा �कारचे अ�वल अस शकेल यावर �याने कधी िव�ास ठेवला ू
न�हता.

4.45. dha paayaa/ca[ Asvala

एकदा एक दहा पायांचे �व�दशेी अ�वल अला�का�या उ�रलेा असले�या ु
सम�िकना� याजवळ राहत होते. सम�ातील िहमपव�त आिण दरवर तरगंणा� या ु ु ू
िहमखंडा�या पलीकडील सील माशांची िशकार करणे यात �याचा बह�तांश वेळ 
ते घालवीत असे. �यामळे हे अ�वल एि�कम��या ��ीस अगदी �विचतच पडत ु
असे. �या अ�वलाला ��येक बाजने पाच पाच असे पाय होते. जे�हा ते अ�वल ू
चालत असे िकंवा पळत असे ते�हा ते �या�या एका बाज�या पाचही पायांवर ू
चालन िकंवा पळन पढे जात असे. नंतर मग �याचे दस� या बाजचे पाय �यामागे ू ू ु ूु
पडत. अनेक पाय अस�यामळे पळताना कधी कधी �याचे पाय एकमेकात गतंन ु ु ू
ते पडतही असे. �हणन �याचा बह�तांश वेळ पा�यातच ते �यतीत करीत असे.ू
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नंतर �या�या मागे दहा फटांवरच दहा पाया�या �व�दशेी अ�वला�या ु ु
पावलांचा बफा�वर आदळन उठणारा �वनी �याला ऐक आला. तो थांबला. �याने ू ू
आप�या खां�ाव�न मागे वळन पािहले. �या�या मागन जवळ येणारी उंच अशी ू ू
िहमराशी �हणजे �व�दशेी अ�वल होते. हे पाह�न तो िशकारी खप घाबरला. ु ू

नंतर �या िशका� याने �या अ�वलाचे सव��या सव� �हणजे दहाही पाय कापन ू
आप�या गावी नेले. पण �याने दहा पायांचे �व�दशेी अ�वल मारले यावर ु
कणीही िव�ास ठेवला नाही. �यानंतर मा� कणीही अशा �कारचे िवल�ण व ु ु
समज�या�या पलीकडे असलेले �व�दशेी अ�वल �या आि�ट�क �दशेात ु
कधीच बिघतले नाही. 

(अ�ण �भणे : नॉथ� अमे�रकन इंिडय�स�या अ�वल लोककथा)ु

जवळ जवळ असलेले दोन �चडं मोठे िहमखंड �या माणसाने बिघतले. 
ितकडे �या बाजने तो पळाला आिण ितथे जाऊन लपला, पण दहा पायां�या �या ू
अ�वलाने वासाव�न �याचा माग काढला. ते भकेलेले �व�दशेी अ�वल एका ु ु
िहमखंडा�या िशखरावर चढले आिण �या दोन िहमखंडा�या बरोबर मधोमध 
पडले. अ�वल जे पडले ते नेमके उलटे. त�डाची व छातीची बाज वर आली. ू
पायही वर झाले. जे�हा ते उठ लागले ते�हा �याचे पाय एकमेकात गतंले. ू ु
अडकले.

एि�कमो िशका� याने �याचा तो जड भाला घेतला आिण सव� शि�िनशी �या 
दहा पायां�या अ�वला�या छातीत खपसला जाईल असा फेकला. �या ु
अ�वलाने �याचे ते दहा मोठे पाय हवेत मागे पढे झाडले आिण िजवावर उदार ु
होऊन उठ�याचा �य�न केला, पण लवकरच ते अ�वल मेले.

लगेचच �याने तो मत सील ितथेच टाकला आिण तो पळाला. भाला मा� �या ृ
िशका� या�या हातातच होता. आपले दहा जड पजें बफा�त �तवत �तवत दहा 
पायांचे ते मोठे अ�वल �या िशका� यामागे पळत होते. िमिनटभर ते अ�वल 
थांबले. तो सील मासा �याने खाऊन टाकला आिण नंतर प�हा ते घाबरले�या ु
िशका� याचा पाठलाग क� लागले.
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एक होता त�ण मलगा. �याच ं नाव ओथन. तो आइसलड या बफा�नं ँु ु
भरले�या दशेात राहत होता. �याला आई होती. उ�हाळा आला क� बफ�  िवतळे 
आिण जहाज ंइकडन ितकडं, ितकडन इकडं येऊ-जाऊ लागत. ही जहाज ंू ू
जाताना येतांना बघन ओथनला मोठं कतहल वाटे क�, कठं बर ंही जहाज ंजात ू ु ु ू ु
असतील, कठन येत असतील ? आपणदखेील या जहाजातन जाऊन दर दर ु ू ू ू ू
काय आहे, बघन याव ं!ू

4.46. paa/Z*yaa Asvalaacaa_ gaaeVo
(आइसलडची लोककथा)ँ

घर सोड�यापव� ओथननं तीन वष� परले एवढं खा�याच ंसामान घरात बेगमी ू ु ु
क�न ठेवलं. तो आईला �हणाला, ‘ मी दशेोदशेी िफ�न येणार आहे. ‘

आई �हणाली, ‘गेलास ितकडं सख िमळालं, तर ितकडंच नाही ना राहणार ? ु

एकदा नॉव� दशेाकडच ंएक जहाज आईसलडला पोचता-पोचता लवकर ँ
िहवाळा स� झा�यामळं बफा�त अडकलं. जहाजाचा क�ान िफिकरीत पडला. ु ु
सगळा िहवाळा जर आता इथंच काढावा लागला तर जहाजासकट आपण 
बफा�तच बडन जाऊ अस ं�याला िदसलं. आता काय कराव ं? काय करायच ंते ु ू
ताबडतोब करायला हव.ं तो लगेच कामाला लागला. �या कामात �याला सवा�त 
अिधक मदत ओथनची झाली. सबधं  िहवाळाभर �यानं काम केलं आिण ु
जहाजाला वाचिवलं. �यानंतर वसतं ऋत आला आिण बफ�  िवतळ लागलं. ू ू
हळहळ जहाज मोकळं झालं.ू ू

आईनं िवचारलं, ‘त माघारी के�हा येणार ? ‘ू

जहाजाचा क�ान खष होऊन ओथनला �हणाला, बोल, तला काय इनाम ू ु ु
दऊे ? ओथनपाशी उ�र तयारच होतं. तो �हणाला, ‘ मला तम�याबरोबर ु ु
जहाजातन घेऊन चला.’ क�ानानं आनंदानं �याची मागणी मा�य केली. ू

ओथन �हणाला, ‘तीन वषा�नी ! हा दाणागोटा सपेंपय�त मी येतोच ! ‘ू
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�हाता� या आईला नाही ना िवसरणार ? ‘
ओथन �हणाला, ‘नाही अ�मी, तला मी कसा िवसरने ? मी �वतःला एकवेळ ु ु

िवसरने; पण आईला कसा िवसरने ? ‘ आिण मग आईनं जड अतंःकरणानं 
�याला िनरोप िदला.

राजा �याला �हणाला, ‘ऐकलंय, क� त�यापाशी एक फार मोलाच ंर�न आहे!’ु

तो आप�या अ�वलाला घेऊन डे�माक� ला जायला िनघाला, वाटेत जहाज 
नॉव��या िकना� याला नांग�न पडलं. ते�हा ओथन ते िप�ल घेऊन नॉव��या ु ू
भमीवर उतरला. नॉव� दशेाचा राजा हेर�ड नावाचा होता. ओथन चालत चालत ू ु
राजधानी�या शहरातन जात असताना �या�यामाग ंजाणार ंते गबगबीत सदंर ू ु ु ु
अ�वल बघन ��येकाला मजा वाटली. लोकां�या त�डी होता-होता ही बातमी ू
राजा�या कानापय�त पोचली. पांढर ं श� अ�वल बाळगाव ं अशी राजाला ु
�वतःला फार हौस होती. �यानं ओथनला बोलावन आणलं.ु ू

ओथन राजाला सलाम क�न �हणाला, ‘र�न, आिण ते मा�यासार�या ु
गरीब माणसापाशी ? हे अगंावरचे कपडे अन हे अ�वल याखेरीज दसर ंकाही ् ु

ओथन जहाजातन नॉव� दशेाला आला. तेथन तो �ीनलडला गेला. ितथं ँु ू ू
�याला बफा�सारखीच पांढरीश� गबगबीत अ�वलं बघायला िमळाली. ती बघन ु ु ु ू
�याला फार आनंद झाला. एखाद ंअस ंअ�वल आपण पाळाव ंअस ं�या�या 
मनात आलं आिण ितथं बारा मिहने क� क�न �यानं जे पैसे कमावले होते ते 
सव� एक अ�वलाच ं िप�ल खरदेी कर�यात खच� केले ! �याला खप आनंद ू ू
झाला. आता �या�याजवळ होतं काय ? अगंावरचे कपडे अन एक पांढर ंश� ् ु
गबगबीत अ�वलाच ंिप�ल ! ु ु ू

�ीनलडला असताना �यानं �वीडनचा राजा �वीन याची क�त� ऐकली क� हा ँ
राजा धािम�क व�ीचा आहे आिण तो तीथ�या�ा करणा� यांना प�कळ मदत ृ ु
करतो. ओथनला तीथ�या�ा कर�याची अन धम�ग� पोप यांचे दश�न घे�याची ्ु ु
फार इ�छा होती. �यानं िवचार केला, हे अ�वल आपण राजा �वीनला भेट 
�हणन �ाव ंआिण �या�या कपेनं रोमची तीथ�या�ा सखानं करावी !ृ ुू
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राजा �हणाला, ‘त मागशील �या�या द�पट पैसे दतेो, ते मला द.े’ू ु
ओथन �हणाला, ‘ मला माफ करा. ते होणार नाही.’ु
राजा �हणाला, ‘चौपट पैसे दतेो.‘ तरी ओथननं नकारच िदला.ु
राजानं िवचारलं, ‘िवकायच ंनाही तर काय मला ते त भेट दणेार आहेस ?’ ू

तरी ओथन हात जोडन ‘माफ करा महाराज‘ �हणाला,ु ू

ओथन �हणाला, ‘ते काही ज�मभर मी पाळणार नाही, ते मला डे�माक� चा ु
राजा �वीन याला नजर करायच ं आहे. तोवर मी �याला काहीही क�न 
सांभाळीन.’

राजा �हणाला, ‘िवकायच ंनाही, भेट �हणन �ायच ंनाही. तर या अ�वलाच ंू
त काय करणार आहेस ? तझे �वतःचे खा�याचे हाल; मग अ�वलाच ंपोट त ू ु ू
कस ंभरणार ?’

हे ऐकन राजाला राग आला. कारण डे�माक� �या राजाशी �याच ंफार वष� वैर ू
होतं; आिण �यां�या सतत लढाया होत हो�या. �हणन ओथन अ�वल ू ू
आप�याला भेट �हणन न दतेा आप�या श�ला भेट दणेार ही गो� �याला कशी ू ू
�चणार ? पण �यानं आपला राग लगेच आवरला आिण तो �हणाला, ‘�हणजे 
तला येथन डे�माक� ला जायची इ�छा आहे ?’ु ू

ओथन ’हो’ �हणाला. राजा �हणाला, ‘पण ितकडं जा�याचा र�ता धो�याचा ु
आहे. आम�या सार�या लढाया स� आहेत. वाटेत चोर-लटा�ही िफरत ु ु
असतात. नागडया-उघडया माणसालाही ते जाऊ दते नाहीत. मग हे िकंमती ् ्
अ�वल घेऊन त कसा जाणार ?’ू

नाही.’

ओथन �हणाला, ‘अ�वल राजा �वीनला भेट �हणन �ायचा मा�या मनाचा ु ू

ओथन �हणाला, ‘�मा करा महाराज, मला ते िवकायच ंनाही.’ु

राजा लगेच �हणाला,‘अर ेतेच ! ते अ�वल हेच र�न मी �हणतो. अस ंर�नं 
राजापाशीच शोभेल. त�यासारखा कंगाल माणस �याला कसा सांभाळणार ? ु ू
�हणन ते अ�वल मला िवकत द.े त �याचे पैसे मागशील तेवढे मी तला दईेन !’ू ू ु
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राजा िवचारात पडला. थोडया वेळानं तो �हणाला, ‘ठीक , त जा; पण त ् ू ू
डे�माक� ला सरि�तपणे पोहोचावस याची जबाबदारी माझी आहे अस ं मी ु
समजतो. वाटेत तला काही झालं िकंवा तझ ंमोलाच ंअ�वल चोरलं गेलं तर तो ु ु
मा�या नावाला काळा डाग लागेल क� हे तझ ंअ�वल मीच काही कपट क�न ु
पळिवलं ! �हणन मी तला ही माझी खणेची अगंठी दतेो. िजथं तला धोका वाटेल, ू ु ु ु
ितथं ही अगंठी दाखिवलीस क� माझी माणस ंतला �यातन सोडवन पढं नेतील. ु ू ू ु
�यानं तला कठं अडथळा येणार नाही. पण तला एक माझी सचना आहे. त परत ु ु ु ू ू
येशील ते�हा मला म�ाम भेटायच ंआिण राजा �वीननं तझी कशी कदर केली ते ु ु
मला सांगायच.ं एवढं करशील ?

ओथननं ती सचना मा�य केली आिण राजानं िदलेली खणेची अगंठी घेऊन ु ू ु
�याचे मनापासन आभार मानले. ख�क��या �हणजे जिमनीवर�या र��यानं ू ु
जाताना िठकिठकाणी लढाईचे मोच� बांधले होते. �यातन �याला जाव ंलागलं; ू
पण राजा हेर�डनं िदले�या खणे�या अगंठीनं �याच ंकाम िबनधोकपणे पार ु
पडलं. �या�यापाशी राजा�या खणेची ती अगं ठी असेल, तो ख� राजाचा दत ु ु ू
समजला जाई; �यामळं िठकिठकाण�या सैिनकांनी ओथनला �या�या ु ु
अ�वलासह पढं पढं नेऊन सोडलं. असा जात-जात तो नॉव��या सीमेपय�त ु ु
पोचला आिण तेथन जहाजात बसन डे�माक� ला गेला.ू ू

डे�माक� ला तो पोचला; पण िक�येक िदवस �याला उपास काढावे लागले. 
�या�या अ�वलालाही परतं खायला िमळालं न�हतं; �यामळं दोघहंी ु ु
उपासमारीनं �याकळ झाले होते. �हणन डे�माक� �या िकना� याला पाय लागताच ु ू
ओथन अ�नाचा शोध क� लागला. जिमनीवर पाय ठेवताच ितथला कोतवाल ु
�थम �याला भेटला. दशेा-परदशेातन कोण येतं, कोण जातं, याचा तपास ू
काढ�याच ं �याच ं काम होतं. पांढर ं अ�वल बघन �या कोतवालाच ं मन ू
लालचावलं. �यानं ओथनला हाक मारली. ओ परदसेी ! कठं चाललास ? थांब ! ु ु

िन�यच आहे. ते�हा वाटेल ती जोखीम प�करावी लागली तरी ती प�क�न मला 
जायलाच हव ं! ‘



 गो���या गुहेत   ।   449 

paSau paHyaa/cyaa gaaeVoa_

ओथन �हणाला, ‘ मी हा असा कंगाल माणस; आप�याला काय दऊे ु ू
शकणार ? ‘

ओथन �हणाला, ‘अ�वलात ? तमचा भाग ? ‘ु ु

ओथनला �वतःला तर भकेनं खा�लंच होतं; पण �याह�न दखेील आप�या ु ु
अ�वलाची भकेनं चाललेली तडफड बघन �याला कोतवालाच ं�हणण ंमा�य ु ू
करावचं लागलं. कोतवालानं दोघां�या भरपर खा�या-िप�याची �यव�था केली ू
आिण �यांना राजा�या वाडयाकडं घेऊन जाऊन राजापढं नेऊन उभ ंकेलं.् ु

ओथननं िवनयपव�क आपली ओळख क�न िदली आिण तो �हणाला, ‘ ु ू
महाराज, मी �ीनलडह�न हे पांढरशं� अ�वल आप�याला भेट �हणन ँ ु ू
द�ेयासाठी आणलं आहे. हे अ�वल खरदेी कर�यासाठी मी मा�याजवळचा 
सगळाचा सगळा पैसा खच� घातला आहे. माझ ंआिण मा�या या अ�वलाच ंपोट 

ओथन एकदम थबकला. �यानं हा कोणी सरकारी कोतवालासारखा ु
अमंलदार असावा हे ओळखलं तो �याला �हणाला, ‘आपण कोतवाल कां ? 
मला अन मा�या या अ�वलाला काही खायला िमळ�याची सोय होईल का हो ?’ ्

कोतवाल नाकपडया फगवन �हणाला, ‘राजा �वीनना ? अ�स ंकाय ? पण ्ु ु ू
काय र,े त�या आिण त�या अ�वला�या पोटभर खा�याची मी सोय के�याब�ल ु ु
मला काय त दणेार ? ‘ू

कोतवाल �हणाला,‘कां नाही ? राजाला भेट दणेार ना हे अ�वल ? मग या 
अ�वलात माझा भाग काय ? ‘

ओथन �हणाला, ‘ मी हे अ�वल राजा �वीनना भेट द�ेयासाठी आणलं आहे. ु

कोतवाल �हणाला, ‘हां हां, अधा� भाग ! राजाकडन तला परत भेट जी ू ु
िमळेल, �यातला अधा� भाग मला दते असलास तर तझी सारी �यव�था मी ु
करतो. बोल. नाही तर त आिण तझ ंहे अ�वल उपाशी मार !’ू ु

कोतवाल िमशीवर हात िफरवीत �हणाला, ‘होईल, होईल का नाही होणार ? 
पण पिहले हे मला सांग, क� हे अ�वल घेऊन त कठं चाललायस ?ू ु

राजानं ओथनला िवचारलं, ‘त कोण आहेस ? कठन आलास ? ‘ु ू ु ू
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�वीन राजाला आ�य� वाटलं. �यानं िवचारलं, ‘अ ं? काय �हणालास ?’

भर�यापरतंस�ा मा�यापाशी काही उरलेलं नाही. मला भीक मागावी लागत ु ु
आहे. वाटेत मी नॉव� दशेात उतरलो. ितथ�या राजा हेर�डनं मा�याकडं या 
सदंर अ�वलाची मागणी केली, चौपट िकंमत दतेो �हणाला; पण मी �याला ते ु
िदलं नाही. मी ितकडं चाललो आहे. हे एकन राजा हेरॉ�डच ंआप�याशी श��व ू ु
असतानादखेील �यानं मला शांतपणे जाऊ िदलं. इतकंच न�हे तर मला वाटेत 
कणाचा �ास होऊ नये, अडथळा होऊ नये �हणन �यानं आपली खणेची ु ू ु
अगंठीस�ा मला िदली. �या अगंठी�या बळावर मी येथपय�त सरि�त येऊन ु ु
पोच शकलो. पण इथली भीक मला महाग पडली, महाराज ! भीक पदरात ू
घे�यासाठी अ�वलाचा अधा� िह�सा मला �ावा लागला !’

कोतवाल दर उभा होता. आप�याकडं बोट दाखवन परदशेी राजाला काही ूू
सांगतो आहे हे �याला िदसलं अन तो घाबरला. रागानं राजाचे डोळे लाल झाले. ्
तो �हणाला, ‘कोतवाला, तला लोकांच ंर�ण कर�यासाठी नेमलं असताना त ु ू
�यांना लबाडतोस ? या माणसानं आपला सगळा िमळकतीचा पैसा खच�न ु ू
िजवावर�या जोखमी सोसन इथवर हे अ�वल मला भेट द�ेयासाठी आणलं ू
आिण त �यात सौदा केलास ? मा�याशी वैर करणा� या हेर�ड राजानंदखेील ू
याला डे�माक� ला ये�या�या सव� सोयी क�न िद�या; आिण त �याला ू
लबाडायला िनघालास ? द�ा, त माझ ंनाक खाली करायला लावलंस ! तला ु ू ुु
सळावर चढिव�याची िश�ा �ावी अस ंमा�या मनात येतं; पण राजानं एवढा राग ु

हे ऐकन राजा �वीन �हणाला, ‘काय ? मा�या रा�यात अशी गो� घडते ?’ू

‘होय, खर ं सांगतो महाराज, एका वेळच ं माझ ं अन या अ�वलाच ं पोट ्
भर�याक�रता मला अ�वलाचा अधा� भाग द�ेयाच ंकबल कराव ंलागलं. �हणन ू ू
मला वाटलं क� ताबडतोब आपले दश�न घेऊन हे अ�वल आप�याला एकदाच ं
नजर क�न टाकाव.ं मग माझ ंपढं काय �हायच ंअसेल ते होवो !’ु

ओथन �हणाला, ‘या कोतवालसाहेबांनाच िवचारा ना ! तेच मा�या ु
अ�वला�या िमळकतीत अध� भागीदार आहेत !’
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पण अशा िभकारी अव�थेत राजाकडं जाऊन �याला भेटाव ंकस ं? �हणन ू
तो धम�शाळेत रािहला. इत�यात ई�टरचा सण आला. �या िदवशी राजा �ाथ�ना 

‘आप�या सहवासात आिण सदंर दशेात कणाला कंटाळा कसा येईल ? पण ु ु
मी इथं आलो तो मनात एक इ�छा ध�न.’

राजा �वीननं ओथनला मोठया स�मानानं ठेवन घेऊन �याचा पाह�णचार ्ु ू
केला. थोडया िदवसांनी ओथन राजाला �हणाला, ‘ महाराज, आता मला ् ु
परवानगी �ा ! ‘

काही हरकत नाही. ‘त�या या धम�या�ेची आ�ही सगळी सोय क�न दतेो,’ ु
अस ं�हणन राजानं ओथन�या रोम�या या�ेची सव� तयारी क�न िदली.ू ु

धरण ंबर ंनाही अस ंराजनीती सांगते, �हणन मी तला फ� या दशेातन ह�पार ू ु ू
कर�याची िश�ा करतो ! िशपाई, या कोतवाला�या अगंावरचे सव� कपडे काढन ू
�या आिण �याला या दशेा�या ह�ीबाहेर हाकलन �ा !’ू

मग ओथनकडं वळन तो �हणाला, ‘त�या या सदंर आिण �ेमळ भेटीचा मी ु ू ु ु
आनंदानं �वीकार करतो, त�या मनाला वाटेल िततके िदवस त माझा पाह�णा ु ू
�हणन इथं राहा ! ‘ू

राजानं िवचारलं, ‘का ? कंटाळा आला ? ‘

‘धम��े� रोमला जाऊन ितथं धम�ग� पोप महाराजांच ंदश�न घे�याच ंफार ु
िदवस मा�या मनात आहे. आपण या�ेक�ंची सोय करता अस ंमी ऐकलं होतं; 
�हणन मी आप�याकडं आलो ! ‘ू

‘काय तझी इ�छा आहे? ‘ु

ओथन तीथ�या�ेला िनघाला. �यानं रोमला जाऊन धम�ग� पोप यांच ंदश�न ु ु
धेतलं आिण �यांचे आशीवा�द घेतले. मग तो ितथन परत िफरला. वाटेत तो ू
आजारी पडला. या आजारात �या�याजवळ होता -न�हता, तो सारा पैसा खच� 
होऊन गेला. इतके �याचे हाल झाले क� िक�येक िदवस �याला उपाशीपोटी 
काढावे लागले. तो केवळ हाडांचा सापळा रािहला. अशा अव�थेतदखेील �यानं 
आपला �वास चालच ठेवला आिण तो कसाबसा डे�माक� ला येऊन पोचला.ू
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कर�याक�रता दवेळात जाणार, �यावेळी �या�या नजरलेा पड�याची सधंी 
�यायची अस ं�यानं योजलं. �हणन �या िदवशी तो दवेळा�या वाटेवर एका ू
कोप� यात जाऊन उभा रािहला.

राजा �हणाला, ‘�या बफा�ळ मलखात तझ ंकाय प�न ठेवलंय ? ‘्ु ु ु ु
ओथन शांतपणे �हणाला, ‘माझी आई वाट पाहत आहे !‘ हे श�द बोलाताना ु

राजाची �वारी दवेळात आली. �ाथ�ना क�न तो दवेळा�या बाहेर पडला. 
ते�हाच �या�यापढं �हाव ंअस ंठरवन ओथन र��यात पढं झाला; पण राजा�या ु ू ु ु
बरोबर लवाजमा मोठा अस�यामळं �या गद�त तो बाजला ढकला गेला. पण ु ू
राजाची सगळीकडं िफरणारी नजर �या�यावर पडली आिण �यानं ’हा कोण 
कंगाल, अि�थपजंर माणस आहे, �याला मा�याकडं आणा’ असा ह�कम केला. ू ू
सेवकांनी ओथनला ध�न राजा �वीनपढं आणलं. राजा �याला िवचारणार ु ु
होता क� तो कोण,कठला,एवढयात �याला ओथनची ओळख पटली आिण तो ्ु ु
उ�ारला,‘कोण ? ओथन ? अर,े काय तझी दशा ही ?‘ �यानं �याला आदरपव�क ू ु ू
आप�याजवळ घेतलं आिण तो राजवाडयात आला. �याला राजानं ्
आप�याजवळ घेतलेलं पाह�न दरबारी माणस ं हस लागली. ते�हा राजा ू
�हणाला,‘अर,े त�ही �याला नाही हसत; मला हसता ! याच ंशरीर हाडांचा ु
िपजंरा झालाय, हा कंगाल झाला �हणन काही तो त�छ ठरत नाही. �याच ंशरीर ् ू ु
कंगाल असलं तरी आ�मा �ीमंत आहे. हा क�ी आहे. क� दणेारा नाही; �हणन ू
दवेाची या�यावर कपा आहे.‘ हसणार े खजील होऊन ग�प बसले. राजा ृ
ओथनला आप�या बरोबरच घेऊन गेला आिण आप�याच महालात �याला ु
�यानं ठेवन घेतलं. तो �या�याकडन वरचेवर �या�या तीथ�या�े�या हिकगती ू ू
आिण अनभव ऐकत रािहला. इत�या त�ण वयातस�ा खप अनभव ु ु ू ु
िमळा�यामळं तो अिधक शहाणा झाला होता. राजा �हणाला, ‘ओथन, त आता ु ु ू
इथंच रहा. मा�या दरबाराच ंर�न �हणन तला मी मानीन ! ‘ू ु

ओथन �हणाला, ‘तीन वष� परी �हायला आली. मला आता आईसलडला ँु ु
जाऊन पोचलं पािहजे ! ‘
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मग राजानं �याला घरी जा�याची परवानगी िदली; आिण �या�यासाठी 
जहाजाची सोयही क�न िदली. थोडया िदवसांनी राजा �वीन ओथनला घेऊन ् ु
बदंरावर गेला. ितथं बरीच जहाज ं उभी होती; पण �यातस�ा एक जहाज ु
अितशय सदंर होतं. राजा �हणाला, ‘कस ंवाटतंय हे जहाज ? प�कळ खच� ्ु ु
क�न खास त�यासाठी मी हे बनवन घेतलंय ! ‘ ्ु ू

�या�या डो�यांत अ� तरारले. राजा�या मनावर �या श�दांचा प�रणाम झाला.ू

राजा �हणाला, ‘तच काय, कोणीच बिघतलेलं नाही. हे मी तला माझी भेट ू ु
�हणन ब�ीस दतेो. त मला अजोड अस ंअ�वल भेट िदलंस; तर मी तला ू ू ु
अजोड अस ंहे जहाज भेट दतेो ! ओथन राजाकडं आ�या�नं बघतच रािहला.ु

राजा �हणाला, हे सगळं जहाज खा�या-िप�या�या अन अगंावर घाल�या-्
पांघर�या�या व�तंनी भ�न ठेवलंय. प�कळ वष� तला �या व�त परतील अन त ् ्ू ु ु ू ु ू
मजेत राह� शकशील आिण त�या आईला सखात ठेव शकशील. पण ु ु ू
आइसलड�या सम�ात बरचे छपे खडक आहेत अन ितथं जहाज ंफट�याचा ँ ्ु ु ु
धोका सतत असतो अस ंऐकतो. ददव� ानं अस ंकाही झालं आिण तझ ंजहाज ुु
खडकावर आपटन फटलं तर त राजा �वीनला भेटला होतास अन �यानं तझा ्ू ु ू ु
स�कार केला होता हे कणाला कस ंकळणार ? थोडा वेळ थांबन �यानं �वतःच ंु ू
उ�र िदलंः ‘ही सो�या�या ना�यांनी भरलेली थैली घे. ती सदोिदत त�या ु
कमरलेा बांधन ठेव. जहाज बडलं तरी ही थैली तरी त�यापाशी राहील ! ‘ अस ंू ु ु
�हणन �यानं सो�या�या ना�यांनी भरलेली एक चामडयाची थैली �याला िदली. ्ू
परत �या�या मनात आलं, ‘सो�या-��याची नाणी तर प�कळांपाशी असतात, ु
�यात मी िवशेष काय केलं ? थैली कदािचत हरवेल, चोरीलाही जाईल. मग 

ओथननं पािहलं आिण �या�या डो�यात कत�तेचे अ� आले. तो �हणाला, ु ृ ू
‘इतकं सदंर जहाज मी कधीच बिघतलं न�हतं ! ‘ु

ओथन �हणाला, ‘मा�या आईला मी तीन वषा�ची मदत सागंन िनघालो होतो. ु ु ू
ितची तीन वषा�चीच बगेमी क�न मी बाहरे पडलो होतो. इथं मी मजते रहायच ं
अन ितनं ितथं माझी वाट बघत दःखात िदवस काढायचे हे मला कस ंबर ंवाटेल?् ु
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आिण राजा �वीननं ओथनला �ेमानं िनरोप िदला.ु

‘ मोठया आनंदानं अन �ेमानं !’् ्

लोकांना कस ंकळणार क� त राजा �वीनचा पाह�णा अन िम� होतास?’ िवचार ्ू
क�न �यानं आप�या बोटातली अगंठी काढन ओथन�या हातावर ठेवली अन ्ू ु
�हणाला, ‘ही त त�या बोटात घाल. दवे न करो, पण दद�वानं तझ ंहे जहाज ू ु ुु
बडलं, ही थैली हरवलीच, तरी िनदान ही �वीन राजाची अगंठी त�यापाशी ु ु
राहील. आिण ती तला अन लोकांना माझी आठवण क�न दईेल !’्ु

ओथनच ंते उ�क� जहाज नॉव�ला पोचलं, ते�हा राजा हेर�डला िदले�या ु ृ
वचना�माण ंओथन नॉव��या बदंरात उतरला आिण राजाला भेटायला गेला. ु
�याला पाहताच राजा हेर�डनं �याला ओळखलं. �याला आपण काय सांिगतलं 
होतं �याचीही �याला आठवण झाली आिण �यानं मोठया उ�सकतेनं िवचारलं, ् ु
‘राजा �वीननं तझा कसा पाह�णचार केला, सांग बघ !ु ू

ओथन �हणाला, ‘फार छान !’ु

थोडा वेळ थांबन पनः तो �याला �हणाला, ‘ही अगंठी त कोणालाही दऊे ू ु ू
नयेस अस ंतर मी �हण शकत नाही;पण �ायचीच झाली तर जगात जो तला ू ु
मोठयातला मोठा माणस वाटेल, �याला ती त खशाल �ावीस ! ‘् ू ू ु

‘तझी अ�वलाची भेट �यानं कशी �वीकारली ?’ु

मला रोम�या या�ेला जा�याक�रता पैसे िदले.

‘�यानं मला आप�या दरबारात राह�याच ंिनमं�ण िदलं. �हणाला, मी तला ु
मा�या दरबाराच ंर�न मानीन.’

‘तसे तर तो नेहमीच प�कळांना पैसे दतेो. �यासाठी �याला भेट �ावी लागत ु
नाही. पण �यानं याह�न िवशेष काही केलं का ? सांग !’

हेर�ड �हणाला,‘ही झाली फ� त�डचीच बात ! �यानं तला नसती वचनंच ु ु
िदली क� आणखी काही िदलं ?

�यानं मा�यासाठी खास एक सव��क� जहाज बनवन िदलं. साधनं-ृ ू

राजा हेर�ड �हणाला, ‘तशी तर मीस�ा �वीकारली असती ! ‘ �यात �यानं ु
िवशेष काय केलं ?
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ओथन िन�या�या �वरात बोलला, ‘नाहीत महाराज ! ‘ु

साम�ीसिहत !’
‘अःं, ते तर मीही िदलं असतं. �यानं �यात िवशेष काय केलं ? ‘
�यानं मला सो�या�या ना�यांनी भरलेली ही थैली िदली. �हणाला,‘दवे न 

करो, पण जर तझ ंजहाज कदािचत खडकावर आपटन फ टलं तर हे धन त�या ्ु ू ु ु
उपयोगी पडेल.’ हे एकन राजा हेर�ड �हणाला, ‘ही गो� मा� �यानं िवशेष केली ू
खरी. हे कर�याच ंमला सचलं नसतं. दसर ंआणखी काय केलं ?ु ु

ओथननं आप�या बोटात असलेली अगंठी दाखिवली आिण �हणाला, ु
‘आप�या बोटातली ही अगंठी काढन �यानं मला िदली. �हणाला, दवे न करो, ू
पण जर तझ ंजहाज बडालं, सो�याची थैली हरवली, तरीस�ा माझी आठवण ु ु ु
�हणन ही अगंठी त�यापाशी सदोिदत राहील. ‘ू ु

‘आणखी तो काय �हणाला ? ‘
‘तो �हणाला, ’ही अगंठी त कणालाही दवे नकोस अस ंकाही मी �हणत नाही; ू ु ू

पण �ायचीच झाली तर जगात�या सवा�त मोठया माणसाची कपा िमळत असेल ् ृ
तर ती खशाल द े! ‘ु

थोडा वेळ थांबन ओथन पढं �हणाला, ‘आिण दवेा�या दयेनं जगात�या �या ू ु ु
सवा�त मोठया माणसाची कपा मला िमळाली अस ं मला वाटतं, �या �े� ् ृ
प�षाला ही अगंठी मी आता अप�ण क� इि�छतो. ही अगंठी मी आप�याला ु
अप�ण करतो. आपण ितचा �वीकार करावा अशी माझी िवनंती आहे. ‘

अस ं �हणन �यानं आप�या बोटातन अगंठी काढली आिण ती राजा ू ू
हेर�डपढं केली. राजा �हणाला , ‘थांब, मी जगातला सवा�त मोठा माणस त ु ू ू
कसा ठरिवलास ? हे तझे खशामतीचे श�द नाहीत काय ? ‘ु ु

‘कसे ? ‘
ओथन �हणाला, ‘मी पिह�या �थम अ�वल घेऊन आप�याकडे आलो ु

होतो. �यावेळी आपण मनात आणलं असतं तर स�े�या बळावर माझ ंअ�वल 
काढन घेऊ शकला असता. अ�वलच न�हे, तर माझ ंजीवनस�ा आप�या ू ु
हातात होतं. पण आपण तस ंकाही केलं नाही. उलट, आप�या श�कडं मी ू
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जायच ं�हणालो तर मी सरि�त जाव ंअशी माझी सोय क�न िदलीत. अशी ु
उदारता आिण मानवता दस� या कणी राजानं दाखिव�याच ंमा�या मािहतीत ुु
नाही. �हणन मी आप�याला जगातला मोठयात मोठा माणस मानतो; आिण ्ू ू
आपली कपा मला लाभावी याक�रता अन �वतःला भा�यशाली समजन ही ृ ् ू
अगंठी मी आप�याला अप�ण करतो. यायोगे राजा �वीनचीही क�त� होईल, 
माझीही क�त� होईल आिण आपली क�त� तर आहेच ! ‘

राजा हेर�डने मग आनंदानं �या अगंठीचा �वीकार केला �याच वेळी �यानं 
जाहीर केलं क� आजपासन नॉव�च ंडे�माक� शी असलेलं श��व कायमच ंसपंलं ू ु
आहे. रा�यसभेत �यानं ही घोषणा केली अन सभेनं आनंदाचा जयघोष केला. ्

राजानं ओथनला थोडे िदवस आप�याकडं ठेवन घेतलं आिण नंतर प�कळ ु ू ु
बह�मोला�या भेटी दऊेन �यानं �याला िनरोप िदला. ओथन आपलं जहाज ु
घेऊन दवेा�या दयेनं सख�प आप�या दशेाला पोचला. तो आप�या घरी ु
पोचला ते�हा ितस� या वषा�चा तो शेवटचा िदवस होता आिण �याची �हातारी 
आई आप�या मला�या वाटेकडं डोळे लावन बसली होती. ओथननं आई, ु ू ु
‘आई‘ करीत आई�या ग�याला िमठी मारली !

(भाऊ धमा�िधकारी : दशेोदशेी�या लोककथा [भाग ९])
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4.47. 4.47. 

Asvalaacae AadraitaTya krNaara maaNaUsaAsvalaacae AadraitaTya krNaara maaNaUsa

�यात सॅमन मासे आहेत अशा मोठया ओढया�या मखाशी �याला ् ् ु

4.47. 

[ या कथेतील अ�वलाची स�दयता वाचका�या मनाला भावणारी आहे. 
अ�वलाने मानवी मल सांभाळणे हाही भाग यात येतो. अ�वलाचे दःख आिण ू ु
माणसाचे दःख तसेच दोघांचाही एकाक�पणा या गो�ी वाचकाला िनि�तच ु
अतंम�ख करणा� या आहेत. श�लाही �ेमाने आिण आदराित�याने कसे िजकंता ु ू
येते याचे उदाहरण �हणनही या लोककथेकडे बघता येते. माणस-अ�वल ू ू
यां�या सबंधंांचा शोध घेणारी ही कथा ल�णीय आहे. ]

Asvalaacae AadraitaTya krNaara maaNaUsa

र�ेहन कळातील एक माणस �या�या लोकांबरोबर आनंदात राहत होता. एके ु ू
िदवशी िशकारीह�न परत आ�यावर �याला असे समजले क�, �याचे सव� कटंबीय ु ु
आिण िम� मारले गेले आहेत. �या�या टोळीतील अगदी अ�प लोक िश�लक 
रािहले असले तरी गेले�या सव� स�दयांिशवाय जगणे �याला अस� वाट ू
लागले. �याने िवचार केला, ’मी जर शोधत दस� या गावाला गेलो, तर लोक असा ु
िवचार क� शकतात, क� मी कणी चेटक करणारा जादगारच आहे आिण चेटक ु ू ूू
क�न मीच माझे कटंब न� केले आहे. लोकांनी असा िवचार करणे ही गो� ु ु
मा�यासाठी िकती लािजरवाणी आहे. �यापे�ा मीच माझा नाश करतो आिण जे 
माझे वशंीय �या चैत�यत�वा�या �वासाला िनघाले आहेत �यां�यात जाऊन 
मीही सामील होतो. ’

मग तो जगंलात िफ� लागला. �वतःलाच मार�यािवषयी मनात धैय� गोळा 
क� लागला. शेवटी �याला एक क�पना सचली. ’मी आता अ�वलांना शोधतो. ु
�यांनाच आता मा�याकरता काम क� �ा.’ असे तो �वतःशी �हणाला.
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अ�वलांची पायवाट आढळली. �या पायवाटेवर तो झोपला. मनात असा िवचार 
केला, क� जे�हा अ�वले ओढया�या �वाहातील सॅमन मासे खायला येतील ्
ते�हा ते �याला मा�न टाक शकतील. अ�वलां�या पायवाटेवर झोपले�या �या ू
माणसाला िदसले, क� अनेक ि�झली अ�वले �या�याकडे चालत येत आहेत. 
��य� अ�वले िदसताच तो माणस खप घाबरला. �याला �याचा भयानक म�य ृू ू ू
िदस लागला. �याला हेही िदस लागले, क� ती अ�वले �या�या शरीराचा अवयव ू ू
न अवयव तोडन �याचे तकडे तकडे करीत आहेत. ् ू ु ु

अ�वलाचा िमटलेला जबडा पाह�न थोडी िहमंत आलेला तो माणस ू
�हणाला, ‘त�ही जर मला मा� इि�छत असाल, तर मी मर�यास तयार आहे. या ु
जगात मी एकटा आहे. माझी सव� सपं�ी, जायजाद, माझी मले आिण माझी ु
प�नी या सव�च गो�ी मा�यापासन िहराव�या गे�या आहेत.’ू

अ�वलांमधले सवा�त मोठे अ�वल जिमनीवर पडले�या �या माणसाकडे 
पाह�न वाकले. वाकले�या अ�वलाचा उघडलेला जबडा पाह�न घाब�न गेलेला 
तो माणस थरथर�या आवाजात �हणाला, ‘त�हाला मेजवानीचे आमं�ण ू ु
द�ेयासाठी मी इथे आलो आहे.‘ हे वा�य ऐकताच �या अ�वलाचा उघडलेला 
जबडा �णाधा�त गपकन िमटला. �याची टोकदार झालेली पांढरी लोकर लळी ् ु
पडली.

हे ऐकन ते महाकाय अ�वल मागे वळले आिण �या�या पाठोपाठ मागे ू
वळले�या अ�वलांना उ�ेशन काहीसे पटपटले. मग ती सव�च अ�वले िजकडन ू ु ु ू
आली होती ितकड�याच िदशेने रखडत रखडत आवाज करीत चाल लागली. ू
परतणा� या अ�वलांना पाह�न तो माणसही गडबडन उठला आिण घाईघाईत ू ू
आप�या गावाकडे िनघन गेला. घरी परतन �याने अ�वलांना मेजवानी द�ेयाची ू ू
तयारी स� केली. सवा�त आधी �याने शेकोटी�या असापास असलेली जनी ु ु
झालेली वाळ बदलन ितथे नवी �व�छ वाळ टाकली. नंतर लाकडे गोळा क�न ू ू ू
घरी आणताना �याने गावातील लोकांना अ�वलांना आमंि�त केले�या 
मेजवानी�या सदंभा�त सांिगतले. ती भयकंर अ�वलं मेजवानी�या िनिम�ाने 
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सवा�त आधी �या माणसाने सव� अ�वलांना चरबीत साठवन ठेवले�या ू
कॅनबरीज अथा�त छोटी लाल फळे मोठा�या ताटांमधन खायला िदली. ू
अ�वल�मखाने �याचा �वीकार क�न खा�यास स�वात केली. यजमानाने मग ु ु
आणखी वेगवेगळे पदाथ� खा�यास िदले. सकवलेले सॅमन मासे, सम�ातील ु ु
सदंर हे�रगं माशांची अडंी, तेलात बडवलेले मगमांस या खास िडशेस �याने ु ु ृ
अ�वलांना मेजवानीसाठी तयार ठेव�या हो�या. ��येक अ�वलाने हे सव� पदाथ� 
अगदी अधाशीपणाने खा�ले. 

हे सव� रगंवन झाले आिण ती सव� अ�वले जगंलातन बाहेर पडली. सवा�त पढे ू ू ु
ते महाकाय अ�वल होते व �याला अनस�न बाक� अ�वले येत होती. गावात ु
येणा� या अ�वलांना पाह�न सव� गावकरी घाब�न गेले. आपाप�या घरात जाऊन 
घराची दार-ेिखड�या बदं क�न �यांनी �वतःला क�डन घेतले. तो माणस मा� ू ू
तसाच ि�थरिच�ाने सव� अ�वल पाह��यां�या �वागतासाठी शांत उभा होता. 
कारण �यानेच �वतः�या घरी �या अ�वलांना आमंि�त केले होते. सव� अ�वल 
पाह�णे घरात आ�यावर �या अ�वल�मखास �याने स�मानपव�क म�य जागी ु ू ु
बसवले. अ�य अ�वले �या�या अवतीभोवती बसली.

गावात येणार, हे ऐकन घाब�न गेले�या गाववा�यांनी �याला िवचारले, ‘अर,े ू
तला असे कर�याची का बर ेइ�छा झाली ? ‘ु

दस� या िदवशी अगदी पहाटेच उठन �या माणसाने आपला अगंरखा अगंातन ू ूु
काढला व आप�या दडंावर, ग�यावर आिण छातीवर लाल रगंा�या प�ंयांनी 
�वतःला रगंवन घेतले. अशी सव� तयारी झा�यावर घरा�या दाराबाहेर उभे ू
राह�न तो अ�वल पाह��यांची वाट पाह� लागला.

सव� पदाथा�चा फ �ना पाड�यावर अ�वल�मख �या�या माग�या दणकट ु
दोन पायांवर उभे राह�न अगदीच अनोळखी व चम�का�रक वाटणा� या 
केिवलवा�या आवाजात बराच वेळ काही तरी बोलत अस�यासारखे वाटत 
होते. �या�या एकण हावभावांना पाह�न असे वाटत होते, क� जण काही ते ू ू
�या�यानच दते आहे. सगळे बोलन झा�यावर शेवटी ते महाकाय अ�वल ू
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आप�या चारी पायांवर जाय�या तयारीनेच जण उभे रािहले. पण जा�यापव� ू ू
�या अ�वलांनी �या माणसां�या अगंावर �याने �वतःच ओढलेले जे लाल प�े 
होते, �यांना �ेमाने चाटायला स�वात केली. बाह� आिण छातीवर ओढले�या ु
लाल प�यांना चाटनच ��येक अ�वलाने मग जगंलाकडे �याण केले.ू

सव� अ�वले िनघन गे�यावर तो माणस मनात �हण लागला,’आजची ही ू ू ू
स�ंयाकाळ खरोखरच िकती िवल�ण आहे ! ते महाकाय अ�वल तर अगदी 
मानवा�माणेच भासले, िकंबह�ना जवळपास मानवच भासले ! ’

तो माणस �हणाला, ‘जरी मला ते �या�यान अवघड वाटत असले तरी मी ते ू
नीट समजन घे�याचा �ामािणक �य�न केला. पण मला नाही वाटत क� मला ू
�याचा काही नीट अथ� समजला आहे. ‘ 

हे ऐक�यावर तो अ�वलमानव �हणाला, ‘आमचा अ�वल�मख असे सांगत ु
होता, क� �या�या व त�या �दयाची �हणजे मनाची अव�था स�या सारखीच ु
आहे. तम�या दोघांची मने ��त आहेत. दःखाने भरलेली आहेत. ब� याच ु ु
वषा�पव� आम�या अ�वल�मखालाही �याचे कटंबीय आिण िम� गमवावे लागले ू ु ु ु
होते. ते सव� �याला सोडन गेले होते. मत पावले होते. आज जो त सव� स�दां�या ृ ुू ू
म�यमळे शोकात चर आहेस, अ� गाळीत आहेस �याचे कारण तझे सव� स�द ृ ु ु ुू ू ू

दस� या िदवशीची गो�. तोच माणस सॅमन ओढया�या काठी मासे पकडीत ्ूु
बसला होता. अशा वेळी एक छोटे अ�वल सहजगतीने �या�या समोर आले. 
समोर आले�या �या अनाह�त पाह��याकडे बघताना असे ल�ात आले, क� ते 
अ�वल कणाकणाने अिधकािधक पारदश�क बन लागले आहे; आिण मग �यातन ू ू
एक मानवी आकती �कट झाली. अ�वलातन �कट झालेली ती मानवाकती ृ ृू
िकंवा तो अ�वलमानव िहलिगट भाषेत बोल लागला, ‘फार फार वषा�पव� मी ू ू
माणसच होतो. अ�वलवशंीयांनी पकडन माझा सांभाळ केला. आज आता तर ू ू
मा�या �वतः�या इ�छेनेच मी �यां�यातलाच एक होऊन राहतो आहे. आम�या 
अ�वल�मखाने मला त�याकडे म�ाम पाठवले आहे. काल रा�ी �याने जे ु ु ु
�या�यान िदले ते तला समजले काय ? ‘ ु



 गो���या गुहेत   ।   461 

paSau paHyaa/cyaa gaaeVoa_

अ�वल�मखाची सहसवेंदना ऐकन तो माणस अगदी आतन हेलवला गेला ु ू ू ू
आिण उ�रला.‘कपा क�न अ�वल�मखाला सांगा, क� आपण भाऊभाऊच ृ ु
आहोत. ‘

(अ�ण �भणे : नॉथ� अमे�रकन इंिडय�स�या अ�वल लोककथा)ु

तला कायमचे सोडन दर गेले आहेत. ते आता या जगात नाहीत. त�या दःखात ु ू ुू ु
तो सहभागी आहे. त�यातही तो वाटेकरी आहे. ‘ु
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�याला पाह�न बवाया काकळतीने �हणाला, ‘िम�ा जरा ही मा�या अगंावरची ु ु
फांदी काढ र े! खप जड आहे ती. काही के�या मला दर करता येत नाही. ‘ू ू

एकदा एक िदवस बवाया मगर नदी�या काठा-काठाने भ�य शोधीत चालला ु
होता. अक�मात एका झाडाची जीण� फांदी कडाडकन मोडली व बवाया�या ु
अगंावर पडली. फांदी खप जड होती. ित�याखाली बवाया अडकन पडला. ू ु ू
�याला �या फांदीखालन िनसटता येईना, ते�हा तो मोठमोठयाने ओरड लागला. ्ू ू
शेजार�या करणात 'काराब’ बैल चरत होता. �याने ती ओरड ऐकली आिण काय ु ू
झाले ते पाह�यासाठी तो नदीकाठाकडे आला.

[ इंडोनेिशया�या लोककथांम�ये कांिचल नावाचा �ाणी ��यात आहे. 
�याचे शरीर हरणासारखे िन त�ड उंदरासारखे असते ! तो अ�यतं कावेबाज िन 
चतर अस�याब�ल �याची �याती आहे. ]ु

‘अर ेअर े!' काराब ओरडला, ‘हे काय करतो आहेस ? मला पा�यात कशाला ू
ओढतोस ?’

‘िम�ा, तझे फार उपकार झाले. आता आणखी एक उपकार कर, मला फारच ु
अश�पणा वाटतो आहे. ते�हा जवळ येऊन मला जरा पा�यात ढकलन दशेील ू
का ?’

4.48. ka/caa_la AaiNa magar

‘हो' असे �हणन बैल �या�याजवळ गेला. थोडासा पा�यात िशरताच मगराने ू
बैलाचा पाय आप�या जबडयात पकडला आिण तो �याला पा�यात ओढ ् ू
लागला !

काराबला �याची दया आली. तो चांगला दांडगा िन ध�प� बैल होता. �याने ू ु
आपली दो�ही िशगें फांदीखाली घातली आिण हळहळ वर उचलन ढकलन ती ू ू ू ू
फांदी उलथन बाजला लोटली. फांदीखालन सटका होताच मगर �हणाला,ू ू ू ु
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कांिचल िवचारात पड�यासारखे दाखवन �हणाला, ‘�� मोठा िबकट आहे ू
खराच ! काराबने तला वाचवलं �हणन त �याला सोडन दणे ंयो�य आहे. पण तो ू ु ू ू ू
बैल �हणन तझ ंभ�य आहे ते�हा �याला खायच ं�हटलंस तर तेही यो�य आहे ! ू ु
यातन आता एकच माग� आहे. हा िकचकट खटला एखा�ा �यायाधीशापढे नेला ू ु
पािहजे आिण �याने िदलेला िनण�य मानला पािहजे.'

‘ मी आहे ना इथे ! मी अगदी �यायाला ध�न िनकाल दईेन. कबल आहे का?‘ू
 मगर �हणाला, ‘कबल आहे ! ‘ू

‘वार े! असा िव�ासघात करतोस काय?' असे �हणन बैल �या�या अगंावर ू
ओरड लागला. ती आरडाओरड पलीकड�या शेतात असले�या कांिचल�या ू
कानावर गेली. तो धावत ितथे केला आिण �हणाला,

‘काय र े! कसली आरडाओरड चालली आहे ? ‘

‘कशाला �हणजे? ‘बवाया �हणाला,‘मला खप भक लागली आहे. ते�हा तला ु ू ू ु
पा�यात ओढन मी खाणार आहे !'ू

‘पण इथे कोण आहे र े �यायाधीश �हायला ?' मगराने िवचारले�या या 
��ावर कांिचल पटकन �हणाला,

‘ठीक - कांिचल �हणाला, ‘ मग आता एक गो� �थम ठरवली पािहजे. इथे मी 
ये�यापव� बरोबर काय घडलं ते मला नीट कळलं पािहजे. तरच मला खरा ू
�यायाचा िनकाल दतेा येईल. बवाया, फांदी अगंावर पडली ते�हा त कठे ु ू ु
होतास?’

‘अर ेपण त एक िवसरतोस - बवाया �हणाला, मा�या अगंावर फांदी पडली ू ु
ते�हा मी भ�य शोधीत िफरत होतो. मोकळा झालो ते�हा तच मला सापडलास. ू
त माझ ंभ�य आहेस. ते�हा मी तला खाणार !’ू ु

‘बघ बघ, हा कत�न मगर ! ‘ काराब ओरडला, ‘हा झाडा�या फांदीखाली ृ ू
अडकन पडला होता. मी मोठया क�ाने �या�या अगंावरची फांदी दर क�न ्ू ू
�याला सोडवला. ते उपकार कठेच गेले िन हा आता मला खा�यासाठी माझा ु
पाय पकडन मला पा�यात ओढतो आहे.'ू
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‘हो ! मग �याने मला आप�याला पा�यात लोटायला सांिगतलं. आिण 
थोडासा पा�यात िशरताच �याने माझा पाय पकडला.'

‘नाही ! ‘

कांिचल �हणाला, ‘अ�स ं ! बवाया ितथे होता काय ? मग आता बवाया, त ु ु ू
�या जागी जाऊन पािह�यासारखा पडन दाखव.'ू

बवायाने बैलाचा पाय सोडन िदला आिण तो �या जागेवर जाऊन ु ू
पिह�यासारखा पडला.

‘त असा पडला होतास ? ठीक ! ती फांदी त�या अगंावर होती ना ? ती कशी ू ु
पडलेली होती ?’

‘फांदी अशीच पडलेली होती ? ‘
‘हो‘ मगर आिण बैल दोघेही �हणाले.
‘तला �या फांदीखालन आता अिजबात हालता येत नाही ? ‘ु ू

‘�य�न क�न बघ ! माझी खा�ी पटली पािहजे !
बवाया मगराने खप �य�न केला. पण अगंावरची फांदी �याला दर करता ु ू ू

येईना. मग थकन तो �ीण आवाजात �हणाला,ू

‘अ�स-ं' काराबकडे वळन कांिचल �हणाला, ‘हा मगर असा �ा फांदीखाली ू ू
अडकन पडलेला होता �यावेळी त इथे आलास; बरोबर ? ‘ू ू

‘तो �या ितथे होता' - असे �हणन बैलाने आप�या िशगंांनी ती जागा ू
कांिचलला दाखवली.

‘ मी दाखवतो -' असे �हणन काराबने आप�या िशगंांनी ती फांदी उचलन ू ू ू
लोटली आिण बवाया�या अगंावर टाकली.ु

‘छे ! ही फांदी फारच अवजड आहे. पव� अशीच पडली होती मा�या अगंावर. ू
मला ित�याखालन बाहेर िनघता येत नाही !' ू

‘बरोबर ?' काराब �हणाला.ू
‘त �याला फांदीखालन सोडवलंस ? ‘ू ू

‘ठीक आहे ! आता तझी काय त�ार आहे ?’ु
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‘कोणाची, माझी ? ‘ काराब उ�ारला,‘आता माझी काहीही त�ार नाही !ू

‘ माझी के�हाच त�ार न�हती -' मगर �हणाला, ‘त�ार केली होती कारबने !’ू
'आिण तझी र े?' मगराकडे वळन कांिचलने िवचारले. ु ू

‘छान, छान ! कांिचल उ�ारला, ‘ मग आता मला िनवाडयाचा काही ��च ्
उरला नाही ! कणाचीच जर त�ार नाही तर �यायाधीशाच ंकाम उरलं नाही. मी ु
जातो ! ‘

‘ते �यायाधीशाच ंकाम नाही -‘ कांिचल �हणाला, आिण िशवाय मला तेवढी 
श��ही नाही. काराबला दया येत असेल तर तो तला प�हा मोकळा करील !ू ु ु

‘छट-‘ काराब उ�ारला,‘एकदा अनभव िमळाला तेवढा पर े झाला ! ् ू ु ु
उपकारक�या��याच िजवावर उठणा� या िव�ासघात�याला कोण सोडवील ? ‘

बवायाला �याच ि�थतीत सोडन कांिचल आिण काराब ितथन िनघन गेले. ु ू ू ू ू
ते�हापासन सगळी मगर जात कांिचल हरणाची क�र वैरी बनली.      ू

फांदीखालन िनसट�याचा मगराने जोराजोराने �य�न केला. पण खप ू ू
धडपड क�नही ती फांदी दर होईना. �या�याकडे पाह�न कांिचल हसन ूू
�हणाला, ‘मखा� बवाया ! आता या �णी त तरी माझा नायनाट कर�या�या ू ु ू
प�रि�थतीत नाहीस ! कशाला र ेउगाच गमजा मारतोस !’

(िवजया खांबेटे : दशेोदशेी�या लोककथा)

‘आधी कसा जाशील ? मगर ओरडला, मला या फांदीखालन बाहेर काढना!’ू

कांिचल आिण काराब ितथन जाऊ लागले. मगर जोरजोराने शेपटी ू ू
आपटीत ओरडला,

‘कांिचल ! कांिचल ! त मला फसवलं आहेस ! याचा प�रणाम बरा होणार ू
नाही. सा� या मगर जातीला मी ओरडन सांगेन क�, जो जो कांिचल त�हाला ू ु
िदसेल �याचा �याचा नायनाट करा !’
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एकदा जावा बेटात द�काळ पडला. सगळे �ाणी उपासमारीने �याकळ होऊ ुु
लागले. ते�हा द�काळाबाबत काय उपाय योजावे हे ठरिव�यासाठी जावा ु
बेटातील सग�या वाघां�या राजाने आप�या मं�यांना बोलावन दरबार भरवला. ू
ते समोर येऊन बस�यानंतर राजाने �या�यानाला स�वात केली. ‘ माझे ु
मदतनीस हो, आप�या रा�यात िदवस�िदवस अ�न िमळेनासे झाले आहे. माझी 
�जा अ�नावाचन कश होत चालली आहे. सगळीकडे ग�धळ व काळजी िनमा�ण ृू
झालेली आहे. तरी अशा प�रि�थतीत आ�ही काय करावे असे तमचे मत आहे ? ु
राजा�या मं�यांनी थोडा वेळ आपापसांत कजबज केली व नंतर ते राजाला ु ू
�हणाले, महाराज, याला एकच उपाय आहे आप�या जवळ�या बोिन�ओ बेटांना 
िजकंावे व �यांना आप�याला खंडणी �ायला भाग पाडावे. दसरा काही उपाय ु
आ�हांला तरी िदसत नाही. जावा बेटातील सग�या वाघांचा तो राजा �हणाला, 
‘ठीक आहे. आपण बोिन�ओ बेटांतील रिहवासी जनावरांना िनवा�णीचा सदंशे 
पाठव.' असे �हणन राजाने तो िनरोप घेऊन जा�यासाठी मं�यांमधन तीन दत ू ू ू ू
िनवडले व �यांना िनरोप सांिगतला,‘बोिन�ओ�या जगंल�या राजाकडे जा, 
�याला सांगा,‘जावा बेटातील सग�या वाघां�या अिधपतीची तला अशी आ�ा ु
आहे क� आ�हांला खंडणीदाखल भरपर सोने व अ�न पाठवावे . ते पाठवायचे ू
जर त नाकारलेस तर आ�ही तम�यावर सै�य पाठवन तमचा दशे िजकंन घेऊ. ू ु ू ु ू
आिण माझ ंबळ िकती आहे �याचे थोडेसे िच�ह �हणन �या राजाला हे दाखवा.‘ ू
असे �हणन �या वाघां�या राजाने आप�या िमशांतला सग�यांत लांब व जाड ू
केस उपटला व �यां�या हाती िदला. मं�यांनी तो केस मोठया बदंोब�ताने ्
म�यवान पेटीत घालन बरोबर घेतला व ते �वासाला िनघाले. �यांनी जावाचा ू ू
सम� ओलांडला व ते बोिन�ओला आले. ु

िकना� यावर येऊन पोच�यावर �यांना पिहला �� पडला क� बोिन�ओ�या 
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कांचील थोडा वेळ िवचार क�न न�पणाचा आव आणन �हणाला, ‘अहो, ू
�चडं जावाबेटांतील बलाढय राजा�या शर दतांनो, आपण फार दमला आहात; ् ू ू
आपण इथेच जरा िव�ांती �या. तोवर मी आम�या महाराजांना आपला सदंशे 
पोचवतो.’

ते �हणाले, बरचे झाले तर मग. आता आम�या महाराजांचा हा िनरोप नीट 
ऐकन घे. आमचे अिधपती सोने व अ�न यांची खंडणी मागत आहेत. जर ती ू
त�ही िदली नाहीत तर आ�ही मोठया सै�यािनशी तम�यावर �वारी क�न येऊ ्ु ु
व बोिन�ओ िव�� य� क�. हे सांिगत�यानंतर आम�या बलाढय महाराजां�या ्ु
िमशीचा हा केस तम�या राजाला द ेव �याला सांग क�, आमचे महाराज िकती ु
बलाढय आहेत �याचा हा लहानसा परावा आम�या महाराजांनी त�हांला िदला ् ु ु
आहे.'

ते �हणाले, ‘ मग आ�हांला �या�याकडे ने.आ�हांला सदंशे पोचवायचा आहे.

राजाला कसे शोधावे ? �यांना कोणालाही �याचा प�ा माहीत न�हता व 
आसपासही कोणी जनावर िदसेना. शेवटी ते राजा�या शोधासाठी जवळ�या 
जगंलात िशरले. पण �यांना कोणीही िदसेना. कारण या तीन वाघांना येताना 
पाह�न सगळे �ाणी भराभर लपत. ते ितघेजण एका र��याव�न दस� या ु
र��यावर सारखे भटकत होते, ते अगदी दमन व कंटाळन गेले. शेवटी ते ू ू
जगंला�या दस� या टोकाला येऊन पोचले. ितथे �यांना कांचील हरण-उंदीर ु
िदसला. ( हा �ाणी इंडोनेिशया�या जगंलात असतो व �याचा आकार 
हरणासारखा व त�ड उंदरासारखे असते. हा फारच ह�शार व बि�मान �ाणी ु
मानला जातो.) कांचीलला पाह�न ते थांबले व �या�याकडे काहीशा ितर�काराने 
पाह� लागले. कारण हे ितघेही होते �चडं वाघ. तो �यां�यापढे अगदीच लहानसा ु
िदसत होता. ‘ए िचमरडया,िप�ला‘ �यांनी िवचारले. तझा राजा कठे आहे ? ्ु ु ु
आ�ही जावा�या वाघां�या अिधपतीकडन �याला शरण ये�याब�लचा ह�कम ू ू
घेऊन आलो आहो.‘ कांचील न�तेने �हणाला,‘अस ं का, आमचे महाराज 
िशकारीत गतंलेले आहेत. ‘ु
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कांचील �हणाला, ‘साळबाई, मला एक तमचा मजबतसा काटा �ा.’ू ु ू
‘मग मी काय क� �हणतोस ?’ ितने िवचारले. 

ते तीनही वाघ मोठया आ�या�ने हा िनरोप ऐकत होते. हा राजा इतका ्
बलाढय असेल याची �यांना क�पना न�हती. एवढेच न�हे, तर कांचीलने तो ्
साळबाईचा काटा �या�या हातात िदला िन तो �हणाला, ‘आम�या महाराजांनी ू
रागारागाने आप�या िमशीचा एक केस उपटला व तो त�हाला �ायला ु
मा�याकडे िदला.‘

‘शर अिधका� यांनो, मला आमचे महाराज भेटले. ते नकतेच िशकारीह�न ू ु
परत येऊन िव�ांती घेत बसले होते. एका मोठया ड�गरावर �यांचे ह�जर े�यां�या ्
प�ंयांना धार काढीत होते. मी �यां�या समोर गेलो व आपला िनरोप �यांना 
सांिगतला. तो ऐकताच �यांचे डोळे रागाने लाल झाले; शेवटी �यांनी आप�या 
राजासाठी हा िनरोप िदला. '�या फाट�या जावा दशेा�या तट�या राजाला सांगा ु
क� मला �या�या उ�टपणाचा अितशय सतंाप आला आहे. मा�या बापाने हे 
बोिन�ओ िजकंन घेत�यापासन िकतीतरी िदवस इथे शांतताच आहे. मलाही या ू ू
शांततेचा कंटाळा आला आहे. माझे सैिनक य� करायला अगदी उ�सक होऊन ु ु
नसती सांग�याची वाट पाहात आहेत. �या मख� फडतस राजाला आणखी सांगा ु ू ू
क�, आ�हांला खंडणी �यायची सवय आहे, �ायची नाही. आ�ही य�ाला ु
तयारच आहो !’

�या वाघांनी तो काटा घेतला. तो मजबत, ती�ण केस पाहताच ते घाबरले. ू

कांचीलने ती केसाची पेटी घेतली; नंतर तो जगंलात िशरला व एका अधंा� या 
जागी जाऊन िवचार करीत बसला. ‘बोिन�ओ�या जनावरांचे काय होईल आता? 
वाघांची अ�नाची मागणी �हणजे मांस. �हणजे थोड�यात मा�यासार�या गरीब 
जनावरांची चटणी ! छे, असे होता कामा नये. कांचीलला एक य�� सचली. तो ु ु
साळबाईकडे गेला. �याने ितला सव� हिकगत सांिगतली. ू

साळबाईनंी एक जाडजड काटा काढन �याला िदला. कांचील तो घेऊन �या ू ू ू
वाघांकडे आला. �यांना तो �हणाला, 
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‘ महाराज, आ�ही आपला िनरोप �या राजाला िदला. आिण �या घाणेरडया ्
राजाने हे उ�र िदले. असे �हणन �यांनी कांचीलचे श�द �या राजाला सांिगतले. ू
नंतर �यांनी तो साळचा काटा राजा�या हातात िदला. राजा तो हातात घेऊन ू
थोडा वेळ ल�पव�क �या�याकडे पाहत रािहला. नंतर �याचे डोळे �व�नाळ िदस ू ू ू
लागले. तो गभंीरपणाने �हणाला, ‘ मा�या मं�यांनो, त�ही गे�यानंतर मला एक ु
दसरीच य�� सचली होती व ती अमंलात आण�यासाठी मी तमची वाटच पाहत ु ु ुु
होतो. ती �हणजे उगीच एखा�ा पर�या दशेात जा�यापे�ा समा�ा व जावा ु
बेटांतील ह�ीपासनच आपली खंडणी वसल करावी. ‘ू ू

�यां�या राजा�या िमशी�या प�नास पट जाडजड होता तो !ते वाघ ताबडतोब ू
जावाला परते, आिण आप�या राजाकडे गेले.

सवा�ना �याचे �हणणे ताबडतोब पटले. कारण ह�ी हे िन�प�वी �ाणी 
आहेत. असे �हणतात क�, कांचील�या या चतर िनरोपापासन बोिन�ओ�या ु ू
जगंलात एकही वाघ सापडेनासा झालेला आहे ! सगळे वाघ जावाला पळन गेले. ू
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4.50. baulabaula baaelataae4.50. baulabaula baaelataae
(रिशयन लोककथा)

सम�ा�या िकना� यावर एक गाव होतं. गावात एक �ीमंत �यापारी राहत ु
होता. घरात नोकर-चाकर,दासदासी प�कळ हो�या; पण �यापारी आिण �याची ु
बायको सदोिदत दःखी असत; कारण �यां�या पोटी मलबाळ न�हतं. �यापारी ूु
�हणे, ‘मला तर वाटतं, ही सारी मालिमळकत सम�ात टाकन �ावी ! आप�या ु ू
माघारी िमळकतीला पोटचा वारस नसेल तर ती घेऊन काय करायची ? ‘ हे 
उ�ार ऐकले क� बायको�या डो�यांतन आसव ंगळायची.ू

असे ते दोघे दःखी असताना एकदा र��याव�न एक फेरीवाला ओरडत ु
चालला होता, ते श�द �यांनी ऐकले. तो पकारत होता, ‘बलबल �या हो ु ु ु
बलबल!’ ु ु

�यापा� याच ंितकडं ल� गेलं. तो �हणाला, ‘कारभारणी, आपण एक बलबल ु ु
पाळला तर कस ं? �या�यामळं आपलं घर भर�यासारखं वाटेल ! ‘ु

पढं अस ंझालं क� बलबल घरात आ�यानंतर कारभारणीला िदवस गेले ु ु ु
आिण ितला एक सदंर मलगा झाला. हा बलबलचा पायगण अस ंकारभारणीला ु ु ु ु ु
वाटलं; अन ती �याची आणखी चांगली सरबराई ठेव लागली. �यापा� यानं आिण ् ू
�या�या बायकोनं मलाच ंनाव ‘वािसली‘ अस ंठेवलं. आता मलगाच तो आिण ु ु
प�कळ िदवसांनी झालेला, ते�हा �याच ं कोड-कौतक आई-बाप खप खप ु ु ू ू
करणारच.वािसली हळहळ वाढ लागला तस ं�याच ं�या बलबलावर �ेम बसलं. ू ू ू ु ु

4.50. baulabaula baaelataae

कारभारीण ‘हो‘ �हणाली, �यापा� यानं तो बलबल प�ी खरदेी केला. �या ु ु
प�यासाठी �यानं चांदीचा िपजंरा बनिवला. �यात सो�याचा झोपाळा लावला, 
सो�या�या लहान लहान घटंया ठेव�या. कारभारीण �वतः �या बलबलाची ् ु ु
सारी उसाभर करी.आता ितचा वेळ बलबलाच ंसार ंकर�यात आिण �याचे श�द ु ु
ऐक�यात मजेत जाऊ लागला. तो दोघांनाही मलासारखा झाला.ु
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सारा िदवस तो बलबलपाशी बसन राहायचा ; बलबल जे गोड-गोड आवाजात ु ु ू ु ु
बोले, ते ऐकायचा अन �या�याशी बोबडं बोबडं बोलायचा. बलबलही ् ु ु
वािसलीला बिघतलं क� नाचायला लागायचा आिण गोड गोड बोलायचा.

हळहळ वािसली िकशोर वयाचा झाला. शाळेत िशक�यातही तो ह�शार ू ू
िनघाला. पण शाळेत�या इतर मलांसारखा तो खेळात न रमता, बाहेर िहडंायला ु
जाऊ लागला. घरात असला क� तो बलबल�या सगंतीत राहायचा; बाहेर गेला ु ु
क� झाडावर बसलेले प�ी, इकडं ितकडं उडत जाणार े प�ी �याहाळत 
राहायचा. कबतर ं अन कावळे, िचम�या अन साळं�या, बगळे अन सारस, ् ् ्ू ु
िगधाडं अन घारी, ससाणे अन भार�ाज अशा िकती तरी त� हेत� हे�या प�यांच ं् ्
तो िनरी�ण करीत राही. �या सव� प�यांची �याला ओळख झाली होती. कोणता 
प�ी के�हा येतो, कठं कठं जातो, काय काय खातो, कसा आवाज काढतो या ु ु
सवा�ची �याला मािहती झाली होती. सम�िकना� यावर तो एकटा िफरायला जाई ु
आिण सम�ावरचे प�ी पाहत राही. प�यांचा �याला अजब छंद लागला होता.ु

एकदा �या�या वाढिदवशी �यापा� यानं �याला काही �पये भेट �हणन िदले. ू
�हणाला,‘तला जे �यायच ं असेल ते घे ! ‘ �याला वाटलं, मलगा घेऊन घेऊन ु ु
काय घेईल ? काही खेळा�या व�त, िकंवा चैनी�या व�त िकंवा काही ू ू
खाय�याय�या व�त घेईल. पण वािसली सरळ गेला तो प�यां�या बाजारात. ू
ितथं िपजं� यातन नाना त� हेचे रगंीबेरगंी प�ी िवकायला ठेवले होते. आप�या ू
पैशातन घेता येतील तेवढे प�ी िपजं� यांसह �याने खरदेी केले आिण मग ? एक ू
एक प�याला िपजं� यातन बाहेर काढन फर� फर� करीत आभाळात सोडन िदलं. ू ू ू
प�ी उडत जाताना बघन �याला पराका�ेचा आनंद होत होता आिण तो ू
आनंदानं टा�या िपटत होता !

बापाला मलाचे हे खेळ कळले आिण �याला वाटलं, हा मलगा हाती आलेली ु ु
सपं�ी अशीच फर� फर� उडवन दणेार ! �यानं वािसलीला समजावलं, ‘बेटा, एक-ू
एक पैसा िमळवायला अगंातनं घामाचे थ�ब काढावे लागतात ते�हा पैसे जमतात. 
त पैसे असे उडवन लावलेस तर लवकरच िभकारी होशील. ‘ू ू
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मलगा �हणाला, ‘ मी पैसे काही उडिवले नाहीत, बाबा; प�ी उडिवले ! ‘ु

कारभारणीनं हे ऐकलं अन उसळन �हणाली, ‘त�हाला स�ा वेड लागलंय ् ्ू ु ु
क� काय ? बलबल काय बोलणार ? दवेानं �याला गळा िदलाय. गात असेल ! ्ु ु
एवढं �यासाठी कासावीस कशाला होता ? ‘

आई �हणाली, ‘हसतोस काय मखा� ! त�या वयाची मलं आता हळहळ ु ु ु ू ू
ध�ंांकडे ल� दतेात. त ध�ंात ल� घातलंस तर प�कळ कमाई करशील आिण ू ु
लोक तला ’शेठ, शेठ’ �हणन तझा मान स�मान करतील, ते मला बघायच ं आहे. ु ू ु
त असा �या बलबलपढंच बसन वेळ काढलास, तर असलेली दौलत सारी ू ु ु ु ू
धळीला िमळेल !’ वािसली यावर काही बोलला नाही.ु

कारभारीण �हणाली, ‘�हणजे त�हालाही मलाचा वाण लागला �हणायचा ! ु ु
घरात एक वेडं होतं; आता दोन झाली �हण कां ? आता मला वाटायला लागलंय ्ू

बापानं कपाळाला हात लावला अन पनः �याला पैसे �ायच ंबदं केलं. असे ् ु
िक�येक िदवस गेले. मलाच ंप�यावरच ं�ेम िदवस�िदवस वाढत चाललं होतं. ु
तासन तास तो घरात बलबलपाशी बसन राहायचा, तो बोले ते ऐकायचा.् ु ु ू

एकदा �यापारी आिण हा मलगा जेवायला बसलेले होते. आई पढं बसन ु ु ू
वाढत होती. अचानक ितकडं चाललेलं बलबलच ंगाण ं�यां�या कानी आलं. ु ु
ितघेजण ते ऐकत रािहले. कधी नाही पण आज �यापा� या�या मनात िवचार 
आला, ‘हा बलबल काय बर ंबोलत असेल ? ‘ हा िवचार इतका जोरदार झाला ु ु
क�,�यापा� या�या त�डन श�द बाहेर पडले, ‘हा बलबल काय बोलतोय हे जो ्ू ु ु
कोणी मला सांगेल, �याला मी माझी अध� िमळकत दईेन !’

आई �हणाली, ‘ मला बघ. त शहाणा आहेस ! शाळेत अ�यासात उ�च ु ू
आहेस. पण हा तझा छंद िकती िविच� आहे ! तझे सवगंडी काय असे घरात ु ु
बसन राहतात ? प�यांशी चाळे करतात ? अशानं लोक तला वेड �हणतील ! ‘ ू ु

मलगा हसन �हणाला, ‘आिण तला वेडयाची आई अस ं�हणतील, होय ना ?’्ु ू ु

�यापारी �हणाला, ‘अ ंह,ं रोज�यापे�ा बलबल�या आज�या श�दांत काही ु ु
िवशेष आहे अस ंमला जाणवतं ! आज तो वेग�याच रीतीनं बोलतोय ! ‘
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वािसलीला आता राहवलं नाही. तो �हणाला, ‘बाबा, तो बलबल अस ंु ु
बोलतोय.’्

‘ मग वाईट काय वाटतंय तला ? भर�या ताटावरनं उठायला तला काही ु ु
नाही वाटत ? एवढी मी �ेमानं वाढायला बसली आहे, अन तला खाववेनास ं् ु
झालंय. त िदवस� िदवस अस ंवेडयासारखं काय करायला लागलायसं ? अर,े त ् ्ू ू
आमचा एकलता एक मलगा ! त�या बाबतीत आम�या िकती अपे�ा आहेत !’ु ु ु

एवढयात �यापारी भानावर आला. �हणाला, ‘खरचं, माझहंी डोकं च�म ्
झालं बर ंका ! प�याची भाषा कणाला कशी समजणार ? अन कोण मला ती ्ु
सांगणार ? ‘

आई �हणाली,‘पैसे उडवन बाजारातले प�ी घेतले असतील अन उडवन ्ू ू
लावले असतील. आ�ही बोल �हणन घाबरलाय ! ‘्ू ू

वािसली �हणाला, ‘अहं,ं ते तस ंघडणार नाही ! ‘

या बलबलला रानात सोडन �ाव ं! ‘ ु ु ू

वािसली �हणाला, ‘�या सग�या अपे�ा �यथ� आहेत, आई. मी तमची ु
काहीही सेवा क� शकणार नाही. उलट त�हालाच माझी सेवा-चाकरी करावी ु
लागणार आहे, याच ंमला दःख होतंय ! ‘्ु

‘अर ेवािसली, काय झालं काय ? तला एवढं दःख एकाएक� कसलं र ेझाले ? ु ु
‘ बापानं िवचारलं.

�यापारी �हणाला, ‘अर,े आज त लहान असताना आ�ही तझी सेवा करावी; ू ु
त मोठा झा�यावर त आमची करशील !’ू ू

वािसली �हणाला,‘नाही आई, मी प�ी उडिवले नाहीत ! ‘

�यापारी �हणाला, �हणजे काय ? आम�या �हातारपणी त आमची सेवा ू
नाही करणार ? हेच का त शाळेत िशकलास ?ू

बोलता बोलता �यानं मलाकडं नजर टाकली तर तो गपचीप होऊन बसला ु
होता. �या�या हातातला घास हातातच राह�न तो समोर नजर लावन बघत ू
होता. �यानं दःखाचा उसासा टाकला आिण तो पानाव�न उठला.ु
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‘नाही बाबा, थापा नाहीत. बलबल जे आता बोलला, ते ऐकलेलंच मी ु ु

‘काय समजते, सांग बर ं! ‘
वािसली �हणाला, ‘सांगतो, ऐका. �या िदवशी मी बाजाराव�न चाललो 

असताना दोन कबतर ंआपसात बोलत होती. ती �हणत होती क� उ�ा �या ु
िहर�या दवेळाच ं िशखर मोडन खाली पडणार आहे. आिण ते िशखर तस ंू
खरोखर दस� या िदवशी मोडन पडलं ते त�ही ऐकलंतच. अशीच एके िदवशी ू ुु
एका घरात एक सगरण घरटं बांधत होती तर ितला तांबट प�ी �हणाला, ताई, ु
ितथं घरटं बांध नकोस, या घराला आग लागणार आहे. अन चार िदवसांनी ते ्ू
घर आगीत जळन खाक झालं ! ते �या लाडीमीर लोहाराच ंघर ! ‘ू

‘ मग बलबल काय �हणतो, ते सांग बर.ं‘ु ु

‘सांग सांग, काय �हणतो बलबल ? अन तला कशी बलबलाची भाषा ्ु ु ु ु ु
कळली? थापा मारायला िशकलास ? ‘

‘तो �हणतो- अह,ं मला ते सांगवत नाही. मी नाही सांगणार ! ‘
‘बलबल बोलतोय ?  काय बोलतोय ? ’ु ु

�यापारी हसन �हणाला, ‘बरो�बर,घडले�या गो��ना ध�न थापा रचायला ू
चांगला िशकलायस ! आता बलबलनं काय सांिगतलं तेही त असचं बनवन ् ु ु ू ू
सांगणार , होय ना ? ‘ 

वािसली �हणाला, ‘ नाही बाबा, मी बनवन काही सांगत नाही. खरचं मला ू
प�ांची बोली समजते. ‘ 

वािसली �हणाला, ‘नाही बाबा, मी थापा मारीत नाही. मी खरचं सांगतो, मला 
प�यांची भाषा समजते ! ‘

बलबल �हणतो, ‘ मलगा आई-बापांची सेवा करणार नाही. उलट आई-ु ु ु
बापांनाच तो आप�या चाकरीत राबिवणार आहे ! आई-बाप �याचे चाकर �हणन ू
हातात लोटा घेऊन �याचे पाय धतील, आई �याचे पाय पसेल ! हे ऐकन ु ु ू
कोण�या मलाला वाईट वाटणार नाही ? ‘ु

‘प�हा थापा ! ’ु
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वािसली �हणाला, ‘ मी खोटं नाही सांिगतलं. मला बलबलची बोली समजते. ु ु
तो जे बोलला तेच मी त�हाला सांिगतलं.’ु

त�हाला सांगतोय !’ु
‘ मखा�, �यापा� यानं रागानं मलाचा कान ध�न िपरगळला आिण तो �हणाला, ू ु

अशा त�या थापा जर कदािचत राजा�या कानावर गे�या तर फकट आमच ं्ु ु
मरण ओढवेल. कठं चोरी झाली, दरोडा पडला, खन झाला आिण एखा�ा ु ू
प�याच ं नाव घेऊन त अम�यानं चोरी केली, तम�यानं खन केला अस ंू ू
बडबडायला लागलास, तर ती माणस ंआ�हाला िजवतं ठेवणार नाहीत. छीः, हे 
िबलकल चालणार नाही !’ू

�याच िदवशी �यापा� यानं वािसलीला घरात क�डन ठेवलं अन �या�यावर ्ू
स� पहारा ठेवला. आिण दोन वेळा जेवायलाही िदलं नाही. �हणाला, ‘खोटं 
खोटं सांिगतलं अस ंसांग आिण पनः प�यां�या नावावर खोटया गो�ी बोल ु ू
नकोस ! ’

‘कठं िशकायला गेला होतास त प�यांची भाषा ?’ु ू
‘ मला प�यांनीच िशकिवली !’
बाप �हणाला, ‘प�हा खोटं ! प�यांनी माणसांना आपली बोली कधी ु

िशकवली आहे ? या घरात राहायच ंअसेल तर हे अस ंखोटं बोलण ंमला 
चालणार नाही !’

आईनेही तसेच उ�ार काढले. �या रा�ी आई-बापांनी दोघांनी िवचार क�न 
ठरिवलं क� हा वेडयासारखा बोलणार अन आ�ही गो�यात येऊ; �यापे�ा याला ् ्
आप�यापासन दर क�न दवेा�या दयेवर कठं लांब सोडन �ाव.ं �यांनी तशी ू ु ूू
तयारी केली आिण एके िदवशी रा�ी वािसली गाढ झोपेत असताना �याला 
उचलन सम�िकनारी नेलं. ितथं एक होडी �यांनी तयार ठेवली होती. ित�यात ू ु
�याला मऊ अथं�णावर टाकलं आिण होडी सम�ात लोटन िदली. जड ु ू
अतंःकरणानं आिण रडत रडत दोघे घरी परत आले. �हातारपणापय�त मलगा ु
नाही �हणन रडणारी ही माणस;ं झाले�या मलाचा आप�याला �ास होईल, ू ु
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घरा�या वर�या माडीची िखडक� उघडी िदसली. कारभारीण �हणाली, 
‘घाई-गडबडीत मा�याकडन िखडक� उघडी रािहली वाटतं.माझी चांदीची ू
भांडी चोरानं चोरली तर नाहीत? ‘ 

आपण गो�यात येऊ, अशा भीतीला बळी पडन �वाथा�पायी मलाला कायमचा ू ु
सोडन दऊेन मोकळी झाली !ू

दोन-तीन िदवसात गावात वािसली कणाला िदसला नाही, भेटला नाही. ु
आई-बापांकडं मलांनी चौकशी केली. आई रडत होती. रडत रडत �हणाली, ु
‘तीन िदवस झाले, कठं नाहीसा झाला. कठं जगंलात गेला अन अ�वलानं मारलं ्ु ु
क� काय कणास ठाऊक ! ‘ ितनं शोकानं डोकं आपटलं, छाती िपटली, आकांत ु
केला अन पढं थंड झालं. लोक समजले, वािसली िबचारा जगंलात मारला ् ु
गेला!’

वािसली गेला, बलबल गेला आिण हळ हळ �यापा� याच ं भा�यही गेलं. ु ु ू ू
वष�भरात �याची िमळकत अध� झाली. �याची चार गलबतं होती, ती सव��या 
सव� सम�ात बडाली. दसर ंवष� सपंाय�या आतच उरलेली िमळकत दखेील ु ु ु
खलास झाली. घरदार िवकन टाकाव ंलागलं आिण गाव सोडन धदंा शोधीत ते ू ू
दोघे गावोगाव िफ� लागले.

अशी िक�येक वष� लोटली आिण वािसली नावाचा एक मलगा आप�या ु
गावात होता, हे स�ा लोक िवस�न गेले.ु

पण बलबलला माजरानं खा�लं न�हतं. �यानं िपजंरा तोडन उघडया ्ु ु ू
िखडक�तन तो पसार झाला होता. उडत उडत तो सम�ात वाहत चालले�या ू ु

�यापारी �हणाला, ‘बर ं झालं, पीडा गेली. �या�यामळंच आपलं पोर ु
आप�याला गमवाव ं लागलं ! ’ कारभारीण �हणाली, अपशकनी पाख� ! ु
मांजरीनं खाऊन टाकलं असलं पािहजे. ’

लगबगीनं दोघांनी वर जाऊन कपाटं अन पेटया तपास�या तर सतळीचा ् ् ु
तोडास�ा गेला न�हता. सगळं िजथं जस ंहोतं तसचं होतं. फ� बलबलाचा ु ु ु
िपजंरा उघडा पडला होता आिण बलबल उडन गेला होता.ु ु ू
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आिण झालं तसचं. थोडयाच वेळात एक मोठं जहाज समो�न येत असलंलं ्
िदसलं. ते िदसताच वािसलीनं आप�या अगंातला शट� काढला आिण वर 
हातात ध�न हवेत फडफड क�न दाखव लागला. गलबता�या क�ानानं ते ू
पािहलं. �यानं गलबत होडी�या जवळ आणलं आिण वािसलीला वर उचलन ू
घेतलं. बलबल उडन पनः वािसली�या खां�ावर बसला. वािसली भकेजला ु ु ू ु ु
होता,तहानलेला होता. क�ानानं �याला खाऊ-िपऊ घातलं. मग िवचारलं, 
‘गलबतातन त एकटाच वाचलास ? तमच ंगलबत कठं बडालं ? िकती िदवस ू ू ु ु ु
झाले ? ‘

होडीत झोपले�या वािसली�या शेजारी जाऊन बसला होता. �यावेळी पहाटेचा 
वारा सटला होता आिण सय� उगव�या�या बेतात होता. सय� उगवला आिण ु ू ू
�याचे िकरण सम�ा�या लाटांवर नाच लागले. वािसली जागा होऊन पाहतो, तो ु ू
चह� बाजला पाणीच पाणी ! सम�ा�या लाटांवर होडी एकसारखी वर खाली होत ू ु
होती. �णात वर आकाशात, तर �णात खाली पाताळात ! तो घाब�न गेला. 
तेवढयात �या�या खां�ावर बलबल बोलला, ‘वािसली, मी त�या बरोबर आहे, ् ु ु ु
घाब� नकोस. आ�ा थोड�याच वेळात तला मदत येऊन पोचेल. ‘ ु

क�ानाला बलबलिवषयी वािसलीनं सांिगतलं ते खर ं वाटलं नाही; पण ु ु
�या�या आई-बापांनी तेवढयावर �याचा राग धरला ते �याला आवडलं नाही. तो ्
�हणाला, ‘लहान मलं अशा ग�पा-गो�ी सांगत असतात,�यात रागवायच ंकाय ु
एवढं ? पण एक मी सांगतो, मा�या या गलबतावर मा� त अस�या ग�पा हाण ू ू
नकोस ! चल, आता त मा�यापाशीच रहा. ‘ ू

क�ानाला वाटलं, एखा�ा गलबतात�या माणसांपैक�च हा एक असावा. पण 
वािसलीनं आपली खरीखरी गो� �याला सांिगतली; आिण �हणाला, ‘ मी या ु
होडीत कसा आलो ते मला काही माहीत नाही. मी जागा झालो ते�हा होडीत 
आहे अस ंमला िदसलं आिण घाबरलो. पण या बलबलनं मला सांिगतलं क� एक ु ु
गलबत आता त�याकडं येतंय आिण �हणन मी खण केली. ‘्ु ू ू

वािसली तरी कठं जाऊ शकत होता ? तो क�ाना�या जवळ रािहला. क�ान ु
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एके िदवशी बलबल बोलला, ‘आज क�ानाचा चांदीचा पेला चोरीला जाणार ु ु
आहे !’ दस� याला कणाला ते समजलं नाही; पण वािसलीला समजलं. पण तो ुु
काही बोलला नाही. क�ानानं अशा गो�ी बोलाय�या नाहीत अस ंसांिगतलं होतं 
ना ? आिण खरचं, क�ानाला आपला चांदीचा पेला सापडेना. �यानं खप ू
शोधाशोध केली; पण िमळाला नाही. दस� या िदवशी बलबल पनः बोलला, ‘पेला ु ु ुु
परत येणार. चोराला प�तावा झालाय.’

क�ानाला आ�य� वाटलं.�यानं वािसलीला िवचारलं, ‘तला र ेकस ंपेला परत ु
येणार हे कळलं ?‘ वािसलीनं सांिगतलं, ‘बलबल बोलला. ‘ु ु

‘का र,े पहाटेचाच आलास ? बर ंवाटत नाही ? ताप-बीप आलाय काय ? ‘्
वािसली �हणाला, ‘तस ंकाही नाही. माझी त�येत चांगली आहे. पण मी 

त�हाला सांगायला आलोय क� आपण �या िदशेला चाललोय, ितकडं फार मोठं ्ु
तफान होणार आहे. �हणन आपण जवळ�या बदंराकडंच गलबत वळवाव.ं‘ु ू

‘ह,ं हे तला त�या बलबलनंच सांिगतलेलं िदसतंय. पण तझी ही चे�ा ्ु ु ु ु ु
मा�यापढं नाही चालायची. मी चाळीस वष� गलबत चालवतो आहे, सम�ा�या ु ु
हवेची मला परपेर मािहती आहे. आज तर तफान होणारच आहे. जा, तझ ंकाम ु ू ु ु
कर. ‘

 वािसलीला वाटलं, ही गो� क�ानाला सांगायला काही हरकत नाही. �याला 
आनंदच वाटेल. �हणन �यानं तस ं क�ानाला सांिगतलं. आिण खरचं �या ू
िदवशी स�ंयाकाळी टेबलावर क�ानाला �याचा पेला ठेवलेला िदसला.

क�ानानं ते ऐकलं; पण पढं ते तो िवस�न गेला.ु
असे प�कळ मिहने लोटले. गलबताचा �वास चालच होता. एवढयात एका ्ु ू

पहाटे क�ाना�या खोली�या दारावर टकटक आवाज झाला. �यानं िवचारलं, 
‘कोण आहे ? ‘

‘ मी वािसली. ‘

जे काय �या�याकडन क�न घेईल, ते तो क� लागला. काही िदवसांतच ू
क�ानाच ंमलासारखं �या�यावर �ेम बसलं.ु
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‘पण...... ‘
‘पण बीण काही नाही. त�या या गि�प�पणावर िव�ास ठेवन मी माझा र�ता ु ू

बदलेन तर मा�या शहाणपणाची तारीफच होईल ! लोक मला हसतील. तफान -ु
िबफान काही होणार नाही.’ अस ं�हणन �यानं केिबनच ंदार बदं केलं.ू

‘तीन कावळे गेले सात मिहने राजाला रा�ंिदवस सतावताहेत. िदवसा अन ्
रा�ी एकसारखे काव काव क�न �या�या भोवती िफरताहेत. �यामळे गेले सात ु
मिहने �यांना झोप नाही. कठंही गेलं तरी ते �यांना सोडत नाहीत ! ‘ु

गलबत पढे-पढे बराच वेळपय�त चाललं. स�ंयाकाळ झाली अन हवेत एकदम ् ्ु ु
फेर पडला. वारा जोराचा वाह� लागला आिण गलबत हाल-डोल लागलं. लाटा ू ू
ड�गरासार�या उसळ लाग�या. रा�ीचा अधंार पड लागला आिण गलबत ू ू
सभंाळण ंकठीण होऊ लागलं. एक शीड तटलं. दोन होडया िनसटन पड�या ्ु ू
आिण कसबंस ंक�न क�ान गलबताला एका जवळ�या बदंराकडं घेऊन गेला.

‘कणालाही हे कावळे दाद दते नाहीत. कशानेही ते मरत नाहीत. जा�यातही ु
‘ मग ितरदंाजांकडन बाणांनी �यांना मा�न का टाकत नाही ? ‘ू

आणखी अनेक वष� गेली. वािसली त�ण झाला होता. गलबत हाक�या�या 
िव�ेत तो �वीण झाला होता. अनेक दशेांचा �वास �यानं केला होता. असा 
�वास करीत करीत एका मोठया बदंराला �याच ंगलबत लागलं. परदशेी गलबत ्
बघन चार माणस ंतातडीनं �या गलबतावर चढली. �यांनी क�ानाला गाठलं ू
आिण िवचारलं, ‘तम�या गलबतावर कोणी वै�-हक�म आहे कां ? आ�ही ु
इथ�या राजाचे दत आहोत. ‘ू

‘असला कसला िविच� रोग ? ‘

‘कां बर ं? ‘
‘तसे प�कळ आहेत, अगदी नामांिकत आहेत; पण काही उपयोग नाही ! ‘ ु

क�ान �हणाला, ‘ वै� हक�म कोणी नाही बवा. पण वै�-हक�म कशाला हवा ु
त�हाला ? तम�या या मोठया शहरात वै�-हक�म कोणी नाहीत ? ‘्ु ु

‘आम�या महाराजांना जो रोग झाला आहे, तो फार िविच� आहे ! ‘
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क�ान �याची खप समजत घाल लागला; पण वािसलीनं ऐकलं नाही. तो ू ू ू
राजदतांबरोबर राजवाडयात गेला. राजा�या खोलीत �याला ने�यात आलं. ्ू
ितथं वािसलीला िदसलं, क� राजा एका आरामखच�त आपलं डोकं ध�न ू
बसला आहे. थकवा आिण जागरण ंयांनी तो हैराण होऊन गेला होता. िखडक� 
बदं होती; पण ित�यापढं काव�यांचा इतका जोरजोराने आवाज होत होता क�, ु
काही दसरा आवाज कानातच िशरत न�हता.ु

सापडत नाहीत. स�ेचाळीस वेळा राजानं आपला महाल बदलला; पण 
ितत�या वेळा काव�यांनीही आपली जागा बदलली. बस, रा�ंिदवस काव काव 
काव स� आहे !’ु

वािसली हे सार ंऐकत होता. तो �हणाला, ‘रा�ं िदवस ? ‘
‘हो, रा�ंिदवस ! राजाला �णभर उसतं होऊ दते नाहीत. राजा िजवाला 

अगदी वैतागन गेलाय. आज �यानं दवडंी िपटायला लावली आहे क� जो या ्ू
काव�यां�या प�ंयातन मला सोडवील, �याला मी माझ ं अध� रा�य दईेन. ू
‘एवढयात बलबल काही बोलला. वािसलीनं ते ऐकलं. तो दतांना �हणाला, ् ु ु ू
‘राजा बोलतो ते खर ंकरतो कां ? ‘ 

दत �हणाला, ‘हो, राजा जे वचन दतेो ते खर ंकरतो. �याला जो बर ंकरील ू
�याला जाहीर केलेलं इनाम िमळेल. पण यात एक जोखीम मा� आहे. जर का 
राजा �या वै�-हक�माकडन बरा झाला नाही, तर राजा असा सतंापेल क� �याच ंू
डोकंच तो उडवील ! पण सांगा, तम�या गलबतावर असा कोणी वै�-हक�म ु
आहे ? ‘

क�ान ओरडला,‘असलं मख�पणाच ंसाहस कर�याची काही ज�र? त काय ू ू
वै� हक�म आहेस? मकाटयानं आप�या कामाला जा.‘्ु

वािसली �हणाला, ‘इथं वै�-हिकमाच ंकाम नाही. ‘

राजदतांनी जवळ जाऊन राजाला काय सांिगतलं ते आिण राजा �यांना ू

पनः बलबल काही बोललं. वािसलीनं ते ऐकलं. �हणाला, ‘ मी येतो राजाला ु ु ु
बर ंकरायला ! ‘
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एवढं बोलताच दोन कावळे एका िदशेनं अन एक कावळा दस� या िदशेनं ् ु

अस ं�हणन �यानं िखडक� उघडली. बाहेर कावळे ’काव काव’ करीत होते. ू
राजानं िखडक�त जाऊन �हटलं, ‘हे काव�यांनो, माझ ंऐका. तम�या त�ारीचा ु
मी �याय दतेो. ‘ 

 अस ं�हणताच ते सगळे कावळे शांत झाले. मग राजा �हणाला,‘मी िनण�य 
दतेो क� मलगा �या�या आईचा ! ‘ु

तो राजाला �हणाला, ‘ महाराज, हे कावळे आप�याकडं �याय मागायला 
आले आहेत. त�हीच �याय करावा असा �यांचा आ�ह आहे, �हणनच ते इतके ु ू
िदवस आप�या दाराशी ओरडा करताहेत. आपण जो िनण�य कराल तो �यांना 
कबल आहे. ‘ू

राजा �हणाला, ‘पण मामला काय आहे ? ‘
वािसलीनं सांिगतलं, ‘या ितघांपैक� एक नर कावळा आहे, दसरी मादी आहे ु

आिण ितसरा �यांचा मलगा कावळा आहे. आई अन बाप यां�यात वाद पडलाय, ्ु
क� हा मलगा कणाचा ? बाप �हणतो माझा, मादी �हणते माझा. आता त�ही ु ु ु
�यांचा �याय करा. ‘

राजानं िवचारलं, ‘पण तला ते कस ंकळलं ? त थापा तर मारीत नाहीस ? ‘ु ू

काय बोलला ते दर उ�या रािहले�या वािसलीला ऐक आलं नाही. अशा ूू
ग�गाटात राजाशी बोलायच ंतरी कस ं? ‘काव काव’ करीत असलेले कावळे 
�या�या नजरलेा पडले. काव�यांना िदसलं, क� कणी तरी आपलं बोलण ंकान ु
दऊेन ऐकत आहे. ते�हा ते जवळ येऊन थोडया हल�या आवाजात ’काव काव’ ्
क� लागले. वािसली आता जरा जा�त ल� दऊेन ऐक लागला. कावळे अिधक ू
हलका आवाज क�न ’काव काव’ क� लागले. वािसलीनं �यां�या ’काव काव’च ं
बोलण ंऐकलं; आिण िखडक� बदं क�न तो राजापाशी आला. आता काव काव 
बरीच कमी आली होती, �हणन राजाशी बोलण ं�याला श�य झालं.ू

वािसली �हणाला, ‘ मला प�यांची भाषा कळते. आपण �यांचा �यायिनवाडा 
करा. ‘ 
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आता राजा के�हा जागा होणार ? सगळे वाट बघत रािहले. राजा नऊ िदवस 
आिण नऊ रा�ी झोपला. तोवर इकडं क�ान वािसलीची वाट पाहत थांबन ू
रािहला होता. �याला वाटलं, वािसलीच ंडोकं राजानं उडवलं; आिण आता 
आपली धडगत नाही. �यानं ताबडतोब भीतीनं गलबत हाकारलं आिण तो 
िनघन गेला.ू

नऊ िदवस परते झा�यानंतर राजानं एकदा डोळे उघडले �यावेळी वजीर ु
�या�या समोर आला. �हणाला, ‘ महाराज, कावळे गेले. ‘

राजा अजन परता श�ीवर आला न�हता. �यानं िवचारलं, ‘कठं गेले ? त�ही ू ु ु ु ु
कोण ? कावळे आहात ? काव�यांसारखे का ओरडता ? ‘

उडन गेले. दोन काव�यांपैक� एक मादी आिण दसरा ितचा मलगा असला ू ुु
पािहजे. सगळीकडं शांत शांत झालं. अशी शांती गेले सात मिहने अन साडे-तीन ्
िदवस कणा�या अनभवाला आली न�हती. शांती पसरताच राजा एकदम ु ु
कोसळन जवळ�या पलंगावर पडला आिण पड�या पड�या तो झोपी गेला. ू
बघायला आलेले सगळे हळहळ माग ंमाग ंसरकले. प�कळ िदवसांत राजाला ू ू ु
अशी झोप िमळाली.

वजीर �हणाला, ‘आ�ही सगळे जे करतोय तेच ! ‘ �हणजे माशा मारण.ं ्
वािसलीला आळशी राहण ंपसतं न�हतं. पण काय करणार ? कोणी �याला 
जाऊच दईेनात- राजा जागा होईपय�त !

वािसली �हणाला, ‘पण मी इथं राह�न क� काय ? ‘ 

दस� या िदवशी सकाळी तो परता श�ीवर आला. �याला सगळं आठवलं. ु ुु
काव�यां�या तडा�यातन आपण सटलो ते �याला आठवलं. आपण कसे बर ेू ु

वािसली जायला िनघाला. ते�हा वजीर �हणाला, ‘ महाराजां�या 
ह�कमािशवाय तला जाऊ दणेार नाही. थोडा थांब.‘ु ु

सवा�नी राजाला समजावलं क� आ�ही कावळे नाही, आ�ही काव काव करीत 
नाही, आपण झोपी गेला होता वगैर ेवगैर.े हे ऐकत-ऐकत राजा पनः झोपी गेला. ु
इत�या मिह�यांची झोप साठली होती ती �याला डोळे उघडच दईेना.ू
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वािसली आप�या आई-बापांना भेटायला अितशय उ�कंिठत झाला होता. 
�यानं आप�या बायकोला आपली पव�ची सव� हक�कत सांिगतली होती आिण ू
आप�याबरोबर सतत िम� �हणन असले�या बलबलाचीही ितला ओळख ू ु ु
क�न िदली होती.

नोकर लोकांनी वािसलीला राजासमोर आणन उभ ं केलं. राजा आता ू
ताजातवाना झाला होता, खप आनंदात होता. वािसलीला बघन कत�तेने ृू ू
�याच ं अतंःकरण इतकं भ�न आलं क� �यानं �याला िमठीच मारली. तो 
वािसलीला �हणाला, ‘मला,त मला जीवदान िदलंस. मी जगातन उठन चाललो ु ू ू ू
होतो. त दवेदतासारखा आलास अन मला वाचिवलंस. मी जाहीर केलं ्ू ू
�या�माणे मा�या रा�या�या अधा� भाग आता तझा आहे. त �या भागाचा राजा; ु ू
मी या भागाचा राजा. पण एवढयानं मा�या मनाच ंसमाधान होत नाही. माझी ्
एकलती एक मलगी, ित�याशी तझ ंमी ल�न क�न दणेार आहे.‘अस ं�हणन ु ु ु ू
�यानं आप�या मलीला आणिवलं. राजा�या सग�या कटंबानं इतके िदवस ु ु ु
वािसली ितथं रािह�यामळं �याला बिघतलंच होतं. जरी �या�याशी ��य� ु
कोणी बोललं न�हतं, तरी राजाचा फार िदवसांचा रोग घालवन राजाला सख ू ु
िद�याब�ल �या सवा��या मनात वािसलीब�ल कत�ता आिण �ेम उ�प�न ृ
झालं होतं. सवा�नी �या ल�नाला मनापासन आशीवा�द िदले.ू

काही िदवसांनी राजाचा हा जावई आप�या बायकोला घेऊन राजा�या 
गलबतातन सफरीवर िनघाला. प�कळ दशे �यांनी पािहले आिण िफरत िफरत ू ु
वािसली आप�या मळ ज�मभमीला येऊन पोचला. आता �याचा पोशाख ू ू
राजकमाराचा होता. �याला वािसली �हणन कोण ओळखणार ? राजकमार ु ू ु
आिण राजकमारी �हणन सगळीकडं �यांच ं�वागत झालं.ु ू

आप�या गावात तो िशरला आिण आप�या घराकडं गेला; पण ितथं �याचे 

सटलो ? आठवता आठवता वािसलीची �याला आठवण झाली आिण �यानं ु
ह�कम िदला. तो त�ण मलगा कठं गेला ? ‘तो गलबतावर िनघन गेला का ? ू ु ु ू
�याला ताबडतोब मा�या समोर आणा, जा, पळा ! ‘
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आई-बापांनी बलबलपढं हात जोडले आिण �हणाले, ‘प�या, त�या इतक� ु ु ु ु

�यानं �या दोघांना दो�ही हातांनी धरलं आिण आप�या खोलीत नेलं. 
आपला पोशाख उतरला. �हातारा आिण �हातारी चिकत होऊन पाहत होती. 
�यानं ’मी तमचा वािसली �हणन ओळख िदली. �हातारीनं �या�या डा�या ु ू
खां�ावर असलेला काळा तीळ बिघतला आिण ितची खा�ी पटली. राजकमारी ु
आली. ित�याशी वािसलीनं दोघांची ओळख क�न िदली.

�याच वेळी बलबलचा गोड आवाज सवा��या कानी पडला. तो वािसली�या ु ु
खां�ावर बसन काही गात होता. वािसली आिण बलबल दोघे िजवतं ू ु ु
आप�याला भेटले ! वािसली �हणाला, ‘बाबा, आई, या बलबलनंच माझ ंसतत ु ु
र�ण केलं अन मला इथवर आणलं.‘ ्

आईबाप न�हते. �याला अितशय दःख झालं. ते कठं गेले हे कणालाच माहीत ु ुु
न�हतं. इत�या वषा�त जनी माणस ंगेली होती आिण नवीन माणसांना पव�ची ु ू
काही मािहती न�हती. दःखी अतंःकरणानं वािसली एका धम�शाळेत उतरला. ु
धम�शाळेत जी माणस ंनोकरीला होती, ती �यां�या तैनातीला लागली. कोणी 
�यां�या खा�या-िप�याकडं बघ लागलं, तर कोणी इतर सखसोयीकडं. बाहे�न ू ु
आ�यानंतर वािसलीचे पाय धवायला एक �हातारा पढं झाला. आिण भांडयात ्ु ु
गरम पाणी घेऊन �यानं �याचे पाय धतले. एक �हातारी हातात टॉवेल घेऊन ु
उभी होती. ितनं �याचे पाय पसले आिण ते अदबीनं बाजला उभे रािहले. ु ू
�हातारी पाय पसत असताना ित�या हातावरची ग�दलेली अ�र ंवािसली�या ु
नजरलेा पडली होती आिण तो काही आठव�याचा �य�न करीत होता. एकदम 
�याला काही आठवलं आिण तो �या �हातारीसमोर जाऊन उभा रािहला अन ्
ित�याकडं पाहत रािहला. हळहळ �याला ओळख पट लागली आिण �यानं ू ू ू
’आई’ �हणन आप�या आईला िमठी मारली ! ू

होय, ती �याची आईच होती आिण तो �हातारा �याचा बापच होता. बलबल ु ु
बोलला होता. �या�माण ंनशीबात होतं ते घडलं. बापानं मलाचे पाय धतले ु ु
आिण आईनं पसले !ु
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स�ा अ�कल आम�यात नाही, त�याइतकं �ेमही आम�यात नाही. आ�ही ु ु
आमची कातडी बचाव�यासाठी पोट�या पोराला दया�त ढकललं; पण त �याला ू
वाचवलंस अन इथवर इत�या वषा�नी घेऊन आलास. प�या र ेप�या, आ�हाला ्
माफ� कर, आ�हाला माफ� कर ! ‘

�हातारा आिण �हातारी दोघां�या डो�यांतन टपटप अ� पडले. ते ू ू
आनंदाचे होते.

बलबल गातच होता. आईनं िवचारलं, ‘काय र ेतो बोलतोय ! ‘ु ु

(भाऊ धमा�िधकारी : दशेोदशेी�या लोककथा [भाग ८])

वािसली �हणाला, ‘तो �हणतोय, यापढं त�हाला कसलंही दःख येणार नाही. ु ु ु
तमचे िदवस सखात जातील. मलगा आिण सन तमची सेवा करतील. ‘ ु ु ु ू ु
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िख�न झालेला तेपागाल नाराजीनंच जगंलाम�ये गेला. झाडा-झडपांतन ू ु ू
वाट काढत काढत पढं गेला. �याला वाटेत एक मोठी गहा लागली. गहे�या दो�ही ु ु ु
बाजनंी व�न पा�याचा �वाह वाहत येत होता. म�ये फ� कोरडा र�ता होता. ू
हा मलगा या र��याव�न चालत चालत खप आतम�ये गेला. गहे�या आतम�ये ु ू ु
खप अधंार होता. तरीही तेपागाल तसाच चालंत रािहला. बरचं अतंर गे�यानंतर ू ू
�याला एक िविच� प�ी िदसला. ‘जतंग-तंगकम�’ अस ंया प�याच ंनाव होतं. तो ु ु ू

4.51. yaak

ितबेटम�ये अपापेक आिण ज�म नावाचे व� जोडपे राहत होते. �यांना तीन ृू
मलगे होते. ग�पासांब�, तेपागाल आिण डागेसांब� अशी या ितघांची नाव ंु ू
होती. हे व� जोडपे खप �ीमंत होतं. �यांनी आप�या सपं�ीचे दोन भाग केले. ृ ू
एक वाटणी ग�पासांब�ला िदली. तर दसरा िह�सा डागेसांब�ला िदला. ु
तेपागालला काहीच िदलं नाही. तो आप�या आई-विडलांकडे गेला. ू
आप�याला सपं�ीचा िह�सा द�ेयाची मागणी केली. परतं आई-विडलांनी ु
काही द�ेयास नकार िदला.

या घटनेमळं तेपागालला खप वाईट वाटलं. तो िनराश झाला. आप�याकडं ु ू ू
काहीही सपं�ी नाही. काही खायला, �यायला नाही. अशा प�रि�थतीत इथं 
राह�यात काय अथ� ? �यापे�ा दर कठं तरी जाव ंआिण कमवन खाव,ं असा ु ूू
िवचार क�न तेपागाल घर सोडन गेला. जा�यापव� तो मोठया दवेाकडं गेला. ्ू ू ू
�याला िवचारलं, ‘आई-विडलांनी मला सपं�ीतील वाटा न द�ेयाच ं कारण 
काय? हा वाटा कधी िमळेल ? हे तच सांग. ‘दवे �हणाला,‘तला �यां�या ू ु
मालम�ेतील िह�सा कधीच िमळणार नाही. मग तेपागाल आ��याकडं गेला ू
अन �हणाला,‘मला मा�या आई-विडलां�या सपं�ीतील वाटा िमळेल क� नाही ्
ते सांग.‘ अन आ��यानं वा� या�या �पातन सांिगतलं, ‘नाही, तला ् ू ु
�यां�याकडन काहीही िमळणार नाही.’ू
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आप�या �चडं मोठया अडंयावर बसला होता, तेपागालला ती जागा, तो प�ी, ् ् ू
ते �चडं अडंं सगळंच पाह�न खप नवल वाटलं. �या प�याला �यानं िवचारलं,‘या ू
अशा आडजागेत तला खायला तरी काय िमळतं ?’ु

प�ी �हणाला, ‘मी तांदळ खातो.’ू

प�ी उ�रला, ‘इथं मा�या खा�यासाठीही तांदळ िश�लक नाहीत. बाहेर ू
जाऊनच मला अ�नाचा, तांदळाचा शोध �यावा लागणार आहे. परतं या तीन ु
अडंयांवर मी बसलो आहे. �यांना उबवतोय. आता तांदळ आण�यासाठी मी ् ू
इथन उठलो तर ही अडंी थंड पडतील आिण खराब होतील. �यामळं मी बाहेरही ू ु
जाऊ शकत नाही.’

तेपागोल �हणाला,‘या अडंयांना उबदार ठेव�याच ंकाम मी करतो. त बाहेर ्ू ू
जा, अन तांदळ आण.’् ू

‘गेले अनेक िदवसांपासन मी उपाशी आहे. सारखा चालतोय. मला खप भक ू ू ू
लागली आहे. मला त थोडेसे तांदळ दऊे शकशील का ?‘ तेपागालनं िवचारलं.ू ूू

थोडयाच वेळात प�ी तांदळ घेऊन आला आिण �यानं तेपागालला ते ् ूू
खायला िदले. अडंयांकडं ल� जाताच �या प�या�या ल�ात आलं, या मलानं ् ु
काहीतरी गडबड केली. अडंयांचा वरचा भाग खाली िदसतोय. प�ी खप ् ू
रागवला आिण भर�कन दरवर उडन गेला.्ु ूू

प�ी तांदळ आणायला बाहेर पडला आिण तेपागाल अडंी उबवत गहेत ू ुू
बसला. थोडया वेळानं �यानं अडंी उ�सकतेने िनरखन पािहली. मग हातात ् ु ू
घेऊन तो पाह� लागला. ठेवताना तो प�ाची सचना िवसरला अन वरची बाज ्ू ू
खाली क�न �यानं अडंी ठेवली.

तो प�ी बाहेर जायला तयार झाला. जाताना तेपागालला �हणाला,‘ही अडंी ू
कशीही उबव चालतील, पण ही वरची बाज कधीही खाली करायची नाही, हे ू
प�कं �यानात ठेव.’ तेपागाल �हणाला, ‘ठीक आहे, �या अडंयांना मी �पश�ही ्ू
करणार नाही. फ� हात वर ध�न उब दते राहीन, �हणजे वरची बाज खाली ू
होणार नाही.’

आता �या गहेत तो मलगा एकटाच रािहला होता. एकटेपणामळं �याला रडच ु ु ु ू
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�यानं अखेरच ंअडं फोडलं. �यातन काळी मादी याक बाहेर आली आिण ती ू
सरळ पा�यात गेली. मलगाही �या याकपाठोपाठ गहे�या बाहेर आला. याकला ु ु
पकड�यासाठी हातात एक मोठी दोरी �यानं ठेवली. �वाहा�या काठावर मादी 
याक पा�या�या बाहेर येईल �हणन तेपागाल वाट पाहत बसला. असाच ू ू
वष�भराचा काळ लोटला. हे सपंण� वष� याक पा�यात डबक� मा�न बसली होती, ू ु
तर तेपागाल ितला पकड�यासाठी काठावर बसन होता. एक वषा�नंतर याकनं ू ू
पा�यातन थोडंस ं डोकं वर काढलं. तेपागालनं मोठया िशताफ�नं याक�या ्ू ू
डो�यात दोरी अडकवली. आिण ितला बाहेर काढन घरी घेऊन आला. वषा�नं ू
याकला एक बछडा झाला. तेपागालला याकच ं दध आिण तप भरपर िमळालं. ू ू ूू
�यामळं तेपागाल हळ हळ �ीमंत झाला. तीन वषा�त याकला आणखी तीन ु ू ू ू
बछडे झाली आिण तेपागालचा �यवसायही वाढला.ू

तेपागाल परत आ�याचे आिण �या�याकडे याक अस�याची मािहती ू
आपपेकला समजली. तो आिण �याचे आणखी दोन मलगे तेपागालकडे आले. ु ू
सगळे एक� आनंदात राह� लागले. नाच,गाऊ लागले. �ा�यांपासन आप�याला ू ू
दध, तप अस ंबरचं काही िमळ लागलं याचा �या सवा�ना खप आनंद झाला. ू ू ूू

फटलं. आता आपण काय कराव,ं हे �याला समजेना. तो िवचार करत बसला. ु
’सगळे �हणतात दवे खप दयाळ आहे, सकंटात सापडले�यांना मदत ू ू
करतो.कदािचत तो आप�याही मदतीला धावन येईल. या अडंयातनच कोणी ू ू
तरी बाहेर येईल, अस ं�याला वाटलं. �यानं एक अडंं हातात घेतलं आिण दवेाची 
�ाथ�ना केली, दवेा, या अडंयातन बाहेर येऊन मला मदत कर. तेपागालने ् ू ू
आप�याकड�या काठीनं एक अडंं फोडलं. �यातन पांढरा याक बाहेर ू
आला.अन तो च�क उडत उडत दवेाकडं िनघन गेला. तेपागालनं दसर ंअडंं ् ू ू ु
फोडलं. �यातन लाल याक बाहेर आला अन तो उडत उडत जगंलात�या ्ू
आ��याकडं गेला. आता मा� मलगा रडायला लागला.एकच अडंं रािहलं होतं. ु
�यातन आप�याला मदत करणार ंकोणी बाहेर याव,ं अशी �ाथ�ना तेपागालनं ू ू
दवेाकडं केली.



 गो���या गुहेत   ।   489 

paSau paHyaa/cyaa gaaeVoa_

4.52. Baagyavaana paHaa_4.52. Baagyavaana paHaa_4.52. Baagyavaana paHaa_

फार फार वषा�पव� एका गावात एक लाकडतोडया रहात होता. ्ू ू
लाकडतोडया फार क�ाळ आिण �ामािणक होता. रोज सकाळी उठायचा, ्ू ू
आघंोळ करायचा. हात जोडन दवेाला नम�कार करायचा. दवेा, कटंबा�या ू ु ु
उदरिनवा�हासाठी मला व�तोड करावी लागते. स�ीची शोभा वाढिवणारी झाडे ृ ृ
तोडतांना मला फार दःख होते. परतं गरजेपे�ा जा�त झाडे मी कधीच तोडत ुु
नाही. काही कमी जा�त चक झाली तर मला माफ कर ! दवेाजवळ असा ू
माफ�नामा मागायचा ! बायकोने िदलेला डबा �यायचा आिण जगंला�या िदशेने 
चालत रहायचा ! असा हा लाकडतोडयाचा िन�यनेम होता. ्ू

एके िदवशी लाकडतोडया जगंलात गेला. कामाला सरवात केली. ्ू ु
म�या�हापव�च लाकडतोडयाला थक�यासारखे वाटत होते. तास-दोन तास ्ू ू
काम के�यानंतर िव�ांतीसाठी झाडाखाली बसला. आिण काही वेळातच 
झाडाखाली झोपी गेला. समोर�या झाडावर एक सदंर प�ी बसला होता. ु
िकडिकडीत शरीरय�ी�या थकले�या लाकडतोडयाला पाह�न प�याला वाईट ्ू
वाटले. िबचारा लाकडतोडया िकती क� करतो. �ामािणकपणे राहतो. ्ू
िदवसभर उ�हात काम करतो. अशा माणसांना थोडीफार मदत केली पािहजे 
असा िवचार करीत प�ी लाकडतोडया�या बाजला बसला ! लाकडतोडया गाढ ् ्ू ू ू
झोपला होता. छोटयाशा सदंर प�याने एक सोनेरी अडें ठेवले आिण तो उडन ् ु ू
गेला. लाकडतोडया जागा झाला. बाजला पडलेले सोनेरी अडें पाह�न आ�य� ्ू ू
चिकत झाला. दवेाचा �साद समजन लगेचच अडें उचलले आिण िखशात ू
ठेवले. टंगळ-मंगळ करीत िदवस घालवला. तोडले�या लाकडांची मोळी 
बांधली. नेहमी�माणे लाकडा�या वखारीत मोळी िवक�यासाठी गेला. 
दकानदार �हणाला, रोज मोठी मोळी आणणारा आज इतक� छोटीशी मोळी ु

(काि�मरी लोककथा)
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दस� या िदवशी �या झाडाखाली सो�याचे अडें सापडले होते �या ु
झाडाखाली लाकडतोडया बसला. थोडयाच वेळात झाडाखाली झोपेचे स�ग ् ्ू
घेत पडन रािहला. एक छोटासा प�ी आला. लाकडतोडया�या जवळ बसला. ्ू ू
लाकडतोडया झटकन उठला आिण प�याला पकडले. प�याला �हणाला, हे ्ू
सदंर प�या, आता मी दकानदाराकडे तला नेणार आहे. आिण पाच सो�या�या ु ुु
ना�यांसाठी मी तला िवकणार आहे. प�ी लाकडतोडयाला समजावीत ्ु ू
�हणाला, हे भो�या माणसा, पाच सो�या�या ना�यांपे�ा सो�याचे अडें अिधकच 
मौ�यवान आहे हे तला कळत नाही कां ? तो दकानदार तला मख� बनवीत आहे ! ु ु ुु
लाकडतोडयाला दकानदार आप�याला फसवत आहे हे ल�ात येताच तो ्ू ु
प�याला �हणाला, मला माफ कर ! लोभापायी मी तला दखावले ! ु ु
लाकडतोडयाने प�याला अलगद जिमनीवर ठेवले. प�ी क�हतच �हणाला, ्ू
‘आता म�य जवळ आला आहे. खर ं�हणजे मी भा�यवान प�यां�या कटंबातन ृ ु ुू ू
आलो आहे. माणसांचा भा�योदय घेऊन आ�ही येत असतो. परतं मानवी ु
�पशा�नेच आ�हाला म�य येतो हे आमचे िविधिलिखत आहे.’ प�याचे बोलणे ृ ू
ऐकताच लाकडतोडयाला फार वाईट वाटले. अ�यतं दःखी अतंःकरणाने �याने ्ू ु
प�याला िवचारले,’हे भा�यवान प�ीिम�ा, तला मदत कर�याचा एखादा माग� ु

आणली ? याचा अथ� आज त फारस ंकाम केलेलं िदसत नाही ? लाकडतोडया ्ू ू
�ामािणकपणे �हणाला, ’आज सकाळीच थोडी डलक� लागली. जाग आ�यावर ु
पाहतो तर, सो�याचे अडें बाजला पडलेले िदसले.’ असे �हणन लाकडतोडयाने ्ू ू ू
सो�याचे अडें दकानदाराला दाखवले. म�स�ी दकानदारा�या त�डाला पाणी ुु ु
सटले ? लाकडतोडयाला दकानदाराने आिमष दाखवले आिण �हणाला, मी ्ु ू ु
तला सो�याचे नाणे दतेो, त मला त�याकडचे अडें द े! भो�या लाकडतोडयाने ्ु ू ु ू
ही अदलाबदली मा�य केली. दकानदार सो�याचे नाणे दतेा दतेा ु
लाकडतोडयाला �हणाला, ’जर सो�याचे अडें दणेारा प�ीच आणला तर तला ्ू ु
पाच सो�याची नाणी दईेन ! ’ पाच सो�या�या ना�यांसाठी प�ी आणन द�ेयाचेही ू
लाकडतोडयाने मा�य केले आिण घरी आला.्ू
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अ�यतं दःखी अतंःकरणाने लाकडतोडया घरी परत आला. भा�यवान प�ी ्ूु
एक िदवस िनि�त येईल हा आशेचा िकरण उराशी बाळगीत लाकडतोडया रोज ्ू
जगंलात जात होता. �ामािणकपणे आपले काम करीत होता.

सांग शकतोच कां?’ मरणास�न प�ी �हणाला, ‘जे�हा मी मत होईन ते�हा मा�या ृू
एका पखंातील एक पीस अगदी समोर धरले क�, �याच�णी त मा�या घरापय�त ू
पोहोचशील. तो पखं मा�या कटंिबयांना द ेआिण जे घडले ते खर ेखर ेसांग ! ’ ु ु
असे �हणताच भा�यवान प�ी मत झाला. लाकडतोडयाने, प�याने सांिगतले ृ ्ू
तसेच केले.

(पनःकथन : मंगला वरखेडे)ु

काही �णातच लाकडतोडया भा�यवान प�ा�या कटंबात पोहोचला. �या ्ू ु ु
कटंबातील प�यांना �याने मतप�ाचे पीस दाखवले आिण जे घडले ते ु ु ृ
�मािणकपणे सग�यांना सांिगतले. लाकडतोडयाचा व�ांत ऐकताच मत प�ाचे ् ृ ृू
वडील �हणाले, ’अर ेबापर े! आता आप�याला काही तरी केलेच पािहजे !’ 
�यांनी ताबडतोब मतप�ाचे पीस जमीनीवर ठेवले आिण नम�कार करीत ृ
गोलाकार उडया मा� लागले. दहा वेळा गोलाकार िफर�यानंतर �यांनी ्
प�या�या िपसाला �पश� केला आिण काय आ�य� ! मत भा�यवान प�याचा दहे ृ
�याजागी �थलांतरीत झाला. मतप�या�या आईने आिण बिहणीने काही िहरवी ृ
पाने, गवत गोळा केले. प�याला वर उचलले आिण चोचीत गवत-पाने घातली. 
�णाधा�त भा�यवान प�याने डोळे उघडले. भा�यवान प�ी िजवतं झा�याचे 
पाह�न लाकडतोडयाचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. भा�यवान प�ी ्ू
�हणाला, ’भा�योदय घडिव�याचे काम आ�ही भा�यवान प�ीच करत असतो. 
परतं लोभी, हावरट व�ी�या लोकांजवळ आ�ही रहात नाहीत.’ लाकडतोडया ्ु ृ ू
रडकंडीला येत �हणाला, ’मा�या मख�पणामळे मी तला गमावले आहे, माफ कर! ु ु ु ु
पण िम�ा आता फार दःख दऊे नकोस !’ भा�यवान प�ी �हणाला, ’त मला मदत ूु
केली आहेस ! �यासाठी मी कत� आहे. आिण �हणनच मी प�हा एकदा येईन ! ृ ुू
पण तला यो�यवेळ येईपय�त वाट पहावी लागेल ! ’ु



492   ।   गो���या गुहेत

paSau paHyaa/cyaa gaaeVoa_

4.53. BUatadyaa AaiNa maEPaBaava4.53. BUatadyaa AaiNa maEPaBaava

फार फार वषा�पव� एका गावात तेिजगं आिण �याची आई रहात होती. ू
तेिजगंचे वडील लहानपणीच घर सोडन गेले होते. आई शेतीची कामे क�न ू
तेिजगंचे पालनपोषण करीत होती. एके िदवशी तेिजगंला आई �हणाली, ’बेटा 
आज घरात धा�याचा एकही दाणा नाही. िट�टा नदीवर जा आिण मासे पकडन ू
आण ! स�ंयाकाळी भाजलेले मासे आप�याला परसेे होतील. उ�ा सकाळी ु
धा�य खरदेी करने.’ तेिजगंने जाळे आिण टोपली घेतली. िट�टा नदीवर आला. 
तेिजगं यापव� बाबांबरोबर नदीवर मासे पकड�यासाठी आला होता. �यामळे ू ु
पा�यात टोपली सोडन मासे पकड�याचे तं� तेिजगंला मािहत होते. ब� याचदा ू
मासे पकड�याचाही �य�न केला होता. परतं �या�या छोटया हातातन ्ु ू
मासो�या िनसटन जाय�या. तरीही आई�या मदतीसाठी आज नदी�या ू
पा�यात टोपली टाकन मासे पकड�याचा �य�न करीत होता. नदी�या थंडगार ू
पा�यात पाय टाकताच तेिजगं�या अगंावर शहार ेआले. दवेाचे नाव घेत मासे 
पकड�यासाठी वेगवेग�या िदशांना जाळे िफरवीत रािहला. जा�यात मासा 
येताच जड झाले क� जाळे बाहेर काढायचा. परतं �या�या छोटया हातातन मासे ्ु ू
सटकन पा�यात िनघन जायचे. नदी�या पा�यात अिधक पढे जात प�हा टोपली ू ु ु
सोडली. काही मासो�या जा�यात अडक�या. नाईलाजाने टोपलीत मासो�या 
टाक�या. यात शेपट असले�या मासो�यांम�ये सोनेरी रगंाची लाल डो�याची ू
रगंी-बेरगंी एक खप छान रगंीत मासोळी िमळाली. या मासोळीकडे पाहताच ू
तेिजगंला काचे�या बरणीत ठेव�याची इ�छा झाली. इत�यात ती मासोळी 
पा�यातन बाहेर पड�याची धडपड करीत होती. तेिजगंने सव� मासो�या घेऊन ू
नदीतन बाहेर आला. टोपली उचलताच ‘दादा मला सोडन द,े मी तझे उपकार ू ू ु
कधीच िवसरणार नाही’ असा आवाज आला. टोपलीतन माणसा�या आवाजात ू

(नेपाळी लोककथा)

4.53. BUatadyaa AaiNa maEPaBaava
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बोलणारी मासोळी पाह�न भत िपशा�च आपला पाठलाग करत आहे क� काय ? ू
या क�पनेने तेिजगं घाबरला. पण उडया मारणा� या मासोळीला पाह�न तेिजगं ्
�हणाला, ’ मासोळीबाई तला मी सोडले तर माझी आिण आईची पोटपजा कशी ु ू
होईल ?’ मासोळी �हणाली, त एक साहसी मलगा िदसतोस ! ’ दादा,थोडे ू ु
अिधक क� केलेस तर तला िनि�त यश िमळेल. अिधक मासे पकड शकशील ! ु ू
कपा क�न मला सोडन द े! जर मी वेळेवर घरी परत गेले नाही तर माझे आई-ृ ू
वडील खप काळजी करतील. मला लवकर सोडन द े! तेिजगं समजावणी�या ू ू
सरात �हणाला, ठीक आहे त मला दादा �हणतेस �हणन तला मारणार नाही, ु ू ू ु
खाणारही नाही, ’पण तला एका मोठया बाटलीत ठेवेन आिण तझ ंसदंर �प, ्ु ु ु
मनमोहक हालचाली िनरखीत राहीन ! ’ मासोळी �हणाली, ’हे बघ दादा, तला ु
माझी जल��डा पहायचीच असेल तर त मला नदीत सोडन द.े’ कारण तला ू ू ु
नदी�या िनतळ, मोक�या पा�यात ही सदंरता पहाण ं अिधक आनंददायी ु
वाटेल. बाटलीत�या थोडयाश पा�यात हालचाल करता येणार नाही. माझा ्
जीवही गदमरले आिण �यामळे माझी जल��डा पहा�याचा आनंदही िमळणार ु ु
नाही.’ तेिजगं �हणाला, “अग ं मासाळीताई, आजपय�त त�याइतक� सदंर ु ु
मासोळी मी पािहलीच नाही. �यामळे आता मी तला कस ंसोड ?” हात जोडन ु ु ू ू
िवनंती�या सरात मासोळी �हणाली, ’ मला सोड र ेभै�या’ त�यासाठी सकाळ-ु ु
स�ंयाकाळ मा�या मैि�ण�सह मी नदीकाठावर येईन. ‘त माझा खेळ बघ ! ू
आवडेल ना तला ?’ मासोळी�या या बोल�यामळे तेिजगं िवचार क� लागला, ु ु
जर मासोळीला आई-विडलांपासन दर केले तर मासोळीही दःखी होईल आिण ू ू ु
ित�या आई-विडलांनाही दःख होईल. �यापे�ा मासोळीला नदीत सोडन �ावे. ूु
नदीजवळ जाताच मासोळीला नदीत सोडले. मासोळीला िनरोप दते तेिजगंने 
उरले�या मासो�यांची टोपली उचलली आिण घरी आला. टोपलीत�या 
मासो�या पाह�न आपला मलगा मासे पकड�यास पा� झाला याचा आईला खप ु ू
आनंद झाला. 

आईने मासो�या भाज�या. तेिजगंला वाढले. परतं तेिजगंला जेवणही गोड ु
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’दादा, तला माहीत आहे का ? मी या नदी�या राजाची मलगी आहे.’ त माझे ु ु ू
�ाण कसे वाचवलेस ही गो� आई-बाबांना सांिगतली.�यांनी त�यासाठी भेटही ु
िदली आहे. �यांना तला भेटायचे आहे. के�हा भेटतोस ? अस ं�हणत मासोळीने ु
ित�या जवळ�या तरगंणा� या कासवा�या पोटातन एक गाठोडी घेतली आिण ू
तेिजगंला �हणाली, ’ घे. त�यासाठीच आहे. ’ु

वाटले नाही. �याला आप�या अवती-भवती सोनेरी मासोळी, ितची रगंी-बेरगंी 
शेपट हलते आहे असा भास झाला. ितचा आवाज कानात घम लागला. अशा या ू ु ू
भासमय दिनयेत �याला झोप लागली. तो �व�नातही सोनेरी मासोळीलाच ु
पहात होता.

सकाळ होताच तेिजगंने टोपली उचलली आिण नदी�या िदशेने चाल ू
लागला. नदीवर पोहोचताच जाळे पा�यात टाकले. नदी�या पा�यात पाय 
सोडले. पा�यात लहरी उठ�या. सोनेरी मासोळीला जण �या सचना दते हो�या. ू ू
जाळे जड वाटले �हणन �याने बाहेर काढले. आिण काय आ�य� ! काल�या पे�ा ू
आज अिधक मासो�या िमळा�या ! तेिजगंला या आनंदातच पा�यातन सोनेरी ू
मासोळी येते आहे असे �णभर वाटले. परतं दस� याच �णी �याला वाटले क�, ु ु
सया��या िकरणांमळे मासो�या चमकत असतील ! थोडयाच वेळात मासो�या ्ू ु
टोपलीत घेऊन तो घराकडे िनघाला. इत�यात, सोनेरी मासोळीचा आवाज 
आला, “भै�या, परत कां िनघालास ? ठर�या�माणे मी येत होते. त िनराश ू
होऊन परत िनघालास का ? तला मासे पकड�यात अडथळा येऊ नये �हणन ु ू
मी उशीरा बाहेर आले. पा�यातन मी तला पहातच होते ! माझे �ाण वाचवलेस ू ु
�यामळे मा�यावर आिण आई-बाबांवरही खप कपा केली आहेस ! अशा दयाळ ु ू ृ ू
मलाला मी कधीच िवसरणार नाही.”ु

तेिजगंला या सव� गो�ीच ंफार आ�य� वाटले. भेटीची गाठोडी घेत तेिजगं 
�हणाला,’ध�यवाद ताई, आज नाही पण उ�ा-परवा आईला िवचारतो आिण 
आईबाबांना भेटतो.’ मासोळीने ’ठीक आहे’ असे �हणताच तेिजगं �हणाला, 
’आई काळजी करीत असेल!’ मला िनघायलाच हव ं! मी घरी पोहोच�यावरच ती 
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राजाला तेिजगंचा िवन�, समाधानी, साधा भोळा �वभाव खपच आवडला. ू

दस� या िदवसापासन िन�यनेमाने तो मासे पकड�यासाठी आिण ूु
म��यकमारीला भेट�यासाठी नदीवर जाऊ लागला. एके िदवशी भेटीची ु
गाठोडी घेतली. नवे कपडे घातले आिण तेिजगं नदी िकना� यावर आला. 
म��यकमारीने एका मोठया कासवावर तेिजगंला बस�यास सांिगतले. ्ु
म��यकमारी आिण तेिजगं जल-या�ा करत करत म��यलोकांत पोहोचले. ु
म��यलोकांची आगळी वेगळी दिनया पाह�न तेिजगं खष झाला. म��यकमारीचे ू ुु
वडील भेटताच ते तेिजगंला �हणाले, ‘दस� यांच ंभलं करण,ं दस� यांना दयाब�ी ुु ु
दाखवण ं हेच माणसक�च ं वैिश�य आहे. हीच मन�याची खरी ओळख ु ु
आहे.म��यकमारीला जीवदान िदलं. आ�ही उपकत आहोत. आ�ही त�यावर ु ृ ु
खष आहोत ! तला जे जे पािहजे ते ते सव� काही दऊे इि�छतो. मा� तला काय ु ु ु
पािहजे !’ तेिजगं �हणाला,’म��यराज,म��यकमारी�या मै�भावाने मी खष ु ु
आहे. फ� आई�या आिण मा�या उपिजवीकेसाठी आप�या इकड�या 
प�रसरात मासे पकड�याची परवानगी �ावी हीच िवनंती.’

तेिजगंचा उ�साह वाढ�याने चाल�यातही गती आली. घरी पोहोचताच 
मासो�यांची टोपली आिण भेटीची गाठोडी आईला िदली. सोनेरी मासोळीची 
गो�ही सांिगतली. गाठोडी उघडताच मो�या�या माळा, सदंर िशपं�यांचे हार ु
पाह�न आईचा चेहरा आनंदाने चमक लागला. आई �हणाला, तेिजगं ू
म��यकमारीची आिण तझी मै�ी झाली ही चांगली गो� आहे. पण एक ल�ात ु ु
ठेव, आपण क�ाची भाकरी खाणार ेलोक आहेत ! सपं�ीचा लोभ ठेव नकोस ? ू
मेहनतीने कमव�यातच जीवनाचा खरा आनंद िमळतो. म��यकमारीजवळ ु
अितलोभाने जा�त काही कधीच माग नकोस ? मै�भावजपत रहा ! समजलं ! ू
’ठीक आहे आई. पण ित�या आई-बाबांना भेट का नको !’ तेिजगंला समजावत ू
आई �हणाली, ‘अर ेवेडया, �यां�या धन-सपं�ीचा लोभ ठेव नकोस याचा अथ� ् ू
�यांना भेट नको अस ंकठं आहे ?’ ू ु

जेवण बनवेल ! �यानंतर ती कामावर जाईल ! ’मी उ�ा परत भेटेन !’
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िह� या मो�यांची गाठोडी दते राजा �हणाला, ’बेटा, आम�या रा�यातन त ू ू
�रका�या हाती कसा जाशील. ’ हे घे ! आिण याबरोबरच तला मासे पकड�याची ु
परवानगीही दते आहे.’

गाठोडी सांभाळत कासवावर बसत तेिजगंने म��यकमारीचाही िनरोप ु
घेतला. तेिजगंने घरी आ�यानंतर भतदया �त अिंगकारायचे ठरवले. अवती ू
भवती�या कोण�याच �ा�याला दखवायच ं नाही. �ास �ायचा नाही ु
उपिजिवकेसाठी आव�यक तेवढेच मासे पकडायचे. अशी �ित�ा करीत 
माशा�या �पात आनंदी खेळकरपणे जगायचे ठरवले. यानंतर रोज नदी 
िकनारी जायचे. मासे पकडायचे. म��यकमारीबरोबर जल��डा करायची हाच ु
तेिजगंचा जीवन�म बनला !
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4.54. 

kOa_Na samaya yaetaa kaeNa kamaasa yaetaae
(नेपाळी लोककथा)

एका जगंलात छोटे-मोठे, कमार वयाचे, िकशोरवयाचे खप ससे होते. या सव� ु ू
सशांम�ये एक िकशोरवयीन ससा फारच चपळ, बोलघेवडा आिण चचंल होता. 
�यामळेच जगंलात�या सव� िम� प�रवारात तो सग�यांना हवा-हवासा ु
वाटायचा. अनेक मोठे �ाणीही �या�यावर खप �ेम करायचे. आिण सशालाही ू
�यां�याशी खेळतांना खप मौज वाटायची. असा हा मौज-मजा, खेळ-म�ती ू
करणारा ससा घरी कमी आिण बाहेर जा�त रमत होता. कधी मयरन�य पहात ु ृ
खश �हायचा तर कधी िचम�या, साळं�या, कबतर े इ�यादी प�ीसमहात ु ु ु ु
उनाड�या करत िफरायचा, तर कधी घोडे गाढवां�या पाठीवर बसन शेतातन ू ू
फेरफटका मारायचा ! या सशा�या िविवध करामत�मळे आई-वडील फारच ु
वैतागले होते. एकदा घर�या विडलधा� यांनी सशाला समजावन सांिगतले, ू
’बाळा, िदवसमान चांगले नाहीत. अशा, उनाड�या करीत िफर�यापे�ा काही 
कामधदंा क�न बघ!’ सग�यां�या बोल�याकडे दल�� करीत ु
आ�मिव�ासपव�क ससा �हणाला, कशाला फालत काळजी करता ! सकंटात ू ू
मदत करणार ेघोडा,ह�ी,�हैस,कासव इ�यादी िम�ांचे कटंबीय चांगले समथ� ु ु
आहेत. लाड-कौतकात वाढले�या सशाला बोल�यात काही अथ� नाही हे ु
ल�ात येताच आई-बाबांनी सशाला काहीच बोलायचे नाही असे ठरवले. िदवस� 
िदवस तो अिधकच धीट होत गेला.

एके िदवशी जगंलात एक िशकारी िशकार खेळ�यासाठी आला. 
िशका� या�या मागे �याचा क�ा पळत होता. ससा आप�याच नादात नाचत ु
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एका मैदानात गाढव चरत होते. ससा गाढवाला �हणाला, िम�ा कपा क�न ृ
मला या सकंटातन वाचव ! गाढव �हणाले, ’हे बघ छोटया िम�ा, क�या�या एका ्ू ु
उडीत त पकडला जाशील ! मी एक सामा�य �ाणी आहे. �यामळे त समोर�या ू ु ू
घोडयाला सांग. तो मा�यापे�ा मोठा आहे.’ गाढवा�या बोल�यावर समाधान ्
मानीत ससा घोडयाजवळ गेला. घोडयाला �हणाला, घोडेदादा, मला त�या ् ् ु
मदतीची गरज आहे. मला या सकंटातन वाटचवलेस तर मी तझे उपकार ू ु
आय�यभर िवसरणार नाही. घोडा �हणाला, ’हे बघ बाळा, तला मदत करण ंहे ु ु
माझ ंकत��य आहे. पण क�याशी श��व घेण ंमला परवडणार ंनाही. कारण चारा-ु ु
पा�यासाठी मला नेहमीच गावातन जाव ंलागतं. आजपय�त क�यानं मला कधीच ू ु
�ास िदला नाही. �यामळे मी तला मदत क� शकत नाही ! त अस ं कर, ु ु ू
तलावापलीकडे ह�ी आहे तो मोठा बलवान आहे. तो न�क� तला मदत करले ! ु

कदत घराकडे परत येत होता. अचानक क�याला ससा िदसला. सशाला ु ु
पकड�याचा �य�न केला. ससा घाबरला, जीव वाचिव�यासाठी लांब उडया ्
मारीत तो धाव लागला. वादळामळे र��यात एक झाड आडवे पडले होते. या ू ु
अडथ�यामळे क�याची गती कमी झाली. पळता पळता सशाला कावळा ु ु
िदसला. सशाने काव�याला सकंटातन वाचिव�याची िवनंती केली. पण ू
कावळा �हणाला, ’िम�ा, मी एक छोटा प�ी आहे; उडणा� या प�ाला मी घायाळ 
क� शकतो. पण क�याशी कसा सामना क� ? मला माफ कर ! ’इत�यात ु
झाडाचे अडथळे ओलांडन क�ा सशा�या जवळ आला. �यामळे काव�याशी ू ु ु
बोल�यात वेळ न घालवता उडया मारीत ससा पढे िनघाला. ् ु

ह�ीला शोधत शोधत ससा तलावा�या िकना� यापय�त आला. इत�यात 
सशाला उन-पाळी खात बसलेला कासव िदसला. सशाने कासवाला िवनंती 
केली, ‘ि�य िम�ा, त�या पाठीवर बसवन मला तलावात ने. या क�यापासन ु ू ु ू
माझा जीव वाचव ! ’ कासव �हणाले, ’िम�ा यापव� मा�या पाठीवर बसवन तला ू ू ु
तलावात िफरायला नेले आहे. पण आज नाही. कारण क�यांना पा�यात पोहता ु
येते. तला पकडाय�या नादात तो तलावात आला तर पा�यात बडी मारताच ु ु
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झाडात लप�याबरोबर बराच वेळ पळ�यामळे सशाची �ासाची गती ु
वाढली! या एकटेपणात आई-बाबांचीही खप आठवण येऊ लागली ! सकंटात ू
कणीच आपला िम� सखा नसतो या कट स�याची जाणीव होतांच डो�यातन ु ू ू
अ� ओघळ लागले. या सव� धावळीत आप�या िम�ांची मदत जरी झाली नाही ू ू
तरी एका अनोळखी छोटयाशा उंदराने आप�याला सकंटातन बाहेर पड�याचा ् ू
यो�य माग� सांिगतला.थोडी िव�ांती घेताच सशाला बर ेवाटले. �याने उंदीर 
राजास ध�यवादही िदले. आिण घरी जाता जाता �वतः�या मनाशी सकं�प 
केला क�, आजपासन �वाथ� िम�ांसोबत �रकामटेकडेपणा क�न वेळ वाया ू
घालव�यापे�ा काही तरी चांगले काम कर�याचा �य�न करने ! 

एकतर तझा जीव गदमरले नाही तर क�ा तला पकडेल ! �यापे�ा इथन लवकर ु ु ु ु ू
पळ ! एखा�ा िबळात लपन बस. आिण �वतःचा जीव वाचव ! सग�या िम�ांची ू
नकारघटंा ऐकता ऐकता ससा दःखी झाला. पळन पळन दमन गेला. अखेरीस ू ू ूु
जीव वाचव�यासाठी ह�ीला शोधायला िनघाला. पण वाटेत कठेही ह�ी ु
िदसला नाही. पळता पळता एका वडा�या झाडाखाली उंदरांचा खेळ चाल ू
होता. सशाने उंदरांची मदत �यायचे ठरवले. उंदराचा राजा �हणाला, ’हे बघ 
सस�या, आमच ंिबळ फारच छोटं आहे. �यात त कसा जाशील ? �यापे�ा ु ू
समोर�या झाडात मोठे-मोठे खडडे आिण िबळं आहेत. ितथे जा आिण �वतःचे ्
�ाण वाचव ! ’ उंदरांना ध�यवाद दते ससा फलांनी बहरले�या झाडात िशरला. ु
फलां�या सवासामळे क�याला ससा कठे लपला असेल याचा अदंाज येत ु ु ु ु ु
न�हता. बराच वेळ इकडे-ितकडे डोकावत, भकं लागला. अखेरीस गावात ु ू
िनघन गेला.ू
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एकदा रा�यात द�काळ पडला. पाऊस पडत नस�यामळे जिमनीला भेगा ुु
पड�या. पीक पेरणी बदं झाली. शेतीची कामं नस�यामळे शेतकरी आकाशाकडे ु
डोळे लावन बसत होते. कोठारातील धा�यावर लोक जगत होते. रा�यातील ू
लोकां�माणेच उंदीरही जमा केलेले धा�य सपंवत होते. कोठार �रकामे होताच 
उंदरांनी एक सभा बोलावली. या सभेत सरदार उंदराने एक पया�य सांिगतला. 
या पया�यानसार एके िदवशी सव�जण मषकराजाकडे गेले. राजास �हणाले, ु ु
’सरकार,कोठार �रकामे झाले आहे. चोरी क�न, कणाला �ास दऊेन अ�न ु
िमळवणे हा आप�या रा�यात ग�हा समजला जातो. अ�न-पा�यावाचन मलं-ु ू ु
बाळं उपाशी मरतील? �यामळे आ�हाला असे वाटते क�,आपण आप�या ु
रा�या�या दयाळ राजांना भेटावे. थोडया-फार अ�न-धा�याची मागणी करावी.’ ्ू
�जे�या या ��तावावर मषकराजांना थोड हस आलं. परतं �णभरातच ु ू ु
मषकराज �हणाले,’तमच ं�हणण ंयो�य आहे.मला आप�या सग�यांचा फार ु ु
अिभमान आहे. आप�या सवा��या जीिवतासाठी मी महाराजांकडे िवनंती 
करतो!’ 

कणे एके काळी एक अ�यतं �ीमंत राजा होता. राजा धािम�क िवचारांचा ु
होता. दयाळ आिण जनते�या िहतासाठी काम करणारा होता. या रा�यातील ू
लोक क�ात समाधान मानणार ेहोते. शेतात अ�नधा�य भरपर �माणात िपकत ू
अस�यामळे िचम�यांनी िकंवा उंदरांनी शेतातले धा�य खा�ले तरी शेतकरी ु
राजा कधी �यांना ह�सकन लावत न�हते. उंदीर कणा�याही घरात�या धा�याची ू ु
िकंवा कपडयांचे नकसान करत न�हते. असे हे सखी-समाधानी सम� रा�य ् ृु ु
होते.

4.55. lahana Asataa_ mahana

एके िदवशी आप�या िम�मंडळासह मषकराज महाराजां�या दरबारात ु
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मषकराजांकडे पहात महाराज �हणाले, ‘मषकराज आता खष आहात ना ?’ ु ु ू
वाकन नम�कार करीत राजाचा स�मान केला. आिण मषकराज �हणाले, ू ू
’आम�यासाठी आपण जे काही केले �यासाठी आ�ही कत� आहोत ! फ� एक ृ
िवनंती आहे, जे�हा धा�य घे�यासाठी आमची �जा येईल त��हा क�ा-ु
मांजरांपासन �यांचे सरं�ण �हावे ! �यांना कठलीही इजा होऊ नये यासाठी ू ु
आपण सरं�ण �यव�था परवावी ! राजाने मं�ी महोदयांना सरं�ण �यव�थेचे ु
आदशे िदले. मषक राजाने आभार मानले आिण बैठक क�ातन बाहेर पडले.ू ू

राजा �हणाला, ’इतके धा�य कठे ठेवाल ? कस ंनेणार ?’ मषकराज �हणाले, ु ू
महाराज, आपण �याची काळजी क� नका ! आम�याजवळ जागेची कमतरता 
नाही ! उंदरांकडे पहात दयावतं राजे महाराजे �हणाले, ’रा�याच ंअ�नभांडार 
आप�या �जेसाठीच आहे.’

मषकराजाने आप�या �जाजनांना ही आनंदाची बातमी िदली आिण ू
सग�यांनी लवकरात लवकर आपले धा�य गोळा कर�याचे फमा�न सोडले. सव� 

पोहोचले. �दारपालांना िवनंती करीत �हणाले,’आ�हांला महाराजांना भेटायचे 
आहे!’ �ारपालांनी �वागतािधका� यांकडे पाठवले. �वागतािधका� यांना सव� 
प�रि�थती समजावन सांिगतली. महाराजांना �वागतािधका� यांनी ू
मषकराजांची सम�या सांिगतली. महाराज हसत हसत �हणाले, ’ठीक आहे. ु
�यांची सम�या समजन घेतली पािहजे.’ �यांना बसायला सांगा ! एका क�ात ू
मषकराज आप�या मं�ीमंडळासह �थानाप�न झाले. राजा येताच सव� उभे ु
रािहले. नम�कार केला. मषकराजाने महाराजांना प�पग�छ दऊेन राजाचा ु ु ु
स�मान केला. राजाने मषकराजास आगमनाचे कारण िवचारताच मषकराज ु ु
�हणाले, ’जनहीत पहाणार ेआपण दयावतं राजे आहात ! द�काळाचे सावट ु
आहे. व�-मलं भकबळी होताहेत ! आमच ंकोठार �रकामं झालं आहे. नवीन ृ ु ू
अ�नधा�याचे पीठ येत नाही तोपय�त कोठारात भर पडणार नाही. आ�ही अ�न-
धा�य माग�यासाठी आलो आहोत! पढ�या वेळी धन-धा�य येताच आ�ही ु
�याजासिहत परत कर�याचे आपणांस आ�ासन दतेो.
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उंदीर धावत-पळत एकही दाणा न सांडता धा�य नेत होते. ही िश�त पाह�न 
महाराज खष झाले.ू

एके िदवशी उंदरांची एक टोळी फळां�या शोधात जगंलात गेली. �यांनी 
नदी�या पलीकडे काही लोकांना तंब ठोकताना पािहले. ितकडे पाट� असावी ू
आिण नवे पदाथ� खायला िमळतील या आशेने सव� उंदीर नदीतन पोहत ू
पैलतीराला पोहोचले. परतं तेथे वेगळेच ��य पाह�न उंदीर परतले. आिण ु
आप�या मषकराजांना ही वाता� सांिगतली. महाराजांना या गो�ीची मािहती दणेे ू
आव�यक आहे असे मषकराजांना वाटले. आप�या दोन-चार सहका� यांसह ते ू
राजमहालाकडे चाल लागले. म�यरा�ी मषकराजांची आिण महाराजांची भेट ू ू
घडवणे �ारपालास यो�य वाटत न�हते. �यामळे �ारपालांनी दरवाजा उघडला ु
नाही. मषकराज �हणाले, ’हे पहा, दशेावर सकंट येत आहे. काही िविच� ू
घड�याआधी राजास ही बातमी दणेे आव�यक आहे ? बातमीचे गांभीय� ल�ात 
येताच �ारपालाने महाराजांना सदंशे पाठवला. महाराज येताच मषकराज आिण ू
इतर उंदरांनी जे पािहलं ते वण�न क�न सांिगतले. राजा�या चेह� यावरचे िचतंीत 
भाव पाह�न मषकराज �हणाले, ’महाराज,आपली परवानगी असेल तर दशेा�या ू
र�णासाठी आमचा मषकप�रवारही बिलदान द�ेयास तयार आहे.’ राजा हसत ू
हसत �हणाला, ‘मषकराज, श�प�ा�या बलशाली सश� सेनादलापढे ु ू ु
आप�यासारखा साधारण �ाणी काम क� शकेल ? राजा�या हस�याकडे दल�� ु
करीत दशे�ेमी मषकराज �हणाले, ’राजे साहेब, कोठारातन धा�य कस ं नेणार ु ू
या आप�या ��ाला आम�या मषक प�रवारानं िकती कौश�याने उ�र िदलं ु
होतं ! हे आप�याला आठवत असेल तर आम�यासाठी कोणतीच गो� अश�य 
नसते हे याआधीच आ�ही िस� केले आहे. आताही आपण आदशे �ावा ! 
आिण सैिनकांचीही पलटण तयार ठेवा. यो�य वेळी चाल केली तर मोठया ्
सकंटातन सग�यांनाच बाहेर पडता येईल ! ’ू

सकंटात ��येकाचा सहभाग मह�वाचा असतो असा िवचार करीत राजा 
�हणाला, ’ मषकराज, आपण फार मह�वाची गो� सांिगतली. आप�या सचनेचे ू ू
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काही �णातच सैिनकां�या ल�ात आले क�, तंब�या दो� याही तट�या ू ु
आहेत. काही िठकाणी तंबचे कापडही फाटले आहे. रा�ीतन हे सव� घडले कसे? ू ू
हाच �� सव� सैिनकांना पडला. इत�यात समोर�या सैिनकांनी बॉ�ब गोळे 
आिण बाणांचा वषा�व करीत य� स�ही केले. अचानक झाले�या ह��याचा ु ु
�ितकार कर�यासाठी सैिनक बदंक आिण धन�यबाण उचलायला लागताच ुू
ल�ात आले क�, बदंकांची काडतसे तटली आहेत, धन�य बाणां�या तारा ु ु ुु

सैिनकांची पलटण पहाटे-पहाटे नदी�या पैलतीरावर पोहोचली. सैिनकांनी 
िबगल वाजवला. िबगल ऐकताच श�प�ाचे झोपलेले सैिनक खडबडन जागे ु ु ू ू
झाले. परतं जाग येताच सैिनक एकमेकांकडे पाह�न हस लागले. कारण ु ू
सग�यांचेच चेहर ेिच�िविच� िदसत होते. कणाची िमशी गायब तर कणा�या ु ु
भवया गायब ! काही एकमेकांवर दोषारोप करीत आरडा-ओरडा क� लागले. ु
आिण दोषारोपाचे �पांतर भांडणात झाले.

आ�ही �वागत करतो. आपण पढ�या कामाला लागा, आप�याला यो�य वाटेल ु
तसेच िनयोजन करा. आमचा आप�यावर पण� िव�ास आहे.’ महाराजांना ू
नम�कार करीत मषकराज �हणाले, ’आप�या दशेासाठी काम कर�याची सधंी ू
िदली यासाठी कत� आहे महाराज ! लवकरात लवकर पलटणी तयार करा ! ृ
आ�ही लवकरात लवकर नदी िकनारी पोहोचतो.

मषकराजांचा आदशे होताच उंदीरसेना नदी�या पैलतीरावर जा�यास ू
िनघाली. म�यरा�ीपय�त उंदीरसेना श��या तंबत िशरली !श�सेना गाढ झोपली ू ू ू
होती. सावधिगरीने तंबतील सैिनकांचे केस, िमशा, भवया करतड लागले. काही ू ु ु ू
उंदारांनी बदंकांची काडतस ं करतडली. अ�न-धा�य अध�वट खाऊन ु ुु
अधंारातच काही उंदीर पळन गेले. काही उंदीर झाडा-झडपात पढची गमंत ू ु ु
पहा�यासाठी लपले ! परत आले�या उंदरांनी आप�या कत��वाची कहाणी ृ
मषकराजांना िदली. उंदीर सेनेने श�प�ा�या सै�याचा चेहरा-मोहराच ू ू
िबघडवला आहे हे ऐकन मषकराजांनी शाबासक� िदली. आिण मषकराज ू ू ू
सैिनकांची पलटण पाठव�याचा आदशे द�ेयासाठी राजे महाराजांकडे गेले.
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तट�या आहेत ! सव� सैिनक हतबल झाले ! कणालाच काही सचत न�हते ! या ु ु ु
सग�याचा प�रणाम असा झाला क�, बरचेसे सैिनक म�यमखी पडले ! काही ृ ुू
सैिनक �वतःचा जीव वाचिव�यासाठी पळ लागले ! अखेरीस उरले�या ू
सैिनकांनी पराभव मा�य करीत शरणागती प�करली ! मषकराजांची योजना ू
यश�वी झाली. 

िवजयो�सव साजरा करतांना राजे महाराज �हणाले, ’कठलाही �ाणी ु
शरीरा�या आकारमानाव�न दबळा िकंवा शर नसतो. बौि�क �मता हेच ूु
�ा�यांच ं�े��व असतं. मषकराज आिण उंदीरसेनेने �यांचे �े��व िस� केले ू
आहे. आिण ब�ीस �हणन मषकराजांना ग�हेर खा�याचा स�लागार �हणन ू ू ु ू
िनय�� कर�यात येत आहे. उंदीरसेनेची शौय�गाथा ऐकन श�प�ा�या राजाला ु ू ू
�� पडला क�, �या रा�याचे उंदीर इतके ह�शार आिण बि�मान असतील, �या ु
दशेाचे सैिनक िकती शर असतील ? श�प�ाचा राजा या पराभवाने खचला ू ू
नाही; उलट िवजयी राजाचे अिभनंदन करीत �हणाला, ’राजे साहेब, 
आजपासन आपण श�पे�ा िम� �हणनच राह� ! हे मै� जप�यासाठीच मी मा�या ू ू ू
मलीच ंल�न तम�या मलाशी क�न दतेो. आपण या ��तावास समंती �ावी. ु ु ु
दो�ही राजांनी ह�तांदोलन करीत िम��वाने रहा�याचे ठरवले. मषकराजांना ू
ग�हेर खा�यात स�लागाराचे पद िमळताच सव�� �वैर सचंार करीत उंदीरसेना ु
िफ� लागली. आिण �हणनच आजही या मषकराजांची �जा घरात, शेतात, ू ू
जगंलात, बाग बगी�यात, नदी-ना�यात म� सचंार करीत, मौज-मजा करीत ु
िहडंत असतात.
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4.56. 4.56. 

bagaLa AaiNa KaekDa ✵a/caa_ gaaeVobagaLa AaiNa KaekDa ✵a/caa_ gaaeVo

तसा खेकडा वाकडा, वाकडा चालत त�याकडे गेला आिण �यानं सग�या 
खेकडयांना, ही बातमी सांिगतली. ते सगळे िवल�ण �याले िन आप�याला ्
मदत कर�याची �यांनी बगळयाला िवनंती केली.

पोटभर मासे कसे िमळवावे �ाचा तो िवचार करीत असताना, एक िदवस 
एक खेकडा �या�याजवळ आला. आिण �याला �हणाला, 'आज इतका उदास 
का िदसतोयस? मासे पकड�यासाठी व त�याकडे येणार नाही का ?’

4.56. 

बग�यानं स�कारा सोडला, िन तो बोलला, “नाही ! हे बघ, आज सकाळी मी ु
काही कोळयांना एकमेकांशी बोलताना ऐकलं, �यांनी एक वेगळाच बेत केलाय 
र!े उ�ा पहाटे येऊन ते जाळे लावणार आहेत �हणे आिण एका सपाटयांत सगळे ्
मासे अव�या दोन िदवसात पकडणार आहेत. हे ऐकन मी वैतागलो आहे. मला ू
खा�या जेव�याची इ�छा नाही. फार काय, इथं राहाव ंअस ंस�ा मला वाटत ु
नाही.'

एका भ�या मोठया त�या�या काठी एक बगळा राहात होता. तो �हातारा ्
झाला होता आिण मासा गवसावा �हणन तासन तास एका पायावर उभ ंराहाण ं्ू
�याला आता झेपत न�हतं. बर,ं इतके क� क�न एकदा मासा िमळाला तर 
तेवढयानं �याच ंपोट भरत नसे.

थोडा िवचार के�याचा आव आणला बगळयानं ! अन मग �यानं �हटलं, ्
'इथन जवळच एक दऊेळ आहे. �या�या भोवती�या बागेत सदंर तळे आहे. हे ू ु
तळे दवेळा�या मालक�चे अस�यानं ितथे मासे पकड�याची मनाई आहे. त�ही ु
सगळे ितथे गेलात तर सख�प राहाल. ु

bagaLa AaiNa KaekDa ✵a/caa_ gaaeVo
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हे ऐकन मासे खष झाले, बग�यालाच ते दवेळा�या मालक�च ंतळं कठ आहे ू ू ु
ते ठाऊक होते. आिण तो ितथे उडन जाऊ शकत होता. िशवाय, तो आपला ू
दो�त आहे, िहतकता� आहे असा िव�ास वाटत होता यांना.

वाटेत खेकडयाला खडक िदसले िन ितथ माशांचे सकलेले काटेही िदसले ् ु
तसा खेकडा घाबरला, �यानं िवचारलं, 'बगळे दादा त�ही सांगत होता ते ु
दवेळाजवळच ंतळं कठं आहे ? इथे चह�कंडे फ� खडक िन झाडं िदसतायेत.'ु

बगळयाला रोज रोज मासे खाऊन कंटाळा आला होता. �याला वाटलं, एक 
िदवस माशाऐवजी हा खेकडा खा�ला तर तेवढाच पालट होईल. �हणन �यानं ू
खेकडयाला ने�याच ंकबल केलं. खेकडयाला पाठीवर घेऊन तो उडाला.् ्ू

बग�यानं होकार िदला. चार-चार, पाच-पाच माशांना तो रोज गटागटानं �या 
न�या त�याकडे नेऊ लागला. �हणजे ने�याची तो बतावणी क� लागला. 
��य�ात �या त�याकडे न जाता तो वाटेत�या खडकावर �या माशांना 
फेकायचा िन सावकाश �यांना खाऊन टाकायचा.

काही िदवस असे गेले. बगळा िदसस�िदवस ल� होत होता िन �याचा 
हावरटपणा वाढत होता. एक िदवस खेकडया�या मनात आलं क�, आपण �या ्
दवेळा�या त�याकडे जाऊन बघाव.ं आिण आप�याला ितथे ने�याचा �यानं 
बगळयाला आ�ह केला. ।

बगळयाने मजेत उ�र िदले, 'तझे दो�त मासे कायमचे झोपी गेले आहेत. ु
आिण थोडयाच वेळात तझीस�ा तीच अव�था होणार आहे.'् ु ु

खेकडयानं बगळयाची लबाडी ओळखली. आिण �या�या पाठीव�न ्
सरकत खेकडा �या�या लांबो�या मानेकडे पोचला. िन झटकन आप�या ्
ती�ण पजंात �यानं बगळयाची मान पकडली.

बगळा कासावीस झाला आिण उडता उडता खाली कोसळला, तशी 
खेकडयाने �याची मान करतडन करतडन तोडली. आिण बग�याच ं डोकं �याने ् ु ू ु ू
आप�या दो�तांना नेऊन दािखवलं.

तो �हणाला, “िम�ानो, माझ ंमरण ओढवलं होतं पण मी वाचलो. वेळीच मला 
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�या ल��या बगळयाची लबाडी कळली. �ा त�यांतले मासे पकड�यासाठी, ु
कोळी मोठं जाळं आणणार आहेत ही आप�याला घाबरव�यासाठी �यानं बात 
मारली होती. आता �वत:�या हावरटपणापायी तो मेला.

(कमिदनी रांगणेकर : मलांच ंपचंतं�, १९८२)ु ु ु
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4.57. icamaNaa_ va kavaLa4.57. icamaNaa_ va kavaLa4.57. icamaNaa_ va kavaLa

एक होती िचमणी व एक होता कावळा. िचमणीला सापडले मोती. व 
काव�याला सापडला हरभरा. काव�याने हरभ-याचा दाणा खाऊन टाकला व 
िचमणीजवळ जाऊन �हणतो, “ िचमणबाय, िचमणबाय, बघ तझे मोती.' िचमणी ु ु ू ु
�हणते, ‘नको र ेबाबा. चो�निब�न नेलंस तर ? ' कावळा झणतो, “छे ग. पाह�न 
लगेच परत दतेो.' ते�हा िचमणीने �याला मोती िदले. मोती िमळा�याबरोबर 
कावळा जो उंच उडाला तो उंच एका झाडावर जाऊन बसला. िचमणी 
काव�याला �हणाली, ' कावळया, कावळया, माझे मोती दरे.े' कावळा �हणाला,  
दते नाही जा.' ते�हां िचमणी झाडाजवळ गेली व �हणते, ' झाडा, झाडा, 
कावळयाला पाड र.े ' झाड �हणाले 'मी नाही पाडीत जा.' ते�हा िचमणी 
सताराकडे गेली व �हणाली, 'सतारा, सतारा, त झाड तोडर.े' सतार �हणतो, मी ु ु ु ू ु
नाही तोडीत जा. ते�हा िचमणी राजाकडे गेली व �हणाली, राजा, राजा, 
सताराला दडं कर र,े 'राजा �हणाला मी नाही करीत जा.' ते�हा िचमणी राणीकडे ु
गेली व �हण�ये, “राणी, राणी, राजावर �स गो. राणी �हण�ये, मी नाही �सत 
जा.' ते�हा िचमणी उंदराकडे गेली व �हणाला, “ उंदरा, उंदरा, राणीचे लगडे ु
फाड र.े' उंदीर �हणतो, ‘मी नाही फाडीत जा.' ते�हा िचमणी मांजराकडे गेली व 
�हणाली, “ मांजरा, मांजरा, उंदराला खा र,े' मांजर �हणते ‘नाही खात जा.' 
ते�हा िचमणी क�याकडे गेली व �हणाली, ' क�या , क�या मांजराला चाव र.े' ु ु ु
क�ा �हणतो मी नाही चावत जा.' ते�हा िचमणी गेली सोटयाकडे व �हण�ये ्ु
'सोटया, सोटया, क�याला चोप र.े' सोटा �हणतो “ मी नाही चोपीत जा.' ते�हा ् ् ु
िचमणी गेली अ�नीकडे व �हण�ये अ�नी, अ�नी, सोटयाला जाळ र.े अ�नी ्
�हणतो “ मी नाही जाळीत जा.' ते�हा िचमणी सम�ाकडे गेली व �हण�ये ‘सम�ा, ु ु
सम�ा, त अ�नी िवझव र.े सम� �हणतो, “मी नाही िवझवीत जा.' ते�हा िचमणी ु ू ु
ह�ीकडे गेली हणाली, “ह�ी, ह�ी, सम� ढवळ र.े' ती �हणतो “ मी नाही ु
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सम� �हणतो- नको, नको, मी अ�नी िवझवतो.' अ�नी �हणतो-- ‘न�को, ु
नको, मी सोटयाला जाळतो.'्

कावळा �हणतो- नको, नको, मी मोती दतेो.'

�याबरोबर ह�ी �हणतो- न�को, नको, मी सम� ढवळतो.ु

सोटा �हणतो- न�को, नको, मी क�याला मारतो.'ु

असे �हणन काव�याने मोती िदले = िचमणी आनंदाने राह� लागली.ू

ढवळीत जा.' �हा िचमणी मंगीकडे गेली व �हणाली मंगी, मगी, ह�ी�या कानांत ु ु ु
शीर गो.' ते�हा मंगी �हणाली, 'ह�'ु

झाड �हणते- नको, नको, मी काव�याला पाडतो’

राणी �हणते- ‘न�को, नको, मी राजावर �सते.'

मांजर �हणते- ‘न�को, न�को, मी उंदराला खाते.'

राजा �हणतो- न�को, न�को, मी सताराला दडं करतो.'ु
सतार �हणतो- नको, नको, मी झाड तोडतो.'ु

गो� सरो तमचे आमचे पोट भरोु
इटकली िमटकलीु ु

(शकंर गणेश दाते : लोककथा)

क�ा �हणतो- ‘न�को, न�को, मी मांजराला चावतो.'ु

उंदीर �हणतो - ‘न�को, न�को, मी राणीचे लगडे फाडतो.'ु



510   ।   गो���या गुहेत

paSau paHyaa/cyaa gaaeVoa_

4.58. satya kuPae maharaja4.58. satya kuPae maharaja4.58. satya kuPae maharaja

नांदडे िज��ातील कंधार ताल�यात सनेगाव नावाचे पधंराशे ते दोन हजार ु ु
लोकव�तीचे एक लहानसे खेडे आहे. �वा�याया�या भ� ती फेरी�या िनिम�ाने 
या गावात जाणे झाले. �या गावात एक मा�तीचे मंिदर आहे. �या मंिदरा�या 
दश�नी भागा�या एका कोप� यात एक िचमकले मंिदर आढळले. �या िचमक�या ु ु
मंिदरात एक दगडी क�ा श�दर लावन �थापन केला होता, व वर�या िभतंीवर ु ूू
‘स�य क�े महाराज’ अशी पाटी लावली होती.ु

 ही पाटी पाह�न मनात असा िवचार आला क�, सतं क�े महाराज हे या ु
भागातील कोणी साध महाराज होऊन गेलेत काय? थोडा बारकाईने तपास ू
केला असता एका व� शेतक� याकडन मािहती िमळाली ती अशी – सनेगाव हे ृ ुू
शेतक� यांचे गाव. तेथील शेतकरी नेहमी कज�बाजारी. पव� सावकार लोक ू
शेतक� यांना कज�परवठा करीत असत. �या खेडयापासन दहा-पधंरा मैलांवर ्ु ू
असले�या लोहा या मोठया शहरवजा गावात एक सावकार होता. सनेगाव�या ् ु
सव� लोकांना �या�याकडन वेळ�सगंी कज� िमळत असे. िपढयान-िपढया ् ्ू
कजा�त सापडलेला शेतकरी कधीही मोकळा हो�याची श�यता नसे. कारण 
दहा-बारा वषा�नी द�काळाला त�ड �ायचे व चांगले साल आले क� थोडे फार ु
�याज दऊेन सावकाराची मनधरणी करायची, हा कायमचा पायडंा होऊन गेला. 

 �या गावातील एका �ामािणक शेतक� याकडे सावकार साहेबांनी 
कज�फेडीचा जोरात तगादा लावला. दाणा-चारा सपंला होता. ही कज�फेड 
आप�याकडन कधीही होऊ शकणार नाही हे जाणन िबचारा शेतकरी ू ू
काकळतीला येऊन शेटज�ना �हणाला, "शेटसाहेब, मला तम�या ऋणात ु ु
रहावयाचे नाही. मजजवळ हा एक �ामािणक क�ा आहे, तो त�हाला िनि� चत ु ु
उपयोगी पडेल. �याचा �वीकार करा व मला आप�या ऋणातन मोकळे करा."ू
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 सावकार क�यास घेऊन घरी आले. एक मिह�यानंतर �यां�या घरी चोरी ु
झाली. चोरांनी घर उपस�यास स�वात केली. मह�वा�या खोल�मधन, ु ू
कपाटातन व�त आणन ते अगंणात एक� करीत होते. हा सव� कारभार चाल ू ू ू ू
असतांना क�याने मौ�यवान व�त त�डात ध�न जवळच असले�या पड�या ु ू
िविहरीत आणन टाक�या. पहाटे चार�या समारास सव� कारभार आटोप�यावर ू ु
चोर अगंणात जमा केले�या व�त व कपडे घेऊन पसार झाले. ू

 सकाळी सावकाराचे घर जागे झाले, चोरी झालेली ल�ात आली. सावकार 
फार दःखी झाला. �याचबरोबर क�याब�ल �याला िवल�ण राग आला व मनात ुु
�हणाला, "हा क�ा भकंला स�ा नाही" �यामळे रागाने क� हाड घेऊन ती ु ु ु ु ु
क�यास मारणार, तोच क�याने सावकाराचा धोतराचा सोगा त�डात धरला व ु ु
तो �यास ओढ लागला. सावकाराने क� हाड खाली टाकली व तो क�यामागे ू ु ु
जाऊ लागला. पड�या िविहरीजवळ क�ा थांबला. सावकाराला आप�या सव� ु
मौ�यवान व�त िवहीरीत पडले�या िदस�या. �या गोळा क�न क�ा व सावकार ू ु
घरी आले. सावकाराला फार आनंद वाटला व क�याची सचोटी व ु
�ामािणकपणा पाह�न �याचे मन गिहव�न आले. आप�या कळाब�ल (क�याचा ु ु
मळ मालक) �याला ध�यता वाटली. �याने क�याला चांगले खाऊ-िपऊ ू ु
घातले. एक छोटीशी िच�ी िलिहली: "�ामािणक क�याने आमचे धन व �ाण ु
वाचिवले, �यामळे तमचा क�ा त�हास परत." िच�ी क�या�या प�यात ु ु ु ु ु ्
अडकवन क�ा शेतक� याकडे परत पाठिवला. ू ु

क�ा परत आलेला पाह�न शेतक� याचा राग अनावर झाला. सावकाराची सेवा ु
न करता हा पळन आला असे समजन शेतक� याने रागा�या भरात एका �णात ू ू
क�यावर घाव घातला, व क�याने आपला �ाण सोडला. झालेली हिकगत ु ु
वा� यासारखी सगळीकडे पसरली. सावकारासही ती समजली. लोक जमा 
झाले. फार हळहळले. क�याचा �ामािणकपणा व �याचा मतदहे पाह�न सवा��या ु ृ
डो�यांत अ� उभे रािहले. शेतक� यालाही �याचा प� चाताप झाला. ू

मा�ती मंिदराशेजारीच एका बाजला �या मत आ��यास मठमाती दऊेन ृू ू
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सावकाराने एक मंिदर बांधन िदले. तेच हे स�य क�े महाराज मंिदर. ू ु
माणसाह�नही �ामािणक व इमानदार क�ा हा सग�यांना दवे�पच वाटला. ु

आजही ��नेे �या प�रसरातील लोक या स�य क�े महाराजां�या दश�नास ु
येतात. �या�या दश�नाने सव� इ�छा पण� होतात व सकंटे दर होतात असे �यांना ू ू
वाटते.

(कथक - नारायण कड वरखेडे, िचखलओहोळ : �ेन टॉिनक मािसक)ू
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4.59. icamauklaa_ qsaapanaa_taa_4.59. icamauklaa_ qsaapanaa_taa_

कथा दसरी - दोघे सोबतीु

4.59. icamauklaa_ qsaapanaa_taa_

एका उंदराची एका बेडकाशी फार ओळख होती. उंदीर एका घरातील 
कोठीत राहात होता व बेडकाचे घर एका नदीत होते. एकदा उंदराने बेडकाला 
आपले घरी जेवावयास बोलािवले होते. पढे बेडकाने उंदराला आपले घरी ु
बोलािवले. पण नदीतन उंदराला बेडकाचे घरी जाता येईना. कारण उंदराला ू
मळीच पोहता येत नाही. मग बेडकाने एक तोड काढली. उंदराचे पाय आपले ु
पायास बांधले आिण आपण पोह� लागला. यामळे उंदीर बडाला नाही खरा; पण ु ु
नाका-त�डात फार पाणी जाऊ लागले आिण िन��या वाटेतच िबचारा उंदीर 
तडफडन मेला. परतं उंदराचे पाय बांधले होते आिण बेडक सारखा पोहत होता. ू ु ू
यामळे तो मेलेला उंदीर तळाशी बडाला नाही. पण तसाच वर तरगंत होता. हे ु ु
व�न एका ग�डाने पािहले. लागलीच ग�डाने खाली झेप टाकली आिण तो 
उंदरास वर नेऊ लागला. पण बेडकाचे पायही उंदराला बांधलेले होते; यामळे ु
तोही उंदराबरोबर वर गेला. ग�डाने दोघांनाही घरी नेले आिण खाऊन टाकले. 
पहा, भलती सगंत केली यामळे असे झाले. बेडक नदीत राहणारा आिण उंदीर ु ू
जिमनीवर राहणारा. यामळे या दोघांची मेजवानी एका बाजस रािहली आिण ु ू
ग�डाची बरीक मेजवानी झाली. यासाठी सगंत फार िवचाराने करावी.

कथा पिहली - उदीर व बेडकं ू

रामा व हरी या नावाचे दोघे सोबती रानातन वाट चालत होते. रामा अगंाने ू
बराच बोजड होता; पण हरी अगदीच सडपातळ व चपळ होता. झाडीतन एखाद ेू
जनावर येईल आिण आपणाला खाईल अशी रामाला सारखी भीती वाटत होती. 
हरी फार बढाईखोर होता. तो रामाला फशारक�ने उगीच धीर दते होता. तो ु
एकसारखा रामाला हसत होता आिण सांगत होता क�, ''रामा, त फार िभतोस ू
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बवा! अर,े एखादा वाघ आला तरी मी आहे ना! मी ताबडतोब तझे र�ण करीन.'' ु ु
असे बोलत ते चालले आहेत तोच झाडीतन एक मोठी आरोळी ऐक आली. ू ू
आरोळी ऐकताच दोघेही फार घाबरले. हरी सडपातळ आिण चपळ होता; 
रामाला तसाच टाकन तो भरभर एका झाडावर चढन गेला. िबचारा रामा बोजड ू ू
होता. तो हरीसारखा झाडावर कसा चढणार? मग तो तसाच डोळे िमटन ू
जिमनीवर पडला! जसा काही तो मेलेलाच आहे. रामाला माहीत होते क�, 
िसहंाला मेलेली िशकार आवडत नाही. लौकरच झाडीतन एक भला मोठा िसहं ू
बाहेर आला. रामाला पाहताच िसहं जवळ आला आिण रामाचे नाक-कान ह�गं ू
लागला. तो भयकंर िसहं इतका जवळ आला तरी रामाने अगदी हालचाल केली 
नाही व नाकातन वाराही बाहेर जाऊ िदला नाही. हरी झाडाव�न हे सार ेपाहात ू
होता. अखेर, रामा मेलेला आहे असे िसहंाला वाटन तो िनघन गेला. लागलीच ू ू
हरी खाली उतरला व दोघेही िफ�न वाट चाल लागले. आपण रामाला फसिवले ू
याची हरीला लाज वाटतच होती; पण ते सार ंहशांवारी घालवावयासाठी हरीने 
रामाला िवचारले, ''काय र,े िसहंाने  एवढे तला कानात काय सांिगतले?'' रामा ु
बोलला, ''हरीसारखा लबाड सोबती कामाचा नाही; बढाईखोर माणसावर 
भरवसा ठेव नये, असे िसहंाने मला सांिगतले आहे.'' हे ऐकन हरी फारच खजील ू ू
झाला.

कथा ितसरी- लबाड गाढव
एका माणसाजवळ एक गाढव होते. तो माणस वाणी होता. तो परगावी ू

सामान िवकत घेई आिण गाढवावर लादन आपले घरी आणी. एकदा तो वाणी ू
गाढवावर िमठाची गोणी लादन ती घरी आणीत होता. वाटेत एक लहानशी नदी ू
होती. नदीतन जाताना गाढवाचा पाय घसरला आिण ते नदीत पडले, तोच पाणी ू
िमठाचे गोणीत िशरले व बरचे मीठ िवरघळन गेले. फार मीठ िवरघळले होते ू
यामळे गाढवाचे ओझे अगदी हलके झाले. पढे काही िदवसांनी वाणी िमठाची ु ु
दसरी खेप घेऊन आला. नदीजवळ येताच गाढवाला मागील खेपेची आठवण ु
झाली. लागलीच ते जाणनबजन पाय चकवन नदीत पडले. प�हा मीठ िवरघळन ू ु ू ु ू ु ू
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ओझे हलके झाले. आणखी दोन-चार वेळा गाढवाने तसेच केले. शेवटी 
गाढवाची ही लबाडी मालकाला कळन चकली. दसर ेखेपेस गाढवावर खपसा ू ु ूु
कापस लादन तो घरी येऊ लागला. प�हा नदीजवळ येताच गाढव खाली पडले. ू ुू
पण या वेळेस कापस िवरघळन भार कमी झाला नाही; उलट पाणी कापसात ू ू
िश�न ओझे जड बरीक झाले. मोठे ओझे पाठीवर पडन ते लबाड गाढव ू
भाराखाली च�ग�न गेले. मलांनो, याक�रता आपले काम नेहमी इमानाने करावे. ु
लबाडी केली तर ती कधीतरी उघडक�स येते व आपणास फारच मोठी िश�ा 
घडते.

कथा चौथी - देव आिण उटं
एकदा उंटाने दवेाजवळ त�ार केली क�, ''दवेा, त बाक�ची जनावर ेिकती ू

चांगली केली आहेस; कोणाला नखे िदली आहेस, कोणाला सळे दात िदले ु
आहेस आिण कोणाला िशगें िदली आहेस, यामळे ती जनावर ेआपापले र�ण ु
क�रतात; पण मला तेवढे काहीच िदले नाहीस; मग मी आपले र�ण कशाने 
करावे? बर ेतर दवेा, मला िनदान िशगें तरी द.े''दवेाने सांिगतले क�, ''बाबा र,े त ू
चांगला मोठा आहेस. तला पाह�नच दसरी जनावर ेिभऊन पळन जातील; तला ु ू ुु
िशगें काय करावयाची आहेत?'' दवेानी अशी समजत घातली; पण उंट आपला ू
हेका सोडीना. अखेर दवेाला कंटाळा आला तरी उंटाची करकर चाललीच ु ू
होती, हे पाह�न दवेाने उंटाला िशगें तर िदली नाहीतच; पण मळचे उंटाचे मोठाले ू
कान बरीक कापन टाकले. उंटाचे कान लहान असतात याचे कारण हेच. ू
मलांनो, हा अधाशीपणाचा प�रणाम बर!े यासाठी नेहमी समाधानाने रहावे.ु

कथा पाचवी - कासव आिण ससा
एक कासव हळ हळ घरी चालले होते. कासवाला लौकर चालता येत नाही; ू ू

यामळे थोडेसे चालावयासही फार वेळ लागे. हे एका सशाने पािहले. ससा फारच ु
जलद धावतो. तो हसन कासवाला बोलला, ‘'काय र,े त िकती सावकाश ू ू
चालतोस? अशा�रतीने त घरी कधी पोहोचणार?'' कासव शहाणे होते. ते ू
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एक मलगा एका करणात म�ढर ेचारीत असे. जवळ शेतात शेतकरी आपले ु ु
काम करीत असत. या कामकरी लोकांना फसवावयासाठी तो लबाड मलगा ु
दररोज उगीच ओरडत असे क�, ''वाघ आला र ेवाघ!'' मलाची अशी आरोळी ु
ऐकन िबचार ेशेतकरी धावन येत व वाघबीघ काही नाही, असे पाह�न परत जात. ू ू
शेतकरी असे फसले क�, तो मलगा हसत सटे. दोन चार वेळा शेतकरी असे ु ु
फसले; पण पढे मलाची आरोळी ऐकन ते येईनासे झाले. अखेर एकदा ु ु ू
खरोखरीच वाघ आला. वाघाला पाह�न तो मलगा फारच घाबरला व ओरड ु ू
लागला क�, ''वाघ आला र ेवाघ!'' पण लोकांना वाटले क�, तो लबाड मलगा ु
नेहमीसारखाच फसवीत असेल. अशा समजतीने कोणीही मदतीसाठी धावन ु ू

बोलले, ''बाबा र,े त एवढी ऐट मा� नकोस! मी सावकाश चालतो आिण त जलद ू ू
पळणारा आहेस. बर,े तर आपण एक पैज मा�. ती समोर टेकडी िदसते ना? 
तेथे आधी कोण पोहोचते ते पाह� बर.े'' हे ऐकन सशाने हसत हसत कासवाला ू
सांिगतले, ''चल, मला ही पैज कबल आहे.'' नंतर दोघेही वाट चाल लागले. ू ू
सशाने एक धाव मा�न कासवाला मागे टाकले. कासव सावकाश चाललेच 
होते. सशाने मागे वळन पािहले तो कासव फारच दर! हे पाह�न सशाने िवचार ू ू
केला क�, ''हे कासव तर फारच मागे आहे; मग इतक� घाई कशाला हवी? आता 
या गार झडपात थोडीशी झोप काढावी. कासव जरा जवळ आले क�, एक उडी ु
मा�न टेकडी गाठावी.'' असा िवचार क�न ससा एका झडपाखाली पडला व ु
लौकरच गाढ झोपी गेला. इकडे िबचार ेकासव हळ हळ चालत होते. पण ते ू ू
वाटेत कोठेही थांबले नाही; सारखे चालतच होते. अशा�रतीने लौकरच ते 
टेकडीवर जाऊन पोहोचले. काही वेळाने ससा जागा झाला आिण पाहतो तो 
कासव टेकडीवर बसलेले! िबचारा ससा हे पाह�न फारच वरमला. नंतर कासव 
बोलले, ''बाबा र,े कधीही ऐट मा� नये; आिण आपले काम नेहमी वेळेवर करावे. 
त जलद चालणारा ससा, पण आळसाने फसलास!''ू

कथा पाचवी- मलगा आिण वाघु
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आले नाही व इकडे वाघाने मलाची सारी म�ढर ेमा�न टाकली. पहा, एक वेळ ु
खोटे बोलले क�, पढे लोक आपणावर भरवसा ठेवीत नाहीत.ु

कथा सातवी - िसह आिण उदीरं ं
एक िसहं दररोज  एका झाडाखाली िनजत असे. जवळच एक उंदीर राहात 

होता. िसहंाला झोप लागली क�, उंदीर िबळातन बाहेर येई व िसहंाची आयाळ ू
करतडीत असे. तो जागा झाला क� उंदीर पळन जाई. एकदा िसहं जागा होता ु ू
तोच उंदीर बाहेर आला. िसहंाला झोप लागली आहे असे उंदराला वाटले आिण 
तो जरासा जवळ आला. पण िसहंाने लागलीच उंदराची शेपटी धरली. उंदराने 
पािहले क�, आता िसहं आपणाला मारणार. मग तो रड लागला व हात जोडन ू ू
िसहंाची िवनवणी क� लागला क�, ''महाराज, मला �मा करा. माझा जीव घेऊ 
नका. आपण मला मारले नाही तर मी कधी तरी आपले उपयोगी पडेन.'' हे ऐकन ू
िसहंाला हस आले व तो बोलला क�, ''जा, वेडा कठला. मी िसहं जनावरांचा ू ु
राजा आहे आिण त एवढासा उंदीर. त माझे काय काम करणार? पण मला तझी ू ू ु
दया येते. त आता जा; िफ�न असे क� नकोस.'' िसहंाने सोडन दतेाच उंदीर ू ू
घरात पळन गेला. पढे काही िदवसांनी एक पारधी तेथे आला व झाडाखाली ू ु
आपले जाळे पस�न िनघन गेला. काही वेळाने िसहं िनजावयाला आला. ू
िसहंाने जाळे पािहले नाही आिण तसाच िनज लागला. तोच जाळे अगंावर पडन ू ू
िसहं खाली सापडला. हे पाह�न िबचारा िसहं ओरड लागला. ओरडणे ऐकन ू ू
उंदीर बाहेर धावन आला, व िसहंाला बोलला, ''महाराज, घाब�  नका. मी ू
आपला चाकर हजर आहे. आता जाळे तोडन टाकतो.'' असे बोलन तो दातांनी ू ू
ते जाळे करतड लागला. नंतर एका घटकेत उंदराने सार ेजाळे तोडले आिण ु ू
िसहंाला मोकळे केले. पाहा, उंदीर एवढासा जीव! पण िसहंाला कसा उपयोगी 
पडला. कोण कधी उपयोगी पडेल याचा नेम नाही.
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कथा आठवी - वेडे साबरं

कथा नववी - माजर व बगळीं

एक सांबर नदीत आपले �प पाहत होते. पाहता पाहता ते मनाशी बोल ू
लागले, ''अहाहा, ही माझी िशगें िकती छानदार आहेत! ही िकती शोिभवतं 
िदसतात! अशी चांगली िशगें दवेाने कोणालाही िदली नाहीत! पण हे पाय बरीक 
फारच वाईट आहेत! िकती रोडके आिण घाणेरडे आहेत! अररे,े यापे�ा मला 
मळीच पाय नसते तर िकती बर ेझाले असते!'' सांबर असा िवचार करीत आहे ु
तोच काही िशकारी तेथे आले! पावलांची चाह�ल लागताच सांबर जीव घेऊन पढे ु
पळ लागले व पारधी मागे पाठलाग क� लागले. पळता पळता सांबराची िशगें ू
एका काटेरी झडपात अडकली. सांबराने बरीच खटपट केली तरी िशगें काही ु
िनघेनात! अखेर िशकारी लोकांनी येऊन सांबराला ठार मारले! मरताने ते 
बोलले, ''अररे,े उगीच मी या पायाला नावे ठेवली! तेच िबचार ेमला पळताना 
उपयोगी पडले! पण या िशगंांनी बरीक माझा जीव घेतला!'' मलांनो, जे व�न ु
चांगले िदसते तेच चांगले नसते! जे उपयोगी पडते तेच खरोखर चांगले!

एका मांजरीची एका बगळीशी फार ओळख होती. बगळी फार चांगली होती; 
पण मांजर मोठी लबाड होती. ितने एकदा बगळीला आप�या घरी जेवावयास 
बोलावले. िबचारी बगळी भोळी होती! ितला मांजरीची लबाडी काय ठाऊक? ती 
तशीच आनंदात मांजरीकडे गेली. मांजरीने एका ताटात खीर आणली आिण 
बगळीला बोलली, ''ताई, आपण दोघी बिहणी बिहणी आहो, यासाठी आज एका 
ताटातच जेव.'' असे बोलन, मांजरी िजभेने चटचट खीर चाट लागली. पण ू ू ू
बगळीची चोच लांब होती! ितला ताटातन खीर मळीच खाता येईना! लबाड ू ु
मांजरी खीर खातच होती. आिण मधन मधन बगळीला िवचारत होती क�, ''ताई, ू ू
सावकाश होऊ द.े खीर बरी झाली आहे ना?'' बगळीला राग आला पण ती 
मळीच बोलली नाही. उलट काही झाले नाही असे ितने दाखिवले आिण हसत ु
हसत घरी िनघन गेली. पढे मांजरीची एकदा खोड मोडावी असा बगळीने िवचार ू ु
केला. काही िदवसांनी ितने मांजरीला आपले घरी जेवावयास बोलावले! मांजरी 
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कथा दहावी - िचमणी आिण मगींु
एक लहानशी मंगी नदीवर पाणी पीत होती. पाणी िपता िपता ितचा पाय ु

घसरला आिण ती नदीत पडली. जवळच एका झाडावर एक िचमणी बसली 
होती. ती फार दयाळ होती. मंगी सारखी वाह�न चालली होती. हे पाह�न िचमणीने ू ु
झाडाचे एक पान तोडले आिण ते नदीत टाकले. पानावर बसन तरगंत मंगी ू ु
जिमनीवर आली. नंतर काही वेळाने एक मलगा तेथे आला. तो हातातील ु
गोफणीने पाखर ेमारीत असे. िचमणीला पाहताच मलाने एक दगड उचलला ु
आिण गोफणीचा नेम धरला. हे पाह�न मंगीने िवचार केला क�, िचमणीने मला ु
मघाशी मदत केली आिण मला वाचवले. आता ती मरत आहे, तर मी ितला मदत 
केली पािहजे. मग मंगी हळच जाऊन मलाला कडकडन चावली. मंगी चावताच ु ू ु ू ु
मलाचा नेम चकला आिण गोफणीतन दगड खाली पडला. दगडाचा आवाज ु ु ू
ऐकन िचमणी भर�कन उडन गेली. पहा. मलांनो, आपण लोकांना उपयोगी पडलो ू ू ू ु
तर लोक आपणाला उपयोगी पडतात.

आशेने बगळीकडे गेली. पण बगळीकडे बारीक त�डाची एक बरणी होती आिण 
तीत आबंरस घातला. नंतर ितने मांजरीला खावयास सांिगतले व आपणही रस 
खाऊ लागली. बगळीची मान लांब आिण बारीक होती; यामळे ितला सहज रस ु
खाता येत होता. पण मांजरीचे डोके पडले मोठे! ते काही बरणीत िशरनेा! 
मांजरीने बरीच धडपड केली पण ितचे मळीच फावले नाही. अखेर बगळीने ु
िवचारले, ''बाई, आजचा बेत बरा आहे ना? त रस का खात नाहीस? ू
िखरीसारखा चांगला रस आहे.'' हे ऐकन मांजरी ओशाळन घरी िनघन गेली. ू ू ू
याचे नाव जशास तसे.

(राम गणेश गडकरी)
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5.1. kTaa Fka para_caa_5.1. kTaa Fka para_caa_

काळा ढग परी�या जवळ आला. पांढरा ढग काळवडंला. आग उसळली. 

5.1. kTaa Fka para_caa_

खर ेतर परी �यांची खप काळजी वाहत होती. ती सागरातील जहाजांची ू
िनगा राखायची. मासे पकडणार े कोळी होते �यांना सांभाळायची. 
आभाळात�या चांद�या घासन-पसन चकाचक ठेवायची. च�ंावरची धळ ू ु ू ू
झटकन दधासारखा ल�ख करायची. ू ू

एक होती परी. खप-खप सदंर. सागरा�या फेसासारखी गोरीपान. ू ू ु
डािळंबा�या कळीसारखी नाजक. कोमल. ती सागरा�या चमकदार फेसाम�ये ू
ज�मली होती. ती नेहमीच आनंदी असायची. ढगां�या ड�गरांव�न िवहरायची. 
सागरा�या पा�यात खेळायची. आभाळात�या एका छानशा ढगात परीने 
आपला सदंर महाल बनिवला होता. कधी-कधी या सरखे महालात ती रहायची. ु ु

परी होती सदंर. हवीहवीशी. एकदा ितला दवेां�या राजाने बिघतले. तो ु
ित�यावर भाळला. परी पांढ� या ढगावर आ�ढ होती. इं� बनला काळा ढग. 
ितचा पाठलाग क� लागला. आता पकडेल का तो परीला? छे! छे!! तसे मळी ु
घडणार नाही. 

(तापीकाठची लोककथा)

परी कधी अ��य �हायची. तर कधी िदसायची, �कट �हायची. 
सागरतीरावरील लोक भय-भीत होत असत. ित�या या खेळाने लोक घाबरत 
असत. परी आपलं जहाज हरवन टाकेल का? सागरातील मासे सपंवन टाकेल ू ू
का? आपलं जीवन दःखी करले का? या िवचारांनी ते थकन जात. परी िदसली ूु
र ेिदसली क� भीतीने लोक थर-थर कापायचे. 

परी हे सार ेकाम शांतपणे करायची. आपले काम सपंले क� परी खेळायला 
बाहेर पडायची. कधी सागरा�या फेसाळ पा�यात खेळायची. तर कधी उंच 
आभाळात झोका घेतांना िदसायची. 
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आिण परी िनसटली. सागरात िमसळली. सागर ितचा िपता होता ना! इं� 
वरमला. माघारी वळला. राजधानीत िहरमसला होऊन परतला.ु

(सनंदा पाटील : तापीकाठ�या लोककथा)ु

आजही काळे ढग आभाळात जमा होतात. िवजांचा कडकडाट होतो. ते 
आभाळातले इं�ाचे आिण परीचे भांडणच असते. दवेांचा राजा हरतो. सागराची 
मलगी िजकंते. इं� हरतो. परी िजकंते. इं� रड लागतो. टपटप आसव ंपडतात. ु ू
सार ेसांगतात पाऊस आला!
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5.2. SauBaXa5.2. SauBaXa

माझ ंनाव श�ा. बालपणीच विडलांच ंछ� हरपलं. आईस�ा अशीच मी ु ु
लहान असताना सोडन गेली. पण मा�या साव� आईने मला लहानाच ंमोठं ू
केलं. ितनं मला घरातली सगळी कामं िशकवली. साफसफाईपासन ू
�वैपाकापय�त. आिण म�य �हणजे गाण ं िशकवलं. मी सगळी कामं गाणी ु
गणगणत करायची. गा�यामळे �म हलके होतात. कामाचा बोजा वाटत नाही. ु ु ु
मला �वतःला �यामळे काम करताना वेगळाच आनंद िमळायचा. ु

चारचौघ�सारखंच माझ ंरोजच ंजगण ंस� होतं. पण एके िदवशी काहीतरी ु
वेगळंच घडलं. आमच ंघर राजा�या िक��या�या प�रसरातच होतं. मी रोज�या 
सारखीच काम करता करता गात होती. मा�या गा�या�या आवाजानं 
र��याव�न चालत जाणारा राजप� घरासमोर थांबला. �याने माझ ंसगळं गाण ंु
ऐकलं. �यानंतर तो जवळपास रोजच मा�या कामा�या वेळेतलं गाण ं
ऐक�यासाठी घराजवळ घटमळायचा. एकदा माझहंी �या�याकडे ल� गेलं. ु
�या�या डो�यांकडे मी पािहलं आिण लाजेने चटकन घरात िशरले. पाठोपाठ 
�याने मला हाक मारली. पण मी थांबले नाही. मा� स�जातन माझ ंकबतर ू ु
�या�या िदशेनं सोडन िदलं. ते अगदी शहा�यासारखं �या�या खां�ावर जाऊन ू
िवसावलं. �याने कबतराव�न हळवारपणे हात िफरवला. एवढं आ�हाला परसे ंु ु ु
होतं. आ�ही एकमेकां�या �ेमात पडलो होतो. 

पण ही गो� राणीसाहेबां�या नजरतेन सटली नाही. मा�यासार�या सामा�य ू ु
घरात�या, साव� आईने वाढवले�या पोर�या मलीशी राजप�ाने ल�न करायची ु ु
क�पना ितला मानवली नाही. ितने पर�पर माझा काटा काढायचे ठरवले. 

5.2. SauBaXa

एके िदवशी मी अशीच अगंणात काम करीत होते. तेवढयात राणी�या ्
नोकराने, िशकारीदादाने मला हटकले. जगंलात िफरायला �हणन बोलावले. ू
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पण अचानक मला िशकारीदादा�या हातातली तळपती सरी िदसली. मी ु
घाबरले. िशकारीदादा �हणाला, ‘पोरी, घाब� नकोस. ही पहा टाकली सरी.’ ु
�याने सरी खाली टाकली. मग िशकारीदादाने मला हळच ती कानगो� ु ू
सांिगतली. �हणाला, “मली, त िनरागस आहेस. तझा गळा गोड आहे. प�ी ु ू ु
आिण �ाणीस�ा त�या �ेमात पडले; पण राणीसाहेब मा� तझा �ेष करतात. ु ु ु
तला जगंलात नेऊन मार�याची �यांनी मला आ�ा केली. पण मली, ु ु
मा�या�याने हे क�य होणार नाही. ते�हा त इथन दर पळन जा. प�हा �हणन ृ ुू ू ू ूू
कधी परत येऊ नकोस. आता �णभरही थांब नकोस. पळ.” �या �णी मी ू
पळाले, घरापासन दरावले. ू ु

रानात जायला िमळते, �हणन मीही भलले आिण �या�यासोबत चाल लागले. ू ु ू
गाणी गाता गाता फलं वेचली, फलं वेचता वेचता रानातले प�ी-�ाणी माझे िम� ु ु
बनले. मोठी मौज आली. 

जाग आली ते�हा सकाळ झाली होती. �या रा�सी हातांना मी घाबरत होते, 
ते हात रा�सांचे न�हते. �या झाडां�या फां�ा हो�या. अधंारात चमकणा� या 
�ा�यांचे डोळे हे मला घाबरवणा� या जगंली �ा�यांचे नसन मा�या र�णासाठी ू
सरसावले�या �ािणिम�ांचे होते. जगंलात गाणी �हणताना, फले वेचताना ते ु
माझे सोबती झाले होते. �यां�या �ेमळ नजरांनी माझी भीती सपंली. जगंलात 
आपण एकटे नसन सरि�त आहोत, अशा भावनेने मी सखावले. ू ु ु

रा�भर पळन पळन मी शरीराने मा� पार थकन गेले होते. मला िव�ांतीची ू ू ू
गरज होती. िनवा� याची एखादी जागा िमळते का �हणन मी शोध घेत होते. ू
तेवढयात एक सदंरशी झोपडी मला िदसली. मी आिण माझे �ािणिम� ् ु
झोपडी�या दारापाशी पोहोचलो. दारावर ठकठक केली. आतन �ितसाद ू

जगंलातन पळताना मी खप घाबरलेली होती. तशात अधंार पडला. रा� ू ू
झाली. द� रा�स, जगंली �ाणी माझा पाठलाग करत आहेत, अस ंमला वाटत ु
होतं. आिण मी �यां�यापासन बचाव कर�याकरता वाट फटेल ितकडे धावत ू ु
रािहली. धावता धावता घेरी येऊन पडले. माझी श� हरपली. ु



 गो���या गुहेत   ।   529 

pairkTaa va AdxBautarmya gaaeVoI

झोपडीत मी आिण मा�या �ािणिम�ांनी िमळन �वेश केला. आत कणीही ू ु
न�हतं. पण ितथे छोटे छोटे सात पलंग मांडलेले होते. बाक� घर अ�यतं 
अ�व�छ होतं. अ�ता�य�त पसारा पडलेला. इथं ब� याच िदवसांपासन कणी ू ु
रािहलेलं नसाव.ं काहीही असो. आप�याला िनवारा िमळाला, हे खप होतं. मी ू
मा�या �ािणिम�ांना �हटलं, “चला, आता आपण सार ेिमळन हे घर साफ क� ू
या.” आ�ही सग�यांनी िमळन घर-सफाईचा उप�म केला. कणी शेपटीचा ू ु
खराटा केला, कणी स�डेने पाणी िशपंडले, कणी जाळी-जळमटं �व�छ केली. ु ु
घर कस ं�व�छ-सदंर झालं. पाना-फलां�या कंडयास�ा सजव�या. एवढं सार ं्ु ु ु ु
झा�यावर अगदीच दम�यासारखं झालं, �हणन �या सात पलंगांपैक� एकावर ू
जरा पह�डले, तर मला गाढ झोप लागली. 

िमळाला नाही. कणीही दार उघडेना. अखेर मीच दाराच ंहडल िफरवलं, आिण ँु
दार उघडलं.

मला अचानक जाग आली ती एका ��ाने. कणी एक बटका माणस दस� या ु ु ू ु
बट�याला िवचारत होता, “ही मलगी कोण? ही इथं कशी आली? कशाला ु ु
आली?” या ��ां�या साखळीनेच मला जाग आली. मलांसारखी िदसणारी ती ु
सात बटक� माणस ं होती. �हणजे हे घर या सात बट�यांच ं आहे. मी �या ु ु
आ�या�तन �वतःला सावरलं आिण माझी ओळख क�न िदली. “द� ू ु
राणीपासन बचाव कर�यासाठी मी अशी सैरा-वैरा पळत जगंलात िफरते आहे. ू
त�ही जर मला या घरात राह� िदलं, तर मी हे घर साफ-सफ ठेवेन. त�हाला ु ू ु
चांगला �वैपाक क�न जेव घालीन, ते�हा मला इथं राह� �ा,” �हणन िवनंती ू ू
केली. मी ‘जेव घालीन’ अस ं�हटलं आिण तेवढया एका अटीवर �यांनी मला ्ू
ितथं रहायला परवानगीही िदली. �यांनी ‘ह�य�’ �हणन मा�या ��तावाला समंती ू
िदली. मा�या �ािणिम�ांनी भा�या-फळे आणली होती; मी चटकन �याचे सप ू
केले. सग�यांनी ते िमट�या मारीत फ�त केले. रा�ी सग�यांसाठी भोजन 
तयार केलं. माझ ंगाण ंगणगणण ंस�च होतं. �या सात बट�यांपैक� एकानं ताल ु ु ु ु
धरला, दस� यानं ठेका पकडला आिण मग आ�ही सगळे िमळन नाच-गाण ंकेलं. ूु
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अथा�तच माझ ंगाण ंमा�या ‘राजकमारा’साठीच ंगाण ंहोतं. हे गाण ंही मा�या ु
मनाला सोबत होती. 

स�ंयाकाळी ही सात भावडंं घरी ये�यापव�च मी �यां�यासाठी खीर करायला ू
स�वात केली. तेवढयात एक �हातारी िखडक�जवळन जाताना थांबली आिण ्ु ू
आत डोकावन �हणाली, “काय ग,ं खीर बनवतेस का? बनव, बनव. पण ू
सफरचदंाचा मऊसत केक बनवन बघ.” अस ं �हणत �या �हातारीनं ू ू
ित�याकडच ंलालबदं सफरचदं मा�या हातावर ठेवलं. “अग ंसफरचदंाचा ‘केक’ ु
बनवला तर कणा�याही त�डाला पाणी सटेल.” मलाही मोह झाला. ‘केक’ ु ु
बनवायच ं मनात घेतलं पण तेवढयात �या सात�या बट�याच ं वा�य आठवलं, ् ु
“अनोळखी माणसाशी बोल नकोस!” पण ही �हातारी अनोळखी असली तरी ू
धोकेदायक आहे, अस ंकाही मा�या मनाला पटेना. तेवढयात पाखरांचा एक ्
थवा आला आिण तो सफरचदंाला टोचे मा� लागला. �हातारीने पाखर ं
हाकारली. पण पाखरांनी सफरचदंाला टोचे मारले, ही गो� मा�या मनाला 
भावली. जगंलातले प�ी-�ाणी िनम�ळ असतात. �यांनी हा सकेंत िदला आहे, 
ते�हा �हातारीच ंऐकायला हव.ं

दस� या िदवशी �याहरी क�न सातही बटके िह� या�या खाणीत कामाला ुु
िनघन गेले. ‘स�ंयाकाळी लवकर घरी या, मी वाट पाहते’ अस ं�हणत �यांना ू
िनरोप िदला. तेवढयात शेवटचा बटका मागे वळन �हणाला, “कणालाही घरात ् ु ू ु
घेऊ नकोस. अनोळखी माणसाशी बोल नकोस. �वतःची काळजी घे.” �या�या ू
बोल�याच ंहसही आलं आिण हे लोक आपली केवढी काळजी घेतात, याच ंू
समाधानही वाटलं. 

�हातारीसाठी मी पेलाभर पाणी आणलं. �हातारी सतं� झाली. �हणाली, ु
“पोरी त खप गणी मलगी आहेस, तहानले�याची तहान, भके�याची भक ू ू ु ु ु ू
भागवतेस.” मी तला आज एक गिपत सांगते, “हे सफरचदं साधसंध ंफळ नाही. ु ु ु
ते इ�छापत� करणार ं फळ आहे. एक तकडा खा�ला तरी तझ ं �व�न पण� ू ु ु ू
होईल.” मी �हातारी�या पड�या फळाची आ�ा पाळली. सफरचदंाची फोड 
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सफरचदंाची फोड पोटात गेली आिण मी च�कर येऊन ितथेच पडले. माझी 
श� हरपली. िकती िदवस, िकती रा�ी मी बेश� होते हे मला काहीच आठवत ु ु
नाही. पण वसतं ऋतत�या सकाळी मला जाग आली, एवढे खर.े एका सदंरशा ु ु
पलंगावर मी पह�डले होते. ते सात बटके आिण माझा राजकमार पलंगाशेजारी ु ु
बसन मला जाग ये�याची वाट पहात बसले होते. मी श�ीवर येताच �याने मला ू ु
िमठी मारली. मा�या जगंलात�या �ािणिम�ांनी मी बेश� झा�यावर सातही ु
बट�यांना शोधले, �यांनी राजकमाराला शोधलं आिण ते सगळे िमळन माझी ु ु ू
काळजी करत इथं पोहचले होते. द� राणी ितकडे हात चोळीत बसली. ु
राजप�ाने मला �वीकारलं होतं. मला मा�या �ािणिम�ांचा आिण सातही ु
बट�या खाणमजरांचा खप अिभमान वाटतो. �यां�यामळेच माझे पोरकेपण ु ु ू ु
सपंले आिण मी राणी झाले. �यांचे कणी नसते �यां�यासाठी सगळे मदतीला ु
येतात, अगदी झाडे, प�ी, कामगार आिण राजप�स�ा! आिण मा�या ग�यातन ु ु ू
आपोआप गाण ंबाहेर आलं, 

खा�ली आिण ‘राजकमारा, मला घेऊन चल’ अस ंमनात�या मनात पटपटली. ु ु ु

“व�व�ली आ�हा सोयर ेवनचरेृ
पर�परसौ�यासाठी झटती सार”े

(पनःकथन : डॉ. मंगला वरखेडे : �ेन टॉिनक मािसक, ऑ�टो-नो�ह�. २०१२)ु
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िदवसभर टेबलावर खेळायची आिण रा�ी आ�ोड�या अथं�णात गलाबाचे ु
पघं�ण घेऊन झोपायची. एका रा�ी क�प बेडकाने िखडक�तन उडी मारली ु ू
आिण टेबलावर झोपले�या अगं�ाला पाह�न कक� श आवाजात �हणाला, ु
“मा�या मलासाठी ही बायको �हणन अगदी यो�य आहे.” झोपेत�या अगं�ाला ु ू ु
उचलन आप�या िचखला�या घरी घेऊन आला. आप�या क�प बेडक ू ु ू
मलाला सांिगतले, “पहा! त�यासाठी बायको शोधन आणली,” िचमक�या सदंर ु ु ू ु ु
अगं�ाला पाह�न बेडकाला खप आनंद झाला. ु ू

कोणे एके काळी एका गावात एक बाई रहात होती. ितला मलं खप आवडत. ु ू
पण ितला �वतःला मलबाळ न�हते. एकदा ती एका चेटिकणीकडे गेली. ू
चेटिकणीने ितला एक झाडाची मळी िदली. ही मळी कंडीत लाव असे सांिगतले. ु ु ु
बाईने झाडाची मळी कंडीत लावली. पाहता पाहता पालवी फटली. छोटेसे ु ु ु
रोपटे कंडीत डोल लागले. एके िदवशी एक छानशी कळी िदसली. बाईनंा खप ु ू ू
आनंद झाला. बाईने कळीचे चबंन घेतले आिण काय आ�य�! कळीचे फल झाले. ु ु
�या फलात एक छोटीशी सदंर बेबी िदसली. परतं ती बेबी इतक� छोटी होती क� ु ु ु
�या बाई�या अगंठया एवढीच! �हणन �यांनी ितचे नाव ‘अगं�ा’ असे ठेवले. ् ू ु

अगं�ा मा� �या क�प बेडकाला पाह�न घाबरली आिण िकंचाळ लागली. ु ु ू
बेडकाला ही पळन जाईल अशी भीती वाटली �हणन अगं�ाला नदीवर�या ू ू ु
कमळा�या फलात ठेवायचा िनण�य घेतला. थोडया वेळाने अगं�ा रड लागली. ्ु ु ू
ितचे ह�दंके ऐकन छोटया माशांनी पा�याबाहेर डोकावन पािहले. छोटयाशा सदंर ् ्ू ू ु
अगं�ाला पाह�न माशांनी ितला मदत करायचे ठरवले. माशांनी कमळा�या ु
फलाचा दठे तोडला. �यामळे फल पा�यावर तरगं लागले. नदीिकना� याने ु ु ु ू
तरगंत तरगंत दरवर आली. काही वेळाने जोरात वारा सटला. हवे�या जोरामळे ु ुू

5.3. A/gauVOa
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ठर�या�माणे अगं�ाचा िववाहाचा िदवस उजाडला. मोले�या उदास घरात ु
�वेश कर�यापव� शेतात�या मोक�या वातावरणात अगं�ाला िफ�न यावेसे ू ु
वाटले. शेतात िफरता िफरता कड कड कड असा आवाज आला. नजर वर ु ु ु
करताच प�ीिम� िदसले. उदास छोटया सदंर अगं�ाला पाह�न �याने सरळच ् ु ु

ती जिमनीवर फेकली गेली. एका जगंलात भर उ�हा�यात ती एकटीच राह� 
लागली. िहवाळा स� झाला आिण अगं�ाला �चडं भक लागली. अ�ना�या ु ु ू
शोधात ितने जगंल सोडले. चालता चालता एका शेतात आली. खप िदवसांनी ू
ितला धा�याच ंकोठार िदसले. दार वाजवले. शेतात�या उंदराने दार उघडले. 
अगं�ाने खा�यासाठी काहीतरी अ�न द,े अशी उंदराकडे मागणी केली. ु
शेतातला उंदीर तसा दयाळ होता. �याने आप�या उबदार घरात बोलावले. ू
आपले शेजारी मोले फार �ीमंत आहेत. तझी इ�छा असेल वर त मोल�शी ु ू
ल�नही क� शकतेस. अथा�त मोले अधं आहेत. परतं त�या गोड आवाजाने ु ु
�यांचे मन त सहज िजकं शकशील. अगं�ाला �� पडला �याची सय��काशाशी ू ू ु ू
मै�ी नाही. तो िकतीही �ीमंत असला तरी काय उपयोग? 

एकदा अगं�ाचा आवाज �ी.मोल�नी ऐकला आिण �या गोड आवाजाने ु
�ी.मोले अगं�ा�या �ेमात पडले. मोल�नी दोन घरां�या म�ये एक बोगदा तयार ु
केला. अगं�ाला �या बोग�ातन िफरवन आणायचे ठरिवले. चालता चालता ु ू ू
र��या�या बाजला मेलेला प�ी पाह�न मोले िचडले आिण �हणाले, “हा अगदी ू
िहवा�या�या स�वातीलाच मेलेला िदसतो आहे.” अगं�ाला फार वाईट वाटले. ु ु
ती काही बोलली नाही. काही वेळानंतर शेतातला उंदीर झोपलेला आहे, असे 
पाह�न अगं�ा सरपटत बोग�ातील मेले�या प�याजवळ गेली. डोके टेकन ु ू
�हणाली, “हे िम� प�या, तला स�ती िमळ द.े” आिण आ�य�! प�ी हालचाल ु ू
क� लागला. याचा अथ� प�ी मेलेला न�हता. थंडीमळे �याला गाढ झोप लागली ु
होती. आिण आता तो उठत होता. अगं�ाने प�याची सेवा केली. तो लवकरच ु
बरा झाला. वसतं ऋत�या स�वातीलाच �वखषीने प�याला बोग�ात सोडले. ू ु ु
पाणाव�या डो�यांनी अगं�ाने प�याला िनरोप िदला आिण प�ी उडन गेला. ु ू
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िवचारले, ‘मी उबदार हवेत च�कर मारतो आहे. चल, मा�या पाठीवर बस. जरा 
िफ�न येऊ.’ अगं�ाला क�पना आवडली. बराच वेळ उंच हवेत िफर�यावर ु
छान उबदार जागा िदसली. प�याने अगं�ाला एका सदंर फलात बसवलं. �या ु ु ु
फलात एक छोटया पखंांचा िचमकला माणस बसलेला पाह�न अगं�ाला खप ्ु ु ू ु ू
आ�य� वाटलं. अगं�ाला पाह�न तो फलचखी ित�या �ेमातच पडला. �याने ु ु ु
ितला ल�नाची मागणी घातली. अगं�ाने सहमती िदली. ु

(पनःकथन : डॉ. मंगला रमेश वरखेडे - �ेन टॉिनक मािसक, जलै २०१४)ु ु

अगं�ाला खप भेटव�त िमळा�या; �यात छोटया पखंांची भेटव�त होती. ती ्ु ू ू ू
प�रधान क�न अगं�ा एका फलाव�न दस� या फलावर िफरायला लागली. ु ु ुु
आता सग�यात आनंदी होती अगं�ा!ु
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धम�ग�ंचा स�ला घेऊन ते घरी परतले. �यांनी धम�ग�ंनी िदले�या ु ु
सचने�माणे जा�याची टोपली िवणली. ती गळा�या काठीला बांधली आिण रा� ू

5.4. matsyaknyaa (mamaeQD)
(पोलंडची लोककथा)

ब� याच वषा�पव�ची गो� आहे. पोलंडमध�या वसा� नदी�या काठी एक छोटे ू
गाव वसले होते. दोन कोळी रोज नदीवर जाऊन मासे पकडायचे. एकदा 
रा�ी�या वेळी मासे पकडायला गेले असताना �यांना नदी�या तळातन सरले ू ु
गा�याचे सर ऐकायला आले. आप�याला काही भास झाला असेल, असे ू
समजन �यांनी �याकडे दल�� केले. दस� या िदवशी चांद�या रा�ी मासेमारीला ू ु ु
गेले�या या दोन को�यांना प�हा एकदा नदी�या तळातन गा�याचे सर पा�यावर ु ू ू
तरगंत वर येत आहेत, असे जाणवले. �यांनी ही गो� �यां�या िम�ां�या कानावर 
घातली. एक िम� �हणाला, “न�क�च जलपरी - म��यक�या गात असणार.” 
�याने आप�या कोळी िम�ांना एक स�ला िदला. “त�ही या गाणा� या जलपरीला ु
पकडन राजा�या हवाली का करीत नाही? �यामळे राजा खष होईल आिण तो ू ु ू
न�क� त�हाला मोठे इनाम दईेल.” ु

मि�छमारांना ही ब�ीस िमळव�याची क�पना पटली. पण �याचबरोबर 
�यांना कािहशी भीतीही वाटली. न जाणो जलपरी काही जादटोणा करायची, ू
आपण �या मोहजालात फसायचो. �यामळे याबाबतीत आपण धम�ग�ंचा स�ला ु ु
घेतलेला बरा. ते दोघे धम�ग�ंकडे िनघाले.ु

धम�ग�ंनी सार ेकाही शांतपणे ऐकन घेतले आिण �या को�यांना सांिगतले, “ ु ू
ज�र धाडस करा आिण ितला पकडा. अिजबात आवाज न करता पढे सरका ु
आिण गळा�या काठीला बांधलेली टोपली ित�यावर टाका. मा� एक खबरदारी 
�या. कानात मेणाचे बोळे घाला. कदािचत ती आप�या गा�यातन तम�यावर ू ु
काही चेटक करायची! ते�हा काळजी �या आिण मोिहमेवर िनघा.”ू
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होताच ते नदीवर गेले. लांबव�न �यांना गा�याचे गोड सर ऐक आले. �यांनी ू ू
आपली काठीला बांधलेली जाळीची टोपली उचलली आिण ते सरां�या िदशेने ू
नदीकाठाव�न चाल लागले. ल�हा�या�या आडन �यांना जलपरीचे ओझरते ू ू
दश�न झाले. कमरपेासन वरती एक अितशय सदंर लाव�यवती �ी आिण ू ु
कमरखेालचा भाग मा� चांद�यात चमकणा� या खव�यां�या मासोळीचा! ितचे हे 
�पस�दय� पाह�न ते आचिंबत झाले. �यांनी तातडीने आप�या कानात मेणाचे 
बोळे क�बले. अगदी हल�या पावलांनी आवाज न करता ते �या सदंर ु
जलपरी�या मागे गेले आिण अलगद जाळीची टोपली ित�यावर पांघरली. गरीब 
िबचारी म��यक�या िव�हळली, ितने आपली सटका क�न घे�यासाठी बरीच ु
फडफड क�न पािहली, पण �यात ितला यश आले नाही.

दो�ही कोळी घरी परत�यावर उ�ररा�ी हा िम� उठला; गोदामात 
क�डले�या जलपरीला डोकावन पाह�यासाठी तो ितथे गेला. �याने जा�या�या ू
टोपलीत�या मम�डला पािहले; पण कानात बोळे घालायचे �याला ठाऊक 
न�हते. म��यक�येने जे�हा या डोकावणा� या माणसाला पािहले, ते�हा ती गाऊ 
लागली. इतके सदंर आिण क�ण गाणे �याने यापव� कधीही ऐकले न�हते.ु ू

या सग�या �कारात बरीच रा� झाली होती. �यामळे �या दो�ही को�यांनी ु
नदीजवळ रहाणा� या �यां�या एका िम�ा�या घरी जलपरीला नेऊन ठेवायचे 
ठरवले. �यांनी आप�या िम�ाला सांिगतले, “या जलपरीला त बदं खोलीत ठेव ू
आिण बाहे�न कलप लाव. सकाळ होताच आ�ही ितला घेऊन जाऊ आिण ु ू
राजापढे सादर क�.” िम�ाने �या�माणे म��यक�येला आप�या धा�या�या ु
गोदामात क�डन ठेवले.ू

आप�या शोकगीतातन जलपरीने �या िम�ापढे आपली कैिफयत मांडली. ू ु
“हे दयाघना, मला जाऊ द,े जाऊ द ेमला मा�या घरी, नदीपा�ात�या मा�या 
घराची मला ओढ लागली आहे. दयाळ माणसा मला दयेची भीक घाल आिण या ू
कोठारातन माझी सटका कर!” आता �या स�जन िम�ाला राहवले नाही. �याने ू ु
टोपलीतील जाळी उघडली. जलपरी चटकन  बाहेर आली आिण नदीतीरा�या ्
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िदशेने पळत सटली. थेट नदी�या तळाशी जाऊन िवसावली. �यानंतर ती ु
कधीच कणाला िदसली नाही.ु

(�ेन टॉिनक मािसक, ऑग�ट २०१५)

अथा�त वसा�चे लोक जलपरीला िवसरले नाहीत. आता नदीकाठ�या �या 
खेडयाचे मोठया शहरात �पांतर झाले आहे. पण आजही शहरा�या ् ्
�वेश�ारावर हातात ढाल-तलवार घेतले�या जलपरीचा पतळा उभा आहे! ु
अचानक एखा�ा रा�ी वादळ येईल आिण नदी�या तळातन जलपरी बाहेर ू
येईल, असे या लोकांना वाटते. जलपरी िदसली नाही, तरी िनदान ितचे गोड 
गाणे कधीतरी आप�याला ऐक येईल अशी वसा� शहरात�या लोकांची ��ा ू
आहे. 
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अ�लाउि�नचे वडील आजारपणात गेले, �यानंतर ब� याच िदवसांनी एक 
�वासी अ�लाउि�नला र��यात भेटला. �याने म�तफाची चौकशी केली. ु
अ�लाउि�नने सांिगतलं, “ते माझे बाबा होते. आता ते या जगात रािहले 
नाहीत.” तो �वासी �हणाला, “म�तफा माझा भाऊ होता. मी तझा काका आहे. ु ु
आता त�हाला मला मदत करायला हवी.” �या �वाशी काकाने अ�लाउि�नला ु
पैसे िदले. दस� या िदवशी तो �याला घेऊन बाजारात गेला. �याने अ�लाउि�न ु
आिण �या�या आईसाठी नवे कपडे खरदेी केले. थोडी िमठाई घेतली आिण 
रा�ी जेवायला येतो �हणन सांिगतले. पढे या �वासी काकाने अ�लाउि�नला ू ु
एक अगंठी िदली आिण बाग बघायला �हणन िफरायला नेले. ितथे एका दगडी ू

गो�ीतला अ�लाउि�न मळ चीनचा रिहवासी. �याचे विडल म�तफा ू ु
�यवसायाने िशपंी होते. मलाने िशवणकाम िशकावे, असे �यांना खप वाटे. पण ु ू
तो िशकला नाही. �याचे मन �यवसायाचे िश�ण घे�यापे�ा खेळ�या-
ह�दंड�यातच रमत असे. एका छोटया आजारात म�तफाचा म�य झाला. ् ृु ू
�यानंतर अ�लाउि�न�या आईने िशवणकामाचा �यवसाय सांभाळला. ितनेही 
अ�लाउि�नला सांिगतले, “िशवणकाम िशक, चार पैसे कमव.” पण 
अ�लाउि�नला काही ही विडलोपािज�त िव�ा िशकायची न�हती. �याला 
जादिव�ा िशकायची होती. चटकन �ीमंत �हायच ं होतं. िशवणकामात ू
िदवसभर राबायच;ं आिण िटचभर पैसे िमळवन अध�पोटी राहायच,ं हे �याला ू
मा�य न�हतं. आई-मलाचा याव�न नेहमी खटका उडे. ती �याला �हणे, “त ु ू
काही गो�ीतला अ�लाउि�न नाहीस. जादचा िदवा घासला क�, हवे ते िमळेल.” ू
आई अस ं�हणाली क�, तो ित�याकडे अ�लाउि�न आिण जाद�या िद�याची ू
गो� सांगायचा ह� धरी. 
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िशळेखाल�या अधंा� या िविहरीत उत�न जादचा िदवा िमळव�यासाठी ू
अ�लाउि�नला भलवले. अ�लाउि�न िविहरीत उतरला. �याने िविहरीतन ु ू
जादचा िदवा आणला. पण काका �याला िविहरीबाहेर घेईना. �याने �याला प�हा ुू
आत ढकलले आिण िशळा बदं केली. अधंा� या िविहरीत अ�लाउि�न रडत 
बसला. थंडीत कडकडला. थोडी उब यावी �हणन �याने हातावर हात घासले. ु ु ू
�याबरोबर बोटातली ती अगंठीही घासली गेली. ती जादची अगंठी होती. ती ू
घास�याबरोबर एक गलाम अ�लाउि�नसमोर उभा रािहला. तझी हवी ती ु ु
इ�छा पण� करीन �हणन सांग लागला. अ�लाउि�न �हणाला, “मला घरी ू ू ू
पोहचव.” �याने �या�माणे �याला घरी पोहचवले. वाट पहात बसले�या �या�या 
आईला िदलासा िमळाला. 

अ�लाउि�नने तो िदवा घासनपसन �व�छ करायला घेतला. तो ू ु ू
घास�याबरोबर �यातनही एक गलाम बाहेर आला. �हणाला, “मी या जाद�या ू ु ू
िद�याचा गलाम आहे. त�या सेवेसाठी हजर आहे.” अ�लाउि�नने �या ु ु
गलामाला पोटभर खायला आणायचा ह�कम िदला. गलामाने लगेच ु ू ु
�या�यासमोर सो�या�या था�या आिण चांदी�या वाटयांम�ये िम�ा�न भोजन ्
हजर केले. अ�लाउि�न आिण �याची आई पोटभर जेवले. 

पडद े महाराजाला सांिगतले क�, “िम�ा�न भोजन हवे’, क� पड�ावर 
हालचाल होई. पडद े महाराजाचा चेहरा अ��य होई आिण ितथे िम�ा�न ृ
भोजनाचे ताट येई. अ�लाउि�न िजभ�या चाट लागे. तो ितथले पदाथ� उचल ू ू
लागे. पण ते ह�बेह�ब वाटणार ेपदाथ� पड�ावर िच�ासारखे िदसायचे. �यांना वास 
यायचा, �यांचा �पश�ही मळ�या पदाथा�सारखाच असायचा. पण �याला ते ू
उचलन खाता येत न�हते.ू

मग अ�लाउि�नला �याने एक जादचा पडदा िदला. ‘पडददेादा पडददेादा’ ू
�हणन �याला हाक मारली क� तो पडदा �कािशत �हायचा. �यावर एक हस� या ू
जादगाराची �ितमा झळक लागायची. तो पड�ावरचा जादगार िवचारायचा, ूू ू
“बोला महाराज, आपली काय सेवा क� ?”
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�ेन टॉिनक मािसक, ऑ�टो-नो�ह�. २००८)

एकदा �याने उ�म कपडयांची मागणी केली. �याला जगावेगळे कपडे हवे ्
होते. पडददेादाने पड�ावर जगभरात�या भरजरी कपडयांची नमना िच�े ् ु
दाखवली. ती कशी िशवतात ते सांिगतले. अ�लाउि�नने तसे केले आिण �याने 
�वतः िशवलेले कपडे पाह�न सगळे �याची �तती क� लागली. असे कपडे ु
आप�यालाही हवेत �हणन मागणी क� लागली. तो जगातला एक नामांिकत ू
फॅशन िडझायनर झाला.

(पनःकथन : र. ना. वरखेडे, ु

मग गलाबजाम कसे तयार करायचे, �यासाठी कोणती साम�ी पािहजे हे ु ु
सगळे पड�ावर िदस लागे. पड�ामागन आवाज यायचा, ‘आता कढई गॅस�या ू ू
शेगडीवर ठेवा. �यात दोन चमचे तप टाका. �यात वाटीभर रवा टाका. तो हलवा. ू
तांबस भाजला क� गॅस बदं करा.’ वगैर.े �या�माणे अ�लाउि�नने गलाबजाम ू ु
तयार केले. �याने ते आईलाही िदले. दोघांना मोठा आनंद झाला. ते�हापासन ू
अ�लाउि�नला �वतः पदाथ� तयार क�न खायची गोडी लागली. 

अ�लाउि�नला पडददेादाने केले�या थ�ेचा राग यायचा. मग तो 
पडददेादावर ओरडे, ‘मला हे असले िच�ातले पदाथ� नको. खरखेर ेहवेत.’ ु
�यानंतर पड�ावर प�हा हालचाल �हायची. पदाथा�ची िच�मय यादी पड�ावर ु
झळकायची. ‘यातले तला काय हवे ?’ अशी िवचारणा �हायची. �या ु
मेनकाड�वरचा हवा तो पदाथ� अ�लाउि�नने िनवडायचा. अ�लाउि�न ु
�हणाला, ‘गलाबजाम हवेत.’ु
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जे�हा मािणकचदं �वग�वासी झाले ते�हा अमीचदंाने �यांचे ि�याकम� केले व 
शहर सोडले. तो ब�याच शहरात िफरला पण �याला सात मजली हवेली िदसन ू
आली नाही. शेवटी तो अगदी िनराश झाला. एक िदवस तो जवािह�या�या 
दकानासमो�न जात होता ते�हा �याने पािहले क� एक �यापारी �या ु
जवािह�याला एक अ�पैल िहरा दाखिवत आहे, आिण �या िह�याची खप �शसंा ू ू
करीत आहे. तो दकानदार �याला सांगत आहे क�, “तमचा हा िहरा फारच ुु
चांगला आहे. पण मी एक लाखापे�ा जा�त िकंमत दणेार नाही.” 

ते�हा तो �यापारी �हणाला, “शेठजी, इत�या अ�ितम िह�याची िकंमत फ� 

ब�याच वषा�पव�ची गो� आहे. एका शहरात एक फार मोठा जवािह�या राहत ू
होता. �याच ंनाव मिणकचदं होतं. तो छ�प�न कोटी सपं�ी आिण सात मजली 
हवेलीचा मालक होता. �याची अशी शान होती क� राजा�या ल�मीला पण हेवा 
वाटावा. परतं काळाचा मिहमा, िनयतीचा फेरा. मिणकचदंला �यापारात ु
जबरद�त फटका बसला. सव� काही न� झालं. इकडे मािणकचदंची बायको 
आजारी पडली. आिण काही िदवसात ितला दवेा�ा झाली. घरात फ� �याचा 
सोळा वषा�चा मलगा अमीचदं आिण मािणकचदं दोघ ंरािहले. एक तर सपं�ी ु
गे�याच ं दःख आिण दसर े प�नी िवयोग. �यामळे शेठ मािणकचदं आजारी ुु ु
पडला. �वािभमानी �वभावामळे कोणा िम�ाकडन एक पैसा पण उधार घेतला ु ू
नाही. रोग असा बळकावला क� शेवटची वेळ येवन ठेपली. ते�हा तो अमीचदंाला ू
�हणाला, “तला दवेा�या भरावशावर सोडन जात आहे. एक ल�ात ठेव हे शहर ु ू
सोडन दस�या कोण�याही शहरात काम स� कर. इथे तला न�याने काम स� ू ु ु ुु
कर�यास अडचणी येतील आिण हे पण ल�ात ठेव क� नौकरी �याच शेठजीची 
कर �याची हवेली सात मजली असेल.” 
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�या �यापा�याने तो िहरा �याला दाखिवला. जवळच पा�याने भरलेला तां�या 
होता. अमीचदंने पटकन तो िहरा �या तां�यात टाकला, �यापारी हाय हाय क� 
लागला. अमीचदं �हणाला, “कशाला उगीच हाय हाय करता आहात. 
खडीसाखरपेासन िहरा बनिवला आिण शेठजीकडन दोन लाख लबाडत ू ू ु
आहात. त�ही नीच आहात.”ु

अमीचदंाचे मालक �या�या कामावर खश झाले. र�नांची पारख तो अ�यतं ु
बारकाईने करावयाचा आिण आपलं मत अस ं काही सांगायचा क� �याचे 
अनभवी मालक पण आ�य�चिकत होत !ु

एक लाख! मी नाही दणेार हा िहरा आिण �याने शेठजीकडन तो िहरा परत ू
घेतला.”

शेठजीने �याची िकंमत आणखी वाढिवली. अमीचदं तेथेच उभा होता तो 
हात जोडन �हणाला “महाराज, मी गरीब माणस आहे. पण र�नपारखीचा मलगा ू ू ु
आहे. �ा िह�याला पाह�न मला इ�छा झाली क� मी पण हा िहरा जवळन पहावा. ू
आपण हा िहरा मला दाखवाल?”

ते�हा शेठजी पण आ�या�ने अमीचदंकडे पाह� लागले. तो िहरा तर ते�हाच 
पा�यात िवरघळला. धोकेबाज �यापारी तर उठन पळन गेला. शेठजी ू ू
अमीचदंला �हणाले, “बेटा, त मला एका ठगापासन वाचिवलं. तर मा�याकडे ू ू
नौकरी करशील?”

अमीचदंने पािहले शेठजीची हवेली पाच मजली आहे. सात मजली नाही. मग 
�याने िवचार केला क� विडलां�या आदशेानसार मी इतके शहर िफरलो पण कठे ु ु
सात मजली हवेली िदसली नाही. मग येथेच नौकरी का क� नये. ते�हा 
अमीचदंने होकार िदला. आिण तेथे काम क� लागला.

एकदा शहरातील �यापारी वग� िवदशेात माल िवक�यासाठी व तेथील माल 
खरदेीसाठी जात होता. �ा �यापारी मंडळीत अनभवी मनीम आिण ु ु
�यापा�यांची त�ण मलं अनभवासाठी पाठिवली जात असत. पचंखंडी ु ु
हवेली�या शेठजीला मलगा न�हता. �हणन �यांनी अमीचदंची ह�शारी पाह�न ु ू
�याला पाठिवले. 
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अमीचदं िफरत िफरत बेटा�या अशा भागात पोहचला जेथे अजन कोणीही ू
गेले न�हते. तो हे पाह�न आ�य�चिकत झाला क� तेथे मोठया मोठया िशपं�यांचा ् ्
जण एक पव�तच आहे. आिण �यावर शेवाळाचा थर जमला आहे. �याने सहज ू
एक िशपंले उघडले तर �यात मोठया आकाराचे मोती पाह�न तो आ�य�चिकत ्
झाला. एक एक मोती दहा हजार �पये िकंमतीपे�ा कमी न�हता. �याने �या 
िशपं�या�या िढगाकडे ��ी िफरिवली तर अदंाज आला क� दीड दोन अ�ज 
�पयांचे मोती येथे पडन आहेत. �याने लागलीच िनण�य घेतला आिण ू
क�ानाला सांिगतलं, “मला हे बेट खपच आवडलं आहे, आिण येथील दध ू ू
िवकणा�या एका त�णीवर �ेम पण जडलं आहे. ते�हा मी येथेच राहीन. परत 
जातांना मी तम�या बरोबर येईन.” ु

सव� जण आगबोटीने िनघाले. दहा पधंरा िदवासा�या �वासानंतर ते सव� 
जण एका बेटावर पोहचले. तेथे सव� �वासी काही तास थांबत असत. पढ�या ु
�वासासाठी माठांम�ये िप�याचे पाणी भरले जाई. सम�ा�या िकना�यावर एक ु
लहानसा बाजार भरत असे. तेथे �वासी िदवसभर िफरत, आराम करीत, खात 
पीत आिण स�ंयाकाळी आप�या �वासाला िनघत. इतर �वासी तर तेथे 
ब�याच वेळा येऊन गेले होते; पण अमीचदं  �थमच येत होता. तो बाजारात न 
थांबता, �या बेटावर िफरावयास गेला. बेट फारच सदंर होते. तेथे लोकही ु
अ�पस�ं येतच होते. �यापार पण िवशेष न�हता. फ� पचंवीस तीस दकाने ु
होती. खा�यािप�याची आिण काही आव�यक व�तंची दकाने होती. काही लोक ू ु
अिशि�त होते ते गर ेढोर ेपाळीत होते.ु

क�ानने �याला समजािवले “अर े मखा� �या मालकाचे मीठ खातोस ू
�या�याशी तरी �ामािणक रहा आिण आपलं कत��य पण� कर.” �यावर अमीचदं ू
�हणाला. “अहो क�ान साहेब, त�णपण चार िदवसाच ंअसतं. ते�हा आता या 
वयात थोडी मजा क�न घेईन आिण मग �हातारपणी कत��यपालन करीत 
राहीन.”

इतर सह�वासी �याची थ�ा क� लागले आिण िनंदा पण. कारण पाच 
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ते�हा अमीचदंने उ�र िदले, “दईेन, पण त आधी मला पावती िलह�न द ेक� ू
मी पचंवीस हजारा�या दोन गोव�या अमीचदंकडन घेत�या आहेत आिण ते पैसे ू
मा�या शेठजी कडन वसल करावे.” ू ू

मजली हवेलीत राहणा�या शेठजीने असा अनभवश�य नौकर पाठवन फार मोठी ु ू ू
चक केली. ू

तो �या बेटावरच रािहला आिण दधवा�यांना �हणाला, “तम�या गाई ढोरांचे ुु
शेण मला िवकत रहा आिण या पव�तावर हे जे पांढर ेदगड (िशपंले) पडले आहेत. 
�यांना शेणात ठेवन गोव�या तयार करा, मी त�हाला मजरी दईेन.”ू ु ू

दधवाले तसेच �या बेटावरील लोक समजले क� न�क�च हा अमीचदं वेडा ु
झाला आहे. पण तो कोण�याही ��ाचे उ�र दते नसे. �या सहा मिह�यात �याने 
शेकडो गोव�या तयार क�न घेत�या. िजतके िशपंले होते ते सव� गो�यां�या 
आतम�ये ठेवले. जे�हा आगबोट परत �या बेटावर आली ते�हा सव� �यापारी 
िवदशेातन चांगला नावी�यपण� माल घेऊन आले. ते �हणाले, “अमीचदं, आता ू ू
तरी परत येतो आहे क� इथेच �या दधवालीशी �ेम करता करता आय�य ुु
घालिवणार आहेस.” �यावर अमीचदं �हणाला, “नाही नाही बाबा, आता �ा 
�ेमाने माझ ंमन त� झालं आहे. आता घरी जायच ंआहे. पण क�ान साहेब �ा ृ
गोव�या मी बरोबर घेणार आहे.” 

सव�जण �याची थ�ा क� लागले. �ा गोव�या काय बरोबर ने�याची व�त ू
आहे. परतं अमीचदंने ह� धरला आिण �हणाला क�, “�ा गोव�या मी बरोबर ु
घेईनच आिण याचे वेगळे भाडे पण दईेन.”

क�ान �हणाला, “मी रोख पैसे घेईन.” 
अमीचदंने रोख पैसे िदले. �वासात सव� आपआपसात ग�पा मारतांना 

सांगत होते क� �यांनी काय काय नवीन माल आणला आिण जवळचा माल 
िवकन िकती फायदा िमळिवला. आिण मग सव�जण अमीचदंची थ�ा क� ू
लागले, क� जे�हा अमीचदंला �याचा शेठ िवचारले क� ‘त काय आणले’ तर हा ू
�हणेल क� ‘मी गोव�या आण�या’. एक िदवस सहज गमतीने एका शेठचा मनीम ु
�हणाला क�,  “अमीचदं मला �वयपंाकासाठी दोन गोव�या द.े”
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शेठज�नी सतंापन अमीचदं�या गालात एक झापट लगावली आिण �हणाले, ू
“नालायका, त माझी �ित�ा धळीस िमळिवली. मी तर तला ह�शार समजन ू ु ु ू
पाठिवलं  होतं आिण आता पहा सव�जण मला हसत आहे.” 

हे ऐकन बोटीवरील सव�जण हस लागले, अमीचदं न�क�च वेडा झाला आहे. ू ू
�हणनच कवडी मोला�या �ा गोव� यांचे पचंवीस हजार मागतो आहे. एकजण ू
हसत हसत �हणाला “िलह�न �ा, अमीचदं�या वेडेपणाचा लेखी परावा ु
सग�यांना दाखिवता येईल.” 

बोट शहरा�या िकना�यावर आ�यावर सग�यांनी आपआप�या मालकांना 
िनरोप पाठिवला क� माल ने�यासाठी एक दोन बैलगाडया पाठवा�यात. पण ्
अमीचदंाने चार बैलगाडया मागिव�यात. �या वेळेस अशी प�त होती क� ्
िवदशेातन आलेला माल बैलगाडयांम�ये सजवन �यवि�थत ठेवला जात असे ्ू ू
आिण मग िमरवणक�ने आपआप�या दकानात नेला जात असे. आिण ही ू ु
िमरवणक पहा�यासाठी र��या�या दो�ही कडेला लोक जमत आिण �हणत हा ू
दोन मजली, हा तीन मजली, हा चार मजली हवेली�या शेठज�चा माल आहे. 
सोने, चांदी आिण इतर माल पाह�न लोक ‘वाह वाह’ �हणत. शेवटी शहरातील 
सवा�त मोठया पाच मजली हवेली�या मालका�या मालाने भरले�या बैलगाडया ् ्
आ�या. पण �यात गोव�या पाह�न सव�जण शेठज�ची थ�ा क� लागले. शहरात 
अमीचदं�या मख�तेची चचा� होव लागली. शेठजी तर खपच िचडले. जे�हा ू ू ू
बैलगाडया हवेली�या समोर थांब�या ते�हा अमीचदं शेठजी�या पाया पडला ्
आिण �हणाला, “माल आणला आहे. एक नजर मारावी.”

अमीचदं हात जोडन �हणाला,” आता जे झालं ते झालं पण आपण �ा अमक ू ु
शेठकडे ही पावती पाठवन प�नास हजार मागवन �या.” शेठजी �हणाला, ू ू
“कशाब�ल”? ते�हा अमीचदं �हणाला, “�या�या माणसाने मा�याकडन दोन ू
गोव�या घेत�या हो�या. ते�हा मी �या�याकडन ही पावती िलह�न घेतली होती. ू
त�ही प�नास हजार �पये मागवन तर �या मग पहा तमची �ित�ा वाढते क� ु ू ु
नाही.”

ते�हा शेठजी आणखीन सतंापले; पण �यांची बायको समजतदार होती. ू
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कारण ती सात मजली हवेली�या शेठज�ची मलगी होती. ती शेठज�ना �हणाली, ु
“आधी �ा गोव�यांचे रह�य काय आहे हे समजन तर �या,” ते�हा शेठज�नी ू
अमीचदंला िवचारले, “हो तर बेटा, आता सांग �ा गोव�यांच ंरह�य काय आहे?”

ते�हा अमीचदं �हणाला, “�ा एक एक गोव�याम�ये एक एक मोती ठेवला 
आहे.” मोती पाह�न शेठजी अवाक  झाले. अमीचदंला �ेमाने जवळ घेत ते ्
�हणाले, “बेटा, मला �मा कर. मी तझी ह�शारी ओळख शकलो नाही. त तर �ा ु ू ू
मो�यांपे�ा म�यवान आहेस.”ू

शेठजी व �यांची बायको अमीचदं�या पाया पडन �हणाले क�, “आम�या ू
एकल�या एक मलीशी ल�न क�न त आमचा जावई हो.” ते�हा अमीचदं ु ु ू
�हणाला, “जावई मी ते�हाच होईन जे�हा त�ही ते बेट िवकत �याल जेणेक�न ु
कोणी �या बेटावरील मो�यांचा मालक होऊ शकणार नाही.”

शेठज�नी लागलीच राजाकडन ते बेट िवकत घेतले आिण आप�या मलीचे ू ु
ल�न अमीचदंशी लावन िदले. आता शहरात सगळीकडे अमीचदंची �शसंा ू
होऊ लागली. दवे करो �या�माणे अमीचदंचे सख सौभा�याचे िदवस परत आले ु
तसे तमचे आमचे सवा�चे येवो.ु

(मनोहर सराफ : दशेोदशेी�या लोककथा)

पण अमीचदं �हणाला, “आता मी तम�याकडे राहाणार नाही. विडलांनी ु
खरचं सांिगतलं होतं क� सात मजली हवेली असणा�याकडेच नौकरी कर. �या 
�यापा�याची जेवढी जा�त ब�ी असते तेवढे �याचे वैभवपण उंचावर िदसन येते. ु ू
त�ही पाच मजली हवेलीचे मालक आहात �हणनच मी आणले�या गोव�यांचे ु ू
रह�य त�ही ओळख शकला नाही. आिण �ा सात मजली हवेली�या शेठज�ची ु ू
क�या अस�यामळे �यांनी त�हाला सचिवलं क� आधी �ा गोव�याचे वैिश�य ्ु ु ु
तर िवचारा. जर मी गोव�यात मोती लपवन आणले नसते तर सव� �यापा�यांनी ू
मला लटन टाकलं असतं. माझे वडील सात मजली हवेलीचे मालक होते. �यांनी ु ू
मला ह�शारी िशकिवली होती. बर ंतर आता मी िनघतो.” 
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आई �हणाली, "राम, त खरोखर गणी मलगा आहेस. सगळी कामे कशी ू ु ु
जबाबदारीने करतोस."

राम �हणाला, "अग ंआई, मी जगंलात गेलो. एका झाडाखाली िव�ांतीसाठी 
बसलो होतो. थोडयाच वेळात एक �हातारा बाबा ितथे आला. �हणाला, "मला ्
खप भक लागली आहे. त�याकडे काही खायला असेल तर दतेोस का?" ू ू ु

"काहीही न बोलता �हातारा बाबा पलीकड�या झाडाखाली बसला. मी 
झाडावर चढलो. क� हाडीचा घाव घातला आिण �णाधा�त हातातन क� हाड ु ू ु
सटकली. पायावरच पडली. खप र� त आलं. मी डो�याचा �माल पायाला ू
बांधला, आिण जेवणाचा डबा घेऊन घरी आलो. क� हाड ितथेच िवसरलो."ु

मी �हणालो, "नाही र ेबाबा, मा�याकडे थोडीशीच पोळी-भाजी आहे. ती 
जेमतेम मा�यापरतीच परशेी आहे, ते�हा तला कशी काय दणेार?" ु ु ु

5.7. saaena[ra_ maaer

�ीधर पलीकड�या खोलीत प�तक वाचत होता. �याने हे सभंाषण ऐकले; ु

कोणे एके काळी नदीकाठी एक बांबचे घर होते. �या घरात राम, हरी, �ीधर ू
असे ितघे भाऊ, �यांची बिहण राधा आिण �यांचे आई-वडील असे कटंब रहात ु ु
होते. या ितघा भावात धाकटा �ीधर खप चांगले वाग�याचा �य�न करी. ू
आप�यापासन इतर कणाला �ास होऊ नये याची तो �वत: खप काळजी घेई. ू ु ू
परतं �ीधरचे वागणे बोलणे कणालाच आवडत नसे. सग�यात लहान �हणन तो ु ु ू
दल�ि�त राही. एके िदवशी आईने िवचारले, "जगंलातन लाकडे कोण आणणार ूु
आहे?"

मोठा भाऊ राम �हणाला, "मी आणतो."

आईने रामला भाजी-पोळीचा डबा िदला. डबा आिण क� हाड घेऊन राम ु
जगंलात िनघाला. दपारी राम लंगडतच घरी आलेला पाह�न आईने िवचारले, ु
"राम काय झालं? आिण लाकडांच ंकाय केलं?"
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हरी रडवेला होऊन �हणाला, " अग ंआई, पायाला बघ केवढी मोठी जखम 
झाली आहे. मी जगंलात जाताच ितथे एक �हातारा आला. �याने मा�याकडे 
जेवण मािगतले."

हरी �हणाला, "अर,े मीच पाटलीणीकडन चटणी-भाकरी घेतली होती; ू
�यातन �या �हाता� याला कशी दणेार?"ू

�ीधर शांतपणे �हणाला, "आई, मी जाणार आहे जगंलात. पण आता नाही. 

�ीधर�या या बोल�यावर आई, राम, हरी सगळेच हसले. आई �हणाली, 
"अर ेबावळटा, या मोठया भावांना जे जमलं नाही, ते तला कस ंजमणार?" ् ु

हरीने रामचा डबा उचलला, आिण तो जगंला�या िदशेने चालायला लागला. 
पाहता पाहता स�ंयाकाळ झाली. जवळच एक गाव िदसले. �या गावात�या 
पाटला�या वाडयात तो रा�भर रािहला. सकाळी पाटलीण बाईने �याला ्
चटणी-भाकरीची िशदोरी िदली. हरी जगंला�या िदशेने चाल लागला. ू

मा�या�हापव�च हरी जगंलात पोहचला. �याने झाडाजवळ पडलेली आपली ू
क� हाड उचलली; इत�यात �हातारा बाबा ितथे आला. हरीला �हणाला, "ए ु
मला, मला फार भक लागली आहे. त�याकडे काही खायला असेल, तर दतेोस ु ू ु
का?" हरी �हणाला, "मा�यापरताच आहे र ेबाबा जेवण? तला कसे काय दऊे?" ु ु
काहीही न बोलता बाबा समोर�या झाडाखाली जाऊन बसला. 

हरीने क� हाड उचलली, आिण तो झाडवर चढला. झाडा�या एका मोठया ्ु
फांदीवर क� हाडीचा पिहलाच घाव घातला आिण क� हाड हातातन सटकली. ती ु ु ू
हरी�या पायावर पडली. हरी झाडाव�न खाली उतरला. �हाता� याकडे रागाने 
पहात, जेवणाचा डबा घेऊन तो घरा�या वाटेने परत िनघाला. हरीला घरी परत 
आलेलं पाह�न आई �हणाली, "काय र ेबाबा, तही परत आलास?"ू

पण काहीच �िति�या िदली नाही. हरी �हणाला, "आई, काळजी क� नको, मी 
जातो जगंलात."

�ीधरने पलीकडन हळच िवचारले, "मग त काय सांिगतलंस?"ू ू ू

�ीधर �हणाला, "आई, आता मी जातो."
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मी उ�ा सकाळी िनघतो."

बाबा �ीधरजवळ येत �हणाला, "मला, मला खरचं खप भक लागली आहे."ु ू ू

दस� या िदवशी �ीधर भाजी-पोळीचा डबा घेऊन जगंलाकडे िनघाला. ु
जगंलात लवकर पोहचता यावे �हणन गावाबाहेर�या र��याने चाल लागला. ू ू
जगंलात पोहच�यावर दोघे भाऊ �या झाडापय�त पोहचले होते, ितथे गेला. 
�ीधरने आपली क� हाड ओळखली. अवती भोवती नजर िफरिवली. समोर�या ु
झाडाजवळ �हातारा उभाच होता. �याला बघन �ीधर हसला. �हाता� या ू
बाबाला �हणाला, "बाबा, माझे दोघे भाऊ तम�याशी चांगले वागले नाहीत, ु
�यां�या वतीने मी तमची माफ� मागतो."ु

�ीधरने जेवणाचा डबा उघडला. �हणाला, "अर ेवा! भरपर जेवण आहे. ू
आपण दोघे पोटभर जेव शकतो."ू

�ीधरने �हाता� या बाबांना नम�कार केला, आिण तो झाडावर चढला. 
�यानंतर सग�यात उंच फांदीकडे पाह� लागला. �या फांदीवर सोनेरी िपसांचा 
मोर बसलेला िदसला. �ीधरने �या मोराला उचलन घेतलं. मोराला पाह�न ू
�ीधर हरखन गेला. तो लाकडे तोडायचेच िवसरला. या छानशा मोराला पाह�न ू
आपली लहान बहीण राधा आनंदी होईल असा िवचार करीत �ीधर घराकडे 
िनघाला. 

वाटेत �याला तीन बिहणी आिण �यांचे आई-वडील भेटले. �ीधर�या 
हातातील मोर पाह�न �या ितघी बिहणी ‘मोरार ेमोरा, काय तझा तोरा’ असे गाणे ु
�हणत पढे चाल लग�या. हातात मोर घेतलेला �ीधर पढे, �या�या मागे �या ु ू ु
ितघी बिहणी, �यां�या मागे �यांचे आई-विडल असे सगळेच गाणी गात गात 

�ीधरचे बोलणे ऐकन �हातारा �हणाला, "त�या दोघा भावांपे�ा त खपच ू ु ू ू
कनवाळ आहेस. दवे तझे क�याण करील." �ीधर आिण बाबा यांनी जेवण केलं. ू ु
�ीधर �हणाला, "चला आता लाकडं तोडली पािहजेत." बाबा �हणाला, "थांब. 
लाकडं तोड�यापव� झाडा�या उंच फांदीकडे नीट ल� दऊेन बघ. तला ू ु
अनमोल गो� िमळेल."
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(पनःकथन - डॉ. मंगला वरखेडे, �ेन टॉिनक मािसक, िडस�बर २०१४)ु

घडलेली सगळी गो� �ीधरने आईला वण�न क�न सांिगतली. आईने 
�ीधरला पोटाशी घेतले. ित�या डो�यांतन आनंदा� वाह� लागले. राधा मा� ू ू
अगंणात सोनेरी मोराबरोबर ‘नाच र ेमोरा नाच, आ�ंया�या बनात, नाच र ेमोरा’ 
गाणे गात होती. 

(ता�पय�, भके�याला अ�न, तहानले�या पाणी दणे,ं ही आपली स�ंकती ु ृ
आहे. )

गावापय�त येऊन पोहचले. 

सोनेरी िपसांचा मोर घेऊन �ीधर घरी आला. राधा अगंणात खेळत होती. 
सदंर मोर पाह�न राधाही हरखन गेली. आई �हणाली, "अर ेबावळटा, तला ु ू ु
लाकडं आणायला सांिगतली, आिण त हा काय मोर घेऊन आलास? याने काय ू
आपलं पोट भरणार आहे का?" �ीधरने शांतपणे पाटलाने िदलेली सो�या-
ना�यांची िपशवी आई�या पढयात �रकामी केली; आिण �हणाला "यापढे तला ्ु ु ु
�वयपंाकाचाही �ास होणार नाही; कारण पाटलाची मलगी आता तझी सन ु ु ू
होणार आहे." 

पाटला�या वाडयावर बाहेर ओटयावर पाटलाची मलगी समन उदास ् ् ु ु
चेह� याने बसली होती. ब� याच िदवसांपासन ती हसली न�हती, बोलली न�हती. ू
पाटलाने गावात दवडंीही िपटली होती, "जो कणी मा�या मलीला हसवेल, ु ु
�याला मी मा�या सपं�ीतला अधा� िह�सा ब�ीस दईेल. मोर घेतलेला �ीधर 
आिण गाणी गाणा� या मल�ची िमरवणक पाह�न समन टा�या वाजिवत हस ु ू ु ू
लागली. ओटयाव�न उत�न िमरवणक�त सामील झाली. पाटलाला आिण ् ु
पाटला�या घरातील सवा�नाच आ�य� वाटले. पाटलाने �ीधरला बोलावले, 
�याचा यथोिचत स�मान केला. ठर�या�माणे काही सोने, रोख र�कम �ीधरला 
िदली, आिण �हणाला, "आजपासन त माझा जावई. मा�या मलीला आनंदात ू ू ु
ठेव एवढंच मागण ंमागतो." 
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5.8. jaaducaa maaer5.8. jaaducaa maaer

एक िदवस तो मलगा �या दकाना�या मालकाला �हणाला, "आता दरदशेी ु ु ू
जातो. तमचे उपकार िवसरणार नाही. मा�याजवळ तमच ंिबल �ायला पैसे ु ु
नाहीत. पण मी �यव�था करतो ..." �याने मग िखशातन एक कसलासा रगंीत ू
खडा काढला. �याची माती क�न �यानं दकाना�या िभतंीवर एक िच� तयार ु
केलं. ख� या मोरासारखा मोर केला. मग तो मालकाला प�हा �हणाला, "हा मोर ु
माझे पैसे चकते करील. मी जेवढं आपलं दणे ंलागतो, �या�या दसपट र�कम हा ु
दईेल."

दसर ेिदवशी दकानात प�कळच माणस ंआली. मालकानं मोराची परी�ा ुु ु
�यायच ं ठरवलं. तीनदा टाळी वाजवली. पहातो तो तो मोर िभतंीव�न खाली 
आला. िपसारा फलवन नाच लागला. लोकांना नवल वाटलं. मोराचा नाच ु ू ू
��येका�या मनात भरला. 

(िचनी लोककथा)

को�या एके काळी एका गावात एक मलगा रहात होता. तो फार गरीब होता. ु
चहा िप�यापरतादखेील �या�याजवळ पैसे न�हते.  �या गावात एक चहाच ंु
दकान होतं. ितथ�या मालकाला �याची दया आली. �यानं �याला रोज मोफत ु
चहा िदला. 

�यानंतर दररोज असचं होत गेलं. दकानात माणसांची रीघ लागली. पण एक ु
िदवस काय झालं क�, गावचा सावकार मोरा�या लोभानं ितथं आला. �यानं 
जमले�या माणसांना धाक दाखवन घालवन िदलं. नोकरां�याकडन मारहाण ू ू ू

“ते कस ं काय?" मालकाला आ�य� वाटलं. तो मलगा �हणाला, "जे�हा ु
तम�या दकानात प�कळ लोक येतील ते�हा तीनदा टाळी वाजवा. मग काय होतं ु ुु
पहा. मा� एक ल�ात ठेवा. केवळ एकच माणस दकानात असेल तर कधी टाळी ू ु
वाजव नका." �यानंतर तो मलगा िनघन गेला. ू ु ू

5.8. jaaducaa maaer
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�यानंतर काही िदवसांनी तो गरीब मलगा ितथं परत आला. �यावेळी ु
म�यरा� झालेली. सव� झोपलेले. पण �या मलानं हलकेच दार वाजवलं. मालक ु
बाहेर आला. ‘यावेळी कोण आलं?’ तो िचडला. पण पहातो तो पव�चा गरीब ू
मलगा. मोराची हिकगत सांगावी �हणन �यानं त�ड उघडलं. पण तेवढयात �या ्ु ू
मलानं िखशातन एक बासरी काढली. मोठया आनंदानं वाजिवली. �यासरशी तो ्ु ू
मोर हळहळ साजीवतं झाला. नाचत नाचत दकानाबाहेर आला. �या मलाला ू ू ुु
बघन तो आनंदला. �या�यामागन िनघाला. मलगा बासरी वाजवत दर िनघन ू ू ु ूू
गेला. मोरानंही �याची पाठ सोडली नाही. ‘आ' वासन मालक बघत रािहला. पण ू
प�हा �या गावाला �या गरीब मलाच ंअगर जाद�या मोराच ंदश�न घडलं नाही. ु ु ू
कणाला माहीत तो मलगा आिण मोर कठं गेले असतील?ु ु ु

करीत माणस ं बाहेर काढली. एकटयानं मोराचा नाच बघायचा बेत केला. ्
�यासाठी मोहरांनी भरलेली एक िपशवी दकाना�या मालकापढं केली. ुु
मालकाला मोह झाला. त�डाला पाणी सटलं. �यानं तीनदा टाळी वाजवली. मोर ु
खाली आला. पण घटकाभरच नाचला. थकन गेला. िभतंीवर जाऊन ू
कोलमडला. म�न गेला. ते बघन तो सावकार िकंचाळला. दकानाचा मालक ू ु
घाबरला. �यानं लाखदा टाळी वाजवली पण सार ंशांत झालं होतं. �याला मोठा 
प�ाताप झाला. 

(�ेन टॉिनक मािसक, मे २००६)
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(को�रयाची लोककथा)

एक त�ण जोडपे एका झोपडीत राहत होते. ते फार गरीब होते. दोघेही 
दररोज जगंलातन लाकडा�या दोन मो�या आिणत असत. एक मोळी ू
�वतः�या उपयोगासाठी आिण दसरी बाजारात िवक�यासाठी. एक िदवस ु
�यांनी रोज�या �माणे एक मोळी झोपडीत आिण एक मोळी झोपडी�या बाहेर 
ठेवली. सकाळी पाहतात तर बाहेर ठेवलेली मोळी गायब झाली होती. �यांनी 
आतमधील मोळी िवकन दनंैिदन गरजा भागिव�या. पण आता रोज मोळी गायब ू
होऊ लागली. असे तीन िदवस झाले. चौ�या िदवशी �या त�णाने मोळीम�ये 
जागा केली आिण �यात तो लपन बसला. म�यरा�ी आकाशातन दोरखंड आला ू ू
आिण मोळी उचलली गेली. ती मोळी �वगा�त पोहचली. आत बसले�या 
त�णाने पािहले क� एक पांढर ेकेस झाले�या �हाता�याजवळ मोळी येत आहे. 
मोळी उघडली आिण आत बसले�या त�णाला �हातारा �हणाला, “सगळेजण 
एक मोळी लाकडे तोडतात, त�ही दोन मो�या लाकडे का तोडता?”ु

तो व� �हणाला, “मी तला एक िपशवी दतेो. �यातन तला रोज एक चांदीचे ृ ु ुू
नाणे िमळेल.”

घरी येऊन �या त�णाने ती िपशवी आप�या प�नीला िदली आिण सव� 
िक�सा सांिगतला. प�नी रोज एक चांदीचे नाणे िमळवन एक� क� लागली. ू
जे�हा बरचे नाणे एक� झाले ते�हा पती �हणाला, “आता आप�याला एक 
चांगली क�हाड िवकत �यायला हवी. पण प�नी तयार झाली नाही. �याने दसरा ु ु
स�ला िदला क� आपण काही एकर जमीन िवकत �यावी. तरी पण प�नी तयार 

यवकाने आदराने वाकन उ�र िदले, “आ�ही गरीब आहोत. �हणन मी आिण ु ू ू
माझी प�नी दररोज दोन मो�या भरतील इतक� लाकडं तोडतो. एक घर�या 
कामासाठी आिण दसरी िवकन घरखच� भागिवतो.” ूु
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(मनोहर सराफ : दशेोदशेी�या लोककथा)

ता�पय� हेच क� माणसाने सद हेत ठेवावा व सतत प�र�म करावे.् ू

�याने जमिवले�या ना�यातन िवटा आिण इतर बांधकामासाठी आव�यक ू
सामान िवकत घेतलं आिण �या िदवसापासन जगंलात जाऊन लाकडं ू
तोड�याचे काम पण�पणे बदं केले. घर अध�च बांधन झाले होते क� सव� समान ू ू
सपंले आिण नाणे दखेील. पतीने �याच िदवशी दस�यांदा िपशवी उघडली ु
�यातन चांदीचे एक नाणे िमळाले. �याला वाटले क� ��येक वेळेस िपशवी ू
उघडताच नाण ंिमळ लागेल. �याने प�हा िपशवी उघडली पण नाण ंिमळालं ू ु
नाही. आिण �यानंतर िपशवीतन नाणे िमळणे बदं झाले. �वगा�तील जादची ू ू
िपशवी तोपय�तच नाणे दते होती, जो पय�त तो यवक मेहनत करीत होता आिण ु
�याचा हेत चांगला होता.ू

झाली नाही. काही िदवसानंतर प�नीने स�ला िदला क� आपण एक छोटीशी 
सदंर झोपडी बांधन �यावी. पण पती �हणाला, ‘‘आता आप�याकडे इतका पैसा ु ू
एक� झाला आहे क� आपण एक छोटस ंघर का बांध नये.’’ प�नी या गो�ीला ू
सहमत झाली.
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�यापा�याला वाटलं चकन हॉटेल मालकाची मलं खोलीत आली असतील. ु ू ु
जापानी हॉटेलम�ये �यावेळेस दार ंनसायची �यामळे मलांचे येणे श�य होते.ु ु

“काय तला पण थंडी वाजत आहे.” दस�याने िवचारले.ु ु

पण प�हा तेच बोलण ंऐक आलं, “दादा, काय तला थंडी वाजत आहे.” एकाने ु ू ु
िवचारलं.

काही वेळ खोलीत शांतता रािहली. पण प�हा तेच बोलणे ऐक आले.ु ू

बोलण ंरजईतन ऐक येत होतं याची �याने खा�ी क�न घेतली. �यानं पटकन ू ू

तो �यापारी मलांना �हणाला, “मलांनो बाहेर जा ही खोली तमची नाही.”ु ु ु

“या महाशय, आत या. मी आपले मनःपव�क �वागत करतो,” असे सांगन ू ू
हॉटेल मालकाने आनंदाने �यापा�याचे �वागत केले. हॉटेल मालकाने �याच 
िदवशी हॉटेल स� केले होते. आतापय�त कोणीच �ाहक आला न�हता. हॉटेल ु
�थम �ेणीचे न�हते. मालक गरीब होता. �याने हॉटेलात लागणार ेसामान चटई, 
टेबल, भांडी इ. अडगळी�या दकानातन िवकत घेतले होते. तरीपण ूु
�यापा�याला हॉटेल आवडले. तो जेवण क�न अथं�णावर पडला आिण �याला 
झोप लागली. थोडयावेळाने �याला खोलीत दोन जणांचे बोलणे ऐक आले. दोन ् ू
लहान मलं बोलत होती.ु

�याने मेणब�ी तशीच राह� िदली आिण प�हा अथं�णावर येऊन पह�डला.ु

“दादा, काय तला थंडी वाजत आहे.” एकाने िवचारले.ु

�यापारी वैतागला आिण �याने उठन मेणब�ी लावली आिण खोलीचे ू
िनरी�ण क� लागला. पण कठंही उंदराचे िप�लस�ा िदसले नाही.ु ू ु

“काय तला पण थंडी वाजत आहे.” दस�याने िवचारलं. ु ु

5.10. baaelaNaara_ rjaqQ
(जापानची लोककथा)  
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आपलं सामान गोळा केलं आिण बाहेर आला. मालकाला घडलेली हिकगत 
सांिगतली. 

मालक िचडन �हणाला, “महाशय, मला अस ंवाटतं क� त�हाला वाईट �व�न ू ु
पडलं असाव.ं रजई कठं बोलते का?”ु

�यापा�याने उ�र िदलं, “तम�याकडे असले�या रजायांपैक� एक रजई ु
बोलते. पण त�ही मा�याशी अस�यपणाने बोलत आहात. आता तर मी एक ु
�णही येथे थांबणार नाही. असे �हणत �याने िखशातन काही नोटा काढन ू ू
मालकाकडे फेक�या आिण �हणाला, “�या तमच ंभाडं, मी चाललो.”ु

�याने समोर�या एका दकानाकडे इशारा केला. हॉटेल मालक तेथे गेला. ु
�याने दस�या दकानाचे नाव सांिगतले. दस�याने ितस�याचे असे करता करता ु ु ु

दस�या िदवशी दसरा या�ेक� आला. �यालाही रा�ी दोन मलांच ंतेच बोलण ंुु ु
ऐक आलं. तो बाहेर आला आिण �याने मालकाला �सगं सांिगतला. यावर ू
मालक �हणाला, “महाशय, मी त�हाला जा�तीत जा�त आराम िमळावा हा ु
�य�न केला आिण त�ही मला अशी अश�य गो� सांगन �ास दते आहात.” ु ू
या�ेक� �हणाला, “मी शपथ घेऊन सांगतो क� मी �वतः रजईतन दोन मलांच ंू ु
बोलणे ऐकले आहे. आता मी येथे मळीच राहणार नाही.”ु

जे�हा दसराही �ाहक िचडन िनघन गेला ते�हा मालकाच ंडोकं ठणठणलं. तो ू ूु
आत गेला आिण एकानंतर दसरी रजई पाह� लागला. ते�हा �याला पण तेच ु
बोलण ंऐक आलं.ू

“त�ही ही रजई कठन घेतली होती?”ु ु ू

मालकाने ती रजई आप�या खोलीत आणली आिण रा�भर पांघ�ण 
झोपला. पण रा�भर दो�ही मलं एक दस�याला हाच �� करीत होते. दस�या ु ु ु
िदवशी मालक ती रजई घेऊन अडगळी�या �याच दकानात गेला. �याने ु
दकानदाराला िवचारले, ‘‘त�हाला आठवत असेल क� ही रजई त�ही मला ु ुु
िवकली होती.’’

“का? काय झालं?” दकानदाराने िवचारले.ु
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जपान�या मंिदराम�ये �ा पिव� दवेीचे सदंर आिण दयावान मख िदसन ु ु ू
येते. ितला एक हजार हात आहेत. अस ं सांिगतलं जातं क� ित�याक�रता 
�वगा�ची दार उघडी आहेत; परतं ती तेथे जात नाही. कारण ितला �या लाखो ु

�याला कळले क� ही रजई एका घर मालकाने दकानदाराला िवकली होती. ु
आिण ती रजई �याने आप�या भाडेक�कडन भाडयापोटी घेतली होती.्ू

आता घरात दोघ ंभाऊ होते. मोठा आठ वषा�चा आिण लहान सहा वषा�चा. 
�यांनी पोट भर�यासाठी घरातील एक एक व�त िवकणे स� केले. कारण काही ू ु
पया�य न�हता. शेवटी �यां�याकडे एक रजई उरली. जे�हा बफ�  पड लागला. ू
ते�हा दोघ ंभाऊ रजई पांघ�न लेटले. परतं थंडीमळे झोप येत न�हती. ते�हा ु ु
लहान भावाने मोठया भावाला िवचारलं, “दादा, काय तला थंडी वाजत आहे?” ् ु
मोठा भावाने िवचारलं, “काय, तला पण थंडी वाजत आहे.”ु

सकाळी एकाने �यांचे मत शरीर पािहले आिण �या दोघांचे मत शरीर घेऊन ृ ृ
तो दये�या दवेी�या मंिदरात गेला.

�यांच ं हे बोलण ं रजईतील कापसातन जादने गजंत रािहले. ते�हाच ू ुू
घरमालक आला आिण �यांना रागिवत �हणाला, “घराचे भाडे �ा.” मोठा भाऊ 
�हणाला, आम�याकडे �ा रजईिशवाय काहीच व�त िश�लक नाही.” आिण ू
�याने ती रजई मािगतली. ते�हा मोठा भाऊ �हणाला, “बाहेर बफ�  पडत आहे. 
आ�ही कठं जाऊ.” ु

शेवटी �यांना बाहेर पडावचं लागलं. �यां�या अगंात फ� शट� होता. ते 
घरा�या मागे एक दस�याला िचपकन लेटले. �यां�या अगंावर बफा�चा थर जमत ूु
गेला. आिण म�यमखी पडले.ृ ुू

�या भाडेक��या घरात चार जण होते. गरीब आईविडल आिण �यांची दोन 
लहान मलं. विडलांची िमळकत अ�यतं कमी होती. एकदा थंडीमळे ते आजारी ु ु
पडले आिण एक आठवडा खप �ास सहन क�न वारले. आई हा आघात सहन ू
क� शकली नाही आिण ितचा पण म�य झाला.ृ ू

घरमालक ओरडला, “फालत गो�ी क� नका. घर सोडन चालते �हा.”ू ू
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आजही ब�याच गरीब लोकांचा आ�मा एक दस�याला िवचारत असतात. ु
“दादा, काय तला थंडी वाजत आहे?”ु

गरीब आ��यांची िचतंा आहे; जी जगात दःख, रोग आिण क� सहन करीत ु
असतात. आिण ती आप�या हजार हातांनी �यांची मदत करीत असते.

“काय, तला पण थंडी वाजत आहे.”ु

दोघा भावांना दये�या दवेी मंिदरातील एक कोप�यात दफन कर�यात आले. 
एक िदवस �या हॉटेलचा मालक �या मंिदरात आला आिण �याने पजारी आिण ु
तेथे उपि�थत लोकांना �या रजईची आिण �यातन येणा�या आवाजाची गो� ू
सांिगतली. आिण ती रजई पजा�याला िदली. �या लहान मलांचा असा अतं ु ु
ऐकन पजारी आिण उपि�थत लोकांच ंमन प��ाप आिण दःखाने हेलावन गेलं. ू ु ूु
आता रजईतन आवाज येण ं बदं झालं होतं. कारण ितने आपला सदंशे ू
सग�यांना िदला होताच. पजारी आिण इतरांना अ�यतं वाईट वाटलं क� ु
�यां�या शहरातील दोन लहान मलं भक आिण थंडीमळे म�यमखी पडले.ु ू ु ृ ू ु

आजपण न जाणो िकती गरीब लोकं घाणेरडया व�तीत राहतात. िदवसभर ्
र� आिण घाम गाळतात, पण �यांना पोटभर जेवण आिण गरजेपरते कपडे पण ु
िमळत नाही. �यांची मलं एक थ�ब दधाक�रता तडफडत असतात. आिण ु ु
औषधपाणी न िमळ शक�यामळे अकाली म�यमखी पडतात. जर �यांचे ृ ुू ु ू
फाटलेले कपडे आिण जीण� झाले�या चादरी बोल शकले असते तर आजपण ू
�या बोलणा�या रजईचा आवाज शहराशहरात आिण गावागावातन ऐक आला ू ू
असता.

(मनोहर सराफ : दशेोदशेी�या लोककथा)
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5.11. gaava paaihlaa baaqQ5.11. gaava paaihlaa baaqQ5.11. gaava paaihlaa baaqQ

पण काहीही उ�र न दतेा ती मलगी घरात िनघन गेली. राजाला खप वाईट ु ू ू
वाटलं. उदास मलीला पाह�न आनंदी राजाही उदास झाला. तो आप�या ु

ड�गरा�या पाय�याशी एक छोटंस ं गाव होतं. या गावाला पालन पोषण 
करणारा एक उदार राजाही होता. आप�या गावातील सव� लोक आनंदी रहावेत 
�हणन हा राजा आप�या �जेसाठी सव� सोयीसिवधा परिवत असे. �यामळे ू ु ु ु
गावात सगळीकडे सखा-समाधानाचे वातावरण होते. राजाने गावात सव� ु
�कारची फलझाडे, फळबागा लाव�या हो�या. �याला हवे ते फल, हवे ते फळ ु ू
�यायला परवानगी होती. फ� त गरजेपे�ा कणी जा�त घेऊ नये हा िनयम ु
कटा�ाने पाळला जाई. गावातील गायी-गरांसाठी िहरवेगार करण तयार केले ु ु
होते. �यामळे दध-दभ�याची चगंळ होती. गावात चौका-चौकात सगंीता�या मंद ु ू ु
�वरातील धन असणा� या �विनमि�का लावले�या असत. म�य �हणजे या ू ु ु
गावातील राजाला गाणे गा�याची आवड होती. सणावाराला, ज�ा-उ�सवात 
गावातील लोकांचे गाणे वाजाव�याचे काय��मही होत असत. गावात�या शाळेत 
मलांना हसत खेळत िश�ण िदले जावे यावर राजाचा भर असे. �यामळे शाळेत ु ु
िविवध �कारचे खेळ िशकवले जात. ह�तत, खो-खो, ि�केट इ�यादी मैदानी ु ू
खेळांबरोबर कॅरम, बि�बळ, चौपट असे बैठे खेळही असत. मलांना परी�ेचे ु ु
ओझे नसायचे. �यामळे सगळे बाळगोपाळ आनंदात असायचे. ु

‘‘मली काय झालं? त अशी उदास का? तला काही हव ंआहे का?’’ु ू ु

अशा या आनंदी गावात नेहमी�माणे एके िदवशी राजा फेरफटका मारायला 
िनघाला. िफरता िफरता �याला एका घरा�या ओटयावर उदास चेह� याने ्
बसलेली मलगी िदसली. राजाला खप आ�य� वाटले. राजा �या मलीजवळ गेला ु ू ु
आिण �याने ितला िवचारले, 
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महालात परत आला.
उदास राजाला खष कर�यासाठी �या�या सातही रा�या कामाला लाग�या. ू

एका राणीने राजाला गलाबा�या फलांचा ग�छ दऊे केला; पण राजाचे समाधान ु ु ु
झाले नाही. दस� या राणीला वाटले, राजाला केशरी दध आवडते, �हणन ितने ूु ू
चांदी�या पे�यात दध आणले, पण राजाने एक घोटस�ा घेतला नाही. ितस� या ुू
राणीने न�य क�न दाखिवले, तरी राजाची कळी खलेना. चौ�या राणीने गाणे ृ ु
�हटले, पण �याचे मन �रझेना. पाच�या राणीने काही िवनोदी गो�ी सांिगत�या, 
पण राजाने साधे ि�मत हा�यही केले नाही. सहा�या राणीने बालगोपाळांसोबत 
खेळाचे डाव मांडले, पण �यातही राजा सहभागी झाला नाही. अखेर सात�या 
प�राणीने राजाला थेट िवचारले क�, 

राजा �हणाला, "�धानांना बोलवा. "
�धानांना राजमहालात ये�यासाठी िनरोप पाठिवला. �धान आले. �धानाने 

राजाला मजरा क�न िवचारले, "महाराज, काय आ�ा आहे? मी तम�या ु ु
ह�कमाचा ताबेदार आहे. कठलीही अवघड गो� अस �ा, आपण �यावर मात ू ु ू
क�."

राजा �हणाला, " आप�या गावात एक उदास मलगी आहे. ितला महालात ु
घेऊन यावे."

�धान आप�या कामिगरीवर िनघाले. दर�यान सातही रा�यांनी आप�या 
नोकरांकरवी या मलीला �रझिव�यासाठी खेळणी, चॉकलेट, त� हेत� हेची िमठाई ु
आणन ठेवली. ू

"महाराज, आपण द:खी तर आपली �जाही द:खी. सगळे लोक उदास झाले ु ु
आहेत. ते�हा आपण मन मोकळे क�न सांगावे; आप�या रा�यावर काही सकंट 
येऊ घातले आहे का? क� आपले मन कणी दखावले आहे? आ�ही अपरा�यास ु ु
यो�य ती िश�ा दऊे." 

�धानाने उदास मलीला राजमहालात आणले. राजाने �या मलीला आप�या ु ु
जवळ बोलािवले. ित�या पाठीव�न ममतेने हात िफरिवला, आिण �हणाला, " 
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मली, हा सगळा खाऊ, ही सगळी खेळणी त�यासाठी आहेत. तला हव ंते, हव ंु ु ु
तेवढं घे. आिण एकदा हसन दाखव बघ."ू ू

पण मलगी �हणाली, "मला काहीच नको आहे." ु

त�याबाहेर येऊन मलीने राजाला िमठी मारली. राजाचा हात हातात घेऊन ु
" आनंदी आनंद गडे, इकडे ितकडे चोिहकडे" अस ंगाण ं�हण लागली. ू

पानोपानी फले बहरती, फलपाखर ेिभर िभरु ु

फेराचे गाणे चाल असतानाच �धानांनी शाळेतील मलांना ितथे आणले. ू ु
�व�नी आले काही, एक मी गाव पािहला बाई”

तेवढयात �या मलीचे आई-बाबाही राजमहालात पोहचले. राजाला �हणाले, ् ु
"चारपाच िदवसांपासन ही मलगी शाळेत जात नाही, आिण काही बोलतही ू ु
नाही. आ�ही सगळेच काळजीत आहोत."

राजा �हणाला ," आजपासन मी तझा िम� होतो, चालेल?" ू ु

पाठोपाठ राजा�या रा�याही आ�या. �याही फेर ध�न गाणे �हण लाग�या. ू

मली�या चेह� यावरचे भाव थोडेसे बदलले. ती राजाबरोबर बागेत िहडं ु ू
लागली. बागेत�या त�यातली बदके पाह�न राजाने टाळी वाजवली. 
�यापाठोपाठ मलीनेही टा�या वाजव�या. राजा त�यात पाय सोडन बसला. ु ू
तशी ती मलगीही पा�यात पाय सोडन बसली. मलीला असे आनंदात पाह�न ु ू ु
राजा सखावला. �याने मलीला िवचारले, " मली, आता सांग बर,ं का उदास ु ु ु
होती त?"ू

“िकलिकल प�ी बोलती, झळझळ झर ेवाहती,ु ु

मलगी �हणाली, " मला सार ं काही िमळत होतं, पण मला एकही िम� ु
न�हता."

मलीची नजर जिमनीकडे ि�थर होती. शांतपणे उभी राह�न ती पाया�या ु
अगंठयाने जमीन को� लागली. राजा उठला. ितचे बोट धरलं. �हणाला,'चल, ्
आपण िफरायला जाऊ'. 

राजा �या मलीला �हणाला, " त�यासोबत मी येऊ का शाळेत? ु ु
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यावर राज आिण सजं खळखळन हसले आिण �हणाले, "या गावातील ू ू ू
मलांना जसा आनंद आिण िम�, मैि�णी िमळाले, तसे त�हा आ�हा सग�यांना ु ु
िमळोत. ही साठा उ�राची कहाणी पाचा उ�री सफळ सपंण�!" ू

आ�या आ�या मलेही �या फेरासोबत गाणे �हणत बागड लागली. सग�यांनी ु ू
िमळन गा�याचा ताल पकडला:ू

***

लागत कोणा नाही

ती मलगी या मलांसोबत के�हा फेर ध�न नाच-गाऊ लागली, कळलेच ु ु ू
नाही. 

(पनःकथन - डॉ. मंगला वरखेडे, �ेन टॉिनक मािसक, ऑग�ट २०१५)ु

हवे तेवढे खशाल खेळाु

इथे नांदती मलेच सारीु

उडो बागडो पडो धडपडो,

नाही प�तक नाही शाळा, ु

�व�नी आले काही एक, 
मी गाव पािहला बाई 

गो� ऐक�यावर राज सजंला �हणाला, " खरचं का र ेअस ंगाव आहे? सजं ू ू ू
�हणाला, " अर,े ही सगळी मा�या �व�नातली गो� सांगत होतो मी."

या गावाची गमंत �यारी, 
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5.12. kaeLyaacaa maulagaa AaiNa taa_na raHasa5.12. kaeLyaacaa maulagaa AaiNa taa_na raHasa5.12. kaeLyaacaa maulagaa AaiNa taa_na raHasa

 एक कोळी होता. तो रोज नदीवर मासे धरायचा आिण ते सार ेराजाला 
नेऊन �ायचा. �यासाठी राजाकडन �याला ठरावीक पैसे आिण मासे ू
धर�यासाठी पीठ िमळत असे. होता होता तो कोळी �हातारा झाला. मग 
आप�या मलाला बोलावन �यानं आपलं मासे धर�याच ंजाळं �याला िदलं आिण ु ू
सांिगतलं. “हे बघ, मी आता �हातारा झालो. मा�याने काही काम होत नाही. 
तला मी या जा�यावर वाढिवला. आता हे जाळं त सांभाळ. रोज नदीवर मासे ु ू
ध�न ते राजाकडे नेऊन दते जा.” को�याचा मलगा मोठा आ�ाधारक होता. ु
�यानं ते जाळं घेतलं आिण विडलांना �हटलं, “बाबा त�ही मळीच काळजी क� ु ु
नका. मी मासे धरायचे काम चोख करीन.”

दस�या िदवशी भ�या पहाटे को�या�या मलानं जाळं उचललं आिण मासे ुु
धरायला तो नदीवर गेला. जाळं पा�यात टाकन तो थोडा वेळ बसला. आिण मग ू
जाळं काढ लागला. तर काय आ�य�? जाळं काही के�या बाहेर िनघेचना, ू
को�या�या मलाला वाटलं आज भरपर मासे जा�यात आलेले िदसतात. ु ू
बाबांना काही एवढे मासे कधी िमळाले नाहीत. मला मा� पिह�याच िदवशी 
चांगला लाभ होणार अस ं िदसतं. �यानं सारी ताकद पणाला लावन जाळं ू
ओढलं. पण जाळं काही बाहेर िनघेना. तशी को�याचा मलगा इकडे ितकडे पाह� ु
लागला. तोच �या�या पाठीमागन आवाज आला, “िन�मे मासे मला दणेार ू
असशील तर मी तला मदत करायला तयारआहे.” मलानं चमकन माग ंपािहलं. ु ु ू
तर झाडावर एक �ी बसलेली िदसली. ितनंच मदत करायची तयारी दाखिवली 
होती. को�या�या मलाला िन�मे मासे दऊेन टाकावेसे वाटेना. काही न बोलता ु
�यानं प�हा जोर लावला िन ते जाळं खेचलं. पण जाळं काही के�या अिजबात ु
हलेना. अखेर �यानं �या �ीला िन�मे मासे द�ेयाच ंकबल केलं. ते�हा ती �ी ू
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दवेीला माशांची चटक लागली होती. आिण कधी चकन मासे धरायचे राह�न ु ू
जाऊ नये �हणन ती रोज म�यरा�ीच मलाला जागे क�न नदीवर घेऊन जात ू ु
असे. एकदा को�यानं िवचार केला क�, हा पोरगा रोज रा�ीचाच कठे जातो? ते ु
पािहले पािहजे. �हणन तो रा�ी जागत बसला. म�यरा�ी दवेी आली ते�हा ू
को�यानं पढं होऊन ितला िवचारलं, “त कोण आहेस?” दवेीने उ�र िदलं, “मी ु ू
दवेी आहे. मासे धरायला जा�यासाठी त�या मलाला बोलवायला आले आहे.” ु ु
कोळी �हणाला, “गेले बाव�न िदवस त रोज याला म�यरा�ी घेऊन जात आहेस. ू
अशाने याची झोप परी होत नाही आिण हा वेडा होऊन जाईल. आज काही मी ु
याला जाऊ दणेार नाही.” दवेी �हणाली, “तझा मलगा बाव�न िदवस ु ु
मा�याबरोबर आला �हणन मी याला बाव�न ह��इतके बळ िदले आहे. याला ू
शभंर ह��चे बळ द�ेयाची माझी इ�छा आहे. त याला मा�याबरोबर पाठव.” पण ू
कोळी काही मलाला पाठवायला तयार होईना. अखेर दवेी िनघन गेली.ु ू

सकाळी को�याचा मलगा नेहमी�माणे नदीवर गेला. वाटेत �या�या मनात ु
िवचार आला. दवेीनं मला बाव�न ह��च ंबळ िद�याच ंसांिगतलं ते खर ंक� खोटं 

झाडाव�न �हणाली, “आता त जाळं ओढन बघ बर.ं” को�या�या मलाला मोठं ू ू ु
नवल वाटलं. �या�या मनात शकंा आली क�, ही बाई चेटक�ण िकंवा िपशाचीण 
तर नाही? तस ंअसलं तर  ही रोज आपला छळ करील. �हणन धैय� क�न �यानं ू
�या �ीला िवचारलं, “बाई त कोण आिण कठची?” �या �ीने शांतपणे उ�र ू ु
िदले, “मी दवेी आहे. त रोज भ�या पहाटे सवा��या अगोदर मासे धरायला येत ू
जा. खप मासे िमळतील. िन�मे मला द,े िन�मे त घे.” मला�या जीवात जीव ू ू ु
आला. �यानं िवचार केला ही दवेी आहे होय! मग ितला रोज मासे �ायला 
हरकत नाही. ही काही आप�याला इजा करणार नाही. उलट आपलं भलंच 
करील. दवेीला िन�मे मासे मोठया खषीने दऊेन को�याचा मलगा िनघाला. ् ु ु
राजाला रोज �ावयाचे तेवढे मासे नेऊन िदले, आिण बाक�चे मासे बाजारात 
नेऊन िवकन टाकले. अशा त�हेनं �याला द�पट पैसे िमळाले. को�याचा मलगा ू ुु
रोज असे क� लागला आिण थोडयाच िदवसांत �याने शेकडो �पये िमळिवले.्
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हे पािहलं पािहजे. �हणन जवळच असलेलं एक वडाच ंझाड �यानं जरास ंहलवन ू ू
पािहलं. �या�या जराशा हलव�यानं ते झाड जिमनीतन समळ उपटनच िनघालं. ू ू ू
को�या�या मलाला आनंद झाला. आिण आघंोळीसाठी तो म�ामच ु ु
ह�ीघाटावर गेला. �या घाटावर रोज राजाचे ह�ी पाणी िप�यासाठी येत असत. 
को�याचा मलगा �या घाटावर बसन रािहला. थोडया वेळात माह�त ह�ी घेऊन ्ु ू
आले. मलाला पाह�न ते ओरडले, “अर ेए बाजला हो नाही तर फकट ह���या ु ू ु
पायदळी तडवला जाशील.” पण को�या�या मलानं माह�तांच ंऐकलं नाही. ते�हा ु ु
रागावन माह�तांनी ह�ी �या�यावर सोडले. पण को�या�या मलाला तर दवेीनं ू ु
बळ िदलेलं होतं. �यानं एका ह�ीची स�ड ध�न माह�तासकट �याला आकाशात 
दर िभरकावन िदलं. पण मग मा� ह�ी आिण माह�त फेक�याब�ल राजा िश�ा ूू
करील असे वाटन को�याचा मलगा घाबरला आिण जगंलाकडे पळन गेला.ू ु ू

पळता पळता तो एका िनज�न जागी पोहोचला. ितथं �याला एक रा�स 
िदसला. एका मोठया झाडा�या खोडाने तो आपले दात घासत बसलेला होता. ्
को�या�या मलानं धीटपणे �याला िवचारलं, तझ ं नाव काय? �या�या ु ु
धीटपणाचे कौतक वाटन रा�सानं उ�र िदलं,  “माझ ंनाव दतंबकर. मी रा�स ु ू
आहे. पण मी ऐकलं आहे क� एक मन�य मा�याहीपे�ा बलवान आहे. �यानं �हणे ु
राजाचे ह�ी आकाशात फेकन िदले.’’ को�या�या मलानं �हटलं, “मीच तो ू ु
माणस आहे.” दतंबकरला मोठा आनंद झाला. �यानं को�या�या मलाशी मै�ी ू ु
केली आिण दोघे िमळन पढे िनघाले.ू ु

जाता जाता वाटेत �यांना शेकडो गाडया ओढन नेत असलेला रा�स ् ू
भेटला. को�या�या मलाचा परा�म �या�याही कानांवर गेलेला होता. �यानंही ु
को�या�या मलाशी आिण दतंबकरशी मै�ी केली. आता को�याचा मलगा, ु ु
दतंबकर आिण गाडीवाला रा�स असे ितघे िमळन पढे चालले. वाटेत �यांना ू ु
एक अगडबबं  रा�स घोरत पडलेला आढळला. को�या�या मलानं �याचा केस ु
उपटला पण रा�स काही उठला नाही. दतंबकरनं एक भलंमोठं झाड �या�यावर 
आदळलं तरी �याला काही लागलं नाही आिण गाडीवा�या रा�सानं गाडया ्
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�या�यावर चालिव�या तरी तो काही िचरडला नाही. �या ितघांपे�ा तो जा�त 
बलवान होता. अखेर ितघांनी िमळन �याला गदगदा हलिवले ते�हा डोळे चोळत ू
तो उठन बसला आिण �हणाला, “एका माणसानं ह�ी फेकन िद�याच ंमी ऐकलं ू ू
�यामळं माझे हातपाय गळन गेले िन मला झोप लागली. आता सांगा बघ त�ही ु ू ू ु
कोण आहात?” सवा�नी आपण कोण ते सांिगतलं. आपण िमळन िमसळन ू ू
रहायच ंठरिवलं अस�याचहं ी सांिगतलं. ते ऐकन तो अगडबबं  रा�सही खष ू ू
झाला. तोदखेील या ितघांचा िम� बनला.

आता चौघेजण बरोबरच िनघाले. जाता जाता वाटेत �यांना एक धम�शाळा 
िदसली. चौघांनी ितथं म�काम ठोकला आिण खा�यािप�या�या �यव�थेला ु
लागले. अगडबबं  रा�साने दोघा रा�सांना खां�ावर बसिवलं आिण तो 
नगराकडे िनघाला. नगरीचे लोक ितघा रा�सांना येताना पाह�न घाबरले व 
सैरावैरा पळत सटले. रा�सांनी �या सवा�च ंखा�यािप�याच ंसामान उचललं ु
आिण धम�शाळेत आणन टाकलं. धम�शाळेजवळच एक मोठा तलावदखेील ू
होता. दतंबकरनं �या तलावाच ंपाणी आणलं. मोठमोठे व� उपटन चलीत ृ ुू
घातले. लाकडावर लाकड घासन चल पेटिवली आिण तो �वयपंाक करायला ू ू ू
बसला. तेवढा वेळ �रकामं बसन काय करायच ं�हणन बाक�चे ितघे िफरायला ू ू
गेले. दतंबकरनं भाक�या क�न �यांचा मोठा ढीग लावला. तेवढयात ितथं एक ्
भला मोठा रा�स आला. आ�याबरोबरच �यानं दतंबकरला दरडावलं. “या सव� 
भाक�या ब� या बोलानं मला दऊेन टाक. नाही तर मा�याशी गाठ आहे.” 
दतंबकर भाक�या दईेना. ते�हा दोघांची क�ती जपंली. दतंबकरपे�ा तो रा�स ु ु
बलाढय होता. �या�यापढं दतंबकरचा िटकाव लागला नाही. आिण तो रा�स ् ु
सा�या भाक�या वगैर े घेऊन िनघन गेला. दतंबकरला वाटलं, झाला �कार ू
आप�या िम�ांना कळला तर ते सव� मला हसतील. �हणन �यानं घाईघाईनं ू
प�हा सव� �वयपंाक केला. थोडया वेळांनं सव�जण आले. इतर दोघा रा�सां�या ्ु
नाही पण को�या�या मला�या ल�ात आलं क�, जाताना अगंण �व�छ होतं; ु
पण आता मा� ितथं कोणी लढ�याच ंिदसत होतं. पण तो काही बोलला नाही.
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पढं गे�यावर तो एका मोठया वाडयाशी आला. वाडयाभोवती छानदार बाग ् ् ्ु
होती. आिण बागेत सोनेरी केसांची एक सदंर मलगी झोके घेत होती. ितनं ु ु
हातानंच को�या�या मलाला िनघन जायला सांिगतलं. पण को�याचा मलगा न ु ू ु
घाबरता आत गेला आिण �यानं सारी हिकगत िवचारली ते�हा ती मलगी ु
�हणाली, “इथं रा�सांचा सरदार आप�या शभंर रा�सांसह राहतो. मी 
राजक�या आहे. माझे सोनेरी केस रा�सां�या सरदाराला फार आवडले �हणन ू
�यानं मला पळवन आणलं आिण इथं डांबन ठेवलं. तो रा�स आता येणारच ू ू
आहे. ते�हा त�ही इथन लांब पळन जा.”ु ू ू

दस�या िदवशी गाडीवाला रा�स �वयपंाकाला रािहला. ितस�या िदवशी ु
अगडबबं  रा�स रािहला. पण �या दोघांचीही दतंबकरसारखीच दशा झाली. 
चौ�या िदवशी को�याचा मलगा �वयपंाकाला रािहला. �या िदवशीदखेील तो ु
उपटसभं रा�स आला आिण भाक�या माग लागला. ते ऐकताच को�या�या ु ू
मलानं चलीतलं भलं मोठं जळकं लाकड घेऊन �या रा�सा�या डो�यावर ु ु ू
एवढया जोरात हाणलं क� तो जाग�या जागी ठार झाला. तेवढयात ितघे िम� ् ्
माघारी आले. को�याचा मलगा �यांना �हणाला, “त�ही हे मला पिह�या ु ु
िदवशीच सांिगतलं असतं तर त�हांला दोन दोनदा �वयपंाक करावाच लागला ु
नसता.”

�यानंतर को�या�या मलानं �हटलं, “हे पहा, मी आता पढं जाणार. त�हांला ु ु ु
मा�याबरोबर यायचे असेल तर चला. नाही तर इथंच रहा.” �या ितघा रा�सांनी 
ितथंच म�काम करायच ंठरिवलं. ते�हा को�या�या मलानं �या ितघांना एक ु ु
फल िदलं आिण �हटलं, “हे फल कोमेजलं तर मा�यावर काही सकंट ू ू
कोसळ�याच ं समजन त�ही मा�या मदतीला धावन या.” �या ितघा रा�सांनी ू ु ू
को�या�या मलाला तस ंवचन िद�यावर तो पढं िनघाला.ु ु

को�याचा मलगा �हणाला, “एक सांग बघ, ते सव� रा�स एकदम आत येतात ु ू
क�, एकेकजण दारातन आत येतो?” राजक�येनं उ�र िदलं, “म�य ू ु
दरवाजातन एकेकजण आत येतो आिण सवा��या शेवटी रा�सांचा सरदार ू
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को�याचा मलगा दाराआड लपन बसला. पिहला रा�स दारातन आत ु ू ू
िशरताच को�या�या मलानं �याला उचललं आिण जिमनीवर आपटन बाहेर ु ू
फेकन िदलं. अशा त�हेनं �यानं सव� रा�सांना आिण �यां�या सरदाराला ू
यमसदनाला धाडले. राजक�येला मोठा आनंद झाला. आिण ितनं को�या�या 
मलाशी ल�न केलं.ु

बागेपासन थोडया अतं रावर एक नदी वहात होती. एके िदवशी राजक�येनं ्ू
नदीवर जाऊन �नान केलं. �या िदवशी ितनं आपले सोनेरी केस धतले पण ु
काही केस �हाताना तटले. ते केस ितनं एका �ोणात ठेवले आिण तो �ोण नदीत ु
सोडन िदला. वहात जाणारा तो �ोण िशकारीसाठी जगंलात आले�या एका ू
राजप�ा�या ��ीस पडला. कतहलानं �यानं तो �ोण बाहेर काढला ते�हा �यास ु ु ू
�यात सोनेरी केस िदसले. �यानं ओळखलं क� हे केस एखा�ा राजक�येचेच 
असले पािहजेत. �हणन आप�या रा�यात परत आ�यावर �यानं राजाला ू
सांगन टाकलं क�, “मी ल�न करीन तर या सोनेरी केसां�या राजक�येशीच ू
करीन. ते�हा राजाने महालातील सवा�त चाणा� अशा दास�ना बोलावन ितला ू
�या राजक�येचा शोध लावन घेऊन ये�यास सांिगतलं.ू

दासी मोठी चतर होती. ितनं िवचार केला. हा �ोण �याअथ� नदीतन आला ु ू
आहे ते�हा नदीकाठीच कठे तरी ती राजक�या असली पािहजे. �हणन ितनं एक ु ू
नाव घेतली आिण बरोबर काही िशपाई घेऊन ती नावेतन �या बाजस �ोण ू ू
वाहत आला होता �या बाजला िनघाली. जाता जाता एका ओसाड जागी एक ू
मोठा वाडा ितला िदसला. �या वाडयातच राजक�या असली पािहजे असा ्
िवचार क�न दासीनं नाव ितथं थांबिवली. खाली उत�न ितनं एक नगारा 
झाडाआड लपवन ठेवला आिण िशपायांना �हटलं,  “त�ही इथंच लपन रहा. मी ू ु ू
नगारा वाजवताच धावत येऊन राजक�येला उचलन �यायच ंल�ात ठेवा.” ू
�यानंतर दासी वाडयात गेली. तेथे राजक�येला पाहताच दासीने ितला जवळ ्

येतो.” को�याचा मलगा �हणाला,  “मी दाराआड लपन बसतो. ते सव�जण आत ु ू
आले क�, मी िनघन जाईन; तोपय�त कणाला काही बोल नकोस.”ू ु ू
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स�ंयाकाळी को�याचा मलगा परत आला. ते�हा दासीनं ओळखलं क�, ु
�यानं आप�याला फसिवलं. ितनं प�हा गोड गोड बोलन राजक�येच ं मन ु ू
वळिवलं आिण महाराजांचे �ाण कशात आहेत ते िवचा�न घे�यास सांिगतले. 
राजक�या प�हा फसली आिण ितनं को�या�या मलाला �याचे �ाण कशात ु ु
आहेत ते िवचारले. यावेळी मा� को�या�या मलानं खर ंसांगन टाकलं क�, ु ू
खोलीत जे फल ठेवलेले आहे �यात माझा �ाण आहे.”ू

दस�या िदवशी को�याचा मलगा बाहेर जाताच दासीने राजक�येला ुु
िवचारलं, ते�हा राजक�येने �याचे �ाण फलात अस�याचे सांगन टाकले. ु ू
दासीला काय हेच हव ंहोतं. ितनं राजक�येला �हटलं,  “बाळ त आघंोळीला ू
नदीवर चल, मी पाठोपाठ तझे कपडे घेऊन येतेच.” राजक�या रोजच नदीवर ु
�नानाला जात असे. �हणन ितला कसलीच शकंा आली नाही. ती पढे गेली. ू ु
मागन दासीनं ते फल चलीत टाकलं आिण नदीकाठी येऊन नगारा वाजिवला. ू ू ु
�याबरोबर तेथे लपन बसलेले िशपाई बाहेर पडले आिण दासी�या ू
इशा�यासरशी राजक�येला बळजबरीनं नावेत घालन तेथन िनघाले. ू ू
राजक�येला आता कठं आपली फसवणक झा�याच ंसमजलं.ु ू

एकदा दासीने गोड बोलन राजक�येला �हटलं, “महाराजांचे �ाण कशात ू
आहेत ते िवचा�न ठेवायला हव.ं कधी �यां�यावर काही सकंट आलं तर 
आप�याला कस ं कळणार?” राजक�या ित�या बोल�याला फसली. ितनं 
को�या�या मलाला �याचे �ाण कशात आहेत ते िवचारलं. को�या�या मलानं ु ु
थ�ा कर�यासाठी कोप�यातील केरसणी दाखवीत �हटलं, “�या केरसणीत ु ु
माझे �ाण आहेत.” राजक�येने आ�येला सांिगतले क�, “केरसणीत महाराजांचे ु
�ाण आहेत.” दासीनं गपचप ती केरसणी जाळन टाकली आिण �या जागी दसरी ु ू ु ू ु
तशीच केरसणी आणन ठेवली.ु ू

घेतली आिण �हटलं, “मी तझी आ�या आहे.” आिण ती दासी ितथंच राह� ु
लागली. थोडयाच िदवसांत राजक�येचा ित�यावर पण� िव�ास बसला. ् ू
को�या�या मलालाही वाटलं क�, राजक�या एकटी राहते. ते�हा आ�येची ु
सोबत ितला िमळाली ते बरचं झालं.
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(पनःकथन - डॉ. सौ. सिवता जाजोिदया)ु

इकडे ते फल आगीत पडताच को�या�या मला�या अगंाची लाही लाही ू ु
होऊ लागली आिण खाली कोसळन तो तळमळ लागला. ितकडे �या ितघा ू ू
रा�सांनी फल कोमेजन चाललेलं पािहलं आिण आप�या िम�ावर सकंट ू ू
आ�याच ं ओळखन ते ताबडतोब �या�या शोधाथ� बाहेर पडले. थोडयाच वेळात ्ू
ते �या वाडयापाशी आले. ितथं �यांना फल आगीत पड�याच ं िदसलं. फल परतं ् ू ू ु
जळन गेलं न�हतं. रा�सांनी लगेच ते फल आगीतन बाहेर काढलं आिण गार ू ू ू
पा�यात टाकलं. ितकडे को�या�या मला�या िजवात जीव आला. �यानंतर �या ु
ितघा रा�सांनी को�या�या मलाला शोधन काढलं आिण अस ंकस ंघडलं ते ु ू
िवचारलं. को�या�या मलानं घडलेली हिकगत सांिगतली आिण मग ते सव�जण ु
राजक�येला शोधायला िनघाले. तर �यांना कळलं. क�, सोनेरी केसांची 
राजक�या सापडली �हणन �या रा�यात आनंदी आनंद झालेला होता. सव�� ू
उ�सव साजरा केला जात होता. �या चौघांनी चार मोठमोठे व� उपटन घेतले ृ ू
आिण रा�ी�या वेळी नगरी�या चार म�य �वेशदारांवर जाऊन तेथे उभे रािहले. ु
सकाळी लोकांनी �यांना पािहलं. तशी घाब�न सवा�ची बोबडीच वळली. 
राजा�या कानांवर ही बातमी गेली ते�हा राजा �वत : �यांना पाह�यासाठी 
आला. रा�सांनी दातओठ खात ओरडन राजाला �हटलं, “राजक�येला ू
आम�या हवाली कर नाही तर आम�याशी गाठ आहे.” राजानं राजप�ाला ु
बोलावन �हटलं, “तला सोनेरी केसांची ती राजक�या हवी अस�यास, अगोदर ू ु
या चौघांशी लढाई कर. नाही तर राजक�या यांना दऊेन टाक.” राजप�ात �या ु
चौघांशी लढाई कर�याइतकं धाडस न�हतं. �यानं मकाटयानं राजक�येला �या ्ु
चौघां�या �वाधीन केलं.

को�याचा मलगा राजक�येला घेऊन आप�या वाडयात परत आला आिण ्ु
ते ितघे रा�स िम�ाचा िनरोप घेऊन प�हा �या धम�शाळेत येऊन राह� लागले. ु
सगळीकडे मग आनंदी आनंद झाला.
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5.13. KauSaalaa_caa_ icamaNaa_5.13. KauSaalaa_caa_ icamaNaa_5.13. KauSaalaa_caa_ icamaNaa_

फार पव�ची गो� आहे ितबेिटयन दशेात एक अ�यतं मागासलेला भभाग ू ू
होता. तेथे एकही नदी न�हती. तेथील जमीन पण सपीक न�हती. झाडे, गवत ु
काहीच न�हते. �यामळे लोक ग�रबीत आिण उपासमारीत जगत होते. �यांनी ु
खशाली कधी पािहली न�हती. तरी पण �यांचा िव�ास होता क� जगात कठेतरी ु ु
खशाली राहत असावी. तेथील लोकांनी हे ऐकलं होतं क� खशाली एक अ�यतं ु ु
सदंर, िचमणी आहे. आिण ती बफा�ळ पव�तावर पव�कडे रहाते. ती िचमणी �या ु ू
भ�दशेावर उडत जाते तेथे खशाली नांदते. दरवष� तेथील लोक �या ू ु
िचमणी�या शोधात जात असत. पण ते तेथन परत येत नसत. काही व�ांचे ृू
असेही �हणणे होते क� �या िचमण�चे र�ण व� रा�स करतात आिण तेच ृ
िचमणी�या शोधात आले�या लोकांना मा�न टाकतात.

एका वष� लोकांनी एका ह�शार आिण शर त�णास �या िचमणीचा शोध ू
घे�यास पाठिवले. गावातील ि�यांनी अ�यतं आदराने �याला िनरोप िदला. तो 
त�ण पव�कडे िनघाला. र��यात �याला एक मोठा पव�त िदसला. �यावरील बफ�  ू
चांदी�माणे चमकत होता. �या त�णाला पहाताच एक रा�स पढे आला आिण ु
�याने काव�यासार�या आवाजात �याला िवचारले “त कोण आहेस? आिण ू
येथे ये�याची तला िह�मत कशी झाली?”ु

“मी खशाली िचमणी�या दश�नाला आलो आहे.” रा�स हसत �हणाला, ु
“अजन अडंयाएवढा पण झाला नाहीस. आिण इथे ये�याची िह�मत केलीस. जर ्ू
तला खशाली िचमणीचा शोध �यायचा असेल तर आधी लओसांभ�या आईला ु ु ु
मा�न टाक. नाही तर मी तला िश�ा दईेन. मी त�यासार�या म�यांना मारत ु ु ु
नाही. पण तला नऊशे मैल दर पहाडावर फेकन दईेन.ु ूू

�या त�णाने न घाबरता उ�र िदले, “मी मा�या आईवर �ेम करतो �हणन ू

(ितबेिटयन लोककथा)
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खशाली�या िचमणीने आपले पखं फडकािवले. लागलीच �या त�णाची ��ी ु
परत िमळाली. �याचे घाव पण भरले गेले. तो पव�पे�ाही ध� प� झाला. �या ू ु

तरी तो धैय� ठेवन पढे चालत रािहला. पढील नऊशे मैल जाता जाता तो ू ु ु
अगदी अि�थपजंर झाला. तेवढयात �याला ितसरा रा�स भेटला, तो �हणाला, ्
“जर तला खशाली�या िचमणीला पहावयाचे असेल तर बैमा नावा�या �या ु ु
मलीचे डोळे काढन आण. नाही तर मी तझे डोळे काढन टाक�न.”ु ू ु ू

कोण�याही आईला मारणार नाही. त�हाला जी िश�ा करावयाची असेल ु
खशाल क� शकता.” तो रा�स िचडला आिण �याने पढचा नऊशे मैलाचा ु ु
र�ता काटेरी दगडांनी भ�न टाकला. तो त�ण तरी चालत पढे जात होता. ु
�याची पाद�ाणे तटली, पायाला खरचटले पण �याने माघार घेतली नाही. ु
�याला कारण मािहत होते क� तो खशाली घेवन येईल ही अशा बाळगन लोकं ु ू ू
वाट पहात असतील. 

आता �याला दसरा रा�स भेटला. तो �हणाला, “जर तला खशाली�या ु ुु
िचमणीला पहावयाचे असेल तर आधी �हाता�या िसलांगला मा�न टाक 
नाहीतर मी तला उपाशी मारीन.” आिण �याने �या त�णाची खा� साम�ी ु ु
असलेली मोठी िपशवी फेकन िदली. तसेच नदी व तेथील भभाग वाळवटंात ू ू
बदलन टाकला जेणे क�न तो त�ण उपाशी मरले.ू

परतं तो त�ण आ�मिव�ासाने �हणाला, “कोणीही कोण�याही मलीचे डोळे ु ु
काढत नाही.” हे ऐकताच रा�स िचडला आिण �याने �याचे डोळे काढले. 
�यामळे तो आधंळा झाला. �याने िवचार केला आता सगळे अडथळे दर झाले ु ू
आहेत. मला उगव�या सया��या िदशेकडे िनघायला हव.ं आिण तो चालत गेला ू
नऊशे मैल गे�यावर �याला बफा�ने आ�छािदत पव�त िदसला. �यावर 
खशालीची िचमणी िचव िचव करीत होती. ती �या त�णास �हणाली, “त ु ू
मा�याक�रता िकती �ास सहन केला आहेस.” ते�हा तो �हणाला, “हो, हे लाडके 
िचमणे, मा�या गावाकडील लोक तझे दश�न क� इि�छतात. त�याक�रता ु ु
�याकळ झाले आहेत. ते�हा त मा�याबरोबर चल.” ू ू
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गावाजवळ आ�यावर ितने िवचारले, “सांग तझी मा�यापासन काय अपे�ा ु ू
आहे?” तो �हणाला, “आ�हास आम�या प�रसरात खशाली हवी आहे. जगंल, ु
िविवध �कारची व रगंाची फले, सपीक जमीन, आिण न�ा ह�या आहेत.” ु ु
िचमणीने तीनदा िचविचव केले. �थम िचविचव करताच आकाशातन पाऊस ू
पड लागला. दस�यांदा िचविचव करताच प�रसर िहरवागार झाला. िविवध प�ी ू ु
कलरव क� लागले. ितस�यांदा िचविचव  करताच न�ा वाह� लाग�या. जमीन 
सपीक झाली. िहरवळीवर ससे नाच बागड लागले.ु ू ू

िचमणीने �याला चांगले जेवण िदले आिण �या�या गावाकडे िनघाली.

अशा �कार ेएका त�णा�या क�ाने व मेहनतीने खशाली�या िचमणीचा शोध ु
लागला आिण सव� लोकांचे जीवन सखी व सम�ी झाले.ु ृ

(मनोहर सराफ : दशेोदशेी�या लोककथा)
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5.14. yaamaaoacae AavaaLU5.14. yaamaaoacae AavaaLU
(जपानी लोककथा)

तो उठन घरी जाणार तोच कणाचा तरी श�द �याने ऐकला. दचकन, िभऊन ू ु ू
�याने परत झाडां�या फां�ात त�ड लपवन घेतले ! चोर तर नसतील ना ? का ू
भतबीत असेल ? पण छे ! चोर न�हते ते ! शभंर एक अगदी वेगळी माणसे िकंवा ू

यामाटा हा एक लाकडतोडया होता. िबचा� याकडे पािहलं क� क�वच यायची! ्ु
कारण ग�रबी, �हणन कपडे िभकारडे असत. खायला �यायला पोटभर नाही ू
�हणन चेहराही सकले�या खारकेसारखा िदसे. अन भरीत भर �हणन �या�या ्ू ु ू
डा�या गालावर एक मोठे आवाळ होते, ते तर यामाटाला मळीच आवडत नसे; ू ु
पण �यानं िक�ी मलमे चोपडली, औषधे चोळली, खप पैसे खच�न ते आवाळ ू ू ू
जाव ं�हणन चेटकदखेील केलं, पण �यथ�. ते द� आवाळ �या�या गालावर ऐटीत ू ू ूु
उंचावर बसले होते ते मळीच कमी झाले नाही. ही ज�माची पीडा झाली अन हे ्ु
ओझे मरपेय�त वाहावे लागणार हे यामाटाला समजन चकले. िबचारा आणखी ू ु
िख�न िदसे.

पावसा�याचे िदवस होते ते. एक िदवस उघडीप बघन यामाटा लाकड जमा ू ू
करायला रानात गेला. मोळी बांधन परत िनघणार तोच सरस�न पाऊस ू
आला. खप मसळधार पाऊस पड लागला. जोरा�या वा� याने झाडे गदगद हल ू ु ू ू
डोल लागली. काही तर उ�मळन पडली दखेील ! िबचारा यामाटा घाब�न एका ू ू
उंच झाडावर चढला व दाट फां�ां�या गद�त, �या झाडाला एक मोठा खडडा ्
पड�यासारखा झाला होता �या ढोलीत िश�न अगं चो�न बसन रािहला.ू

5.14. yaamaaoacae AavaaLU

�याला अित�माने �लानी आली असावी. तो िकती वेळ बसला होता, 
कणाला माहीत ! पण �याने डोळे उघडले तो झाडा�या फटीफटीतन चांद�यांचे ु ू
कवडसे ओ�या जिमनीवर चकाकत होते. अन आकाश तर अगदी �व�छ िनळे ्
िदसत होते. पाऊस थांबन प�कळ वेळ झाला होता असे िदसत होते.ू ु
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य� लोक होते ते ! कणी रा�सासारखे �चडं िदसत, कणी अगदी हातभरच उंच ु ु
होते, कणाचे डोके बेडकासारखे तर एकाचे डोळे बरोबर घबडा�माणे होते. ु ु
ह�ीसारखे लांब नाक असणाराही एक य� होता !! सग�यां�या अगंावर 
कातडयाचे कपडे होते. दाणदाण पावले टाक�त ते िविच� लोक, यामाटा बसला ्
होता �याच झाडाखाली येऊन बसले ! 

पण कणी पढे येईना. यामाटा भान िवसरलाच अगदी. टणकन �यानं मऊ ्ु ु ु
गवतावर उडी घेतली व काय गमंत, एकदम न�याला स�वात केली. आहो ! ृ ु
काय नाजक पावले पड लागली �याची. अन �याला हवे होते तेच सर, तोच ठेका ्ू ू ू
वा�ातन आपोआप िनघ लागला ! तो अगदी त�लीन होऊन नाच लागला. ू ू ू
�वतःलाही िवस�न गेला होता तो यावेळी.

िबचारा यामाटा, भीतीने �याचा जीव एवढासा झाला ! जर या लोकांनी 
आप�याला पािहले तर आपला िनकालच लागला ! प�हा आपली बायकापोर ेु
कठन पाहाणार आपण ? मोठयाने �ास �यायचेही �याला भय वाट लागले. पण ्ु ू ू
�या य�ांचे ितकडे मळीच ल� न�हते ! ते खातपीत बसले होते. फळांचे ढीग ु
पडले होते. मधे मधाचे �ोणही होते. गमंत अशी क�, ‘आबंा’ �हणन एखादा य� ू
�हणाला क� टोपलीतन एक आबंा झपकन, आपोआप उडन �या�या त�डाशी ्ू ू
जाई ! यामाटाला हे पाहता पहाता गमंत वाट लागली ! खाणे झा�यावर ू
ग�पागो�ी झा�या, �याही ऐक�या �याने. हळहळ तो रगंन जाऊन ऐकत ू ू ू
रािहला, �या नादात भय पार िवस�न गेला अन मोठयाने हसला दखेील. पण ् ्
निशबाने �या य�ाचे ल� ितकडे गेले नाही एवढेच.

मग गाऊ लागले ते य�. य�िक�ननर लोकांचे सगंीत िकती वेगळे, िकती 
मधर ! यामाटाने इतके गोड गायन ज�मात ऐकले न�हते. �यालाही गायनाचा ु
नाद होता. अन त�णपणात तो उ�क� न�य दखेील करीत असे. य�लोक आता ् ृ ृ
फेर ध�न नाचत होते. ते मा� �याला आवडले नाही, कारण �याच ं न�य ृ
�या�याह�न िकतीतरी उ�म ठर�यासारखं होतं. एक य� �हणाला 'आता 
कणीतरी नवीन त� हेचा नाच करावा.’ु

न�य सपंले. टा�या कडकडकड वाज लाग�या, अन एकदम यामाटा�या ृ ् ् ् ्ू
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म�य य�ाचा चेहरा चांदी�माणे पांढरा, चकचक�त होता. तो हसन �हणाला ु ू
- 'माफ� कशाब�ल ? त इतके सदंर न�य केलेस क� खष झालो आहोत आ�ही. ृू ु ू
फारच छान. उ�ाही त रा�ी आम�या बैठक�ला ये. ’ू

‘येईन.’ यामाटा �हणाला.
'तर मग खण �हणन काही आ�हाला दऊेन जा. �हणजे उ�ा येशील.’ू ू
'काय दऊे ? मी तर फार गरीब आहे.’

ल�ात आलं क�, आपणाभोवती य� आहेत- माणस ं नाहीत ! तरीपण तो 
घाबरला नाही. कारण ते सार ेय� �या�याकडे कौतकाने पाह�न हसत होते, ु
�यांत�या म�याकडे पहात तो भीत भीत �हणाला, ’मी त�हाला न िवचारता ु ु
म�येच येऊन न�य केले.... मला माफ करा.'ृ

पलीकड�या घरातन यामाटाचा शेजारी िहमा सगळे ऐकत होता. �या�याही ू
गालावर एक आवाळ होते. ‘मला नाचायला नीट येत नाही... पण भताखेतांना ू ु
खष कर�यापरते येते. ‘भतांना माणसाएवढा रिसकपणा व ब�ी नसते काही’ तो ू ु ु ु
मनात �हणाला अन �याच रा�ी तो अर�यात �या झाडाखाली आला. यामाटाचे ्
आवाळ उज�या गालावर होते तर याचे डा�या गालावर ! पण तसेच व तेवढेच. ते ू
चाचपीत तो य� बसले होते; तो तेथे येऊन उभा रािहला.

एक य� �हणाला - 'हा परत येऊन नाच करील असे मह�वाचे काही तरी 
ठेवन घेऊ आपण. ओहो ! याला एक छानसे आवाळ आहे ! आवाळ �हणजे ू ू ू
आपण िकती शभिच�ह मानता ! तेच ठेवन घेऊ या ! ’ अन मग �याने यामाटा�या ्ु ू
गालाव�न हात िफरवन अलगत आवाळ काढन घेतले, जण टोपलीतन एक ू ू ू ू ू
िलंब उचलन �यावे तसे, मजेने ! िकती गाल गळगळीत झाला होता आता ू ू ु ु
यामाटाचा ! गालाव�न प�हा प�हा हात िफरवीत ते �दाड आवाळ खरचं गेलं ु ु ू
ना? याची प�हा प�हा खा�ी क�न घेत यामाटा घरी आला. �या�या बायकोने ु ु
तर �याला आधी ओळखलंस�ा नाही, इतका तो झकास िदसत होता. सगळी ु
हिकगत ऐकताच िकती आनंद झाला ितला !

’गरीब आहे असे �हण नकोस. त�या परसात खणन पहा, मोहरांचा तां�या ू ु ू
िमळेल तला? य�ांची भेट वाया जात नाही !’ु
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(मालती दांडेकर : अितपव��या परीकथा (जपान))ू

िहमा�या छातीत जण फिजयामाचा �वालामखीच पेटला. पोटात ध�स ू ु ु
झाले भीतीने. उगीच इथे आलो असे �याला वाटले. कारण �याला नाच येतच 
न�हता मळी, तरीपण �याने �य�न केला. पण नाचाऐवजी वेडया वाकडया ् ्ु
उडया, चम�का�रक िगर�या अन पखंा हाता हातात हलवणे. �या नाचाची वाईट ् ्
दशा झाली अगदी. '�ाला आज झाले काय ! हा कसला नाच माकडा�माणे 
करतोय ,हा मख� माणस ?’ ते ओरडले, चांदीचा चेहरवेाला ओरडन �हणाला, ् ू ू ू
'ब�स पर ेझाला तझा हा गाढवपणा. पहावत दखेील नाही आ�हाला हा नाच ! ु ु
मला नाही वाटत कालचा सदंर न�य करणारा माणस तच आहेस �हणन, पण त ु ृ ू ू ू ू
�हणतोस मीच तो. ठीक. आ�हाला नाच नको �हणन तझ ंहे आवाळ आ�ही ू ु ू
परत करतो !’

य� लोक वाट पहात होते यामाटाची. शेजारी िहमा याने वदंन केले. ‘कालचा 
माणस तच काय ? प�हा तला आवाळ कसे आले?’ य�ाने िवचार�यावर िहमा ू ू ु ु ू
�हणाला -'हे काल�याह�न उ�म आवाळ आहे माझ ं ! मी हे नेहमी बरोबर ू
वागवतो.’

'ठीक, काल�यासारखे सदंर न�य कर प�हा एकदा. आ�ही �यासाठी म�ाम ु ृ ु ु
जमन वाट पहातो आहोत. िकती छान नाच तझा ! ’ू ु

िलंबा�माणे �याने आवाळ हवेत फेकले ! आिण अररे े! ते नेमके िहमा�या ू
उज�या गालावर आदळले अन ितथेच िचटकन बसले ! एका गालाऐवजी ् ू
बापडया�या दो�ही गालांवर दोन घाणेरडी आवाळ िदस लागली ! तो भतांची ् ू ू ु
�मा मागणार तो ते सगळे�या सगळे िदसेनासे झाले होते !

दो�ही बाजचंी आवाळ रागाने ओढीत प�ा�ापाने रडत तो घरी आला. ू ू
कोणताही वै� ते नवे िचकटलेले आवाळचे लचांड दर क� शकत नाही अजन. ू ूू
यामाटा मा� मोहरांचा तां�या िमळा�याने खाऊन िपऊन सखात आहे अन ्ु
�याचा चेहरा खारके�माणे सकट न िदसता रसरशीत सफरचदंासारखा िदसतो ु
आता! 
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�याने आकाशाकडे पािहले. सय� अ�ताला िनघाला होता. ’अर,े स�ंयाकाळ ू
होत आली, मला या लाकडफाटा जमव�या�या नादात वेळेच ंभानच रािहलं ू
नाही क� !’ तो मनाशी पटपटला, मग लाकडाची गठडी पाठीवर व क� हाड ु ु ु
खां�ावर टाकन िनघालाच तो. ू

पण छे ! तो भास न�हता. खरचे समोर झाडाखाली पांढ� या बफा�वर पांढरी 
व�त हालचाल करीत होती ! काय आहे ते ? �ाणी ? क� बफा�त चकन ू ु ू

(जपानची लोककथा)

5.15. para_caa_ d[Nagaa_

बराच वेळ रानात शोधाशोध क�न िमगीने एक लाकडाची लहानशी मोळी 
तयार केली व तो घराकडे िनघाला. �याचे व� व अश� आईबाप घरी होते, ृ
लाकडे घरी पोचतील ते�हा कठे �हातारी आई उठन सैपाक करणार ! कारण ु ू
घरात सप�ण मळीच उरले नाही, �याला ठाऊकच होते.ु

असे हे गारठयाचे िदवस, पहाल तेथे बफ�  साचलेलं. रानात काही िठकाणी ्
तर जिमनीवर बफा�ची जण दाट साय धरलेली होती. �यातन मनात असलं तरी ू ू
झपाझप चालण ंसोप ंथोडंच ? थंडीने अगं शहारत होतेच. पायात चामडयाचे ्
जोडे होते, ते पावलोपावली बफा�त �तत होते. मनात िमगी िवचार करीत होता, 
आता जलद घरी पोच�याबरोबर चहा �यायचा कढत कढत अन मग या ्
ढल�यांपैक� काह�ची शेकोटी क�न बाबा न मी शेकत बस जरा, ते�हा ऊब ् ू
येईल !

पहाल ितकडे जण िहमसागर ! कठीण, सफेत घ� बफा�वर मावळतीचे िकरण ू
पडन बफ�  चमकत होते. या सायकंाळ�या उजेडात �याला समोर काहीतरी ू
हालचाल होते आहे असा भास झाला. िमगीचे डोळे लहानसे पण नजर मोठी 
ती� होती. काय आहे? बफा�चाच एक वेडावाकडा तकडा उठन हलतो आहे क� ु ू
आप�याला हा सारा भासच झाला ?
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सापडलेला माणस ? क� सफेत कपडयातले ता�हे आहे कणाचे? पािहले ्ू ु
पािहजे जवळ जाऊन. ते कोण बफा�त �तन बस�या�माणे िदसतेय? �याला ू
मा�या मदतीची ज�री असेल कदािचत. तो वाकडी वाट क�न तेथे गेलाच 
अखेरीस; उशीर होतोय घरी पोचायला खरा, पण होऊ द े ! हा �ाणी कोण 
अडकला आहे बफा�त ते पाह�नच जाणे बर,ेनाहीतर उगीच मनाला �ख�ख 
लागायची ! असा िवचार करीत तो तेथे पोचला. पहातो तो एक मोठा अितश� ु
बगळा वेडावाकडा बफा�वर पडलेला व वेदनेने लांब मान इकडन ितकडे ू
िफरवतो आहे िबचारा ! याला असे काय झाले ! प�ाची जात खर ं �हणजे 
आकाशात तरगंणारी, जिमनीवर आलेच तर थोडा वेळ; पण ते असे पडलेले 
नसतात वेडेवाकडे !

तो प�याजवळ बसला, पखंाला हात लावणार तोच प�याने वेदनेचा �वर 
काढला व आपली भली मोठी चोच एका पखंाकडे रोखन धरली. जण तो शहाणा ू ू
प�ी आप�या वेदनेचे कारणच सचवीत होता ! िमगीने िनरखन पािहले. तर एक ु ू
अितशय ती�ण लाकडी बाण �या�या एका पखंात घसन �या बाणाचे बारीक अ� ु ू
जिमनीत�या बफा�त �तलेले िदसत होते. जण एखादा िखळा ठोकन कणीतरी ू ू ु
�या बापडया बग�याला तेथे जिमनीशी िखळन टाकले होते ! िमगीचा �वभाव ् ू
आधीच कनवाळ, �यात �याला प�यांब�ल तर िवशेषच ओढ व माया वाटे. ू
�याने खां�ावरची क� हाड हाती घेतली तशी बगळा अगदी कासािवशीने ु
ओरडला- दयाळ िमगीला हस आले. तो उ�ारला-ू ू

बग�याने दोनदा मान उचलन भईवर टेकवली व तो िनपिचत पडन रा�ला. ू ु ू
जण �याला िमगीचे बोलणे समजलेच ! िमगीने जिमनीत �तले�या बाणा�या ू
भोवतीचे बफ�  क� हाडीने बाजला केले व ते टोकदार अ� हलकेच �या�या ु ू

'िम�ा, अर ेिभतोस काय एवढा ? क� हाड काही तला ठार करायला काढली ु ु
नाहीये मी ! मी आता तझा तो बाण तोडन काढन तला मोकळे करतो ! त ु ू ू ु ू
िबलकल हल नकोस बर ंका. बाण घसलेला आहे पखंात, तो उपसन काढताना ू ू ु ू
तला थोडस ंदखेल. पण ते सोसायच ं तेवढं ! कस?ं ’ु ु
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उ�हा�याचे िदवस आले. वसतंऋतची उ�ण पण बहारदार पावले धरतीवर ू
उमट लागली. िजथे ितथे साचलेले ह�ी बफ�  उ�हा�या मा� याने िवतळ लागले व ू ू
�याचे पाणी पाणी होऊन ते वाह�न गेले! हा फलांचा मौसम! रगंीबेरगंी वसतं फले ु ु
�या मोड�या तोड�या झोपडयांभोवतीही उमलन िदमाख दाखव लागली. अशा ् ू ू
वेळी एक अितशय सदंर मलगी �या फलाइतक�च �स�न िदसणारी �या ु ु ु
झोपडी�या दारात येऊन उभी रािहलेली िमगीने पािहली. जण लाल जांभ�या -ू
िपव�या फलातच हे मोठेसे एक फल उमललेले होते !ु ू

'छान ! त�या पखंातला बाण िनघाला ह ं िम�ा !’ हे ऐकताच बग�याने ु
आखडन पडलेले शरीर सावरले. तो उठन उभा रािहला. मग तीन वेळा �याने ू ू
भईला डोके िचकटवन जण �याला वदंन केले आिण पखं झाडन �याने उंच ु ू ू ू
भरारी घेतली पहाता पहाता िन�या आकाशात तो िदसेनासा झाला. बगळा 
िकती समजतदार, �याने मला ि�वार वदंनही केले. झकास ! ’ तो मनाशी ू
�हणाला व चाल लागला. घरी आ�याबरोबर �याने शेकोटी पेटवली व �या ू
शेकोटीशी शेकत असताना ती बग�याची भेट �याने आई-विडलांना सांिगतली. 
�याने जे�हा अथं�णावर अगं टाकले ते�हा झोपेतही �याला एक अितश� बगळा ु
िदसत होता काही वेळ !

तसे ितचे कपडे उंची, �ीमंती न�हते. एक साधासा िकमोनो (सैल हातांचा 
झगा) �यावर कमरलेला बांधलेली व पाठीमागे सदंर न�ीदार घडी िदसणारी एक ु
'ओबी’ उफ�  शे�यासारखे व�, बस. जपानी प�तीने ितने केस म�तकावर 
मधोमध बांधले होते व �यात झल�या म�यांची छोटी फलपाखर ेव चकाकणा� या ु ु
िचमक�या फ�या हो�या. �यामळे तर ती फारच मनोहर िदसत होती.ु ु

पखंातन काढन टाकले, मग उरलेला बाण उपसन काढायला �ास िकतीसा ? ू ू ू
थोड�याच वेळात िमगीने �याला थोपटले व �हटले -

*

िमगी पहातच रािहला. �या�या पहा�यात आजवर इतक� दखेणी मलगी ु
आलेलीच न�हती ! �याची व� आईही दारात येऊन कोण आलं आहे हे पाह� ृ
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'िशझ ! ’ू

िमगी �हणाला-’ �यांच ंनाव काय ? इकडचे सगळे शेतकरी मा�या मािहतीचे 
आहेत, मी शोध काढीन उ�ा.’

'�यांच ंनाव योिशदा.’

'तमचे काका कठे राहातात ? ’ु ु

'बर,ं तझ ंनाव काय पोरी ?’ु

’'मावशी, मी एक अनाथ मलगी आहे, आईबाप नाहीत, पण इकडे कठे ु ु
जपानात माझे एक दर�या ना�याचे काका राहातात �हणे, �यांचा शोध घेत मी ू
िहडंते आहे. तर आज वाट चकली रानात ! मला आजची रा� येथे आसरा ु
िमळेल का ? सकाळी उठन मी परत शोधाला जाईन.’ू

लागली, ते�हा त�णी �हणाली -

'इकडेच कठे ! न�क� प�ा ठाऊक नाही. आ�ही अित गरीब, �यांनी कधी ु
आमची चौकशीस�ा केली नाही, क� भेटलेलेही नाहीत येऊन. बडे शेतकरी ु
गरीब दब�या भावांशी जगात असेच वागत असतात क� काय, दवे जाणे !’ु

'ठीक. मी पाहतो उ�ा.’ िमगी �हणाला. पण �याला प�के आठवत होते क�, 
या नावाचा एकही शेतकरी पचं�ोशीत कोणी नाही ! �याची आई �हणाली,

'िशझसान त�ही चला आत, या गरीब झोपडीत त�ही िनि�ंतपणे राहावे. ू ु ु
�याचे वडील दारात आले होते, �यांनी सांिगतले व िशझसान’ (िशझताई)आत ू ू
आली. मलगी चालन चालन दमलेली, ितला �या�या आईने सॉय नावाचे पेय ु ू ू
िदले व मग चहा व काही खा�पदाथ�ही िदले. िशझ हसली, ती थकली होती. ू
ितला झोपडीतली एक लहानशी खोली �यांनी िदली. चटईवर पडताच ती झोपी 
गेली !

दसर ेिदवशी सकाळी झटपट उठन िशझने बागेत�या रगंीबेरगंी फलांचे ग�छ ू ू ु ुु
केले व घरात िजकडे ितकडे अडकवले, मग चटकन ना��याची तयारी केली. 
मोठी चपळ हसंतमख पोरगी. िमगीला तर ती इतक� आवडली होती क� ितचा तो ु
बेपवा� काका सापडच नये व ती आप�या घरीच राहावी असहंी �याला वाट ू ू
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लागलं ! नाहीतरी �याने ज�मभर द�र�ी भावाची चौकशीही केली नाही, तो या 
अनाथ पतणीला तरी थारा दईेल हे कशाव�न ? �ीमंती माणसाला नातीगोती ु
िवसरायला लावते �हणतातच मळी.ु

आई �हणाली - 'आमचा िमगी आज दरवर जाऊन शोध घेईल �यांचा. त कठे ू ुू
रानावनात एकटी भटकंती करशील ? तो प�ा लावील काकांचा व मग तला ु
नेईल. खर ंसांग कां ? तझे ते काका सापडले नाहीत तर फार बर ं! ’ू ु

सकाळी िशझ �हणाली - 'आपण मदत करता ? काकांचा शोध �यायला मी ू
िनघ आता ? ’ू

*
िशझला सगळंच काम येत होतं घरातलं, ती �हातारीला मदत �हणन ू ू

घरातली कामं क� लागली. ितने ते झोपडे �व�छ क�न सामानसमान नीट ु
लावले, �वैयपंाकाचे गरीबीचेच पण छान पदाथ� बनवले व �हाता� याला बांबची ू
चटई िवणायला मदत केली. 'िकती गणांची आहे बापडी !’ आ�हाला मलगी ु ु
नाही, तर ही मलीसारखीच मला वाटते आहे ! िफ�न िकती न� आहे, बोलण ंु
िकती गोड,मंजळ ! ही आली अन घरात जण सय��काशच आलाय अस ं् ्ु ू ू
वाटतं.’इथेच का ही राहीना ’ �याची आई वरचेवर �हणत होती मनात ! अन ्
तसेच झाले. योिशदा नावाचा कणीही बडा -छोटा शेतकरी �या सा� या ु
आसपास�या खेडयातन न�हताच मळी. मग िमगीने िकतीही शोध शोध ् ू ु

िशझ हसली, िमगीही हसला व �हणाला -ू
’दोन तीन िदवस तरी थांबा, तोवर शोध घेतो मी, तम�या काकांचा. आई ु

�हणते ते खरचं त�ही कठे व िकती �हणन पायपीट कराल ? दमन जाल ! राहा ु ु ू ू
तोवर इथेच. ’ ती ’बर ेतर ! ’ �हणाली. िमगी शोधायला बाहेर पडला.

’अ ं? �हणजे ? ’
'�हणजे अस ं क� आ�हीच तझे काका-काक आहेत अस ं समजन त ु ू ू ू

आम�याच घरी राहावसं अस ंफार वाटतं. पोरी, आ�हाला त फार आवडली ू
आहेस ग.ं’
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�हातारा �हणाला- 'आ�ही अगदी गरीब आहोत, पण जी काय ओली कोरडी 
भाकरी िमळते �यातलीच अध� तला दऊे बाळ ! रहा’ ितने िमगीकडे पािहले, ु
�याचा चेहरा हिष�त िदसत होता. �यालाही जण अगदी हेच �हणायचे होते ! तो ू
हसला तशी �स�नपणे हलकेच ती �हणाली,

'ठीक आहे, मावशी मी इथे तम�या आस� याला राहीन! अन मग ती तेथे ्ु
रािहली. ितने जपानी त� हेत� हेचे पखें करायला स�वात केली, बांब�या ु ू
प�यां�या सदंर करडंया, टोप�या व छोटी बसायची आसने िवणली, �यात ितने ्ु
इतके रगंीत न�ीचे फलवेल�चे आकार गफंले क�, �या सा� या व�त फारच ु ु ू
दखे�या िदस लाग�या. ती �हणाली -ू

िमगीने ओळखले, ती आप�या घरात बोजा होऊन राहणारी नाही, घर�या 
ग�रबीची ितला जाण आहे व मी एकटा राबन पैसे िमळवणारा आहे या घरी, हे ू
जाणन तीही आिथ�क साहा�य दतेे आहे िशझ ! बायको असावी तर अशी. ती ू ू
आ�यापासन घर, बाग िकती िनम�ळ,िनतळ िदसते. रगंीत फलांचा मौसम ू ु
हळहळ हटला. पावसाळा मागे सरकला व िहवा�याचे कडक �प �कट झाले. ू ू
इतके बफ�  पडले क� सगळी शेतातली उभी िपके गारठन िथजली व फार नासाडी ू

शोधले,तरी प�ा कठला लागतो ? तीन िदवसांनी तसे �याने घरी येऊन ु
सांिगतले. तशी ती खाली मान घालन उ�ारली,ू

'काका, या व�त बाजारात िवकायला पाठवा. खप िकंमत येईल आप�याला ू ू
�ांची. मग त�हाला चांगली पांघ�णे घेऊ. थंडी फार असते ते�हा होतील !’ु

'ये, पण घरात ! बाहेर कशाला कामधदंा बघतेस पोरी ? अग ंत त�ण पोरगी, ू
इतक� �पवान अन एकटी राहणार ? ते बर ंनसतं. त इथेच राहा. आ�हाला ् ू
मलगी न�हती, ती त�या �पानं घरी आली अस ंसमज आ�ही!’ �हातारी �ेमाने ु ु ू
�हणाली.

‘त�हाला फार तसदी पडली. मला वाईट वाटतं �याच.ं काका सापडले ु
नाहीत ते�हा परत मी आम�या खेडयात जाऊन काही कामधदंा बघते. येऊ मी ्
मावशी ? ’
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’ते सार ंमा�याजवळ आहे. छोटासा मागस�ा ! पण अट एकच. मी मा�या ु
खोलीत दार लावन बसेन, पर ेदोन िदवस ! मागाशी बस�यावर मला मधे उठता ू ु
येणार नाही - त�ही कोणी दार उघडायच ंनाही मधे. ’ु

’परत सांगते एकदा, कपा क�न मधे दार उघड नका कोणी. मधे व� तटलं ृ ुू
तर तसचं राहील �हणन िवनंती -’ू

'काका, मी आहे ना मदतीला िमगी�या ? काळजी नका क�. मला सरखे ु
कापड िवणता येते. मी िवणीन, न�ीदार कापड थोडं फार , �याला चांगली 
िकंमत येईल, बघा हव ंतर.’

ती हसली न �हणाली -्

'का ? रा�ी त�ही कटोराभर भात, आिण तळलेला लहानसा मासा ु
खोली�या दारात ठेवन �ा झाकन. म�यरा�ी जमेल ते�हा खाईन क�.’ू ू

'ठीक ठीक सान. त�हाला काय सामान लागेल ? रशेीम, माग, सया ? सांगा ु ु
मी दतेो आणन.’ िमगी त�परतेने �हणाला. ू

झाली शेताची �यावष�. िमगीचे काळजीचे श�द आले-’बाबा! यदंा आप�या 
छोटया शेतातले कठलेही पीक हाती आले नाही. आप�याला यदंा घरांत मासे व ् ु
इतर धा�य ं�यायला अिजबातच पैसे राहाणार नाहीत. काय करावे ? ’  ते दोघेही 
काही बोलले नाहीत. खप �हातारी माणस,ं �यां�याने �मही होत न�हते आता. ू
�हातारी स�पाकघर अन �हातारा बाग कसेबसे सभंाळीत, पण �याने मदत ्
िकतीशी होणार ? तेही िचतेंत बडाले होते. मग िशझसान �हणाली -ु ू

'पोरी पण जेवण कस ंदणेार आ�ही मग ? का दोन िदवस उपासच ? ’

'ठीक, तस ंकरने.’

’ठीक ! श�पथ, मधे नाही दार उघडणार बाळे कणी -’ �हातारी �हणाली व ु
चार िदवसांनी िशझ खोली बदं क�न िवणायला बसली. दोन िदवस ते दार घ� ू
बदं होते, पण अ�ना�या कटो� या सकाळी �रका�या असाय�या. िमगीला ितची 
इतक� सवय आता झाली होती क� कधी दोन िदवस सपंतील व कधी आपण 
ित�याशी बोल अस ंझालं होतं ! उघडन पाह� का हळच दार ? सतरांदा मनात ू ू ू
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िवचाराने मनात काह�र माजे; पण तो कमी बोलणारा होता, �याने हे सार ंकधी 
ितला बोलन दाखवलं नाही. परत एकदा वसतंऋत फलला व परतला- पण यदंा ू ू ु
पाऊसही �सला होता जसा. तो वेळेवारी पडला नाही. द�काळाची िच�हे िदस ूु
लागली. सग�या शेतक� यांत काळजीचे वातावरण िदस लागले. पाऊस नाही, ू
मग फळे, फले, कठले पीक पाणी तरी कशाचे ? ित�या कापडाचे पैसे व िमगीने ु ु
पोटाला िचमटा घेऊन मागे टाकलेली थोडीशी िश�लक; उ�हा�यात बफ�  
िवतळावे तशी कठे न के�हा कशी हरवली कोण जाणे. या वष� या द�काळाला ु ु

जेमतेम काही िदवस ठीक गेले. िमगी सारा िदवस शेतात मेहनत करी. येतांना 
जळणासाठी लाकडं आणत असे. �याला िदवसभर राब�याचा कंटाळा न�हता, 
पण सायकंाळी तो थकन जाई, आिण काय नवल ? िशझचा �स�न चेहरा, ितनं ू ू
बनवलेलं साधसंध ंअ�न, ितनं घरात िवणले�या मऊ चटया, सगळं पाह�न तो ते ु
सार े�म पार िवस�न जाई ! िशझशीच ल�न करावे असेही �या�या मनात येऊ ु
लागले. ससंाराला ही िकती यो�य जोडीदारीण आहे ? िफ�न �पसदंर, गणी, ु ु
िवन� ! तो ित�याकडे टक लावन पाहात राही, ितला ते समजायच ंव चटकन ती ू
तेथन िनघनच जायची. िवचा� का िहला ल�नाच ंमी ? पण ती अशी राजे ू ू
रजवाडया�या घरात सहज शोभेल, इतक� स�व�प, अन मी? एक �िमक ् ्ु
शेतकरी, अगदी द�र�ी, केवळ लाकडतोडया. घरात तांदळ आहेत तर चहा ्ू ू
नसणार ! तळहाताएवढं शेत अन िवतभर घर माझ.ं ती मला ’हो’ �हणणार नाही. ्
द�र�ी त�णाला अ�सरसेारखी बायको कठली िमळणार ? िवचा�च नये हे ु
चांगलं, नाहीतर रागाह�न िनघन जाईल घरातन, नकोच ते. ू ू

िवचार येत होता पण �याने फार मन आवरले. अन मग दोन िदवसांनी िशझ बाहेर ् ू
आली ते�हा ित�या हातात उंची दोन रशेमी शाली हो�या. �यावर जरी�या 
सोनेरी तारांची न�ी होती; रगं सदंर होता, न�ी तर अ�ितम होती ! �या शाली ु
�ीमंतां�या घरात शोभणा� या अशा उ�च दजा��या मौ�यवान िदसत हो�या ! 
आिण खरचे, �यांची िकंमत खपच आली बाजारात. मग �यांनी पावसा�यासाठी ू
काही धा�यध�य घेऊन ठेवले व अगंभर पाघ�ण ंघेतली सग�यांनाच.ु
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'तस ंन�हे. मला आिथ�क अडचण िदसते आहे या घरातली, तमचे �मही ु
पहातेच आहे मी -’

हलकेच गोड श�द �याने ऐकले -
त�ड कसे �ावे ? या िवचारात िमगी िचतंा�ांत होऊन बसला होता.

'मला कसले �म ? त�णपणी नाही तर मग के�हा �म करायचे ? ’

’ती पव�चीच का ? दार ंलावन उपाशी पोटाने रा�ंिदवस माग चालवायचीच ू ू
अट ना ? नको बाबा ? तमचे हाल फार होतात �यात व मलाही त�ही क�डन घेता ु ु ू
ते सोसत नाही ? के�हा दार उघडता अस ंझालं होतं अगदी. समजत नाही का 
त�हाला ? ’ ु

'तेच �हणते मी. मीही त�ण आहे ना ? मग मीही �म करते थोडे आता. 
माग�यासारखेच, पण �याह�न बरचे मोठे कापड मी आता िवणते- जा�तच उंची ! 
सो�या�या धा�याने न�ी गफंते बघा, �वतः िमकॅडो (जपानचा राजा) ते िवकत ु
घेईल

’शपथ नको, मी नाही उघडणार दार ! कबल ! ’ तो �हणाला.ू

'महाव� ! पण एक अट !!'

ती मनःपव�क हसली व �हणाली -’समजतं सार.ं पण फ� एकदाच मला दार ू
लावन महाव� िवण �ा. ते इतके भारी िकंमतीचे होईल क�, ज�मभर त�हाला ू ू ु
पैशाची वाण पडणार नाही एवढी िकंमत दईेल राजा ! फ� त एक वेळाच िवणीन. 
आिण व� मोठे-ते�हा पर ेतीन िदवस व तीन रा�ी मी मागाशी बसेन. मा� मधे ु
कोणीही दार उघडता कामा नये, शपथ �या तशी. नाहीतर व� पार िबघडन ू
जाईल बर ंका ! ’

'िमगी, त�हाला एक िवनंती -’ु
'कोणती िशझसान ? बोला ना, घर�यानाच त�ही िवनंती करता कशाला ? ’ू ु

�यानंतर दोन िदवसांनी ती दार लावन घेऊन िवणायला बसली. पव��माणे ू ू
भाताची कटोरी व मासे �याने रा�ी ित�या दाराशी ठेवले, दाराआडन ू
मधमाशी�या गणगण�या�माणे लहानशा मागाचा ग ंग ंअसा आवाज येत होता. ु ु ू ू



 गो���या गुहेत   ।   587 

pairkTaa va AdxBautarmya gaaeVoI

तो �तंिभत होऊन �हणाला, 'िशझसान कठे आहेत ? त�ही कोण व कसे ू ु ु
इथे? ’ बगळा दारात आला आिण मन�यवाणीने �हणाला.ु

सकाळी अ�नाची कटोरी �रकामी िदसत होती. �याला िशझब�ल �ेम दाटन ू ू
आले. िकती हे �म मा�या कटंबासाठी ती घेते आहे ? पण यावेळी �याचे मन ु ु
फार अनावर होते. माग चालवताना कोणी न बघ�यासारखं काय असतं ितथे ? 
एवढा ग�पणा का ? अन क�डन घेऊनच का िवणायच ंहे महाव� ? मं�ाने तर ्ु ू
िवणीत नाही ना कापड ही ? पाह� का हळच दाराला फट पाडन?ू ू

तो अ�व�थ होई. कोणी अमक क� नका �हटलं क�, ह� तेच कर�याब�ल ु
फार वाढतो, �हणतातच मळी. तसेच झाले. दोन िदवस �याने कशीबशी कळ ु
काढली. ितस� या िदवसाची सायकंाळ-�हातारा-�हातारी जरा गेले होते पाय 
मोकळे करायला. अगदी एकटाच तो आता घरात ! �याला राहवेना. तीन िदवस 
तर सपंत आले, रा�ी थोडेच िवणणार अधंारात ती? गरम चहा �ावा क�न अन ्
हळच दार उघडन डोकवावे, काय हरकत आहे? बापडी िकती दमली असेल ? ू ू
पाह� उघड दार अगदी जरास ंिकलिकलंच करतो- पण आता नाही राहवत बाबा!ू

िमगीने अखेर दरवाजा हलकेच उघडला. मावळतीची सोनेरी िकरणे खोलीत 
िशरली. तो आत डोकावन पहातो तो िशझसान कठेच न�हती. ित�या जागी एक ू ू ु
अितश� सदंर बगळा उभा होता व चोचीने मागाचे धागे मागेपढे करीत होता. ु ु ु
उ�हाची ितरीप पडताच बग�याने वर मान केली. तशी धागे तटले. माग अ��य ु
झाला. फ� त िवणले�या व�ाचा एक मोठा तागा ितथे रािहला. �याचा हात दोन 
हात भाग अजन अपरा होता. जवळ पांढ� या श� िपसांचा ढीग होता. व ती ू ु ु
नाजक िपसे �या व�ा�या काठात ितने िवणली होती- असे सदंर िवणकाम , ू ु
कोणी ज�मात पािहले नसेल इत�या न�या प�तीचे !!

'िमगी, मला ओळखलं नाहीस ? त �या बग�या�या पखंातन मानेत ू ू
�तलेला बाण काढन वाचवलंस, तोच मी. अन तझे उपकार गफं�यासाठी मीच ्ू ु ु
िशझचे �प घेऊन आलो होतो - उपकार कधी वाया जात नाही िमगी!’ू

'पण िशझसान त�ही ? त�ही ख� या कोण ? ’ु ु ु
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'ती कोणती ?’

जरा थांबन बगळा �हणाला - ’ही माझी टोपलीभर िपस ं घे. �याखाली ू
सो�याची नाणीही सापडतील तला. फार म�यवान आहेत ही. तसेच हे व� व ु ू
िपसे िवकन टाक. तला ज�मभर परले एवढे ��य �यातन िमळेल. आईबाबांना ू ु ु ू
नम�कार सांग िमगी, �णाम ! येते ! ’ बगळा पखं झटकन भर�र�-उडाला - पहाता ू ु
पहाता अतंराळी कठे दर िनघन गेला. आकाशात दरवर िठपका काहीवेळ िदसत ु ूू ू
रािहला इतकेच ! िमगीला आप�या उतावळेपणाचा फारफार प�ा�ाप झाला. 
फ� त एक रा�च �याने मन आवरले असते तर ! पण जे झाले ते झाले ! 
प�ा�ापाने �यातले नकसान भ�न थोडेच येते ? िशवाय ती सा�ात परी, मी ्ु
साधा गरीब शेतकरी, मी ित�या यो�यतेचाही न�हतोच मळी.ु

असा िवचार क�न �याने मन आवरले व पािहले तो खरोखरीच �या 
िपसांखाली िकतीएक सो�याची नाणी होती ! बह�धा �याचेच धागे काढन ती ू
व�ात िवणत असावी. होय, परीला काय अश�य ? नवल एवढेच क� इतकेसे 
ितचे काम केले, पखंातन बाण उपसन काढला, �याचे एवढे मोठे बि�स िदले ू ू
ितने !

'आज शापमदतीचा शेवटचा िदवस ? त जर आजची रा� मन आवरलं ु ू
असतंस, तर उ�ा  माझा शाप सपंन मी िशझसान�या �पानं कायम त�या घरी ू ु ु
रािहले असते. मला िदसत होतं तझ ंमन जडलेलं मा�यावर, मलाही त आवडत ु ू
होतास. पण त मला कापड िवणताना बग�या�या �पात पािहलं आहेस; ते�हा ू
आता मी परी आहे हे तला समज�यावर मी इथे मन�य�पाने राह�न ससंार क� ु ु
शकत नाही. माफ कर ! 

*

'खर ंिवचारशील तर मी एक परी आहे. िमगी, पण एकदा प� यां�या राणीने 
रागावन मला शाप िदला व बग�याचे �प िदले. आता शापाची मदत सपंली. पण ू ु
त�ही लोक मा�याशी इतके चांगले वागलात क� िकती ध�यवाद दऊे तेवढे ु
कमीच ! पण िमगी, त उतावीळपणानं एक चक केलीस फार मोठी !’ू ू
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खरोखरच �या महाव�ाचे जपान�या राजाने फार मोठे मोल िदले.िपसे तर 
इत�या मोठया िकंमतीला िवकली गेली क� िमगी�या कटंबाची ज�माची ग�रबी ् ु ु
दर झाली व परत कधी �याला आिथ�क िचतंा करावी लागली नाही. बोलन ूू
चालन ती परीची दणेगी, ती अशी िद�य असायचीच नाही काय ?ू

(मालती दांडेकर : अितपव��या परीकथा (जपान))ू
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5.16. wpakaracaa_ partafeD5.16. wpakaracaa_ partafeD

जपान�या िकना� यावर एक छोटे खेडे होते. ितथे सझक� अन म�स हे ्ु ु ू
�हातार ेजोडपे राहात होते. िबचार ेअगदी गरीब होते. गवता�या टो�या क�न 
सझक� शहरात िवकायचा. म�सला �हातारपणामळे काबाडक� मळीच होत ु ु ू ु ु
न�हते. ती बस�या बस�या पखें िवणायची. नाहीतर नेहमी सणात लागणार े
कागदांचे कंदील करायची. जपानम�ये कोणीच �व�थ बसत नाही; मग �हातारी 
म�स तरी कशी आळसटपणे बसन राहणार ?ू ू

'असद े! त�ही बाजारात गेलात क� मला करमत नाही एकटीला,पोर ना बाळ. ू ु
गोिजरवाणे िप�ल खेळेल इथे.’ म�स �हणाली व खरोखरच क�े बर ेहोऊन ू ु ु
ित�याभोवती बागड लागले. सझक� एक िदवस बाहेर बसला होता. झोपडी�या ू ु ु
दाराशी बसन म�स पखं े करीत होती. बाहेर एक वाकडेितकडे झाड होते. क�े ू ू ु

एक िदवस सझक� जेवायला बसला होता, म�स वाकन वाढत होती. तोच ु ु ू ू
बाहे�न क�या�या रड�याचा चम�का�रक आवाज ितने ऐकला. ताबडतोब ती ु
बाहेर गेली. बाहेर ए्का झाडाखाली एक मरतकडे क�े पडले होते. �याला ु ु
कसली तरी जखम झाली असावी. ितने क�े उचलन आणले. थंडीने ते मरायला ु ू
झाले होते अन भकेने �याचा जीव जाऊ पाहात होता. म�सने �याला थोडे दध ् ु ु ू
पाजले. जखमेला मलमप�ी केली व एका चटईवर �याला ऊबदार पांघ�णात 
ठेवले. �हातारा सझक� आपले पांढर ेकेस करवाळीत हसला व �हणाला,ु ु ु

पण या गो�ी जपानात घरोघर होतात, �हणन अगदी थोडे पैसे सझक�ला ू ु ु
िमळत. मग भात, चहा, उकळलेले पाणी अन ‘सांग’ नावाचे तांदळाचे सार असा ् ु
�वयपंाक क�न म�स सझक�ची वाट पहायची अन ते फ� त एक वेळच ्ू ु ु
जेवायचे. दोन वेळा पोटभर भात, मासे खायला पैसे नकोत का भरपर ?ू

5.16. wpakaracaa_ partafeD

'वा, क�याची इतक� काळजी कशासाठी घेतेस ?’ु

(जपानी लोककथा)
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'काही असो. काय ते मला पािहलेच पािहजे.’ सझक� �हणाला व आप�या ु ु
गवती सपाता घालन तो �या वाकडया झाडाकडे गेला, �याने छोटीशी कदळ ्ू ु
आणली अन ितथे उकरले. म�स नाक उडवन �हणाली, ’पर ेझाले. काही नाही ् ू ू ु
ितथे. माझा िमंटो सहज आपला खेळ करतोय पायांनी.'

�हातारा सझक� दखेील रोज रशेमी कापडाचे झगे वाप� लागला व म�स ु ु ू
रोज माशांची उंची प�वा�ने क� लागली. एक िदवस �यांनी शेजा� यांना 
मेजवानी िदली.

सगळीकडे िव�नसतंोषी माणसे असतातच. एका शेजा� याला सझक�ची ही ु ु
भरभराट पाह�न पोटात दखायला लागले. �याने िवचारले,ु

ितथे जाऊन पायांनी उक� लागले. सझक� �हणाला,ु ु

'म�ससान, कशाने तमचे दवै उघडले बर े? ’ु ु

सझक� �हणाला, ’पण �हटले, पाहावे जरा खोदन. �यायामही होतो तेवढा. ु ु ू
पण असे �हणतो तोवर खणकन आवाज झाला, अन काय आ�य� ! सो�या�या ्
ज�या ना�यांनी भरलेली कळशी �यांना सापडली! म�स�या िमंटो क�याने ु ू ु
�यांची ग�रबी दर केली होती.ू

म�स �हणाली, ’दवेाची कपा. दसर ेकाय ? ’ृू ु

'साप असेल एखादा. म�स �हणाली.’ू

म�सला आता काय िचतंा? ितने भारी िकंमतीचा फलां�या कापडाचा ू ु
िकमोने (झगा) घेतला. पाठीवर बांधायला जरी�या कापडाचा ओवी नावाचा 
शेला घेतला. बसायला जाड जाड चटया के�या; रगंीबेरगंी कागदां�या जाड 
प�यांचे एक टमदार घर बांधन घेतले अन खो�यांतन सदंर कागदांचे िदवे ्ु ु ू ू ु
हलताना लोकांना िदस लागले. फजीयामा पव�ता�या रगंीत िच�ांनी शोभन ू ु ू
िदसणार ेपडद े��येक िभतंीवर िदस लागले.ू

िबचारा भोळा सझक�, �याला डावपेच कळत न�हते. तो सरळपणे �हणाला, ु ु

'काय ितथे हा िमंटो उकरतोय कणाला ठाऊक ? एखाद ेहाडक तर नाही ु ू
ना?’
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�या रा�ी सझक�ला �व�नात िमंटो िदसला. तो �हणाला, ु ु
’धनी,माग�या उिकरडयात एक काटेरी जाड असे नवे झाड उगवलेय; ते ्

उपटन आणा अन �या�या खोडाची उखळी बनवा. मग दर वेळी माझी आठवण ्ू
करा ह ंधा�य कांडताना. ’

काय नवल ? �व�नात�या�माणे माग�या दारी सझक�ने पािहले तो ु ु
खरोखरच एक �ंद खोडाचे नवे झाड होते ! �यांनी �याची एक छोटी उखळी 
क�न घेतली. �यांनी धा�य कांडायला घेतले व ते चौपट झाले ! िमंटो 
मे�यावरही �याने धा�य चौपट करणारी उखळी ध�याला िदली.

सझक� रागावन बाहेर पडला. खप शोधाशोध झाली पण �याला िमंटो ु ु ू ू
सापडणार कसा ?

केवढा आनंद वाटला यामाडाला. �याने झटपट कदळीने ितथे खणले. अन ्ु
बघतो तर काय ? एका मेले�या मांजराची हाडे ितथे होती ! यामाडा खप िचडला ू
व �याने तीच कदळ बापडया िमंटो�या डो�यांत घातली. िमटो मेला, तसे ्ु
यामाडाने माग�या बाजस एक खडडा खणन �याला प�न टाकले. मग तो ्ू ू ु
सझक�कडे जाऊन �हणाला, ‘कसले ते �ाड कतरडे तमचे ? उडया टाक�त ्ु ु ु ु
कठे पळाले दवे जाणे. चार तास ह�डकतोय मी. माझे पाय मोडायला झाले ु
क�याचा शोध करता करता. त�हीच शोधा आता. मी दमलो बवा.'ु ु ु

यामाडाने स�ंयाकाळी िमंटोला बागेत सोडले व क�ा कठे उकरतो क� काय ु ु
हे पाहायला तो बागेत बसन रािहला. िमंटोला याही बागेत काही आढळले वाटते, ू
कारण तो पायांनी एके िठकाणी उक� लागला होता.

सझक�ला फार वाईट वाटले, म�स �हणाली, ’िमंटो कठेच बाहेर जात नाही ु ु ू ु
कधी. मग आताच कसा जाईल ? या यामाडाने काही केले तर नसेल ना ?’

'दवेाची कसली ? आम�या िमंटो क�याचीच कपा �हणानात ? �यानेच ु ृ
आ�हाला ��य िमळवन िदले. ’ ू

मग �याने सव� सांिगतले. लगेच यामाडाने - �या शेजा� याने क�ा एक िदवस ु
उसना मािगतला व म�स नको �हणत होती तरी सझक�ने तो िदला.ू ु ु
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शेजारी यामाडाला हे कळताच �याने उखळी उसनी मािगतली. म�स परत ू
रागावली. परतं सझक� भला माणस होता. तो �हणाला, ’घेऊन जा उखळी. ’ ु ु ु ू
काम झा�यावर परत �ा, शेजा� या�या उपयोगी पडणे आपले कत��यच आहे.

लवकरच सझक�ची क�त� चह�कडे पस� लागली. जादगार सझक� वठलेली ु ु ु ुु
झाडे परत सजीव करतो ! द�न मळेवाले, बागवाले �याला बोलाव लागले व तो ूु
लवकरच �ीमंत झाला. राजाचे एक आवडते फळझाड वठले होते ते �याने 
सजीव केले व मग तर राजाने �याला र�ने िदली.

यामाडाला चैन पडेना. जे करायला जावे �याने �ा थेरडयाचेच क�याण ्
होतेय ! बर ेआपणही असेच करावे. �याने राखेब�ल ऐकले होते व उखळीची 
उरलेली राख झाडन आप�या घरात आधीच नेऊन ठेवली होती, ती बरोबर ू
घेऊन तोही राजाकडे गेला व आपणही वठली झाडे परत फलवतो असे �याने ु
सांिगतले.

सझक�चा �व�नांवर िव�ास होता. �याने ती राख डबा भ�न आणली व ु ु
िचमटभर �या झाडावर टाकली. व �या खोडाला एकदम कोवळे क�ब फटले. ू ु
जाड फां�ा िदस लाग�या व पाहाता पाहता िहरवे िपवळे पे� फां�ांवर झोके ू
खाऊ लागले ! मग इतरही झडपांवर �याने िचमटी िचमटी राख टाकली व �यांची ु
�णात मोठी झाडे बनन �याची खरटलेली बाग सदंरशी फळबाग झाली.ू ु ु

राजाला बर ेवाटले. आप�या रा�यात ही एक नवी िव�ाच िनमा�ण झाली व 

परत सझक�ला �व�नात िमंटो िदसला. तो �हणाला, ’धनी काही हरकत ु ु
नाही. उखळी जाळन टाकली ना ? �यातन बरीच राख घेऊन या अन माग�या ्ू ू
परसात वठलेले पे�चे झाड आहे �यावर िचमटभर टाका. मग पाहा गमंत !’ू

�हाता� या म�स�या डो�यांतन आनंदा� आले. ती �हणाली,'माझा िमंटो ू ू ू
खरोखरी दवेदतच होता. मे�यावरही बापडा आमचे क�याण करीत आहे.’ ू

उखळी उसनी घेऊन यामाडाने धा�ये खप कांडन पािहली, पण ती वाढली ू ू
नाहीत, तशी रागावन �याने उखळी फोडन टाकली व नंतर भ�ीत जाळन राख ू ू ू
उिकरडयावर फेकन िदली.् ू
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यामाडाने ऐटीत डबाभर राख फंकली. �या राखेचा एक लोट झाडाव�न ु
िफरला. पण एकही वठ�या खोडाला पालवी फ टली नाही. द�ा�या मना�माणे ु ु
ते व� जसे�या तसे �� रािहले. उलट लोट अिधका� यां�या व राजा�या ृ
डो�यात िशरला व ितखट घात�या�माणे �यां�या डो�यांची भयकंर आग होऊ 
लागली.

अनेक लोक ती जाणतात हे िकती चांगले आहे ? �याने राजबागेतली दहा वठक� 
झाडे दाखवन �हटले, ‘ही झाडे मी िहदं�थानातन आणवन लावली. फार गोड ू ू ूु
फळे येतात. पण येथली हवा �यांना मानवली नाही व लवकरच ती वठन गेली. ही ू
त�ही फळांनी लगटलेली करा. मी त�हांस दहा र�नहार दईेन.’ु ु

मग राजाने िचडन यामाडाला त�ंगात टाकले. लोभाचे फळ �याला असे ू ु
िमळाले. म�स अन सझक��या भा�यात यामाडाची परत कधी कटकट झाली ू ु ु
नाही, ते सखात आहेत. िमंटो �यांना �व�नात भेटतो व �हणतो,’मी परत येणार ु
आहे.’ �याची ते वाट पाहात असतात. िमंटोवर केले�या उपकारांची फेड �याने 
िकती �कारांनी केली पाहा बर े! 

सगळे दरबारी उभे होते. बि�साचे दहा हार ! बाप र,े िकती आपण �ीमंत 
होऊ ? सझक�ह�न जा�त.ु ु

(मालती दांडेकर : अितपव��या परीकथा (जपान))ू
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5.17. saabaurcaa jaaduqQ pa/Kaa5.17. saabaurcaa jaaduqQ pa/Kaa5.17. saabaurcaa jaaduqQ pa/Kaa

शेजार�या दशेात गे�यावर �याने व�त खरदेीला स�वात केली. आप�या ू ु
ध�ंाचा जम ितथे �याला बसवायचा होता. �याला थोडा वेळ लागला. हळहळ ू ू
सगळी कामे पार पडली ते�हा परत आप�या दशेाला िनघायचे �याने ठरिवले. 
परतं खरदेी केलेला माल जनावरां�या पाठीवर टाक�यापव� आिण िनघ�यापव� ु ू ू
�याला आप�या मल�ची आठवण झाली. आप�या मल�साठी भेटव�त ु ु ू
�याय�या आहेत हे �या�या ल�ात आलं.

(मॉ�रशसची लोककथा)

एके काळी एक खप �ीमंत �यापारी रहात असे. �याला तीन सदंर मली ू ु ु
हो�या. एकदा तो �यापारािनिम� शेजार�या दशेांम�ये जाणार होता. �याने 
आप�या मल�ना िवचारले, ‘मा�या लाड�या मल�नो, मी परत येतांना ु ु
तम�यासाठी भेटव�त �हणन काय आण ?’ सवा�त मोठी मलगी होती ती ु ू ू ू ु
�हणाली क� मा�यासाठी एक िह� याचा हार आणा. दसरी होती ितला ु
मखमलीचा झगा हवा होता. परतं सग�यात धाकटया मलीला िवचार�यात ्ु ु
आलं ते�हा ती �हणाली, ‘मला भेटव�त �हणन साबर आणा. मला ती व�त ू ू ू ू
पसतं आहे. ‘

�या�माणे तो एका जवािह� या�या दकानात गेला आिण आप�या वडील ु
मलीसाठी �याने एक सदंर हार खरदेी केला. नंतर तो कापडा�या दकानात गेला ु ु ु
व �याने आप�या दस� या मलीसाठी छानदार िनळा मखमलीचा झगा खरदेी ुु
केला. परतं �याने जे�हा ’साबर’ची चौकशी केली ते�हा तशी व�त कणाकडेच ु ु ू ु
�याला िमळेना. खप दकानातन तो िहडंला. मग �याने आणखी �याची चौकशी ू ूु
करायचे सोडन िदले आिण �या दशेाचा िनरोप �यायचा �याने ठरिवले.ू

‘साबर‘ �हणजे काहीतरी असेल असा िवचार �या �यापा� याने केला. तरी ू
�याचा फारसा िवचार न करता तो आप�या �वासाला िनघाला.
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अनेक उंटां�या पाठीवर �याचा माल लादलेला होता. तो �वत: ह�ीवर 
�वार झाला व �हणाला, “चल, ह�ी, चल. आपण िनघया.''ू

परतं आ�या�ची गो�! ह�ी हालेना. ह�ीला हालिव�याचे �याने खप �य�न ु ू
केले. पण ते सगळे फकट गेले. मग �या ह�ीचे रह�य �या �यापा�या�या ल�ात ु
आले. �या ह�ीची एक सवय होती. परदशेात गे�यावर �या�या मालकाला जर 
अ�यतं मह�वा�या गो�ीचा िवसर पडला तर तो ह�ी जागचा हालत नसे. मा� 
मालकाला �या गो�ीची आठवण झाली व �या�माणे �याने केले क� मग ह�ी 
हालत असे. चालत असे. यावेळी आपण काय िवसरलो बर े�हणन तो �यापारी ू
िवचार क� लागला. चटकन  ती मह�वाची गो� �या�या ल�ात आली. आप�या ्
धाकटया मलीसाठी ितने सांिगतलेली भेटव�त �याला आठवली. ् ु ू

प�हा एकदा तो ह�ीव�न खाली उतरला. इकडे, ितकडे, सगळीकडे ु
िफरला. सव� वेळ �याने 'साबर'ची चौकशी कर�यात घालिवला. परतं कणीही ू ु ु
�याला �याब�ल सांगेना. िफ�न िफ�न तो दमला. परतं दसरा माग� न�हता. ु ु
�हणन तो �या नगरा�या आत आत सग�या भागात गेला. अशा रीतीने �याने ू
सगळा िदवस घालिवला. परतं कठे जावे व काय करावे हेच �याला समजेना.ु ु

ते ऐकन �यापा�याला ध�का बसला. एका राजाचा मलगा भेटव�त �हणन तो ू ु ू ू
आप�या मलीला द�ेयासाठी कसा काय नेणार होता? तो फार मोठया अवघड ्ु
प�रि�थतीत सापडला. �या �हातारीने �याची ही अव�था ओळखली. �या�या 

काय आफत येऊन कोसळलीय आप�यावर असे �याला वाट लागले. ती ू
अभ� भेटव�त घेत�यािशवाय �याला तो दशे काही सोडता येईना. कणालाच ू ु
ित�याब�ल काहीच ठाऊक न�हते. सरतेशेवटी �याने एका �हाता�या बाईला 
िवचारले. ती घाणेरडी िदसत होती. �या नगरी�या वेशीवर ती रहात होती. ितने 
�याला आप�याबरोबर आप�या झोपडीत यायला सांिगतले. मग झोपडीचे दार 
बदं क�न ती �हणाली, 

“होय महाराज, मला साबरब�ल मािहती आहे. आम�या दखे�या राजप�ाचे ू ु
ते नाव आहे. शेजार�या राजाचा तो मलगा आहे.''ु
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मनातील सशंय ती दर क� शकत होती. ती �याला �हणाली,ू
“त एक अ�यतं सदंर भेटव�त िवकत घे. ती �या राजप�ाला द.े आिण मग ू ु ू ु

त�या मली�या मनातील ही िविच� इ�छा �याला सांग.”ु ु
आपण जर ‘साबर’ बरोबर घेतला नाही तर ह�ी हालणार नाही हे �या  ू

�यापा�याला ठाऊक होते. �हणन काय वाटेल ते क�न �या राजप�ाची भेट ू ु
घे�याचे �याने ठरिवले. �याने एक अ�यतं सदंर भेटव�त िवकत घेतली. मग तो ु ू
�या राजा�या राजवाडयात गेला. आप�याला राजाची भेट �यावयाची आहे ्
असे पहारके� यांना �याने सांिगतले. �यांनी �याला आत सोडले. तो राजाला 
�हणाला,

‘महाराज, मला आप�या राजप�ाला भेट�याची व �याला एक मौ�यवान ु
भेटव�त द�ेयाची इ�छा आहे.’ू

तो व� राजा उदार मनाचा होता. �याने �या �यापा� याला राजप�ाला ृ ु
भेट�याची परवानगी िदली. तो �यापारी �या राजप�ाला भेटायला गेला. �याची ु
ओळख झा�यावर �याने �याला भेटव�त िदली आिण आप�या मलीने ू ु
आप�याकडे केले�या िविच� मागणीची सगळी कथा �या राजप�ाला ु
सांिगतली. या बाबतीत आप�याला मदत कर�याची राजप�ाला �याने िवनंती ु
केली. �याला तो दशे सोडन लवकरात लवकर आप�या दशेाला जायचे होते.ू

�या त�ण राजप�ाला ती मनोहर कहाणी ऐकन आनंद वाटला. आप�याला ु ू
एक भेटव�त �हणन मागणारी ही मलगी कोण अ�त असेल असे �याला वाटले. ू ू ु ु
ती िकती धाडशी असेल ! आिण तो मोठमोठयाने हस लागला. मग �याने �या ् ू
�यापा� याला �याची मलगी खरोखरच सदंर आहे का �हणन िवचारले. सदवैाने, ु ु ू ु
�या �यापा� याजवळ आप�या ित�ही मल�चे एक� काढलेले िच� होते. ते �याने ु
राजप�ाला िदले व �याला ती सवा�त धाकटी मलगी दाखवली.ु ु

राजप�ाचा आप�या डो�यांवर िव�ास बसेना. कोण लाव�यवती होती ती ! ु
तो राजप� अस�यामळे �याने िकतीतरी सदंर ि�या पािह�या हो�या. परतं ही ु ु ु ु
त�ण �ी इतक� काही दखेणी होती, ितचे अवयव आिण शरीर इतके काही 
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प�रपण� होते, क� आजवर �याने पािहले�या सव� ि�यांपे�ा ती िकतीतरी ू
अिधक सदंर होती. �या िच�ाकडे पहाता पहाता तो राजप� �या मली�या �ेमात ु ु ु
पडला होता. परतं तो शहाणा होता. �याने आप�या भावना छान लपवन ु ू
ठेव�या. �याने ते िच� परत केले आिण �या �यापा� याला मदत कर�याचे वचन 
िदले. तो आप�या खोलीत गेला आिण एक जादचा पखंा घेऊन बाहेर आला ; ू
�याने तो �या �यापा� याला िदला आिण �हणाला, ‘त मा�याशी इतका काही ू
दयाळपणाने आिण �मािणकपणाने वागलास क� मी तला इथन �रका�या ू ु ू
हातांनी जाऊ दणेार नाही. िशवाय त मला एक मौ�यवान भेटव�त िदली ू ू
आहेस. कपा क�न त�या मली�या नावाने या ’प�ंया’चा �वीकार कर. ती ृ ु ु
आप�या खोलीत एकटीच असेल ते�हाच ितला या प�ंयाचा उपयोग करायला 
सांग. ितला तो आवडेल अशी मला आशा आहे.'

�यापा� याने तो पखंा घेतला. �याने राजप�ाचे आभार मानले. मग तो ु
राजवाडयातन बाहेर पडला. ह�ीवर तो चढन बसताच कोणताही ह�कम न ् ू ू ू
करता ह�ी चाल लागला. घरी आ�यावर �याने आप�या मल�ना बोलावले. ू ु
मोठया मलीला �याने हार िदला. दसरीला मखमली झगा िदला. आिण तो पखंा ् ु ु
�याने धाकटीला िदला. ती एकटीच खोलीत असेल ते�हाच �याने ितला तो 
वापरायला सांिगतला.

आप�या मौ�यवान भेटव�तंचा आनंद �या दोघी वडील बिहणी मनमराद ू ु
लटीत हो�या. �याचवेळी धाकटया बिहणीची �या थ�ा करीत हो�या. कसला ्ु
��लक पखंा ितला भेटव�त �हणन िमळाला ! �या �हणाय�या. उलट तलनेने ु ू ू ु
�यां�या व�त िकती मौ�यवान हो�या असे �यांना वाटायचे. परतं धाकटया ् ्ू ु
बिहणीला आनंद वाटत होता आिण वाटतही न�हता. कारण ित�या बापाने 
ितला िवचारले ते�हा 'साबर' हा श�द ित�या त�डातन अक�मात बाहेर पडला ू ू
होता. पखंा िमळा�यावर आपण काय बोलन गेलो याचा ती िवचार करीत होती.ू

रा� पडली. ती एकटीच आप�या खोलीत होती. ितने तो पखंा उघडला. 
िकती सदंर पखंा होता तो ! �या प�ंयाने ती वारा घेऊ लागली ते�हा �यातन ु ू
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गारगार हवा सभोवार पस� लागली. काय आ�य� होतं ! ित�या पढयात एक ्ु
दखेणा त�ण माणस उभा होता. तो ितला वाकन नम�कार करीत होता आिण ू ू
�हणत होता,

‘लाडके ! मी आहे राजप� साबर. मी खप दरव�न आलो आहे. मला ु ू ू ू
त�याशी ल�न कर�याची इ�छा आहे. त मला तझा नवरा �हणन �वीकारशील ु ू ु ू
काय ? आिण मला जगातील सवा�त आनंदी माणस करशील काय ?’ू

असे �हणन �या मलीचा हात �याने आप�या हातात घेतला आिण ितचे ू ु
हळवार चबंन घेतले.�या त�णी�या आनंदाला पारावार रािहला नाही. इत�या ु ु
दखे�या राजप�ाशी आपले ल�न होईल असे �व�नातही ितला वाटले न�हते. ु
राजप�ाबरोबर बराच वेळ एकांतात आिण आनंदात घालिव�यानंतर ु
आप�यासमोर वाकन उ�या असले�या राजप�ाला ती �हणाली,ू ु

‘मा�या लाड�या ! ऊठ, मी त�याशी ल�न करायला आिण तझी बायको ु ु
�हायला तयार आहे. परतं मा�या बापाकडन मला परवानगी िमळाली पािहजे. ‘ु ू

दस� या िदवशी ितने आप�या बापाला बोलािवले. राजप� साबरने ु ूु
आप�याला कशी मागणी घातली ती गो� ितने बापाला सांिगतली. ित�या 
बापाला आनंद झाला. �याने समंती िदली. �हणन मळीच उशीर न लावता ल�न ू ु
धमधडा�याने कर�याचे ठरले.ू

आप�या धाकटया बिहणीला राजप�ासारखा नवरा िमळाला हे पाह�न ् ु
ित�या मोठया बिहणी ितचा �ेष क� लाग�या. आप�यापे�ा कमी सदंर ् ु
असले�या आप�या धाकटया बिहणीला इतका सदंर नवरा िमळालेला पाह�न ् ु
�यांना आपला अपमान झालाय असे वाट लागले. आिण मोठया बिहण�चे ल�न ्ू
न होता धाकटया बिहणीचे ल�न अगोदर होते �हणजे काय ? �या दोघीजणी ्
धाकटीला पा�यात पाह� लाग�या. इतकेच न�हे तर ित�या ि�यकराला ठार 
मार�याचा कट �यांनी केला.

�या दशेाम�ये ल�नानंतर नवराबायकोचा िबछाना वडील बिहण�नी धाकटया ्
बिहणीसाठी तयार करावा अशी �ाचीन �था होती. धाकटीचे राजप�ाबरोबर ु
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ल�न मोठया थाटात झाले. �या िदवशी �या दोघी बिहणी धाकटीला �हणा�या,्

िबचा� या �या धाकटया बिहणीला आप�या वडील बिहण�चा हा कावा ्
ठाऊक न�हता. ितने �यांना होकार िदला. परतं िबछाना तयार करताना �या ु
दोघाही बिहण�नी �या िबछा�यावर राजप� झोपणार होता �या िबछा�यावर ु
फटले�या काचा पस�न ठेव�या. �या रा�ी ल�नसमारभं सपं�यानंतर आिण ु
पाह�णेमंडळी घरोघरी गे�यानंतर राजप� आप�या बायकोसह आप�या ु
झोप�या�या खोलीत आला. नवराबायको खप आनंदात व मजेत होती. ती ू
दमली भागली होती. �णाधा�त �या दोघांनी िबछा�यावर अगं टाकले.

राजप�ाने िबछा�यात अगं टाकताच बारीक बारीक काचांचे तकडे �या�या ु ु
शरीरात घसले. �याचा दहे जखमांनी र�बबंाळ झाला. एक बाजला काचा ु ू
टोचतात �हणन तो दस� या बाजला वळला तर �या�या शरीराची ती बाज ू ू ूु
जखमी झाली. �णाधा�त �या शरीरातन र� वाह� लागले. �याने उठन बस�याचा ू ू
�य�न केला. परतं �याला खप अश� तपणा वाट लागला. �याला उठता येईना. ु ू ू
राजप�ाने आप�या बायकोला हाक मारली. आपला नवरा र� ता�या ु
थारो�यात पडलेला पाह�न ती भयभीत झाली. ती िकंकाळी मारणार होती पण 
राजप�ाने ितला थांबिवले. ित�या बापाकडन जो पखंा �याने ितला िदला होता ु ू
तो ितला �याने आणावयाला सांिगतले. ितने तो लगेच आणला. तो पखंा 
आप�या हातात घेऊन राजप� तो हालव लागला. थोडा वेळा हालवन �याने तो ु ू ू
पखंा पटकन िमटला. �या �णालाच तो अ��य झाला. �या�या बायकोची 
बोबडी वळली. ितने मोठयाने िकंकाळी मारली आिण ती जिमनीवर बेश� ् ु
पडली.

‘आ�ही तला तझा िबछाना तयार क�न दणेार आहोत. चालेल ना?'ु ु

थोडया वेळाने धाकटी श�ीवर आली. आप�या दद�वाला दोष लावीत ती ् ु ु
खप रडली. रा�भर ती क�हत होती. आपला नवरा परत येईल �हणन ितने वाट ू ू
पािहली. पण राजप� परत कधीच आला नाही. दस� या िदवशी ती सगळी ु ु
हिकगत ितने आप�या आईबापाला सांिगतली. आईबाप अ�यतं दःखी झाले. ु
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आप�या धाकटया मलीवर कोसळलेली आप�ी पाह�न ते शोक क� लागले. ् ु
ित�या दो�ही वडील बिहणी वरवर आप�याला दःख झाले असे दाखिवत ु
हो�या. परतं मनात�या मनात �यांना आनंदा�या उक�या फ टत हो�या. �यांनी ु ु
आप�या बिहणीचे जीवन उ�व�त कर�यासाठी आखलेला कट यश�वी झाला 
होता.

असे सहा सात मिहने गेले. परतं राजप� साबरब�ल कणालाच काही ु ु ू ु
समजले नाही. आप�या धाकटया मली�या ल�नाचे हे रह�य �या �यापा� याला ् ु
कणालाच सांगता येईना. कारण �या�या दशेा�या राजाचा �या�यावर �कोप ु
होईल �हणन �याला भीती वाटत होती. एके िदवशी धाकटी एक प�तक वाचत ू ु
होती. �या प�तकात राजे लोकांची ताजी मािहती िदलेली होती. ती वाचता ु
वाचता ितची नजर ’राजप� साबर’ या श�दांवर पडली. ितने ती मािहती ु ू
आधाशासारखी वाचली. ित�यात �हटले होते, राजप� साबर हा खप आजारी ु ू ू
आहे. �याला एक दध�र रोग झाला आहे. �या�या व� बापाला आप�या मलाचे ृ ुु
�ाण वाचावेत �हणन मोठी िचतंा पडली आहे. �याने राजवाडयांतन फमा�न ्ू ू
काढले होते, जो कणी आप�या मलाला आजारपणातन बरा करील �याला ु ु ू
दणेगी �हणन �याचे अध� रा�य िमळेल.ू

धाकटीने ती मािहती वाचली आिण ते प�तक बदं क�न िबछा�याखाली ु
लपवन ठेवले. �याब�ल ती कणाशीच काही बोलली नाही. रा� झाली. घरातील ू ु
सव� मंडळी डाराडर झोपलीत हे पाह�न ती उठली. ितने वेषांतर व �पांतर केले. ू
ती एक अरब डॉ�टर बनली. ितने दाढी लावली . हातात डॉ�टरची औषधाची 
पेटी घेऊन ती आप�या आजारी नव� याचा शोध करायला िनघाली.

राजप� रहात होता तो दशे फार दर होता. परतं धाकटीने एकदा पढे ु ु ुू
टाकलेले पाऊल मागे �यायचे नाही असा िन�य केलेला होता. वाटेत ितची खप ू
गैरसोय झाली. अनेक अडचण�ना ितला त�ड �ावे लागले. मोठ मोठे उंच पव�त 
ितला चढावे लागले. मोठमोठया खोल पा�या�या न�ा पोह�न ितला पलीकडे ्
जावे लागले. िह�ं �ापदांनी भरले�या घनदाट अर�यातील बारीक िचचंो�या 
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वाटांतन ती चालत गेली. सगळेच िदवस जवळ जवळ ितचे अ�न आिण पाणी ू
यां�यािशवाय जात होते. परतं न घाबरता, न डळमळता �चडं धैया�ने ितने ु
आपला �वास चाल ठेवला. तीन मिह�यानंतर एकदाची ती राजप� रहात होता ू ु
�या दशेा�या सीमेवर येऊन पोचली. रा� झाली होती. वाटेत एक �चडं मोठे 
वडाचे झाड उभे होते. �या�या फां�ा व पार�ंया चारी बाजला पसरले�या हो�या. ू
�या झाडा�या ढोलीत धाकटीने रा�ी म�काम केला. ती खप दमली भागली ु ू
होती. ितला झोपेची डलक� येत होती. इत�यात �या झाडावरचे दोन प�ी ू
राजप�ा�या आजारीपणाब�ल बोलत होते ते ित�या कानावर आले. एक प�ी ु
�हणाला,

‘आज मी नगरात गेलो होतो. राजप� साबरचा आजार िदवस�िदवस वाढतच ु ू
आहे. थोडयाच िदवसांचा तो पाह�णा आहे. कारण कठ�याच डॉ�टरला �या�या ् ु
आजारीपणावरच ं औषध ठाऊक नाही. िशवाय ते करतात �या उपायांचा 
राजप�ावर कसलाच प�रणाम होत नाही.'ु

एवढे �हणन ते प�ी झोपी गेले. ती धाकटीस�ा झोपली.आता ितला आनंद ू ु
झाला होता. कारण राजप� अजन िजवतं आहे हे ितला कळले होते. िशवाय ु ू
निशबाने पण ितला हात िदला होता. आप�या आजारी नव� याला कसे बर े
करावे यावरचे औषध ितला सापडले होते. पहाटे पहाटेलाच ते दोन प�ी अ�न 
शोध�यासाठी उडन गेले. धाकटीस�ा झोपन उठली. ितने झाडाखाली ू ु ू
पडलेली �या प�यांची िव�ा एका गाठोडयात गोळा केली. ते गाठोडे घेऊन ्
घाईघाईने ती नगराकडे िनघाली. दस� या िदवशी सकाळी ती �या नगरात ु

�यावर दसरा प�ी �हणाला, ‘परतं, तला स�ा ठाऊक आहे, या ु ु ुु
आजारीपणावरचा उपाय मळीच अवघड नाहीय. या वडा�या झाडाखाली ु
आमची सगळी िव�ा जी गोळा झालीय �याचे मलम तयार करणे हा राजप�ा�या ु
आजीरपणावरचा खा�ीचा उपाय आहे. ते मलम जर �या�या सवा�गाला चोळले 
तर �या�या शरीरातील काचांचे बारीक सारीक तकडे आपोआपच बाहेर ु
पडतील व �णाधा�त तो बरा होईल.
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आपला आजारी नवरा एखा�ा �ेतासारखा िबछा�यात तळमळत पडलेला 
पाह�न ितला फार दःख झाले. ते ��य ितला पहावेना. ितला च�कर ु
आ�यासारखे झाले. ितचा तोल जाऊ लागला. �हणन ितला स��ने खाली ू
बसिव�यात आले तथािप, �णभर िव�ांती घेऊन ती मोठया धैया�ने उठली ्
आिण साबर�या िबछा�याजवळ गेली. आप�या गाठोडयातन ितने ते मलम ्ू ू
बाहेर काढले आिण आप�या नव� या�या शरीराला ती ते हळवारपणे चोळ ु ू
लागली. काय चम�कार झाला पहा ! �या मालमाचा खरोखरच जादसारखा ू
प�रणाम घडन आला. साबर�या अगंाला ते मलम चोळताच हळहळ काचांचे ू ू ू ू
तकडे �या�या शरीरातन बाहेर पड लागले. सग�या अगंाला मलम चोळन ु ू ू ू
होताच सगळे बारीक सारीक स�ा काचांचे तकडे बाहेर आले. सगळेजण ु ु
आ�य�चिकत झाले. हळहळ �या राजप�ाने आपले डोळे उघडले आिण पाणी ू ू ु

तो िनरोप ऐकन �वतः राजा बाहेर आला. �या अरब डॉ�टराला पाह�न तो ू
�हणाला, ‘या महाराज, जर त�ही मा�या मलाला वाचवलेत तर त�हाला जे ु ु ु
काय हव ंते मी दईेन. �याच�माणे मी जाहीर केलेले इनामही दईेन. कपा क�न ृ
या मागा�ने या.'

धाकटी �हणाली, ‘फारच छान ! मी तमच ं�हणण ंऐकलंय. मला एक �य�न ु
क�न पाह� �ा. मला राजप�ा�या खोलीत घेऊन चला.' लगेच ितला राजप� ु ु
साबर�या खोलीत ने�यात आले.ू

जाऊन पोहोचली. परतं सगळीकडे ितने पािहले. �या नगरातील लोक र��यात, ु
घरात, बागेत रडत होते. ितने लोकांना ते का रडतात �हणन िवचारले. ते�हा ू
ितला कळलं क� राजप�ाची ती रा� फार वाईट गेली होती. कोण�याही �णाला ु
तो मरण पावेल असे ��येकाला वाटत होते. डॉ�टरांनी सगळी आशा सोडन ू
िदली होती. धाकटीला वाटले आता फारच थोडा वेळ उरलेला आहे. 
राजप�ाला वाचवायला पािहजे. ती लगबगीने राजा�या राजवाडयावर गेली. ्ु
�वेश�दारातील र�कांना ितने �हटले, ‘जा आिण राजाला सांगा क�, 
राजप�ाला बर ेकर�यासाठी एका दर�या दशेातन एक अरब डॉ�टर आलाय.'ु ूू
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राजा �हणाला, ‘का नाही ? मला तझ ं�हणण ंमा�य आहे. माझा मलगा त�या ु ु ु
मलीशी ल�न करील. जा आिण ितला घेऊन ये.'ु

मािगतले. न�क�च तो िजवतं अस�याची ती खण होती. अरब डॉ�टराने जो ू
इलाज केला होता, �यात �याला यश आले होते.

तो व� राजा हा नकार ऐकन अवाक झाला. तो �� झाला. आप�या ृ ् ुू
मलावर �या अरब डॉ�टरा�या मलीबरोबर ल�न कर�याची स�� करायचे �याने ु ु
ठरिवले. काही झाले तरी आपण िदलेला श�द �याला पाळावयाचा होता. परतं ु
तो राजप� बापाचे �हणणे काही के�या ऐकन घेईना. यावेळी मा� तो अरब ु ू

राजा हे सगळं काही पहात होता. �याला इतका आनंद झाला क� बस�या 
जागेव�न पटकन उडी मा�न तो �या अरब डॉ�टरकडे आला. �या डॉ�टराला 
�याला कडकडन िमठी मारावीशी वाटत होते. परतं तो डॉ�टर चटकन ू ु
चपळाईने दर झाला. आपले स�ग तर बाहेर पडणार नाही ना याची �याने ू
काळजी घेतली. आपली दाढी आिण आपले पागोटे �याने दो�ही हातांनी घ� 
ध�न ठेवले. परतं राजाला इतका काही आनंद झाला होता क� तो डॉ�टर असे ु
िविच� का वागतोय हे �या�या ल�ात आले नाही. सरते शेवटी तो �याला 
�हणाला, ‘त मा�या मलाला बर ेकेलेस. आता तला काय हवे ते माग. मी तला ू ु ु ु
िदले�या वचनाला बांधलेला आहे.'

आता साबरला बर ंवाटत होतं. नोकरां�या मदतीने िबछा�यात तो उशांना ू
टेकन बसला होता. �या दोघांमधील सभंाषण तो ऐकत होता. अरब डॉ�टरांची ू
ती मागणी ऐकन तो म�येच बोलला, ‘बाबा, त�ही घाई क� नका. या अरब ू ु
डॉ�टरा�या मलीबरोबर मी कसे काय ल�न क� शकतो ? कपा क�न �याला ु ृ
हवा िततका पैसा �ा. परतं �या�या मलीबरोबर ल�न कर�याची स�� मा�यावर ु ु
क� नका. ‘

�यावर तो अरब डॉ�टर �हणाला, ‘त त�या श�दाला जागतोस क� काय ते ू ु
मला पाह�द.े मला एक सदंर मलगी आहे. ितचा हात त�या मला�या हातात ु ु ु ु
द�ेयाची माझी इ�छा आहे.’
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‘अ�छा. मा�या मलीचा असा अपमान होणार आहे हे जर मला अगोदर ु
ठाऊक असते तर मी तला तसेच ते हालअपे�ांचे दःखदायक मरण िदले असते. ु ु
त�या बापाने आपली सगळी सपं�ी तला बरा कर�यासाठी िदली असती तरी ु ु
मी तला बरा केला नसता. परतं मला अस ंसांग. त मा�या मलीशी का ल�न ु ु ू ु
करीत नाहीस ? ती क�प आहे अस ंतला वाटतं कां ? छे, छे ? मी तला खा�ी ु ु ु
दतेो. ती त�यापे�ा िकतीतरी सदंर आहे.’ु ु

राजास�ा ितची �तती क� लागला. आप�या मलाला तो आ�ह क� ु ु ु
लागला. तो �हणाला, ‘त�या मनात आहे तरी काय ? ितला त नाकारतोस याचे ु ू
कारण तरी काय ? बोल. मी िदलेले माझे पिव� वचन पाळ.’

डॉ�टर रागावला. आपला आप�या मनावरचा ताबा उडालाय असे स�ग करीत 
तो �हणाला,

सग�या बाजनंी साबरला आ�ह होत होता. आता �याला वाट लागलं क� ू ू ू
आपलं रह�य आपण सांिगतले पािहजे. एका �यापा� या�या मलीशी आपण ु
अगोदरच ल�न केलेलं आहे हे लोकांना कळलं पािहजे. �हणन �याने आप�या ू
बापाचा हात आप�या हातात घेतला. मग �याला शांत करीत तो �हणाला,

आप�या मलाने ग�पणे ल�न केले आहे हे मला�याच त�डन बापाला कळले ु ु ु ू
ते�हा �याला काय बोलावे हेच सचेना. �याने सवा�ची �मायाचना केली. मा� ु
यावेळी तो अरब डॉ�टर मळीच रागावला नाही िकंवा काहीच बोलला नाही. ु

‘मला �मा करा ! बाबा, या माणसाची मलगी माझी बायको �हणन मी ु ू
�वीका� शकत नाही याब�ल मला त�ही माफ� केलीच पािहजे. माझे अगोदरच ु
एका त�ण मलीशी ल�न झाले आहे आिण माझ ंित�यावर इतकं काही िन�सीम ु
�ेम आहे क� ितला सोडन द�ेयाऐवजी मी मरण प�करीन.’ू

नंतर मग तो न�पणे �या अरब डॉ�टराला �हणाला, ‘मी त�याकडे भीक ु
मागतो. मी पव� तसा होतो तसा मला पनः कर. त�या मलीशी ल�न कर�यापे�ा ू ु ु ु
मला दःख भोग द.े मरण प�क� द.े मा�या लाड�या प�नीचा िवयोग मी सहन ूु
क� शकत नाही.’ नंतर मग आपली मान खाली घालन तो ग�प झाला. ू
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(�. �ी. ने�रकर : मॉ�रशस�या लोककथा)

‘अगे, मा�या लाडके ! इत�या दरवर त कशी आलीस अशी एकटीच ? फ� ूू
माझे �ाण वाचिव�यासाठी का ?’

आप�या लाड�या प�नीचा गोड आिण नाजक आवाज ऐकन �या�या दःखी ू ू ु
अव�थेतही साबरला आ�य� वाटले आिण �याने मान वर केली ते�हा तर काही ु
काळ �याची वाचा बदं झाली. �याला �या अरब डॉ�टराएवेजी �याची बायको 
समोर िदसत होती. आपण �व�न पहात आहो असे �याला वाटले. परतं जे�हा ु
�याने �या �ीचा हात आप�या हातात घेतला ते�हा तो आनंदाने ओरडला, 

तो उठन उभा रािहला आिण �याने ितला आप�या बाह�त घेतले. �या व� ृू
राजाने ते ��य पािहले. नवरा बायकोचे मीलन झाले होते. �याला आनंद झाला. 
आपली सन �हणन �या �ीचे �याने �वागत केले. दस� या िदवशी राजाने बडी ू ू ु
मेजवानी आप�या राजवाडयात िदली. �या उ�सव�सगंी राजप�ाचे ल�न ् ु
जाहीर कर�यात आले. �या रा�ी खप उशीरापय�त पाह�णे मंडळी आनंद लटीत ू ु
होती. लवकरच राजा नंतर िनव� झाला. राजप�ा�या डो�यावर राजमकट ृ ु ु ु
चढला. एका �यापा� याची एक मलगी राणी झाली. मली�या बापालाही ती गो� ु ु
कळली. आप�या धाकटया मलीचे भा�य उजळलेले पाह�न तो खप आनंदीत ् ु ू
झाला. मा� धाकटी�या दो�ही मोठया बिहणी ितचा अिधकच �ेष क� लाग�या. ्
कारण अजन �यांचे ल�न झालेले न�हते.ू

�याऐवजी �याने आप�या डो�यावरचे पागोटे काढले. आपली खोटी दाढी 
उपटन टाकली. साबर अजन खाली मान घालन बसला होता.�याची ि�या, ती ू ू ू ू
सदंर �ी िजची कहाणी �याने नकतीच सांिगतली होती, ती �या�या पढयात ्ु ु ु
उभी आहे हे �याने पािहलेच न�हते. मग ती �ी आप�या गोड बायक� आवाजात 
�हणाली, ‘साबर ! मा�या लाड�या ! मान वर क�न मा�याकडे पहा.’ु
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�या ड�गराळ भागात तो व� माणस एकटाच रहायचा. मोठा समाधानी ृ ू
माणस. आपली इटकलीशी झोपडी �याने जाड कागदां�या साहा�याने िभतंी ू ु
उभा�न सजवली होती. जपानम�ये भकंप फार होतात �हणन ितथे चटकन ू ू
आवरता येणारी अशी कागदा�या िभतंीची घर े असतातच. काही िठकाणी 
िखड�यांना �याने बाब�ंया बारीक प�यांचे सरखे पडद े केले होते, �या ू ु्
िखडक�शी हा �हातारा िदवसा तासन तास उभा राही व समोर�या ्
ड�गरिशखरांचे, वन��चे दखेावे बघत राही. हीच �याची करमणक ! एक िदवस ू
हा असाच बघत उभा होता तर �या�या पाठीमागे काहीतरी खडबड चाललेली 
�याने ऐकली. पण खडबड, गडबड , बडबड करायला �या घरात होतेच कोण 
मळी ? ना एखादा मलगा, ना एखादी पोरगी. तो दचकन बघायला लागला, तर ु ु ू
काय ? एका कोप� यात प�याची एक जनाट िकटली ! िकती वषा�त ितला हवा ु
अन सय�दश�न झालं होतं दवे जाणे, ही िकटली आली कठन ? ू ु ू

पण जाऊ �ा, मा�या घरात आली आपोआप, आता मी ती वापरायला 
�यायला काय हरकत? नाहीतरी िकटलीला आताशा बरचे पैसे पडतात. 
कणाजवळ आहेत इथे? हीच बरी. पाणी तापवायला छान आहे. चहालाही छान !ु

�याने िकटली धवन पसन �यात पाणी गरम केलं मा�, एक मोठा चम�कारच ु ू ु ू
घडला ! �यानं पािहलं क� िकटली�या तोटीच ं झालंय एक शेपट आिण ू
िकटलीचा मोठा हाती पकडायचा कान ! �यातन एका �ा�याच ंडोकं �कट होऊ ू
लागलं आहे ! बघता बघता िकटलीतन चार पाय बाहेर आले व जपानी लोक ू
�याला 'तानक�' �हणतात असा एक छोटा लांड�यासारखा �ाणी िकटली�या ु
जागी िदस लागला तो उडी मा�न शेगडीव�न खोलीत उतरला व पाळले�या ू
क�या�माणे खोलीभर िहडं लागला ! �यानं एक दोन पा�याची भांडी व कपबशा ु ू

(जपानची लोककथा)
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द�ंयानं फोडन टाक�या. �हातारा खपच �याला अन �याने �याला पकडन एका ्ू ू ू
ज�या पेटीत टाकन कलप लावले. िकटलीतन �कट होणारा �ाणी ? छे छे, हा ु ू ु ू ू
नको बवा घरात. काहीतरी भताटक� िदसतेय ही. िविच� िकटली कणाला तरी ु ु ु
दऊेन टाकया �हणजे पीडा टळेल ! �हाता� या�या डो�यांत िवचार खेळ लागले. ू ू
मग �यानं िज�म नावा�या एका �यापा� याला बोलवन आणले. �याला ‘तानक�‘ ू ू ु
िवकत घेतोस का �हणन िवचारले.ू

तो �यापारी ज�या व�त िवकत घेऊन �यापार करणारा होता. �याने िकटली ु ू
�व�तात िवकत घेतली व तो घरी आला. मनात �हणत होता- छान िमळाली 
चला, ज�या बाजारात उ�ा िहला झकास िकंमत येणार ! िवकन टाक. िहला ु ू ू
बरीच िकंमत येणार ! िज�म या िवचाराने झोपताना खदखद हसत होता ू ु ुू ू
�वतःशी . 

म�यरा� झाली असावी. सगळीकडे सामसम. अन कसलातरी आवाज ्ू
िज�म�या झोप�या�या खोलीत होत होता. दाणदाण, ध�पध�प. गर�र� गर�र� ऽऽ ू ु ु
धाडधाड, खडमखडा ! हे आवाज कठन येतात ? �याला कणी िदसलं नाही. तो ु ू ु
परत झोपला. मग सकाळी चहा करावा �हणन पाणी भ�न �याने िकटली ू
शेगडीवर ठेवली तर काय ! पाणी ताप लागलं तशी िकटलीचे �पांतर तानक�त ू ु
झाले ! तो नवलाने थ�क झाला. �याने िकटली झटपट उतरली, तशी तानक� ु
अ��य ! परत िनवलेली िकटली जशी�या तशीच !

िज�म �हणाला, 'मला आधी बघ द ेतो कसला �ाणी आहे ते ! मग बोल ! ’ ू ू ू
�हाता� याने पेटीचे कलप काढन पेटी उघडली तर काय ! फ� तीच जनी ु ू ू ु
िकटली पडलेली आपली. तानक� नाही अन कणी नाही पेटीत ! ती िकटली ्ु ु
जादचीच िदसत होती जशी.ू

�हातारा �हणाला, 'तो �ाणी पळन गेलेला िदसतो आहे िज�म. पण ही जनी ू ू ु
िकटली त िवकत घेतोस ? चार पैसे आले तर तेवढेच मला उपयोगी पडतील.'ू

बापर े! खा�ीनं ही िकटली नाही, हे भत आहे भत ! मला शेजा� याला िवचारलं ू ू
पािहजे. तो मोठा िव�ान अन शहाणा आहे, या �ाड िकटलीच ंभत मी कसे दर ् ू ू
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‘छान ! ती जनी िकटली कशाला बरोबर? म�येच �या िकटलीतन तानक� ु ू ु
िनघेल अन मला खाऊन टाक�ल क� ! ’ ्

‘िम�ा, ऐकन तरी घे. हा �ाणी िविच� असला तरी तो तझ ंक�याण करील. ू ु
तला कधी �यानं ओरबाडलं, बोचकारलं आहे का ? बापडं पाळीव मांजर, क�ं ु ु
असतं तसा हा तानक�. �यानं तला इजा केलीय का ?ु ु

‘नाही, िम�ा, हा �ाणी माणसाळणारा आहे. या िकटलीतला. अन मी या ्
िकटलीब�ल हेही ऐकलंच क� हा �ाणी खेळ क� शकतो- खेळ �हणजे न�य-ृ
त� हेत� हेचे ! ’

क� ? �याने आप�या शेजा� याला ते खरचे िवचारले. हा शेजारी �याचा चांगला 
िम� होता. मोठा सरळ मनाचा. �याने ते सगळं ऐकन घेतलं. मग �याला ू
लहानपणी कठे तरी ऐकलेली एक दतंकथा आठवली. जपानम�ये कठेतरी एक ु ु
जादची अ�त िकटली आहे व य��ने वागणाराच ंती क�याण क� शकते, अशी ुू ू
कथा होती ती. बह�तेक ही तीच िकटली.

‘छान. इजा नाही ना तानक� करत ? मग झालं तर. त आता �वासाला ु ू
जायची तयारी कर, मोठमोठी शहर ंव िनरिनराळे �ांत यांतन िहडंन ये. त अन ्ू ू ू
बरोबर तझी िकटली. बस दोघेच. ’ु

‘िज�म, अर ेअडा�यासारखं काय बोलतोस ? त या�या कलेच ं�दश�नच ू ू
जागोजाग मांड ! तानक� त�या आ�ेत राहणारा असेल एखा�ा िव�ास ु ु ू
क�या�माणे तर फार चांगलं . �याला िभऊ नकोस, िम� समज व �याचा ु
उपयोग क�न घे ! ’

तो शेजारी �हणाला, दवेानं तला फार मोठी दणेगी िदली आहे िम�ा.ु
‘कोणती ? तो लांड�यासारखा तानक� वाटेल ते�हा उ�प�न होतो क� काय ? ु

ही दणेगी न�हे, ही तर कटकट आहे �रकामी. त�हीच �या िवकत ही �याद ! मला ु
काय करायचा तो �ाणी ! ’

‘नाही, तशी इजा नाही. थोडा वेळ �कट होतो येवढंच. ’

‘अस ं? पण मला काय फायदा �याचा ?
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आिण मग पहाता पहाता तानक�चे �पांतर �या िकटलीत झाले. ओहो, ु
केवढी िकमया होती �या ज�या िकटलीची. अन मग खरोखरच िज�मने आप�या ्ु ु
जाद�या िकटलीचे लहानसे �दश�न भरवन गावोगाव हे खेळ केले. एक छोटा ूू
तंब, �यात एक टेबल, टेबलावर िकटली, पलीकड�या बाजस शेगडी (िकटली ू ू
तापवायला) आिण शेजारी झकास पोशाख केलेला िज�म, आपले छोटे ू
म�डोिलन (तारांचे वा�) घेऊन न�याची साथ करायला उभा. तंबवर तानक��या ृ ुू
न�याची रगंीत िच�े िचकटवलेली व मोठा फळा दाराशीच, �यावर िलिहलेले -ृ

काय नवल ! तानक�ला जण �याचे बोलणे समजलेच. तो माग�या दोन ु ू
पायांवर उभा रािहला व ऐटीत मागेपढे पावले टाक�त नाच लागला. तशी िज�मने ु ू ू
एक छोटी कागदी छ�ी उघडन �या�या हाती िदली. ू

अन मग तानक�चे न�य-पखंान�य व छ�ीन�य पहायला. िज�मचा डबा ् ृ ृ ृु ु
ना�यांनी भ�न येत होता.

‘आता प�ंयाचा नाच येतो कां ? बघ ?’ िज�मने एक कागदी पखंा उघडन ू ू ू
�या�या हाती िदला तशी तानक� ऐटीने न�य क� लागला- इतके तालात क� ु ृ
िज�मला राहवेना. �याने आपले तारांचे वा� स� केले ! फारच झकास न�य ु ु ृ
होते. िज�म �हणाला, तानक� बेटा पर े! आता िव�ांती ! िज�म अगदी खष ू ु ु ू ू
झाला.’

‘अर े! िनज�व िकटलीचे �पांतर सजीव पशत तम�या डो�यांदखेत घडतो? ू ु
चला पाह�न घेऊ या. ’

‘अहो ! िकटलीतन तानक� ��य� �कट होतो व तो नाचतो ! ’ू ु

‘या मंडळी, या व पहा ! तमचा ’तानक�’ सदंर न�ये क�न दाखवीत आहे- ही ु ु ु ृ
अपव� सधंी घालव नका. �वेशाकरता फ� चार छोटी नाणी. या ! पहा.'ू ू

लोक बोलत होते व तंबत गद� करीत होते. तानक� नाचत होता- परत ू ु

िवचार करीत िज�म परतला. घरी आ�यावर िकटली �याने गरम करायला ू
ठेवली तशी तानक� �कट झाला. जण एखादा लांडगाच ! िज�म धीराने �हणाला ु ू ू
- ’तानक� बेटा, बाहेर ये, मला नाच क�न दाखव बर ं? ’ु
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अन खरचे एक िदवस एक लहानशी थैली सो�या�या ना�यांनी ग�च भ�न ्
घेऊन िज�म �या �हाता� याकडे गेला व िकटली आिण नाणी �या�यापढे ठेवन ू ु ू
हात जोडन �हणाला, ’बाबा, आता ही िकटली �या तमची त�ही. िहनं माझ ंू ु ु
नशीब उदयाला आणलं खप. �यातन ही त�हाला भेट आहेत. थोडीशी ू ू ु
सो�याची नाणी !! �या ब�ीस !’

तसा िज�म �यापारी मोठा नेक�चा अन स�चा होता �वभावाचा. तानक�मळे ्ू ु ु
�याला खपच धन िमळाले, तो चांगला �ीमंत झाला. तरीही तो मनात �हणे, ’हे ू
सगळं धन जाद�या िकटलीच ंअन ती िकटली िदली मला �या गरीब �हाता� यानं. ्ू
ते�हा या �ीमंतीचा खरा वाटेकरी तोच. �याचा या ��यावर ज�र ह�क पोचतो. 
मी �� दहा ना�यांना िकटली घेतली होती िवकत; पण या िकटलीनं मला ु
लाखोपती केलं, हे �या व�ाचे उपकार मला कसे िवसरता येतील ? �यालाही मी ृ
काही ��य यातन िदलं पािहजे, तेच यो�य ! ’ू

�हातारा बाबा अगदी चिकत झाला. बापडयाने शभंर तां�यांचीस�ा नाणी ् ु
एकदम पािहली न�हती ितथे झगझग करणारी शभंर सो�याची नाणी ? बापर े
बाप! तो हसला व �हणाला, ‘बाबा िज�म, दवे तझ ंभलं करो. अर ेअशी स�जन ू ु
िन कत��याला जागणारी माणस ंफार कमी असतात. पण मी झालोय �हातारा. ्
मला आता िकटली काय करायची ? असे िकती िदवस जगणार आहे वेडया मी? ्
तर ही तलाच परत मी ब�ीस दतेो-अन ही नाणी मा� बर ंझालं आणलीत ते ह ं! ्ु
आता मी यातन माझ ंझोपडं द��त करीन अन औषध ंआणीन थोडी मला. ्ू ु
आपण िम� झालो आहोत यापढे कायमचे. बर ेका, आिण तेही या जाद�या ु ू
िकटलीमळेच ! जा सखी हो ! ’खरचे ते ! ती िकटली होतीच तशी गणांची !ु ु ु

(मालती दांडेकर : अितपव��या परीकथा (जपान))ू

िकटली होत होता व िज�मचे धा�याचे पोते ना�यांनी भरत आले होते !ू
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एके िदवशी आप�या घरा�या आवरात एक ब�गी आ�याचा आवाज ितने 
ऐकला. ितने िखडक�तन पािहले. काय पािहले ितने ? चार घोडयांची एक सदंर ्ू ु
ब�गी. ित�यावर िन�या साटीनचे आ�छादन. �यावर िहर े जोडलेले. �या 
ब�गीतन एक सदंर दखेणा त�ण खाली उतरला. तो घरा�या पडवीत आला. ू ु
�या मली�या बापाला तो �हणाला,ु

ल�नासाठी इत�या माग�या येतात पण �यातील एकही मागणी ती 
�वीकारीत नाही हे पाह�न ितचे आईवडील ितला टोचन बोलायचे. ितला मा� ू
ित�या �व�नातला आदश� त�ण हवा होता. ती �वतःशीच �हणायची,

को�या एका काळी एक अ�यतं सदंर मलगी को�या एका दशेात रहात होती. ु ु
खप लोक ित�याशी आपले ल�न �हावे अशी इ�छा करीत होते. �यां�याम�ये ू
काही सदंर दखेणे त�ण होते. काही �ीमंत लोक होते आिण काही बडबडे लोक ु
होते. �या सवा�ना ितने नकार िदला.

5.19. Fk A/D[ JaaDU AaiNa Fk pa/Kaa

यावेळी मा� ती मलगी �हणाली,ु

(मॉ�रशसची लोककथा)

ते सगळे लोक एका मंिदरात गेले. ितथे ितचे �या राजाशी ल�न लागले. 
ल�नानंतर ते नविववाहीत दांप�य �या सदंर ब�गीत बसले. ब�गीहा�याने ु

‘होय ! बाबा ! या राजाशी ल�न करायला मी तयार आहे.'

‘मी एका अशा राजप�ाशी ल�न करीन. �या�या अगंात �याने सो�याचा ु
िब�ला धारण केलेला असेल. �या�याकडे चार घोडयांची सदंर ब�गी असेल. ् ु
�या ब�गीला वर िन�या साटीनचे आ�छादन असेल. �या आ�छादनाला िहर े
जोडलेले असतील.'

‘ मी एक राजा आहे. त�या मलीशी ल�न करायला मी आलो आहे. ती ु ु
मा�याशी ल�न करायला तयार आहे काय हे ितला िवचार.'
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तथािप ितची एक त�ार होती. आपण सांबर ेआिण रानटी ड�कर यां�या ु
िशकरीसाठी जात आहोत असे सांगन वारवंार ितचा नवरा तीन चार िदवस ू
ितला एकटीला सोडन गडप �हायचा. एके िदवशी सकाळी ती कॉफ� पीत होती. ू
इत�यात एका इव�याशा उंदराने टणकन उडी मारली. �या त�णीने �या ु
उंदराचा पाठलाग केला. परतं उंदीर सारखा ित�या हातातील कॉफ��या ु
पे�याकडे आप�या लकल�या डो�यांनी पहायचा आिण पळ काढायचा. पनः ु ु ु
पनः ती त�णी �या �ा�याचा पाठलाग करायची. ते�हा मा� म�येच पळता ु
पळता थांबन तो इवलासा उंदीर ितला �हणाला,ू

घोडयांना चाबक मारला. ब�गी र��याने दौडत चालली. रा� अधंारी होती. ् ू
तरीस�ा �या ब�गीला कोण�या कंिदला�या �काशाची गरज न�हती. कारण �या ु
िह� यांचा �काश �या र��यावर सगळीकडे पसरत होता.

ती त�ण नवरी आप�या न�या घरात अ�यतं आनंदात रहात होती. 
ित�याकडे सदंर सदंर पोषाख होते. आरामशीर खो�या हो�या. न�ीदार ख�या� ु ु ु
व पलंगपोस होते. ��येक िदवशी सकाळी एका मोठया पे�यातन ितला ित�या ् ू
िबछा�यातच कॉफ� �यायला िमळत होती.

ती त�ण मलगी दयाळ होती. ितने एक चमचाभर कॉफ� �या उंदराला ु ू
�यायला िदली. आठ िदवस िनघन गेले. तरीस�ा ितचा नवरा परत आला नाही. ू ु
दर�यान ��येक सकाळी �या एकाक� त�णीबरोबर कॉफ� �यायला तो उंदीर 
येत असे. अशा रीतीने िदवस उजाडला. ती त�णी आिण तो उंदीर कॉफ� पीत 
होते इत�यात एक जासद प� घेऊन आला. ते प� ित�या नव� याचे होते. �या ू
रा�ी तो घरी परत येणार होता असे �याने िलिहले होते. िशवाय �या�याबरोबर 
�याचे काही िम� येणार होते. आप�या बायकोने �या रा�ी सदंर जेवण तयार ु
करावे असे �याने आप�या बायकोला िलिहलेले होते.

�या त�णीला खप आनंद झाला. ती �या उंदराला �हणाली, ‘मला आता ू

‘माझा पाठलाग त क� नकोस. मला भक लागलीय. मला थोडी कॉफ� ू ू
�यायला द.े परमे�र तझे क�याण करील.'ु
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‘त�या बायकोला आपण खाऊन टाकयाु ू

ते गाणे चाल असताना ित�या नव� याने उडी मारली आिण तो गाऊ लागला. ू

ते�हा तो उंदीर �हणाला, ‘मी त�यावर �ेम करतो. कारण तझे �दय दयाळ ु ु ू
आहे. त मला कॉफ� िदलीस. आता माझे �हणणे ऐकन घे. म�यरा� झाली क�, ू ू
जागी हो. मग बदं दारा�या फटीतन बाहेर पहा. उ�ा, आपण �या�याब�ल बोल ू ू
या.' असे बोलन तो उंदीर िनघन गेला. ू ू

‘आता खप उशीर झालाय. त खप थकली भागलेली आहेस. त झोपी जा. मी ू ू ू ू
मा�या िम�ांबरोबर मौजमजेत माझी रा� घालवीन.'

िबछया�यातन उठले पािहजे. मा�या नोकरांना कामे वाटन िदली पािहजेत.’ू ू

�या रा�ी ितचा नवरा आप�या िम�ांसह घरी आला. मग ते सगळेजण खात 
होते, पीत होते, गाणी �हणत होते,हसत खेळत होते, ग�पागो�ी िवनोद करीत 
होते. एकमेकांची थ�ा करीत होते. मग तो नवरा आप�या बायकोला �हणाला,

ती �याची बायको आप�या शयनगहात गेली. म�यरा� झाली तशी ती ृ
झोपेतन जागी झाली. दारा�या फटीतन ितने बाहेर पािहले. ती पौिण�मा होती. ू ू
च�ं आकाशात िवलसत होता. ितचा नवरा आिण �याचे िम� आवारात मधोमध 
नाचत होते. �यांनी आप�या अगंावरचे कपडे काढन टाकले होते. �यां�या ू
शरीरावर लांब लांब केस उगवलेले होते. �यांची सो�याची पदके �यां�या 
पाठीवर ल�बकळत होती. �यांना शेपटया फटले�या हो�या आिण �या ् ु
जिमनीवर लोळत हो�या. ते सगळे जण �हणजे लांड�यांचा एक कळप होता. ते 
पाह�न �या दद�वी त�णीला ध�का बसला. आपला तोल जाईल आिण आपण ु
जिमनीवर कोसळन पड या भीतीने ितने दाराला घ� ध�न ठेवले. नंतर काही ू ू
वेळाने ितला एक गाणे ऐक आले. ते लांडगे गात होते.ू

त�या बायकोला आपण खाऊन टाकया‘ु ू

‘आ�ा नाही, आ�ा नाही
ल� होऊ�ा ितला आणखी,
ल� होऊ�ा ितला आणखी’
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ती एकसारखी रडत होती. दःख करीत होती. रा� झाली होती. ित�या ु
नव� याने आिण �या�या िम�ांनी आवारात आपला रानटी नाच स� केला होता. ु
ती त�णी भीतीने थरथर कापत होती. इत�यात अक�मात आप�या पायाकडे 
कसला तरी आवाज ितने ऐकला,

�या त�णीला मरणाची भयकंर भीती वाटत होती. तीने िबछा�यावर पडन ू
िवचार करायला लागली. मग ितने आपले हातपाय चाचपन पािहले. ितचे शरीर ू
बारीक िकडिकडीत आहे असे ते लांडगे मानीत होते हे पाह�न ितला लाज 
वाटली. दस� या िदवशी काही तो उंदीर आला नाही. �या गरीब िबचारीला काय ु
करावे तेच कळेना. जेवणा�या वेळी ित�या नव� याने ितला हाक मारली. परतं ती ु
जेवलीच नाही. आपण ल� होऊ अशी ितला भीती वाटत होती. आपले डोके 
दखतेय असे स�ग ितने केले. ितचा नवरा ितला टाकन बोलला. तो जेवणा�या ूु
खोलीत गेला. नंतर �याने ितला एक के�यांचा घड पाठिवला. ितची डोकेदखी ु
थांबली क� �याने ितला तो केळांचा घड खाऊन टाकायला सांिगतला. ती 
त�णी एकटीच होती. आप�या मदतीला कणी येत नाही याचे ती दःख क� ु ु
लागली. ितला रड आले. ती �हणाली, ‘ए आई ! त कठे आहेस ? हे लोक मला ू ू ु
खाऊन टाकणार आहेत. मला कोण वाचवणार आहे ? अर ेइव�या उंदरा ! त ू
कठे आहेस ? मा�यावर दया कर. �यां�या हातन मला म� दऊे नकोस.ु ू

‘मी आलोय. तझा इवलासा उंदीर, घाब� नकोस. दारािखड�यां�या फटी ु
झाकन घे. नाहीतर आपण काय करीत आहोत ते ते पाहतील. ‘ू

ती त�णी आप�या िबछा�याव�न उठली. ितने दारािखड�यां�या फटी 
झाकन टाक�या. परतं परतन जे�हा ितने मागे पािहले ते�हा ितला आपली ू ु ू
खोली �काशमान झालेली िदसन आली. ितथे तो इवलासा उंदीर न�हता. ू
उलट �या�या जागी एक सदंर परी उभी होती. ितने सदंर पोषाख केला होता. ु ु
�या पोषाखाला लावले�या र�नमाणकांचा तो अ�त �काश �या खोलीत ु
पसरला होता. नंतर ती परी �या त�णीला �हणाली, 

‘पळन जायला आ�ाची वेळ चांगली आहे. माझे ऐकन घे. मी तला एक अडें, ू ू ु
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परतं िबछा�यात कसलीच हालचाल झाली नाही. कणा �ीने उ�र िदले ु ु
नाही. ते�हा �या लांड�याने मेणब�ी पेटिवली. िबछा�यात तो के�याचा घड 
�याने पािहला तो रागाने गरग� लागला. �याचे िम� आत आले. आप�या ु ु
िम�ाची बायको अ��य झालेली पाह�न ते भयकंर रागावले. �यांनी उघडया ्
दरवाजातन बाहेर उडी मारली. पळन जात असले�या �या त�णीचा �यांनी ू ू
पाठलाग स� केला.ु

एकसारखी सगळा वेळ ती त�णी आप�या आई�या घरा�या िदशेने पळत 
होती. अक�मात लांडगे आप�या जवळ जवळ येत आहेत असे ितने ऐकले. ते 

�या त�णीने �या परीचे आभार मानले. ितने िदले�या �या तीन व�त ितने ू
बरोबर घेत�या. मागचे दार उघडन ती धम पळत सटली. ती िनघन गे�यावर ू ू ु ू
�या परीने तो के�याचा घड घेतला. ितने तो �या त�णी�या साडीत गडंाळला ु
आिण �या िबछा�यावर ठेवन िदला. �यावर ितने चादर ओढन घेतली. खोलीत ू ू
काळोख आहे असे पाह�न तो लांडगा झालेला नवरा हळच �या खोलीत आला. ू
तो चोरपावलांनी �या िबछा�याकडे गेला. आप�या बायकोचे अवयव तो चाचपन ू
पाह� लागला. ती ल� झाली आहे कां ? ती खा�यासासारखी झाली आहे कां ? हे 
तो पहात होता. �याने तो के�यांचा घड हाताने दाबन पािहला ते�हा ती सगळी ू
केळी िचरडली गेली. �याला फार मोठे आ�य� वाटले. �याने आप�या हाता�या 
बोटांचा वास घेतला ते�हा �याला केळयांचा वास आला. तो नंतर ओरडन ू
�हणाला, ‘अगे, माझे ि�ये ! ऊठ. ऊठ.'

एक झाड आिण एक पखंा दते आहे. हे घेऊन त त�या आई�या घराकडे पळत ू ू ु
जा. हे लांडगे तझा पाठलाग करतील. ते तला आता अगदी पकडणार असे ु ु
वाटले क� ते अडें त मागे वळन न पहाता त�या पाठीमागे फेक आिण तशीच ू ू ु
पळत रहा. काही काळ ते लांडगे आपोआपच थांबतील. परतं नंतर पनः ते ु ु
त�याजवळ येतील. �यावेळी मा� त झाड फेकन द.े आिण ितसरी वेळ येईल ु ू ू ू
ते�हा त तो पखंा मागे फेक. तोपय�त त त�या आई�या घराकडे जाऊन ू ू ु
पोचलेलीस�ा असशील.'ु
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‘चला आपण ही सगळी झाडे तोडन टाकया. मग तयार होईल ते �चडं पठार ू ू
ओलांडया. �या त�णीला पकडया आिण ितला खाऊन टाकया.‘ू ू ू

अगदी जवळ आले ते�हा ितला परीचे श�द आठवले. मागे वळन न पाहता ितने ते ू
अडें आप�या पाठीमागे फेकले. ते जादचे अडें फटले आिण ते एखा�ा ुू
सम�ासारखे पसरले. ते लांडगे �या सम�ा�या िकना� यावर अडकन पडले. ु ु ू
आता ते काय करणार होते ? एक लांडगा मोठयाने ओरडला,्

�यांनी ते सगळे पाणी िपऊन टाकले. तो सम� सगळा कोरडा झाला. पनः ु ु
�यांनी पळायला स�वात केली. परतं �या परीने िदलेले ते अडें नासके कजके ु ु ु
होते. �यामळे �यां�या पोटात दख लागले. �यांना उलटया होऊ लाग�या. ते�हा ्ु ूु
ते �णा�णाला वाटेत थांबत होते. तरीस�ा आपली पोटे ते थापटीत रािहले ु
आिण �यांना बर ेवाट लागले. �यां�या उलटया थांब�या. ते पनः �या त�णीचा ्ू ु
पाठलाग क� लागले. �या त�णीने पनः �यांची पावले आप�या अगदी जवळ ु
येताना ऐकली. ते ितला आता पकडणार इत�यात ितने तो झाड आप�या ू
पाठीमागे फेकला. ’फटाक’ नावा�या गवताचा तो झाड होता. ते गवत ू
सगळीकडे पसरले. �याचे एक मोठे लांब�ंद अर�यच तयार झाले. परतं ते ु
केवळ �या ’फटाक गवताचेच अर�य न�हते. �या अर�यात एबनी, बॅ�झॉ, 
कोलोफेन, नाट यासारखे मोठमोठे �चडं व�स�ा वाढलेले होते. �यांची इतक� ृ ु
दाट वाढ झाली होती क�, �यातन �या लांड�यांना बाहेर पडायला कोणती वाटच ू
िमळत न�हती.

�यांनी ते सगळे �चडं व� तोडन टाकले. मग ते �चडं पठार ओलांडले. ृ ू
आिण �या त�णीचा ते पाठलाग करीत ित�या जवळ जवळ येऊ लागले. 
ितस� यांदा �या त�णीने आप�या अगदी जवळ येत असलेली �या लांड�यांची 
पावले ऐकली. ित�या आईचे घर फार दर न�हते. ती आता आप�या घरी ू
जाऊन पोहोचणार होती. परतं काहीही क�न अधाशी लांड�यांना थोपवन ु ू

‘आपण हे सगळे पाणी िपऊन टाकया. मग �या त�णीचा पाठलाग क�या. ू
ितला पकडया आिण खाऊन टाकया.'ू ू
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ती त�णी एकदाची आप�या आई�या घरी येऊन पोचली. आप�याला 
कोण�या कठीण सकंटातन कसे बाहेर पडावे लागले याची सगळी कहाणी ितने ू
आप�या आईला िनवेदन केली. आपली मलगी सख�प परत घरी आलेली ु ु
पाह�न ित�या आईला आनंद झाला. मग ती �हणाली,

ते लांडगे इत�या वेगाने धावत येत होते क�, �या िपसा� यांची अणकचीदार ु
टोके भयानकपणे �यां�या अगंात घसली. �यां�या अगंाची लाही लाही होऊ ु
लागली.

"मी आता उंदरांना कधीच ठार मारणार नाही. �यांनी माझे सगळे टमाटे 
खाऊन टाकले तरी मला चालेल.”

(�. �ी. ने�रकर : मॉ�रशस�या लोककथा)

�या रा�ी अनेक मोठमोठया लोकांना िनमं�ण दऊेन ितने बडी मेजवानी ्
िदली आिण आपला आनंद �य� केला.

धरणे आव�यक होते. परतं एखा�ा झझंावातासारखे ते ित�या मागन येत होते. ु ू
आता ते ितला अगदी पकडणार होते इत�यात ितने तो पखंा आप�या पाठीमागे 
फेकन िदला आिण ती पळत रािहली. तो पखंा खाली पडला. हसं प�ा�या ू
िपसा� यात �या प�ंयाचे �पांतर झाले. नंतर ते िपसार ेचाकासारखे गरागरा 
िफ� लागले. एका �णाधा�त �या जादई प�ंयाचे हजारो लाखो पखें तयार झाले ू
आिण ते वेगाने गरागरा िफ� लागले.
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5.20. mauiDyaa pavaQta5.20. mauiDyaa pavaQta5.20. mauiDyaa pavaQta

�य�तक पहाटे�या पिह�या �हारालाच दध िवक�यासाठी बाहेर पडायचा. ू
अर�यातन �याला दस� या गावी जावे लागत असे. कधी कधी दध िवकता ू ु ू
िवकता स�ंयाकाळ �हायची. मग �य�तक खप उिशराने घरी यायचा. एके ू
िदवशी काय घडले ? दध िवकता िवकता �य�तक खप दर दर गेला. घराकडे ूू ू ू
परत येतांना वाटेत �याला रा� झाली. चारी बाजला घनदाट काळोख पसरला. ू
आकाशात तार ेचमक लागले. च�ं अजन उगवलेला न�हता. रा�ी�या अधंारात ू ू
पायाखालची वाटस�ा िदसत न�हती. �य�तक अर�यात भटकत रािहला.ु

तो भटकत भटकत एका ताडा�या झाडाकडे आला. �या झाडाजवळ एक 
सदंर तलाव होता. परतं �य�तकला तो िदसला नाही. तो अितशय दमन थकन ु ु ू ू
गेला होता. तो ितथेच बसला आिण िव�ांती घेऊ लागला.गार गार वार ेवहात 
होते. हवा थंड होती. थकनभागन गे�यामळे लवकरच तो डल�या दऊे लागला. ू ू ु ु
�णाधा�तच �याला गाढ झोप लागली. अध� रा� होईपय�त तो तसाच झोपन ू
रािहला. इत�यात �या�या कानावर जोरजोराचे आवाज आले. �याची झोप 
उडाली. िव�मयचिकत होऊन �याने सभोवार पािहले. �याला अितशय नवल 
वाटले. चारी बाजला िद�य �काश पसरलेला होता. �या घनदाट अर�या�या ू

खप खप वष� झाली. पोट�  लई शहरापासन दरवर�या एका गावात एक गवळी ू ू ु ू ू
रहात होता. �याचे नाव होते �य�तक. �याचे आईबाप अितशय गरीब होते. 
�य�तक�या घरात थोडया गाई हो�या. �यांचे दध िवकायला तो दररोज ् ू
घराबाहेर पडत असे. पहाटेला उठन तो आप�या डो�यावर दधाचा हडंा ू ु
�यायचा आिण दरदर�या गावांना चालत जायचा. दध िवकन जी कमाई �हायची ूू ू ू
यातन तो आप�या आईबापाचे पोट भरीत असे. परतं �याची कमाई इतक� ू ु
थोडी होती क� कसेबसे �यांना दोन वेळचे जेवळ िमळत असे.

(मॉ�रशसची लोककथा)
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�य�तकचा कंठ गिहव�न आला. काप� या आवाजात थांबन थांबन �याने ू ू
आपली क�ण कहाणी परीराणीला सांगायला स�वात केली. तो �हणाला,ु

‘ मी एक भकेकंगाल गवळी आहे. दध िवकन मी आईबापाच ंपोट भरतो. ु ूू
आज दध िवकता िवकता प�कळ उशीर झाला आिण काळोखात वाट चकत ु ुू
चकत मी इथे आलो. थकन भागन गे�यामळे मला झोप आली.'ु ू ू ु

आिण पव�तां�या मधोमध िद�य �काशात झगमगणार ेसरोवर पाह�न तो चिकत 
झाला. �याचा �या�या डो�यांवर िव�ास बसेना. �याला वाटले आपण �व�न 
तर पहात नाही ना ? तो �या झगमगणा� या तलावाकडे पहातच रािहला. चारी 
बाजला हवेत सगधं भ�न रािहला होता. वातावरणात कण�मधर सगंीताचा ू ु ु
गजंारव होत होता. तलावा�या काठावर सदंर सदंर प� या नाच करीत हो�या ु ु ु
आिण मधर गाणी गात हो�या. �यां�या पायातील नपरांचा छमछम आवाज ु ू ु ु ु
आिण वीणेचा झकंार अर�यातील �या शीतल वातावरणात अिधकच मोहक 
वाटत होता. �य�तक मं�म�ध होऊन सगंीत ऐकत होता.ु

‘त अितशय गरीब आिण दःखी आहेस. त दररोज आमचे न�य पाह� ृू ूु
शकतोस. परतं आम�याब�ल त कणाला काही सांगावयाचे नाही. नाहीतर त ु ू ु ू
पाषाण बनशील.'

�य�तकची ती दःखद कहाणी ऐकन �या प� यांना �याची दया आली. �यांनी ूु
�य�तकला �मा केली आिण दररोज ितथे �या सरोवराकडे ये�याची �याला 
परवानगी िदली. परीराणी �याला �हणाली,

थोडया वेळाने नाचगाणे बदं झाले. प� या भोवताली काहीतरी शोध लाग�या. ू
शोधत शोधत �या गव�याजवळ आ�या. �य�तक अितशय घाब�न गेला. 
�याचे शरीर थरथर काप लागले. जण �या�या शरीरातील सगळी श� ती िनघन ू ू ू
गेली होती. प� यां�या राणीने �य�तकाला पािहले. ती �याला �हणाली, ‘त इथे ू
काय करतोयस ?’

ते ऐकन �य�तक परीराणीला �हणाला, 'मी तला वचन दतेो क�, तझी माझी ू ु ु
भेट झा�याची गो� मी कणाला त�डाने तर सांगणार नाहीच पण खणेनेस�ा ु ु ु
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�य�तक�या मातािप�याला अितशय काळजी वाट लागली. ते �याला प�हा ू ु
प�हा िवचारीत क� इतक� रा� होईपय�त त कठे असतोस ? �य�तक काहीच ु ू ु
बोलत नसे. �य�तक रा�ी उिशरा घरी येतो ही बातमी शेजा� या पाजा� यांम�ये 
पसरली. लोकांना शकंा येऊ लागली. नाना त� हे�या अफवा पस� लाग�या. 
शेजारी पाजारी एकमेकाला सांगायचे, ‘�य�तक आता जाणता झाला आहे. 
रा�ीचा तो घरी येत नाही. कठे दसरीकडेच रा� घालवतो. आता �याचे ल�न ु ु
क�न िदले पािहजे. 

आता �य�तकवर प� यांची कपा झालेली होती. दरिदवशी �या�या उ�प�नात ृ
वाढ होत गेली. �याची िमळकत दाम द�पटीने वाढत गेली. आता �या�या ु
मातािप�यांचे जीवन मोठया आनंदाने जाऊ लागले. तो िदवसा सगळे दध ् ू
झपाटयाने िवकन टाक�त असे आिण रा�ी प� यांचे न�य पहायला �या ् ृू
सरोवरावर जात असे. �य�तकला सगंीत आवड लागले. वीणेचा झकंार, ू
मदगं�वनी आिण नपरांची छमछम ऐकन सगळे काही तो िवस�न जात असे. ृ ु ु ुू ू
खप उिशरापय�त प� यांचे न�य पहात तो ताटकळलेला असे, न�य सपंले क� ृ ृू
घरचा र�ता तो धरीत असे आिण अध� रा� उलटन गे�यावर घरी येत असे.ू

कधी सांगणार नाही. एवढे तो बोलतो तो तो पहातच रािहला. प� या काही शोधता 
शोधता अ�तधा�न पाव�या हो�या. �य�तकही घर�या र��याला लागला. 
रा�ी�या चौ�या �हरी तो घरी येऊन पोहोचला.

�या�याब�ल उठणा� या नाना त� हे�या अफवा ऐकन �य�तकचे आईबाप ू
हैराण झाले. �यांनी मलाचे ल�न कर�याचा घाट घातला. दस� या एका गावी ु ु
जाऊन �यांनी एक मलगी पािहली. दो�ही कटंबांचे नाते जमिवले. ल�नाचा ु ु ु
शभमह�त� काढ�यात आला. दो�ही कटंबांनी एकमेकाला आमं�ण पाठिवले. ु ु ु ु
धमधाम करीत ल�नाची तयारी स� झाली. �या काळात वाहने न�हती. लोक ू ु
पायीच एका गावाह�न दस� या गावाला जात येत होते. �यामळे ल�नाची ुु
वरातस�ा पायीच िनघत असे. �य�तक�या ल�नाची वरात िनघाली. ु
अर�यातील वाटेने ती दस� या गावी जात होती. चालता चालता वराती मंडळ�चे ु
पाय थकले. िव�ांतीसाठी ती मंडळी �याच सरोवरा�या काठावर थांबली. 
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�या �णालाच �य�तकचे हात तटन पडले. �याचे पाय जिमनीत घसले. तो ु ू ु
पाषाण बनला. हा �कार पाह�न वराती मंडळी घाबरली व आपाप�या गावाकडे 
पळ लागली. ते�हापासन हातपाय नसलेला मिडया पव�त समाधी लावन ू ू ु ू
आप�या पापाचे �ायि�� घेत आहे.

ितकडे जा�यासाठी �याने पाऊल उचललले आिण हाताने तो कठे जायचे हे ु
दाखवीत असतानाच एक भयानक गज�ना झाली. आकाश काळेिठ�कर पडले. 
काळेकाळे ढग तफान वेगाने धाव लागले. वादळी वार ेवाह� लागले. वातावरण ु ू
अ�यतं भेसर व भीषण झाले. िवजेचा कडकडाट होऊ लागला. इत�यात ू
वातावरणात श�द उमटले, ‘अर े िव�ासघात�या, त आपले िदलेले वचन ू
मोडलेस. तझे पाय जिमनीत घसोत. तझे हात तटोत. त पाषाण बन.'ु ु ु ु ू

(�. �ी. ने�रकर : मॉ�रशस�या लोककथा)

सरोवरा�या काठी �या झाडाखाली �य�तक बसला होता ितथेच ती मंडळी 
बसली. ितथेच �या प� यांचे न�य पहायला �य�तक येत असे. वराती मंडळी पनः ृ ु
पनः �य�तकला िवचारीत होती क� रा�ी तो कठे रहात होता ? पनः पनः ु ु ु ु
िवचा�रत रािह�यामळे �य�तकला रहावले नाही. �याने रा�ी आपण याच ु
सरोवरावर कसे येतो आिण प� याचे न�य कसे पहातो ती गो� �यांना सांिगतली. ृ
एका वराती माणसाने उ�सकतेने �याला िवचारले. ‘िजथे �या प� या येऊन न�य ु ृ
करतात ती जागा आ�हाला दाखव ना.’

�य�तक आज नवरा मलगा झाला होता. तो िपवळे धोतर नेसला होता. ु
आिण �या�या डो�यावर फेटा बांधलेला होता. तो वराती मंडळ�चा मकटमणी ु ु
होता. धदंीत येऊन तो प� यांची गो� सांग लागला. परीराणीला आपण िदलेले ु ू
वचन �याला आठवले. परतं प� यां�या बरोबर �याची घिन� मै�ी झाली होती. ु
�याला िव�ास वाटत होता क� प� या आप�याला �मा करतील. खषीत येऊन ु
तो वराती मंडळ�ना �हणाला, ‘चला, त�हाला �या जागेवर घेऊन जातो िजथे ु
प� या म�यरा�ीला न�य करतात.’ृ
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काही िदवसानंतर तो िपजंरा तयार झाला. राजाने धाकटया राजकमाराला ् ु

ते उ�र ऐकन राजा�या अगंाचा ितळपापड झाला. राजकमार ितथन िनघन ू ु ू ू
गे�यावर �याने राजमं�याला बोलािवले. ताबडतोब �याने �याला एक लोखंडी 
िपजंरा तयार कर�याचा ह�कम केला.ू

5.21. wDNaara GaaeDa
(मॉ�रशसची लोककथा)

खप वषा�पव� एक राजा रा�य करीत होता. �याला चार मलगे होते. पिह�या ू ू ु
तीन मोठया भावांच ंधाकटया राजकमाराशी कधी पटत नसे. ित�ही भाऊ ् ् ु
लबाड होते. आप�या बापा�या ��येक �हण�याला ते होकार �ायचे. धाकटा 
राजकमार मा� बापाचे ��येक �हणणे ऐकन �यायचा. नंतर �याचा िवचार ु ू
करायचा. मग आप�या मनाला व ब�ीला जर आप�या बापाचे �हणणे पटले तर ु
तो हो करायचा िकंवा नाही �हणायचा. राजाला आपला हा धाकटा मलगा उ�ट ु
आहे असे वाटत असे आिण �हणन तो नेहमी उदास होत असे.ू

एके िदवशी राजाने आप�या चारही राजकमारांना आळीपाळीने बोलावले व ु
�� केला, ‘मलांनो, त�हाला कणा�या भा�यामळे खायला �यायला व सदंर ु ु ु ु ु
सदंर पोषाख करायला िमळतेय?‘ु

‘महाराज, आप�या भा�यामळेच मला खायला �यायला आिण अगंावर ु
घालायला कपडेल�े िमळतात.' सवा�त मोठा राजकमार होता �याने न�तेने ु
उ�र िदले. 

राजकमाराचे उ�र ऐकन राजा हष�भरीत झाला. नंतर राजाने दस� या व ु ू ु
ितस� या राजकमाराला तोच �� िवचारला. �या दो�ही राजकमारांनी तेच उ�र ु ु
िदले. धाकटया राजकमाराची पाळी आली ते�हा तो �हणाला, ‘महाराज, मी ् ु
माझे भा�य जसे आहे �या जोरावर खायला �यायला व अगंावर घालायला 
कपडेल�े िमळिवतो.’
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पकडन आणले आिण �या िपजं� यात बदं क�न ठेवले. नंतर तो िपजंरा ू
राजमं�याने एका घनदाट अर�यात नेऊन ठेवला. राजा �वतःशीच �हणाला, 

‘आता पाह�या �याचे भा�य आहे �हणन �याला खायला �यायला आिण ू
अगंावर घालायला कपडे आिण रहायला राजवाडा िमळतो का ? ‘

‘मला, त माझी खप सेवा चाकरी केलीस. त�या सेवेने मी �स�न झालो ु ू ू ु
आहे. तला वर द�ेयाची माझी इ�छा आहे. माग ! तला काय पािहजे ?’ु ु

एके िदवशी योगायोगाने एक राजा िशकारीसाठी �या अर�यात गेला होता. तो 
ितथन जाता जाता �याची ��ी �या िपजं� यातील राजकमारावर पडली. ू ु
राजकमाराचा िन�पाप चेहरा पाह�न राजाला �याची दया आली. �याने आपली ु
तलवार काढन एका झट�यात �या िपजं� याचे दार उघडले आिण �या ू
राजकमाराला आप�या बरोबर घेऊन तो आप�या राजवाडयात आला.्ु

राजाला एक मलगी होती. आता राजवाडयात दोन समान वयाचे राजकमारी ्ु ु
आिण राजकमार एक� राह� लागले. अशा रीतीने काही काळ िनघन गेला. ु ू
राजकमार व राजकमारी त�ण वयात आली. याच वेळी एक घटना घडली. एके ु ु
िदवशी �या राजवाडयात एक िस� योगी महाराज आले. राजकमाराने �या ् ु
यो�याची खप सेवाचाकरी केली. योगीमहाराज जायला िनघाले ते�हा �या ू
राजकमाराला �हणाले,ु

पिह�यांदा �या राजकमाराने �या योगीमहाराजांना टोलवाटोलवीची उ�र ेु
िदली. परतं योगी महाराज �याचे काहीच ऐकन घेईनात. ते�हा तो राजकमार ु ू ु
�हणाला, ‘ठीक आहे. महा�मे हो. मला त�ही अशी श�� �ा क� �यामळे मला ु ु
जीवजतं आिण पश प�ी यांची भाषा समज शकेल.’ू ू ू

योगी महाराजांनी आपले दो�ही हात आकाशा�या िदशेने वर उचलले. मग ते 
�हणाले, ‘तझी इ�छा पण� होवो. जा तला ती श�� �णाचाही वेळ न लागता �ा� ु ू ु
होईल. मा� एक गो� ल�ात ठेव. �या िदवशी हे गिपत त �कट करशील �या ु ू
िदवशी आकाशातन एक लाल साप येईल आिण तो तला दशं करील. मग त ू ु ू
मरण पावशील.' असे बोलन ते योगीमहाराज िनघन गेले. राजकमार �स�न ू ू ु
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एक लंगडा मंगळा परीचा एक तकडा आप�या त�डात घेऊन आप�या ु ु ु
िबळाकडे जात होता. दसरा मंगळा �या�या त�डातील तो तकडा काढन ु ु ूु
घे�याचा �य�न करीत होता. ते�हा तो लंगडा मंगळा �हणत होता, ‘भै�या, मला ु
लंगडयाला त का हैराण करतोस ? जा. राजा�या भटारखा�यात जा. ितथे ् ू

‘त�ही मला जीवदान िदले. आपली आ�ा पाळणे हा माझा धम� आहे. आपण ु
जे काही �हणाल तसेच होईल.'

िदवसामागन िदवस जात होते. राजकमार आिण राजकमारी आता ल�नाला ू ु ु
यो�य झाली होती. राजा�या मनात िवचार येत होते,‘मला कणी मलगा नाही. मी ु ु
मे�यानंतर मा�या या रा�या�या उ�रािधकारी कोण होणार ? मा�या एकल�या ु
एक मलीचे ल�न या तेज�वी राजकमाराशी मी क�न िदले तर काय नकसान ु ु ु
होणार आहे ? मी मे�यानंतर तोच या रा�या�या उ�रािधकारी होईल.'

राजाने दस� या िदवशी आप�या मनातील िवचार �या राजकमाराला ुु
सांिगतला. राजकमार राजाला विडलांसमान मानीत होता. �यामळे राजा�या ु ु
िवचाराचा अवमान कर�याची �याला इ�छा न�हती. तो �हणाला,

राजकमाराचे उ�र ऐकन राजा अ�यतं �स�न झाला. �याने राजपरोिहताला ु ू ु
बोलािवले आिण ल�नाचा शभ मह�त� काढ�याचा ह�कम केला. �यानंतर ल�नाची ु ु ू
तयारी स� झाली. दशेोदशेी�या पाह��यांना आमं�णे पाठिव�यात आली. ु
ठर�या�माणे राजकमार आिण राजकमारी यांचे ल�न मोठया धामधमीने झाले. ्ु ु ु
या ल�नसमारभंाला दशेोदशेीचे आिण परदशेाचे शेकडो राजेमहाराजे आले 
होते. सवा�नी वधवराला आशीवा�द िदले. या िनिम�ाने राजाने सवा�ना एक मोठी ू
मेजवानी िदली. इतर राजे लोकांबरोबर राजकमारही प�ं�त जेवायला बसला. ु
चांदी�या ताटात नाना त� हेची प�वा�ने वाढली जात होती. सगळे लोक 
जेवणाचा आनंद मनसो� लटीत होते इत�यात �या राजकमाराची ��ी ु ु
आप�या ताटात खाली जिमनीवर गेली. ितथे दोन मंगळे आपापसात बोलत ु
होते :

िच�ाने परत राजवाडयात आला.्
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अ�नाचे ढीग पडले आहेत.'
लगेच तो दसरा मंगळा भटारखा�याकडे धावत िनघाला. राजकमाराला ु ुु

मंग�यांचा तो सवंाद ऐकन हस आले. तो पोट धरध�न हसला. राजकमारा�या ु ू ू ु
आसपास जे लोक बसले होते �यांनी राजकमाराला हसताना पािहले आिण ु
�यांना आ�य� वाटले. राजाला ते राजकमाराचे वागणे अयो�य वाटले. �याने ु
राजकमाराला िवचारले, ‘मला, तला कशामळे हस आले ते आ�हाला तरी सांग.’ु ु ु ु ू

राजकमार मोठया सकंटात पडला. योगी महाराजांनी िदलेली सचना �याला ्ु ू
आठवत होती. ‘गिपत �कट होताच आकाशातन लाल साप येऊन तला दशं ु ू ु
करील.'

परतं ते रह�य तो �या राजवाडयात िकती िदवस लपवन ठेवणार होता? ्ु ू
�याला नाहीतर �या राजवाडयात सखाने व चैनीने कसे रहाता येणार होते? ही ् ु
प�रि�थती �याचा छळ करीत होती. एके िदवशी �याने राजकमारीला सांिगतले, ु

‘मा�या हस�याचे कारण िवचा�न त�ही लोक मा�या म�यला आमं�ण दते ु ृ ू
आहात. जर आपणा सवा�ची हीच इ�छा असेल तर काही िदवसांची मला सवड 
�ा.'

राजाने राजकमाराला दहा िदवसांची मदत िदली. िचतंातर होऊन ु ु ु
राजकमार इकडे ितकडे भटकत रािहला. एके िदवशी भटकत भटकत ु
राजकमार एका ज�े�या िठकाणी आला. �या ज�ेत िनरिनरा�या त� हे�या ु

राजकमाराने काहीच उ�र िदले नाही. �यानंतर राजाने राजकमारीलाही ु ु
राजकमार कसा अचानक हसत होता ती गो� सांिगतली. राजकमारीने आप�या ु ु
पतीला �या�या हस�याचे कारण िवचारले. राजकमाराने आप�या प�नी�या ु
आ�हाकडेही दल�� केले. �यामळे राजा आिण राजकमारी�या मनात सशंय ु ुु
िनमा�ण झाला. राजकमारा�या हस�यात कोणते तरी रह�य आहे आिण ु
राजकमार ते रह�य कणाला सांगत नाही असे �यांना वाट लागले. �याचा ु ु ू
प�रणाम असा झाला क� �या िदवसापासन तो राजा आिण ती राजकमारी ू ु
�याला ह�ाने तो का हसत होता हे िवचा� लागली.
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‘मेजवानी�या िदवशी दोन मंग�यांना मी आपापसात बोलताना ऐकलेले ु
होते. ते�हा मला अचानक हस आले होते. योगी महाराजांमळे पशप�यांची भाषा ू ु ु
जाण�याची श�� मला �ा� झाली आहे.’

राजकमाराने घोडयाची खप सेवा केली. दहा िदवसानंतर घोडा टणटणीत ्ु ू ु ु
झाला. एक तलवार घेऊन राजकमार �या घोडयावर �वार झाला आिण तो ्ु
राजा आिण राजकमारीला �हणाला, ु

व�त, पश, प�ी िवक�यासाठी ठेवलेले होते. �याम�ये एक खंगलेला अश� ू ू
असा घोडा होता.�याला कोणीही िवकत घेत न�हता. घोडयाला पहाताच ्
राजकमाराने ओळखले क� हा पखं असलेला घोडा आहे आिण तो आकाशात ु
उड शकतो. �याने ताबडतोब �या घोडयाला िवकत घेतले आिण �याला तो ्ू
राजवाडयात घेऊन आला.्

तो घोडा राजकमाराला �हणाला, ‘त माझी सेवा कर. मी तला ��येक ु ू ु
सकंटातन वाचवीन.'ू

राजकमार एवढे बोलला नाही तोच सगळे आकाश लाल लाल झाले. ु
जोरजोराने वार ेवाह� लागले. वीज गज�ना क� लागली. �याच वेळी आकाशात 
एक भयानक लाल साप िदस लागला. तो राजकमाराला दशं कर�यासाठी ू ु
आपला फणा उभा�न येत होता. राजकमाराने घोडयाला टांग मारली. तो घोडा ्ु
राजकमाराला आप�या पाठीवर घेऊन आकाशात उडाला. िकतीतरी काळ ु
राजकमार आिण नाग यां�याम�ये भयकंर य� झाले. शेवटी राजकमाराने ु ु ु
तलवारी�या एका झट�याने �या नागाचे डोके उडवले. आकाशातन र�ाचे थ�ब ू
आिण सापा�या शरीराचे तकडे खाली प�वीवर पड लागले. राजा आिण ु ृ ू
राजकमारी हा सव� �कार आ�य�चिकत होऊन पहात रािहली. ु

सापाला मार�यानंतर तो पखंवाला घोडा राजकमाराला घेऊन मोठया ्ु
वेगाने सम� ओलांडन पलीकडे जात होता. ते�हा तो खप थकला. एका रमणीय ु ू ू
तलावा�या काठावर तो उतरला आिण ितथेच बेश� होऊन जिमनीवर ु
कोसळला. तो राजकमाराला �हणाला,ु
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दस� या वेळी स�ा राजकमाराने प� यांचे कपडे उचलले आिण जोरजोराने तो ु ुु
धाव लागला. लाखो वेळा प� यांनी ओरडन सांिगतले तरी राजकमाराने मागे ू ू ु
वळन पािहले नाही. राजकमाराचा पाठलाग करीत �या प� या एका सदंर ू ु ु
राजवाडयात येऊन पोच�या. हा प� यांचा राजवाडा होता. राजकमार �या ् ु
राजवाडयात दडन रािहला. प� यांनी �याला खप शोधले. पण तो �यांना ् ू ू
सापडला नाही. ते�हा प� यां�या राणीने �याला �मा केली आिण आपले कपडे 
�या�याकडे मािगतले. आप�याला �मा केली आहे हे पाह�न राजकमार बाहेर ु

‘अर ेएक राजकमारा, हे कपडे स�ा घेऊन जा. इकडे पहा. या कपडयांकडे ्ु ु
वळन तर पहा.’ राजकमाराने पाठीमागे वळन पािहले. �याच वेळी तो जळन ू ु ू ू
भ�म झाला.�याचा आ�मा मा� आकाशात उडत रािहला. ते�हा कामधेनने ू
�याला आप�या त�डात पकडला आिण आप�या श��ने ितने �या 
राजकमाराला िजवतं केले. ती राजकमाराला �हणाली, ‘प� यांनी सांिगतले ु ु
�हणन कधी मागे वळन पाह� नये.’ू ू

‘ मी प�कळ थकलो आहे, राजकमार ! एक मिहना मी याच अव�थेम�ये ु ु
राहीन, मी धडधाकट होईन ते�हा तला पनः त�या रा�यात घेऊन जाईन. एक ु ु ु
मिह�या�या आत जर त�यावर कोणते सकंट कोसळले तर माझी बहीण ु
कामधेन तझे र�ण करील. ‘ू ु

तलावा�या जवळच कामधेन चरत होती. राजकमाराने इकडे ितकडे पािहले ू ु
आिण तलावा�या दि�ण िदशेकडे तो जाऊ लागला. कामधेनने �याला ू
थांबव�याचा �य�न केला. ती �हणाली, ‘ितकडे जाऊ नकोस, राजकमारा.'ु

राजकमाराने ित�या �हण�याकडे ल� िदले नाही. तो ितकडेच चालत ु
रािहला. थोडे अतंर चालन गे�यावर राजकमाराने पािहले क� तलावाम�ये ू ु
अनेक सदंर सदंर प� या आघंोळ करीत हो�या. �यांचे कपडे तलावा�या काठावर ु ु
पडलेले होते. राजकमाराला गमंत कर�याची ह��क� आली. �याने प� यांचे ते ु
कपडे उचलले आिण तो पळ लागला. प� यांची एक राणी होती. ितने कपडे ू
घेऊन पळन जाताना राजकमाराला पािहले. ितने आरडाओरडा स� केला. ू ु ु
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आला आिण �याने �या प� यांना �यांचे कपडे परत िदले.

प� यां�या राणीने मि�छ�त पडले�या �या घोडयावर तलावातील पाणी ्ू
िशपंडले. घोडा थरथरला आिण टणटणीत होऊन उभा रािहला. राजकमाराने ु ु ु
परीराणीला ध�यवाद िदले आिण घोडयावर �वार होऊन �याने �याला टांग ्
मारली. तो पखंवाला घोडा राजकमाराला घेऊन राजवाडयात आला. ्ु
राजवाडयात सगळे लोक रडत होते. राजा आिण राजकमारी आपण उगीचच ् ु
ह� धरला �हणन प�ाताप करीत होती. �यांनी राजकमाराला �या घोडयासह ्ू ु
राजवाडयात �वेश करताना पािहले. �यां�या आनंदाला पारावार रािहला नाही. ्
धावत पढे जाऊन राजाने राजकमाराला आिलंगन िदले आिण राजकमारीने ु ु ु
�या�या पायावर लोटांगण घालन घेतले आिण ती �याची �मा माग लागली. ू ू
�यानंतर तो राजकमार �या राजवाडयात आनंदाने राह� लागला. ्ु

काही िदवसानंतर राजाने स�ंयास घेतला आिण �या राजकमाराला ु
आप�या रा�याचा उ�रािधकारी केला. राजाला पाहताना राजकमाराला ु
आप�या बापाची आिण ित�ही भावांची आठवण होत असे. �याना भेटायला तो 
अधीर झाला.

प� यां�या राणीने राजकमाराला �या राजवाडयात नाना त� हेने जेवण िदले. ्ु
जेवण झा�यावर राजकमार जायला िनघाला ते�हा ती प� यांची राणी �याला ु
�हणाली, ‘त�यावर कोणतेही सकंट आले तरी त माझी आठवण कर. मी त�या ु ू ु
मदतीला धावन येईन.’ू

मग काय ? राजा�या थाटामाटात राजकमार आप�या बापाला भेटायला ु
�या�या रा�यात गेला. राजकमारी स�ा �या�याबरोबर होती. �या रा�यातील ु ु

प� यांचा पाह�णचार घेऊन राजकमार �या तलावा�या काठावर बेश� ु ु
पडले�या घोडयाजवळ आला. �याने प� यां�या राणीची आठवण केली. �याच ्
�णाला प� यांची राणी �या�या पढयात येऊन उभी रािहली. राजकमार ्ु ु
�हणाला, ‘मा�या घोडयाला आ�ाच या �णाला धडधाकट कर. मला लवकर ्
�वरनेे घरी जायचे आहे.’
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‘ मा�या बापाचे रा�य पव� जसे होते तसेच पनः क�न द.े'ू ु

सगळी ि�थती बदलन गेली होती. �याचा नबाप िभकेकंगाल झाला होता. ू
�या�या ित�ही भावांनी रा�या�या सव�नाश केला होता. आता ते ितघेही मजरी ु
क�न आपले पोट भरत होते. �यांची ती क�ण अव�था पाह�न राजकमाराला ु
दया आली. �याच �णाला �याने परीराणीची आठवण केली. परीराणी �या�या 
पढयात येऊन उभी रािहली. राजकमार ितला �हणाला,्ु ु

(�. �ी. ने�रकर : मॉ�रशस�या लोककथा)

परीराणीने आप�या िद�य श��ने राजकमारा�या बापाचे रा�य पव� जसे ु ू
होते तसे क�न िदले. हा �णात झालेला चम�कार पाह�न राजाने आिण �या 
ित�ही राजकमारांनी धाकटया राजकमाराची �मा मािगतली. धाकटया ् ्ु ु
राजकमाराने सवा�ना �ेमाने आिलंगन िदले. �यानंतर धाकटा राजप� आपली ु ु
राणी आिण सै�य घेऊन आप�या रा�यात परत आला आिण िचरकाल 
आनंदाने रा�य क� लागला. 
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5.22. AjagarBaaqQcaa_ gaaeVo5.22. AjagarBaaqQcaa_ gaaeVo

‘ मग तला काय पसतं आहे ? ‘ु

5.22. AjagarBaaqQcaa_ gaaeVo
(उझबेिक�तानची लोककथा)

एक होता अजगरभाई नावाचा माणस. नावासारखाच तो स�त होता. ू ु
पाळ�यातस�ा �यानं कधी हातपाय हालिवले नसावेत; �हणन आई-बापांनी ु ू
�याच ंते नाव ठेवलं असाव.ं �याला काम �हणन नको असे. �याची अशी गो� ू
सांगतात क� एकदा तो एका बोरी�या झाडाखाली झोपला असताना झाडावरनं 
एक िपकलेलं टपोर ंबोर खाली पडलं. ते अगदी हातापाशीच पडलं होतं. पण 
हात उचलावा कणी, बोर �याव ंकणी ; अन त�डात टाकाव ंकणी ? �याच वेळी ्ु ु ु
कणी एक घोडे�वार ितकडन चालला होता. याला झाडाखाली झोपलेला बघन ु ू ू
तो थांबला. अजगरभाईनं �याला मानेनं ’इकडं ये’ �हणन बोलावलं. �वाराला ू
वाटलं, तो आजारी पडलाय वाटतं, �हणन तो घोडयाव�न उतरला आिण ् ्ू
�या�यापाशी गेला. िवचारलं, ‘काय र ेबाबा, काय झालंय तला ? मा�या जोगतं ् ु
काही काम असलं तर सांग. ‘ अजगरभाई �हणाला, ‘तम�या जागेतच काम ु
आहे. हे बोर एवढं उचलन मा�या त�डात टाका. ‘�वार चिकतच झाला. तो ू
तसाच माग ं िफरला अन घोडयावर �वार होऊन िनघन गेला. अजगरभाई ् ् ू
�हणतो, ‘काय आळशी माणस हा ! ‘ गो� खरी क� खोटी दवे जाणे; पण असा हा ू
अजगरभाई होता !

जगंलात एक जोगी राहत होता. एकदा अजगरभाईशी �याची गाठ पडली. 
भाई जोगीला �हणाला, ‘काय हो, दवेा�या घरी सय� असनस�ा अधंार ?’ू ू ु

जो�यानं िवचारलं,‘ का र ेबाबा, काय झालं ? ‘
भाई �हणाला, ‘बघा ना, मला इतकं झकास पोट आहे, इतक� झकास भक ू

आहे, अन अस ंअसनस�ा मी भकेनं मराव ं? हे आप�याला नाही बवा पसतं !’् ू ु ु ु
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‘मग मेहनत-मजरी कर, काम कर, भरले तझ ंपोट. स�ीचा िनयमच असा ु ु ृ
आहे क� आपण काम कराव,ं आिण पोटभर खाव.ं’

भाई �हणाला, ‘हा िनयम चक�चा आहे. मेहनत करावी हे मला कबल नाही. ु ू
पण तरी पोट भरलं पािहजे; �हणन जोगी बवा, मला अस ंवरदान �ा, क� मेहनत ू ु
न करता माझ ंपोट भरले !’

आिण �याच �णी वीज चमकली. �याची ती इ�छा पण� झाली.पाहतो तो पोट ू
कठाय ? पोटा�या जागी फ� खबदाडीसारखा खडडा पडलेला होता. ‘अर े्ु
दवेा, हे काय झालं ? माझ ंपोट कठं गेलं ?‘ पोटािशवाय मला अजगर �हणन ु ू

म�यरा� झाली. आकाशात ढग जमा झाले. पावसाचे थ�ब पड लागले. वारा ू
जोरजोरानं वाह� लागला. अजगरभाईला वाटलं,क� आता िवजे�या चमका 
होतील. एवढयात अचानक �या�या पोटात शळ उठला. पोटात इत�या कळा ् ू
येऊ लाग�या क� �याला दसर ंकाही सचेचना. एकसारखा पोट चोळीत �हण ु ूु
लागला,‘मरो हे पोट ! दवेा, काढन घे हे पोट ! ’ू

‘ माझी पिहली इ�छा-‘ �णभर थांबन अजगरभाई �हणाला, ‘पिहली इ�छा ू
पोट भराव ंअशी आहे.‘ थोडा वेळ थांबन तो �हणाला, ‘ माझी दसरी इ�छा - पोट ू ु
परपेर भराव ंअशी आहे. अन ितसरी इ�छा‘, तो खप िवचार क�न �हणाला, ्ु ू ू
पोट भराव ंही आहे. ’

जोगी �हणाला, ‘ठीक आहे. त�या या ित�ही इ�छा प� या होतील. ’ु ु

जोगी �हणाला, ‘आज म�यरा�ी वादळ होईल अन िवजा चमकतील. �या ्
वेळी जर त उघडया आभाळाखाली उताणा पडन राहाशील तर िवजे�या तीन ्ू ू
चमका� यांनी त�या तीन इ�छा प� या होतील. बोल, त�या काय तीन इ�छा ु ु ु
आहेत ? ’

‘पोट भ�न खाव ंहे आप�याला आवडतं !’

खष होऊन अजगरभाई घरी आला. रा�ी घरा�या अगंणात तो जिमनीला ू
पाठ लावन अन आकाशाकडे त�ड वर क�न पडला. झोप येऊ नये �हणन ्ू ू
वरचेवर पाप�या बोटांनी उचकटत रािहला.
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कोण ओळखणार ? पोट, पोट पािहजे, मला म�त मो�ं पोट पािहजे ! तो ओरडत 
सटला.ु

आता �याला भान आलं. तीन वरदानं परी झाली आिण िमळालं तर काहीच ु
नाही. भकेजलेलं पोट होतं तसचं रािहलं ! ु

जोगीबवाचा �याला राग आला. रा�ीचाच तो �या�याकडे जायला िनघाला. ु
चालण ंनकोस ंवाटत होतं; पण रागाचा जोर �यापे�ा मोठा होता. �हणन इ�छा ू
नसताना तो चालत जगंलात गेला. जगंलात�या वाटेवर �याला लांडगा भेटला. 
�याच ंशरीर सकन हाडांचा सापळा बनलं होतं.ु ू

लांडगा �हणाला, ‘ कठं चाललास ? ‘ु
‘जोगीबाबाला भेटायला. ‘
‘कशासाठी ?
‘िवचारायला क� दवेानं मला पोट िदलंय , भक िदलीय अन पोटाला अन ् ् ्ू

भकेला परिव�याइतकं खायला का तो दते नाही ? मेहनत केली तरच खायला ु ु
िमळाव ंअस ंका �हणन ? ‘ू

आिण �याच �णी वीज दस� यांदा चमकली. �याची ही दसरी इ�छा परी ुु ु
झाली. पनः पोट आलं. ते पव�पे�ा खप मोठं, सम�ा�या पा�यातन बेट हळहळ ु ू ू ु ू ू ू
वर याव ंतस ंते हळहळ वर आलं. नगा� यासारखं पोट ! �या�या पोटापढं खालचे ू ू ु
पाय िदसेनासे झाले. �यानं उभ ंराह�याचा �य�न केला; पण जमेना. पोटाचा 
डेराच एवढा मोठा होता. ‘अर,े एवढं मोठं पोट घेऊन काय क�? माझ ंपव� जेवढं ू
होतं तेवढंच पोट अस द.े  ‘ �याच �णी वीज चमकली आिण �याची ही ितसरी ू
इ�छा पण� झाली. पव�सारखं पोट आलं.ू ू

लांडगा �हणाला, ‘मेहनत केली क� पोट भरतं अस ंकणी सांिगतलं ? त ु ू
मेहनत करीत नाहीस �हणन तझ ंपोट भरत नाही ना ? पण मी मेहनत करतो ू ु
तरी माझ ंपोट कठं भरतं ? िकती जरी खा�लं तरी भकेची वखवख काही थांबत ु ु
नाही. माझ ं शरीर िदवस�िदवस सकत चाललंय, हा मी नसता हाडांचा सापळा ु ु
रािहलोय बघ. त जोगीकडं जातो आहेस तर �याला मा�या वतीनंही िवचार, क� ् ू
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अजगरभाई �हणाला, ‘ठीक आहे, ‘अस ं�हणन तो प�हा चालला. थोडया ्ू ु
अतंरावर �याला एक सफरचदंाच ंझाड लागलं. झाडावर िपकलेली फळं बघन ू
अजगरभाई मनात �हणाला, ‘अहाहा, काय छान सफरचदं आहेत ! बघताच 
खावीशी वाटतात.’

हे ऐकन झाड �हणालं, ‘ मग खा ना भाई ! तला नको कणी �हटलंय ?’्ू ु ु
भाई �हणाला, ‘पण ती तोडायची मेहनत कणी करावी ? आयती त�डात ु

पडली तर खाईन ! ‘
‘अस ं? तर मग उघड त�ड.‘ अजगरभाईनं त�ड आ केलं आिण �या�या 

त�डात एक सफरचदं येऊन पडलं. भाईनं बचक क�न �याचा चावा घेतला 
आिण लगेच थ थ थ करीत �यानं ते थंकन टाकलं. झाडाकडं वळन तो �हणाला, ू ू ू ु ू ू
‘हे काय सफ रचदं आहे क� अफच ंब�ड ? िकती कड कड जहर आहे ! ‘ू ू ू

हे ऐकन झाडानं दःखानं उसासा टाकला आिण ते �हणालं, ‘इतक� फळं ू ु
लागतात; पण कोणी माझी फळं चाखतस�ा नाही. भाई, त जोगीकडं ु ू
चाललायस तर जरा मा�या वतीनं �याला िवचार, क� काय केलं �हणजे माझी 
फळं गोड होतील ?’

‘बर ं आहे‘, अस ं �हणन अजगरभाई पढं चालला. पढं वाटेत नदी ू ु ु
लागली.अजगरभाई नदीत पाऊल टाकताच पा�या�या आतन आवाज आला, ू
‘अजगरभाई, कठं चाललात ?ु

काय खा�लं तर माझ ंपोट भरले ?’

‘जोगीबाबाला भेटायला ! त कोण आहेस ?’ू
‘मी मासा आहे. गेली सात वष� माझ ंत�ड अस ंआ वासलेलं रािहलं आहे. 

काही के�या बदं होत नाही. जोगीबाबाला जरा याच ंकारण िवचाराल का ?’
‘िवचारीन’ अस ं�हणन अजगरभाई पढं चालला.ू ु
यावेळी पहाटेचे तार े चमकायला लागले होते. जोगीबाबा �या �काशात 

आपली चार हात लांब पोथी पढं घेऊन वाचीत बसला होता. अजगरभाई ु
गे�याबरोबर �याला तडातडा बोल लागला. ‘जोगी होऊन त�ही माझी चे�ा ू ु
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‘इ�छा न�हे, माझा हा िस�ांत आहे ! आिण िस�ा�त �हटला, �हणजे ितथं 
तडजोड नाही ! ‘

अजगरभाई �हणाला, ‘भेटला एक मासा. सात वष� झाली, �याच ं त�ड 
फाट�यासारखं उघडंच रािहलंय; िमटतच नाही. �याच ंकाय कारण ? ‘्

‘थांबा, वाटेत भेटले�या आणखी ितघांचे �� आहेत. �यांची उ�र ं�ा. ‘ 
जोगी �हणाला, ‘िवचार.कोण कोण भेटलं ? ‘

हसन जोगी �हणाला, ‘त सपंलास तरी धन सपं नये, अ ं ? हे बरोबर ू ू ू
बोललास!’

जोगीनं िवचारलं, ‘खरीखरी �हणजे ?ु

‘ मला लखपती करा. मला इतकं धन �ा क� रोज सात वेळा जरी मी जेवलो, 
तरी ते सपंणार नाही. बस�या बस�या अन पड�या-पड�या मला खायला ्
िमळाव.ं’

खरीखरी �हणजे कसलीही मेहनत न करता माझ ंपोट भरपर भरले अशी !ु ू

‘हो हो, खा�लं तरी सपंणार नाही इतकं ! मी सपंलो तरी धन सपं नये ! ’ू

बोलता बोलता जोगी िवचार क� लागला. मग �हणाला, ‘ठीक आहे, होईल 
त�या िस�ांता�माण ं! आता जा. ‘ु

केलीत ? अशी वरदानं कधी कणी िदली आहेत ? आता खरीखरी वरदानं �ाल ु ु
तरच इथन उठेन ! ‘ू

जोगी �हणाला, ‘अजनही मेहनत न करता पोट भराव ंअशी तझी इ�छा ू ु
आहे?’

जोगी �हणाला, ‘ मग तच सांग, मी काय क�?’ू

जोगी �हणाला, ‘खायचा पदाथ� समजन �यानं एक बह�मोल िहरा िगळलाय. ्ू
तो िहरा �या�या घशात अडकलाय. तो जर �या�या घशातन िनघाला तर �याच ंू
त�ड िमटेल. ह,ं दसर ंकाय ? ‘ु

अजगर �हणाला, ‘दसर ंभेटलं एक सफरचदंाच ंझाड. �याची फळ कड-कड ू ूु

‘खात रािहलं तरी सपंणार नाही इतकं धन दऊे ? ’
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भाई �हणाला, ‘बाबा �हणाला, त खाऊचा पदाथ� समजन एक अितशय ू ू
मोलाचा िहरा िगळलायस. तो घशातन काढला तर तझ ंत�ड िमटेल. ’् ू ु

वाटेत ते सफरचदंाच ंझाड भेटलं. ‘अजगरभाई, जोगीबाबा काय �हणाला ?’

अजगरभाईच ंकाम सपंलं. तो घराकडं परत वळला. वाटेत नदी लागली. 
नदीत�या माशानं िवचारलं, ‘अजगरभाई, जोगीबाबा काय �हणाला ? ’

अजगर �हणाला, ‘जोगीनं मला त सपंलास, तरी धन सपंणार नाही इतकं ू
धन िवनामेहनत �ायच ंकबल केलंय. मला काय करायचा तो िहरा ? ‘ अस ं्ू
�हणन तो पढं चाल लागला.ू ु ू

हे ऐकन मासा �हणाला, ‘ मग अजगरभाई, त�ही काढा ना तो मोलाचा िहरा ू ु
बाहेर ! ’

मासा �हणाला, ‘भाई, तो फार मोलाचा िहरा आहे �हणता, तर तो िहरा 
त�हीच �या ना, तमच ंज�माच ंदा�र�य िमटेल ! ‘ु ु

अजगरानं िवचारलं, ‘काय खा�लं पािहजे ? ’

जोगी �हणाला, ‘�या झाडा�या मळाशी सो�या�या मोहोरांनी भरलेले सात ु
हडें परलेले आहेत. �या ��यामळं �याची फळं कड-कड होतात. हां आता ु ु ू ू
आणखी काही ? ’

जोगी �हणाला, ‘तो जे खायला पािहजे, ते खात नाही ! ’

जहर �हणन िबचार ंरडत होतं. �यानं िवचारलंय काय केलं तर माझी कड फळं ू ू
गोड होतील ? ’

‘हां, वाटेत मला एक लांडगा भेटला होता. तो �हणत होता, िकती खा�लं तरी 
आपलं पोट काही भरत नाही, सारखी वखवख कायम असते. �यामळं मी ु
हाडकळा बनत चाललोय. �याच ंकाय कारण ? ’ु

जोगी �हणाला, ‘�याला �हणाव,ं त कोणातरी आळशी ल��ाचा घास ू
घेतलास तर तझा रोग जाईल. ’ु

अजगरभाई �हणाला, ‘शीः , त�या घाणेरडया घशात मी हात घाल ? आिण ्ु ू
ती मेहेनत कणी करावी ? ’ु
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मग वाटेत तो लांडगा भेटला. जोगीबाबा काय �हणाला, अस ं �यानंही 
िवचारलं. अजगरभाई �हणाला, ‘हे बघ, जोगीबाबा काय �हणाला ते मी तला ु
सांगेन. पण मग मला त अस ंकर, तस ंकर अस ंकाही सांगता कामा नये. �या ू
माशाला अन �या झाडाला जोगीबाबाची उ�र ं सांिगतली, तर ते मलाच ्
सांगतात क� त एवढं आमच ंकाम कर, त एवढं आमच ंकाम कर ! काम करायच ंू ू
असतं तर जोगीबाबाकडं गेलो असतो कशाला ? मी मा�या पोटाक�रता काम 
करणार नाही तर दस� याच ंक� काय ? काम न करता आपलं पोटं भरले पािहजे ु
असा माझा िस�ांत आहे ! ’

अजगर �हणाला, ‘हडें काढायचे �हणजे उकरा-उकरी करायला पािहजे. ती 
कणी करावी ? जोगीबाबा �हणालाय काही मेहनत न करता त सपंलास तरी धन ु ू
सपंणार नाही इतकं धन तला दतेो ! ‘ तझे हडें मला नकोत ! ‘ अस ं�हणन तो पढं ु ु ू ु
चाल लागला.ू

झाड गयावया क�न �हणालं, ‘ मग तेवढे हडें काढन टाका ना, अजगरभाई ! ू
सो�या�या मोहोरा त�हाला िमळतील अन तमच ं दा�र�य ज�मभराच ं दर ्ु ु ् ू
होईल.’

अजगरभाई �हणाला, ‘जोगी बाबा �हणजे जोगीबाबाच आहे. दस� याची चे�ा ु
करायला �याला काही वाटत नाही. तझा �� िवचारताच तो �हणाला, क� ु
लांड�यानं जे खायला पािहजे ते तो खात नाही �हणन तो असा भकेजलेला ू ु
राहतो अन हाडकळा बनत चाललाय ! ’् ्ु

अजगरभाई �हणाला,‘जोगीबाबानं सांिगतलं क�, त�या मळाशी सो�या�या ु ु
मोहोरांचे सात हडें परलेले आहेत �हणन तझी फळं कड झाली आहेत. ’ु ू ु ू

लांडगा �हणाला, ‘पण एवढं बोलायच ं कारणच काय, अजगरभाई ? 
जोगीबाबानं मा�यासाठी काय सांिगतलंय तेवढं सांग, �हणजे झालं. मी काही ्
तला काम करायला सांगणार नाही ! ’ु

‘ मग मी काय खा�लं पािहजे अस ं�यानं सांिगतलं ? उ�सकतेनं लांड�यानं ु
िवचारलं.
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अजगरभाई हसत हसत �हणाला, ‘जो�यानं सांिगतलं कोणा आळशी 
लो�ाचा एक घास क�न खा�ला तर तो चांगला ध�-प� होईल ! ु

लांडगा अजगरभाई�या अिधक जवळ जाऊन कोणा आळशी ल��ाचा एक 
घास करायचा अस ं�हणाला ? काम न करता पड�या पड�या पोट भराव ं
�हणणा� या आळसट�याचा ? ‘ु

अजगरभाई रागानं �हणाला, ‘पनः पनः काय िवचारतोस ? एकदा सांिगतलं ु ु
ना ? पनः तेच तेच बोल�याची मेहनत मला करायला लाव नकोस‘, अस ं�हणन ु ू ू
तो पढं िनघाला तोच-ु

(भाऊ धमा�िधकारी : दशेोदशेी�या लोककथा (भाग ७))

‘आता िवचार�याची गरजच नाही‘ अस ं�हणन लांड�यानं अजगरभाईवर ू
झडप घातली आिण आप�या जबडयानं �यानं �या�या पोटाचा लचकाच ्
तोडला. अजगरभाईची पोट भर�याची िचतंा कायमची िमटली !! 
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5.23. maaNaUsa Jaalaa Ajagar5.23. maaNaUsa Jaalaa Ajagar5.23. maaNaUsa Jaalaa Ajagar
(िनकोबारची लोककथा)

खप खप वषा�पव� काही माणसे �यां�या वािष�क महो�सवासाठी (कन येनसे) ू ू ू ु
लागणारी फळे आिण भाजी काढ�यासाठी अर�यात गेली होती. परती�या 
मागा�वर जगंलातन माग��मण करताना �यांना तहान लागली आिण ते सव�जण ू
नारळाचे पाणी िप�यासाठी थांबले. �यां�यातील एकजण झाडावर चढला आिण 
�याने नारळ काढन ते खाली टाकले. तहान पण�पणे शमेपय�त ते भरपर नारळ-ू ू ू
पाणी �यायले.

नारळ काढ�यासाठी वर चढलेला माणस बराच वेळेपय�त जे�हा खाली ू
उतरला नाही, ते�हा �या�या सहका� यांना काळजी वाटली. �यांनी �याला हाक 
मारली ’ताबडतोब खाली ये.’ आप�याला िनघायचे आहे. वर चढलेला माणस ू
उतरला, ’त�ही सगळे घरी जा मी परवापय�त घरी येणार नाही.’ अशा�कार ेते ु
सगळे �याला जगंलात सोडन आप�या घरी परतले.ू

काही काळ �याने अितशय िचतंाम� आिण िबनधा�त असले आय�य ु ु
भोगले. �याला आप�या पोटाभोवती चरबी वाढवन खप मोठे पोट असलेला ू ू
ढेरपोटया �हायचे होते �हणन गोडपेय आिण नारळा�या झाडाची कोवळी पाने ् ू
खाऊन तो राह� लागला. लवकरच �या�या पोटाभोवती चरबी खप वाढली. परतं ू ु
इिव नावा�या िपशा�चाने केले�या जादमळे �याचे एका अजगरात �पांतर ुू
झाले. दस� या िदवशी बाज�या खेडेगावातील एक बाई झाडा�या िचकामधन ू ूु
तंतमय पदाथ� काढीत होती. ते�हा नागमोडी चालणारा आडदांड ित�या नजरसे ू
पडला. �या�या शेपटामळे ित�या तो ल�ात आला. �याचे �व�प काय भयकंर ु
होते ! तो आता मानवी शरीरधारी रािहला न�हता तर अजगर झाला होता. 
सग�या माणसांनी भीती आिण उरात ध�स झा�याने िकंका�या ठोक�या.
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अजगरा�या पोटात अडकले�या ि�यां�या हातात �वयपंाक घरातील मोठे 
चाक होते. �या चाकनी अजगाराचे पोट फाडन �या ि�या बाहेर आ�या.ू ू ू

तो िपशा�च द� आ�मा असेल या िवचाराने �या सवा�नी पळन जा�यासाठी ूु
घरातन उडया मार�या परतं दद�वाने ते थेट अजगरा�या त�डात जाऊन पडले ्ू ु ु
आिण �याने �यांना िगळन टाकले. पढे घडलेली गो� खप मनोरजंक होती.ू ु ू

आताशा �या अजगराचे एकच काम असते आिण ते �हणजे सय� आिण च�ं ू
यांना अधनमधन िगळणे. यामळे सय��हणे होत असतात. आिण माणसे ू ू ु ू
अजनही �या अजगराला घाबरत असतात. कारण �यांना �याची ती जनी ू ु
�ासदायक गो� आठवत असते.

(सदंभ� : िनकोबार�या लोककथा)

ितथे उभे असले�या लोकांनी जे�हा हे पािहले, �या सवा�चा भयाने थरकाप 
उडाला आिण �यांनी भीतीने आरो�या ठोक�या. िजवाची काळजी करीत ते 
सगळे ितथन पळाले. शेवटी जखमी झालेला आिण घाबरलेला तो अजगर ू
जगंलात गेला आिण ��ीआड झाला.
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5.24. jaaducaa Aarsaa5.24. jaaducaa Aarsaa

राजा - ‘बरोबर आहे तझ ं�हणण,ं राणी �हायला काही राजघरा�यातच ज�म ु
घेतला पािहजे अस ंनाही. राणी �हायला राणीचे गण अगंी असले पािहजेत. राणी ु
�पवान तर पािहजेच, पण गणांनी थोर असली पािहजे. �वभावानं शांत, ु
�ीमंतीनं न चढणारी, स�ेनं उ�म� न होणारी, सवा�शी िमळन िमसळन ू ू

एक होता राजा. त�ण आिण दखेणा. आप�या �जेवर �याच ं�ेम होतं; अन ्
�जेचहंी �या�यावर �ेम होतं. तो रा�यकारभार उ�म रीतीनं करायचा. 
�याया�या बाबतीत तो डाव-ंउजव,ं जवळचा-परका अस ंबघायचा नाही. सवा�ना 
सारखा �याय �ायचा. कणावरही अ�याय करायचा नाही. पण अजन �याच ंु ू
ल�न झालं न�हतं; कारण �या�या मनाजोगी राणी �याला िमळत न�हती.

राजा हसन �हणायचा, ‘राणी काय ज�माला येते ? बनते ! ’ू

राजानं िवचारलं, ‘राजकमारीच फ� राणी बन शकते कां ? ’ु ू

राजा या वेळी हजामत क�न �यायला बसला होता. �धानजी गे�यावर 
�हावीबवा �हणाला,‘महाराज, �धानज�नी ऐकलेलं सांिगतलं. मी मला ु
समजलेलं सांग ? ’ू

राजा-‘तला काय समजलंय ? ’्ु
�हावी - ‘हेच क� राजकमारीबरोबर राजाच ंल�न �हायच ंअसा िनयम असता ु

तर आतापय�त िकतीतरी राजकमार कवारच रािहले असते. ’ु ु

�धान �हणाला, ‘अस ं तर आतापय�त आ�ही ऐकत आलोय अन बघत ् ्
आलोय.‘

5.24. jaaducaa Aarsaa

म�य �धान सांगे, ‘ महाराज,आता राणी आणा ! ’ु

�धान �हणे, ‘अगदी खर,ं मग एखादी राजकमारी पसतं करा अन बनवा ना ्ु
ितला राणी ! ’

राजा यावर काही बोलला नाही.
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थोडयाच वेळात बातमी सगळीकडं पसरली क� राजकमारी नसलेलीस�ा ् ु ु
राणी हो�या�या परी�ेत दाखल होऊ शकते. मग काय ? मोठे-मोठे अमीर 

लोकांनी िवचारलं, ‘�हणजे ?

आता ‘�हावी �हणजे गो�ीवे�हाळ. चालतं बोलतं वत�मानप�. �या�या 
पोटात पडलेली बातमी गावभर �हायचीच. तशी ही बातमी हां हां �हणता गावभर 
पसरली - राजाला ल�नासाठी मलगी पाहायचीय. लोकांना वाटलं, राजा ल�न ु
करणार ते राजकमारीशीच. पण �हावीबवा �हणाले, छेः छेः राजकमारी नसली ु ु ु
तरी चालेल ! ‘

लोकांनी िवचारले, ‘परी�ा ? परी�ा कसली ? ‘

राजा �हणाला, ‘अव�य जा, तला हे काम सोपवलं.’ु

�हावी �हणाला, ‘जगात िकतीतरी मली आहेत. ��येक�ला कदािचत ु
राजाशी ल�न करायची इ�छा असेल ; पण सग�याच काही राजाशी ल�न 
कर�या�या लायक��या असत नाहीत. �हणन लायक कोण आहे याची परी�ा ू
करावी लागणारच क� नाही ? तशा परी�ेत जी उतरले ती राजाची राणी होऊ 
शकेल. ‘ 

‘छेः छेः, महाराज �वतः कसे सगळीकडे जातील ? �यांना िततका वेळ तरी 
कठं आहे ? परी�ा कर�याच ंकाम मा�याकडं आहे. मी परी�ा करीन अन जी ्ु
मा�या परी�ेला उतरले ितला घेऊन मी महाराजांकडं जाईन. ’

�हावी �हणाला, ‘�हणजे कणाचीही मलगी चालेल; पण ती राजा�या परी�ेत ु ु
उतरली पािहजे ! ‘

वागणारी, गोड आिण दयाळ असली पािहजे. ’ू

हा �हावी राजा�या िव�ासातला होता हे लोकांना माहीत होतं. रोज�या रोज 
तो राजा�या डो�याला हात लावतो अन डो�यावरनं श� िफरवतो, तो ्
राजा�या िव�ासाला पा� असणारच !

�हावीबवा चतर होते. राजा�या मनची गो� �यांना चटकन समजली. ते ु ु
एकदम �हणाले, ‘ महाराज, आपली परवानगी असेल तर मी अशी मलगी शोध?’ु ू
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उमराव, सरदार-सेनापती, शेठ-सावकार आपाप�या मली घेऊन ु
�हावीबवांकडं येऊ लागले अन �याची खशामत क� लागले. ��येकजण �हण ्ु ु ू
लागला, ‘बघा, मा�या मलीत राणी हो�याचे सगळे गण आहेत. ‘ु ु

��येकाला �हावी कोप� यात ठेवलेला आरसा दाखवन सांगे, ‘हा माझा ू
आरसा, जे सांगेल, ते खर.ं हा जादचा आरसा आहे. राणी हो�याचे गण मी ुू
सांिगतले तसे असणारी जी असेल, ितलाच या आरशात आपलं त�ड बघता 
येईल. ित�यात जर का थोडीस�ा उणीव असेल तर आरशात बिघत�याबरोबर ु
ितच ंत�ड काळं-िठ�कर पडेल अन ते कायमच ंकाळंच राहील. अशी आहे या ्
आरशाची जाद ! ‘ू

हो, ‘आरसा ितच ंत�ड कायमच ंकाळं करील. ‘

��येकजण �हणत असे, ‘�हावीबवा, माझी मलगी अगदी अ�शीच आहे हो ! ‘ु ु

हे ऐकन सगळे िवचारात पडत. कोणी-कोणी मली राणी हो�याची इ�छा ू ु
करणा� या हो�या, �या नटन-थटन आपलं �प आप�या आरशात �याहाळन ू ू ू
पाहत अन आपणच खष होत. पण �हा�याचा आरसा काय दाखवील ? ह,ं  हा ् ू
�हा�याचा आरसा फोडनच टाकला पािहजेच; नाही तर �हा�याशी लाडी-गोडी ू
लावली पािहजे.

लगेच �यां�या मनात येई, ‘पहा, राणी हो�या�या आशेनं हे कसले वाईट 
िवचार आप�या मनात येतात ! आपण नाही राणी �हायला लायक. 
�हावीबवां�या आरशात आपलं त�ड काळं िदसणार अन ते कायमच ंकाळं ्ु
राहील.‘ आरशात त�ड बघ�याचा धसकाच �यांनी घेतला.

�हावी �हणाला, राणी होणारी मलगी �पानं दखेणी तर हवीच; पण नसतं ु ु
�प नको, गणानंस�ा उंच असलेली हवी. ती �वभावानं शांत,�ीमंतीनं न ु ु
चढणारी, स�ेनं उ�म� न होणारी,सवा�शी िमळणारी-िमसळणारी, गोड अन ्
दयाळ अशी हवी. अशी जी शरीरानं, मनानं श�, िन�पाप, सरळ, िनद�ष असेल, ू ु
ितलाच राजा वरील. ’

‘कायम काळं पडेल? ‘
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�हावीबवा सांगायचे, ‘या, राणी बनायची परी�ा �ा. सधंी सोड नका.’ पण ु ू
कोणी आलं नाही. मग ते शहर सोडन खेडया-पाडयात शोध �यायला िनघाले. ् ्ू
घोडयावर �वार होऊन िफ� लागले. सग�या रा�यात ही बातमी पसरली. ्
�हावीबवा गाव�या मिखयाकडं म�काम टाक�त अन �यां�याकडं मलीची ्ु ु ु ु
चौकशी करीत. ‘आहे कणी तम�या पाह�यात राजाची राणी �हायला लायक ु ु
अशी सदंर, चांग�या �वभावाची, िवनयी आिण परोपकारी मलगी ? ‘ कोणी ु ु
सांगे,अमक मलगी चांगली आहे. तर दसरा �या मली�या िव�� सांगे. असा ु ु ुु
शोध करीत गावोगाव �हावी दरबारी लवाजमा घेऊन िफ� लागला.

िफरता िफरता एका ड�गराळ भागात ते गेले. अलीकडे ड�गर, पलीकडं 
ड�गर, मध�या दरीत लहान-लहान ओढे आिण िहरवी िहरवी शेतं. िजकडं 
ितकडं म�ढरांचे कळप चरत असलेले.

एका गावात �यांना बातमी लागली क� िब� धनगराची पोरगी �पाली चांगली 
दखेणी आहे आिण गणी आहे. �यां�या �यां�याकडं चौकशी केली, �यांच ं�यांच ंु
ित�यािवषयी चांगलंच मत िदसन आलं. मा� ितला िलिहता वाचता येत न�हतं. ू
पण राजा�या अटीत िलहायला-वाचायला ये�याची अट न�हती. �हणन ू
�हावीबवानं �पालीला बघायच ं ठरवलं.ु

�हावीबवा िजकडं �पाली गे�याच ंित�या बापानं सांिगतलं �या िदशेकडं ु
गेले. वाटेतली झाडी पार क�न ते ड�गर चढायला लागले. चढता चढता �यांना 

�पाली�या घरी गेले तर समजलं, ती रानात ड�गरावर म�ढर ंचरायला घेऊन 
गेली आहे. �पाली�या बापाला �हावीबवा भेटले आिण �याला मलीब�ल ु ु
िवचारलं, तर तो �हणाला, ‘आ�ही जगंलची माणस,ं तम�या राजाला कशी हो ु
पसतं पडणार ? माझी मलगी वयात आलीय, मी ित�यासाठी चांगला नवराही ु
बघतोय. पण ितला पािहजे खप कमाई करणारा, सवा�वर �ेम करणारा, नडेल-ू
अडेल�या उपयोगी पडणारा. असा खेडयात कसा िमळायचा, याचा मलाही घोर ्
लागलाय. पण ही मलगी माझी �वतः�या मनानं चालणारी, फार शहाणी अशी ु
आहे. दवेाची कपा असेल तर िमळेल ितला लायक नवरा ! ‘ृ
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डो�यांवर हाताचा पजंा ठेवन मलगी कठं िदसते का ते बघ लागले, तो ू ु ु ू
�यां�या कानांवर धनगरी गा�याचे गोड सर पडले. ते �या मलीचेच आहेत हे ू ु
जाणन �हावीबवा पढं गेले, ते�हा एका खडकावर एक ग�हाळी रगंाची, सोनेरी ू ु ु
लांबसडक केसांची मलगी हातात लांबशी काठी घेऊन आप�याशीच गाण ंु
�हणत बसलेली िदसली. ितच ं �प बघताच �हावीबवा हरखले. ती नसती ु ु
सदंरच न�हती; तर ित�या चेह� यावर एक �कारचा गोडवा होता, िनभ�यता ु
होती. जण वनसदंरीची लाडक� मलगीच.ू ु ु

धाप लागली. मधेच थोडा वेळ बसले. मग उठन परत वर चालले. एक�कडन ू ू
म�ढरांचा ‘ब� ब�‘ आवाज �यां�या कानी आला. �या आवाजा�या रोखानं ते 
चालले. तर म�ढरांचा एक कळप चरत असलेला �यांना िदसला.

�हावीबवांना बघन ितनं आपलं गाण ंथांबिवलं; पण ती दचकली नाही िकंवा ु ू
बजली नाही. हा कोण नवीन अनोळखी माणस येत आहे ते ती पाह� लागली. ु ू
ित�या अगंावरचे कपडे िठगळं लावलेले ; पण नीटनेटके अन �व�छ अस�याच ं्
�हावीबवां�या बारीक नजरलेा आढळलं.ु

‘कोण बाबा त�ही ? इकडं कठं आलात ? ितनं सहज चौकस भावानं ु ु
िवचारलं. ित�या आवाजात �पेरी घटेंचा मधर नाद होता. िवचार�यात िवनय ु
होता, अग�य होतं. ितचे डोळे �व�छ सरोवरासारखे िनम�ळ होते, टपोर ेहोते.

�हावीबवा ित�या ��ाला उ�र �ायच ं िवसरले अन ित�याकडे बघत ्ु
रािहले. ते�हा ितनं पनः िवचारलं, ‘बाबा, ड�गर चढन इतकं वर आलात, दमला ु ू
असाल, नाही ? या इथं खडकावर बसा जरा. पाणी आणन दऊे ? ‘ू

�हावीबवा आप�या मनात या सदंर मलीवर जर राणीचा पोशाख चढवला ु ु ु
तर ही कशी िदसेल, याच ंिच� बघ�यातच गतंले होते. �यांनाही खर ं�हणजे ु
आता भक लागली होती. भानावर येऊन ते �हणाले,‘बसतो, बसतो. पाणी ू
आणतेस ? आण जा. ‘

�पाली झटकन झ� याकडं पळत गेली. जाताना जण ती नाचतच जात आहे ू
अस ं�हावीबवांना वाटलं. येतांना ितनं एक मोठा झाडां�या पानांचा �ोण बनवन ु ू
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ितचे हे श�द ऐकन या मलीला ब�ीही चांगली आहे हे �हावीबवां�या ल�ात ू ु ु ु
आलं. ते �हणाले, ‘नाही मली, मी थ�ा नाही करीत, खरचं सांगतो. मलगी ु ु
राजाचीच पािहजे, सरदाराची िकंवा शेट सावकाराचीच पाहजे, अस ं नाही. 
कणाची दखेील मलगी राजाला चालेल. पण ती आम�या पारखीला उतरली ु ु
पािहजे. ती नसती सदंर असन उपयोगी नाही; गणांनीदखेील चांगली पािहजे ु ु ू ु
त�यासारखी ! ‘ु

‘ मला भेटायला ? ‘ ितनं आप�या कमानदार भवया आ�या�नं उंचावन ु ू
िवचारलं.

‘थोडी-थोडी दोघ ं िमळन घेऊ; अन मग पाणी �या. ‘ अस ं �हणन ितनं ्ू ू
आपली आणलेली िशदोरी सोडली आिण आपण थोडं घेऊन उरलेलं 
�हावीबवांना िदलं. ितची ही मायाळ वागणक बघन �हावीबवांच ं मन भ�न आलं.ु ू ू ू ु

खाऊन झा�यावर �हावीबवांनी ते झ� याच ंथंडगार, गोड पाणी �ोणातन ु ू
त�डात घेतलं आिण �यांच ंमन कस ंथंड झालं. मग ते ितला �हणाले, ‘�पाली, 
तला भेटायलाच मी गावातनं इकडं वर चढन आलो. ’ु ू

‘हो, तला भेटायला. मी आम�या राजाला राणी शोध�या�या कामिगरीवर ु
िनघालोय. गावोगाव िफरलो अन इथं आज आलो. इथं कळलं क� िब� ्
धनगरची मलगी �पाली राणी �हाय�या लायक�ची आहे; �हणन तला बघायला ु ू ु
वर आलो. ‘

�यात पाणी भ�न घेऊन आली. �हणाली, ‘बसा बाबा, आपण भाकर खाऊ या.’

�पाली हसायला लागली. �हणाली, ‘राजाला राणी ? अन इथं ड�गरात ? ‘ ्
ितला ही थ�ाच वाटली.

‘भाकर ? ती आणलेली भाकर मला दऊेन तला काय उरणार बये ? ‘ु

‘ड�गरात, राना-वनात, िमळेल ितथं,‘ �हावीबवा �हणाले, ‘आम�या राजाला ु
राणी पािहजे ती �याला शोभेल अशी, �हणन शोधतोय.‘ ू

‘बाबा, माझी थ�ा केली तर चालेल; पण आप�या राजाची नका ह ंथ�ा 
क�!’
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�पाली �हणाली, ‘ मी कशी येऊ ? माझे आई-बाबा नेतील, तर येईन ! ‘

रानावनात म�ढरामाग ंभटकणा� या या मलीचे ते श�द ऐकन �हावीबवा तर ु ू ु
चिकतच झाले. ते ितला �हणाले, ‘अस ंपव� कणीस�ा बोललं न�हतं. मली, ू ु ु ु
तला आरशानं पसतं केली. त मा�याबरोबर राजा�या राजधानीला येशील ? ‘ु ू

�हावीबवा �हणाले, ‘नाही बेटी, मा�या राजाला फसवन वाटेल ती मलगी ु ू ु
बायको �हणन �या�या ग�यात घाल�याइतका मी मख� नाही क� बेईमान पण ू ू
नाही. हा बघ, एक जादचा आरसा मा�यापाशी आहे. या आरशात आपलं त�ड ू
बघ�याची एकाही राजा�या, सरदारा�या िकंवा मोठया मोठयां�या मल�नी ् ् ु
िहमंत केली नाही. कारण या आरशात बघणार ंमाणस वाईट गणांच ंअसलं, क� ू ु
�याच ंत�ड हा आरसा लगेच काळं क�न दाखिवतो; अन मग ते �या मलीच ंकाळं ् ु
त�ड ज�मभर तसचं काळं राहातं. �याला �याला आपलं मन, आपले गण ु
कळतात ना ? �हणन कणीही मलगी आतापय�त या आरशात आपलं त�ड ू ु ु
पाहायला धजलीच नाही. तझीस�ा पारख मी या आरशातच करणार आहे.ु ु

�पाली �हणाली, ‘एवढं �यात घाबर�यासारखं काय आहे ? आपण जसे 
अस, तसे िदस. मी चांगली असेन तर तमचा जादचा आरसा काय मला वाईट ू ू ु ू
दाखवील ? आिण मी वाईट अस�याच ं आरशानं दाखवलं तर छानच होईल क�. 
माझ ंमला आपण कसे आहो, ते कळेल अन चांगलं होता येईल. आरसा थोडाच ्
मला चांगलं िकंवा वाईट करणार आहे ? मीच मला चांगलं वाईट करणारी नाही 
कां ? ’

�पाली ऐकत रािहली. मग �हणाली, ‘गणांनी अन मा�यासारखी ? माझे गण ्ु ु
एवढयात काय पारखलेत ? मला तमची कागदावरची अ�र ंवाचता येत नाहीत, ् ु
मला िलिहता येत नाही. मला हे आभाळ वाचता येतं, हे ड�गराच ंअन रानावनाच ं्
प�तक वाचता येतं, मला मा�या म�ढरांशी बोलता येतं. तम�या राजा�या ु ु
शहरात या सग�याचा काय उपयोग ? राजानं त�हाला पारख कर�याच ंकाम ु
िदलंय; चांगली पारख करता क� ! राजाला फसवता काय ? ’

अस ं�हणन �हावीबवांनी तो आरसा बाहेर काढला.ू ु
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ठर�या�माणे ितस� या िदवशी �पालीला आिण ित�या आई-बाबांना 
राजवाडयात �हावीबवांनी नेलं. �यां�या िदमतीला िदलेला माणस आद�या ् ु ू
िदवशीच िनघन गेला होता. राजवाडयात जाताना �पालीला �हावीबवांनी ्ू ु
चांगले कपडे घालायला िदले. �या कपडयांत ती अिधकच सदंर िदस लागली.ु ू

�हावीबवा याही ित�या उ�रानं खष झाले. ते दोघे म�ढरांना घेऊन गावाकडं ु ू
परतले. ित�या घरी आ�यावर �हावीबवा ित�या आई-बाबांशी बोलले आिण ु
दस� या िदवशी �या सवा�ना घेऊन ते राजधानीला आले.ु

राजा �हणाला, ‘पाह�न ठरव ! ‘ू
�हावीबवांनी धनगरा�या कटंबाला राजधानीतच शहरा�या एका टोकाला ु ु ु

असले�या एका घरात ठेवलं आिण सांिगतलं, क� दोन िदवसांनी राजेसाहेबांना 
दाखवायला ितला �यायच.ं तोवर सवा�नी शहरभर िफराव,ं शहर बघन �याव ंू
अस ं�हावीबवा �हणाले. दस� या िदवशी �यांना शहरात िफर�यासाठी मदतीला ु ु
�हावीबवांनी एक माणस पाठवन िदला. तो माणस सतत दोन िदवस ु ू ू ू
�यां�याबरोबर रािहला.

दरबारात सव� मंडळी जमली. राजा आप�या िसहंासनावर येऊन बसला. 
िब� धनगराला एका चांग�या आसनावर बसिव�यात आलं. �पाली आिण 
ितची आई वर स�जात पड�ाआड बसले.

�हावीबवांनी राजाला जस ंघडलं, तस ंसार ंसांिगतलं. मलगी �पा-गणांनी ु ु ु
उ�म, फ� उणीव िश�णाची. मलीला िलिहता वाचता येत नाही ! अशी राणी ु
चालेल ?

जमलेले सरदार-उमराव , शेठ सावकार राजानं कशासाठी आप�याला 
बोलावलं आहे, ते ऐक�यासाठी उ�सक होऊन बसले होते. राजा आप�या ु
िसहंासनाव�न उठन सवा�ना उ�ेशन �हणाला, ‘या रा�याला आता राणीची ू ू
गरज आहे. ती राणी या रा�यातील सवा�ना आवडेल; �पानं, गणानं, आप�या ु
वागणक�नं सवा�ना पसतं पडेल अशीच असली पािहजे. मा�या लोकांना मा�या ु
राणीब�लस�ा �ेम वाटलं पािहजे. अशी मलगी बघ�याच ं काम आ�ही आजच ु ु
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राजा �हणाला, ‘आ�हाला �या कसोटीची काही गरज वाटत नाही. पण 
सवा�ना �याय सारखा, �हणन मी ती मा�य करतो. ितच ं�प या आरशात िदस ू ू
द.े‘ 

राजानं �पालीची पारख कधी अन कठं केली ? राजधानीत�या घरात ् ु
�यांना शहर दाखवणारा वाटाडया �हणन तोच तर रािहला होता ! जादचा ् ू ू
आरसा हा खर ेतर साधासधा आरसाच होता. सजाण िनवडीच ंकाम �यामळे ु ु ु
सा�य झालं होतं.

(भाऊ धमा�िधकारी : दशेोदशेी�या लोककथा (भाग ७))

पर ंकेलं आहे. आ�ही मलगी पसतं कर�या�या काही कसोटया योज�या हो�या. ्ु ु
�या सव� कसोटयांतन ही मलगी उतरली आहे हे सांग�यास मला आनंद ् ू ु
वाटतो... ’

�पाली गौरपव�क खाली उतरली. आिण िब� धनगरानं ितचा हात राजा�या ू
हातात िदला. दोन िदवसांनी मोठया धामधमीनं �पालीशी राजाच ं ल�न झालं ् ु
आिण �पाली राणी झाली.

इत�यात �हावीबवा उठन उभे रािहले. ते �हणाले, ‘नाही नाही, महाराज, ु ू
एक आणखी कसोटी रािहली आहे. या आम�या जाद�या आरशात ितचा चेहरा ू
िदसला पािहजे. मनानं अन वागणक�नं जर ती शभंर गणी असली तर हा आरसा ् ु ु
ितला चमकदार दाखवील.तशी ती नसली तर ितच ंत�ड यात काळं िदसेल अन ्
ते कायमच ंकाळं राहील, अस ंआ�ही सग�या मल�ना सांगत आलोय. ते�हा ही ु
एक कसोटी ितनं िदलीच पािहजे. ’

स�जा�या बरोबर समोर आरसा ठेव�यात आला आिण पडदा बाजला ू
सा�न �पाली �या आरशासमोर उभी रािहली. ितच ं�ितिबबं आरशात पडलेलं 
सवा�नी पािहल. ितच ंच�ंांसारखं उजळ अन दखेण ं�प बघन सव� जमले�या ् ू
लोकां�या त�डन आपोआप श�द िनघाले... ‘आम�या राणीचा जय होवो !‘ू
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फार पव� िमल�दपर येथे राजा िव�ाधर रा�य करीत होता. �या�या रा�यात ू ू
महादवेशा�ी �हणन एक �ा�ण राहत होता. �याला चार मलगे होते. ू ु
िव�ा�यास कर�यासाठी चौघेजण परदशेी गेले. िश�ण�म सपंवन ते घरी ू
आले. िकरकोळ आजाराचे िनिम� होऊन महादवेशा�ी मरण पावले. �यांची 
प�नी �यां�याबरोबर सती गेली.

 आई विडलां�या प�ात या �यवहारश�य पिंडतांना �यां�या भाऊबदंानी ू
लबाडले. घरात खा�याची पचंाईत झा�यामळे ते आप�या मामाकडे जाऊन ु ु
पोहचले. या कफ�लक भा�यांना कोणी मानाने वागिवना. सव�जण �यां�याकडे 
आि�त �हणन पाहत असत. �यांचा पदोपदी अपमान करत. �यामळे कंटाळन ू ु ू
गेलेला मोठा भाऊ आप�या तीन भावांना �हणाला, ‘बधंनंो,असे लािजरवाणे ू
िजणे जग�यापे�ा आपण सवा�नी सरळ आ�मह�या करावी अस ंमाझ ंमत आहे.‘

ते�हा दसरा भाऊ �हणाला, ‘दादा, त ह�शार आहेस, तरी असे कसे ूु
बोलतोस? सपं�ी कधी घरी राहते का ? �या चचंल ल�मीसाठी इतके िनराश 
होणे यो�य नाही. ते�हा आपण असे काही तरी क� या क�,�यामळे आपले नाव ु
अजरामर होईल. 

थोर�या भावाने कोणतेही हाड िमळा�यास �यावर मांस उ�प�न कर�याची 

ते�हा दस� या भावाचे बोलणे सवा�ना पटले. मग िवचारांती असे ठरले क�, ु
��येकाने िनरिनरा�या वाटेने दर जायचे आिण प�र�माने एखादी अलौिकक ू
िव�ा सपंादन क�न सहा मिह�यांनी ठरले�या िठकाणी एक� जमायचे. 
ठर�या�माणे ��येकजण आपाप�या वाटेने िनघाले. सहा मिहने भराभर िनघन ू
गेले. ठर�या िदवशी चौघेजण �याच िठकाणी जमले.

(वेताळ पचंिवशी)

5.25. 5.25. 5.25. vyavaharSaUnya vyavaharSaUnya vyavaharSaUnya pppaaa/// iiiDDDtttaaa
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(लोकसािह�य : य.च.म.म� िव�ापीठ, नािशक)ु

चौघांनी आपाप�या िव�ेची मािहती पर�परांना सांिगतली. आपली कला 
िकतपत सा�य झाली आहे याचा अदंाज घे�यासाठी ते एका जगंलात िशरले. 
एका िठकाणी काही हाडे पडली होती. �थम थोरला बधं पढे झाला. �याने ू ु
आप�या िव�ाश��ने हाडावर मांस िनमा�ण केले. दस� याने �या मांसावर ु
कातडी चढवली. ितस� याने आप�या िव�ाश��ने �या �ा�याचे अवयव िनमा�ण 
केले. तेथे िसहंाची भ�य आकती तयार झाली. ितघांची िव�ा प�रपण� झालेली ृ ू
आहे असे िस� झाले. चौ�याने समोर िसहं आहे हे ल�ात न घेता �या आकतीत ृ
‘�ाण’ ओतला. �याबरोबर िसहं िजवतं झाला आिण �याने �या चौघांनाही 
खाऊन टाकले.

एवढे सांगन वेताळ �हणाला, ‘िव�मा, या चौघा भावांत अपराधी कोण ?’ू

िव�ा िमळिवली होती. दस� या भावाने हाड व मांस िमळा�यास �यावर यो�य ते ु
कातडे उ�प�न कर�याचे �ान िमळिवले होते. ितस� याने हाड-मांस-कातडी 
अस�यानंतर �या �ा�याचे इतर अवयव िनमा�ण कर�याचे �ान सपंादन केले 
होते. चौ�याने कोण�याही मत दहेांत �ाण घाल�याचे �ान िमळिवले होते.ृ

राजा िव�माचे हे उ�र ऐकतांच वेताळ परत �मशानांतील झाडावर जाऊन 
बसला. िव�माने परत �याला झाडाव�न खाली काढले व खां�ावर टाकन ू
चाल लागला.ते�हा वेताळ �हणाला,‘राजा त खरोखरच ह�शार आहेस.’ तरी पण ू ू
तझी करमणक �हावी �हणन मी तला आणखी एक कथा सांगतो.ु ू ू ु

िव�म �हणाला, ‘वेताळा,चौथा भाऊ खरा अपराधी आहे. कारण �यानेच या 
मत दहेात �ाण ओतला. इतर ितघांना मांस,कातडी व अवयव तयार होईपय�त ृ
हा �ाणी कोण आहे याची क�पना न�हती. पण चौ�याचे तसे न�हते. �याला 
समोर िसहं िदसत असनही �याने िसहंा�या शरीरांत �ाण ओतला. ते�हा या ू
चौघां�या म�यला जबाबदार धाकटा बधंच ठरतो.ृ ू ू
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5.26. isa/h AaiNa baEla5.26. isa/h AaiNa baEla
(वेताळ पचंिवशी)

‘एका िसहंाची एका बैलाशी जानी दो�ती झाली होती. एका लबाड 
को��ाला ती पाहवली नाही. आपला द� कावेबाज हेत साध�याक�रता �याने ूु
�यां�या मै�ीत िव�न आणलं, कस ंते ऐका. ‘ िव�णशमा� �हणाले. ु

5.26. isa/h AaiNa baEla

एकदा हा वध�मान यमने�या काठावर असले�या मथरलेा �यापार ु ु
कर�यासाठी िनघाला. दोन बैलांनी ओढ�या जाणा� या अनेक बैलगाडयांत ्
िकंमती माल लादन �यानं ��थान ठेवलं. एका बैलगाडीला जोडले�या दोन ू
उ�म बैलांची नावे होती नंिदक आिण सजंीवक. दोघा बैलांची उ�म काळजी 

दि�ण दशेात आहे एक नगर. मिहलादपा नावाच.ं ितथं आहेत खप ूु
बागबगीचे, दवेळं, राजवाडे आिण इतर सा� या सखसोयी. नगरात राहात होता ु
एक �यापारी. वध�मान �याच ंनाव. वध�मान केवळ �ीमंतच होता अस ंन�हे, तर 
स�णी आिण उदारही होता. पैसा सहजग�या कसा िमळवावा हे जस ं�याला ु
माहीत होतं, त�तच तो शहाणपणानं कसा खच� करावा हेही �याला अवगत होतं. 

वध�मान नेहमीच �हणे, ‘पैसा खप िमळवावा आिण खप खच� करावा. चांग�या ू ू
टाक�त खप पाणी येत रािहलं पािहजे आिण �याला बाहेर जायची वाटही ू
असायला हवी. �यापा� याच ंआय�यही असचं असायला हव.ं �यापारी कधी ु
एकाच जागी अडखळलेला नसावा, चौफेर ल� असणारा असावा ! 
माणसाळवले�या ह�ीकडन दसर े ह�ी पकडवणा� या माणसा�माण ं �यानं ू ु
आप�या जवळ�या पैशा�या मदतीनं आणखी पैसा िमळवावा. न वापरलेला 
पैसा हा केवळ ओ�यासारखा. जवळचा पैसा वापरणारा माणस हा पाठीव�न ू
सोनं वाह�न नेणा� या गाढवासारखा आिण दस� यांक�रता आपला पैसा राखन ूु
ठेवणा� या मखा�सारखा समजावा.’ू
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दवैयोगाने सजंीवक बरा झाला. हळहळ तो इकडे-ितकडे िफ� लागला. ू ू
थोडयाच िदवसात,अर�यातील �या िठकाणाह�न यमना वाहत होती �या जागी ् ु
सजंीवक येऊन पोहोचला. ितथे असणा� या िहर�या, कोव�या गवताचा खराक ु
तो मनसो� घेऊ लागला आिण चैत�य आणणार ेयमनेचे पाणी िपऊन आनंदात ु
काल�मणा क� लागला.

�याच अर�यात िपगंळक नावाचा िसहं-को�हे आिण इतर �ाणी �ा आप�या 
आि�त मंडळ�सह राहात होता. एके िदवशी िपगंळक यमना काठावर पाणी ु

घेतली जात अस�यामळं ते अगदी प� िदसत असत, जण पांढर ेढगच ! िशवाय ु ु ू
�यां�या ग�यात सो�या�या घटंा बांधले�या हो�या. ते दोघे चाल लागले क� �या ू
घटंा मंजळ आवाज करीत. सरते शेवटी तो कािफला सव� �कारची झाडं-झडप ंु ु ु
असले�या आिण व�य �ापदांनी �यापले�या यमने�या काठी असणा� या एका ु
अर�यात येऊन ठेपला. इथं, पावसानं झाले�या िचखलात, सजंीवकाचा पाय 
घसरला आिण घोटा दखाव�यामळं तो मटकन खाली बसला. घडलेली ुु
हिकगत गाडीवानानं वध�मानाला सांिगतली. दयाळ वध�मानाला फार वाईट ू
वाटलं. आप�या सा� या लवाज�यासह तो पाच रा�ी ितथं थांबला आिण �यानं 
सजंीवकाला औषधोपचार करवला. पण काही उपयोग झाला नाही. वध�मानला 
मथरलेा तातडीनं पोहोचायलाच हव ं होतं. �हणन गाडीवानाला आिण एका ु ू
नोकराला भरपर दाणापाणी आिण पैसा दऊेन सजंीवका�या जवळ राहावयास ू
सांिगतलं आिण तो �हणाला,‘सजंीवकाची उ�म काळजी �या आिण तो बरा 
झा�यावर मा�याकडं घेऊन या. पण दद�वानं जर काही िवपरीत घडलं तर ु
�याची उव��रत �यव�था उ�म�र�या क�न परता.’ वध�मान मग मथरलेा िनघन ु ू
गेला. दस� याच िदवशी माग ंठेवलेले ते दोन नोकर जगंलात राहावयास घाबरले. ु
सजंीवकाला मग �यांनी तसचं ितथं सोडन िदलं आिण आप�या मालकाला ू
मागा�तच गाठन �यांनी �याला सांिगतलं क�, सजंीवक मेला आिण �याची उ�म ू
�यव�था लावन ते �या�या सेवेला आले.ू

काही िदवसातच सजंीवक केवळ शकंरा�या नंदीएवढा िदस लागला; ू
इतकंच न�हे तर आनंदाने डरका�या फोडत तो ते अर�य दमदमव लागला !ूु ु
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िप�यासाठी आला असताना, सजंीवका�या डरका�या ऐकन भयभीत झाला. ू
एवढा भारद�त आवाज कणाचा असावा �ाची शहािनशा न करता, पाणी न ु
िपताच िपगंळक आप�या वडा�या झाडाजवळील गहेत परतला. जण काही ु ू
घडलंच नाही अशारीतीने घडले�या �सगंाबाबत िवचार करत िपगंळक गहे�या ु
बाहेर उभा रािहला. सभोवताली �याचे सार े आि�त जमले. �याले�या 
अव�थेतही िपगंळक िसहं भ�य आिण �बाबदार िदसत होता. माणसा�या 
राजा�माणे जगंला�या राजाला िश�णाची, कपडयाची अथवा समारभंाची ्
ज�री नसते. कारण िनसगा�नेच �याला राजा केलेला असतो. �याच ंभोजन 
�हणजे ह�ीच ंमांस. िकतीही भकेलेला असला तरी तो गवत खायचा नाही.ु

‘दमनका,’ आप�या भावाला सबंोधत करटक को�हा �हणाला,‘राजे 
लोकां�या गो�ीत सामा�यांनी लडबड क� नये; तस ं के�यास अशा ु ू
चौकसपणाच ं फळ ता�काळ म�य हेच पदरात पडतं. पाचर उपट�या�या ृ ू
बाबतीत भलता चौकसपणा के�यामळं एका माकडाला �ाण गमवावे लागले ु
होते ! ‘ 

‘अस ंकस ंझालं ? ‘ दमनकानं िवचारलं.

िपगंळका�या अवतीभोवती जे आि�त उभे होते �यां�यात होते 
को�हे,करटक आिण दमनक. �यांचे वडील पव� िसहं महाराजांचे स�लागार ू
होते. िपगंळक यमनेवर गेला होता आिण पाणी न िपताच परतला होता हे, ु
दमनकानं पािहलं होतं �हणनच आप�या भावाला बाजला घेऊन तो ू ू
�हणाला,‘करटका,िपगंळक िसहं महाराज पाणी �यायला गेले खर,े पण पाणी न 
िपताच तातडीने परतले, अस ंका ? िशवाय ते असे उदासवाणे, ग�धळलेले का 
िदसतात बर ं?

‘सांगतो सार‘ं, करटक �हणाला आिण �यानं गो� सांगायला स�वात केली.ु

(लोकसािह�य : य.च.म.म� िव�ापीठ, नािशक)ु
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एक िसहं वन का, एक िसहं रण का

गढवाल �दशेात, कोणे एके काळी माधोिसहं �हणन एक पहेलवान होता. तो ू
खरोखरच िसहंासारखा िदसायचा आिण �याची कतीही िसहंासारखीच ृ
असायची. इतर सार े�या�यापढे को�हेच ! कालीकमाऊ म�ये �याने िक�येक ँु ु
लढाया लढ�या हो�या. �याची िहमं त आिण वीरता बघन इतर थ�क �हायचे. ू
�या�या िवरोधाम�ये जो कोणी असेल तो मग िगळन बसायचा ! गढवाल�या ू ू
वीरगीतांम�ये माधोिसहंाचे उ�लेख सतत येत असतात ! माधोिसहंा�या गावचे 
नाव ‘मलेथा‘असे होते.ितथे एक छोटा झरा होता. �या छोटया नदीशी अजनही ् ू
माधोिसहंाचे नाव जोडले गेले आहे. माधोिसहंाने जो �याग केला तो मा� अमर 
असाच �हणावा लागेल. मलेथा�या शेतातील िपकांवर आज दखेील �या�या 
�यागाची झळाळी आहे. सघंषा�त िवप�ीत माधोिसहंाचा फार मोठा आधार 
लोकांना वाटायचा !

मलेथा पासन थोडया अतंरावर एक नाला वहात होता. �या ना�यातन पाणी ्ू ू

(गढवाली लोककथा)

एक िसहं माधोिसहं, और िसहं काहे का ?
गढवाल �दशेातील व� एक� जमले �हणजे अजन दखेील माधोिसहंाची ृ ू

�यांना आठवण येते. माणस म�य� आहे. पण �याची आठवण, �याची कती मा� ृू
मरत नाही !

एकदा गढवालम�ये द�काळ पडला. वषा� ऋत सपंत आला तरी पाऊस ूु
पडला नाही. या द�काळानेच लोकांना �ाही भगवान क�न टाकले. �यांना ु
जगणे मि�कल झाले. सवा��या मनात जे एक होते ते �कट झाले. ते �हणजे ु
एखादा छोटासा झरा लागतो क� काय ते बघायचे ! अगोदरच गढवालची �या 
वेळची जमीन खरडबरड होती. �या जिमनीतन पीक तरी काय िनघणार ?ू

5.27. maaYaaeisa/h
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आणले तर ? तथािप हे काम सोपे न�हते. �या ना�यापासन गावापय�त पाणी ू
आणायचे �हणजे मोठेमोठे परातन दगड काढावे लागतील, कापावे लागतील, ु
खोदावे लागतील !

माधोिसहंाची कसोटी लागणार काय ? �याला हरावे लागणार काय ?

पढारी �हणन सग�यांना माधोिसहंाचीच आठवण झाली. माधोिसहंही पढे ु ू ु
झाला आिण सगळी श�� एकवटन तो कामाला लागला. मोठमोठे दगड ू
िछ�नीने तोडन पा�यासाठी तो माग� काढ लागला. रा�ंिदवस काम क�न ू ू
दखेील असा माग� िदसेना, सचेनाही ! तरीपण माधोिसहं िहमंत हरला नाही ! ु
आजवर �याला पराजय माहीत न�हता. मग इथेच तो कसा हरणार ? 

एक िदवस �याला �व�न पडले. �याची कलदवेता �या�या �व�नात आली. ु
माधोिसहंाने ित�यापढे सा�ांग नम�कार घातला. कलदवेता �हणाली, ु ु
‘माधोिसहं, त हे काम सग�यांसाठी करतो आहे. तला जर पराभव प�करायचा ू ु
नसेल तर आप�या मलाचा बळी द.े तरच पाणी लागेल.‘ु

‘दवेी,सग�यांबरोबरच मी आहे. आजवर माझी शारी�रक श�� कामी आली. 
आज मला �याह�न मोठया श��शी सामना करावा लागत आहे. त�या ् ु
मनासारखे होईल. तझा आशीवा�द मा� हवा ! ‘ु

सकाळ झाली. माधोिसहंाने आप�या मलाला हाक मारली. गावातील ु
सग�या लोकांना आप�या बरोबर घेतले. सग�यांना �याने आ�ासन िदले क�, 
आज पाणी येईलच !

सव� लोक िमळन कामाला लागले. �यात माधोिसहंाचा मलगा स�ा ! ू ु ु
माधोिसहंाची शारी�रक श�� कमी पडते क� काय असे �या�या मनात आले. 
असेल नसेल ते सव� धैय� एकवटन �याने आप�या काखेत लपिवलेले खडग ्ू
काढले. आप�या गोिजरवा�या मलाकडे एकदा पािहले. एक�कडे �याग आिण ु
कत��य, तर दसरीकडे मम�व, वा�स�य आिण थोडे दबळेपण !ु ु

दवेी अतंधा�न पावती !

माधोिसहंाने डोळे बदं केले. �या बदं डो�यातन �याला सव�� द�काळ ू ु
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(सदंभ� : गढवाली लोककथा)

सव�जण बघतच रािहले. �यांना काय िदसले ? िदसले क� माधोिसहंा�या 
मलाचे िशर अलीकडे अलीकडे सरकत आहे आिण पा�याचा झरा �या िशरा�या ु
मागोमाग येत आहे.

एक िसहं वनका,

एक िसहं माधोिसहं
और िसहं काहे का ?

िदसला. लहान लहान मलांची भकेली त�डे िदसली. सव� िवधवांचे चेहरहेी ु ु
िदसन गेले. अन ते खडग आपोआप लाड�या मला�या दहेातन आरपार गेले. ् ्ू ु ू

पा�याचा सकाळ झाला. शेतातील पडलेली िपके उभी झाली. मोहरीची ु
िपवळी फ ले भरभ�न आली आिण प�ांची िकलिबल िकलिबल...ु

एक िसहं रणका,
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6.1 ibarbalacaa_ iKacaDa_6.1 ibarbalacaa_ iKacaDa_6.1 ibarbalacaa_ iKacaDa_

�या गरीब माणसाने सांिगतले क�, त�याबाहेर एक िद�याचा खांब होता, मी 
पा�यात�या गारठयाकडे ल� जाऊ नये �हणन एकटक �या िद�याकडे पहात ् ू

अकबर �हणाला, "मला नाही वाटत पैशासाठी कणी माणस या त�यात रा� ु ू
काढील!"

िबरबलने उ�र िदले, "मी खा�ीने असा माणस शोधन काढीन."ू ू

भर थंडी�या िदवसात अकबर आिण िबरबल त�याभोवती फे� या मारत 
होते. िबरबल�या मनात िवचार आला क�, पैशासाठी माणस काहीही क� ू
शकतो. िबरबलने आप�या मनातले िवचार �य� त केले. अकबराने त�काळ 
�याचे बोट पकडले आिण त�यात�या पा�यात बडवले; िबरबलने चटकन ु
आपले बोट मागे घेतले, कारण त�यात�या थंड पा�याने ते गारठले होते. 

अकबरने िबरबला आ�हान िदले आिण �याने खरोखर असा माणस शोधन ू ू
काढला तर आपण �याला शभंर सो�या�या मोहरा ब�ीस दऊे, असे सांिगतले. 

िबरबलने खप शोध घेतला, अखेर �याला पैशाची अ�यतं िनकड असलेला ू
असा एक माणस भेटला क� जो हे िद�य करायला तयार झाला. ू

तो गरीब माणस त�यात उतरला. हा माणस आपले वचन खरोखर पण� ू ू ू
करतो क� नाही हे पाह�यासाठी अकबराने �या�यावर पाळत ठेव�याक�रता 
दोन पहारकेरी नेमले. 

दस� या िदवशी सकाळी ते पहारकेरी �या त�यात�या गरीब माणसाला ु
अकबराकडे घेऊन आले.अकबराने �या गरीब माणसाला िवचारले क�, त ू
खरोखर रा�भर �या त�यात होतास का? �या गरीब माणसाने उ�र िदले, 
'होय, आपण रा�भर त�यात रािहलो.' अकबराने �यावर �या गरीब माणसाला 
िवचारले, त कशी काय �या त�यात रा� काढली?ू
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दस� या िदवशी िबरबल दरबारात गेला नाही. राजाने वाट पािहली, अखेर ु
िबरबला�या घरी चौकशीसाठी नोकर पाठिवला. नोकर परत आला आिण �याने 
सांिगतले क� िखचडी िशज�यावर िबरबल दरबारात येईल. राजाने तासन तास 
�याची वाट पािहली पण िबरबल काही आला नाही. अखेर राजाने ठरिवले क� 
आपणच िबरबला�या घरी जावे आिण तो काय करतो आहे ते पहावे. 

रािहलो. अकबराने �या गरीब माणसाला ब�ीस िदले नाही; कारण अकबरा�या 
मते �या ग�रबाने िद�याची उ�णता िमळवली, आिण �हणन �याला थंडी वाजली ू
नाही.अखेर तो गरीब माणस िबरबलाकडे मदतीसाठी गेला. ू

राजाला �याची चक उमगली, आिण �याने �या गरीब माणसाला शभंर ू
मोहरांचे ब�ीस िदले. 

अकबर िबरबलाला �हणाला, जाळापासन एवढया उंचीवर भांडे ठेव�यावर ्ू
िखचडी कशी काय िशजेल?

िबरबल �हणाला, " अगदी याच प�तीने चांग�या फला�गभर अतंराव�न 
�या गरीब माणसाने खांबावर�या िद�यापासन ऊब िमळवली ना?"ू

(�ेन टॉिनक मािसक, मे २०१३)

राजाने पािहले, िबरबल जळ�या लाकडांसमोर जिमनीवर बसला होता, 
आिण िखचडीचे भांडे पाच फट उंचावर टांगलेले होते. राजाला आिण �या�या ू
नोकराला हसे आवरनेा. 
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िबरबलाने काठयांचा एक भारा आणवला. �या काठया �याने एकाच ् ्

6.2 cataur ibarbala

अकबर बादशहा�या पदरी अनेक सरदार होते. एका सरदाराला उंची दािगने 
घाल�याचा शौक होता. �या�या अगंावर नेहमी िह� या-मो�यां�या माळा 
झगमगत असत.

एकदा अकबर बादशहाने �याला एक तातडीचे काम सांिगतले. सरदार 
गडबडीने घरी आला. चार घास खा�ले व नवीन व�े घालन तो कामाला ू
िनघाला. �या गडबडीत र�नाचा एक हार �याने खंटीवर ठेवला. बादशहाने ु
सांिगतलेले काम सपंवन तो रा�ी घरी परतला. तो फारच थकला होता. ू
अथं�णावर पडताच �याला झोप लागली व �या हाराब�ल तो पण�पणे िवस�न ू
गेला.

�याची िचतंा��त म�ा पाह�न िबरबलने �याला िवचारले, “ आज काय तमचा ु ु
चेहरा काळवडंला आहे? कालचे बादशहाचे काम बरोबर झाले नाही का? 
महाराज काही बोलले का?” हे ऐकन �या सरदाराने र�नाचा हार चोरीला ू
गे�याची सारी हिकगत िबरबलाला सांिगतली. िबरबल �हणाला, “त�ही मळीच ु ु
काळजी क� नका. खरा चोर मी त�हाला पकडन दतेो.”ु ू

दस� या िदवशी �याला दरबारात जावयाचे होते. �याने दरबारी पोषाख ु
चढिवला. ग�यात माळा घात�या. ते�हा �याला आपला र�नांचा हार िदसेना. 
�याने शोध�यास स�वात केली. �यावेळी आपण तो हार काल गडबडीत ु
खंटीवर टांगला होता, याची �याला आठवण झाली. लगेच �याने आप�या सव� ु
नोकरांना िदवाणखा�यात बोलावन हारासबंधंी िवचारले. कोणी कबल करनेा. ू ू
�याने बराच धाक दाखवला. तरीही �याची मा�ा चालेना. �याला दरबारी जायचे 
अस�याकारणाने तो तसाच दरबारी गेला.
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चोरी पकड�यासाठी िबरबलाने कोणती य� ती केली, हे �या सरदाराला ु
अजनही समजले न�हते.ू

मापा�या कापन घेत�या व �या सा� या काठया �याने एक� बांध�या. ्ू
सरदारा�या नोकरांना �याने बोलावणे पाठिवले. �या सवा�ना एक� बोलावन तो ू
�यांना �हणाला, “ या काठया मी एका मांि�काकडन मं�न आणले�या आहेत. ् ू ू
ही एकेक काठी त�हा ��येकाजवळ दतेो. ती त�ही घरी घेऊन जा व उ�ा परत ु ु
आणा. �याने तो र�नहार चोरला आहे, �याची काठी उ�ा दोन बोटे वाढलेली 
असेल.”

एवढे सांगन �याने ��येका�या हाती एकेक काठी दऊेन �या सवा�ना रजा ू
िदली. सार ेजण घरी गेले.

�या नोकराने र�नहारांची चोरी केली होती, �यास मळीच झोप येईना. ु
आपली काठी उ�ा सकाळपय�त दोन बोटे वाढली तर? हीच िचतंा �याला 
सतावीत होती. �याला झोप येईना. िबछा�यावर पडन तो या कशीव�न �या ू ु
कशीवर तळमळ लागला. �याला एक नामी य� ती सचली. आपली काठी ु ू ु ु
मळातच दोन बोटे कमी केली तर? लगेच तो घरात गेला; �याने कोयता आणला ु
आिण ती काठी दोन बोटे कमी क�न टाकली.

दस� या िदवशी सकाळी िबरबल �या सरदारा�या घरी आला. सार ेनोकर ु
कामावर हजर झालेलेच होते.

िबरबलाने एकेकाला बोलावन काठी तपास�यास स�वात केली. �या ू ु
नोकराने चोरी केली होती, तो आरामात होता. �याने मळातच काठी दोन बोटे ु
कमी केली होती. आता �याला िबलकल भीती न�हती. �याने आपली काठी ू
िबरबला�या हाती िदली. ती दोन बोटे कमी भरली. िबरबलाने लागलीच �याला 
मानगटीस पकडले आिण सरदाराला सांिगतले, “हा �या तमचा र�नहार चोर.”ु ु

�ा अनपेि�त �सगंाने तो नोकर घाब�न गेला. �याने िबरबलाचे पाय धरले. 
ध�याची माफ� मािगतली व आपणच हार चोरला, ही गो� कबल केली. तो ू
चोरलेला हारही आणन िदला. ू
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[ 'बालसधा', प�तक ४ थे , कना�टक सरकार, १९७७, प. ३९-४१] ु ु ृ

िबरबलाने सांिगतले, “ �ा काठया मी कोणा मांि�काकडन मं�न आण�या ् ू ू
न�ह�या. पण जो खरा चोर असेल तो आपली काठी दोन बोटे कमी करले हे मला 
चांगले माहीत होते. आिण अगदी तसेच झाले. या य� तीने चोर मा� हाती ु
गवसला.” �या चोराकडे वळन िबरबल �हणाला, “हे पहा, दािग�याने प�षाचे ू ु
स�दय� कधीच वाढत नाही. शौय� हाच खरा प�षाचा दािगना! हे शौय� �या�या ु
अगंी असेल तोच प�ष खरा सदंर!”ु ु
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िबरबलाला बादशहा�या मज�तन उतरिव�यासाठी �याचा �ेष करणार ेलोक ू
नेहमीच काहीना काही डाव रचीत असत. परतं िबरबलापढे �यांची डाळ मळीच ु ु ु
िशजत नसे. �यांचे सव� डाव �यां�याच अगंाशी येत व �यांची चांगलीच 
फटफिजती होते.

�यानंतर एक िदवस बादशहाची मज� पाह�न �याची दाढी घोटता घोटता 
करीम �हणाला, “सरकार आप�या िपताज�चा मा�यावर फार लोभ होता. �यांच ं
�वगा�म�ये कस ंकाय चाललं आहे, हे जाणन �यायची मला फार इ�छा होत ू
आहे.” ते ऐकन बादशहा हसन �हणाला, “अर े मखा�, �वगा�तली हिकगत ू ू ु
आप�याला इथे कशी कळणार?”

“सरकार! आपण �वगा�त एखादा जासद पाठवला तर?” करीमने व�तरा ू
साफ करता करता िवचारले.

“हे कसे श�य आहे?” बादशहाने आरशात पहात िवचारले.

एकदा िबरबला�या श�ंनी एक नवाच डाव रचला. व �या डावात ू
बादशहा�या मज�तला �हावी, जो करीम, �याला सामील क�न घेतले.

“सरकार, िबरबलासारखे चतर लोक दरबारात अस�यावर कोणतीच गो� ु
अवघड नाही.” करीम उ�रला.

“त �हणतोस तेही खोटं नाही. हे काम िबरबल न�क�च क� शकेल.” - ू
बादशहा �हणाला. आिण बादशहाने िबरबलाला हाक मा�न �वगा�त जाऊन 
िपताज�ची खबर आण�याची कामिगरी �या�यावर सोपिवली.

आप�या श�ंचा कावा िबरबलाने लागलीच ओळखला व �यांचा डाव ू
�यां�यावरच उलटवायचे असे ठरवन तो न� �वरांत बादशहाला �हणाला, ू
“सरकार, सदहे �वगा�त जायचे तर खच� फार येईल; िशवाय �यासाठी पाचसहा 
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मिह�यांचा अवधीही लागेल.”
“काही हरकत नाही. तला हवे तेवढे पैसे खिजनदाराकडन घेऊन जा.” ु ू

बादशहाने ह�कम सोडला.ू

दस� या िदवशी िचतेत तो हाडांचा सापळा राजसेवकांना सापडला. तो पाह�न ु
िबरबलाचे श� आनंदाने बेहोश झाले. बादशहा�या द:खाला मा� सीमा रािहली ू ु
नाही. िबरबलाचे गण आठवन तो ह�दंके दऊे लागला. पढे काही िदवस ु ू ु
लोट�यानंतर िबरबल एका रा�ी भयारातन एकदम �मशानात �कट झाला. ु ू
�याला पाह�न ितथ�या ड�बाला मोठे आ�य� वाटले. �याने ती बातमी बादशहाला 
कळिवली. िबरबल िजवतं आहे हे ऐकन बादशहाचा आनंद गगनात मावेना. ू
�याने िबरबलाला घेऊन ये�यासाठी रथ रवाना केला. �या रथात बसन ू
िबरबलाची �वारी मोठया ऐटीत राजवाडयाकडे आली. िबरबलाला पाह�न ् ्
बादशहाने �याला कडकडन िमठी मारली. िबरबलाला गिहव�न आले.ू

नंतर बादशहाने िबरबलाला मोठया �ेमाने शेजारी बसवन िवचारले, “ काय ् ू

िबरबलाने लगेच खिजनदाराकडन दहा हजार मोहरांची र�कम घेतली व तो ू
आप�या कामिगरीला लागला. 

दस� या िदवसापासन िबरबलाने आप�या िव�ास सेवकाकरवी आप�या ू ूु
घरापासन थेट �मशानापय�त एक भयार खण�यास स�वात केली. थोडयाच ्ू ु ु
िदवसांत भयार खण�याचे काम सपंले. मग िबरबलाने एक चांगला महत� पाह�न ु ु
�या िदवशी �वगा�त जा�याचा बेत जाहीर केला. आता िबरबल न�क� मरणार हे 
पाह�न �या�या श�ंना मोठा आनंद झाला. परतं िबरबल �या सवा�ना प�न ू ु ु
उरणारा होता. ठर�या िदवशी बादशहासकट सव� लोक �मशानभमीवर जमा ू
झाले. िबरबलाने म�ामच भयारा�या त�डाशी िचता रचली. नंतर सव� ु ु
लोकांसम� िबरबल �या िचतेवर चढला. िचता पेटिव�यात आली. �वाळांचे 
लोट उसळले. काळाक� धर आकाशात उंच झेपावला. तेवढयात िबरबलाने ्ु ू
गपचप भयाराचे दार उघडले व तो आत िशरला. तेथे पव�च आणन ठेवलेला ु ू ु ू ू
हाडांचा सापळा �याने िचतेत ठेवन िदला व भयारातन तो आप�या घरी जाऊन ू ु ू
झोपला.
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बादशहा�या ह�कमाची अमंलबजावणी ताबडतोब झाली. करीम �हावी ू
�ाणास मकला, आिण िबरबला�या श�ंचा डाव �यां�याच अगंाशी येऊन �यांची ु ू
फटफिजती झाली.

“ितकडे सखात आहेत ना ते?”ु

“वा! वा! सरकार, अहो �यांना भेट�यासाठीच तर मी ितकडे गेलो होतो. मला 
पाह�न �यांना मोठा आनंद झाला.”

“कोण�या?”

“मग?”

“पण काय?” बादशहाने घाब� या �वरांत िवचारले.

“बर,ं ते राह� द;े आमचे िपताजी भेटले का तला?” बादशहाने कतहलाने ु ु ु
िवचारले.

“वा, वा. ते काय सांगावे! �वगा�तली सारी सखे �यां�यासमोर हात जोडन ु ू
उभी आहेत. पण ..!”

“�हणन �यांनी आप�याला असा िनरोप िदला आहे क�, मा�या करीमला ू
इकडे ताबडतोब पाठवन �ा.”ू

आप�या िपताज�चा हा िनरोप समजताच बादशहाने ताबडतोब ह�कम ू
सोडला - “करीम �हा�याला आता�या आता िचतेवर जाळन �वगा�त पाठवा.”ू

िबरबल, काय �हणते तझी सफर? �वगा�त तला आमचे िपताजी भेटले का?”ु ु
�यावर िबरबल आनंदन �हणाला, “ सरकार, �वगा��या सफरीची कथा काय ू

सांग आपणाला. आपण तर अगदी मजेत होतो ितथे. दवेदताने सो�या�या ू ू
िवमानात बसवन मला सव� �वग� दाखवन आणला. वा ! वा! काय तेथली अपव� ू ू ू
शोभा! ितथला तो र�नजडीत राजवाडा. तेथले ते रगंीबेरगंी फलांनी नटलेले ु
व�. ते अमताचे झर.े वा! वा! वाहवा! आपण तर इतके खष झालो क�, तेथन ृ ृ ू ू
परत इकडे येऊच नाही, असे वाटत होते.”

“पण फ� त एकाच गो�ीची �यांना तेथे उणीव आहे सरकार.”

[ 'बालसधा', प�तक ७ वे, कना�टक सरकार, १९७७, प. १९-२२]ु ु ृ

“�यांना ितथे चांगला �हावी काही िमळत नाही!”
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6.4 Saetaka*yaacae caatauyaQ6.4 Saetaka*yaacae caatauyaQ

एका चोराने दवेळातली घटंा चोरली व तो जगंलात�या बाजने पळन गेला. ू ू
जगंलातन जाताना चोराला वाघाने ठार केले. चोराने चो�न नेलेली घटंा ू
जगंलातच पडन रािहली. पढे ती घटंा एका माकडाला सापडली. माकड आपले ू ु
दररोज िदवसा-रा�ी जोरजोराने ती घटंा वाजवी. जगंलाजवळ�या गावात �या 
घटेंचा आवाज ऐक येई. गावातील लोकांना वाटे रा�ी, अपरा�ी घटंा कोण ू
वाजिवते?

6.4 Saetaka*yaacae caatauyaQ

दसर ेिदवशी तो धीट शेतकरी जगंलात जायला िनघाला. जगंलात िशरतो न ु
िशरतो तोच �याला घटेंचा आवाज ऐक आला. शेतकरी इकडे ितकडे पाह� ू
लागला; तोच �याला झाडावर एक माकड घटंा वाजवीत असलेले िदसले. आता 
ही घटंा कशी िमळवावी, या िवचारात तो असता, �याला एक य� ती सचली. तो ु ु
जगंलातन परत आला. बाजारात गेला. �याने पे�, �ा�,केळी, आबें इ�यादी ू
फळे िवकत घेतली व ती टोपलीत भरली.

असेच काही िदवस गेले. एकदा एका गावक� याची चरायला गेलेली गाय परत 
आलीच नाही. पढे एकदा जगंला�या त�डाशी माणसाचे कपडे व वहाणा ु
िदस�या. लोक आपसात बोल लागले, “जवळ�या जगंलात रा�स रहात ू
असावा. तो िदवसारा�ी घटंा वाजवीत असावा.” लोक अगदी घाब�न गेले. 
जगंला�या बाजने कोणीही जायला तयार होईना. राजाला ही बातमी कळली. ू
�याने रा�यात दवडंी िपटली, ‘जो कोणी रा�साला ठार करील, व �या�या 
जवळची घटंा घेऊन येईल, �याला मी दहा हजार �पये ब�ीस दईेन'. दवडंी 
िपटवनही रा�साला ठार कर�यास कोणी पढे येईना. शेवटी एक शेतकरी पढे ू ु ु
आला व �हणाला, “ महाराज, मला आ�ा �ा, मी �या रा�साला ठार मारतो व 
�या�या जवळची घटंा घेऊन येतो.”
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दसर ेिदवशी तो शेतकरी ती फळांनी भरलेली टोपली घेऊन जगंलाकडे ु
िनघाला. इत�यात �याला 'घण  घण ' असा घटेंचा आवाज ऐक आला. माकड ् ् ू
एका झाडा�या फांदीवर बसन घटं ा वाजवीत असलेले िदसले. शेतकरी हळच ू ू
�या झाडाखाली गेला आिण �याने ती फळांनी भरलेली टोपली �या झाडाखाली 
ठेवली व आपण दस� या झाडाआड जाऊन बसला. थोडया वेळाने �या ्ु
माकडाचे ल� �या फळांनी भरले�या टोपलीकडे गेले. टोपलीतील फळे पाह�न 
माकडा�या त�डाला पाणी सटले. ते झाडाव�न झरझर खाली उतरले. �याने ु
हातातली घटंा फेकन िदली व ते टोपलीतील फळे खा�यांत गगं झाले. हे पाह�न ू ु
तो शेतकरी झाडाआडन पढे आला. �याने ती घटंा उचलली व आप�या ू ु
गावाकडे िनघाला.

[ 'बालसधा', प�तक २ र,े कना�टक सरकार, १९७७, प. ७-१०]ु ु ृ

शेतकरी राजाकडे आला. �याने ती घटंा आप�या महाराजांना दाखिवली व 
�हणाला, “ महाराज, रा�साला ठार मा�न �या�या जवळची घटंा आणंली 
आहे.” महाराजांनी शेतक� याला शाबासक� िदली व दहा हजार �पये ब�ीस 
िदले.
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6.5 ba/DUcae caatauyaQ6.5 ba/DUcae caatauyaQ6.5 ba/DUcae caatauyaQ

वडगावात एक मोठा वाडा होता. वाडयातील िब� हाडात चार मलगे होते. ् ु
राज, सजं, अज, बडं ही �यांची नावे. रामराव �या वाडयाचे मालक. �यांना ्ू ू ू ू
मलबाळ न�हते. ते फार मायाळ होते. मलांना ते कधी खाऊ दते, कधी पैसे दते. ू ू ु
एकदा ते गावाला जायला िनघाले. ते तीन मिह�यांनंतर परत येणार होते. �यांनी 
मलांना जवळ बोलावन �हटले, “राज, सजं, अज, बडं इकडे या! मी त�हांला ु ू ू ू ू ू ु
दहा दहा पैसे दतेो. �या पैशांचा उपयोग त�ही कसा करता पाह� या. मी आता ु
गावाला जाऊन तीन मिह�यांनंतर परत येईन. �यावेळी मला भेटा आिण सांगा.”

मले पैसे घेऊन नाचत आपाप�या घरी गेली. ��येकाने आप�याला ु
िदले�या पैशांचा उपयोग िनरिनरा�या �कार ेकेला. तीन मिह�यांनी रामराव 
गावाह�न परत आले. �यांनी सव� मलांना जवळ बोलािवले व ��येकाला दहा ु
पैशांचा उपयोग कसा केला याब�ल िवचा�रले.

राज �हणाला, “ त�ही िदले�या पैशांचा मी एक रबरी फगा आणला व तो फगा ू ु ु ु
घरात अधांतरी टांगन ठेवला. दपारी 'फाट ' असा आवाज होऊन फगा फटन ्ू ु ु ूु
गेला.”

बडं �हणाला, “ नाही, मळीच नाही!”ू ु

बडं �हणाला, “ मला िदले�या दहा पैशांचे मी घेवडयाचे बी आ्णले. �थम ्ू
परसातील एका बाजची जमीन कदळीने खोदली. ढेकळे फोडन साफ केली. ू ु ू

सजं �हणाला, “�या दहा पैशांची मी बोर ेआणली, ती मी मा�या भावडंांना ू
िदली व �वत: खा�ली.”

अज �हणाला, “ त�ही िदलेले सव� पैसे मी पेटीत जपन ठेवले आहेत.”ू ु ू
रामराव बडंला �हणाले, “ बडं त सव� पैसे च� केलेस वाटते!”ू ू ू

रामराव �हणाले, “मग सांग ना, त त�या पैशांचे काय केलेस!”ू ु
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वाफा तयार केला. �यात सरी पाड�या व घेवडयाचे बी पेरले. वा�याला दररोज ्
पाणी घातले. बीपासन वेल तयार झाले. दोन मिह�यांनी वेलाला श�गा लाग�या. ू
�या श�गा काढ�या; थोडया श�गांची भाजी क�न खा�ली. रािहले�या श�गा ्
िवक�या, �यांचा एक �पया आला.” असे �हणन बडंने िखशातन एक �पयांची ू ू ू
नोट काढन ती रामरावांना दाखिवली.ू

[ 'बालसधा', प�तक २ र,े कना�टक सरकार, १९७७, प. ४-६]ु ु ृ

रामराव �हणाले, “ शाबास बडं! त पैशांचा चांगला उअपयोग केलास!” �यांनी ू ू
बडं�या ह�शारीचे कौतक क�न �याला चांगले ब�ीसही िदले. ू ु
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6.6 taenaalaa_ramaacae vaakxcaatauyaQ6.6 taenaalaa_ramaacae vaakxcaatauyaQ

दोघेही रमत गमत र��याने चालत होते. अचानक पाठीमागन एक ू
उधळलेली बैलगाडी येताना तेनालीरामला िदसली. ते पाह�न तेनालीरामाने 
प�नीला वाचव�यासाठी ितला चटकन मागे खेचले. या धांदलीत दोघेही तोल 
जाऊन खडडयात पडले.् ्

6.6 taenaalaa_ramaacae vaakxcaatauyaQ

तेनाली रमण एकदा सप�नीक िम�ा�या िववाहास जात होते. 
ल�नसमारभंाला जायचे �हणन प�नी महागडी साडी आिण दािग�याने ू
लखलखलेली होती. चारचौघात उठन िदसावे �हणन ितने सव� काळजी घेतली ू ू
होती.

तेनालीराम�या प�नीची साडी चरगळली, धळीत माखली. ित�या सग�या ु ु
उ�साहावर पाणी िफरले. ती तेनालीरामला �हणाली, “ हे काय केलेत त�ही, ु
माझी सगळी साडी खराब झाली. आ�ा या अवतारात मी कशी ल�नाला येऊ? 
मी नाही येत जा.” प�नीला कठे खरचटले नाही, �हणन तेनालीरामने �वत:चे ु ू
समाधान केले होते; पण प�नीचा आता ल�नाला न जा�याचा हा पिव�ा पाह�न तो 
�णभर बचक�यात पडला. पण लागलीच �याने प�नी�या मानिसकतेला ु
गालात�या गालात हसन दाद िदली आिण �हणाला, “�यात काय एवढं. जे झालं ू
ते बरचं झालं. यािनिम�ाने आपण आता नवीन साडी खरदेी क� शकतो."

ता�पय�, काही चांगले कर�या�या �य�नात कधी अडथळे येतात; अशा वेळी 
वाईट वाटण ं �वाभािवक असलं, तरी �वत:ला वा प�रि�थतीला दोष दते 
बस�यापे�ा व�ति�थती समजन �यावी आिण यो�य पया�य �वीका�न पढे ु ू ु
जावे. �यातच खरा आनंद आहे. 
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6.7 Aana/da_ vha6.7 Aana/da_ vha

�यावर तेनालीराम �हणाला, "मग तो िदवस कधी उगवणार आहे?” 

तेनालीरामने म�येच �याला थांबवन �हटले, “ मला क�पना आली तला ू ु
काय �हणायचे आहे ते; परतं �यानंतर काय?ु

िम�ाने त�काळ आपला मनोदय �य� त केला व �हणाला क�, “मग मी 
म�तपैक� पायावर पाय टाकन असा हवा खात आराम करीन.”.ू

सम�ावरचे आ�हाददायक वार ेअगंावर घेत तेनाली रामचा िम� �वत:शीच ु
िवचार करीत झोपा�यावर पह�डला होता. तेनालीरामने �याला िवचारले, "िम�ा 
कसला िवचार करतोस?” ते�हा तेनालीराम�या िम�ाबरोबर �याचा सवंाद स� ु
झाला. 

6.7 Aana/da_ vha

िम� �हणाला, “ मी खरोखरच आनंदी कधी असेन याचा िवचार करतोय.”

िम�ाने तेनालीरामकडे आपले मन मोकळे केले. तो �हणाला, “ जे�हा 
सागरिकनारी माझा एखादा बगंला असेल, �वत:ची गाडी असेल, चार चार मले ु
असतील, �यांना चांगले िशकवता येईल, मग ते छानशी नोकरी िमळन भरपर ू ू
पैसे िमळवतील, आिण ...

तेनाली �यावर �हणाला, "परतं मा�या िम�ा, त आ�ा पण कोण�याही ु ू
क�ािशवाय तेच करतो आहेस ना? मग भिव�याची िचतंा करीत आपला आनंद 
कशाला पढे ढकलतोस?”ु

ता�पय�, भिव�याची िचतंा कर�यात वेळ घालव�यापे�ा वत�मानातला आनंद 
वेचायला िशका. 
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6.8 Aahe tyaata sa/tauVo rha6.8 Aahe tyaata sa/tauVo rha6.8 Aahe tyaata sa/tauVo rha

िम� : सय� खपच तळपतोय, �याला लपव�याचा �य�न करतोय .ू ू
तेनाली : �यासाठी इतका का �ास क�न घेत आहेस? एक सोपी य�� आहे. ु

हे बघ..
असे �हणत तेनालीरामने वाळ उचलन �या�या डो�यांत फंकली.ू ू ु
ता�पय�, मनात�या इ�छापत�मळे आप�याला आनंद�ा�ी होईल या या ू ु

�मात आपण असतो आिण मग �यामागे धावताना आनंद �यायचे राह�नच जाते. 
इ�छा या डो�यांतील वाळ�या कणा�माणे असतात, �यां�यामळे आपण ू ु
आप�याकडे असणा�या व�तमधील स�दय� पाह� शकत नाही .ु

टळटळीत दपारी तेनालीरामने एका �य��ला �या�या डो�यावर सया�पासन ू ूु
आडोसा करताना पाह�न उ�सकतेने िवचारले, "िम�ा त हे काय करतो आहेस?”ु ू
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6.9 idsaNae AaiNa paahNae6.9 idsaNae AaiNa paahNae

तेनालीरामने मग वाद घालायचे सोडन िदले. �याने बाजारात जाऊन ू
प�नीला दोन गलाबी काचांचे च�मे आणन िदले, आिण ितला �हणाला, “ होऊ द ेु ू
त�या मनासारखं. या च��यामळे या िभतंीच काय मी दखेील तला गलाबी ु ु ु ु
िदसेन. �यामळे तझा आनंद आणखीनच वाढेल.ु ु

तेनालीराम आिण �याची प�नी घराला कोणता रगं �ावा हे ठरवत होते. 
प�नीला गलाबी रगं पसतं होता. तेनाली �हणत होता, आपण सफेद रगं दऊे या. ु
दोघांम�ये काही के�या एकमत होत न�हते. प�नीने अखेर िनकराने सांगन ू
टाकलं क�, “मी ठरवलं आहे, गलाबीच रगं �ायचा. आिण �याच ंकारण एकच ु
आहे, फ� त गलाबी रगंामळेच मी आनंदी राह� शकते.ु ु

6.9 idsaNae AaiNa paahNae

ता�पय�, तेनालीराम�या सांग�या�माणे गलाबी काचे�या च��यामळे घर ु ु
गलाबी होणार न�हते, तसे केवळ िभतंीचा रगं कोणता आहे, एवढयाव�न ्ु
जीवनाचा आनंद कशात आहे, हे ठरव�याचा िन�कष� काढ�यात हशील न�हते. 
आपण कोण�या नजरनेे पाहतो हे मह�वाचे असते. काय िदसते, यापे�ा काय 
पहातो याला मह�व असते. आनंद िभतंी�या रगंात नसतो, पहाणा� या�या मनात 
असतो. �यामळे एवढया तेवढया कारणाव�न भांडत बस�यापे�ा या द�-् ्ु ु
च�ातन म� हो�यासाठी व�ति�थतीच ंआपलं आकलन उतावळेपणाने न ू ु ु
करता िचतंन, मनन क�न केले तर आपले आतं�रक समाधान वाढते. 
मगजळाकडे न धावता खरा आनंद आप�याला वेचता येतो. .ृ
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6.10 Appaajaa_ paXYaanaacaa_ gaaeVo6.10 Appaajaa_ paXYaanaacaa_ gaaeVo6.10 Appaajaa_ paXYaanaacaa_ gaaeVo

क�णदवेरायांची अ�व�थ मनःि�थती ओळखन अ�पाजी �धान �हणाले, ृ ू
‘महाराज, किलंग दशेा�या राजेसाहेबांना वेडिबड लागलेले नाही. उलट ते 
आप�या ह�शारीची परी�ा पाहात आहेत असे वाटते. आपण काळजी क� 
नका. आ�ही यो�य तो माग� शोधतो आिण गाडीभर कोबी आिण मळा किलंग ु

खप खप वषा�पव� िवजयनगरचा राजा क�णदवेराय यां�या रा�यात अ�पाजी ृू ू ू
�धान नावाचा एक ह�शार आिण चतर मं�ी होता. ु

दस� या िदवशी क�णदवेरायांनी आप�या दरबारात सव� मं�ीगणांना ृु
बोलावले. किलंग दशेा�या राजाचा िनरोप सांिगतला. क�णदवेरायांसह सव� ृ
मं�ीगण ��ांिकत चेह� याने एकमेकांकडे पाह� लागले. थोडयाच वेळात ्
क�णदवेराय �हणाले, ‘�ा किलंग दशेा�या राजेसाहेबांना वेड लागले असावे. ृ
िवजयनगरह�न किलंग दशेास कोबी कसा पाठवायचा? तीन मिह�यां�या 
�वासात कोबी आिण मळा खराब नाही का होणार? काय करावे? नाही �हणावे ु
तर राजाचा अपमान के�यासारखे होईल. या राजांनी फारच सकंटात टाकले 
आहे. 

एकदा िवजनगरला किलंग दशेा�या राजाचा एक �ितिनधी आला आिण 
क�णदवेराय राजाला �हणाला, ‘मी किलंग दशेातन आलो असन आम�या ृ ू ू
राजाला कोबी आिण मळा खा�याची इ�छा झाली आहे. परतं आम�या दशेात ु ु
कोबी आिण मळा िपकत नाहीत. �यामळे आपण आप�या रा�यातन ते ु ु ू
राजेमहाराजांसाठी लवकरात लवकर पाठवावे अशी मी आपणास िवनंती करीत 
आहे.’ राजाचा �ितिनधी िनरोप घेऊन आला अस�यामळे राजाने �याचा ु
यथोिचत स�मान व आदराित�य केले. �ितिनधी सतंोषाने किलंग दशेास परत 
गेला. 
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दशेास पाठिव�याची �यव�था करतो.’ अ�पाज��या सकारा�मक उ�राने 
क�णदवेरायां�या चेह� यावर आनंद फलला. राजांनी अ�पाज�ना ‘कामाला ृ ु
लागा’ असा आदशेही िदला. 

दस� या िदवशी दोन सैिनकांना बोलावले आिण अ�पाजी �हणाले, ‘या दो�ही ु
गाडया घेऊन किलंग दशेास जायचे आहे. कोबी आिण म�याचे बी या ् ु
गाडयांमधील मातीत पेरले आहे. दर दोन िदवसांनी पाणी घाला. दर आठ ्
िदवसांनी सोबत िदलेले खतही घाला. तीन मिह�यां�या �वासात दो�ही भा�या 
तयार होतील. तेथील राजास आप�या िवजयनगरचा ताजा उपहार �दान 
करा!’

सैिनकांनी अ�पाज��या सचनांचे पालन करीत गाडीतील रोपांची िनगराणी ू
उ�म राखली. किलंग दशेास पोहचताच कोबी आिण मळे तयार झाले. किलंग ु
दशेा�या राजाला िवजयनगरचे सैिनक भेटले आिण �हणाले, ‘आ�ही 
िवजयनगरह�न आलो असन आम�या राजांनी आपणासाठी हे ताजे कोबी व मळे ू ु
िदले आहेत. आपण �याचा �वीकार करावा, ही िवनंती!’ 

ताजे टवटवीत कोबी पाहताच किलंग दशेा�या राजाला आनंद झाला. �यांनी 
क�णदवेरायांना मनापासन ध�यवाद िदले आिण सैिनकांना िवचारले, ‘तीन ृ ू
मिहने हे कोबी आिण मळे इतके ताजे कसे रािहले?’ सैिनकांनी अ�पाजी ु
�धानांनी ही �यव�था के�याचे सांगताच किलंग दशेा�या राजाने अ�पाज�चीही 
�शसंा केली!

अ�पाज�नी दोन बैलगाडया घेत�या. ��येक गाडीत अध� गाडी इतक� माती ्
भरली. �या मातीत खत िमसळले. एका गाडीत कोबीचे बी पेरले तर दस� या ु
गाडीत म�याचे बी पेरले. गाडीत�या मातीवर रोज पाणी टाकत होते. दहा ु
िदवसात दो�ही गाडीत�या िबयांना अकंर फटले. ु ु

�सगंान�प प�रि�थतीचा अदंाज घेत कती कर�याचे अ�पाज�चे चातय� ु ृ ु
सव��त आहे. ु
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एक होता कावळा. कोळसा जसा काळा काळा,
नजर �याची चोह�कडे, मान करी इकडे ितकडे.
एकदा काय झाले, �याला लागली खप भक. �याने खा�लेही खप खप. पण ू ू ू ू

पाणी न�हते �यायला. शोधन शोधन दमला. इत�यांत �याला िदसली घागर. ू ू
गेला ितकडे भरभर. उडन बसला घागरीवर. पाणी होते तळाशी. �याची चोच ू
पोचावी कशी? पाणी चोचीत येईना, काय करावे कळेना.

[कथन : नारायण सव�, बालभारती, प. २ र,े १९७९, महारा��, प. ६-७]ु ु ृ

काय गमंत! पाणी वर उडाले. मग – खडयांमागन खडे आणले. भराभर ् ू
घागरीत टाकले. पाणी वर चढत गेले. चोचीपय�त पाणी आले. �याला खप खप ू ू
आनंद झाला. तो पोटभर पाणी �याला. ह�शारीचा लाभ झाला. 

कावळा िवचार करत रािहला. पाणी तर �यायला हवे. मग उपाय शोधायलाच 
हवा. तो उपाय शोध लागला. उपाय काही सचला नाही; पण तो िनराश झाला ू ु
नाही. कावळा उपाय शोधीत रािहला. िवचार करत बसन रािहला. एकच �� ू
�याला पडला काय करावे बर ेआता? बघ लागला इकडे ितकडे. �याला िदसले ू
काही खडे. मग एक उपाय सचला. पखं पस�न उडाला. �याने एक खडा ु
आणला, पटकन तो घागरीत टाकला; डबकन वाजले.् ु
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“ब�जी, त�ही हे खडडे का बर ंखणन ठेवलंत? �यात एखादा वाटस� ्ु ु ूू
पडलािबडला तर �याची हाडं मोडन जातील,” मं�ी खोचकपणे �हणाला.ू

“काय करतोस काय?”

“सरकार, माझ ंनाव िबनडोक नाही, ब� आहे.”ु ू

“आकाशा�या छपराखाली.”

ब� म�तक नमवन �याला �हणाला, “सरकार, हे खडडे मी र��यात कठे ्ु ू ुू
खणले आहेत? ते तर बाजला खणले आहेत. जे र��याव�न सरळमागा�ने ू
जातात, ते खडयात पड�याचा �� येतोच कठे? जे आडमागा�ने, वाट वाकडी ् ु
क�न जातात �या वाट चकणा�यांना इशारा द�ेयासाठीच मी हे काम केलं ु
आहे.” 

“हो.”

“कठे राहतोस त?” ु ू

“एकटाच?”

6.12 kaeNa baudxdU kaeNa SahaNaa

हे उ�र ऐक�याबरोबर मं�ीमहोदय एकदम चमकले. �यांनी ब�ला िवचारले,ु ू

“अगदी िबनडोक आहेस क�.”

सकाळपासन तो म�य र��या�या कडे�या भसभशीत जिमनीम�ये खडडे ्ू ु ु ु
खण�या�या उ�ोगाला लागला होता. कदळ मा�न मा�न आता तो अगदी ु
थकला होता. थोडा वेळ िव�ांतीसाठी �हणन तो बाजला बसला. ते�हाच ू ू
रा�याचे एक मं�ीमहोदय तेथन जात होते. र��या�या कडेचे खडडे पाह�न ते ्ू
थांबले. �याला आप�याजवळ बोलावन ते �हणाले, “हे काम त केलंयस का?”ू ू

“एकटा कठे आहे? झाडेपेडं आहेत, पशप�ी आहेत. हे सगळे माझे सोबती ु ु
आहेत.”
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हे ऐकन दस�या फांदीव�न नर प�ी मोठया तो�यात �हणाला, “मी प�ष ्ू ुु
आहे. मला ह�या �या मादीला मी मा�याबरोबर ठेवणार. मी तला टाकली आहे ु
थोडीच? ही माणस ंदोन दोन बायका करीत नाहीत का? तलाही दसरी�या ु ु
बरोबरीने नांदवीन. तही राहा ित�याबरोबर.” ू

“पोटापा�याची �यव�था कशी करतोस?”
“ई�रावर िन�ा, िव�ास.” 

“�याने पोट िदलंय तोच ते भर�यासाठी अ�न दतेो,” ब� �हणाला. �याची ु ू
ई�रावरची ही अगाध िन�ा मं�या�या �दयाला �पश� क�न गेली. �याने ब�ला ु ू
िवचारले, “काही काम िदलं तर करशील?”

“पाखराचे पखं छाटन टाकता आहात सरकार?”ू
“नाही, तस ंकसलंच मी बधंन घालणार नाही. जर आवडलं नाही तर जे�हा 

वाटेल ते�हा सोडन द ेमाझ ंकाम.” ू

“या मेलीने मा�या नराला भलवले आहे. ितला तर मी मा�नच टाकणार ु
आहे,” मादी �हणाली. 

ब�ने मं�याला होकार िदला; मं�ी �याला आप�या घरी घेऊन गेला. ब� ु ुू ू
�यां�या गरांची, बागेची काळजी घेऊ लागला. गाई�हश�ना तो चरायला रानात ु
घेऊन जाई. झाडावर चढन बासरी वाजवत तो �यां�यावर ल� ठेवीत असे.ू

पण मादीला हे मळीच मा�य न�हते. ितची मान रागाने फलन गेली. जोरात ु ु ू

असाच एकदा तो बासरी वाजवत होता. बाज�या फांदीवर प�यांची एक ू
जोडी मोठया गोड लकेरी घेत होती. एवढयात अजन एक पि�णी ितथे आली ् ् ू
आिण ितने �या सरले गा�याचा भगं केला. ितने जोडीत�या मादीला चोची ु
मा�न ितथन हटवले. ती जखमी प�ीण दस�या फांदीवर बसली. आता ू ु
जोडीतला नर प�ी फांदीव�न उडन ित�याजवळ गेला. �याबरोबर मादीने �या ू
जोडीवर प�हा ह�ला कर�यासाठी आपले पखं पसरले. ब�ने म�य�थी ु ु ू
कर�याचा �य�न केला. �याला प�यांची भाषा चांगली येत होती. �याने दस�या ु
मादीला या भांडणाचे कारण िवचारले. 
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दसरा िदवसही असाच उलटला. ितस�या िदवशीस�ा राजाने �यां�याकडे ुु
दल�� केले, ते�हा मा� प�यांचा धीर सटला. �यांची आपसात बेचैनी होऊन ुु
कलकल स� झाली. राजाने ितकडे पािहले, पण तो काहीच बोलला नाही. ु
चौ�या िदवशी मा� प�ी अगदी अधीर झाले आिण �यांनी कक� शपणे कलकलाट 
स� केला. दरबार�या कामकाजात �यां�या आवाजाने �य�यय येऊ लागला. ु
या प�यांची न�क�च काहीतरी सम�या आहे हे राजा�या ल�ात आले. पण 
�याला काही प�यांची भाषा येत न�हती. �याने दरबारातील सा�या मानक�यांना 
िवचारले. पण �यांना कोणालाच प�यांची भाषा समजत न�हती. शेवटी �याने या 
मं�यालाच आ�ा केली आिण �याला फमा�वले क�, दस�या िदवसापय�त प�यांचे ु
काय गा�हाणे आहे हे जर �याने शोधन काढले नाही तर तो मं�ी �हणन कचकामी ू ू ु
ठरले. 

हा मं�ी तर �धान बन�याची �व�ने रगंवीत होता. ही आ�ा ऐकली आिण तो 
अगदी िनराश, दःखी होऊन घरी परतला. �याला खा�यािप�याची श� रािहली ुु
नाही. तसाच तो अथं�णावर पडला. आप�या घरात�यांशी एक श�दस�ा ु
बोलला नाही. उ�ा दरबारात आपली कशी फटफिजती होणार आहे या ्
िवचाराने �याची अगदी झोपच उडाली होती. यापे�ा आ�मह�या करावी असे 

पखं फडफडवन ितने आपला िनषेध �य� केला. ू
ब�ने �यांना स�ला िदला. तो �हणाला, “हे पाहा; आपले राजेसाहेब मोठे ु ू

बि�मान आहेत. सवा��या त�ारी ऐकतात. �यांचा �याय अगदी यो�य, अचक ु ू
असतो. �यां�या दरबारात जाऊन त�ही आपले �हणणे मांडा. तमच ंभांडण ु ु
िमटव�याचा उपाय ते सांगतीलच.”

दस�या िदवशी नर प�ी आिण दो�ही पि�णी उडन राजा�या महालात ूु
जाऊन पोचले. पण तोपय�त राजा�या दरबाराचे �या िदवशीचे कामकाज सपंले 
होते. दस�या िदवशी सकाळीच ते ितघेही दरबारात जाऊन ितथ�या एका ु
खांबा�या कडेला जाऊन बसले. राजाची नजर तेथे गेली खरी, पण �याला 
वाटले, उडता उडता असेच येऊन िवसावले असतील. 
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“हो, मालक!”

“मी सांगतो मालक...” असे �हणन ब�ने प�यां�या भांडणाची हिककत ू ु ू
मं�याला सांिगतली आिण तो पढे �हणाला, “नर प�याने दो�ही मा�ांसह राहावे ु
असा िनण�य जर राजाला �ायचा असेल, तर �याने आपली तीन बोटे �यांना 
दाखवावी. जर दस�या पि�णीबरोबर �याने राहावे असे ठरवले तर दोन बोटे ु
आिण पिह�या मादीबरोबर राहावे असे �हणायचे असेल तर एक बोट वर क�न 
दाखवावे. मी या सकेंतांचा अथ� प�यांना समजावन सांगेन.”ू

�याला वाटत होते. 
एवढयात अचानक �याला आठवले क�, मागे ब�ने सांिगतले होते क� ् ु ू

पशप�ी, झाडेपाने हे �याचे सोबती आहेत. �हणजे �याला प�यांची भाषा न�क� ु
समजत असणार. मं�याने ब�ला बोलावन घेतले. दरबारात घडलेला �सगं ु ूू
आिण राजाने िदलेली धमक� याब�ल �याने ब�ला सांिगतले. हे ऐकन ब� ु ू ुू ू
हसला आिण तो मं�याला धीर दते �हणाला, “मालक, त�ही िचतंा क� नका. ु
मला �या प�यां�या भांडणाब�ल सगळी क�पना आहे. खर ंतर �यांना �याय 
िमळावा �हणन मीच �यांना राजाकडे पाठवलंय.”ू

“त?” ू

“अर ेपण, राजाला जर प�यांची भाषाच येत नाही तर प�यांची अडचण 
�याला कळणार कशी?”

हे ऐकन मं�ी अगदी हरखन गेला. �याने आप�या ग�यातला हार काढन ू ू ू
ब�ला ब�ीस िदला. ठर�या�माणेच दस�या िदवशी दरबारात सार ेकाही घडले. ु ुू
राजाने एक बोट दाखवन आपला िनण�य दश�वला. हे पाह�न आधी दसरी मादी ू ु
एकटी उडन गेली आिण नंतर नर आिण पिह�या मादीची जोडी दरबारातन ू ू
िनघन गेली.ू

मं�याला या प�यांची भाषा कशी कळली याचे दरबारात�या सवा�नाच खप ू
आ�य� वाटले. पण मं�ी मा� त�ड िमटन ग�प रािहला होता. �याने आपले गिपत ू ु
कोणालाच सांिगतले नाही. राजाने मं�याची �धान �हणन नेमणक केली. ू ू
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आता मं�याला एक नवीन िचतंा भेडसाव लागली. ही सारी िकमया ब�ची ू ु ू
आहे. आप�याला प�यांची भाषा समजत नाही हे आपले िबगं बाहेर फटले ु
आिण राजाला समजले तर आपली काही धडगत नाही. आप�याला या 
लबाडीब�ल कडक िश�ा िमळेल असे �याला सारखे वाट लागले. �याने ठरवले ू
क�, या िचतेंचे मळच न� क�न टाकावे; �हणजे घाबरायला नको आिण ू
काळजीही करायला नको. 

मं�याचा मलगा �हणाला, “त फले तर घेऊन जा आिण ते प� द ेमा�याकडे. ु ू ु
मी एका िम�ा�या घरी िनघालो आहे, चांडाळाच ंघर मला वाटेतच लागेल. ते�हा 
हे प� मी पोचतं करीन. बाबा काही �हणाले तर मी समजावेन �यांना.” 

ब� फले घेऊन घरी परतला; आिण मं�याचा मलगा प� घेऊन चांडाळा�या ु ु ुू
घरी िनघाला. प� वाच�याबरोबर चांडाळाने प�ात�या आ�ेचे तंतोतंत पालन 
केले.

मं�ी स�ंयाकाळी राजवाडयातन घरी परत�यावर ितथे ब�ला पाह�न �याला ् ू ु ू
आ�य� वाटले. �याने रागाने ब�ला िवचारले, “काय र,े त प� िदलं नाहीस का ु ूू
चांडाळाला?”

ब� घाब�न �हणाला, “मी काय करणार मालक? र��यात मला छोटे मालक ु ू

ब� प� घेऊन िनघाला. र��यात �याला मं�याचा मलगा भेटला. �या�या ु ुू
हातात फलांची टोपली होती. तो खप घाईत होता. �याने ब�ला सांिगतले, ु ू ु ू
“आई पजेला बसली असणार ते�हा ही फले आधी आईला दऊेन ये.” �याचे ू ु
बोलणे ऐकन ब� जरा आढेवेढे घेऊ लागला. �याने मं�या�या मलाला सांिगतले, ू ु ुू
“�वतः मं�ीसाहेबांनी हे प� तातडीने चांडाळाकडे नेऊन द�ेयाची आ�ा केली 
आहे.”

�याने एक प� िलिहले आिण बदं क�न ब�ला िदले; आिण सांिगतले क�, हे ु ू
प� �याने �वतः नेऊन चांडाळा�या (चांडाळ - फाशीची िश�ा झाले�या 
ग�हेगाराला फाशी दणेारा) हातात �ावे. �या प�ात �याने ‘प� आणणा�याचे ु
डोके �व�रत उडवावे,’ असा आदशे िदला होता.
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भेटले आिण �वतः प� घेऊन ते चांडाळाकडे गेले. �यांनीच आईसाहेबांना फलं ु
द�ेयासाठी मला घरी पाठवन िदलं. आता यात माझा काय दोष आहे?”ू

हे ऐक�याबरोबर मं�ी आ�ोश क� लागला, “अर ेदवेा, अस ंकस ंर ेझालं?” 
अस ं�हणन तो रड लागला. �याचा आकांत ऐकन मं�याची प�नी घाबरीघबरी ू ू ू ु
होऊन बाहेर आली. ितला सगळा �कार कळ�याबरोबर ती ऊर बडवन घेऊन ू
रड लागली. मं�याचा िवलाप ऐकन �याची करणी ब��या ल�ात आली आिण ू ू ु ू
�याला समजले क�, खडडा कोणासाठी खणला गेला होता आिण �यात पडले ्
कोण! मं�ी जरासा शांत झा�यावर ब�ने हात जोडन �याला िवनंती केली, ु ूू
“मालक त�ही मला जे�हा पिह�यांदा भेटला ते�हा मला िवचारलं होतं क�, मी ु
र��या�या कडेला खडडे का खणतो आहे? कोणी �यात पडले तर काय होईल? ्
ते�हा आठवतंय का, मी काय �हणालो होतो? मालक, मी �हटलं होतं क�, जो 
र��याव�न सरळपणे जाईल �याला बाज�या खडयांची भीती नाही. हे खडडे ् ्ू
तर वाकडया वाटेने जाणा�यांसाठी आहेत. त�ही बि�मान अन शहाणे असनही ् ्ु ु ू
आडमागा�ला गेलात, सरळ माग� सोडन िदलात आिण खडडयात पडलात. यात ् ्ू
माझी काहीच चक नाही. आता आपण मला मोकळे करा. मी िनघालो आहे. ू
नम�कार.”

(गोपालदास : िनब��ीचा रा�यकारभार)ु
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एकदा काय झाले, राजा आिण राणी जरा फेरफटका मार�यासाठी िनघाले. 
राजाचे ल� एका अनोळ�या �य��कडे गेले. राजाने �याची आ�थेने चौकशी 
केली. �या �य��ने आपला प�रचय िदला. राजा तझी क�ित� ऐकन त�या ु ू ु
रा�यात आलो. ऐकलेली क�ित� खोटी नाही. त�या रा�यात सगळेच ु
ग�यागोिवदंाने राहतात. पण तमचे दःखही मी जनतेकडन जाणले. माझा ु ु ूु
आशीवा�द आहे, लवकरच आप�याला सतंान �ा� होईल. राजा-राणी खप ू
आनंदी होतात. राजा �याचे पाय धरतो. 

(बजंारा लोककथा)

ऋषीची वाणी खरी ठरते. राजाला न��ासारखी क�या होते. राजा-राणी 
सपंण� �जा आनंदी होते. राजा आप�या सेवकांना सांगतो या आनंदसोह�यात ू

एक राजा होता. �याची एक राणी होती. राणी अितशय दखेणी होती. रा�य 
भले मोठे होते. �जा अितशय सखी व ग�यागोिवदंाने नांदत होती. पण राजा ु ु
िनपि�क होता. �यामळे राजा-राणी दःखी होते. �यामळे �जाही िचतंीत होती. ु ु ुु
राजानंतर राजगादीवर कोण बसणार? राजा राणी आप�या �जेवर प�वत �ेम ु
करीत. �यामळे रा�यात भांडण-तंटा, चो� या-मा� या होत न�ह�या. पण एकच ु
एक िचतंा होती राजाला मल-बाळ �हावे �हणजे राजगादीला वारस िमळावा. ू

राजा-राणी �यांना आप�या महालात घेऊन येतात. राजा-राणी�या आदर-
स�काराने खष झालेला सद गह�थ �हणतो, “राजा मी कणी जादगार नाही क� ृ ुू ् ु
चेटक करणारा भगत नाही. दीघ� तप�या� क�न िस�ी �ा� झालेला ऋषी आहे. ू
राजा-राणी �यांना राजमहालात राह�याचा खप आ�ह धरतात. पण ऋषी ू
महाराज राजाला समजावतात. बघ राजा, मी जा�त िदवस एके िठकाणी राहत 
नाही. पण तला लवकरच सतंान �ा� होईल व त�ही आनंदात राहाल हा माझा ु ु
आशीवा�द आहे.



690   ।   गो���या गुहेत

rajaaraNaa_cyaa gaaeVoI

राजा-राणी मळातच न�, स�णी, कपाळ व सग�यांना समजन घेणार ेु ृ ू ूु
अस�याने ते दोघेही �हातारीची �मा मागतात. चक झा�याचे कबल करतात. ू ू
पण �हातारी �यांना समजन घे�या�या अव�थेत न�हती. ती अपमानाने �ोधीत ू
होते आिण आपली शापवाणी उ�चारते, “राजा, राणी आजपासन बरोबर चौदा ू
वषा�नी तझी मलगी झोपली क�, झोपलेलीच राहील. ितला �पश� करणा� याची ु ु
अव�था ित�यासारखीच होईल.”

शेवटी तो काळा िदवस उजाडला. राजक�या चौदा वषा�ची झाली. �या रा�ी 
ती झोपली ती उठलीच नाही. राजा-राणी ितला उठवायला गेले. ितचा �पश� 
होताच दोघेही िन�ाव�थेत गेले. �जा राजा-राणीला उठवायला गेली. �यांचीही 

सग�या �जेला जेवणासाठी आमंि�त करा. 
सेवक सपंण� नगरीत िफरतात आिण राजा�या महालात जेवणासाठी ू

ये�याचे आमं�ण दतेात. �यातील एक सेवक एका गरीब �हातारीचे घर वगळतो. 
सारी �जा राजवाडयात राजक�येला बघायला व जेवायला जाते. �हातारी ्
अ�व�थ होते. दःखी होते. सतंापते. �ोधीत होऊन ती राजा�या राजवाडयात ्ु
पोहचते. सरळ राजापढे जाऊन उभी राहाते आिण राजाला जाब िवचारते, ु
“राजा, तला क�यार�न झाले. सा� या �जेबरोबर मलाही आनंद झाला. ितला ु
बघावे, आशीवा�द �ावा असे मलाही वाटत होते. पण त मला या आनंदात ू
सहभागी क�न घेतले नाही. मी गरीब आहे �हणन?”ू

शापवाणी ऐकन राजा-राणी �त�ध झाले. प�हा दोघे िचतंाम�न झाले. राजा-ू ु
राणी, �धान सगळेच �हातारीला शापवाणी मागे घे�यास िवनव लागले. पण ू
उ�चारली गेलेली वाणी मागे घेता येईना. ते�हा दया येऊन �हातारी �हणाली, 
“ठीक आहे. उःशाप दतेे. जोपय�त चदंनपरचा राजप� ितला येऊन उठवत ू ु
नाही, तोपय�त ती िन�ाव�थेतच राहील. तोच ितला शापम� क� शकेल.”ु

�हातारी न जेवता, राजक�येला आशीवा�द न दतेा िनघन गेली. सग�या ू
आनंदावर पाणी िफरले. प�हा सगळी �जा िचतंाम�न झाली. राजाने शापम� ु ु
हो�यासाठी खप �य�न केले. पण �यथ�. ू
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िदवसामागन िदवस लोटले. जगंले वाढली. पण चदंनपरचा राजकमार काही ू ू ु
येईना. उलट �या जगंलातन कोणी वाटस� जाऊ लागला क�, िन�ाव�थेतील ू
माणसाला उठव�यासाठी �पश� करायची आिण मग तेही िन�ेत जात.

ितच अव�था झाली. एक-एक करता करता सगळी �जा िन�ाव�थेत गेली.

राजा राजक�या व चदंनपर�या राजकमाराचा िववाह करतो ते�हा सपंण� ू ु ू
�जेला �वतः �यां�या घरी जाऊन जेवणाचे व ल�नाचे आमं�ण दतेो. यावेळी 
एकही घर सटले न�हते. सगळे पोटभर जेवण करतात, राजा-राणी, राजक�या व ु
राजकमारास पोटभ�न आशीवा�द दतेात.ु

एके िदवशी एक राजिबडंा त�ण घोडयावर बसन जगंलात िशकारीसाठी ् ू
आला. ितथले ��य पाह�न तो आ�य�चिकत झाला. जगंलात माणसे उभी-ृ
आडवी, ितरपी कशीही झोपलेली होती. तो वाट काढत राजवाडयात पोहचतो. ्
ितथे �याला एक अितशय सदंर राजक�या िदसते. ितचे लाव�य बघन �याला ु ू
आ�य� वाटते. ही �वगा�ची परी क� अ�सरा? पण ती िन�ाव�थेत होती. तो ितला 
उठिव�यासाठी �पश� करतो तर ती श�ीवर येते. राजक�या श�ीवर येताच ु ु
सग�यांची िन�ा भगं होते. राजा ओळखतो हाच चदंनपरचा राजकमार आहे. ू ु
राजाने या कतीव�न धडा घेतला. �जेला समान वागणक िदली पािहजे. गरीब-ृ ू
दबळा कणीच प�ं�त सटायला नको. ु ुु

या लोककथेची िशकवण �हणन क� काय बजंारा समाजात कोण�याही ू
काय��मात सपंण� तांडयाला आमं�ण असते. ितथे भेदभाव नसतो. ्ू
‘गोरग�रबांना टाळ नये’ ही एका �हातारीची िशकवण आजही िटकन आहे.ू ू

(�ा. सनंदा िवनोद पाटील, �ेन टॉिनक मािसक, ऑग�ट २००९)ु
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7.2 huSaar raNaa_7.2 huSaar raNaa_7.2 huSaar raNaa_
(पजंाबची लोककथा)

राजा िवचार क� लागला क� याच ंनाव पण बहादरशाह आिण माझ ंनाव पण ु
बहादरशाह. पण मी सपंण� रा�याचा मालक आहे आिण हा लाकडं िवकन उदर ू ूु
िनवा�ह करतो........ हाच िवचार करता करता तो िशकारीला न जाता परत 
आप�या महालात आला. �याने आप�या रा�यातील िव�ानांना बोलािवले व 
�यांना िवचारले, “माझ ं आिण �या लाकडतोडयाचे एकच नाव आहे. मग ्ू
आम�या दोघां�या भा�यात इतके अतंर का आहे?”

�याने सांिगतले, ह�जर, माझ ंनाव बहादरशाह आहे.”ू ु

राणी काय क� शकत होती. ितला लाकडतोडयाबरोबर जाव ं लागलं. ्ू
र��यात ती लाकडतोडयाला �हणाली, “राजाने मा�यावर िचडन तम�या ्ू ू ु
�वाधीन केलं आहे. आता मी तमची क�या आिण त�ही माझे वडील. काही ु ु

पण �या�या ��ाचे उ�र कोणी दऊे शकले नाही. रा�ी राजाने ही गो� 
आप�या बायकोला सांिगतली. ती �हणाली, “मला तर काही िवशेष अतंर 
जाणवत नाही असे वाटते क� �या लाकडतोडया�या बायकोला घर कसे ्ू
चालवावे याची अ�कल नसेल.”

राजाला हे ऐकन वाईट वाटले आिण तो �हणाला, “�याचा अथ� असाच आहे ू
क� त�यामळे मी राजा आहे. ते�हा राणी �हणाली, “माझा �हण�याचा असा अथ� ु ु
होता क� घरा�या भरभराटीत प�नीचा फार मोठा वाटा असतो.” हे ऐकन ू
राजाला फारच राग आला आिण �याने �या लाकडतोडयाला बोलािवले आिण ्ू
राणीला �या�या �वाधीन करीत सांिगतले क�, “जा याला राजा बनवन दाखव.”ू

एक राजा होता. एक िदवस तो िशकारीला गेला. र��यात �याला एक 
लाकडतोडया भेटला. तो लाकडं गोळा करीत होता. राजाने �याला िवचारले, ्ू
“तझ ंनाव काय आहे?” ु
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लाकडतोडयाने तसचं केलं. �यांनी गह� दळले आिण कणके�या पो�या ्ू
बनिव�या. सवा�नी पोटभर जेवण केलं तरीपण किणक िश�लक रािहली. राणी 
�हणाली, उ�ापासन एक पाव गह� कमी आणा. अशा�कार ेआपले काही पैसे ू
पण वाचतील.” लाकडतोडया �हणाला, “बर ंबेटी.”्ू

लाकडतोडया �वतः दःखी होता, तो फ� इतकंच �हणाला, “बर.ं” ्ू ु
िदवस िवचार क� आिण मग ठरव क� काय कराव.ं”ू

अशा�कार ेकाटकसर के�यामळे �यां�याजवळ इतके पैसे जमले क� �यांनी ु
गाढव िवकत घेतले. आता तो जा�त लाकड तोडन गाढवाव�न बाजारात आण ू ू ू
लागला. �यामळे �याची कमाई वाढली. आता ते पव�पे�ा चागलं खाऊ िपऊ ु ू
लागले. लाकडतोडयाला आिण �या�या बायकोला अस ं वाटलं क� जण ्ू ू
ल�मीच �यां�या घरी आली आहे. ते दोघ ंप�क घर बांध�याच ं�व�न पाह� 
लागले. एके िदवशी राणी �हणाली, “बाबा, आता पावसाळा स� होईल. ु
पावसा�यात लाकडं ओली असतात. �हणन लोकं आधीच लाकडं िवकत ू
घेऊन ठेवतात. ते�हा जर आ�ही सवा�नी तमची मदत केली तर आपली ु
िमळकत वाढेल. काही पैसा िशलक रािहला तर पावसा�यात काही काम करता 
येईल.”

लाकडतोडयाने िवचारलं, “बेटी हे कस ंश�य होईल.” ते�हा राणी �हणाली, ्ू
“आ�ही सव�जण तम�याबरोबर चल.  लाकडं गोळा करणे, �यांचा ढीग लावणे ु ू
आिण ते गाढवा�या पाठीवर ठेवणे ही कामे आ�ही क� �हणजे त�हाला लाकडे ु

राणी �या�या घरी गे�यावर ितनं पािहलं क� घरात लाकडतोडयाची प�नी, ्ू
दोन मले, दोन मली असे सहा जणांच ंकटंब आहे. सातवी ती होती. ती चपचाप ु ु ु ु ू
पाहत होती क� ते सव�जण कसे अधा�पोटी रािह�यामळे झोप शकत न�हते.ु ू

 दस�या िदवशी नेहमी�माणे लाकडतोडया वनात गेला. स�ंयाकाळी लाकडं ्ूु
िवकन जे पैसे िमळाले �यात पो�या िवकत घेऊन आला. �या पो�या कमी ू
अस�यामळे सव� अध�पोटी रािहले. दस�या िदवशी राणी �हणाली, “बाबा आज ु ु
त�ही पो�या न आणता गह� आणा.”ु
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दस�या िदवशी लाकडतोडया बैलगाडी घेऊन जगंलात गेला तर �याने ्ूु
पािहलं क� लाकडाचा ढीग जळन राख झाला आहे. सगळीकडे फ� कोळसे  ू
िदसत आहेत �यात काही िपवळे तकडे चमकत आहे. �यातील �याने काही ु
तकडे उचलले व रडत रडत घरी आला आिण �हणाला, “बेटी, आमचे सव� काही ु
�म वाया गेले, सव� लाकडे जळन खाक झाली आहेत. तेथे फ� कोळसे आिण ू
हे असे िपवळे तकडे पडले आहेत.” ु

सग�यां�या मेहनतीमळे रोज लाकडं आणन दखेील वनात लाकडांचा एक ु ू
मोठा ढीग तयार झाला. ते�हा राणी �हणाली, “बाबा, गाढवावर नेले तरी हा ढीग 
पधंरा िदवसात सपंणार नाही आिण पावसाळा स� होईल �हणन त�ही उ�ा ु ू ु
एक बैलगाडी भाडयाने घेवन या �हणजे सगळी लाकडं घरी नेता येतील. ् ू

राणी धैय� दते �हणाली, “बाबा, काळजी क� नका. हे तकडे फार िकमती ु
आहेत.” आिण राणी �याला व �या�या बायकोला घेऊन जगंलात गेली, �यांनी 
ितघांनी �या कोळशा�या िढगातन ते चमकणार ेतकडे गोळा केले. ते सो�याचे ू ु
तकडे होते.ु

तोडायला जा�त वेळ िमळेल.”

राजा �यां�या घरी आला. पण �याने कोणालाच ओळखले नाही. सग�यांनी 
बरोबर जेवण केले. नंतर राणी प�कळ सोनं घेऊन आली. आिण हात जोडन ु ू
�हणाली, “या�याकडे पाहा, हा तोच लाकडतोडया आहे. मी ितच तमची प�नी ्ू ु

राणीने ते तकडे पािहले आिण �हणाली, “त�ही सव� तकडे आणले क� तेथे ु ु ु
अजन पडले आहेत.”ू

तो उदास होऊन �हणाला, “अजन तेथे बरचे तकडे पडले आहेत. पण ू ु
आ�हाला या तकडयांच ंकाय काम. आमच ंतर नकसानच झालं आहे.” ्ु ु

आता ते �ीमंत झाले. आधी �यांनी एक मोठे घर बांधले. आिण सो�याचा 
�यापार क� लागले. एक िदवस राणी �हणाली, “बाबा, आता त�ही राजा आिण ु
�यां�या मं�यांना मेजवानीसाठी घरी आमंि�त करा.”

लाकडतोडयाने लागलीच होकार िदला.्ू
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आहे. िजला त�ही घराबाहेर काढलं होत.”ु
राजा लािजरवाणा झाला आिण आनंदीपण. तो राणीला घेऊन महालात 

आला आिण राणी�या बि�म�ेची �शसंा क� लागला.ु

(मनोहर सराफ : दशेोदशेी�या लोककथा)
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7.3 rajapauPaa/caa_ para_Haa7.3 rajapauPaa/caa_ para_Haa7.3 rajapauPaa/caa_ para_Haa
(च�ंपरी लोककथा)ु

आटपाट नगर होते. ितथे एक राजा रा�य करीत होता. �या राजाला चार प� ु
होते. राजाने �या चारी प�ांना यो�य िश�ण दवेिवले. मले आता चांगली वयात ु ु
आली.

पिहला राजप� एका आरसेवा�या�या दकानात गेला व एक सदंर आरसा ु ुु
हवा असे सांिगतले. दकानदाराने बरचेसे आरसे दर सारीत एक आरसा काढन ूु ू
दाखिवला व �हणाला क�, “हा आरसा नसते �पच दाखिवतो असे नाही, तर ु

या चार मलांत अ�यतं ह�शार कोण आिण आप�या प�ात हे सव� आपापसांत ु
एको�याने राह�न रा�य क� शकतील का? यासाठी राजाने मलांची परी�ा ु
�यायचे ठरवले. 

राजाने एके िदवशी चारी प�ांना �ेमाने जवळ बोलावन सांिगतले, “मी ु ू
त�हाला ��येक� हजार मोहरा दणेार आहे. चार िदवस मनसो� मौज क�न ु
�या. वाटेल ते िवकत �या. माझी �याला कसलीही हरकत नाही.”

मलांना हे ऐकन अ�यतं आनंद वाटला व �यांचा विडलांिवषयीचा आदर ु ू
दणावला. मलांनी लिडवाळपणे राजाला िवचारले, “तरीपण बाबा, त�हीच सांगा ु ुु
ना, आ�ही काय खरदेी करावे ते?” �ावर राजाने िकंिचत  करडया व िन�यी ् ्
आवाजांत उ�र िदले, “मी एकदा सांिगतले ना त�हाला क�, काय वाटेल ते ु
खरदेी करा.” असे �हणन �याने कोषा�य�ाला बोलावन �या राजप�ांना ��येक� ू ू ु
हजार मोहरा िद�या.

दस�या िदवशी मोठया सकाळीच ते चारी राजप� मौज करायला दर दशेी ् ुु ू
िनघन गेले. जाता जाता एक मोठे शहर लागले. �या शहरात �यावेळी कसलीशी ू
ज�ा भरली होती. �यामळे अनेक िठकाणांह�न नाना �कारचे सामान िव��स ु
आले होते. ते चारी राजप� काहीतरी घे�या�या ��ीने �या ज�ेत भटक लागले.ु ू
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कठे काय घडत आहे हेही तो दाखव शकतो.” राजप�ाला तो िविच� आरसा ु ू ु
फार आवडला. �याने �या दकानदाराला �याची िकंमत िवचारली.ु

राजप�ाने �यांची िकंमत िवचारली.ु

“एक हजार मोहरा. एक मोहरस�ा मी कमी घेणार नाही.” दकानदार ु ु
उ�रला.

ितसरा राजप� एका भांडयां�या दकानात गेला व सदंर भांडी माग लागला. ्ु ु ूु
दकानदाराने �याला एक ताट व चार वाटया दाखिव�या. राजप�ाने �यांचा गण ् ु ुु
िवचारला. �यावर दकानदाराने सांिगतले, “त�ही �व�छ आघंोळ क�न �ा ुु
ताटावर ओले फडके पसरा व मनांत �या प�वा�नाची िकंवा भोजनाची इ�छा 
कराल ते आपोआप ताटवाटयांतन वाढन येईल.”् ू ू

“अस?ं” राजप� अधीरतेने उद गारला व िवचा� लागला, “काय आहे �ा ु ्
घोडयाची िकंमत?”्

“एक हजार मोहरांत एक मोहरस�ा मी कमी घेणार नाही.” असे दकानदार ु ु
�हणाला. राजप�ाने हजार मोहरा मोजन िद�या व ते ताट आिण वाटया ्ु ू
घेत�या.

राजप�ाने �याला हजार मोहरा मोजन िद�या व घोडा िवकत घेतला. ु ू

दसरा राजप� लाकडी खेळ�या�या आळीत िशरला होता. तो एका ुु
सतारा�या दकानासमोर उभा रािहला व ती खेळणी पाह� लागला. थोडया वेळाने ्ु ु
�याने दकानदाराला �यांतील सवा�त उ�म असे खेळणे �ावयास सांिगतले. ु
दकानदारानं �णभर मनाशी िवचार क�न एक मोठा थोरला लाकडी घोडा ु
राजप�ाला दाखिवला. राजप�ाने �याला “�ा घोडयाचा गण काय?” �हणन ्ु ु ु ू
िवचारले. �यावर दकानदाराने उ�र िदले, “�ा घोडयावर बसन आपण जेथे ् ूु
जावयाची इ�छा कराल तेथे तो त�काळ पोचवील.”

“एक हजार मोहरात मी एक मोहरस�ा कमी घेणार नाही.” दकानदार ु ु
उ�रला. राजप�ाने �याला हजार मोहरा मोजन िद�या आिण तो आरसा ु ू
घेतला.
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सवा�नी आपाप�या व�त पर�परांस दाखिव�या व �या व�तंची �चीती ू ू
पाहा�याचे ठरिवले.

�थम आरसेवा�या राजप�ाने आरसा समोर घेतला व तो उद गारला, “चल, ु ्
सांग पाह� आरशा! �ा वेळी आमचे आईवडील (राजा-राणी) काय करीत 
असतील?” आिण काय चम�कार पाहा, �यात राणी मत होऊन पडलेली आहे ृ
आिण राजा �जाजनांसह राणीजवळ शोक करीत बसलेले आहेत, असे �याला 
िदसले. सव� राजप� मनांत घाबरले.ु

घोडेवा�या राजप�ाने तो लाकडी घोडा समोर केला व �यावर आप�या ु
ितघा भावांसह �वतः �वार होऊन सवा�स राजधानीत पोचिव�याचा �या 
घोडयास ह�कम फमा�िवला. आिण आ�य� हे, क� डो�याचे पाते लवते न लवते ् ू
तोच ते सव� राजप� राजधानीला येऊन पोचले!ु

चौथा राजप� जेथे वैद लोक जडीबटी िवकत होते �या आळीत िशरला व ु ुू
एका दकानासमोर उभा राह�न �याने एक जडीबटी उचलली व दकानदाराला ुु ु
ितचा गण िवचारला. ते�हा तो सांग लागला, “ती जडी सात वेढयांनी उगाळली व ्ु ू
ितचे चाटण मत �ा�या�या िजभेला लावले तर तो सजीव होईल. पण एवढयाशा ृ ्
जडीची िकंमत एक हजार मोहरा पडतील, एक मोहरस�ा मी कमी �यायचा ु
नाही.”

राजप�ाने �याला हजार मोहरा िद�या व ती जडीबटी घेऊन तो आप�या ु ु
िनवास�थानाकडे येऊन पोचला. तेथे येऊन पाहतो तो अगोदरच �याचे ित�ही 
बधं आलेले िदसले.ू

तेथे येऊन पाहातात तो काय? खरचे सव�जण राणीचे शव बाहेर 
काढ�या�या तयारीत होते. जडीवा�या राजप�ाने झटकन पढे होऊन �यांना ्ु ु
थांबावयास सांिगतले आिण �याने जडीबटी काढन सात वेढे उगाळले व ते ु ू
चाटण राणीला िदले. राणीने डो�यांची हळहळ उघडझाप करीत चौफेर नजर ू ू
टाकली. राणी िजवतं झाली हे पाह�न राजाला आिण �जाजनांना फार आनंद 
झाला. पण भक लागली �हणन राणी सारखी ओरडत होती. ताटवाटी खरदेी ू ू
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�यानंतर तो राजा दीघ�काल सखाने व ऐ�या�ने रा�य क�रता झाला!ु

(िवनायक वासदवे जोशी : च�ंपरी लोककथा)ु ु

करणा�या राजप�ाने झटकन आघंोळ केली व ओले फडके �या ताटावर पस�न ्ु
सदंर सदंर प�वा�नां�या भोजनाची मागणी केली.ु ु

राजाला आप�या मलांनी खरदेी क�न आणले�या व�तंचे मोठे कौतक ु ू ु
वाटले व �याने चौघांना मोठया �ेमाने आिलंगन िदले.्

एका �णांत तेथे स�ास अ�न तयार झाले व ते राणीने मोठया आधाशीपणे ्ु
सपंिवले.
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7.4 maeYaa_ rajaa7.4 maeYaa_ rajaa7.4 maeYaa_ rajaa
(म�य भारतातील लोककथा)

एक होता मेधी राजा. मोठा भरभ�कम.  ताजा तवाना. रगंानं काळा. पण 
मोठा ऐटबाज. मनात आलं क�, आभाळात उंच उंच भरारी मारायचा. धाव�या 
ढगांना पकडायचा. �यांची मानगट धरायचा. ध�काब�क� करायचा. �यामळं ू ु ु
पाऊस अविचतच पडायचा. माणस ंमग, आ�यारी का िव�यारी �हायची. ते 
बघन हा असा हसायचा क�, दोन पव�तांची ट�करच जण झालीय असा दणका ू ू
उडायचा! �या�याजवळ एक छानदार लहान िपशवी असायची. दवेानं ती 
�याला िदलेली होती. �हणन ती तो आप�या केसात लपवन ठेवायचा. पण हा ू ू
खशीत आला क�, ती एकदम चकाकायची. मग अधंार अस द ेनाही तर उजेड ु ू
अस द.े िव�ंय पव�ता�या जगंलात मेधी राजाच ंरा�य होतं. आिदवास�चा तो ू
आवडता होता. �या�या आदशेा�माण ं �यांनी वागाव ं आिण �या�या 
दबद�याखाली रहाव ंअस ंअसायच.ं

तर एकदा काय झालं क�, मेधी राजानं िग�ली राजाची कळ काढली. 
अविचतच गेला न  �या�या दाढीिमशा कात�न आला! आला ते थेट ्
आभाळातच उडन गेला. िग�ली राजाला कळाय�या आत ह ंअगदी! दस�या ू ु
िदवशी िग�ली राजानं या गो�ीचा वचपा काढावा �हणन आप�याच लेक�ची ू
वेणी कापन घेतली! ती लागली रडायला. पण �ानं ल�च िदलं नाही. रड द ेू ू
�हणाला. �यानं मग फौजेला इशारा िदला क�, कसहंी क�न मेधी राजाला 
िजवतं पकडन आणा.ू

राजाचीच आ�ा. मग काय? सग�या फौजफाटयानं जगंल, पहाड, गहा. ् ु
दरी, खोरी पार धडंाळन काढली. अखेर शेवटी दोन िदवसांनी एका पहाडा�या ु ू
मा�यावर मेधी राजा गवसला. सैिनकांनी �याला पकडन िग�ली राजाकडे ू
आणलं. राजानं �या�याकडे रागानं पािहलं न  �हटलं, '' ये, असा पढं ये. तला ् ु ु
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मंगलजी वाणी मोठा करारी होता. �याने आपले मोठे ने� उघडन �ा�याकडे ू
पािहलं. आप�या भ�या दांड�या िमशा करवाळ�या. खदखदन हसला आिण ु ू
�हणाला, '' जा, या पाजी माणसाला घेऊन जा. मी याच ंत�डही बघ इि�छत ू
नाही. याला क�डवाडयात फेकन �ा. पहातो मग कशी म�ती करतो ते.''् ू

सैिनकांनी मग �ाला जगंलात नेलं. ठार मारायचा बेत केला. मेधी राजा 
�यामळं रड लागला. सैिनकाला दया आली. �यानं मग ही सजा मोठी होईल ु ू
�हणन सांबरा�या िशगंात बिंदवान केलं. ितथं मग हा गपचप पडन रािहला. थोडे ू ु ू ू
िदवस हे कणाला कळलंही नाही. होता होता काय झालं क�, िजकडं ितकडं ु
द�काळ पडला. हाहाकार उडन गेला. धनधा�य सपंन गेलं. लोक मरायला ू ूु
लागले. दगाफटका होऊ लागला. अपघात घड लागले. नदीच ंपाणी आटलं. ू
जिमनीला तडे पडले. �यामळं िग�ली राजाकडे लोक त�ार घेऊन गेले. तो ु
िचतंा�ांत झाला. पाऊस कोठन आणावा? धा�य कोठन आणाव?ं लोकांना ू ू
काय खायला �ाव?ं �याचा जीव उडन गेला. रा�ंिदवस िचतंा लागली. झोप ू
उडाली. राजानं मग दरबार भरवला. मेधी राजाला शोधन आणील �याला मोठ ठं ्ू
ब�ीस जाहीर केलं. पैजेचा िवडा पढं ठेवला. पण चटकन कोणी पढं येईचना. ु ु
राजानं प�हा प�हा हे जाहीर केलं. पण छे! कोणी मान वर करीनाच. अखेर शेवटी ु ु
एक जोगीण पढं आली. ितनं हा पैजेचा िवडा उचलला.ु

मंगलजी वा�याकडे पाठवन जबर सजा दतेो. '' आिण िदला ितकडे पाठवन.ू ू

मेधी राजा पण कमी न�हता. क�डवाडयात आण�याबरोबर �यानं िजकडं ्
ितकडं पाणीच पाणी क�न सोडलं. �या पा�याचा ल�ढा मंगलजी वा�या�या 
दारात गेला! ते बघन तो घाब�न गेला आिण पळत पळत िग�ली राजाकडे ू
आला. �यावेळी हा राजा पान खात बसला होता. �यानं �ाच ंबोलण ंऐकलं. 
मंगलजीनं गयावया करीत �ा मेधी राजापासन आपलं र�ण कर अशी राजाला ू
गळ घातली. �यामळं िग�ली राजानं मेधी राजाला एका गरम खोलीत क�डन ु ू
टाकलं. पण मेधी राजानं ितथंही पाणीच पाणी क�न सोडलं. सगळीकडे धराचे ु
लोटच लोट पसरले. राजा �यामळं सतंापन ओरडला, '' �ाला प�या ु ू ु
बदंोब�तात ठेवन �ा!...ू
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मेधी राजानं आतन उ�र केलं, '' मी तर. झोपलोही नाही ' िकंवा जागाही ू
नाही.''

'' मग बाहेर का येत नाहीस?''
'' मा�या मनाची मज�.''
'' कशात िबघडलंय?'' 
'' समजेल ते समजन घे.''ू
'' तला हवयं काय?''ु

िग�ली राजानं मग हात जोडन मेधी राजाची �मा मािगतली. आप�या ू
लेक�शी �याच ंलगीन लावन िदलं. मग �हणाला, '' मी नावाचा राजा. पण तच ू ू
खरा राजा. पावसाच ं पाख� त. दिनया त�यामळं जगते. त�यामळं सखावते. त ू ु ु ु ु ु ूु
खरा मोठा. '’

मेधी राजानं मग सगळीकडे आनंदी आनंद क�न सोडला. तसा तो त�ही ु
आ�ही पण क� या.

(पनःकथन : डॉ. �याम परमार, सांगीवांगी (सपं ा. सरोिजनी बाबर))ु

जोगीण हसली. ितनं मेधी राजाची िवनंती मा�य केली. राजाची समजत ू
घालीन �हणाली. पण मेधी राजाला सांबरिशगंातन बाहेर कठं येता येतंय? धड ू ु
िशगं फटेना क� हा पण बाहेर येईना! खप धडपड केली. पण काहीच नाही.ु ू

'' िग�ली राजा�या मलीशी लगीन. '’ु

जोगीण मग पळत गेली. ितनं रशेीम दोरा आणला. सो�याची सरी आणली. ु
मो�यांचा घाव आणला. मग चारी बाजनंी िशगं ग�च बांधन ितनं ते घाव घालीत ू ू
फोडलं ते�हा कठं मेधी राजा बाहेर आला. �यावेळी �याला बघन एकदम ु ू
आकाश गरजलं. मसळधार पाऊस आला. नदी नाले भ�न गेले. जमीन शांत ु
झाली. लोकांना बर ंवाटलं.

जोिगणीनं मग सगळीकडे तपास केला. सांबरा�या िशगंाजवळ ती गेली. चारी 
बाजनंी ते बिंद�त होतं. �हणन ितनं मेधी राजाला हाकारा घालीत िवचारलं, '' ू ू
जागा आहेस का झोपला आहेस?''
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इत�यात काळिशगं धावत आला. �ा दोघांना हाक दते तो �हणाला, “दादा 
दादा, थांब, मी पण येतो. “तर हे दोघे �हणाले,  “तझ ंकाय काम? जा माग ंत?” ु ू
�हणन मग हा माघारी गेला. �याला वाईट वाटलं. “एकटा जाईन तर नावाचा!” ू
असा �यानं बेत केला. धावत धावत आईकडे गेला. झणका भाकरी द े�हणाला. ु
नावडतीनं ते ऐकलं. लगोलग झणका भाकरी बांधन िदली. काळिशगं ती घेऊन ु ू
िनघाला. �यानं आवडती�या दोघांना प�हा वाटेत गाठलं. तशी �या दोघांनी ु
िवचार केला,  “आपण उ�र िदशेला जाऊ .या.” आिणक मग �यांनी 
काळिशगंला दि�ण िदशेला जा �हटलं. पण जाय�या आधी �यांनी ��येकाचा 
एकेक बाण �या जागेवर ओळखीचा �हणन मा�न ठेवला. जो आधी येईल �यानं ू

एक होता राजा. �याला तीन मलं. दोन आवडतीची. एक नावडतीचा. �ा ु
नावडती�या मलाच ंनाव काळिशगं. तर एक िदवस काय झालं क�, राजाला ु
�व�न पडलं. �या �व�नात राजानं चांदी�या म�या सो�याचे ढापे आिण मो�यांचे ु
घोस असलेलं एक झाड पािहलं. राजा ते बघन भलला. िदवसा ढव�या असलं ू ु
झाड बघायला पािहजेच �हणाला. �यानं आप�या रा�यात दवडंी िपटली. 
पैजेचा िवडा ठेवला. �हणाला कसा, “चांदी�या म�या, सो�याचे ढापे आिणक ु
मो�यांचे घोस असलेलं झाड कणी आणन दईेल �याला िन�मं रा�य ब�ीस ु ू
दईेन.”

झालं. गावोगाव ही बातमी गेली. साती वन ओलांडन ितनं �या�या �या�या ू
जवळ ही गो� केली. पण कोण धजेचना. कणाला काय य�� गवसेनाच. तशी ु ु
आवडती�या दोन मलांनी िवचार केला. पैजेचा िवडा िजकंायचा बेत केला. दोघ ंु
िमळन िनघाले. आवडतीकडन तहानलाड, भकलाड घेऊन वाडयाबाहेर आले. ्ू ू ू ू ू
कामिगरीवर िनघाले.
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�यावर ितथला माणस �हणाला कसा, “लई अबजक गो� हाय बाबा ही!”ू ू

आपला बाण घेऊन जावा अस ंठरलं आिण मग सगळे आपाप�या वाटेनं िनघन ू
गेले. 

इकडे तोवर काळिशगं बारा न  बारा चोवीस कोस वाट चालन गेला होता. ् ू
िदवस बडायची वेळ. आसपास िचटपाख� पण नाही. दाट जगंल. िकर�र� झाडी. ु
भयाण काळोख. पण काळिशगं घाबरला नाही. एके िठकाणी रा� झाली �हणन ू
बसन रािहला.ू

जाता जाता आवडतीची मलं गेली �या वाटेत एक मोठं गाव लागलं. ितथं एक ु
माणस दवडंी िपटीत होता,” आम�या राजा�या मलीनं एक पैज मारलीय. ू ु
स�गटया�या डावात ितला, जो कणी हार खायला लावील �या�याशी ती ल�न ् ु
करील. िशवाय �याला अध� रा�य ब�ीस िमळेल.” �या मलांनी हे ऐकलं. ते ु
गावात गेले. �यांनी राजवाडयावर जाऊन पैजेचा िवडा उचलला. दोघेही ्
राजा�या मलीबरोबर स�गटया खेळायला बसले. पण �यांना डाव िजकंता आला ्ु
नाही. ते पैजेत हरले. �या कारणानं राजानं �यांना बिंदखा�यात पाठिवलं.

इत�यात काय झालं क�, एका झाडीत �याला थोडासा जाळ िदसला. इथं 
कणी तरी व�ती क�न रािहलंय अशी �याला खा�ी पटली. उजेडा�या िदशेनं ु
हळहळ चालत तो िनघाला. ितथं जाऊन बघतोय तर कणी नवरा बायको जाळ ू ू ु
क�न शेकत बसलेले. हा �यां�या जवळ गेला.. तशी �यांनी �याला िवचारलं,”  
त कोण? कठला? कशाला आलास?” �हणन काळिशगं �हणाला,” मी एका ू ु ू
राजाचा मलगा. पण नावडतीचा. आम�या राजाला चांदी�या म�याच,ं  सो�या ु ु
�या ढा�याच,ं न  मो�यां�या घोसाच ंझाड बघायचयं . ते कठे गवसतंय �हणन ् ु ू
बघायला िनघालोय.”

आिण मग अस ंबराच वेळ इकडच ंितकडच ंबोलत बोलत ितथंच सगळे झोपी 
गेले. पण म�यरा�ीला नवरा जागा झाला. बायकोला �हणाला, “अग ंअग,ं काय 
तरी उकड. पोरग ं उपाशी तापाशी असेल.” तशी ितनं काळिशगंची िपशवी 
चाचपली. बघतेय तर झणका भाकरी. कधी न बिघतलेला न खा�लेला ु
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काळिशगं सकाळी उठला. जेवला खावला. मग �ा नवरा बायकोनी एक 
िपजंरा तयार केला. काळिशगं�या जवळ िदला. पण तो दतेाना ते �हणाले, 
“इथनं बारा कोसांवर जा. एक भयकंर मोठी िशळा िदसेल. ितथं एक उंच झाड 
असेल. एक चांगली बाग िदसेल. तर त ितथं जा. रा�ी बारा�या समाराला सावध ू ु
आस. एक भला मोठा नाग येईल. तो आला र ेआला क�, �या�या फडीवर हा 
िपजंरा मार. एक जोराचा तडाखा भडकाव. �याचे तकडे होतील. िदसला क� ु
िपजंरा पढं कर. श� म�न जाईल. तझ ंकाम होईल.” काळिशगंला आनंद ु ू ु
झाला. �या दोघांचा िनरोप घेऊन तो तेथन िनघाला. �यांनी सांिगत�या ू
बरह�कम �यानं सार ंकेलं. बारा कोसांवर जाऊन �यानं नागाला ठार मारलं.ू

आिण मग तो ितथं िदसणा� या एका भ�या मोठया वाडयाकडे गेला. ितथं �या ् ्
नागाची लेक रहात होती. ितला माणस कसला तो माहीत न�हता. ते�हा ू
काळिशगंला बघन ती घाबरली आिण �या�यावर ओरडली. “अहो, अहो इथन ू ू
िनघन जा. त�हांला बिघतलं तर माझा बाप खाऊन टाक�ल.”ू ु

“असचं आहे तर मग आता मी सांगते तस ंकर.”
“सांगशील ते करतो. पण तसलं झाड दाखव.”

िज�नस. ितनं तो चटकन बाहेर काढला. दोघांनी िमळन खा�ला. �यांना भाकरी ू
आवडली. त�डाला चव आली. �हणन मग दोघांनी  िवचार केला. ू
काळिशगंसाठी भात उकडला. अन मग ते प�हा झोपी गेले.् ु

हे ऐकन काळिशगं हसला. �हणाला, “�यानं मला खाऊन टाकाय�या आधी ू
मीच �याला खाऊन टाकलंय!” तशी ती पळत पळत बागेत गेली. खर ंखोटं 
बघाव ं�हणाली. बघतेय तर खरचं बाप म�न पडलेला! रडत रडत ती िबचारी 
माघारी आली. ितनं �याला िवचारलं, “मा�या बापाला का मारलंस? आिण त ू
कोण?”

�यावर काळिशगं �हणाला, “मी एका राजाचा मलगा. मा�या बापाला ु
चांदी�या म�याच,ं  सो�या�या ढा�याच ं आिण मो�यां�या घोसाच ं झाड ु
बघायचयं  �हणन मी आलोय!... आिण �यासाठीच मी त�या बापाला मारलं”ू ु



706   ।   गो���या गुहेत

rajaaraNaa_cyaa gaaeVoI

�यावेळी �यां�यापैक� जी थोरली होती ती काळिशगंला �हणाली,  “आता 
बापाला मारलंस तर आ�हा ितघ�शी ल�न कर. आमचा पालनकता� हो.” 
काळिशगंानं ते कबल केलं. ितघ�ना घेऊन �या वाटेत�या नवरा बायकोकडे ू
आला. �या दखे�या पोर�ना बघन तो माणस काळिशगंला �हणाला, “अस�या ू ू
�व�पवान पोर�ना बघन कणी तरी वाटेत तझा घात करील. तर �या ितघ��या ू ु ु
तीन लवगंा क�न दतेो �या घे आिण मी सांगतोय तो मं� �हण क� �या िजवतं 
होतील. काळिशगं कबल झाला. हा हा �हणता �या ितघ��या झाले�या लवगंा ू
एका लहान�या पेटीत घालन तो िनघाला.ू

काळिशगंानं ितनं सांिगतलं. तस ंसगळं केलं. �याला पािहजे ते झाड िदसलं. 
तो आनंदला, हारखला. मग नागाची मलगी �याला आणखी �हणाली, “येथन ु ू
बारा कोसांवर जा. ितथं माझी बहीण असते. ितला ही िचठी द.े घेऊन ये ितला.” 
तसा काळिशगं ित�या �हण�या�माण ं गेला. बारा कोसांवर�या ित�या 
बिहणीला भेटला. �या बिहणीनं याला आणखी बारा कोसांवर पाठवलं. ितथं 
ितची आणखी एक बहीण राहत होती. काळिशगं मग ितकडे पण गेला. �ा 
दोघ�ना घेऊन पिहलीकडे आला.

आिण आला तो थेट ितघा भावांनी बाण मा�न ठेवले होते ितथं आला. ितथं 
येऊन बघतोय तर बाण जसे�या तसे. हाच पिह�यांदा आलेला. �याने आपला 
बाण उचलला आिण भावां�या शोधाला तो िनघाला. वाटेत �याला एक गाव 
लागलं. राजा�या मलीनं मारलेली पैज �या�या कानांवर आली. स�गटयां�या ्ु
डावात ितला आपण सहज िजकं �हणाला. �ानं राजाकडे जाऊन पैजेचा िवडा ू
उचलला. राजा�या लेक�ला स�गटयांचा डाव िजकंन हारवली, राजानं मोठया ् ्ू

“दाखवते. अस ंबघ, मी नटन सजन नाचत नाचत येते. त �या तरवारीनं एका ू ू ू
फट�यात माझ डोकं उडव. र�ा�या िचळकांडीत तसलं झाड तला िदसेल.”ु

“आिण मग?... त?... त मरशील ते?” काळिशगं थोडा घाबरला. �हणन मग ू ू ू
ती �हणाली, “अह!ं मी मरत नाही. हीच तरवार त एकदम उलटी कर �हणजे मी ू
सािजवतं होईन.”



 गो���या गुहेत   ।   707 

rajaaraNaa_cyaa gaaeVoI

राजाला आनंद झाला. ह�ी, घोडे, पाल�या न  मेणे घेऊन राजा सामोरा ्
आला. �यानं �ा दोघांना िवचारलं,  “सांिगतलं काम केलं बाळांनो?” तशी हे  
“हो” �हणाले. पण राजानं करामत दाखवा �हणन तगादा केला तरीही आज ू
उ�ाची चालढकल �यांनी फार िदवस चालवली. करामत येतच न�हती तर 
करतायत कठले? ु

होता होता गमंत झाली. �या ितघ��या लवगंा करायच ंकाळिशगंला भान 
रािहलं नाही. तो तसाच दोघा भावांना व �ा चौघ�ना घेऊन बापाकडे िनघाला.

थाटानं �याच ंल�न लावन िदलं. अध� रा�य ब�ीस िदलं. आिण कैदते डांबले�या ू
सग�यांना सोडन िदलं.ू

�ा कैदते�या माणसांत काळिशगंचे भाऊ होते . �ानं �यांना ओळखलं. पण 
�यांना �ाची ओळख पटली नाही. �हणन मग �ानं ओळख िदली. कपडेल�े ू
िदले. आिण मग �ा ितघ��या लवगंा मोडन �या झाडाचा चम�कार क�न ू
दाखवला! प�हा मं� �हटला. प�हा ितघी लवगंा झा�या.ु ु

पण जाता जाता वाटेत थोर�या भावाला तहान लागली. काळिशगंाला पाणी 
आण �हणाला. काळिशगं पाणी आणाव ं �हणन िविहरीवर गेला. तसा �ा ू
आवडती�या दोघांनी िवचार केला क�, काळिशगंला िविहरीत ढकलन �ाव ंू
आिण व�न तोडी टाकन मा�न टाकाव.ं तर काळिशगंाला ठर�या�माणे �ांनी ू
लगोलग िविहरीत ढकललं. वर तोडी फेक�या. आिण तो मेला �हणन सांगत ू
माघारी आले. �या चौघ�ना घेऊन राजाकडे िनघाले. पढं सांगावा िदला.ु

काळिशगंानं मग �ा राजासमोर ती करामत केली. मो�यांचा घोस तोड 
�हणन राजाला आ�ा केली. पण राजा जसा पढं जाई तसा मोठा चम�कार होई. ू ु
ते झाड उंच उंच �हायच ंआिण काळिशगं जवळ आला क�, जवळ जवळ यायच!ं 
काळिशगंनं घोसाला हात लावला तसा हा राजा हारखला. �यानं उरलेलं रा�य 
पण �याला दऊेन टाकलं.

झालं. �ा चालढकलीत चांगले पधंरा िदवस लोटले. इकडे तोवर काळिशगं 
िविहरी�या खबदाडात लपन बसला होता. तर होता होता काय झालं क�, �या ू
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राजानं ��येक गोसा�याला �� केला, “काळिशगं राजाची गो� सांगशील 
का?” पण कणी ह�कंार भरला नाही. राजाची उ�सकता वाढीला लागली.ु ु

इकडे काळिशगं जगंलात�या एका िशळेवर बसला होता. �या वाटेनं 
आठदहा गोसावी िनघालेले. �ाला बघन �यांचा �होर�या �हणाला “ये... ू
गोसावडया... भोजनाला चल. बसलायस काय एकटाच?” तशी हा �हणाला,  ्
“नाही येत मी!”

काळिशगंानं भावांनी केलेला कावा ओळखला. बैरा�याच ं�प घेतलं. एका 
जगंलात िनघन गेला.ू

नागा�या मल�ना हे ठाऊक होतं. �यांनी राजाला घडली गो� सांिगतली, ु
आिण इ�छा �कट केली क�, “आप�या रा�यात जेवढे �हणन गोसावी असतील ू
तेवढयांना बोलवा. अ�नस� उघडा. ब�ीस �ा.” राजानं तस ं केलं. ्
गोसा�यां�या झडंी�या झडंी येऊ लाग�या.ु ु

िजवाला धोका होतोय हे बघताच काळिशगं उठला. �यां�या मागोमाग 
िनघाला. वाडयावर आला. जेवण झालं. बाक�चे िनघन गेले. हा एकटाच ् ू

“वा! नाही �हणजे? येतोस क� नाही, का घाल ि�शळ डो�यात?”ू ू

वाटेनं वाणी लोक �यापार क�न िनघाले होते. ते �या िविहरीवर जेवण कराव ं
�हणन थांबले. �यांनी जेवण केलं. आिण पाणी �यायला आणाव ं �हणन ू ू
�यां�यापैक� दोघेजण िविहरीत उतरले. तशी काळिशगं काकळतीनं बोलला,  ु
“अर ेबाबा, मला वर काढा.” पण हे ऐकन �ांची दातिखळीच बसली. भतिबत ू ू
असेल या भीतीनं ते आरडत ओरडत तसेच िबनपा�याचे माघारी आले. �यांनी 
अशानं अस ंआहे �हणन बाक��यांना सांिगतलं. तर �यात एक मडदार माणस ू ु ू
होता तो �हणाला कसा, “बघया तरी कोण आहे ते?” आिण तो िधटाईने ू
िविहरीत उतरला. तशी काळिशगं प�हा बोलला, “अर ेबाबा मला वर काढ.” �ा ु
माणसानं य�� काढली. एक बादली िविहरीत सोडन �हणाला, “�ातन वर ये.” ु ू ू
काळिशगं बादलीतन वर आला. �याला बघन सगळेजण पोट धरध�न हसले व ू ू
आप�या वाटेला लागले.
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राजाला अचबंा वाटला. पण काळिशगं मग ितथं थांबलाच नाही. आपली 
आई व चौघी बायका घेऊन िजकंले�या रा�यात आला. �यानं मग सखानं ु
रा�य केलं. चांगलपणाच ंफळ चांगलंच असतं !ु

(पनःकथन : �ीमती जानक�बाई पाटील ु

आपलं �हणण ंकाळिशगंानं खर ंकेलं �हणन राजा �या�यावर खष झाला. ू ू
�यानं आवडती�या दोघांना फाशीची सजा केली.

पण काळिशगं आडवा झाला. �हणाला,  “तस ंक� नका बाबा. तमच ंरा�य ु
�ांनाच अस �ा. मा�या बायको�या रा�यात मी मालक �हणन जाईन.”ू ू

�या घटकेला नागा�या ितघी मली पढं आ�या. �यांनी �ा�या पायांवर ु ु
लोळण घेतली. तशी हा �हणाला, “साज िशणगार क�न या.” �या लगोलग 
िशणगार क�न आ�या. बापासमोर नाचत या �हणाला. �या नाचत आ�या. 
�ानं एकदम �या ितघ�ची डोक� तरवारी�या एका फट�यात उडिवली! 
�यासरशी र�ा�या िचळकांडया उडा�या. राजाला चांदी�या म�याच,ं  ् ु
सो�या�या ढा�याच ंन  मो�यां�या घोसाच ंझाड िदसलं! काळिशगंानं राजाला ्
तोड �हटलं, राजा िबगीनं पढं गेला. पण झाड �या�या दर पावलागिणक वर वर ु
िनघालं! तशी मग काळिशगं पढं झाला. �यानं तो घोस तोडला. बापा�या ु
फेटयात खोवला. तरवार उलटी क�न �ा ितघ�ना सािजवतं केलं!्

रािहला. राजानं �याला िवचारलं, “काळिशगं राजाची गो� सांगशील का?” तर 
हा �हणाला, “हो. .सांगतो.” पण �ानं काय केलं क�, चारदोन गो�ी सांगा�या 
आिण एकदम ग�प �हाव?ं “पढं येत नाही” �हणाव!ं मग राजा िचडला. िशर�छेद ु
करायची �यानं �याला धमक� घातली! तशी मग �ानं होय नाही करीत झाली 
गो� राजा�या कानांवर घडली तशी घातली. आिण आपण �वतःच काळिशगं  
राजा अस�याच ं कबल केलं.ू

- सांगीवांगी (सपंा. सरोिजनी बाबर))
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मलाने विडलां�या �ा तीन गो��ची परी�ा घे�याचे ठरिवले. �याने एका ु
िव�ासघातक� माणसाशी िम�ता केली. एका नवीनच �ीमंत झाले�या 
�यि�कडन कज� घेतले. नंतर �याने एक बकरा मारला. आिण आपले ू
र�ाळलेले कपडे बायकोला दते सांिगतले क�, “मी एका माणसाचा खन केला ू
आहे. हे कपडे �या�या र�ाने माखलेले आहेत. यांना �व�छ धवन घे.”ु ू

िशपाई �याला पकडन राजमहालाकडे घेवन जात होते क� �याने र��यात ू ू
थांबन आप�या िव�ासघातक� िम�ाची मदत मािगतली. �याने उ�र िदले, ू
“िम�ा, आता तर मला मळीच वेळ नाही. त मला माफ कर.”ु ू

ते�हाच �याला कज� दणेारा तो �ीमंत भेटला. �या �ीमंताने िवचार केला क� 
आता राजा �ाला दडं करले आिण माझे कजा�चे पैसे बडतील. �हणन तो ु ू
ताबडतोब कज� फेड�याचे �याला सांग लागला.ू

(कजािक�तानची लोककथा)

एक िदवस �याने उगीच बायकोशी भांडण केले. ितला नको ते बोलला. 
�यामळे ती रागाने राजाकडे गेली आिण �हणाली, “महाराज, माझा नवरा ु
ह�यारा आहे. �याने एका माणसाची ह�या केली आहे.” राजाने ित�या नव�याला 
पकडन आण�याचा आदशे िदला.ू

एका गावात एक बि�मान आिण अनभवी व� रहात होता. �याला एक मलगा ु ु ृ ु
होता. एक िदवस �याने आप�या मलास सांिगतले, “बेटा, तीन मह�वा�या गो�ी ु
ल�यात ठेव. एक - कधीही अशा माणसास आपला िम� क� नकोस. �यावर 
तझा िव�ास नसेल. दोन - कधीही अशा माणसाकडन कज� घेव नकोस. जो ु ू ू
खानदानी �ीमंत नसेल आिण तीन - कधीही कोणतीही गिपत गो� कोणालाही ु
सांग नकोस मग ती तझी बायको का असे ना.” ू ु

�या मलाने राजाला सव� कथा सांिगतली आिण विडलांनी जो उपदशे िदला ु
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�या व�ाने व �या�या मलाने जवळ�या एक खोलीत राजकमाराला नेऊन ृ ु ु
�याचे हातपाय बांधन �या खोलीत टाकन िदलं. मग �यांनी एका बक�याच ं त�ड ू ू
बांधन �या�या ग�यावर तलवार चालिवली, बक�याचा बळी िदला जात ू
असताना �य�� ओरडतो तसा �या व�ाचा मलगा ओरडला. बाहेर असले�या ृ ु
राजाला कळले क� �या�या एकल�या एक मलाला बळी िदले गेले आहे. तो प� ु ु ु
शोकामळे इत�या जोराने ओरडला क� �या�या घशातील हाड बाहेर पडले ु
आिण राजा बेश� झाला.ु

राजदरबारातील सवा�नी राजाला समजािवले ते�हा तो आप�या मलाला ु
बळी द�ेयास तयार झाला. 

काही िदवसानंतर राजावर एक सकंट आले. राजा मांस खात होता क� एक 
हाड �या�या घशात अडकले. रा�यातील नावाजलेले वै� बोलािव�यात आले 
पण कोणीही ते हाड काढ शकले नाही. राजाला अचानक ते बि�मान बाप-बेटे ू ु
आठवले. �याने �यांना बोलावन आण�याचा आदशे िदला.ू

�या व� माणसाने येऊन राजाला सांिगतले क�, “महाराज, आपण वाच ृ ू
शकता पण �याक�रता आप�याला आप�या मलाचा बळी �ावा लागेल.”  ु

जे�हा राजा श�ीवर आला ते�हा �या बि�वान व�ाने राजास सांिगतलं क�, ु ु ृ
“महाराज, आपणपण वाचलात आिण आपला राजकमार पण िजवतं आहे. राजा ु
अ�यतं �स�न झाला आिण �याने आपले अध� रा�य �या व�ास दऊेन टाकले.”ृ

(मनोहर सराफ : दशेोदशेी�या लोककथा)

तो पण सांिगतला. राजा �या�या विडलां�या उपदशेावर तसेच �या�या 
�ामािणकपणा आिण ब�ीवर �स�न झाला आिण �याला सोडन िदले.ु ू
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7.7 nyaayama/Paa_7.7 nyaayama/Paa_

राजाला मनापासन वाटत होते, �यायमं�याने आप�या त�ण मलावर ही ू ु
जबाबदारी सोपवावी. पण �यायि�य मं�याने ती सधंी आप�या मलाला न दतेा ु
गावातील मलांतन िनवड करायचे ठरिवले. ु ू

7.7 nyaayama/Paa_

गावात दवडंी िपटली, “ऐका हो ऐका. रामपरचा रा�यकारभार सरळीत ू ु
चालिव�यासाठी एका तडफदार, बि�मान, शि�शाली व �यायि�य मं�याची ु
आव�यकता आहे. तरी इ�छक त�णांनी राजवाडयावर उपि�थत �हायचे ्ू
आहे. तेथे परी�ा घेतली जाईल. �यात जो यश�वी होईल तोच या रा�याचा 
�यायमं�ी होईल हो...”

रामपर नावाच ंएक गाव होतं. �या गावाचा एक राजा होता. �या गावचा ू
रा�यकारभार अितशय सरळीत स� होता. �याचे कारण �हणजे �या राजाचा ु ु
�यायमं�ी होय. �या�याकडन यो�य �याय िनवाडा होत अस�याने राजाची ू
�जाही सखी होती.ु

एकदा �यायमं�ी राजाला �हणाला, “महाराज, मी आता व� झालो. ृ
रा�याचा �यायिनवाडा कर�यास माझी काय��मता कमी पडते. आपला 
मोठेपणा क�, या वयातही आपण मला चाकरीवर ठेवलं. आपणास िवनंती क�, 
मा�या जागेवर कोणी यो�य असा त�ण ठेवावा.” �यायमं�याचे व��य ऐकन ू
राजा िचतेंत पडला. �यायमं�यासारखा यो�य माणस शोधन सापडणे कठीण! ू ू
ते�हा राजाने �प� नकार न दतेा �यायमं�यास सांिगतले, “ठीक आहे. पण एका 
अटीवर आ�ही आपली िवनंती मा�य क�. आप�यासारखा �यायमं�ी आपणच 
शोधन आणायचा! �याचे काय� आ�ही बघ. आ�हास �चले तर �याला ू ू
चाकरीवर घेऊ अन आपली सटका क�.” �यायमं�याने राजाकडन एका ् ु ू
मिह�याची मदत मागन घेतली.ु ू
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दस� या िदवशी इतर अनेक यवकां�माणे �यायमं�याचा मलगाही ु ुु
राजवाडयावर हजर झाला. ��येकजण आपली बि�म�ा, बलश�� �दश�न ् ु
कर�यासाठी आससले होते. पण परी�ा के�हा घेणार हे सांिगतले न�हते. ु
‘परी�ेपय�त सवा�नी राजवाडयावरच रहा’ असे मा� सांग�यात आले. दस� या ् ु
िदवशी पहाटेच मले तयार झाली. जे बलवान, शि�शाली होते ते कसरती क�न ु
�वत:चे आिण इतरांचे मनोरजंन करीत होते. आजचा िदवस गेला. दसरा, ु
ितसरा... िवसावा आणखी िकती िदवस रहायचे? मले परी�े�या दडपणाने ु
कंटाळली. ते राजाला, �यायमं�यांना िवचा� लागले ‘के�हा घेणार आमची 
परी�ा?’ �यायमं�याने सांिगतले, ‘फार लवकर होणार आहे तमची परी�ा?’ ु
�यानंतर पाच िदवस गेले. कणी यो�य �य�� एवढया मलांमधन िनवडणे सोपे ्ु ु ू
न�हते. ��येक मला�या हालचाल�वर, वाग�या-बोल�यावर बारीक ल� ठेवले ु
जात होते. अ�यतं ह��पाने व उ�साहाने आलेले काही त�ण आता िढले पडले 
होते. ह�शार व बलश��चे �योग करणार ेकंटाळले, आळसावले. रोज फकटात ु
खायला िमळतंय �हट�यावर आरामात उठणे, िश�तीचे िनयम भगं करणे असे 
िच� िदस लागले. �यायमं�ी हताश झाले. मिहनाभर मािगतलेली मदत सपंत ू ु
आली होती. राजाने़ �यायमं�याला िवचारले, “मं�ीजी फ� पाच िदवस रािहले. 
आपण नवा �यायमं�ी िनवडला क� नाही? माझ ंऐका! तम�या मलाला आपण ु ु
�यायमं�ीपद दऊे. तम�या दखेरखेीत तो तयार होईल.” �यायमं�ी राजाला ु
�हणाला, “महाराज आपण उ�ाच मलांची परी�ा घेऊ या. आपण मा�यासोबत ु
याल?” राजा तयार झाला. सग�या मलांना उ�ा परी�ा आहे असे कळिव�यात ु
आले. ��येकजण आपली ब�ी, श�� घासन पसन तयार क� लागले. ु ू ु ू

पहाटेच मलांना तयार �हायला सांिगतले आिण �यांना पायी गावातन ु ू
िफरिव�यात आले. सकाळपासन मलं चालत होती. र��याने, शेतातन, ू ु ू
म�यांतन, व�तीतन, ग�लीतन, दलदलीतन, घाणीतन. �यां�या �िति�यांवर ू ू ू ू ू
ल� ठेवले जात होते. राजा आिण �यायमं�ी अथा�तच वेष बदलन मलां�या ू ु
घोळ�या�या कधी मागन तर कधी पढे असे चालत होते. यात एक गरीब ू ु
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पढे गे�यावर अितशय दलदलीत एका शेतक� याची बैलगाडी फसली होती. ु
मलांचा घोळका तेथन जात होता. शेतक� याने िवनंती केली, “कपया माझी ु ू ृ
फसलेली गाडी काढ�यास मदत करा.” मलं पढे चालली होती. �यातील ु ु
शेतक� याचा मलगा �या�या मदतीला धावला. आप�या बलश��ने व य��ने ु ु
�याने फसलेली गाडी बाहेर काढली. शेतकरी �स�न झाला. मलाची चौकशी ु
क� लागला. “कोण र ेमला त! इकडे कशासाठी आलास?” मलाने व�ांत ु ू ु ृ
िदला, “मी राजवाडयावर �यायमं�ी बन�यासाठी आलो होतो. गे�या ्
मिहनाभरापासन मी आिण मा�यासारखी अनेक मलं राजवाडयावर म�कामी ्ू ु ु
आहेत. आज आ�हाला गावात फेरफटका मार�यासाठी बाहेर सोडले. आपण 
भेटलात. आप�या उपयोगी पड�याची सधंी िमळाली. प�रचय झाला. आनंद 
वाटला. हा त�ण मलाचा न�पणा, िशवाय कठेही उपकारक�या�ची भावना ु ु
नाही, हे बघन शेतकरी �हणाला, “मला तच �यायमं�ी होशील. माझा आशीवा�द ू ु ू
आहे तला!”ु

मलं गावात फेरफटका मा�न िनराश होऊन राजवाडयात परतली. आजही ्ु
परी�ा झाली नाही. बलश�� �योग नाही क� �ानाची �पधा� नाही. दस� या ु
िदवशी सकाळी राजाने सभा बोलावली. सग�या यवकांना राजमहालात ु
बोलावले, “गे�या मिहनाभर झाले�या परी�ांत सव� मलांमधन एक यवक सफल ु ू ु
झाला. �याची �यायमं�ी �हणन िनवड घोिषत कर�यात येत आहे.” इतर मले ू ु
एकमेकां�या त�डाकडे बघत होते. मिहनाभर परी�ा! कधी झाली परी�ा? 
राजाने ��येक गो�ीचा खलासा िदला, “त�हाला सखात, चैनीत ठेवले. पण ु ु ु
सखाला बळी न पडता आपले कत��य पार पाडणारा, �सगंी सवा�ना िन:�वाथ� ु
ब�ीने मदत करणारा त�ण �हणजे एका गरीब शेतक� याचा मलगा!” राजा ु ु

शेतक� याचा मलगा व�तीतील लोकांची आ�थेने चौकशी करायचा. �यांचे ु
द:ख, दा�रद� यावर �यांना िदलासा दणेार ेभा�य करायचा आिण मह�वाच ं्ु
�हणजे तो लोकांना िव�ास दते होता, मी जर �यायमं�ी झालो तर तम�या ु
सम�या राजापय�त पोहोचवीन. यो�य �यायिनवाडा करीन.
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�हणाला,“मला काल �या शेतक� याची िचखलात फसलेली गाडी काढ�यास ु
मदत केली तो शेतकरी मीच होतो. तमची तीच परी�ा होती. त �यात यश�वी ु ू
झालास!”

(सनंदा पाटील : तापीकाठ�या लोककथा)ु

िशवाय कत��यद�, �यायि�य �यायमं�याचेही राजाने कौतक केले. ु
व�ापकाळात आपली काय��मता कमी पडते हे ल�ात येताच �वत:ह�न ृ
सेवािनव�ी घेणारा, िशवाय आपला त�ण मलगा असतानाही िनरखन, पारखन ृ ु ू ू
�यायमं�ी िनवड�याचा आ�ह धरणारा! ध�य �या �यायिनवाडयाची! राजानेही ्
मोठया आनंदाने �यायमं�याचा काय�भार कमी क�न त�ण, तडफदार, ्
बलवान, �ानी, �यायि�य त�णास तो काय�भार सोपवला. असा �व�छ 
�यवहार अस�यावर रा�य�यव�था सरळीत चालणार यात शकंाच नाही!ु
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आटपाट नगर होते. ितथे एक राजा रा�य करीत होता. चांगला त�ण, सदंर ु
िन िध�पाड. पण �याचे काही ल�न झाले न�हते. �याने दशेोदशेी�या राजक�या 
पािह�या. काही �याला दाखिव�या; पण �यातन �याला एकही पसतं पडेना.ू

काही वेळानं तो ही िनसग�शोभा पाह�न भानावर आला. तो घोडयाव�न ्
खाली उतरला व त�यांत उतर�याचा माग� शोध लागला. शोधता शोधता एक ू
पायवाट �याला िदसली. घोडयाला शेजार�या झाडाला बांधन तो पा�यात ् ू
उत� लागला. थोडयाच अतंरावर �याला काही कोलाहल ऐक आला. म�येच ् ू
कोणीतरी मोठमोठयाने हसत आहे असाही �याला भास झाला. तो िकंिचत  ् ्
दचकला, पण �याला जे एक, ��य िदसले ते पाह�न तो चिकतच झाला. काही 
सदंर त�ण मली �या तलावात �नान करीत अस�याचे �या�या ��ीस पडले. ु ु

(च�ंपरी लोककथा)ु

7.8 sa/k[tasau/dra_

असेच काही िदवस िनघन गेले. राजाला िशकारीचा नाद होता. असाच तो ू
एकदा िशकारीस िनघन गेला असता र�ता चकन एका घोर अर�यात िशरला. ू ु ू
काही के�या �याला घरची वाट सापडेना. तेवढयात �याला खप तहान लागली. ् ू
एखादी नदी िकंवा तळे ��ीस पडते क� काय �हणन तो इकडे ितकडे शोध क� ू
लागला. ब�याच �यासानंतर �याला एक सदंर तळे िदसले. आपला घोडा ु
भरधाव ितकडे उधळीत तो त�यावर पोचला. �णभर �याने �या सभोवतालची 
िनसग�शोभा पािहली. �याला फार �स�न वाट लागले. उंच उंच पव�तां�या ू
परकोटांत ते तळे असन भोवती गगनचबंी व�राज�चा जण मंडप शोभत होता. ृू ु ू
प�भागावर जललहरी जण लंपडाव खेळत अस�याचा भास होत होता. सया�ची ृ ू ू
सदंर िकरणे पा�यावर चकाकत होती आिण रगंीबेरगंी कमळांनी तो तलाव ु
भरग�च फलन गेला होता.ु ू
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�णात ितचेही राजाकडे ल� गेले आिण तीही �या�याकडे पाहात रािहली. 
ित�या स�या आप�याच नादात, थ�ािवनोदात गगं होऊन गे�या हो�या. आिण ु
ही �या राजाकडे अधनमधन पाहात होती. राजा�या मनात ती एकदम भरली. ू ू
पण ित�याशी बोलायचे कसे हा �� �याला पडला. िशवाय हे सार ेएकदम घडले 
कसे? एवढया घोर अर�यात अशा िवल�ण जागी �ा मली िनधा��तपणे ् ु
आघंोळीला आ�या कशा? कदािचत हे काहीतरी चेटक तर नसेल? अशी एक ् ू
शकंा �या�या मनाला चट िदशी चाटन गेली �याने िकंिचत  सयंमानेच सार े् ्ू
�यावयाचे ठरिवले.

�याच वेळी �ा राजिबडंया त�णाकडे �यांचे ल� गेले असावे. �या झपाझप ्
काठावर आ�या आिण आडोशाला होऊन कपडे बदल लाग�या. �यांपैक� एक ू
राजाला फारच अनपम स�दय�वती िदसली व ित�या चालचलवणक�व�न व ु ु
एकंदर बोल�याव�न तीच �ा घोळ�याची �मख असावी असा �याने अदंाज ु
केला.

तेवढया वेळात �या सव� मल�ची तयारी झाली व �या भराभर पाऊलवाटेने ् ु
जावयास िनघा�या. तेवढयात�या तेवढयात �यां�यातील �या �होर�या मलीने ् ् ु
चट िदशी मागे िफ�न त�यातील एक कमळ तोडले व कांठावर ते ठेवन िदले. ् ू
सव� स�यांची नजर चकवन �या राजिबडंया प�षाला बोटाने कमळाचे फल ्ु ू ु ू
दाखवन ती स�यांसह पसार झाली.ू

मोठया क�ाने कशीबशी वाट काढीत तो राजधानीस परत आला. मनाशी तो ्
खप िवचार क� लागला. तासन तास तो �या कमळाकडे टक लावन बसे. एक ्ू ू
िदवस गेला, दसरा िदवस गेला; ितसरा गेला. राजा�या अबोल व�ीचे आिण ृु
एकंदर वत�नात बदल झा�याचे व� चोहीकडे पसरले. जो तो �यासबंधंी चचा� ृ

�या दर गे�यानंतर राजाने धावत जाऊन ते कमळ उचलले व इकडन ूू
ितकडन िफरवन पािहले पण �याला िवशेष असे काही आढळले नाही. िकंवा ू ू
काही िवशेष घडले नाही. �याला वाटले, �ावे ते फेकन त�यात पण �याने तो ू
िवचार बदलला.
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राजाला काहीच सचेना. शेवटी �याने �धानाचा स�ला घे�याचे ठरिवले. ु
�याने �धानाला बोलावणे पाठिवले. �याने �धानाला ते कमळ दाखिवले. ते 
अ�ापही पिह�या िदवशी इतकेच ताजे अन टवटवीत होते. �याने ते नीट ्
�याहाळन पािहले व घडलेला व�ांत ल�पव�क ऐकला. �या कमळा�या ृू ू
पाक�या मोजन काढ�या. अमळशाने भेटतो असे �हणन �धानाने राजाचा ू ू
िनरोप घेतला.

क� लागला. राजाचा �धान मोठा चाणा� होता. राजा�या बेचैनीचे कारण 
िवचारावे असे �थम �या�या मनात आले. पण म�ामच �याने तो िवचार ु
लांबणीवर टाकला. राजा �वतः आपणास बोलावन जोवर काही सांगत नाही ू
तोवर आपण �या�या बाजस िफरकच नये असे �याने ठरिवले. ू ू

राजाची उ�कंठा सारखी वाढत चालली होती. �धाना�या वाटेकडे �याचे 
सारखे डोळे लागले होते. काही वेळाने �धान आला, तो येताच �याने 
समाधानाचा स�कारा सोडला. �याने राजाला सांिगतले क�, �या �होर�या ु
मलीने �ा कमळा�या िनिम�ाने त�हांला असे सचिवले आहे क�, आ�ही आठ ु ु ु
बिहणी आहोत. �यातील मी एक असन मोठी आहे. जसे मी कमळ त�यातन ू ू
खडन काढले तसे त मला खडन वेगळे कर �हणजे मी तझीच आहे. दसर ेअसे ु ू ू ु ू ु ु
क�, त �ाच िठकाणी आठ िदवसानंतर भेट.ू

राजाला �धाना�या चातया�चे अ�यतं कौतक वाटले. �याचा �याने खप ु ु ू
स�कार केला. 

हां हां �हणतां आठवा िदवस उजाडला. भ�या पहाटे उठन राजा िशकारी�या ू
िनिम�ाने राजवाडयाबाहेर पडला आिण �या सदंर त�यावर जावयास ् ु
िनघाला, पण वाट चक�यामळे �याला तेथे पोच�यास उशीर झाला. पाहातो तो ु ु
�या मली तेथे येऊन िनघन स�ा गे�या. �णभर �याला च�कर आ�यासारखे ु ू ु
झाले. असे वाटले क� समोर�या �शांत त�यात �वतःला लोटन �ा. पण जरा ू
सयंम क�न �याने तो िवचार बदलला, व सिचतं म�ेने �या पायवाटेवर तो येऊन ु
बसला. �याला �या कमळाची आठवण झाली. घोडा बांधला होता तेथे तो 
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जावयास िनघाला, ती �याची नजर पव� कमळ जेथे ठेवले होते �या जागेकडे ू
वळली. तेथे काही कमळे पस�न ठेवलेली िदसली. �हणन तो ितकडे वळला. ू

वत�ळाकार अशी िविश� प�तीने लावलेली कमळे �याला तेथे िदसली. पण ु
�या वत�ळात काही अतंरावर एक कमळ न�हते. अशा आठ जागा हो�या. �या ु
वत�ळात छोटी छोटी आठ कमळे िबनदठेांची ठेवलेली होती. आिण एका दठेावर ु
रशेमा�या दो� यात दोन लवगंा गफंन ठेव�या हो�या. राजाने ते सव� अगदी ु ू
बारकाईने व िचिक�सेने पािहले. पण �याव�न काय समजावयाचे �ाचा काही 
�याला बोध होईना. आणखी काही खणा आहेत काय �हणन �याने ु ू
चौकसब�ीने पािहले तर थोडयाच अतंरावर �याला काही कमळांची पजा ्ु ू
क�न ठेव�याचे व एक दठे उभा अस�याचे ��ो�प�ीस आले. राजाला कळन ू
चकले क� आपण येथे िकतीही डोके खाजवीत िवचार करीत बसलो तरी ु
आपणाला �ातले काही समजावयाचे नाही. ते�हा �याने राजधानीस �याण 
केले. नंतर �धानास घेऊन तो �या जागी आला. �धानाने समार ेतासभर �या ु
जागेचे व सभोवतालचे िनरी�ण केले. तो रशेमाचा दोरा व �यात ओवले�या �या 
दोन लवगंा पािह�या. वत�ळाबाहेरील ती पजा केलेली कमळे पािहली व ते उभे ु ू
दठेदखेील पािहले. नंतर �याने ती जागा मोजन पािहली. �धान �ा सग�याचा ू
उकल के�हा करतो आिण आपण �या�माणे के�हा वागतो असे राजास होऊन 
गेले. पण बाहे�न �याने उतावळेपणा दाखिवला नाही.

�धाना�या मखावरील गभंीरता हळ हळ मावळन तेथे ि�मताची ु ू ू ू
उ�साहकारक छाया पस� लागली. थोडया वेळाने �धान राजास �हणाला, ्
“महाराज, खरोखरीच आपण फार भा�यवान आहात. आपणाला अगदी अन�प ु
व अ�यतं चलाख अशी राणी लाभणार. याची ित�या �ा सकेंताव�न क�पना 
येईल. �ा कमळा�या वत�ळाने ितने असे दश�िवले आहे क�, येथन तीन मैलांवर ु ू
प�ापर (शखं+च�+प�) नावा�या िक��यात आपण आठ बिहणी ू
िनरिनरा�या आठ महालात राहातो. वत�ळातील �ा आठ मोक�या जागा ु
आिण आतील आठ िबनदठेांची कमळे ही दरवाजे आिण आठ महाल 
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सचिवतात. लवगें�या �पाने ितने आप�या महालाची क�पना िदली आहे. ती ु
�ा आठ महालांपैक� ‘लवगंी महालात’ असते. दोनच लवगंा अस�याने ती 
दस�या मज�यावर राहाते. रशेमा�या दो�याने व �यावर अगदी मधोमध ु
मारले�या गाठीमळे ती असे सचिवते क� ‘म�यरा�ी त�ही तेथे �या लवगंी ु ु ु
महालाजवळ यावे. ती रशेमाचा दोर टाक�ल, �याला ध�न वर ये. वत�ळाबाहेर ु
�या कमळांची पजा केली आहे व जो दठे उभा आहे �याव�न ती असे सिचत ू ू
करते क�, िक�याबाहेर दवेालय आहे व �याला लागन एक थोरला व� आहे. तेथे ृू
म�कामास राहावे.” राजाला ते सार ेऐकन अ�यतं आनंद झाला. �धाना�या ु ू
चातया�ब�ल �याला कौतक वाटले आिण �या�या डो�यात कत�तेचे आनंदा� ु ु ृ ू
चमक लागले. नंतर दोघांनी यथे�छ जलिवहार केला. आणले�या फराळावर ू
�यांनी ताव मारला. ितसर े�हरी ते दोघे �या प�पर िक��याबाहेरील दवेळाकडे ू
रवाना झाले. �धाना�या �हण�या�माणे खरोखरीच तेथे दऊेळ व शेजारी 
वडाचे थोरले झाड होते. तेथे ते उतरले. कदािचत सायकंाळी कोणी तेथे िदवे ्
लावायला येतील अशी �धानाला क�पना आली. तद नसार �याने आडोशाची ् ु
जागा पाह�न ठेिवली.

हां हां �हणतां म�यरा� समीप येत चालली तसा राजा बेचैन होऊ लागला. 
एक तर नव�या िठकाणी िन�वळ सकेंताने �याला जावयाचे होते. आिण दसर ेु
�हणजे �धानाने सांिगतलेले सार ेजळनच येईल क� नाही अशी �याला शकंा ु ू
वाटली. �धानाने दश�िवले�या मागा�ने राजा िक��याकडे इ�वेळी रवाना झाला 
व लवगंी महाला�या दस�या मज�याजवळील िखडक��या खाली येऊन उभा ु
रािहला. हाताने चाचपडन पाहातो तर खरचे रशेमाचा घ� दोर ल�बकळत ू
असलेला िदसला. �याला ध�न तो वर चढला. राजक�या तेथे �याची वाट 
पाहात होती. दोघांची ��ा�� झाली. राजक�येने सचिव�या�माणे लागलीच तो ु
आिण राजक�या �या रशेमी दोरा�या सा�ाने खाली उतरले. आले�या मागा�ने 
ती परत दवेळात पोहोचली. �धान तेथे �यांची वाट पाहात होताच. लागलीच 
�या ितघांनी तेथन कच केले.ू ू
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(िवनायक वासदवे जोशी : च�ंपरी लोककथा)ु ु

राजक�या राजा�या घोडयावर बसली. थोडया वेळात ती तलावावर आली. ् ्
मघाचे ते कमळांचे वत�ळ व दठे राजक�येने मोडन टाकले व तेथे एक आडवी रघे ू ू
मारली. �याबरोबर तो माग� आपोआप बदं झाला. झजंमंज होत नाही तो राजा, ु ु ु ू
�धान, राजक�येसह राजधानीत पोचला. एका समह�ता�वर �या दोघांचे ल�न ु ु
झाले व सखासमाधानाने �यांनी खपखप वष� रा�य केले. �यांनी जसे रा�य केले ु ू ू
तसे त�ही करा. आमची कहाणी सपंली.ु
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(च�ंपरी लोककथा)ु

आटपाट नगर होते. ितथे एक राजा नांदत होता. �या�यासारखा �यायी, 
दयाळ आिण िदलदार असा दसरा राजा आजवर �या रा�यात झाला न�हता. ू ु
सारी �जा सखाने नांदत होती. पण राजाराणी दोघहंी मनात मोठी दःखी होती. ु ु
�यां�या �ा दःखात �यांची �जा सहभागी होती. वडीलधारी व रा�यातील ु
जबाबदार माणसे गरीबां�या झोपडीतन, सरदारां�या वाडयातन, अिमरा�या ्ू ू
बगं�यातन, गाई�या गोठयांवर व नदी-त�या-िविहर��या पाणवठयावर, िजथे ् ्ू
िजथे राजा-राणी�या गो�ी िनघत ितथे ितथे शेवटी स�कार ेटाकन सा�यांनी ु ू
�हणावे, “अहो, सार ंसख आहे, सपं�ी आहे; पण सतंती नस�यानं सार ंकस ंु
ओकं ओकं िदसतं.” राजा-राणीने सतंतीसाठी खप नवससायास केले, ू
�तवैक�ये केली, दानधम� तर दररोज चाल होता. राजवाडयातन कधी कोणी ्ू ू
िव�मख गे�याचे कोणा�या ल�ात न�हते. ते तीथ�-या�ा क�न आले होते; पण ु
प�नाशी उलटन गेली तरीही �यांना सतंान�ा�ी काही झाली नाही. कधी कोणी ू
राजवाडयात राजासमवेत बसले, �धान, सरदारमंडळी असली आिण हा िवषय ्
िनघाला तर वरपांगी सतं� अस�याच दाखवन �हणावे, “बाबांनो, मला माझी ु ू
�वतःची सतंती नसली तरी दवेानं ही केवढी मोठी सतंती िदली आहे! सारी �जा 
माझी सतंतीच न�हे का? केवढं माझ ंभा�य !” आिण राणी दासदास��या व 
सरदार-भालदारण��या मेळा�यात बसली अन ितथे हा िवषय िनघाला क�, ्
ितनेही असेच उ�र �ा.

िदवसांमागन िदवस जात होते. एके िदवशी राजधानीत असाच क�या दशेचा ू ु
तां�यािपतळेची भांडी िवकणारा आला. �या�याजवळची ती मोठमोठाली 
नानात� हेची िच�िविच� आिण सदंर सदंर घाटाची भांडी पाह�न �या�या ु ु
दकानावर एकच गद� झाली आिण हां हां �हणता ती सारी खपन गेली. ही गो� ूु

7.9 samaqQca/ lagaa_na
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होता होता ती मोठी होऊ लागली; नाचबागड लागली; स�या-ू ू
सोबितण�बरोबर खेळ लागली. एके िदवशी असाच लंपडाव खेळत असता ती ू
आप�या मैि�ण�चा डोळा चकवन राजमहालात गेली. पण ितला लपायला जागा ु ू

आिण खरचे राजवाडयात समई आ�यापासन थोडयाच अवधीत राणीला ् ्ू
िदवस गे�याचे शभवत�मान चोहीकडे पसरले. राजधानीत व रा�यात सव�� ु
उ�सव झाले. दवेळात पजािभषेक कर�यात आला. गरीबास व िभका�यांस ू
कपडेले�े वाटले. सव�� आनंदीआनंद झाला. यो�यवेळी राजास क�यार�न �ा� 
झाले. �या वेळचा तर आनंद वण�न करणेच अश�य होते. सा�या रा�यात 
महो�सव केला. पाच ह��व�न गळखोबर े वाटले. बारशा�या िदवशी �या ु
राजक�येला िहरमेाणकांनी ओवाळले. ‘राजसदंरी’ असे ितचे नाव ठेवले. ु

राजा�या कानावर जाताच �याला �याने राजवाडयात बोलावलं. राजाने �याची ्
िवचारपस केली. काही भांडी िश�लक अस�यास दाखिव�यात आणावीत ू
�हणन सांिगतले. �या भांडीवा�याने खरी हिकगत सांिगतली. �या�याजवळ ू
फ� त एकच थोरली समई िश�लक रािहली होती. ितची �याला आठवण झाली. 
ती समई चांग�या घाटाची व एवढी मोठी होती क�, तीत एक माणस सहज ू
बसावा. �याला वाटले एवढी समई इतर कोण घेणार? खर े �हटले तर 
राजवाडयातच, �यात�या �यात राजा�या खास महालात ती िवशेषच शोभन ् ू
िदसेल. �याने लागलीच आप�या माणसांकरवी ती समई आणिवली आिण 
राजास भेट �हणन िदली आिण न�तेने सचिवले, “महाराज आपण दररोज ही ू ु
आप�या खास महालात लावीत जा. पाच पौिण�मांना िहची समारभंाने पजा ू
करा. आप�या वाडयात ही कलदीपक िनमा�ण करील. राजाने �या ् ु
भांडीवा�याला जेव घातले व खप नजराणा दऊेन मोठया थाटाने िनरोप िदला.्ू ू

ती कलेकलेने वाढ लागली. आप�या गोड गोड बालीश व�ीने ितने राजा-ृू
राणीला रजंवावे. राजाची मलगी, �यांत पिहलीविहली, िजथे िजथे जावे ितथे ु
ितथे स�मान �हावा, ितचे �वागत �हावे �ात नवल न�हते. आिण ितचे होत 
असलेले असे कोडकौतक पाह�न राजाराणीला अप�रिमत आनंद होत होता.ु
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कठेच िमळेना. ितने प�कळ जागा पािह�या. इकडे ित�या मागावर ित�या ु ु
मैि�णी धावत येत अस�याचा आवाज ऐक आला. इत�यात ितला ती मोठी ू
समई िदसली. ित�या डो�यात क�पना आली. आपण �ा समईवरील 
पचंारतीचे कमळ काढन आत िशरावे आिण वर प�हा ते जसे�या तसे लावन ू ु ू
ठेवावे. कोणालाच मळी क�पना करता येणार नाही. मग आप�याला धडंाळता ु ु
धडंाळता सग�याजणी थकन जातील. चांग�याच चकतील �या. राजसदंरीने ु ू ु
अगदी तसेच केले आिण मग ती कठेच कणाला िदसली नाही. मैि�णी शोधन ु ु ू
शोधन थक�या व घरोघर िनघन गे�या. मग ती हळच बाहेर िनघाली. पण ितने ू ू ू
कणालाच ती कठे लपली होती हे काही सांिगतले नाही.ु ु

होता होता राजसदंरी उपवर झाली. �हाणी उटणी इ�यािद अनेक शगंारसाज ु ृ
व इतर समारभं ितचे चालच होते. दासदास�नी ितला दररोज उंची सवािसक ू ु
उट�यांनी व अ�र-गलाबांनी ित�या अगंाची मळी काढावी आिण वर द�ाचे ु
पाणी ओतन ती मळी आिण ते पाणी शेजार�या �हाणीजवळ फेकन �ावे. असे ू ू
होता होता ितथे एक िविच� झाड िनमा�ण झाले. आिण ते उ�रो�र वाढ लागले. ू
�या�याजवळन जाणा�या येणा�यास ते आप�या मोहक सवासाने गगंवन टाक�. ू ु ु ू
लवकरच ती गो� राजा�या कानी गेली. रा�यातील व राजधानीतील अनेक 
वन�पितत��, मांि�क, जादगार व अनेक व� गह�थ �या झाडाची परी�ा क� ृ ृु
लागले. पण कोणालाच ते झाड ओळखता आले नाही. ते�हा राजाने िजकडे 
ितकडे दर दशेात दवडंी िपटिवली क�, हे झाड कोणी ओळखील �या�याशी ही ू
राजक�या ल�न करील. ही वाता� ऐकताच दशोदशेीचे राजप� व सरदार ु
आपाप�या इतमामांसह ितथे �ा� झाले. परतं कोणाला ते झाड काही के�या ु
ओळखता येईना. राजक�येने हे सार े आप�या माडीव�न पाहावे. िनराश 
झाले�या राजप�ांची ती चया� पाह�न ितला मोठे हस येई.ु ू

असे होता होता एके िदवशी कणा एका राजप�ाने �या झाडाचे िनरी�ण केले ु ु
व एक मिह�याची मदत मागन तो िनघन गेला. जाता जाता �याची व माडीत ु ू ू
बसले�या राजक�येची ��ा�� झाली. राजक�येला हा राजिबडंा त�णा फार 
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चांभाराला हे ऐकन फार आनंद झाला. तो आला तशाच पावली आप�या ू
गावी परत गेला. �याचे गाव ते कसले. एक लहानसे खेडे होते ते आिण �या 
खेडयातील चांभारवाडयात तो एका लहानशा खोपटात दर एका बाजला राहात ् ् ूू
होता. �याचे मायेचे असे कोणीच जगात न�हते. �याने लागलीच गावात�या 
सावकाराचे घर गाठले आिण माझे ल�न जळले आहे असे सांगन �या�याकडन ु ू ू
काही पैसे उसने घेतले. जजबी पोषाख तयार केला आिण मोत�ार िम�ाकडन ु ू
एक घोडा िमळिवला. चांभार �पाने तसा काही मोठा दखेणा न�हता. तरी 
साधारण चार माणसांसारखा िदसत होता आिण पोषाख के�यानंतर तर चांगला 
सरदारासारखा िदस लागला.ू

म�यतंरी िकतीतरी राजप� येऊन झाड पाह�न गेले, पण कोणालाच ते झाड ु
काही के�या ओळखता आले नाही. एके िदवशी कठलातरी एक चांभार �या ु
राजधानीत जोडे िवक�यास आला. तो गावाबाहेर�या नदीवर फराळ करीत 
होता. �या�या शेजारी राजवाडयातील दासी आपापसात बोलत कपडे धत ् ू
हो�या. �यां�या आपसातील बोल�याकडे �या चांभाराचे �थम ल�च न�हते. 
पण जे�हा �या िविच� झाडाची गो� �या�या कानावर पडली ते�हा तो 
चौकसब�ीने ऐक लागला. एक दासी दस�या दासीला सांगत होती. “बाई, आता ु ू ु
ही राजक�या केवढी वाढवन ठेवणार हा राजा, आपण लावीत होतो नाही का �या ू
मळीच ंिन द�ा�या पा�याच,ं अस ंिमळन हे ‘दहीमळी’च ंझाड उ�प�न झालं ते ू
का कणाला ओळखता येणार? आिण राजक�या तर ितकडे ल�नासाठी सारखी ु
झरत आहे.”ु

आवडला, आिण आपले ल�न �ा�याबरोबरच झाले तर फार बर ेहोईल असे 
ितला वाटले. पण राजाचा ‘पण’ ल�ात येताच ितला वाईट वाटले. न जाणो, एक 
मिह�यानंतर तरी �ा राजप�ास हे झाड ओळखता येते िकंवा नाही? ु
राजप�ा�या मनातही ती राजसदंरी भरली. करीन तर िह�याशीच ल�न, अशी ु ु
�ित�ा क�न तो िनघन गेला.ू

�याची सव� ज�यत तयारी झा�यावर तो घोडयावर �वार होऊन ्
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राजक�या माडीव�न हा �कार पाहातच होती. ितने �या सरदाराकडे 
पािहले, पण तो ित�या मनात मळीच भरला नाही. पण ती काय करणार होती? ु
एकतर राजाने ‘पण’ जाहीर केला होता तो �याने िजकंला. �याला आता 
राजक�या न िदली तर �याची - �हणजेच आप�या विडलांची - सव�� छी: थ: ू

राजधानीकडे िनघाला. �या�या मनात अनके िवचार सारखी गद� क� लागले. 
आपण सांिगतले झाड खरचे िनघाले व राजाने आपली राजक�या दऊे केली तर 
पढे कसे वागायचे �ाचा �याने मनाशी बेत क�न ठेवला. यो�यवेळी तो ु
राजधानीत पोच�यावर राजाने �याला �या झाडाजवळ आणले. �या चांभार 
त�णाने �या झाडाचे बराच वेळ िनरी�ण केले. पाने ह�गंली, एक मळी उक�न ु
काढली, राजवाडयातन एक सहाण आणिवली. एका वाटीत �या मळीचा �याने ् ू ु
रस काढला. तो पांढरा श� द�ासारखा िदस लागला आिण पाने चोळताच ती ु ू
मळीसारखी दमडली. ते पाह�न चांभाराची खा�ीच झाली क�, हे दहीमळीचे झाड ु
असावे व दास�नी आपापसात केलेली कजबज �याला आठवली. �याने थोडेसे ु ू
ि�मत क�न राजाला �या झाडाचे नाव सांिगतले. राजा तर �थम खो खो क�न 
मोठयाने हसला; �धानाने व तेथे हजर असले�या सरदारमानक�यांनी राजाची ्
री ओढली व �या सरदारास �हणाले, ‘वा! वा! हे कसलं झाड हो?’ पण तो चांभार 
न डगमगता सांग लागला, “ऐका, राजेसाहेब व सरदार मानक� यांनो, राजक�या ू
दररोज आघंोळ कर�यापव� अगंाला सगधंी मळी लावीत होती काय? ती मळी ू ु
द�ाने व घमघमीत अ�रानं धऊन काढीत होती काय? ती मळी इथं �ाच ु
िठकाणी ित�या दासी टाक�त हो�या काय, �ाची अगोदर चौकशी करावी.”

लागलीच राजक�येकडे चोपदार धावले व चौकशी क�न आले. ही गो� खरी 
अस�याचे �यांनी सांिगतले. �यावर चांभारान�, ‘आतां तरी खा�ी झाली ना?’ 
असे �हणन समाधानाने पण ितत�याच अिभमानाने राजाकडे पािहले. राजाला ू
ते पाह�न सरदारा�या अ�कलह�षारीब�ल खा�ी पटली व खप आनंद झाला. ू
�याने ितथे हजर असले�या सरदारमानक�यांसम� आपली राजक�या �या 
सरदाराला �ावयाचे जाहीर केले.
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होणार होती. मकाटयाने ती आसवे गाळीत ितथन िनघन आत गेली.्ु ू ू
इकडे राजधानीत राजक�येचे ल�न ठर�याचे सव�� जाहीर केले. जोरात 

तयारी स� झाली. �या सरदारा�या घरी दसर ेकोणी न�हते. राजा�या घरचे ु ु
ल�न ते! धमधडा�याने सोहळा चांगला झाला व पाच�या िदवशी वरात िनघाली. ू
राजाने राजधानीतच राहा�याचा आ�ह जावयाला केला पण �याने तो 
नाकारला. ते�हा राजाने आप�या इतमामानसार �याची िबदागी क�न िदली. ु
सोबत भांडीकंडी, जजबी सै�य आिण आदंणाची �हणन ती थोरली समई आिण ु ु ू
दासदासी िदले. तो चांभार �या सव� इतमामासह िनघाला. आपण एवढया ्
समारभंाने परत गावी गेलो तर आपले खर े�व�प �ा सवा��या ल�ात येईल व 
�यामळे दा�ण �सगं ओढवेल; आपण खोटे सरदार आहो, असे पाह�न कदािचत ्ु
हे सै�य आपला िनःपात करील; आिण राजक�येला परत घेऊन जाईल; अशी 
भीती �याला वाटली, �हणन बरचे अतंर काप�यावर �याने एके िठकाणी ू
म�काम केला. ते सै�य व दासदासी �ांना मोठया खबीने �याने परतिवले. आता ्ु ु
फ� राजक�या आिण तो चांभार ही दोघेच रािहली.

�या चांभाराने नंतर सामान वगैरचेी �यव�था कर�यास �या गावातन ू
गाडीबैल आणले आिण आप�या गावी तो येऊन पोचला. तेथे येताच 
राजक�येला खरा �कार कळला. ती आप�या मनाशी धाय मोकलन खप ू ू
रडली. पण आता �याचा काही उपयोग होणार न�हता. राजाला ही गो� कळनही ू
ती अ�यतं शरमेची व कळाला ब�ा लावणारी अस�याने ितला काहीच उघड ु
करता येणार न�हते. �ा� प�रि�थतीला धैया�ने त�ड द�ेयाचे ितने ठरिवले. यो�य 
सधंीची वाट पाहात ती बसली.

आप�या ददव� ानं आपली ल�नगाठ �ा चांभाराशी पडली. आता आपण �� ु
होऊन आपले जीवन मातीमोल होईल ही क�पनाच ितला सहन करवेना. पण 
�याला काही उपाय न�हता. आ�मघाताचाही िवचार ित�या मनात आला. पण न 
जाणो �यात, आप�याला यश न आले तर आपली अिधकच गांजणक होईल, ू
असे ितला वाटले.
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�या चांभाराने सामानाची आवराआवर केली. सायकंाळ�या सोईला व 
एकदोन िदवसात �वजातीयास ल�नािनिम� मेजवानीची �यव�था 
कर�यासाठी �या राजक�येला सांगन तो बाहेर पडला. ितला वाटले, आपणाला ू
ही एक यो�य सधंी आहे. पण पळन तरी कठे जाणार? ती कधी राजवाडयाबाहेर ्ू ु
मे�यािशवाय पडली न�हती. बाहेरचे जग दखेील ितला माहीत न�हते. अशा 
ि�थतीत ती कठे जाणार? नदी-त�या-िविहरीत जीव �ावा तर नीटशी ु
िठकाणेही ितला माहीत न�हती. बराच वेळ िवचार क�न क�न ती थकली. 
आता अधंार पड लागला होता. चलीत�या िव�तवा�या साहा�याने ती ू ु
जवळील िदवा पेटिवणार इत�यात ितला �या समईची आठवण झाली. 
लहानपणी आपण �ाच समईत लपन बसलो होतो, हेही ितला आठवले ितने ू
एक �णभर िवचार केला क�, �ा चांडाळा�या हाती लाग�यापे�ा �ा समईतच 
लपन बसावे �हणजे �याला काही क�पना येणार नाही. शोधन शोधन तो बाहेर ू ू ू
शोधावयास िनघेल. इत�यावरही सापड�यास जशी वेळ येईल तसे वाग अगर ू
वेळ मा�न नेऊ असा ितचा बेत ठरला.

चांभाराला आपला ल�न�सगं आठवला. आपण कस�यातरी 
व�सशंोधना�या आहारी जाऊन �ा ल�ना�या फंदात पडलो असे �याला वाट ृ ू
लागले. �ात खिचत काहीतरी जाद असली पािहजे, नाहीतर मा�यासार�या ू
यःकि�त  चांभाराचे राजक�येशी ल�न �हावे ही गो� अश�यच. राजक�या तर ्
गेलीच. आप�यावर आणखी कोणकोणती सकंटे येणार दवे जाणे. �यापे�ा 
आता आपण बरोबर आणले�या �ा एकच एक व�त िवकन िकंवा नाहीशा ू ू
क�न टाका�या व आपले जीवन पव�वत चाल होते तसे ठेवावे असा �याने ू ू
िनधा�र केला. आप�या कलदवेतेची �याने मनोभावाने �ाथ�ना केली. ु

ितला ही क�पना इतक� पसतं पडली क�, िवलंब न लावता �या समईत ती 
जाऊन बसली. यो�य वेळी चांभार �या झोपडीत परत आला पण ितथे 
राजक�या िदसली नाही. शेजारीपाजारी व इतर� प�कळ शोध केला. पण ितचा ु
काही प�ा लागेना.
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कोप� यात�या एका लहानशा गाड�यातील राळ-उदचेी बकणी क�न घेतली ु
आिण त�डाने काही उ�चार करीत ती िव�तवावर सोडली. राजक�येने ते सगळे 
काही समईतन ऐकले. ितने आपली �ा सामानिव��मळे के�हातरी सटका ू ु ु
होईल असे वाटन समाधानाचा स�कारा सोडला. चांभाराचा दररोज एक एक ू ु
व�त िवक�याचा सपाटा स� झाला. होता होता समईची वेळ आली. एवढी ू ु
मोठी समई �ा लहानशा गावात घेणार कोण? आप�या राजधानी�या गावी जावे 
व ितथेच राजवाडयात ती िवकता आली तर पाहा िशवाय तेथील राजप�ाला ् ु
एक िकनखापी मखमालीचा जोडा पण �ावयाचा आहे. एका िहशेबानं दो�ही 
कामे होतील, असा िवचार क�न तो दस�या िदवशी सकाळी �या राजप�ाकडे ुु
गेला.

राजप�ाचे अजन काही ल�न झाले न�हते. �याला फ� आईच होती. तो ु ू
�वतःच रा�यकारभार पाहात असे. �याला िशकारीचा िवशेष नाद होता आिण 
तो वेळी अवेळी िशकारीला िनघन जात असे. दास-दासी �याचे जेवण आिण ू
जेवणानंतरची फळे िमठाई �या�या महालात आणन ठेवीत. राजप�ाने ू ु
िशकारीव�न आ�यानंतर भोजन करावे व नंतर झोपी जावे, असा �याचा �म 
होता. असे होता होता �या�या नजरते एक गो� आली क�, आप�या गैरहजेरीत 
कोणीतरी इथे येऊन काहीतरी व�त खाऊन जात असावे. िक�येकदा रा�ी ू
ठेवलेले फराळाचे पदाथ� सकाळी उठताच कमी झा�याचे �या�या नजरसे 
आले. ते�हा तर �याला अिधकच िव�मय वाटला. कारण दार बदं अस�यावर 
बाहे�न आत कोण येईल? आतच महालात कठे कणी दडन असावे तर �या ु ु ू
महालांतील कोनान  कोपरा धडंाळन स�ा कोणीही �याला सापडले नाही. काही ् ु ू ु
जाद वगैर ेतर नाही ना? अशी �याला शकंाही आली. पण तो तसा िचिक�सक ू
अस�याने �याचा �यावर िव�ास बसेना.

राजप�ाने तो जोडा आिण ती समई दो�ही यो�य िकंमत क�न िवकत ु
घेतली. नंतर �याने ती समई आप�या महालात नेऊन ठेवली. खरोखरीच �या 
महालाला ती शोभ�यालायक होती.
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दस�या रा�ी िफ�न राजप� झोपेचे स�ग क�न पलंगावर पडला असताना ुु
राजक�या �या समईबाहेर आली. राजप� झोपेत अस�याची खा�ी क�न ु
फलाहार कर�यास बसली. ती पाठमोरी बसलेली होती. ही सधंी बरी आहे असे 
पाह�न तो हळच पलंगाव�न उठला आिण �याने ितला पकडले. राजक�येने ू
कसलीही आरडाओरड केली नाही. ितने शांतपणे �या राजप�ाला हिकगत ु
सांिगतली. समईतन �ा राजमहालात ती आली; पिह�या रा�ी राजप�ाचे ू ु
�व�प ित�या ��ीस पडले �याच वेळी ितला मन�वी आनंद होऊन ितने 
ई�राचे आभार मानले. आता कसलेही सकंट न येता आपणाला �ा महालातच 
राहायला िमळाव ं�हणन वारवंार �या �भरायाची िवनवणी केली, ही मािहती ू ु
ितने सांिगत�यावर राजप�ालाही अ�यतं आनंद झाला. �याने ितला अभय िदले ु
व ती राजक�या पव�वत �या समईत लपली. दस�या िदवशी राजप�ाने आप�या ू ुु

राजप� झोपेचे स�ग क�न हे सव� पाहात होता. �याने �या स�व�प त�णीस ु ु
चांगले �याहाळले. �याला एकदम आठवण झाली क�, आपण एकदा एका 
राजाकडे एक िविच� झाड पाह�यास गेलो असता परत येतांना माडीवर 
राजक�या पािहली तीच ही असावी. िज�यासाठी आपण अहोरा� झरत आहो ु
तीच अनायासे आपणाला अशा रीतीने लाभत आहे, �ाचा �याला अ�यतं 
आनंद झाला. उ�ा रा�ी िफ�न �ाची न�क� खा�ी क�न �यावी असे �याने 
ठरिवले आिण नंतर तो �व�थपणे झोपी गेला.

अजन वारवंार तसेच �हावयास लाग�याने तो अगदी बेचैन झाला. सारी रा� ू
झोपेचे स�ग घेऊन जागन काढ�याचे �याने ठरवले आिण आप�या पलंगावर ू
�व�थपणे तो पडन रािहला. ऐन म�यरा�ी�या समारास कोप�यातील �या ू ु
समईचे कमळ आपोआप वर आले आिण �यातन एक स�व�प त�णी ू ु
इकडेितकडे पाहात व कानोसा घेत पलंगाजवळ आली. राजप� घोर िन�ेत ु
अस�याची ितची खा�ी झाली. पण नंतर जेथे फलाहारािद पदाथ� ठेवले होते 
तेथे ती गेली. �यावर ितने यथे�छ ताव मारला. उशाशेजारी मेजावर ठेवले�या 
तां�यातील पाणी िपऊन ती परत �या समईत जाऊन बसली.
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आईला सांिगतले क�, आपणाला काही अन�प अशी बायको िमळत नाही ु
आिण आता �ापढे अिववािहत राहा�याची इ�छा नाही. ते�हा नकतीच जी ु ु
समई घेतली आहे ित�याशी मी ल�न लावणार आहे!

“राजप�ाच ं समईशी ल�न” �ा वात�मळे सग�यांना आ�य� वाटले. ु ु
दशेोदशेी�या राजांना ल�नािनिम� बोलिवले होते. ख� राजक�ये�या ु
विडलांसही खास दताकरवी िनमं�ण िदले. पांच िदवस यथािविध तो ू
ल�नसोहळा झाला. वराती�या वेळी ल�नमंडपांत सारी मंडळी बसली होती. 
वरा�या कडेवर वध बसव�याचा तो �सगं आता �हायचा होता. कोणीतरी ू
उपहासाने उद गारले, “�या आतां समई कडेवर”्

आमची कहाणी सपंली.

वाज�ंयांचा आिण टा�यांचा एकदम कडकडाट झाला. आिण �या िननादांत 
राजप�ाचे राजक�येशी खर ेशभमंगल झाले. �यांनी जसे रा�य केले, तसे आपण ु ु
करावे.

राजप�ाने ितत�याच तडफेने उ�र िदले, “हो हो, घेतोच क�,” आिण �याने ु
हल�या हाताने �या समईवरचे कमळ दर केले. इत�यात समईमधन एक सदंर ू ुू
राजक�या प�पहार घेऊन बाहेर पडली. ितने तो प�पहार राजप�ा�या ग�यात ु ु ु
घातला आिण राजप�ाने ितला अलगद उचलन कडेवर घेतले.ु ू

राजप�ाचे हे श�द ऐकन राजमातेला तर हसच लोटले. याला वेड तर लागले ु ू ू
नाही, अशी ितला शकंा आली. जवळच बसले�या �धानजीलाही राजप�ाचा हा ु
ह� ऐकन अ�यतं आ�य� वाटले. पण राजप� आप�या ह�ापासन यि�कंिचतही ू ु ू
पराव� झाला नाही. उलट �धानजीला ल�नसोह�याची ज�यत तयारी ृ
करावयास �याने फमा�िवले.

 
(िवनायक वासदवे जोशी : च�ंपरी लोककथा)ु ु
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7.10 ma&du/ga AaiNa saar/ga7.10 ma&du/ga AaiNa saar/ga7.10 ma&du/ga AaiNa saar/ga
(च�ंपरी लोककथा)ु

आटपाट नगर होते. ितथे एक राजा रा�य करीत होता. फार िदवसांनी 
नवससायासांनी �याला दोन मले (जळी) झाली. मोठया आवडीने �याने एकाचे ्ु ु
मदगं आिण दस�याचे सारगं अशी नावे ठेवली. ती दो�ही जळी असली तरी �यात ृ ुु
सारगं छोटा िदसायचा. राजा�या घरची ती मले. ितथे उणीव कशाची? राजा ु
तसा मोठा कडक व धोरणी होता. पण थोडा लहरी �वभावाचा छांिद�च 
�हणाना; �याने एकदा काही �हटले क�, अगदी तसे �हायलाच हवे आिण तसे न 
झाले क� तो आकांडतांडव करायचा, ग�हेगारांना कडक िश�ा करायचा.ु

मदगं आिण सारगं दोघे आता मोठे झाले होते. मगया-िशकार खेळ�यात मोठे ृ ृ
तरबेज. िवशेष बि�, धोरण, समयसचकता सारगंम�ये िदसन यायची आिण ु ू ू
मदगं अगदी �या�या कलाने �यायचा. ृ

एकदा काय झाले राजा आप�या राजधानीतन फेरफटका करीत असता ू
�या�या ��ीला अनेक फकटया साधचंा, िभका�यांचा रयतेस होणारा �ास ्ु ू
नजरसे पडला. धम� न �ावा तर पाप घडते. पण कणा कणाला व िकती �ावा ? ु ु
ऐपतीपे�ा दानधम�च जा�त �हायचा. �यात�या�यात अपगं आधं�यांची गो� 
वेगळी. चांगले ध�प� व �म कर�यास यो�य असे िक�येक िभ�ा मागन पोट ु ू
भरीत. िन�वळ रयतेलाच �ास होत होता असे न�हे तर राजवाडया�या ्
कोठारांतन अशा धडधाकट िभका�यांना िनरथ�क ‘धम�’ �ावा लागे. अगदी �ा ू
�णापासन िभका�यास धम� कर�याची, दान द�ेयाची बदंी कर�याचे राजाने ू
ठरवले ! जो ही आ�ा पाळणार नाही, �यास फाशीची िश�ा. राजाचा ह�कम तो; ू
िजकडे ितकडे दवडंी िपटली. आिण कडक बदंोब�त ठेवला. अशा ि�थतीत 
दोन अनोळखी व परगावचे साध राजधानीत िभ�ा माग�यास आले. ू
नगरसरं�कां�या नजरसे ही गो� येताच �याने �या दो�ही साधनंा आप�या ू
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िशपायांकरवी दर अर�यापय�त हाकन लावले. आधीच भकेने �याकळ झालेले ते ू ु ूू
साध आिण आता पढे �यांना गहन अर�य लागणार होते. पण ते काय करणार ू ु
िबचार?े कसेबसे �या अर�याबाहेर पडणे �यांना भागच होते. ते चालन चालन ू ू
थकन गेले व िव�ांतीसाठी एका िवशाल व�ा�या सावलीत बसले. इत�यात ृू
�या�या कानावर घोडयां�या पावलांचा ‘टाप टाप’ आवाज पडला; �यामळे तर ् ु
ते अिधकच घाब�न गेले; न जाणो राजाने आपणांस सैिनकांकडन पकडन ू ू
आणन काही मोठी िश�ा �ावयाचे ठरिवले असेल. कस�यातरी आडोशा�या ू
आ�याथ� जावे �ा िवचारात असतानाच ते दोन घोडे�वार �यां�या पढे द� ु
�हणन उभे रािहले. �यांनी �या साधची चौकशी केली व �यांची ती ि�थित पाह�न ू ू
�यांना दया आली. पोषाखाव�न दोघे घोडे�वार राजिबडें िदसत होते. राजतेज 
त�डावर नसते झळाळत होते. �यां�या हातातील व खां�ावरील आयधाव�न ु ु
ते नकतेच मगया क�न परतले असावेत, असा भास होत होता. �यापैक� लहान ु ृ
िदसणाराने आप�या हातातील एक सदंर र�नजिडत अगंठी एका साधला �दान ु ू
केली. �याचे अनकरण �हणन दस�याने आप�या ग�यातील पाणीदार मो�याचा ु ू ु
कंठा दस�या साधला िदला. दो�हीही साधनंा परम सतंोष झाला आिण �यानी ू ूु
अतंःकरणपव�क �या राजिबडंया त�ण िशका�यांना शभाशीवा�द िदले. ते ्ू ु
राजिबडें त�ण दसर ेकोणी नसन मदगं व सारगं होते. �णाधा�त ते घोडयांचा ृ ्ूु
टापटाप आवाज करीत पढे िशकारीस िनघन गेले. राजा आपण िदले�या ु ू
आ�ेचे आप�या रा�यात पालन होत आहे िकंवा कसे �ाचे िनरी�ण कर�यास 
वेषांतर क�न बाहेर पडला. िफरता िफरता �याला एका धम�शाळेत दोन साध ू
�वयपंाकपा�या�या तयारीत असले िदसले. रा�यातील सा�या धम�शाळा ओस 
पड�या असताना व र��यातन एकही िभकारी िफरकत नसताना �ाच ू
धम�शाळेत दोन साध कसे �ाचे राजाला नवल वाटले व आपला ह�कम यो�य ू ू
त�हेने पाळला गेला नाही �ाचा �याला अ�यतं राग आला. �याने �ा �करणाची 
कसन चौकशी केली. �याला चौकशीत साधनंा िभ�ा दणेार ेखर ेग�हेगार कोण हे ू ू ु
कळन चकले. ख� दो�हीही राजप� �ा बाबतीत ग�हेगार ठरले. राजा अ�यतं ू ु ु ु ु
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कडक �यायी होता; तरी राजप�ांना फाशीची अगर त�सम िश�ा दणेे राजाला ु
अवघड वाटले. �याने �धानाला राजदरबारांत बोलावन �ाबाबत स�ला ू
घेतला; �धान फार चतर होता. �याने सव� जबाबदारी �वतः�या िशरावर ु
घे�याचे प�करले. िशकारी�या िनिम�ाने राजप�ांना दर गहन अर�यांत नेऊन ु ू
राजाचा ह�कम कळिवला व �यांना ह�पार केले आिण सा�या रा�यात राजा�या ू
�यायीपणाब�ल िव�ास िनमा�ण केला. मदगं आिण सारगं दोघेही राजप� �या ृ ु
गहन अर�यातन आपला माग� काढीत होते; जाता जाता �यांना ते गहन अर�य ू
सपंन एक थोरली नदी लागली आिण पलीकडील काठावर एक सदंर नगर ू ु
वसलेले िदसले.

िव�ांतीसाठी ते नदीवर उतरले. �या व�ाखाली ते उतरले तेथे कोक�ळ ृ
आिण मैना आपापसांत बोलत होती. �ा झाडा�या दि�णेस एक योजनावर 
कदबंाचा एक थोरला व� आहे. �या व�ा�या ढोलीत सात फणांचा एक नाग ृ ृ
राहत आहे. �या�या सातही फणा जो छेदील �याला सदंर व मौ�यवान िहर-ेु
माणके िमळतील व �याचे भा�य उजळेल.

सारगंला पशप�यांची भाषा येत होती. �याला ते कोक�ळ-मैनेचे भाषण ऐकन ु ू
आ�य� वाटले व उ�सकताही वाटली. मदगंाला �याने ती हिकगत मोठया ्ु ृ
कौश�याने सांिगतली व दि�ण िदशेला ते दोघेही िनघाले. कोिकळेने 
सांिगत�या�माणे �यांना समोरच कदबंव� िदसला. �याला ढोल असलेली पण ृ
�यां�या ��ो�प�ीस आली. मोठया सावधिगरीने �यांनी �या ढोलीचे िनरी�ण ्
केले. �यात �यांना तो सात फणांचा नाग मोठया जाग�कपणे वेटाळे क�न ्
बसलेला िदसला. सारगं व मदगं दोघेही �याला पाठमोर े अस�याने व ते ृ
कसलीही चाह�ल न लाग द�ेयािवषयी द�ता बाळगीत अस�याने नागा�या ू
��ीस ते पडले न�हते. ही सधंी फार चांगली आहे असे पाह�न, �यांनी आधीच 
आप�या �यानातन काढन हाती परजीत ठेवले�या तरवारी वर क�न सातही ू ू
िशर ेसपासप कापन काढली. �याबरोबर धबधब पाऊस पडावा �या�माणे �या ू
िशरांतन िहर-ेमाणके पड लागली आिण �यांचा मोठा ढीग तयार झाला. सारगंानं ू ू
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नदी उत�न ते �या सदंर नगरात �वेश करते झाले. एका चौकात ते दोघेही ु
घोडे�वार येताच समो�न अ�यतं वेगाने एक रथ दौडत आला व �णाधा�त तो 
पढे पसार झाला. बह�धा तो तेथील राजाचा असावा अशी �या घोडे�वारांनी ु
क�पना केली. पण �ा आकि�मक घटनेने �या घोडे�वारांचे घोडे उधळले 
आिण ते दोघे दोन िदशांना लागले. सायकंाळपय�त सारगंाने मदगंाचा व मदगंाने ृ ृ
सारगंाचा शोध केला. पण पर�परांची भेट झाली नाही. उलट सारगंाला चक�नेच ु
कोणी एक घोडे�वार पढील नगराकडे गे�याचे सांिगतले, �यामळे तो ितकडे ु ु
वळला.

रा�ी िशधापाणी, भोजनाची �यव�था करताना �याला असे कळले क� �ा 
सदंर नगरी�या राजाला एक अ�ितम व लाव�यवती उपवर क�या असन ितला ु ू
अ�यतं मौ�यवान िहर-ेमाणके आणन दणेा� यास ती माळ घालील. मदगंाला ृू
वाटले अनायासे आपणास िहर-ेमाणके िमळालेलीच आहेत. �यापैक� आपण 
काही राजक�येला नेऊन दाखवावीत. ितला ती पसतं पडली तर ती ल�नाला 
तयार होईल आिण �यामळे ितची अनायासे भेट होईल. �याने कणाला न कळत ु ु
घोडयावरील िजना�या आत दडवन ठेवले�या िह�यामाणकांतन काही उ�क� ् ृू ू
िहर-ेमाणके काढली आिण राजवाडयात वद� दऊेन राजासम� ती राजक�येला ्
दाखिवली. राजक�येला ती इतक� पसतं पडली क� ती ताबडतोब ल�नाला 
तयार झाली.

मदगं आता अगदी थकन गेला होता. चौकशीअतंी गावात एक धम�शाळा ृ ू
अस�याचे �याला कळले. ितकडे �याने आपला घोडा वळिवला; तेथील एकंदर 
�यव�था पाह�न �याने रा�ी तेथेच म�काम कर�याचे ठरिवले. आता आपणांस ु
सारगं कसा व के�हा भेटेल, �ा िचतेंत �याला रा�भर झोप लागली नाही.

�याचे दोन भाग केले आिण अधा� भाग �वतः घेऊन अधा� �याने मदगंाला िदला व ृ
आप�या पव��थळी दोघे येऊन पढील मागा�स लागले.ू ु

राजप� मदगं जे�हा िहर-ेमाणके दाखवन परत आला �या वेळी ु ृ ू
�या�याबरोबर �धानास खास राजाने पाठिवले होते. कारण राजक�येने 
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बराच �य�न क�नही मदगंाचा घोडा, जीन व सामान �ांचा प�ा लागला ृ
नाही. मदगंाला अ�यतं वाईट वाटले, सारगंाचाही कठे प�ा न�हता.ृ ु

पण इकडे राजधानीत केवढा महो�सव चाल होता. ‘एवढयाशा घोडयाचे ् ्ू
काय’ असेच राजाला व राजक�येला वाटले. िहर-ेमाणके तर राजक�येला फार 
आवडली होतीच पण ��य�ात ितने मदगंाला पािह�यानंतर तो ितला फारच ृ
आवडला होता.

�धानाने ताबडतोब सेनापतीला ह�कम दऊेन शोधाथ� चोहीकडे सैिनक ू
पाठिवले. काही ग� हेर पण मदतीला िदले. राजप� मदगंाने जरी राजवाडयात ्ु ु ृ
जा�यापव� मोठया सावधिगरीने िजनामधन ती िहर-ेमाणके काढलीत तरी पण ्ू ू
एका चोराने ते क�य पािहले होते. (धम�शाळेसार�या िठकाणी बह�धा असे चोर ृ
नेहमी वावरत असतात.) �यानेच तो घोडा आिण ते सामान पळिवले होते.

धमधडा�याने पाच न पाच िदवस ल�न झाले. न�या महालात राजप� मदगं व ृू ु
राजक�या राह� लागली. व�न जरी मदगं आनंदी अस�याचे दाखवीत होता तरी ृ
�याची व सारगंाची चकामक झा�यावेळेपासन तो मनांतन अ�यतं उदास होता. ु ू ू ू
पण आपणास �ा जगात दसर ेकोणीच नाही असे �थम सांगन चक�यामळे, ू ु ुु
�याला �यासबंधंी काही बोलता येत न�हते.

इकडे सारगं जो िनघाला तो दस�या अशा एका रा�यात िशरला क� तेथे ु
घनघोर य� चाल होते व तेथील राजाचा आता पराभव होणार अशी �याला ु ू
िच�हे िदस लागली.ू

�या�याबरोबर ल�न कर�याची कबली िद�यामळे �याची �या�या ु ु
इतमामा�माणे िनराळी �यव�था करणे �ा� होते. राजप�ाने तत� तरी आपणास ु ू
कोणीच नाही, असेच दशेोदशेी िहडंत िफरत असतो, हे सांिगतले होते. �धान 
राजा�या ह�कमाव�न �याला �याचा घोडयासह एका �वतं� महालात घेऊन ्ु
जा�याक�रता सोबत आलेला होता. दोघे धम�शाळेत आले. तेथे येऊन पोचताच 
राजप�ाने तबे�याकडे पािहले तो घोडा ठा�यावर नाही. सामान व जीन जेथे ु
गडंाळन ठेवली होती तीही नाहीत. राजप� एकदम कावरा बावरा झाला. �याने ु ू ु
आपला घोडा व सामान कोणीतरी घेऊन फरारी झा�याचे �धानाला सांिगतले.
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ती िहर-ेमाणके पािह�यानंतर सारगंाला आठवले क� ितथली िहर-ेमाणके 
आहेत. जी आपण मदगंाला िदली होती, व तो �ीमंत गह�थही मदगंच असावा ृ ृ ृ
अशी �याला शकंा आली. �याने अधीरतेने सवण�काराजवळ �या अनोळखी ु
माणसाची चौकशी केली व �वरनेे सवण�काराबरोबरच �या�या घरी गेला. तेथे तो ु

सारगं जसा िशकार कर�यात तरबेज तसाच तरवार चालिव�यातही मोठा 
पटाईत. �याने एकंदर रण�े�ाचे अवलोकन केले आिण �याच सैिनकांतील 
काही िनवडक सैिनक घेऊन अशा िशताफ�ने लढाई िजकंली क�, �याची सव�� 
वाहवा झाली. पराभव होऊन अटकेत जाऊ पाहाणारा राजा जे�हा �याने परत 
िमळवन राजधानीस आणला, ते�हाच �या�या परा�माने मोिहत होऊन �याने ू
आपली सदंर व स�व�प क�या द�ेयाचे मनाशी ठरिवले. �याची �वतं� ु ु
महालात �यव�था क�न मोठा राजदरबार भरिवला व तेथे �याचा गौरव क�न 
आपली मनातील गो� उघड केली.

एके िदवशी तो असाच राजदरबारात बसला असता राजधानीतील ��यात 
सवण�कार (जो नेहमी राजा�या घरचे दागदािगने तयार करीत असे) तेथे आला. ु
राजेसाहेब काही कामाक�रता परगावी गेले होते व �यां�या प�ात राजेसाहेबांना 
एकल�या एक क�येिशवाय अप�य नस�याने सारगंालाच काम पाहा�यास ु
सांिगतले होते. सवण�काराने अदबीने सारगंाला नम�कार केला व सांिगतले क� ु
�या�या दकानात कोणीतरी एक �ीमंत गह�थ आला आहे आिण �या�याजवळ ृु
सदंर सदंर िहर-ेमािणके आहेत. �याला पैशाची नड अस�यामळे �यापैक� काही ु ु ु
िहर-ेमािणके िवकावयास काढली आहेत. पण कदािचत तो माणस खरा �ीमंत ् ू
नसन �याने कठं तरी ही िहर-ेमाणके चोरली असावी,व �ा नव�या िठकाण� ू ु
खपवावयास आणल� असाव� असा सशंय �य� केला.

लवकरच एका शभमह�ता�वर सारगंाचे �या राजा�या क�येशी ल�न मोठया ्ु ु
समारभंाने झाले. ल�न�सगंी सारगंाने ती सव� िहर-ेमािणके आप�या नतन वधस ू ू
�दान केली. �यामळे तर ती आिण ितचे वडील अ�यतं खष झाले. तो पण ु ू
मदगंा�माणे व�न आनंदी िदसत असला तरी मनातन अ�यतं उदास होता व ृ ू
मदगंाचा कसा प�ा काढावा, �ा िववचंनेत होता.ृ
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सारगंाने नंतर मोठया कौश�याने व �या चोरा�या म�य�थीने मदगंाची भेट ् ृ
घेतली आिण नंतर दोघे मोठया इतमानाने आपाप�या रा�यांसह आप�या ्
विडलां�या गावी गेले. आधी ग� रीतीने �धानची भेट घेतली. प�िवरहाने राजा ु ु
अगदी खंगन गेला होता आिण राजप�ांसाठी �जा अगदी उ�सक होती. शेवटी ू ु ु
मोठा रा�यारोहणसमारभं होऊन �या दोघा राजप�ांस रा�यािभषेक कर�यात ु
आला. रा�यात सव�� आनंदी आनंद झाला. सारग आिण मदगं �ां�या ृ
सास� यांना स�ा गादीस वारस असा मलगा नस�याने �यांनी �वे�छेने आप�या ु ु
रा�यातला मोठा भाग आप�या �या जावयास �दान केला. �या सवा�नी नंतर 
सखाने रा�य केले. �यांनी जसे दीघ�काल सख भोगले तसे त�ही भोगा.ु ु ु

�ीमंत गह�थ बसलाच होता. पण तो मदगं न�हे हे पाह�न सारगंाला दसरी एक ृ ृ ु
शकंा आली. कदािचत �ाच माणसाला मदगंाची व आपली चकामक ् ृ ु ु
झा�यानंतर तो (मदगं) सांपडलेला असावा व �याने �या�याजवळन �या ृ ू
मौ�यवान व�त िहसकावन घेऊन वाटेला लावले असावे. ू ू

(िवनायक वासदवे जोशी : च�ंपरी लोककथा)ु ु

मोठया कौश�याने �याने �या नवागत �ीमंताशी सगंनमत क�न खरी ्
हिकगत काढन घेतली. �या�याबरोबर िनवास�थानी गेला. तेथे मदगंाचा ृू
घोडाही आढळला. तो पाह�न हा कोणी तरी चांगला अ�ल चोर असावा 
�ािवषयी सारगंाची खा�ीच झाली. �याने �यांपैक� काही िहर-ेमाणके �वतः 
िवकत घे�याची बतावणी क�न व राजवाडयातील कोषा�य�ांकडन पैसे ् ू
द�ेयाची �यव�था करीत अस�याचे सांगन राजवाडयात आणले तेथे ्ू
आण�यावर �याला िगर�तार केले आिण �याचा अ�यतं छळ क�न �या�या 
त�डन खरी मािहती वदिवली. शेवटी तो मदगंाचा घोडा आिण ती धम�शाळेत ृू
चोरलेली िहर-ेमाणके घेऊन पळणारा चोर िनघाला पण �यामळे मदगंाचा �याला ु ृ
अनायासे प�ा लागला.
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आटपाट नगर होते. ितथे एक राजा रा�य करीत होता. �याला एक राणी 
होती. अित सदंर व रखेीव बां�याची, पण अ�यतं नाजक. �यामळे राजाला ितला ु ू ु
अ�यतं जपावे लागे. राजाचा ितजवर िजवापलीकडे लोभ होता.

(च�ंपरी लोककथा)ु

बाहेर शतपावली करीत असले�या राजाला काहीतरी पड�याचा आवाज 
ऐक आला �हणन तो धावतच आत गेला. तेथे जाऊन पाहातो तो काय, �याची ू ू
अ�यतं लाडक� राणी म�छा� येऊन पडलेली. राजा ते ��य पाह�न घाब�न गेला ू
आिण �याने ितला अलगद उचलन प�हा श�येवर झोपिवले; पण राणीने तशाही ू ु
ि�थतीत ितथे झोप�यास नकार िदला व खणेने जवळच लागन असले�या ु ू
राणीमहालात झोप�याची आपली इ�छा दश�िवली. ती आणखी बोल�या�या 
मनि�थतीत न�हती. राजा ित�या खणांव�न काय ते उमगला व �याने ितला ु
तेथे नेऊन थोपटन झोपिवले.ू

7.11 BaivaVyavaada_ na/dada_pa

िदवसांमागन िदवस जात होते. एकदा काय झाले? राजा रा�ीचे भोजन ू
क�न शतपावली करीत होता. दासदास�नी राणीची श�या सायकंाळीच तयार 
क�न ठेवली होती. राणी जेवण सपंवन झोपायला श�यागहात िशरली. आजची ृू
श�या ितला काही िवशेष सदंर वाटली. ती पाह�न ितला अ�यतं आनंद झाला. ु
�या आनंदा�या भरात ितने अगं आडवे करताच ितला िकंिचत �त�यासारखे 
झाले आिण तेवढयाशा हल�या �पशा�नेही ितला म�छा� आली. ती धाडकन  ् ्ू
मंचकाव�न खाली पडली. 

राजाला नेहमी�या सवयी�माणे माहीत होते, क� ितला िकंिचतही दगदग 
झाली, क� अशी म�छा� येते आिण नंतर ितला �वतं��र�या राणीमहालात ू
झोपवावे लागते. चांगली शांत व गाढ झोप झाली क�, दस�या िदवशी राणीला बर ेु
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राणीचा डोळा लागला हे पाह�न राजा आप�या महालात आला आिण �या 
प�पश�येकडे बारकाईने पाहात राणी�या म�छा�चे कारण शोध लागला. परतं ु ू ू ु
�याला तेथे काहीच वावगे आढळले नाही. सगधंी अ�रिमि�त नंदादीपा�या ु
मंदमंद �काशात ती प�पश�या फारच खलन िदसत होती. राजाला पण ितचा ु ु ू
मोह पडला. �या सबधं  महालात �याला सव� काही रोज�या �माणे स�यवि�थत ु
व ससज असेच िदसले. प�पश�येत काही कमी-क�टक तर नाहीत ना, �हणन ु ु ृ ू
�याने नंदादीपाचा �काश अिधक क�न ��येक फल न  फल िनरखन पािहले. ्ू ू ू
राजाला मोठे आ�य� वाटले.

ते भाषण ऐकन राजा�या आ�या�ला पारावार उरला नाही. िपढयान-िपढया ् ् ्ू
उ�या असले�या �ा राजवाडयात अनेक छोटया मोठया घटना आिण �ा��या ् ् ्
घड�या असतील, पण आज�यासार�या िवल�ण �कार कधीच घडलेला 
न�हता. िनज�व नंदादीपाला वाचा फटावी आिण �याने भिव�य वत�वावे ही िकती ु
िवल�ण घटना आहे! तो आप�या मनाशीच उद गारला, “छे छे! असे कधीच होणे ्
श�य नाही.” नंतर तो काहीशा िन�यी पण करडया आवाजात �हणाला, “मी ्
तसे होऊ दणेार नाही! मा�यासार�या एवढयामोठया क�ित�मान, शर, परा�मी ् ् ू
राजाची ती राणी, कोमलप�पातील एका सामा�य कळीची किठणता िजला ु
सहन झाली नाही, ितला िवटा, चना, दगड उचल�याचे काम करावे लागेल! छे! ु
अगदीच काहीतरी !”

वाटते.

�याचा तो सिचतं चेहरा व राणी�या म�छ�चा तो �कार पाह�न नंदादीप ू
मन�यासारखा बोल लागला, “हे राजन , तझी राणी अ�यतं नाजक खरी. ्ु ू ु ू
आज�या प�पश�येत चकन एक प�पकळी आलेली आहे, पण तेवढी ु ु ू ु
कठोरतास�ा ितला झोपतांना सहन झाली नाही! आिण राणी लागलीच मि�छ�त ु ू
पडली. अशा राणी�या निशबात आता आठ िदवसानंतर-ये�या 
क�ण�ितपदनंेतर -मोलमजरीचे - िवटा, चना, दगड, माती उचल�याचे - काम ृ ु ु
िलिहलेले आहे. कसे झेपणार ते ितला; अन राजा तझे तरी नंतर कसे होणार!”् ु
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सभोवती सव� काही शांत िनः�त�ध होते, पण नक�याच घडले�या एकंदर ु
�कारामळे ती शांतता भयाण भास लागली होती.ु ू

सारी रा� राजाला झोप आली नाही. एक मन �या नंदादीपा�या 
भिव�यवाणीिवषयी िवचार क� लागे आिण �याचे ��य राजा�या ��ीसमोर 
िदसताच तो हताशपणे आपले डोळे घ� झाकन घेई.ू

राजा अ�व�थ झाला व महालात अगदी बेचैन ि�थतीत इकडे ितकडे 
येरझारा घाल लागला. उ�रादाखल नंदादीप िवकट हा�य करीत आहे असा ू
�याला भास होऊ लागला.

राजा आप�या मनातील िवचार दर सार�याचा नाना परीने �य�न करीत ू
होता; पण कशालाही न जमानता ते िवचार �या�या मनात आलटन पालटन ु ू ू
थैमान घालीत होते. नंदादीपा�या भिव�यवाणीनसार, उ�ा आपली अ�यतं ु
ि�य व कोमल अशी राणी दगडिवटा-च�याचे मोलमजरीचे काम करावयास ु ु
लागली आिण ते आप�या �जाजनांपैक� कणी पािहले तर केवढी नाम�क�ची ु ु
गो�! ही गो� कोणाकडे बोलावी हेस�ा राजा�या मानी आिण करारी �वभावाला ु
पटेना व �या�या मते �ा बाबतीत कणी यो�य स�ला दईेल असे �याचे मन ु
�याला सांगेना.

राजा रागा�या भरात िन�यी, करारी आिण कडक भाषेत काहीही बोलन ू
चकला तरी �याला नंदादीपाने वत�िवलेले भिव�य टाळता येणे श�य न�हते. ु

�योित�यांना बोलावन खर ेभिव�य वत�िव�यास सांगावे व �यांनाही हेच ू
सांग�याची पाळी आली, तर �वतः�या िजवावर बेतायची �हणन ते मा�या ू
समाधानासाठी काही खोटेच सांगावयाचे. �धानालाही अशी नाम�क�ची गो� ु
सांगायला �याचे मन घेईना. तो आप�या मनाशीच काही िन�य ठरव लागला व ू

दसर ेमन �याला धीर दऊे लागे, “छट , अस�या भिव�यवाणीवर कसला ्ु
िव�ास ठेवायचा! आपली ऐक�यात काहीतरी चक झाली असावी; कदािचत तो ्ू
�व�नमय भास असावा.” अशा �ा मना�या ि�धा ि�थतीत �याची सारी रा� 
उलटन गेली व बाहेर चांगले फ� उजाडले.ू
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हां हां �हणता क�ण�ितपदा येऊन ठेपली. राजाला �या नंदादीपाचे भिव�य ृ
अ�यत भेडसाव लागले आिण आता अगदी दोनच िदवसानंतर ते ��य�ात ू
उतरणार होते. रा�ी महालात �वेश करताना �याला �या नंदादीपाकडे 
बघवेनास�ा! इतक� धा�ती �या�या मनाने घेतली आिण िकतीही झाले तरी ु
�या�या आतं�रक बेचैनीमळे �याची वागणक काहीशी िविच� बनत चालली. ु ू
राणी�या ल�ात आ�यावाचन ते रािहले नाही ितने एकदा दोनदा छेडनही ू ू
पािहले; पण �याने ती गो� वा� यावर उडवावी �या�माणे उडवन लावली व ू
�वतः�या आिण राणी�या दोघां�याही मना�या समाधानासाठी िनरा�याच 
गो�ीत मन गतंिवले.ु

पण आज राजाची ती बेचैनी राणीला जाणव�यावाचन रािहली नाही. ती ू
अगदी मनातले खरखेर े सांगा, असा ह�च ध�न बसली. राजाचा आता 
िन�यही झालेला होता. �याने �या�माणे ग� �यव�थाही क�न ठेवली होती. ु
ते�हा राणीला सांगावयास आता काही हरकत नाही, असे �याने मनाशी 
ठरिवले. मोठया उ�साहाने ितला जवळ घेऊन तो �हणाला, “मा�या मनात ्
बरचे िदवसांपासन सम�ावर दोघेही िमळन जलिवहार कर�याचा िवचार घोळत ू ु ू
आहे. आपण दोन वेगवेग�या नावा घेऊ आिण मनसो� िवहार क�. पण 
सम�ाची लहर, पा�याशी �सगं. नावाडी िकतीही िन�णात घेतले तरी ु
एखादवेळी.”

श�यतोवर आप�या िवचारांचा व आचारांचा कणास थांग लाग नये �हणन ु ू ू
चेहरा िनिव�कार ठेवीत रोज�या कामात म�न झाला.

पण राणीने राजाला पढे बोलच िदले नाही. उलट अ�यतं उ�हासाने ती ु ू
�हणाली, “खरचं, आपण सम�ावर जाऊ. �ा महाला�या आिण िभतंी�या आत ु
राह�न राह�न मला अगदी कंटाळ�यासारखे झाले आहे. आपण आजच 
सायकंाळचा बेत ठरव या.”ू

राणीचे हे भाषण ऐकन राजाला मनातन फार आनंद झाला आिण आता ू ू
आपण योज�या�माणे अनायासे सव� काही घडन येईल. �ा आय�यात ू ु
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आपणास राणीला मकावे लागेल, �ाचा �याला अ�यतं िवषाद वाटला; पण ु
�यापे�ाही राज�ित�ेला ध�का दणेारी नंदादीपाची भिव�यवाणी आिण 
�या�माणे घडणा� या घटना ��य� डो�यांनी पाहाणे हे अपमानाचे व नाम�क�चे ु
होईल. पण �या घटना घडन येणे अगदीच अश�य �हावे �ासाठी �याने मनाशी ू
एक योजना आखली होती. ती यश�वीपणे पार पड�यावर नंदादीपाला, 
मोठमोठयाने िवकट हा�य क�न, तो जाब िवचारणार होता.्

दासदासीकरवी हां हां �हणता राजधानीत आज राजा-राणी सम� �नानास ु
जाणार अस�याची बातमी पसरली. िक�येक लोक राजर��यावर आगाऊच 
दतफा� रांगेने येऊन उभे रािहले आिण �गंारले�या रथांतन राजाराणी आप�या ृ ूु
सपंण� वैभवािनशी जात असता अिभवादन करते झाले.ू

राजा-राणी दोघेही सम�ावर आली, ते�हा सायकंाळ झाली होती. उ�ा ु
क�ण�ितपदा, ते�हा आज पौिण�मेचा च�ं �या �व�छ व िनर� नीलाकाशांत ृ
चकाकणा�या तारांगणासह िदमाखाने िवहार करीत होता आिण �या�या �या 
चौफेर �काशात सम� आनंदाने व उ�साहाने आप�या उ�गं लाटां�या �पाने ु ु
नसता थयथय नाचत होता. �याचे श� �पेरी चकाकणार ेपाणी आिण �यावर ु ु
िभरिभरणारा गार खारा वारा कणा�याही मनाला अ�यतं उ�हिसत आिण ु
उ�मादक करील असाच होता.

ठर�या�माणे को�यांनी (नावाडयांनी) सम�ावर आगाऊच दोन नावा तयार ् ु
क�न ठेव�या हो�या. राजाराणी आपाप�या नावात बसली आिण �यांनी 
मनसो� िवहार कर�यास स�वात केली. च�ं�काशात जलिवहार करताना ु
राणीला अ�यतं आनंद वाटत होता. पण राजाला �या�या ि�धा मनि�थतीमळे ु
काही सचेनासे झाले.ु

 राणी आज अ�यतं �स�न िच�ाने वावरत होती. ितने �वतःला उंची अ�र,े 
सवािसक तेले आिण उटणी लावन �नान आटोपन घेतले होते. दपारी राजासह ु ू ू ु
ितने पचंप�वा�नाचे भोजन केले व तांबल सेवन क�न �या�यासह ती मंचकावर ू
पह�डली.
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राणी�या नावेतील को�याने �वतःचा कसाबसा बचाव क�न िकनारा 
गाठला व राजा तेथे येताच �याला सव� व� िनवेदन केले. राजा �या�यावर ृ
वरपांगी अ�यतं रागावला व नोकरीव�न बडतफ�  कर�याची �याला �याने 
धमक� िदली. बराच वेळ सवा�नी राणीचा शोध केला पण ती काही �यांना 
सापडली नाही.

सम�, नदी िकंवा तलाव अशा िठकाणी पितप�नीनी जोडीने िवहार क� नये, ु
असा त�कालीन लोकसमज �ढ होता (अजनही आहे). केवळ पितप�नीच न�हे ू
तर मामा-भाचा, मलगा-पत�या, बाप-लेक, इ�यादी स��या ना�याची माणसे ु ु
जल�वास बह�धा टाळीत. �ा रीतीचाही राणी�या व इतरां�या समजतीक�रता ु
राजाने फायदा घेतला.

एकदा राजाला वाटे, “छे छे! को�यांकरवी राणीची नाव बडवन ितला �ा ु ू
जगातन नाहीशी कर�यापे�ा ित�या निशबी असलेले दगड, माती, िवटा, चना ू ु
वाहा�याचे काम ितला क� �ावे. पण लागलीच �वतःचे वैभव व राणीचे ते भावी 
काबाडक�ाचे जीवन, �याचे िच� �या�या नजरसेमोर उभे राही व �याला ते 
पाहाणे अस� होई. शेवटी �या�या िन�यी मनाने �या�यावर िवजय िमळिवला. 
�याने झपाटयाने आपली नाव राणी�या नावेजवळ नेली. �ेमभराने ितला ्
अखेरचे मनसो� �याहाळन घेतले. डो�यांत चमक लागलेले अ�िबदं  �याने ू ू ु ू
िन�हाने मागे परतिवले आिण ित�या हाताचे चबंन घेऊन व नावाडयाला सकेंत ्ु
क�न आपण दसरीकडे जलिवहाराथ� िनघन गेला. थोडयाच वेळात राणीची ्ूु
नाव एके िठकाण�या �चडं लाटात सापडन उलटी झाली आिण राणी सम�ात ू ु
बडाली.ु

राजा राजवाडयात जे�हा परतला ते�हा िजकडे ितकडे, “राणी सम�ात बडन ् ु ु ू
मरण पावली.” ही बातमी वा�या�या वेगाने चोहोकडे पसरली आिण एकच 
हाहाकार उडाला. �धान, सेनापती, सरदार आिण �जाजन, तसेच अनके लोक 
राजवाडयाकडे धावले. �धानािदकांनीही राणी�या शोधाथ� बरचे कोळी धाडले ्
आिण ते राजाचे सां�वन क� लागले.
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राणी जी सम�ात बडाली ती तफानी लाटांमळे खप दरवर फेकली गेली ु ु ु ु ू ू
आिण ित�या नाकात�डात पाणी जाऊन जवळ जवळ बेश�ाव�थेत ती वाहात ु
चालली. िक�येक योजने ती वाहात गेली असेल. सम�ाची एक लाट अशी काही ु
जोराने उसळली, क� ती िकना�यावरील एका व�ाकडे फेकली गेली आिण ृ
बड�यास काडीचा आधार �हणन राणीने तशाही अध�बेश�ाव�थेत �या ु ू ु
झाडाला घ� पकडले. दसरी अशीच ती लाट ओसरली आिण दर दर आत ु ू ू
सम�ात ल� झाली.ु ु

राणीने काही वेळाने सावध होऊन जे�हा चौफेर नजर टाकली, ते�हा आपण 
एका को�या�या झोपडीत खाटेवर पडलो आहोत व एक अनोळखी �ी-बह�धा 

राजा अगदीच िविच� मनि�थतीत होता. म�यरा� �हावयाची वेळ झाली 
ते�हा लोकांची वद�ळ बरीच कमी झाली आिण �याने आप�या महालात �वतःस 
क�डन घेतले. आिण मग �या नंदादीपापढे उभा राह�न िवकट हा�य करीत तो ू ु
�हणाला,

“बोल दीपा! ��ा, बोल! आता तझी भिव�यवाणी कशी खरी ठरणार?” तो ु ु
उ�राची वाट पाहात होता. नंदादीप मन�यवाणीने मागील वेळे�माणे काही तरी ु
बोलेल अशी तो अपे�ा करीत होता. पण नंदादीपाकडन काहीच उ�र आले ू
नाही. उलट तो दस�या �णी िवझला. चोहीकडे अधंार पसरला. राजाला ु
वाटले, नंदादीप हरला, आपण िवजयी झालो; �हणनच �याने आपले त�ड काळे ू
केले असावे. लांबलचक िवकट हा�यात राजा आसरी समाधानाने झोपी गेला. ु
पण �या�या भिव�यात जे िलिहले होते ते कदािप चकणार ेन�हते!ु

राणी �या झाडाला ध�न ल�बकळत होती ितथन थोडयाच अतंरावर कोळी ्ू
लोक मासे पकडीत होते, �यांना ती िदसली. एवढी सदंर �ी आिण सम�ा�या ु ु
लाटेव�न वर आलेली. �थम �यां�या समजती�माणे �यांना ही खरोखरीच ु
कोणी �ी आहे, क� चेटक�ण �ाचा सशंय पडला. पण नंतर �यापैक� 
दोघाितघानी मनाचा िह�या क�न �या झाडाकडे �याण केले व राणीला खाली 
उत�न घेतले.
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को�याची प�नी असावी ती आप�याजवळ उभी आहे असे ितला िदसले. 
आपण कोण, कठन येथे आलो, �ाब�ल आपणास आता िवचार�यास काय ु ू
सांगावे �ाचा ितला िवचार पडला. ित�या अगंावरील काही दािगने सम�ात ु
पडले असले तरी काही अजन अगंावर होते आिण �यांची �भा �या झोपडीत ू
चमक�यावाचन रािहली नाही. ही कोणी तरी थोरामोठया�या घरची आहे असे ्ू
कोिळणीला वाटले. सकंटात सापड�यामळे ितची अशी ि�थित झाली असावी. ु
ितने आप�या नव�याला बाजला नेऊन सांिगतले व यो�य तो उपचार करिवला. ू
एक दोन िदवसात राणीला बर ेवाट लागले. ज�मात कधी अशा घाणेरडया घरात ्ू
आिण व�तीत राहा�याचा ितजवर �सगं आला न�हता; पण आकि�मक 
सकंटामळे तो आज आला होता खरा. ती अ�यतं नाजक असली तरी मोठी ु ू
समजतदार होती. ितने आपले रह�य कोणास तत� कळ नये �हणन �या ू ू ू ू
को�याला �या�या प�नीसह िव�ासात घेतले व एक दोन जजबी दािगने मोडन ु ू
ती काल�मणा क� लागली.

हां हां �हणता िदवस िनघन चालले होते आिण राणी �या रा�यात आता ू
सम�ातन वाहात आली होती, तेथील राजाने आप�या राणीक�रता गावाबाहेर ु ू
एका उंच टेकडीवर एक सदंर महाल बांध�याचे काम हाती घेतले होते. ु
�याक�रता रा�यातील मोठमोठे कारागीर, कामगार व अनेक �ीप�ष मजर ु ू
अहोरा� खपत होते. महाल लवकर तयार करावयाचा अस�याने राजाला 
िजतके मजर िमळतील िततके हवेच होते; �याला कसेही क�न तो महाल ू
िदवाळी�या आत तयार क�न �यावयाचा होता.

राणीला आप�यावरील �सगंाची आता जाणीव होऊन चकली होती. �या ु
गरीब कोळी कटंबात काही िदवस काढन यो�य सधंीची ती वाट पाहाणार होती; ु ु ू
ते�हा ती आपला वेष व राहाणी बदलन कोळणी�माणेच ितथे वाव� लागली. ू
कोळी आिण �याची बायको �वभावाने फार चांगली होती. �यांनी 
आपाप�यापरी राणीला चांग�या रीतीने वागिव�याचा �य�न केला तरी 
मोलमजरीवर गजराण करणा�या कटंबात राणीला हलके सलके काम करावेच ु ु ु ु
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इकडे नंदादीपा�या भिव�यवाणीवर िवजय िमळिवणारा राजा, राणी नाहीशी 
झा�यापासन शोकसागरात बडन गेला होता. �याचे कामाव�न ल� उडाले व ू ु ू
महाल सोडन तो फारसा कठे जाईनासा झाला. बदल �हणन कठे तरी ू ु ू ु
दशेा�तरास िनघन जावे असे �धानाने सचिवले. राजालाही ती क�पना पटली. ू ु
राजाची एक बहीण दर एका सम� दशेी�या राजाला िदली होती. ित�याकडे ुू
जा�याचा राजाने बेत िनि�त केला आिण �ाच वेळी सदवैाने �या ु
बिहणीकडनही राजाला खास िनमं�ण आले, क� ितने आप�या राजधानीत एक ू
सदंर महाल बांधला आहे आिण तेथेच राणी यदंा िदवाळी क�न भाऊबीजे�या ु
िदवशी राजाला ओवाळणार आहे. तरी कसलीही सबब न सांगता िनघन यावे. ू

राजाचे फमा�न िनघा�यावर �याची अमंलबजावणी �हावयास काय उशीर? 
तदनसार कोळी आिण �या�या प�नीची इ�छा नसतानाही राणीला महाला�या ु
कामावर जावे लागले. राणीला दगड, िवटा, चना, माती वाहावी लागली. ित�या ु
नाजकपणामळे ितला ते काम झेपेना. कधी कधी ती मि�छ�त होऊन पडे, पण ू ु ू
ित�या निशबात ते िलिहलेलेच होते. भोग भोगणे ितला भागच होते. 
महालबांधणीचे काम पण� झाले. अमाप पैसा खच� क�न अ�यतं प�र�मपव�क ू ू
बांधलेला तो महाल पाह�न राजाराणी आनंिदत झाली. िदवाळी नजीकच येऊन 
ठेपली होती. राजधानीत मोठा महो�सव क�न राजाराणी महालात �वेश 
करणार होती.

राजाला ते िनमं�ण पाह�न अ�यतं  आनंद झाला आिण �याने ऐन िदवाळीत 
बिहणीकडे जावयाचा बेत न�क� क�न तसा उलट िनरोपही पाठिवला.

महालाचे काम पण� झाले असले तरी अजन प�कळ िकरकोळ कामे ू ू ु
�हावयाची रािहली होती. सभोवती पडलेला लाकडफाटा, दगड, माती, चना ू ु
तेथन बाहेर काडन नीट लावायचा अस�यामळे मजर लोक तेथे राबत होते.ू ू ु ू

लागे. इत�यातच योजले�या वेळेत महालाचे काम मजरां�या अभावामळे ु ु
होणार नाही असे पाह�न राजाने फमा�न काढले, क� ते पण� होईपय�त सव� घरातील ू
�ीप�षांनी व मलामल�नी कामास आलेच पािहजे.ु ु ु
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पाह��या राजाने बिहणीला सव� हिकगत िनवेदन केली. ती ऐकन सवा�नाच ू
आ�य� वाटले आिण आज शभिदनी ल�मीपजना�या वेळी राजाला �याची ु ू
ल�मी सापडली �ाचा अ�यतं आनंद वाटला. रा�ी �या महालात 
आनंदो�सवात ल�मीपजन पार पडले.ू

पाह��या राजाने �यां�या कानात काही तरी सांगन �या सव� मजरांना तेथन ू ु ू
दर केले व एक मेणा बोलावन राणीला राजवाडयात घेऊन जा�याब�ल ्ूू
ताबडतोब ह�कम फमा�िवला. ू

राजा अगदी ल�मीपजना�या िदवशीच बिहणीकडे येऊन पोचला. आज ू
न�या महालात सायकंाळी ल�मीपजन होणार होते व तेथे �याची तयारी चाल ू ू
होती.

महालात कशी काय तयारी चालली आहे ते पाहावे �ा हेतने �या नगरीचा ू
राजा आप�या �ा पाह��या राजाला - मेह��याला घेऊन तेथे आला. पाह�णा राजा 
तो महाल पाह�न अ�यतं आनंिदत झाला. हे पाह�न तेथील राजाला नसते ु
समाधानच झाले असे नाही तर आपण घेतले�या एवढया प�र�माची ्
कतक�यता वाटली व तोही मनातन आनंदला.ृ ृ ू

पाह�णा राजा चौफेर नजर टाक�त महालाभोवती तेथील शोभा पाहात 
चालला होता. कारािगरांना काही सचना द�ेयासाठी तेथील महालाचा राजा ू
दसरीकडे गेला. बगी�यांतील एका प�क�रणीजवळ काही �ीप�ष दगड, िवटा, ु ुु
माती, हटिव�याचे काम करीत होती. �यांपैक� एक �ी घमे�यातन डो�यावर ू
द�ेयात आले�या िवटांचे ओझे सहन न झा�यामळे घेरी येऊन पडली आिण ु
�यामळे इतर मजर ितकडे धावन गेले. �ा गडबडीमळे पाह��या राजाचेही ितकडे ु ू ू ु
ल� गेले. तो तातडीने ितकडे धावला. जवळ जाऊन पाहातो तो काय?

ती �ी �याचीच राणी होती. राजाने ित�याकडे पािहले. अमंळ भानावर 
आ�यावर राणीचेही राजाकडे ल� गेले. �णभर दोघेही भोवतालचे जग 
िवसरली. राजाने पटकन राणीला जवळ घेतले. सव�जण तो �कार पाह�न अगदी ्
आ�य�चिकत झाले. इत�यात तेथील राजाही काम सपंवन तेथे आला.ू
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(िवनायक वासदवे जोशी : च�ंपरी लोककथा)ु ु

रा�ी एका�तात राजा राणीला जे�हा भेटला ते�हा नंदादीप प�हा ु
मन�यवाणीने बोलला, “का राजा, माझी भिव�यवाणी खरी ठरली ना? पण आता ु
तला अभय आहे. �ापढे आता वथा अिभमान ध� नकोस. त�ही दोघेही ु ु ृ ु
सखाने दीघ�काळ नांदा.” राजाराणी पटकन मंचकाव�न उठली आिण मनोभावे ्ु
�यांनी �या नंदादीपाला नम�कार केला. आमची कहाणी सपंली.

ल�मीपजनाचा महो�सव आटोप�यावर, दस�या िदवशी राजा राणीला ू ु
बरोबर घेऊन �वतः�या राजधानीस िनघन गेला.ू
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7.12 kDekaeo ba/da[bastaacae vataQUL 7.12 kDekaeo ba/da[bastaacae vataQUL 

AaiNa sa/rHak vastaUAaiNa sa/rHak vastaU

7.12 kDekaeo ba/da[bastaacae vataQUL 

AaiNa sa/rHak vastaU
(च�ंपरी लोककथा)ु

एकदा राजधानीसह सव� रा�यात अवष�ण पडले व पा�याचा अ�यतं तटवडा ु
पडला. एकंदर प�रि�थतीचा िवचार क�न �धानाने गाव�या िक�याबाहेर 
तलाव खोद�याची एक योजना मांडली. ती राजाला पसतं पडली. लवकरच 
तलाव खोद�याचे काम स� झाले. खोद�याचे काम चाल असता खणकन  ्ु ू
आवाज आला व भळभळ र� बाहेर आले. कामक� यां�या ल�ात ही गो� येताच 
�यांनी ती �धानाला कळिवली व �धानाने ती राजाला कळवन ते दोघेही �या ू
जागी आले. हा काय चम�कार हे �यां�या ल�ात येईना.

आटपाट नगर होते. ितथे एक राजा रा�य करीत होता. राजाला एक अनपम ु
अशी सदंर राणी होती. िक�येक वष� आनंदाने �यांचा सखाचा ससंार चाल होता; ु ु ू
पण दद�वाने �यांना मलबाळ झाले न�हते. �यामळे राजाराणी सदा सिचतं व ू ुु
दम�खलेली असत. �तवैक�ये, तीथ�या�ा, वगैर े�यांनी के�या. ईशिचतंनात ते ुु
आपला काळ घालव लागले.ू

रा�ी राजा�या �व�नात एक दवेी आली. ती �हणाली, “आज �या िठकाणी 
खोदताना भळभळ र� वर आले, �या िठकाणी माझी मित� आहे. ितची त ू ू
त�या�या काठावर महा�ाराजवळ एक भ�य दऊेळ बांधन �थापना कर. तझे ू ु
सव� मनोरथ प�रपण� होतील.” राजाने �व�नात दवेीने सांिगत�या�माणे केले व ू
महो�सवपव�क दवेीची �थापना केली. थोडयाच िदवसांत राणी गभ�वती राह�न ्ू
यो�य काळी ितला अ�यतं स�दय�वान  व कांितमान  असे क�यार�न झाले. केवळ ् ्
राजालाच न�हे, तर अनेकां�या नवसाला ती दवेी पाव लागली. कािलकादवेी ू
�हणजे मोठे जागत दवैत, अशी ितची चौफेर �याती पसरली.ृ
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िदवसांमागन िदवस जाऊ लागले. हळहळ राजक�या वाढत जाऊन यो�य ू ू ू
वेळी उपवर झाली. राजाराणीने ितला हौसेने सव� �कारचे िश�ण िदले. मगया, ृ
जलिवहार, सि�स�दय� िनरी�ण, अचक नेमबाजी, इतकेच न�हे, तर ती ृ ू
का�यशा�िवनोदांत स�ा तरबेज झाली. दरबारात व रा�या�या अनेक ु
कारभारात ती �धाना�या खालोखाल मदत क� लागली. हे पाह�न राजाला 
िजतका आनंद झाला. िततकाच ितला यो�य वर कसा िमळेल �ाची िचतंा 
�याला लागली.

राजक�ये�या कत��वाची व मगयेची दरवर क�ित� पसरली. दशेोदशे�चे राजे ृ ृ ू
ती आपणांस िमळावी �हणन मनात अिभलाषा ध�न बसले. िक�येक राजप� ू ु
तर ितचा �णभर सहवास लाभावा �हणन सारखे धडपडत; पण ती िजतक� ू
िन�णात िततक�च जाग�क आिण धोरणी होती. ितला एकदोनदा धो�यांत 
आणणारास ितने अशी काही चणक दाखिवली, क� तदनंतर ित�या वाटेला ु ू
फारसे कणी गेलेच नाही. उलट ितचा सव�� वचक बसला. राजाने एकदा ु
आप�या क�येचा ल�नासबंधंाने काय िवचार आहे �ाची चौकशी केली; ते�हा 
ितने �धानाकरवी काही गवडंयांना िक��या�या महा�ाराजवळ दवेी�या ्
मंिदरासमीप नेले आिण िक��या�या िभतंीवर खालील का�यमय ओळी 
खोदवन घेत�या व आपला िवचार जाहीर केला, क� जो कोणी �ा ��ाचे ू
सि�य उ�र दईेल �यालाच मी माळ घालीन.

अनेक दशेोदशे�चे राजे, राजप� व अनेक त�ण �या का�यप�ं� वाच लागले. ु ू
तेथे िलिहले होते -

आत कडेकोट फार

स�जिह सोपान तेथ
सरं�क व�त कोणीू

एक दोन तीन वरी

चारामिध एक फ�
�� टािकत मी नारी

वत�ळ प�र भाग चारू
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क�यातरी एका दशेाचा राजिबडंा त�ण दशेाटणाला िनघाला असता �ा ु
नगरीत (राजधानीला) आला. �याने �या दवेी�या दवेळात म�काम ठोकला. ु
सायकंाळ�या वेळी राजक�या िन�या�माणे आप�या दासदास�सह तेथे 
दश�नास आली. �या वेळी ती राजप�ा�या नजरसे पडली व तो ितला पाह�न ु
मोिहत झाला.

िक�येकांनी तर वरील प�ं� त�डपाठ के�या. �या�या �या�या त�डी �ाच 
ओळी घम लाग�या. पण �यांची उकल मा� कणालाच झाली नाही. काहीनी ु ू ु
आप�या अकलेनसार जी व�त राजक�येला पाठिवली ती चक�ची ठरली.ु ु ु

घािलन मी माळ �यास.

तेिथल द ेमज आणिनु

सारी रा� �याने िवचार केला व दवेीची मनोभावे �ाथ�ना केली. पहाटे पहाटे 
�याला �या �यानम�न तं�ीतच “�य�न कर, राजक�या तझीच आहे.” असे ु
दवैीचे काहीसे अ�फट श�द कानी पड�याचा भास झाला. ते ऐकन �याला ु ू
अ�यतं ह��प आला.

दश�न घेऊन राजक�या िक��या�या आतील राजवाडयात िनघन गेली; ् ू
ते�हा �या राजप�ाने आप�या माणसांकरवी ित�यासबंधंी अिधक चौकशी ु
करिवली. ती अिववािहत आहे हे ऐकन �याला अ�यतं आनंद झाला; पण ितने ू
ल�ना�या बाबतीत घातलेली अट ऐकन तो अ�यतं सिचतं झाला. ू

कोण स�जन वरायास?

�याने ��य� िक��या�या महा�ाराजवळ जाऊन �या ओळी वाच�या, 
चांग�या मनन के�या व तो म�कामावर परतला. ु

�याने आप�या हाताखालील सरदार नोकरास ितथन ताबडतोब तळ ू
हलिव�यास व राजधानीस रवाना �हावयास सांिगतले. राजप� आपण �वतः ु
वेष बदलन ितथेच राह� लागला. हळहळ िक��या�या आत �वेश िमळवन ू ू ू ू
राजमहालाचे िनरी�ण क� लागला. ��येक ओळ अ�यतं द�तापव�क �याने ू
वाचावी. तेथील भरचनेचा एकंदर िवचार क�न �यातील अथ� जळवन पाहावा. ू ु ू
पण खास राजमहालात �याला �वेश िमळेना. राजक�येने आप�या 
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थोड�यात जो राजप� सपंण� िनरी�णानंतर समजन चकला, क� �या ु ू ू ु
चौ�या मज�याला एका ग� वाटेने बाहेर पड�यास िशडी तयार आहे �या ु
मज�यावर ितचे श�यागह असावे आिण तेथेच ितने ‘सरं�क व�त’ ठेवलेली ृ ू

राजप�ास हेरिगरीचे व बह���याचे असे दो�ही कलांचे चांगले �ान ु
अस�याने �याने िफ�न य�न क�न पािहला आिण महतंाचे (साधचे) स�ग ू
घेऊन ख� राजवाडयात ��थान ठेवले. राजाची वशंावळ व रा�यातील अनेक ्ु
घटना �याने अशा काही िबनचक रीतीने वत�िव�या, क� राजा बेह� खष झाला व ू ू
�याचा �या महतंावर िवशेष िव�ास बसला.

दासदास�ना “अतंग�मन-बिहग�मना” चे असे काही सकेंत िनि�त केले होते, क� ते 
माहीत नसणा�याचा घोटाळा होई. अशा घोटा�यात तो एकदा सापडला, पण 
चपळाईने ितथन पसार झाला �हणनच वाचला. तद नंतर �याला एक आठवडा ू ू ्
तर अगदीच ग� रीतीने काळ कंठावा लागला. �ा काळात मा� �याने ु
राजघरा�यासबंधंी बरीच अचक मािहती िमळिवली.ू

राजवाडयातील वा�त�यात �याने सबधं राजवाडयाचे तर िनरी�ण केलेच ् ्
पण राजक�येने घातले�या सांकेितक अटीचाही आप�या मनाशी उलगडा 
केला. पण जेथे अगदी कडेकोट बदंोब�त व सांकेितक भाषेिशवाय �वेश िमळणे 
कठीण तेथे कोणती यि� योजन �वेश िमळवावा, ही �याला म�य अडचण ु ू ु
पडली आिण अ�यतं िचतंाम�न ि�थतीत �याचे िदवस जाऊ लागले. “वत�ळ ू
प�रभाग चार” �ाचा अथ� �या�या के�हाच ल�ात आला होता. तो िक�ला 
असन �याला चार दरवाजे आहेत आिण �यानंतर �याला दस�या “आत ू ु
कडेकोट फार” �ा ओळीचा अथ� सहज कळला. जेथे अ�यतं कडेकोट बदंोब�त 
आहे अशा राजवाडयात “एक दोन तीन-वरी” �हणजे चौ�या मज�यावर मा�या ्
सकेंताचे उ�र आहे ते कोणते ते शोधन सांगा, असा �� टािकत “मी नारी” असे ू
सचिवलेले आहे. �ाचाही �या महतं वेषधारी राजप�ाला उलगडा झाला. “�ा ु ु
चार मज�यांपैक� एकांत जेथे (बाहेर पड�यास) िशडी तयार आहे तेथे जी मी 
‘सरं�क’ व�त ठेिवली आहे ती मला जो कणी आणन दईेल �याला मी माळ ू ु ू
घाल�यास व वरावयास स�ज आहे.”
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असावी.
महतंाने काही दासदास�ना िफतिव�याचा �य�न क�न पािहला व �या 

वर�या मज�यावर �वेश िमळिव�याची िशक�त केली. पण �याचे सव� बेत 
राजक�ये�या कशा� ब�ीमळे फसले. राजप� शेवटी अगदी कातावन गेला. ु ु ु ु ू
�याला राजक�या िजत�या लवकर िमळेल िततक� हवी होती व िवलंबाने 
महतंाचे स�ग फार िदवस िटकणार ेन�हते.

दसरा िदवस उजाडला. �याने िन�या�माणे आपली �ातःकम� आटोपली ु
पजा आिण �यान सपंिवले. राजाही महतंाची पा�पजा क�न �धानासह ू ू
दरबारांतील कामकाज पाहा�यास िनघन गेला. �ा वेळी राजक�या �नाना�या ू
तयारीत असन अधा� तास तरी बाहेर येणार न�हती अशी सधंी साधन, �याने ू ू
राजक�ये�या श�यागहात �वेश कर�याचे ठरिवले. �या�या मनाचा अगदी ृ
�ढिन�य झाला, क� आज काहीही होवो, एकदा येथे कोणती ‘सरं�क व�त’ ू
आहे ती ह�तगत क�न �यावयाचीच. राजक�ये�या श�यागहापय�त �वेश ृ
िमळिवणे अ�यतं कठीण हे �याला प�के माहीत होते, पण दवेीने रा�ी िदलेला 
‘सकेंत’ �याला आठवला. �णाचाही िवलंब न करता �याने आपला दडं 
उचलला व ‘साप साप’ ओरडत पिहला, दसरा व ितसरा मजला ओलांडन ूु

एके िदवशी तर तो अ�यतं िनराश झाला व म�यरा�ी�या समारास ु
कािलकादवेी�या मंिदरात गेला �याने कमरलेा बांधलेली ग� कटयार ित�यापढे ्ु ु
ठेवन, “काहीतरी माग� सचव नाही तर मी आ�मह�या करीन! असे �हणन ू ु ू
िनधारा�ने ह� ध�न बसला आिण चम�कार असा, क� कािलके�या ग�यातील 
प�पहारातन एक साप िनघाला. तो भरभर �या महतंाकडे येऊ लागला. ते पाह�न ु ू
�या महतंाने जो पळ काढला तो थेट राजवाडयात. नंतर �याने तो साप इथवर ्
तर आला नाही �ाची खा�ी क�न घेतली व अमंळ पह�डला. मा� �या�या 
डो�यात “दवेीने असा कौल का िदला?” �ाचे नसते थैमान स� झाले व ु ु
पहाटे�या �स�न वेळी �या�या मनात एक क�पना चमकन गेली. �याने �या ू
आनंदा�या भरात टाळी वाजवन “ब�स. उ�ा अगदी असेच करावयाचे” असे ू
काहीसे मनाशी पटपटन तो नंतर शातपणे झोपी गेला. ु ु ू



 गो���या गुहेत   ।   755 

rajaaraNaa_cyaa gaaeVoI

राजाला व राजक�येला जे�हा हे कळले ते�हा �ात काहीतरी गडबड झाली 
असावी �हणन �यांना शकंा आली. �धानानेही �या शकेंला दजोरा िदला. ू ु
इत�यात राजक�या सवा�चा डोळा चकवन चौ�या मज�यावरील आप�या ु ू
श�यागहात आली व ितने चौफेर नजर टाकली. पाहाते तो काय, ित�या ृ
सांकेितक अटीतले उ�र जी ‘सरं�क व�त’ तीच नेमक� तेथन नाहीशी झाली ू ू

सापा�या भीतीमळे सव� दासदासी व �ारर�क घाबरले आिण आपले �ाण ु
वाचाव�यासाठी वाट िमळेल ितकडे पळ लागले.ू

चौ�या मज�यावर-ख� राजक�ये�या श�यागहात-िशरकाव केला.ु ृ

महतंाने राजक�ये�या श�यागहात येताच चौफेर नजर टाकली. राजक�येची ृ
िह�यामाणकांनी व सदंर ता�या प�पांनी सस�ज अशी श�या पाह�न �यास तेथे ु ु ु
पह�ड�याचा मोह अनावर झाला पण तो �याने मोठया क�ाने आवरला. �याचे ्
सार ेल� सरं�क व�तकडे होते. �या श�यागहात एका िभतंीला िहरमेाणकांनी ृू
जिडत व चकचक करणारी अशी एकच एक तलवार लटकत असलेली िदसली. 
�याने चटकन सकेंत ओळखला व ती ह�तगत क�न व प�हा मोठयाने ‘अर ेबाप ् ्ु
र,े साप, साप’ ओरडत �या मागा�ने पळावयास स�वात केली. तेथे �याला ु
सदवैाने ‘सोपान स�ज’ असलेला िदसला. �या वाटेने खाली उत�न लगेच तो ु
कठ�या कठे पसार झाला.ु ु

साप िनघा�यामळे दासदास�ची व �ारर�कांची धावपळ पाह�न इतर ु
अनेकही �या गडबडीत िमसळले. राजा�या व �धाना�या कानांपय�त ती गो� 
गेली. �नानगहांत राजक�या �नान करीत होती ित�या कानांवरही हा गलका ृ
पडला. ितने पण घाईघाईनेच �नान उरकले. राजा, �धान, राजक�या, 
दासदासी व इतर नोकरचाकर �ा सवा�चीच राजवाडाभर शोधाशोध चाल ू
झाली. साप कठे िनघाला, कणी पािहला, नंतर कणीकडे गेला, तो कसा होता, ु ु ु
वगैर ेचौकशी झाली पण प�कळ शोधाशोध होऊनही शेवटी तो काही सापडला ु
नाही. �ात बराच अवधी िनघन गेला. अखेर तो �थम महतंाने पािहला असे ू
समजले, ते�हा �यालाच अगोदर जाऊन िवचारावे, �हणन ती सव� मंडळी ू
महतंाकडे आली. पण तेथे महतं होता कठे?ु
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राजक�येने काही �ण मनाशी िवचार क�न आपली समंित दश�िवली पण 
ितने एक अट अशी घातली, क� राजप�ाने �या अटीचा पण�पणे उलगडा केला ु ू
नाही तर �याचा सपंण� दरबारासमोर जाहीर�र�या िशर�छेद कर�यात येईल. ू

राजाने तेच उ�र �या राजप�ाकडे पाठिवले. हां हां �हणता ही गो� सव�� ु
पसरली. नस�या �या राजा�या रा�यातच न�हे तर इतर दशेोदशेी�या ु
रा�यातही ती जाऊन धडकली.  

होती!
ितला �या महतंाचा प�का सशंय आला. लगेच जजबी सै�यासह चौफेर शोध ु

कर�यास ती िनघन गेली. सपंण� आठवडा लोटला, पण �या महतंाचा काही प�ा ू ू
लागला नाही राजक�या अगदी बेचैन होऊन गेली.  

यो�य वेळी राजप� आप�या जा�यािन�यासह तेथे आला व �याने �या ु
दवेी�या दवेळातच ��थान ठेवले. ब�याच दशेोदशेीचे राजे, त�ण राजिबडें 
राजप� व इतर अनेक मानकरी ही मौज पाहा�यास आले होते. ु

एका पधंरवाडयाने राजाला कणातरी राजप�ाकडन दताकरवी एक खिलता ् ु ु ू ू
आला. �यात िलिहले होते, “राजक�येने �वतः�या िववाहासबंधंी जी का�यमय 
अट घातली आहे ती पण� कर�यास आपण तयार आहो. आपली समंित ू
अस�यास आ�ही ��य� येऊन उलगडा क�. जर �यांत अपयश आले तर 
राजा दईेल ती िश�ा आनंदाने भोग.”ू

राजाला तो खिलता वाचन अ�यतं आनंद झाला. राजप�ाने जर ही ू ु
सांकेितक अट (राजक�येने जाहीर केली होती) परी केली तर ‘�ािच दहेी �ािच ु
डोळा’ आप�या परम ि�य क�येचा ल�नसोहळा पाहा�याचे भा�य लाभेल, पण 
�ािवषयी ख� राजक�येचे मत काय आहे हे जाणन �यावे �हणन राजाने ितची ु ू ू
भेट घेतली व ितला तो खिलता दाखिवला. 

राजाने िक��याबाहेरील पटांगणात मोठा दरबार भरिवला. मोठया ्
स�मानाने सव� पाह�णेमंडळीस पाचारण केले व �यांचे �वागत क�न �यांना यो�य 
�थळी बसिवले. �धान, सरदार, सेनापती व रा�यातील इतर सव� मानकरी 
आपाप�या दजा�नसार �थानाप�न झाले. ददंभी, नगार,े ढोल, आिद वा�ां�या ु ु ु
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राजप�ाने आप�या �थानाव�न उठन �थम राजास व नंतर सव� ु ू
उपि�थतांस अिभवादन केले. नंतर सकलजनांस उ�ेशन �याने िक��या�या ू
महा�ारावरील ��येक ओळीचा अथ� व ��य� राजवाडयातील ससगंती िवशद ् ु
केली आिण सोबत आणलेली व �ोकात नमद केलेली ‘सर�ंक व�त’ ू ू
सवा�सम� राजासमोर नेऊन ठेवली आिण खसकन �यानातन आपली ् ू
लखलखीत तलवार काढीत वीरोिचत असा ‘सैिनक� मजरा’ ठोकला. मग तो ु
आप�या �थानावर येऊन बसला.

टा�यां�या गजराने सव� सभामंडप दणाणन गेला. सवा�चे ल� आता ू
राजक�येकडे लागले. राजक�याही काही लेचीपेची न�हती. ती 
का�यशा�िवनोदात पारगंत होती, तशीच िखलाडही होती. ितने सव�� ू
ि�मतमखाने पाहात टाळी वाजिवली. सकेंता�माणे ित�या दास�नी ु
सवण�तबकांतन एक अ�यतं सवािसक प�पहार व प�पग�छ आणला.ु ू ु ु ु ु

राजक�या िव�त गतीने आप�या �थानाव�न उठली व ितने तो हार �या ु
िवजयी राजप�ा�या ग�यांत घालन �या�या हाती तो प�पग�छ िदला. ु ू ु ु
सभामंडपात प�हा एकदा टा�यांचा कडकडाट झाला व बाहेर मंगल वा�े वाज ु ू
लागली. राजा िसहंासनाव�न उठला व �याने राजप�ाला आिलंगन दऊेन ु
आप�या िसहंासनासमोर आणले आिण �याचा हात आप�या राजक�ये�या 
हाती िदला.

(िवनायक वासदवे जोशी : च�ंपरी लोककथा)ु ु

दरबार�या कारभारी मं�याने आज�या आयोजनासबधं ी �ासिंगक असे चार 
श�द सांिगतले. नंतर राजाने �या राजप�ास अटीसबंधंी उलगडा कर�याची ु
अन�ा िदली.ु

गजरात राजा आप�या ि�य राजक�येसह येऊन िसहंासनावर बसला. �या 
राजप�ासाठी एक िविश� �थान �या सभामंडपात िनि�त कर�यात आले होते. ु
तेथे राजप� येऊन बसला. ु
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आटपाट नगर होते. ितथे एक राजा होता. �या राजाला दोन सदंर मली ु ु
हो�या. एके िदवशी राजाने �यांना लिडवाळपणे िवचारले, “त�ही कोणा�या ु
भा�याने ज�मलात?” �यावर मोठया मलीने उ�र िदले, “बाबा, मी तम�या ् ु ु
भा�याने ज�मले आहे.” नंतर धाकटीला िवचार�यात आले. ितने उ�र िदले, 
“कोणी कणा�या भा�याने ज�मत नसते. जे ते आपले नशीब (भा�य) ु
आपाप�याबरोबर घेऊन येत असते.” �ा उ�राने राजास अथा�तच राग आला. 
�याने �हटले, “असे आहे, तर पाहातो मी, त आप�या भा�यावर कशी जगतेस ू
ती.” आिण राजाने ताबडतोब �धानाला ह�कम िदला, “�धानजी, �ा मा�या ू
धाकटया मलीक�रता गावाबाहेर एक झोपडी बांधन �ा आिण जजबी सामान व ् ु ू ु
एक दासी दऊेन ितची रवानगी करा. ितला लागणार ेधा�यकपडा परवीत जा.” ु
राजाचा ह�कम तो. तेथे उशीर कशाचा! �या�माणे �यव�था झाली आिण ू
दस�याच िदवशी �या धाकटया मलीची �या झोपडीत रवानगी झाली. मोठी ् ुु
मलगी तर आता राजाची अ�यतं आवडती झाली आिण ितचे वाटेल तसे लाड ु
परिवले जाऊ लागले.ु

(च�ंपरी लोककथा)ु

मोठया मलीला जाताना राजाने िवचारले, “मली, त�याक�रता काय आण?” ् ु ु ु ू
ितने आप�या आवडी�या खप खप व�त सांिगत�या. िकती झाले तरी बापाचे ू ू ू

िदवसांमागन िदवस जाऊ लागले. दोघीही मली आता उपवर झा�या व ू ु
स�व�प िदस लाग�या. राजाने ‘वजेंस’ जा�याची तयारी केली व ितथनच ु ू ू
दरदर�या दशेात जाऊन मोठया मलीला वर िमळा�यास पाहावा असाही �याचा ् ुू ू
िवचार झाला. लहान मलीचा तर ��च न�हता. राजाने मनाशी अगदी ठरवन ु ू
टाकले होते, क� ती जर एवढी घम�डखोर आहे तर ती जाणे आिण ितचे नशीब 
जाणे.
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राजाने तो रगंीत लाकडाचा ओबडधोबड ठोकळा ‘बैठो’ �हणन धाकटया ्ू
मलीकडे पाठवन िदला. तो पाहाताच व �याचे नाव ऐकताच ितला आपण ‘बैठो’ ु ू
कशासाठी �हटले आिण राजाने काहीतरी समजन काय पाठिवले, �याचा ू
उलगडा झाला. तरी ितला �याचे मळीच वाईट वाटले नाही. ितने िवचार केला, ु
�या ठोक�याचा काही उपयोग होणार नाही, पण जाळायला तर होईल. �हणन ू

�दय ते! �याने धाकटया मलीलाही दरवानाबरोबर िनरोप पाठिवला, क� राजा ् ु
वजेंस जाऊन रािहला आहे, तर �याने येताना तला काय आणावे? धाकटी ु
मलगी �या वेळी �नान करीत होती. दाराशी ितची दासी बसली होती ितने �या ु
मलीला जाऊन िवचारताच ितने ‘बैठो’ �हणन िनरोप पाठिवला. आडमठा ु ू ु
दरवान तो, �याला वाटले ‘बैठो’ नावाची व�तच जण धाकटया राजक�येने ्ू ु
आणावयास सांिगतली. �याने तोच िनरोप राजास सांिगतला.

राजा वजेंस िनघन गेला व ब�याच िदवसांनी परत आला. �याने मोठया ्ू
मलीसाठी ितने सांिगतले�या म�यवान व�त आप�या, पण �याला धाकटया ्ु ू ू
मलीक�रता ‘बैठो’ नावाची व�त काही के�या िमळेना. येथे जेथे तो ु ू
िवचारावयास जाई तेथे तेथे �याला नसता नकार िमळत नसे, तर ही कसली ु
व�त �हणन आ�य� �य� केले जाई आिण �याची वेडयात गणना केली जाई. ्ू ू
होता होता ही गो� एका गाव�या वाढयास (सतारास) कळली. �याला ् ु
राजेलोकां�या लहरी चांग�या प�रिचत हो�या. �या�या घरी लाकडा�या 
ठोक�यांचा मोठा ढीग पडला होता. �यापैक� एकाला काही ओबड-धोबड 
आकार व दगंा दऊेन �याने तो ठोकळा बरीच मोठी िकंमत घेऊन राजास 
िवकला. राजाला अखेरीस ती व�त िमळा�याचा अ�यतं आनंद झाला. ू
राजधानीत येताच �याने दो�ही मल��या व�त �यां�याकडे रवाना के�या. ु ू
मोठीस �या पाह�न अ�यानंद झाला आिण ितने प�हा एकदा राजा�या नजरसे ु
आणन िदले, क� “पाहा बाबा, तम�या निशबाने मी ज�मले �हणनच मला िकती ू ु ू
आनंदात राहायला िमळते आहे.” क�येचे ते श�द ऐकन राजाला अिभमान ू
वाटला.
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ितने दासीला �या ‘बैठो’ला अडगळी�या लाकडात टाकन द�ेयास सांिगतले.ू

राजप�ाने सांिगतले, “मी अमक अमक दशेचा राजा आहे. वडील-आई ु ू ू
कणीच नाही. मनाजोगी वध िमळाली नाही �हणन आपण आजवर अिववािहत ु ू ू
रािहलो आहो. पण आता हरकत नाही. त प�हा उलट पखंा िफरव �हणजे मी ू ु
आप�या राजधानीस िनघन जाईन. तला जे�हा जे�हा माझी आठवण होईल ू ु
ते�हा त पखंा घेऊन पाचदा िफरव. मी �गट होईन. यो�य वेळी आपण िववाह ू
क�. कारण आपण आजच असे पळन गेलो तर राजाला व त�या बिहणीला ते ू ु
बर ेवाटणार नाही आिण कळालाही ब�ा लागेल. िशवाय आपण आप�याच ु
निशबाने इत�या उ�कषा�स चढलो हे आपणास दाखिवता येणार नाही." 
राजक�येला ती गो� पटली. �ानंतर राजक�येला जे�हा जे�हा �या राजप�ाची ु
आठवण होई ते�हा ते�हा ितने तो पखंा िफरवावा आिण राजप� �िव� होताच ु
�या�या सहावासात खप आनंद भोगावा. प�हा पखंा िफरिवला क� राजप� ग� ू ु ु ु
होई.

एके िदवशी ित�या घरची लाकडे सपंली. ते�हा ितने दासीला तो ठोकळा 
फोड�यास सांिगतले. दासीने तो फोडला. फोडताच �याचे दोन तकडे झाले ु
आिण �यातन एक पखंा िनघाला. हे काय िविच�च. �हणन लगबगीने आत ू ू
जाऊन ितने तो पखंा आप�या मालिकणीला दाखिवला. धाकटया राजक�येने ्
तो हाती घेऊन �याहाळला व िफरवन पािहला. िकती गार वारा येत होता ू
�यातन! पण पाच फेर े होताच �यातन एक सदंर राजप� िनघाला. �याला ू ू ु ु
पाहताच राजक�या ग�धळली. दासी दर बाहेर जाऊन बसली. राजप�ाने �या ुू
राजक�येला िवचारले, “त मला कशाला बोलावलेस?” राजक�येने भानावर ू
येऊन सव� हिकगत सांिगतली. राजप�ाला ती ऐकन फारच वाईट वाटले. पण ु ू
आता �याला मनाजोगती राजक�या िमळा�याने अप�रिमत आनंद झाला. 
राजक�येलाही तो राजप� मनापासन आवडला.ु ू

धाकटया बिहणीचे काय हाल आहेत �हणन एक िदवस मोठी बहीण ित�या ् ू
भेटीला गेली. अजनही ित�या मनांत अिभमानाची अढी तशीच आहे क� ू
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आप�या धाकटया बिहणी�या सखाचे कारण वडील बिहणीने मोठया ग� ् ्ु ु
�रतीने शोधन काढले. जे�हा ितला कळले, क� कोणीतरी राजप� ग� रीतीने ू ु ु
धाकटया बिहणीकडे येत असतो आिण ती �या�या सहवासात मजेत िदवस ्
घालिवते, ते�हा ितला ित�या बिहणीचा म�सर वाट लागला. ितने ितचे हे सख ू ु
िहरावन घे�याक�रता एक य�� योिजली. आप�या एका दासीस िव�ासात ू ु
घेऊन ितने धाकटया बिहणी�या पलंगावर न िदसेल अशा �रतीने िवषारी काचा ्
पस�न िद�या. िन�या�माणे धाकटया बिहणीने पखंा िफरिवला व राजप� ् ु
�वेश करताच �याला पलंगावर बसिवले. थोडया वेळाने राजप� झोपी जाताच ् ु
�याला �या काचा �त�या आिण खपच वेदना होऊ लाग�या. धाकटी ू
राजक�या काय झाले �हणन पहाते तो राजप�ा�या सा�या अगंभर काचा ू ु
�तले�या आिण वेदनाही खपच होऊ लाग�या. प�कळ आषैधोपचार क�न ू ु
पािहले, पण काही गण येईना. ते�हा राजप�ाने सांिगतले, त पखंा िफरव, �हणजे ु ु ू
मी राजधानीस जाऊन पोचेन आिण ितथे औषधपाणी क�न लवकर बरा 
होईन. चांगला झालो, क� त पखंा िफरव �हणजे मी परत येईन.” धाकटया ्ू
राजक�येला तो िवचार पटला. इकडे उजाड लागले. ितने पखंा िफरिवला व ू
राजप� नाहीसा झाला.ु

िनवळली आहे हेस�ा पाहाता येईल व ती ‘हर�ये मी’ �हणन कबल करील तर ु ू ू
अजनही राजाचे मन वळवन ितला राजवाडयात बोलावन घेऊ असा ितचा ्ू ू ू
अतं�थ हेत होता. पण ितथे ती जाताच ितला िनराळाच अनभव आला. आपली ू ु
धाकटी बहीण �या च�ंमौळी झोपडीतही अ�यतं सखासमाधानाने राहात आहे ु
आिण पव�पे�ाही सदंर व आनंदी िदसत आहे, हे पाह�न ितला वैष�य वाटले व ू ु
आपले मनोगत उघड कर�याचे धा�र�य ितला झाले नाही. अगोदरच ती ्
एकलेपणा�या आगीने नसती होरपळन गेली होती कारण अजनही ित�या ु ू ू
ल�नाचे िनि�त झाले न�हते. �याचा प�रणाम ित�या �कतीवरही झाला होता. ृ
धाकटया बिहणीने ितचे मनापासन �वागत केले. ितला �हाऊ धव घातले, ् ू ु ू
गोडधोड केले आिण खेळीमेळीने िनरोप िदला.
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पढे पौष मास आला. पौष मांसातला पिहला आिदतवार होता तो. राजक�या ु
सकाळी उठली. उठन ितने �नान केले. दासीने अगंण �व�छ क�न ू
सडासमंाज�न केले. �यावर ितने सदंर रांगो�या घात�या. सय�मंडळ काढले ु ू
आिण पाटी, पाणी, आरसा, त�ड ध�याला राख, पाच बोर,े पाच श�गा, एक ु
दवा�ची जडी ठेवली. सय�नारायणाची पजा केली. सदंर �वयपंाक केला. �याचा ु ू ू ुु
नैवे� दाखिवला. दपारी भोजन केले. भोजनो�र दासीकडन कहाणी ऐकली. ूु
नारायणाला हात जोडले. पाच बोर ेदासीला िदली, पाच बोर ेआपण घेतली, 
राजप� कठही असो. �याला बर ेवाट द े�हणन नारायणाची पजा केली. रा�ौ ु ु ू ू ू
भोजनो�र पखंा काढन िफरव लागली, पण राजप� काही आला नाही. ू ू ु
प�ंयावर डो�यांतन दोन आसवे गळली.ू

दसरा आिदतवार उजाडला. माग�या आिदतवारा�माणेच ितने केले. रा�ी ु
पखंा वा�न पािहला. राजप� काही आला नाही. खप वाईट वाटले. ित�या ु ू
डो�यातन गळलेली दोन आसवे प�हा प�ंयावर पडली. ितसरा, चौथा आिण ू ु

काही िदवस लोटले. आता राजप�ाची �कित चांगली झाली असले असे ु ृ
ितला वाटले. ितने पखंा िफरिवला. पण िन�या�माणे राजप� काही �गट झाला ु
नाही. आलटनपालटन ितने दोन-चारदा पखंा िफरवन पािहला पण काहीच ू ू ू
उपयोग झाला नाही. ितला फार िचतंा वाट लागली. आता कसे करायचे?ू

पढे माग�शीष� मिहना आला. वडील बिहणीचे मोठया थाटामाटाने ल�न झाले ्ु
व ती सासरी गेली. राजाला वाटले, क� धाकटी मलगीही अिभमानाने न वागती ु
तर ितचेस�ा आपण असेच थाटामाटात ल�न केले असते. ितला ित�याच ु
भा�याची फार घम�ड आहे. िज� द ेती चांगली !

कसेही क�न राजप�ाचा शोध लावन �या�या �कतीची चौकशी केली ु ू ृ
पािहजे. पखंा िफरवनही तो येत नाही, तर अजनही �याची त�येत ठीक झाली ू ू
नसावी. पण शोध क�न ती करणार कठे? ितने कधी राजधानी�या बाहेर ु
पाऊल टाकलं न�हते व राजप�ाचा दशे कणीकडे हे परतेपणी िवचारलेही ु ु ु
न�हते.
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पाचवा आिदतवार उजाडला. पण पखंा िफरवनही राजप� आला नाही. आता ू ु
ितचा जीव खालीवर होऊ लागला व िनरिनराळे िवचार ित�या मनात डोकाव ू
लागले. ितने मनाशी आ�मह�येचा िवचार केला. राणादवेीने अतं�ा�नाने ह� 
जाणले. सय�नारायणास ती िवनवणी�या �वरात �हणाली, “�वामी, पाच पषा ू ु
आिदतवारी ितने तमचे मनोभावे यथासांग पजन केले, ित�यावर कोसळलेले ु ू
सकंट त�हाला माहीत आहे, तरी �यातन ितचे र�ण �हावे एवढीच माझी न� ु ू
�ाथ�ना आहे.”

सय�नारायणाने मनाशी िवचार केला व सांिगतले क� राजक�येला त �व�नात ू ू
��ा�त द.े ित�या �या प�ंयाजवळ दहा सदंर चमकदार मोती िदसतील. �यांची ु
राख क�न जर ती �या राजप�ाचा शोध क�न �यास दईेल तर तो बरा होईल, ु
इतकेच न�हे तर तो ितला िमळेलही. राणादवेीने नारायणास हात जोडले आिण 
राजक�येस ��ा�त िदला. 

अगदी मोठया पहाटेसच ती धाकटी राजक�या साध�या वेषात अ�ा�ढ ् ू
होऊन बाहेर पडली आिण मजल दर मजल करीत �या राजप�ा�या गावी ु
जाऊन पोचली. गावाबाहेर मा�ती�या दवेळाजवळ ितने तळ िदला. हां हां 
�हणता गावभर ती बातमी कळली. िक�येक लोक ितथे जमले. काही पीिडत 
लोकांना ितने �या राखेतील थोडी राख िदली. ते त�काळ बर ेझाले. हां हां 
�हणता �यांनी ती गो� राजप�ा�या कानी घातली. साधस राजवाडयात ्ु ू
बोलावणे पाठवले. साधने राजप�ाची त�येत पािहली व �यास ती राख िदली ू ु
आिण �या�या सवा�गाव�न हात िफरवला. लागलीच �याचा दहे पव�वत  सदंर ्ू ु

राजक�या गाढ झोपेत होती. ती कसले तरी �व�न पाहात होती. ितला आता 
हळहळ �याचा उलगडा होऊ लागला. लागलीच ितने मो�यांची राख तयार ू ू
केली. दासीला राजा�या तबे�यातन एक सदंर घोडा घेऊन ये�यास सांिगतले. ू ु
मग ितने आप�याजवळ�या भग�या कपडयाचा एक साधचा पोषाख तयार ् ू
केला. कणासही आपण कठे जातो हे कळता कामा नये �हणन दासीला ताक�द ु ु ू
िदली. दासी मोठी ह�षार होती. ितने िनि�ंत राहा�याब�ल सांिगतले.
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साध�या हाताला गण आला �हणन राजप� अ�यतं खष झाला व काहीतरी ू ु ू ु ू
माग�यास िवनंती क� लागला. पण साधने, मला काही नको असे सांिगतले. ू
राजप�ाने, “काही तरी मागा, वाट�यास अध� रा�य द�ेयास तयार आहो” असे ु
सांिगतले. पण साधने ते सारचे नाकारले. अ�यतं आ�ह झा�यामळे �याने ू ु
िन�पायाने शेवटी राजप�ा�या हातातील िह�याची आगंठी मािगतली. ु
राजप�ाने ती लागलीच काढन िदली. साधने ती आप�या बोटात घातली व तो ु ू ू
तेथन िनघन गेला.ू ू

राजक�येने “िकती उशीर क�न आलात” असे िवचा�न आपण हे िदवस 
कसे घालिवले असतील �याची क�पना िदली. राजप�ानेही घडलेला व�ा�त ु ृ
सांिगतला आिण एका साधने आपणास औषध दऊेन बर ेकेले �हणनच आपण ू ू
येऊ शकलो, नाहीतर ते श�यच न�हते, असे सांिगतले. इत�यात �याचे ल� 
राजक�ये�या बोटातील आगंठीकडे गेले. तो एकदम, चमकला. भीतभीतच 
�याने राजक�येला िवचारले. राजक�येने हसत हसत सव� मािहती सांिगतली व 
आता आपणला लवकर िववाहब� झाले पािहजे, असे सांिगतले. 

कण�पकण� राजा�याही कानी धाकटया मलीची ग� गो� आली आिण ितचे ् ु ु
�हणणेही राजाला पट लागले. �याने ितची एका�तात भेट घेतली आिण �याच ू
वेळी तो राजप�ही तेथे �गट झाला. �यांचे मोठया थाटाने राजाने ल�न केले.्ु

िदस लागला आिण होणा�या वेदना त�काळ बदं झा�या.ू

(िवनायक वासदवे जोशी : च�ंपरी लोककथा)ु ु

साधवेषधारी राजक�या ताबडतोब आप�या झोपडीकडे रवाना झाली. �या ु
वेळी जेवण-रा�ी झाले असेल. दासीकरवी घोडा परत क�न ितने �नान केले. 
भोजन केले व पखंा िफरिवला. ताबडतोब राजप� तेथे हजर झाला.ु
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वध�या वेषात नटलेली सदंर च�ं�भा हातात लगीनमाळ घेऊन आप�या ू ु
सखीबरोबर मांडवात आली. लगीनमाळ हातात घेऊन ती या राजे यवराजां�या ु
आसनांपढन हळहळ जात होती. च�ं�भेला �या �या �य� तीची मािहती ु ू ू ू
सांग�यात येत होती. मंद हसत शांतपणे च�ं�भा मािहती ऐकन �यायची, आिण ू
�या �या आसनावर बसले�यांकडे एक नजर टाकन हळच पढे जायची. च�ं�भा ू ू ु
पढेच जात होती. अजन ितनं कोणालाच पसतं केलं न�हतं. ब�याच जणांची ु ू
�यामळं िनराशा झाली होती. राजा�या चेह� यावर काळजी उमट लागली होती. ु ू

7.14 maaNaka/ca/ fUla

आटपाट नगर होतं. ितथं एक राजा रा�य करीत होता. रा�य मोठं सखाच ंु
होतं. या राजाला मलगा न�हता खरा, पण एकलती एक अशी एक अितशय ु ु
सदंर, अितशय गणी अशी मलगी होती. मलीच ंनाव होत च�ं�भा. नावा�माणचं ु ु ु ु
ही च�ंा�या शीतळ �काशानं आ�हाद �ावा तसा सवा�ना आ�हाद �ायची. 
सा�यांचा च�ं�भेवर जीव होता. राजालाच काय, राणीलाच काय, �जेलाही 
ितच ंखप कौतक वाटायच.ं �यामळे च�ं�भा उपवर झाली �यावेळी ितला यो�य ू ु ु
असाच चांगलासा वर िमळावा �हणन राजा�माणचं सा�यांनाच मोठी ह�रह�र ू
लागन रािहली होती.ू

च�ं�भे�या या �वयवंराची योजना झाली. �वयवंरासाठी भ�य मांडव 
उभारला गेला आिण वैभवाला साजेसा नटवलाही गेला. िनरिनरा�या दशेांचे ' 
राजे, यवराजे ितथं येणार होते. �यांची सवा�ची राजेशाही �यव�था ठेव�यात ु
आली होती. उ�म उंची आसनं मांडवात मांडली गेली होती. �वयवंरा�या 
िदवशी एकच धमाल उडाली. एकच लगबग दाटन रािहली होती. िवशेष �हणजे ू
कसलाही पण लावलेला न�हता मग तो िजकं�याचा ��च न�हता. तथािप सार े
शर राजे यवराजे मोठया उ�सकतेने मांडवातील आसनांवर बसले होते..्ू ु ु
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तरी तो िनरिनरा�या दशेां�या िनरिनरा�या राजांची यवराजांची मािहती ु
च�ं�भेला सांगतच रािहला होता. होता होता मग एका आसनाजवळ राजा व 
च�ं�भाही आली. राजानं मािहती सांगायला स�वात केली. च�ं�भेनं ु
आसनावर बसले�या तेज�वी िव�माकडे पािहलं आिण ितला तो पसतं पडला. 
ितनं आप�या विडलांकडेही पािहलं. ते िव�माकडे मोठया आपलक�नं पहात ् ु
बोलत होते. हे पाह�न च�ं�भेचा िवचार प�का झाला आिण ितनं िव�मा�या 
ग�यांत लगीनमाळ घातली.

�यामळं व�हाड पवनिखंडीशी येताच �या�यावर जोराचा ह�ला केला होता. ु
नव�या मलासकट सारजेण लढ लागले होते. चांगलीच लढाई जपंली आिण ु ू ु

अलकापरी�या त�ण यवराजाच,ं िव�माच,ं जावई �हणन खपच कौतक ु ु ू ू ु
झालं. िव�मा�या आिण च�ं�भे�या िववाहाचा सोहळा हौसेनं आिण िदमाखानं 
साजरा झाला. राजेशाही इतमामानं च�ं�भेची पाठवणी सासरी झाली. च�ं�भा 
आप�या लवाज�यासह िव�मबरोबर अलकापरीकडे िनघाली. व�हाड ु
वाटचाल करीत होतं. इत�यात �याची पवनिखंड नावा�या िखंडीजवळ 
अडवणक झाली. मोठया आनंदात म�न असलेलं व�हाड बावरलं खर ंपण लगेच ्ू
अचानक झाले�या ह��याला त�ड �ायलाही सरसावलं.

गो� अशी होती क�, च�ं�भे�या �वयवंराला कमलपरचा राजा शरसेन हाही ू ू
आला होता. मोठया हौसेनं आिण आशेनं आला होता तो. परतं च�ं�भेनं �याला ् ु
नाकारलं होतं. �या�या आसनापढन जाताना नाक मरडलं होतं. हे पाह�न ु ू ु
शरसेनाचा जळफळाट उडाला होता. िव�मला च�ं�भेनं माळ घात�यावर ू
िव�म�या िन च�ं�भे�या जयजयकाराची जी लाट उसळली होती �याच वेळी 
हा अचानक मांडवातन िनघन गेला होता. आिण गेला होता तोही ल�नात िव�न ू ू
आण�याचा पण क�नच. कमलपरला जाऊन �यानं आपलं बरचस ंसै�य गोळा ू
केलं. आपला जादगार िम� कमारील याला बरोबर घेतलं आिण पवनिखंडीकडे ुू
कच केली. ल�नाच ंव�हाड अलकापरीकडे जात असताना ह�ला करायला ते ू ु
सार ेस�ज झाले होते...
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हे ऐकन कमारील माणकांच ंफल दाखवीत �हणाला, '' महाराज, अहो हीच ू ु ू

लढाई�या नादात सारजेण असतानाच जादगार कमारील च�ं�भेजवळ गेला!... ुू
जादचा मं� �हणवन �यानं च�ं�भेला फल बनवन टाकलं!... मौ�यवान ू ू ूू
माणकांच ं फल! ते दखेण ं फल आप�या मंिदला�या त�यात खोवन तो ू ू ु ू
कमलपरला येऊन दाखलही झाला!ू

मलगी सासरी जात असताना वाटेतच ह�ला होऊन लढाई जपंली ु ु
अस�याची बातमी राजाला कळली होती �हणन आपलंही िनवडक सै�य घेऊन ू
तो मदतीला आला होता. कमलपर�या शरसेना�या सैिनकांनी माघार घेतली ू ू
होती. शरसेनानं तर सवा��या अगोदर पळ काढला होता आिण कमलपरात�या ू ु
आप�या राजवाडयात येऊन तो पोचलादखेील होता.्

लढाईत मार खाऊन आला होता तरी शरसेन आप�या जादगार िम�ाला ू ू
सख�प आलेला पाह�न आनंदला होता. लढाईत झालेली फिजती �यानात न ु
घेता तो िनल��जपणे च�ं�भेची चौकशी क� लागला. शरसेनाचा हा ू
िनल��जपणा पाह�न जादगार कमारीलनं एक डाव आखला. राजाला न कळेल ुू
अशा बेतानं �यानं आप�या मंिदलातलं माणकांच ं फल काढन लगोलग ू ू
�या�यावर आणखी एक मं� घातला. �यामळं झालं काय क�, �या फलाला काही ु ु
�माणात भावना िनमा�ण झा�या. कठलीही नावडती गो� ऐकली क� माणकां�या ु
फलात ग� झालेली च�ं�भा सतंाप दाखव लागली. अशा वेळी फलातली सारी ु ु ू ु
माणकं एकमेकांवर थडाथड आपटन �यातन गडद गलाबी जाळ उठायला ू ू ु
लागला!.. राजाला या फलाच ंआ�य�च वाटलं. च�ं�भा झा�या �कारानं नसती ु ु
भडकन गेली होती. तो आधीचा ितचा सतंाप राजा�या कठ�याही ू ु
बोल�यासरशी बेफाम �हायचा आिण अशा वेळी माणकं एकमेकांवर आपटन ू
गलाबी जाळ उठायचा. हा �कार तीन चार वेळा झालेला पाह�न राजानं िवचारलं, ु
'' हे काय कमारील? मी िवचारतोय क� च�ं �भा कठाय आिण त उ�र न दते ा ु ु ू
ग�प का बसलास? आिण हे फल कसलं? कठन आणलं आहेस? िनराळंच ू ु ू
िदसतंय हे फल?...ू
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ती तमची च�ं�भा.''ु

“कोणती अट?”

हे श�द ऐकताच कमारीलचा मतलब �यानात येऊन राजा िचडन ओरडला, ु ू
“कोण आहे र ेितकडे? या �वाथ� माणसा�या हातापायांत बेडया घालन �याला ् ू
अधंार कोठडीची हवा दाखवा!... मा�याशी खेळ खेळतोय!...”

“अहो ितला ित�या ख�या �पात आणता आली असती का?... सांगा ना?... 
मग?... मी ितला बनवलं माणकांच ंफल... ती आप�यापढं या त� हेने हजर आहे ू ु
महाराज.

“�हणजे?” राजानं डोळे िव�फारीत िवचारलं.

राजा शरसेन कमाली�या उ�सकतेनं पढं झाला. आिण �यानं कमारील�या ू ु ु ु
हातात�या फलाला हात लावला. �याबरोबर माणकं एकमेकांवर आपटली ु
आिण इतका तेज�वी जाळ उठला क� राजा �या�यामळे जण जळन खाक ु ू ू
झाला! काळा िठ�कर पडला तो!... 

 या �कारानं तो द� राजा इतका सतंापला क� �या सतंापा�या भरात ु
कमारील�या थोबाडात मारीत �यानं कक� श आवाजात िवचारलं, “कायर?े काय ु
�कार आहे सारा?”

ते�हा कमारील गाल चोळीत �हणाला, “महाराज, साधी-सधी गो� नाही ही. ु ु
च�ं�भा आहे ही. आप�या गणामळं सा�यांची आवडती झालेली च�ं�भा, ती ु ु
अितशय तेज�वी आहे. ितला उपमद� नाही सहन होणार कधीच.”

“मग याला आता उपाय?” राजानं जरा 'नरमतच िवचारलं ते�हा हा �हणाला
“मी सार ंठीक क�न दऊे शकेन महाराज...”

“पण एक अट आहे...”
“खरचं?”

“आपण मला अध� रा�य िदलं पािहजे.”

राजाचे िशपाई ितथं येऊन पहातात तो ितथं राजािशवाय कोणीच उरलं 
न�हतं. कमारील माणकां�या मलासह अ��य झाला होता!ु ु
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कमारीलनं िव�मलाच िवचारायला स�वात केली, “यवराज, मला सार ंु ु ु
कळलंय... काही प�ा लागला क� नाही अजन ?”ू

“काय हव ंत�हांला?”ु

तर िव�म �हणाला, “महाराजांना सांिगतलं पािहजे हे.” मग दोघे िव�म�या 
विडलांकडे गेले आिण �यांना तस ंिवचारलं ते�हा तो राजा धत�पणे �हणाला, ू
“हो, दऊे क� अध� रा�य.” 

हा मतलबी जादगार शरसेना�या कमलपरातन जो िनघाला, तो ू ु ूू
अलकापरीत िव�मा�या पढयात येऊन उभा रािहला. ल�न क�न आलो खर,ं ्ु ु
पण वध वाटेतच गमावली या िवचारानं िव�मासारखा सदंर िन शर प�ष मलल ू ु ू ु ू
होऊन गेला होता. अशातही हा जादगार �या�यापढं येताच �यानं �याच ंआगत ुू
�वागत केलं आिण �याची िवचारपस केली.ू

तशी कमारील �हणाला, “महाराज, यवराजांनी आप�या �वतः�या उज�या. ु ु

िव�मनं उ�र िदलं नाही. नसती नकाराची मान हलवली व िवचारलं, “सार ंु
खर ंपण त�ही कोण ?”ु

ते�हाही कमारीलनं सरळ उ�र िदलं नाही. तो �हणाला, “मी जर शोध लावन ु ू
िदला तर काय �ाल मला ?”

“मला आपलं अध� रा�य �ाल का ?”

गमंत अशी होती क�, ए�हापय�त राजानं यो�य ब�ीस दऊे एवढंच जाहीर केलं 
होतं. पण “हा कोण कठला िन एकदम येऊन सांगतोय क� मी वधचा शोध लावन ु ू ू
दतेो न  मला अध� रा�य �ा.'' ते�हा पाह�या हो �हणन असा राजानं िवचार केला.् ू

आिण मग �यानं सांगन टाकलं क� “दईेन अध� रा�य तला. शोध लाव ू ु
आम�या सनबाईचा.”ू

कमारीलनं ितथ�या ितथं ते माणकांच ंफल िनमा�ण केलं. िदसत न�हतं ते ु ू
िदसतं केलं. �यावेळी ते फल इतकं चमचमलं क� वाटलं खदकन हसतंच आहे. ू ु
राजा आिण िव�म पहातच रािहले. लकाकणा�या फलाकडे बोट करीत राजा ु
�हणाला, “हे काय?” 
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च�ं�भा तर चांगलीच सखावली होती. पण सखावली �हणन सावधिगरी ु ु ू
िवसरली न�हती. आनंदो�सव साजरा होत असताना ितनं आप�या नव�याला, 
सास�यांना िन सासबाईनंा एका महालात बोलावन सारी हिकगत सांिगतली. ू ू
आजवरची सारी हयात यानं द� शरसेना�या सहवासात घालिवली अस�यानं ूु
हा �वतःही िकती द� आहे ते सांिगतलं, आिण �हणाली '' अध� रा�य �ायच ंु
कबल केलंत ते ठीकच केलंत, कारण �याखेरीज प�हा �यानं मला िजवतं केलंच ू ु
नसतं. पण आता �याचा काही तरी बदंोब�त करा. �वतः�या िम�ावरही तो 
�वतः�या मतलबासाठी उलटला, तर त�हा आ�हांला िकती छळेल. आज अध� ु
रा�य मािगतलं उ�ा आणखी काही मागेल ते लगेच िदलं नाही क� �वतः�या 
मं�श��चा अ�यतं  आसरी वापर क�न तो आप�याला िपडन टाक�ल. ते�हा ु ू
�याला काहीच चाह�ल लाग न दतेा �याचा ता�काळ नाश करावा हे उ�म, नाही ू
का? च�ं�भेच ंबोलण ंसवा�ना पटलं, पण यातन नेमका माग� कोणता काढायचा हे ू

राजानं िव�मला खणावलं. िव�मनं �वतःची तलवार हाती घेत उज�या ु
हाता�या अगंठयाला जखम केली व पढं होत �या चमक�या माणकां�या ् ु
फलाला र�ाचा िटळा लावला. �यासरशी केवढं नवल घडलं. ते फल ु ू
जादगारा�या हातन हळच सटकलं आिण आप�या अस�ंय पैलं�या ू ू ूू
चमचमाटानं सा�यांना िदपवीत �यातली माणकं थरथ� लागली. बघता बघता 
फल मानवी आकार घेऊ लागलं आिण �या फलामधन च�ं�भा सािजवतं ू ु ू
झाली.

“�हणजे काय होईल?”

हरवलेली ही गणांची खाण सम� उभी रािहलेली पहाताच राजा गिहवरला. ु
िव�माला आनंदानं काही सचेनास ंझालं. राजानं ही आनंदाची बातमी जाहीर ु
केली आिण आनंदो�सव स� करायला लावला. च�ं�भे�या आईविडलांनाही ु
हो गो� कळवली. खप खप आनंद झाला सवा�ना.ू ू

“पहा तर खर,ं आप�याला हव ंते घडेल.”

हाता�या अगंठयातन र� काढन फला�या दठेाला ितलक लावावा.”् ू ू ु
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कोणालाच सचेना.ु

राजा �हणाला, “मं�श��चा द� ब�ीनं तो वापर करतोय खरा. ती नाहीशी ुु
�हायला हवी. पण ती कशी करायची नाहीशी? “िव�म एकदम �हणाला, “ठरलं, 
�याची मं�श�� नाहीशी करणार मी. मा�याकडे लागलं हे काम.”

िव�मनं यानंतर खप िवचार केला आिण या बाबतीत राजवै�ाचा स�ला ू
घेऊन िवचारलं, “�याची मं�श�� तेवढी नाहीशी झाली पािहजे. आहे का काही 
उपाय तम�याकडे?”ु

कमारीलची मं�श�� आिण द� ब�ी नाहीशी झाली. या गो�ीची खा�ी ु ुु
क�न घे�यासाठी राजा उगीचच �हणाला, “अध� रा�य �ायच ं�हणजे चे�ा आहे 
काय? मी नाही दणेार अध� रा�य. खप मोलाचा नजराणा दतेो हव ंतर.”ू

राणी �हणजे च�ं�भेची सास �हणाली, “सनबाई तो माणस द� हे तर खरचं. ू ू ू ु
परतं हेही ल�ात घेतलं पािहजे क�, �या�यामळे तझ ं एक �कार ेर�णच झालं ु ु ु
आहे. �यानं त�याशी वाईट वत�न केलं नाही क� द� शरसेना�या ता�यातही ु ूु
तला िदलं नाही. ते�हा �याला ठार करण ंमला पटत नाही.”ु

या श�द पालटीनं कमारील चिकत झाला खरा. पण तो दबकला. एरवी ु
िचडन �यानं शाप िदला असता, समोर�या िनरिनरा�या माणसांचे िनरिनराळे ू

“पण �या�या द�ब�ीवर िन मं�श��वर वचक बसायला हवा ना?”ुु

“छान, पण कणी िवरोध केला तरी मी �याला अध� रा�य दणेार. माझा श�द ु
मला जपला पािहजे.” राजा �हणाला, यावर कणीच काही �हटलं नाही आिण ु
�यांची मसलतही इथेच थांबली.

ते�हा वै�ानं िवचार क�न तशा त� हेच ंऔषध शोधन काढलं. एक भ�म होतं ू
ते. आता ते जादगार कमारील याला चारायच ंकस?ं मग िव�मनं एक थाटाची ुू
मेजवानी िदली आिण केवळ कमारील�याच समोर�या ताटात�या दधा�या ु ु
वाटीम�ये ते भ�म पडेल याची �यानं चोख �यव�था केली. नंतर �या भ�मानं 
आपलं काम बजावलं.

िव�म म�येच �हणाला, “मं�श�� नाहीशी केली �हणजे झालं.”
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�कार क�न सोडले असते. पण तो एवढंच �हणाला, “िदलेला श�द न पाळण ं
शोभत नाही �ि�याला.”

मग सार ं ठीक झालं. एक फार मोठी धा�ती सा�यांना दडपत होती ती 
नाहीशी झाली. जादगार कमारील एका छोटया रा�याचा �वामी झाला. मग ्ुू
राजा, राणी, िव�म आिण च�ं�भा सारीच सखावली. आनंिदत झाली. मोठया ्ु
सखानं िदवस चालले �यांचे. काही काळानं राजा, राणी, च�ं�भेचे आईवडील ु
आपला रा�यकारभार या दोघांवर सोपवन वनात िनघन गेले. दो�ही रा�यांची ू ू
जबाबदारी अगंावर पडली. अशावेळी काही भागात सीमा जळलेलीच ु
अस�यानं �यांनी दो�ही रा�ये एक क�न टाकली आिण वरचेवर वनात जाऊन 
या थोर राजाच ंमाग�दश�न घेत, आशीवा�द घेत दोघांनी सखाच ंआिण आनंदाच ंु
रा�य केलं, आप�या �जेचा दवा घेतला. �यांच ंरा�य आनंदाच ंझालं तस ंते ु
तमच ंआमच ंपण होवो.ु

(पनःकथन : सौ. शरिदनी मोिहते - सांगीवांगी (सपंा.सरोिजनी बाबर))ु
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असाच एक राजप� होता. तो दररोज एका सशोिभत नावेत बसन नदीतन ु ु ू ू
िफरायला जायचा. �यावेळी राजप�ा�या हातात एक गलोल असे आिण नावेत ु
खडे भ�न ठेवलेले असत. नदी�या काठानं कणी िदसलं र े िदसलं क�, तो ु
आप�या गलोलीनं नेम ध�न दगड मारायचा. आप�या दगडानं एखा�ाचा 
डोळा फटला, डो�याला खोक पडली, डोईवरची मातीची घागर फटन सार ंअगं ु ु ू
पा�यानं िभजन गेलं क�, �याला गमंत वाटे. दगडानं जखमी झालेला माणस ू ू
तळमळ लागला �हणजे �याला आनंदा�या उक�या फटत. तो जोरजोरानं पोट ू ु
धरध�न हस लागे.ू

तर एकदा काय झालं क�, या राजप�ाची नजर एका दखे�या मलीवर पडली. ु ु
ती साधीभोळी मलगी आप�या माती�या घागरीत नदीच ंपाणी घेऊन घरी ु
चालली होती. राजप�ानं ित�या घागरीवर गलोलीनं खडा मारला आिण ु
आपली नाव िकना�याला लाव�याचा नावाडयांना ह�कम िदला.् ू

ित�या �या कडक श�दांनी राजप�ाचा पारा जा�तच चढला. �यानं �या ु
कोव�या मली�या गालावर फाड फाड थपडा मार�या. तशी ती मलगी रडत ु ु
ओरडत घराकडे गेली. परतं जाता जाता ती राजप�ाला एवढंच �हणाली, “द�ा, ु ु ु
आजवर त नसता द�नच लोकांना �ास दते होतास, पण आता ू ु ु
बायाबापडयां�या अगंावरही हात टाक लागलास! जा! तं आधंळा होशील, ् ू ू

इकडे राजप�ा�या खडयानं �या मलीची घागर फटली होती �हणन ती ्ु ु ु ू
घाबरली होती. आता ती तेथन पळन जाणार इत�यात राजप� ितथं पोचला ू ू ु
आिण �यानं ितला पकडलं. �याबरोबर �या मली�या अगंात वीर�ी चढली. ितनं ु
�याचा हात झटकन टाकला आिण �याची चांगली खरडप�ी काढली, “त ू ू
राजप� असन असला हलकटपणा करायला तला लाज कशी वाटत नाही?”ु ू ु
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जोपय�त त मा�या या गवता�या चबंळीची राख आप�या डो�यांना लावणार ू ु
नाहीस तोपय�त त आधंळाच राहशील. दवे माझी ही शापवाणी अव�य खरी ू
करील.” �यावेळी राजप�ानं ित�या बोल�याला मळीच भीक घातली नाही.ु ु

पण रा�ी जे�हा तो झोपायला आप�या महालात गेला ते�हा एकाएक� �याचे 
डोळे सजले आिण दस�या िदवशी सकाळी तर �याला काही िदसेनासहंी झालं! ु ु
तो खरोखरीच आधंळा झाला!

बादशहाला ही बातमी कळताच तो धावतच राजप�ा�या महालात गेला. ु
आप�या शाहजा�ाची ती अव�था बघन �याच ं काळीज उडन गेलं. �यानं ू ू
ताबडतोब राजवै�ाला बोलावन घेतलं आिण राजप�ा�या डो�यांवर उपचार ू ु
करायला सांिगतलं. राजवै�ानं आप�याकडन �य�नांची पराका�ा केली. पण ू
�याला यश आलं नाही. मग बादशहानं दशेोदशे��या वै�ांना, हिकमांना बोलावन ू
�यां�याकडन उपचार करिवले. पीर-फक�र, साध-बैरागी, जादटोणे, अगंार-ेू ू ू
धपार,े बक�या-क�बडयांचे बळी वगैर े सार े उपाय कर�यात आले. परतं ्ु ु
कशाचाही उपयोग झाला नाही.

मग मा� एक िदवशी बादशहा राजप�ाला �हणाला, “बाळ, तला कणाचा तरी ु ु ु
शाप बाधलेला िदसतोय. खर ंसांग, त कणाला �ास िदला होतास काय?”ू ु

बापाचे हे श�द ऐकताच राजप�ाला �या मली�या शापाची आठवण झाली. ु ु
�यानं रडत रडत सारी हिकगत बादशहाला सांिगतली आिण तो �हणाला, 
“बाबा, मी जर ित�या औषधानं बरा झालो तर मी ितला स��या बिहणी�माण ं
वागवीन. काहीही क�न त�ही ितचा ठाविठकाणा शोधन काढा. मी ितचे पाय ु ू
धरीन. यापढं कणालाही मी �ास दणेार नाही.”ु ु

दस�या िदवशी बादशहानं सगळीकडे दवडंी िपटवन जाहीर केलं क�, “�या ूु
मलीला राजप�ानं �ास िदला होता ित�या शापानं शाहजादा खरोखरीच ु ु
आधंळा झाला आहे. तरी आता �या मलीनं आम�यावर दया क�न राजप�ाचे ु ु
डोळे पिह�यासारखे क�न �ावेत. ितला आमच ंअभय आहे. आ�ही ितला 
आमची मलगी आिण राजप�ाची बहीण मानतो.”ु ु

�या मलीनं ही दवडंी ऐकली आिण बादशहाला िनरोप धाडला क�, “मा�या ु
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�याचे ते तळमळीचे श�द ऐकताच �या मलीची खा�ी पटली. ितनं आप�या ु
गवता�या चबंळीत�या चार काडया काढन �या जाळ�या आिण �यांची राख ्ु ू
राजप�ाला दऊेन ती �हणाली, “भाऊ, ही राख घे अन सर�यासारखी डो�यांत ्ु ु
घाल. दवे तझ ंभलं करील.”ु

राजप� काकळतीला येऊन �हणाला, “ताई, दवेाची शपथ घेऊन मी तला ु ु ु
सांगतो क�, मा�या िजवात जीव असेपय�त मी मा�या माणसांना कधीही �ास 
दणेार नाही. त�या ग�याची शपथ, मी कधीही, कणाही �ीचा अपमान करणार ु ु
नाही.”

राजप� मग �या मलीला व ित�या घर�या सग�या मंडळ�ना घेऊन ु ु
राजवाडयात रहायला गेला. सगळीकडे मग आनंदी आनंद झाला. सव�जण ्
सखात राह� लागले. तसे त�ही आ�ही पण राह� या.ु ु

भावाला जर खरोखरीच आप�या क�याचा प�ा�ाप झालेला असेल तर �यानं ृ
मा�याकडे येऊन उपचार क�न �यावा. मा� �या थाटामाटात तो पव� ू
लोकांना �ास �ायला बाहेर पडत असे �याच राजेशाही थाटात �यानं 
मा�याकडे आलं पािहजे.”

हा िनरोप ऐकताच राजप� उठला आिण पव��याच थाटामाटानं बसन �या ु ू ू
मली�या घरी गेला. तो दाराशी येताच �या मलीनं �याला िवचारलं, “भाऊ, त ु ु ू
आपला द�पणा खरोखरीच सोडन िदलास काय?”ूु

राजप�ानं ती राख अजंनासारखी आप�या डो�यांत घातली. �याबरोबर ु
�याची ��ी प�हा परत आली. तो आनंदानं नाच लागला. �हणाला, “ताई, आज ु ू
त मला जण जीवदान िदलंस. ऊठ. आता तझ ं�थान यापढं या झोपडीत नाही. ू ू ु ु
िजथं भाऊ ितथं बहीण. यापढे तर मा�याबरोबर राजवाडयातच रािहलं ्ु ू
पािहजेस. माझी खरी पाठीराखी आता तच.”ू

(पनःकथन : �ी. �ीपाद जोशी - सांगीवांगी (सपं ा.सरोिजनी बाबर))ु
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(िबहाराची लोककथा)

7.16 maiNaYar AaiNa rajakumaar

एका वनात एक मिणधर साप राहत होता. तो रोज रा�ी आपला मणी 
त�डातन बाहेर काढन �या�या �काशात क�टके शोधन खात असे. पोट ू ू ू
भर�यासाठी �याला रोज अशी िहसंा जरी करावी लागत असे तरी पण तो 
चांगला �वभावाचा होता. �या�या िबलाजवळ दाट वनराई होती. �यावर 
प�यांनी आपली घरटे बांधली होती. िदवसा जे�हा प�ी चा�यासाठी दर दर ू ू
िनघन जात ते�हा तो साप �यां�या िप�लांचे र�ण करीत असे. रा�ी पण जर ू
एखाद ेिप�ल खाली पडले तर तो �याला पनः घरटयात नेवन ठेवीत असे. तो ्ू ु ू
पार�यांपासन दखेील �यांचे र�ण करीत असे. जर एखा�ा पार�याने प�यांना ू
पकड�याक�रता जाळे टाकले तर तो साप �याला दशं करीत असे. �यामळे प�ी ु
�याचा फार आदर करीत.

एक िदवशी एक िशकारी तेथील मोठया झाडावर मचाण बांधन सावजाची ् ू
वाट पाह� लागला. तो िदवसभर तेथे बसन रािहला पण �याला सावज िदसलाच ू
नाही. रा�ी तो मचाणावर बसला होता. ते�हा �याला एका िठकाणी �काश 
िदसला. तो �काश सापा�या मणीचा होता. एका झट�यात �याने तो मणी 
उचलन िखशात टाकला. मणी नाही पाह�न सापाला फार राग आला आिण �याने ू
िशका�याचा पाठलाग केला. परंत तो चढन मचाणावर जावन बसला. जे�हा साप ु ू ू
वर चढ लागला ते�हा �याने आप�याजवळील भा�याने �याला मा�न टाकले. ू
सापाला मा�न िशकारी झाडाव�न खाली उतरला आिण �या मत सापाला ृ
आप�या ग�याभोवती लपेटन �स�न मनाने चाल लागला. �याने िखशातन ू ू ू
मणी काढन हातात ठेवला. मत सापाला िशका�या�या ग�यात पाह�न प�यां�या ृू
सरदाराला फार राग आला. �याने च�-ची आवाज काढन सग�या प�यांना ही ू
बातमी िदली. पहाता पहाता सव� प�ी �या�या डो�यावर आघात क� लागले. 
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�यामळे तो बेश� झाला. एका मैनेला �याची क�व आली. तो िशकारी कौशल ु ु
दशेाचा राजकमार होता आिण ती मैना माग�या ज�मी �याची �ेयसी होती. ते�हा ु
ती सामंताची सदंर क�या होती. ितने िवरह �याकळ होऊन आप�या �ाण�याग ु ू
केला होता. मैनाने आपली कथा सांगन प�यां�या सरदाराला आप�या ू
ि�यकरा�या �ाणाची िभ�ा मािगतली. सरदाराला दया आली. आिण मग 
शेकडो प�ी आप�या पखंांनी राजकमारास वारा घाल लागले. �यामळे तो ु ू ु
श�ीवर आला. राजकमाराने आप�या �ेयसीला ओळखले आिण ितला वचन ु ु
िदले क� पढ�या ज�मात तो ित�याशी ल�न क�न ितला सख दईेल. प�यां�या ु ु
सरदाराने एका जडीबटीने सापाला िजवतं केले. तो मणी सापाला िदला आिण ू
मग सव�जण आनंदाने राह� लागले.

(मनोहर सराफ : दशेोदशेी�या लोककथा)
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(उ�र भारतीय लोककथा) 

राजा�या मं�याचा मलगा अजय पण म�या� बनिवत असे पण तो काही उ�क� ु ू ृ
मित�कार न�हता. परतं �याची इ�छा हीच असे क� कसेही क�न �थम ू ु
पा�रतोिषक पटकावे. मं�ी पण चतर होता. तो काही तरी य�� क�न मलाला ु ु ु
कसे ब�ीस िमळेल याचा तो िवचार क� लागला.

 दोन िदवसानंतर रामिकरणला सोडन द�ेयात आले. �याने ही गो� ू
कोतवालाला जाऊन सांिगतली. कोतवाल �ामािणक होता. परतं काही �माण ु
नस�यामळे तो काहीच क� शकत न�हता.ु

ठरले�या िदवशी सव� मित�कार म�या� घेऊन आले. रामिकरण नावा�या ू ू
मित�कारने राजाची अितशय सदंर मत� तयार केली होती. ती पहाताच मं�ी ू ु ू
समजन गेला क� न�क�च या मत�ला �थम पा�रतोिषक िमळेल. �याने ू ू
रामिकरणला एक�कडे नेऊन सांिगतले, खरचं, त सदंर मत� बनिवली आहेस. ू ु ू
या मत�ला घेऊन मा�या घरी ये. मी िहचे चांगले िनरी�ण करीन.ू

7.17 paairtaa[iVak

कामनगरचा राजा िव�ान, मित�कार, िच�कार यांचा खप आदर करीत असे. ू ू
�या�या रा�यात दरवष� एक मित��पधा� होत असे. रा�यातील मित�कार म�या� ू ू ू
तयार क�न राजदरबारात येत आिण �वतः राजा �यांचे बारीक िनरी�ण क�न 
पा�रतोिषक घोिषत करीत असे.

रामिकरण मत� घेऊन मं�या�या महाली गेला. मं�ी व �या�या मलाने ू ु
रामिकरणचे हाथ पाय बांधन �याला एका खोलीत डांबन टाकले. आिण �या ू ू
मं�याचा मलगा अजय ती मत� घेऊन दरबारात हजर झाला. राजा ती मत� ु ू ू
पाह�न अितशय �स�न झाला आिण अजयला �थम पा�रतोिषक िमळाले.

एक िदवस राजा, मं�ी आिण कोतवाल िशकारीला गेले. राजा आिण मं�ी पढे ु
होते. कोतवालाला र��यात चमकणार ेमोती पडलेले िदसले. ते पहाताच तो 
समजला क� हे मोती राजा�या ग�यातील हारातन तटन पडले आहेत. �याने ू ु ू
घोडयाव�न उत�न पटकन ते उचलन घेतले. जे�हा राजा परतला ते�हा ् ू
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परतं तपास क�नही मोती िमळाले नाही, वष� झाले. मत� �पधा� जाहीर ु ू
झाली. कोतवालने रामिकरणकडन राजाची सदंर मत� बनिवली. पण ू ु ू
कोतवालाने �याला सांिगतले क� यावेळेस त जाऊ नकोस आप�या लहान ू
भावाला पाठव.

हे पाहताच अजय राजा�या पायावर डोक टेकवीत �हणाला, “महाराज, 
चक�ची माफ� असावी. ही मत� मी बनिवली नसन दस�या मित�काराने बनिवली ु ू ू ूु
आहे.” आिण �याने सव� स�य सांगन टाकले. राजा खप िचडला आिण �याने मं�ी ू ू
आिण अजय दोघांना कैद केले.

�या�या ल�यात आले क� आपले मोती कठेतरी पडले आहेत. �याने दवंडी ु
िपटवली, “�याला पण हारातील मोती िमळाले आहेत �यांनी ताबडतोब आणन ू
�ावे. नाहीतर पकड�यावर �याचा िशर�छेद केला जाईल.”

ितकडे मं�ी आिण अजय ल�य ठेवन होतेच क� यावष� कोणाची मत� सदंर ू ू ु
आहे. रामिकरण�या भावांची मत� सदंर होतीच. माग�या वष��माणे �यांनी ू ु
�याला खोलीत डांबन टाकले व अजय मत� घेऊन दरबारात हजर झाला.ू ू

लागलीच कोतवाल उभा रािहला व �हणाला, “महाराज, मा�या ग�हेरांनी ु
तपास केला आहे �याव�न �ा मत�त आप�या हाराचे मोती लपवन ठेवले ू ू
आहे.” हे ऐकन सव� �त�ध झाले. मत� तोडता�णी �यातन मोती िनघाले.ू ू ू

रामिकरणला दरबारात आणले. मो�यां�याब�ल �याला िवचारले ते�हा तो 
चप रािहला. ते�हा कोतवाल �हणाला, “महाराज, मीच �ाला मत�त मोती ू ू
टाक�यास सांिगतलं होत. खर ंतर ंमोती मा�याजवळच होते. मी, मं�ी आिण 
�या�या मला�या द�कमा�चा गौ�य�फोट सवा�सम� क� इि�छत होतो. यांनी ु ु
मित�काराला खोलीत कैद क�न कलेचा तर अपमान केलाच आहे. आप�याला ू
धोका िदला आहे. तसेच मं�ीपदाचा दिेखल द�पयोग केला आहे.”ु

हे सव� ऐकन राजाने कोतवालाला हार ब�ीस �हणन िदला आिण ू ू
रामिकरणला मित�काराचे �थम पा�रतोिषक �दान केले.ू

(मनोहर सराफ : दशेोदशेी�या लोककथा)
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राजाने �याला सोडन िदले. तो िशपाई प�हा �या झाडाखाली बसन अनग�ल ू ु ू
बोल लागला. राजाने प�हा �याला पकडन आण�यास सांिगतले ते�हा तो ू ु ू
�हणाला, “मी अस ंकाही बोललोच नाही.” अस ंचारपाच वेळा घडलं. ते�हा 
राजाने आप�या िव�ान राजपरोिहतास बोलािवले.ु

िशपायांनी �याला पकडन राजासमोर उभे केले. राजाने िचडन �याला ू ू
िवचारले, “तर त खरा िव�मािद�य आहेस?” ू

“नाही, अ�नदाता, मी तर आपला िशपाई आहे, दास आहे मी अस ंकस ं
�हणेन.”

राजपरोिहताने गभंीरतेने सगळी गो� ऐकन आदशे िदला, “िजथं हा उभा ु ू
राह�न बोलतो तेथील जागा खोदा.” तेथील जमीन खोदली ते�हा तेथन एक ू
िसहंासन िनघाले. राजपरोिहत ि�मत करीत �हणाले, “महाराज, हे िसहंासन ु
आप�या पव��या राजाचे होते. �यामळे या िसहंासनावर बसताच हा सामा�य ू ु
िशपाई �वतःला िव�मािद�य समजतो. यात या गरीबाचा काहीच दोष नाही. हा 

(राज�थानची लोककथा)

अलािखया बाबा आप�या धनी�या चोहोबाजनी बसलेला लोकांना एक गो� ु ू
सांगत होते. एक उ�जैन नगरी होती तेथे राजा िव�मािद�य रा�य करीत होते. 
एक िदवस एक िशपाई येऊन िदवानांना �हणाला क� एका झाडाखाली एक 
िशपाई उभा आहे आिण जोराजोराने लोकांना सांगत आहे क�, “मी खरा राजा 
िव�मािद�य आहे. जो राजा बनन िसहंासनावर बसला आहे. तो नकली आिण ू
कपटी आहे.” िदवाणांनी राजाला ही बातमी िदली. लागलीच राजा िदवाण, 
सेनापती आिण आप�या िशपायासह �या जागेवर गेला. तेथे खरचं एक िशपाई 
िव�मािद�या�या िवरोधात बोलत होता. राजाने रागाने �या िशपायाला अटक 
कर�यास बजािवले. 

7.18 7.18 7.18 KKKaaauuucccaaaaaa___ QQQcccaaaaaa_ _ _ ikmayaaikmayaaikmayaa
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तर िसहंासनाचा �भाव आहे.”
गो� पण� करीत बाबा �हणाले, “राम सवा�चे भले करो. आज पण कोणी ू

कोणा�याही मोठया खच�वर बसताच �वतःला काय समज लागतो सांगा बर?”् ु ू

(मनोहर सराफ : दशेोदशेी�या लोककथा)

�ोते समवेत �वरात �हणाले, “राजा िव�मािद�य.”
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7.19 Ala Asanaama naamak rajaa 7.19 Ala Asanaama naamak rajaa 

va yaHaa/caa rajaava yaHaa/caa rajaa

राजाने आप�या रा�यातील सव� मोठमोठया �योित�यांस बोलािवले व ्
‘मलाची ल�णे कशी काय आहेत?‘ �हणन �यांस िवचारले. �यांनी �याचे ु ू
ज�मकाळाचे �ह पाह�न सांिगतले क�,‘हा शातयषी, शर आिण धैय�वान असा ु ू
होईल; परतं �या�यावर सकंटे इतक� मोठमोठी येणार आहेत क�, �यापढे या�या ु ु
शैया�चा िटकाव मळीच लागणार नाही.' राजाला या भािकताची काहीच धा�ती ु
वाटली नाही. तो �हणाला,‘काही िचतंा नाही; तो शर िनपजेल ना ? बस आहे. ू
राजे लोकांस सकंटाचे �सगं हे आलेच पािहजेत. कारण असे �सगं आले �हणजे 
�यां�या अगंचे गण कसास लागतात व ते आपली कत��यकम� बजाव�यास ु
लायक होतात.' असे �हणन राजाने �या �योितषांची सभंावना क�न �यांना ू
वाटेस लािवले. 

7.19 Ala Asanaama naamak rajaa 

va yaHaa/caa rajaa

पव� बसोरा नामक शहरात एक राजा रा�य करीत होता. �याजपाशी सपं�ी ू
प�कळ असन �याजवर �याची �जा फारच सतं� असे. परतं �याला सतंती ु ू ु ु
न�हती या गो�ीचे �याला मोठे दःख होते. तो आप�या रा�यातील फक�र,जोगी, ु
महतं वगैर ेलोकांना प�कळ दानधम� करीत असे. �या�या मनातला हेत असा ु ू
क�,�यापैक� एखा�ा प�यवाना�या �ाथ�नेने परमे�रास क�णा येऊन तो ु
आपणाला सतंान दईेल. हा �याचा हेत िस�ीस गेला. �याची राणी गरोदर ू
रािहली व सदवेैक�न ितला प�च झाला ! �याचे नाव �याने झेन अलसनाम ु ु
(मदनाचा पतळा) असे ठेवले.ु

या नवानवसांनी झाले�या मलास �याने केवळ आप�या तळहाता�या ु
फोडा�माणे वागिवले. �याला अमंळ समज लागताच �या�या िव�ा�यासासाठी ू
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नंतर लवकरच राजा मरण पावला. ते�हा ितथ�या चाली�माणे राजप� झेन ु
याने सात िदवसांपय�त सतक ध�न आठ�या िदवशी तो िसहंासना�ढ झाला. ु
�याने आप�या नावाने िश�कामोत�ब वगैर े सव� केले. सव� कामगार लोक 
आप�यास अगदी नमन असन आपापली कामे द�तेने करीत आहेत हे पाह�न ू ू
�याला मोठा आनंद झाला व तो �यातच अगदी िनम�न होऊन गेला. सारांश, 
�याला रा�यपद�ा�ीचे परमसख वाट लागले. �जेचे आप�या सबंधंाचे कोणते ु ू
कत��य आहे, एवढे मा� �या�या ल�ात असे. पण आपण ितक�रता काय केले 
पािहजे याचा मळीच िवचार करीत नसे. ते�हा अथा�तच �यापासन तीस सख ु ू ु
होईनासे झाले. पढे �याने असे केले क�, रा�यातील मोठमोठी कामे गैरमाहीत, ु
मदो�म� व कामांध अशा त�ण लोकां�या हाती िदली व �यां�या सगंतीने तो 
�यिभचार कम� क� लागला व अनेक �कारची इतर द�य�सने �यास लागली. तो ु
सदासव�काळ �यातच गगं असे. रा�यात काय चालले आहे याची �याला दादही ु
नसे; यामळे चोह�कडे बेबदंशाही होऊन गेली. पैसा �हणजे काय हे �या�या ु
िखजगणतीत न�हते. �याने हवे �यास हवे िततके पैसे �ावे. अशा रीतीने �या�या 
मज�तले लोक व बायका यांनी �याचा सव� खिजना धऊन नेला.ु

�याने मोठमोठया िव�ान िश�कांची योजना केली. पढे �मा�माने सव� गो�ीत ् ु
�यास तरबेज कर�याचा �याचा इरादा होता. इत�यात राजा दख�यास पडला ु
व �यातन बरा होईलसे िदसेना. �या दख�यापढे सव� वै�ांनी हात टेकले. ते�हा ू ुु
आता आपण वाचत नाही असे �यास वाटन �याने झेन यास आप�याजवळ ू
बोलािवले आिण �याला प�कळ बोधा�या गो�ी सांिगत�या. �यात म�य हे ु ु
�यानात ठेव�यास सांिगतले क�,‘त आप�या �जेवर िवशेष कडक ह�कम न ू ू
चालिवता होईल तेथपय�त ितजवर दया क�न ितची �ीित सपंादन कर; हांजी 
हांजी करणा� या लबाड लोकां�या बोल�याकडे ल� दऊे नको; ब�ीस व िश�ा 
ही दो�ही िवचाराने दते जा ; कारण प�कळ वेळा असे घडते क�, राजे लोक हे ु
कावेबाज लोकां�या बकव�ीस भलन सवा�शी नकसान क�न घेतात व जे ृ ु ुू
िबचार ेस�जन असतात �यांना मा� िनराकारण �ास दतेात.

�याची आई ही ह�शार, शहाणी आिण समजतदार बायको होती. ती आप�या ू
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मलास �या�या �ा उधळेपणाब�ल व बदफैलीब�ल प�कळ रागे भर.े ती �यास ु ु
�हणे, ‘त जर असाच हा �म चालिवशील, तर तझी सव� सपं�ी जाईल, इतकेच ू ु
न�हे तर तझी �जाही तजवर नाखष होऊन बडं करील व �यापासन त आप�या ु ु ू ू ू
रा�याला व कदािचत िजवालाही मकशील. ‘ ती �यास असा प�कळ बोध करी, ु ु
पण �या�याकडे �याने कधीही ल� िदले नाही. शेवटी ितने भिव�य के�या�माणे 
झाले; रयत लोकांची मने िबथरली व बडंाचाही उ�व झाला. परतं �या�या ु
आईने लोकांस चार गो�ी सांगन मोठया चातया�ने सव� ि�थर�थावर केले.्ू ु

झेन या�या आईने, ही ि�थती काही चांगली नाही असे पाह�न, ती �यास 
�हणाली, ‘बाबार,े हा रा�या�या एवढा थोरला गाडा अनभवी, पो� त, शहा�या व ु
इमानी लोकांवाचन नीट चालायचा नाही. �यास हे बारा वष�-सोळा वष� वयाची ू
पोर ेकाही उपयोगाची नाहीत. �यांनी पािहलास ना कसा सगळा नाश क�न 
टाकला आहे तो! याक�रता माझे ऐकशील तर आता तरी �ा पोरांस काढन ू
टाकन पव�चे सव� कामगार �या �या कामावर प�हा नेमन टाक, �हणजे पहा प�हा ू ू ु ू ु
कशी पव�वत सव� �यव�था सरळीत चालते ती !' झेन याने या गो�ीस शेवटी ू ु
एकदाचा �कार िदला व �या�माणे �यव�था कर�यास आप�या आईसच 
सांिगतले.

झेन यास आपली सव� सपं�ी चोरापोटी गेली हे पाह�न फार प�ा�ाप झाला. 
�याची व�ी अगदी उदासीन झाली व �याला काहीच गोड वाटेना. पढे एके ृ ु
िदवशी रा�ी एक व� मन�य �या�या �व�नात येऊन �यास �हणाला, ‘झेन, त हे ृ ु ू
ल�ांत ठेव क�, सकंटा�या पाठीमागन आनंद हा आहेच व दःखा�या पाठीमागन ू ूु
सख हे आहेच; ते�हा आता तला आप�या दःखाचा प�रहार �हावा अशी इ�छा ु ु ु
असेल तर ऊठ आिण िमसर दशेाची वाट धर. कैरो शहरास गेलास �हणजे तझे ु
नशीब उदयास येईल.'

झेन �ास �ा �व�नाचे मोठेच आ�य� वाटले व सकाळी उठ�याबरोबर �याने 
आप�या आईस ते मोठया उ�सकतेने सांिगतले. पण ितला �याचे हस मा� ् ु ू
आले. ती �हणाली, ‘बेटा,आता �ा �व�ना�या भरवशावर त का िमसर दशेास ू
जाणार ?' झेन �हणाला, ‘कां नाही बर े? सगळीच �व�ने खोटी असतात क� 
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प�कळ �ास व �म सोसन तो कैरो  शहरास जाऊन पोहोचला. या ु ू
शहरासारखी सदंर व िव�तीण� शहर ेप�वीत फारच थोडी असतील. तो �या ु ृ
शहरातील एका मिशदीत जाऊन उतरला. तो फारच थकन गे�यामळे �या ू ु
िठकाणी पडता पडता �याला झोप लागली. ितत�यात �याला �व�न पडन तो ू
पव�चाच �हातारा मन�य �याला िदसला. तो �यास �हणाला, ‘त मा�या ू ु ू
बोल�यावर भरवसा ठेिवलास आिण वाटेचे हाल व �ास सोसन येथे आलास, ू
येणेक�न मला फार सतंोष झाला. पण तला मी येथे बोलािवले, ते फ� त तझी ु ु
कसोटी पाह�याक�रता बोलािवले व त मोठा �ढिन�यी आिण धैय�वान आहेस ू
यािवषयी माझी खा�ी झाली. तला मी अ�यतं सपं�ीवान व सखी करावे अशी ु ु
तझी यो�यता आहे. आता त बसोरा येथे परत जा, तेथे त�या वाडयातच तला ्ु ू ु ु
इतके ��य सापडेल क�, त प�वीवरील सव� राजांह�न �ीमंत होशील.'ृू

झेन यास या �व�नापासन मळीच आनंद झाला नाही. तो जागा झा�यावर ू ु

काय ? नाही. काह�चे ��यय येतात. मला याब�ल ग�ज�नी प�कळ गो�ी ु ु
सांिगत�या आहेत व �याव�न �ा गो�ीवर माझा िव�ास बसला. कारण मला 
जो �हातारा मन�य िदसला, �या�या अगंी काही अमानष श�� मला िदसन ु ु ू
आली. तो नसता वयोव� अस�याव�न मला केवळ प�य वाटला असे नाही; ु ृ ू
तर �या�या अगंी तसेच काही िवल�ण तेज ��ीस पडले. सारांश, आपला 
पैगबंर �या �कारचा होता �हणन �हणतात, �या �कारचा तो मन�य मला ू ु
भासला आिण खरोखर पसशील तर मला �व�नात येऊन �यानेच दश�न िदले ु
असावे व �याला माझी दया येऊन �याने मा�या दःखाचा प�रहार कर�याचे ु
मनावर घेतले असावे, असे मला वाटते. एकंदरीने �या�या बोल�यावर माझा 
प�का भरवसा बसला आहे. �याने जे मला वचन िदले आहे व �या�माणे 
कर�यास सांिगतले आहे, ते एकसारखे मा�या मनात घोळत आहे. ‘ राणीने 
�याला प�कळ बि�वाद सांिगतला, पण �याचे नाव ते; �याला ते काही �चले ु ु
नाही ! शेवटी �याने रा�याची �यव�था ितजवर सोपवन िदली, आिण एके ू
िदवशी रा�ी कोणास बरोबर न घेता तो ग�पणे कैरो शहरास जा�याक�रता ु
राजवाडयातन िनघाला.् ू
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मनात �हणाला, ‘अररे े! मी कसा फसलो गेलो पाहा ! तो पैगबंर कसचा ? माझे 
मन �य� झा�यामळे मला उगाच आपला काही तरी भास झाला, दसर ेकाही ु ु
नाही ! व मा�या �यानी मनी सगळा तो अस�यामळे, मला तो �व�नात प�हा ु ु
िदसला यात काही नवल नाही. आता येथे राह�न आप�याला काय कत��य 
आहे? मकाटयाने आपले बसोरा येथे परत जावे हे बर.े मी आपला हा �वास ्ु
कर�याचा उ�ेश फ� आईलाच कळिवला एवढे तरी बर ेझाले ! जर का हे 
लोकांस कळले, तर ते माझी फिजती क�न टाकतील !

या�माणे �या�या मनात िवचार येऊन तो परत आप�या रा�यात यावयास 
िनघाला. तो घरी येऊन पोहोचताच �यास राणी �हणाली, ‘कसे काय बेटा, तझा ु
मनोरथ िस�ीस गेला ? ‘ �याने झालेली सव� हिकगत तीस सांिगतली, ते�हा 
�याला �ा आप�या भोळसटपणाब�ल फारच ल�जा वाटली आहे, असे ितला 
िदस�याव�न, आपण आता यासबंधंाने आणखी बोललो अगर हसलो तर 
याला वाईट वाटेल असे ितला वाटले; सबब ितने तसे न क�रता उलटी �याची 
समजत केली. ती �हणाली, ‘बेटा, त आप�या मनाला काही वाईट वाट दऊे ू ू ू
नको. परमे�राने त�या कपाळी सपं�ी िलिहली असली, तर ती घरी बस�या ु
त�याकडे चालत येईल. त �व�थ ऐस. तला आता मी सांगते एवढे मा� त कर; ु ू ु ू
काय ? तर हा हलकटपणा सोडन दऊेन िवचाराने व शहाणपणाने वागत जा. ू
गाणे-बजावणे, नाच तमाशे, दा� वगैरनेी तझी नासाडी केली हे त पाहातच ु ू
आहेस, याक�रता ही अिजबात सोडन द.े आप�या �जे�या िहतासाठी झटत ू
जा. त �जेचे िहत केलेस �हणजे तला कशाचीही वाण नाही, हे त प�के समज.'ू ु ू

झेन सकाळी उठन आप�या आईकडे धावतधावतच गेला आिण रा�ी ू

झेन �हणाला, ‘आई त�या ग�याशपथ आजपासन त सांगशील �या�माणे ु ू ू
मी चालेन व त आप�या पसंतीने नेमले�या �शासकां�या सांग�या�माणे ू
राज�यव�था चालवीन.' परतं �याच िदवशी रा�ी पनः �या�या �व�नात तो ु ु
पव�चा व� मन�य येऊन �यास �हणाला, ‘झेन तझा उदयकाळ हो�याची वेळ ृ ु ुू
समीप आली आहे. त उ�ा सकाळी उठता�णी एक कदळ घेऊन आप�या ू ु
बापा�या खोलीची जमीन खण. तेथे तला अपार ��य सापडेल.'ु
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झेन �हणाला,‘पण आई, �ा ितस� या �व�नाचा मी राह�न राह�न जो जो िवचार 
करतो, तो तो �यावर माझा भरवसा बसतो. कारण पव��या दोह�शी याचा सबंधं ू
जळतो आिण �हणनच �या �हाता� या�या बोल�याची आणखी एकवार �िचती ु ू
पाहावी असे मला वाटते. पाहा, �याने �थम मला िमसर दशेास जावयास 
सांिगतले. तेथे गे�यावर �याने मला सांिगतले क�, तझी कसोटी पाह�याक�रता ु
तला मी इतके दर आिणले तर त आता परत बसो� यास जा, �हणजे तेथे ु ूू
��य�ा�ी होईल व ते ��य कोठे सापडणार ते िठकाण �याने मला गे�या रा�ी 
सांिगतले. �हणन �ा ित�ही �व�नांचा एकमेकांशी सबंधं जळतो असे मी �हटले. ू ु
पण हे सगळे खोटे ठरले तरी िचतंा नाही, मी आपला �याने सांिगत�या�माणे 
करणार. कारण, तसे कर�यात आपले नकसान थोडेच आहे ! िशवाय �याने ु
�हट�या�माणे तेथे खरोखरच ��य असन आपण िवनाकारण �या�या ू
बोल�याचा भरवसा न ध�रला आिण तसेच बसलो तर आपण आप�या हाताने 
आपले नकसान क�न घेतले असे होईल. �या िबचा� याकडे मग काय दोष?'ु

या�माणे बोलन तो तेथन उठला आिण कदळ घेऊन एकटाच आप�या ू ू ु
बापा�या खोलीत गेला, �याने ती जमीन बरीच खोल खणली, पण ��याचे िच�ह 
िदसेना. ते�हा तो अमंळ थांबला आिण �हणाला, ‘आई मला हसली �या�माणे 
खरोखरच माझे हस होऊ पाहात आहे क� काय न कळे !' तथािप �याने धैय� ू
सोिडले नाही. �याने ती जमीन जरा आणखी खोल खणली; ते�हा एकाएक� एक 

पडलेले नवे �व�न मोठया उ�सकतेने �याने ितला सांिगतले. ती हसन �हणाली, ् ु ू
‘खरचे बेटा, �या मन�याने तझी अगदी पाठच परिवली ! �याने तला दोनदा ु ु ु ु
फसिवले एवढे �याला पर ेझाले नाही ! आता प�हा आणखी �या�यावर भरवसा ु ु
ठेवावासे तला वाटते काय ?' झेन �हणाला, ‘�या�या बोल�यावर माझा आता ु
मळीच भरवसा नाही; तथािप मी उगीच आप�या मनाची खा�ी कर�याक�रता ु
बाबां�या खोलीची जमीन एकदा खणन पाहतो.' हे ऐकन राणीला फारच हस ू ू ू
आले व ती �हणाली, ‘मला असे वाटलेच होते ! बर,े आपला एकदा सशंय फेडन ू
घे. िमसर दशेाला जा�यापे�ा यात �म तरी कमी आहेत इतकेच मी समाधान 
मानते.'
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पांढरा दगड �या�या ��ीस पडला. तो �याने काढला, तो �या�या खाली एक 
दार �या�या ��ीस पडले. �याला एक मोठे थोरले कलप घातलेले होते. ते �याने ु ू
�या कदळीने फोिडले व ते दार उघडले. �या�या खाली पांढ� या सगंमरवरी ु
पाषाणांचा एक िजना होता. �याने लागलीच एक मेणब�ी लािवली व तो �या 
िज�यातन खाली उतरला. तेथे एक खोली होती. ितची जमीन पांढ� या ू
सगंमरवरी पाषाणाची असन कडीपाट व िभतंी �फिटकां�या हो�या. तेथे चार ू
मोठमोठया घडव�ंया हो�या व �या ��येक�वर दहा-दहा बर�या हो�या. झेन ्
यास वाटले क� यात बह�धा दा� असावी व ती जनी अस�यामळे उ�मच असेल ु ु
यात सशंय नाही. ते�हा �याने बर�यांपैक� एका बरणीचे झाकट कािढले आिण 
पाहतो तो �यात त�डात�ड मोहोरा भर�या आहेत ! हे पाह�न �याला पराका�ेचा 
आनंद व आ�य� वाटले. मग �याने �या सव� बर�या उघडन पािह�या. �याही सव� ू
पिहली�माणे मोहोरांनी भरले�या हो�या. �याने �यातील एक ओजंळभर मोहोरा 
घेत�या, आिण �या तो आप�या आईकडे घेऊन आला.

झेन याने आईस हे सव� सांगताच ितलाही आनंद झाला. ती �यास �हणाली, 
‘बेटा,आता हा तरी पैसा पव�सारखा उधळन टाक नको व आप�या श�ंस ू ू ू ू
आनंद मान�याचा �सगं आण नको !' झेन याने उ�र केले, ‘आई, पव� कधी जी ू ू
गो� होऊन गेली ती गेली. पण आता त�या इ�छेबाहेर मी पाऊलही टाकणार ु
नाही, याब�ल तला खा�ी अस द.े ‘ु ू

झेन या�या बापाने हे ��य इत�या ग�रीतीने ठेवले होते क�,�या िवषयी ु
राणीलाही काहीएक माहीत न�हते. ती �यास �हणाली, ‘बेटा, चल ते मला 
दाखीव पाह� ? ‘ ते�हा तो ितला �या खोलीत घेऊन गेला. ितने ल�पव�क ू
चोह�कडे पािहले. तो आणखी एक लहानशी बरणी ित�या ��ीस पडली. 
िह�याकडे झेन याचे ल� पव� गेले न�हते; �याने ती उघडन पािहली; तर �यात ू ू
एक सो�याची िक�ली सापडली. राणी �हणाली, ‘बेटा, ही दस� या अशाच ु
एखा�ा खिज�याची िक�ली असावीसे वाटते. आपण चोह�कडे पाह�, �हणजे ही 
कोठे लागते ते आपणाला कदािचत कळेल.'

�याने चोह�कडे बारीक नजरनेे पािहजे, तर एके िठकाणी िक�लीचे भोक 
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�याला िदसले. तेथे �याने ती लावन पािहली, तर ती चालली. िक�ली ू
िफरवताच एक दार उघडले; �यातन ती दोघे आत गेली तर �यांना दसरी एक ू ु
खोली लागली. ित�या म�यभागी सो�या�या मोठमोठया नऊ ितवया असन ् ू
�यापैक� आठांवर िह� यांचे एकसधंी पतळे होते. �यांचे तेज इतके होते क�, तेथे ु
�व�छ �काश पडला होता !

झेन �हणाला, ‘काय चम�काराची गो� आहे ! �ा इत�या मौ�यवान िचजा 
बाबांनी कोठन पैदा के�या, भगवान जाणे!' �या नव�या �रका�या ितवयी�या ू
सबंधंाने �याला फारच आ�य� वाटले. कां क� ित�यावर पांढ� या रगंाची साटीण 
पसरलेली असन ितजवर असे िलिहले होते क�, ‘ि�य प�ा, हे आठ पतळे ू ु ु
िमळव�यासाठी मला पराका�ेचे �म पडले आहेत. हे जरी अितशय सदंर ु
आहेत, तरी या प�वीवर आणखी एक नववा पतळा आहे, �या�या पासगंालाही ृ ु
हे परावयाचे नाहीत. तो �ा� क�न घे�याची तला इ�छा असेल, तर त कैरो  ु ु ू
शहरास जा. तेथे माझा एक गलाम राहतो. �याचे नाव मबा�रक असे आहे. �याची ु ु
गाठ पड�याला तला काही अडचण पडणार नाही. कोणीही तला भेटेल �याला ु ु
त �याचे नाव सांिगतलेस क� तो तला �याचे घर दाखवील. तो भेटला �हणजे ू ु
�याला त आपली सव� हिकगत कळीव. त माझा मलगा आहेस हे �याला ू ू ु
कळताच, तो नववा पतळा �या िठकाणी आहे तेथे तो तला नेईल आिण तो ु ु
त�या हाती लाग�याची य� तीही तला सांगेल.'ु ु ु

हे वाचताच झेन आप�या आईला �हणाला, तर मग तो नववा पतळा ु
आप�याला िमळालाच पािहजे; नाहीपे�ा आपले िजणे �यथ� आहे. तो या 
सवा�ह�नही अ�यतं मौ�यवान आहे. �या अथ� तो केवळ अजब चीज असेल यात 
सशंय नाही. तर मी आता कैरो शहरास जा�याची तयारी करतो व तही मला ू
आता मोडता घालणार नाहीस अशी माझी खा�ी आहे.' राणी �हणाली, ‘नाही 
बेटा, या गो�ीस माझे पण� अनमोदन आहे. त�यावर पैगबंराची पाखर आहे; �या ू ु ु
अथ� तो तझा सव� �कार ेसांभाळ करील. तला वाटेल ते�हा त खशाल चालता ु ु ू ु
हो. तझे �धान व मी रा�याची सव� �यव�था नीट ठेिवतो; त काही काळजी क� ु ू
नको.' झेन याने लगेच िनघ�याची तयारी केली, पण बरोबर लवाजमा वगैर े
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वाटेत काही अडथळा न येता तो कैरो  येथे पोहोचला. तेथे पोहोचताच 
मबा�रक या�या घराचा �याने शोध केला. �यास लोकांनी सांिगतले क�,‘तो ु
घरचा मोठा �ीमान असन एखा�ा उमरावा�माणे मोठया थाटाने राहतो. ् ्ू
�या�या घरी जा�यास कोणालाही अटकाव नाही. �यात पर�या िठकाण�या 
मन�यास तर मळीच नाही. �यास �या लोकांनी �याचे घर दाखिवले. �याने ु ु
दरवाजाला ध�का दतेाच एका गलामाने तो उघडला. तो झेन यास �हणाला, ु
‘आपण कोण व येथे काय उ�ेशाने आला आहात ?' झेन याने उ�र केले, ‘ मी 
मशफर आहे. मबा�रकसाहेबां�या औदया�ची वाता� ऐकन �यां�या येथे ु ु ू
उतर�या�या उ�ेशाने आलो आहे‘. �या गलामाने �यास अमंळ थांब�यास ु
सांगन तो आप�या ध�याकडे गेला आिण �याने �यास ही हिकगत सांिगतली. ू
�याव�न �याने झेन यास आत घेऊन ये�यािवषयी �याला सांिगतले. तो गलाम ु
परत येऊन झेन यास आत घेऊन गेला व �याची भेट घे�याक�रता �या 
िदवाणखा�यात मबा�रक बसला होता, तेथे �यास घेऊन आला. तो ु
िदवाणखाना हडंया झबंर ेव नाना �कार�या तसिबरा यांनी फारच सशोिभत ् ु ु
केलेला होता. मबा�रक याने झेन याचे मोठे आदराित�य क�न �यास �हटले, ु
‘आपण कपा क�न मा�या येथे आला याब�ल मी आपला फार आभारी आहे. ‘ ृ
झेन यानेही �या�या थोरपणाब�ल �यास उलट आभार दश�वन �हटले, ‘मी ू
बसो� या�या माजी राजाचा मलगा; मला झेन अलसनाम �हणतात.' मबा�रक ु ु
�हणाला, ‘अहो,बसो� या�या राजे साहेबां�या पदरीच पव� मी होतो; पण �यांना ू
मलबाळ काही न�हते. तमची िकती वषा�ची उमर आहे ?' झेन �हणाला, ‘ मला ू ु
वीस वष� आहेत. आपण आम�या येथन आ�यास िकती वष� झाली ?' मबा�रक ू ु
�हणाला, ‘बावीस वष� झाली असावी. पण त�ही �यांचेच िचरजंीव याब�ल माझी ु
कशी खातर करणार ?' झेन �हणाला, ‘मा�या बापा�या खोलीखाली एक 
तळघर आहे. �यािठकाणी मला मोहोरां�या चाळीस बर�या सापड�या.' 
मबा�रक �हणाला, ‘याखेरीज आिण काही सापडले कां?' झेन ु
�हणाला,‘आणखी नऊ सो�या�या ितवया सापड�या. �यापैक� आठांवर 

काहीएक घेतला नाही; थोडेसे गलाम मा� घेतले.ु
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िह� यांचे पतळे आहेत, व नव�या ितवयीवर पांढरी सािटण घातली असन, ु ू
ितजवर �ा आठही पत�यांह�न मौ�यवान जो एक पतळा आहे, तो कोण�या ु ु
रीतीने �ा� होईल हे बाबांनी िलह�न ठेवले आहे, तो कोठे आहे ते त�हाला ु
ठाऊक असेलच; कारण त�ही तो मला दाखवाल असे �या सािटणीवर िलिहले ु
आहे.' 

झेन या�या त�डचे हे श�द ऐकताच मबा�रक याने �या�या पायांवर डोक� ु
ठेवली व �या�या हाताचे वारवंार चबंन घेतले. नंतर तो �हणाला, ‘परमे�राने ु
त�हाला येथे आिणले ही �याने मजवर मोठीच कपा केली. त�ही बसो� या�या ु ृ ु
राजेसाहेबांचे िचरजंीव आहात यािवषयी आता माझी खातरी झाली. त�हाला तो ु
अमोिलक पतळा पाह�याची इ�छा अस�यास तो दाखवावयास मी त�हाला ु ु
नेईन. पण त�ही दमन भागन आला आहात, याक�रता काही िदवस िव�ांती ु ू ू
�या. आज आम�या घरी येथील सरकारी कामगारांना मेजवानी आहे. सव� 
मंडळी आलेली आहेत. मी तेथेच बसलो होतो, इत�यात तमची वद� घेऊन ु
पोहोचली. आता कपा क�न त�ही आप�या प�ं तीचा लाभ आ�हास �ावा ृ ु
अशी माझी िवनंती आहे.' झेन �हणाला, ‘ठीक आहे, मा�याकडन काही हरकत ू
नाही,' ते�हा ती मंडळी �या बगं�यात बसली होती, �या िठकाणी झेन यास 
मबा�रक घेऊन गेला. मग सव�जण भोजनास बसले. मबा�रक झेन याजपढे हात ु ु ु
जोडन उभा रािहला व �यास मोठया न�तेने �हणाला, ‘त�हाला फार �म झाले ्ू ु
आहेत; तर आता सावकाश होऊ �ा. ‘ �याने �वतः �यास आ�हपव�क प�वा�ने ू
वगैर ेवाढिवली. ते पाह�न जेवावयास आले�या मंडळ�स मोठे आ�य� वाटले व ते 
एकमेकांना कजबज लागले क�, मबा�रक साहेब एवढा याचा आदरस�कार ु ु ू ु
करतात, तो हा आहे तरी कोण ? ‘

जेवण झा�यावर मबा�रक सव� मंडळ�ना �हणाला, ‘गह�थहो, मी �ा ु ृ
पाह��यांचा एवढा मान ठेवला याचे त�हाला आ�य� वाट दऊे नका. कारण, माझे ु ू
यजमान बसो� याचे राजेसाहेब यांचे हे ��य� िचरजंीव आहेत. मला यां�या 
विडलांनी िवकत घेतले होते व �यांचा काळ होईपय�त �यांनी मला 
गलामपणापासन म� त केले न�हते; ते�हा अ�ािपही मी �यांचा गलामच आहे. ु ू ु ु
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या�तव मा�यावर व मा�या सव� मालम�ेवर यांची स�ा आहे.' हे ऐकताच झेन 
�हणाला,‘ मबा�रकसाहेब, मी �ा जमले�या सव� मंडळ�सम� त�हांस सांगतो ु ु
क�, या वेळेपासन त�हांस मी म� केले आहे. तम�यावर व तम�या मालम�ेवर ू ु ु ु ु
माझा काहीएक वारसा रािहला नाही; याखेरीज आणखी त�हाक�रता मी काय ु
क� ते त�ही िवचार क�न मला सांगा.' हे ऐकन मबा�रक याने झेन या�यापढे ु ू ु ु
सा�ांग नम�कार घातला आिण �यांचे अितशय आभार मानले. 
स�ंयाकाळपय�त �या सवा�नी आनंदी आनंद केला. नंतर भोजनास 
बोलावले�या गह�थांस मबा�रक याने नजरनजराणे िदले व ते आपाप�या घरी ृ ु
गेले.

दसर े िदवशी झेन मबा�रक यास �हणाला, मला आता िव�ांती प�कळ ु ुु
झाली. मी काही येथे चैनीखातर आलो नाही, तर तो नववा पतळा �ा� क�न ु
घे�याक�रता आलो आहे व मला एकसारखा �याचा िनिद�यास लागला 
अस�यामळे, ती �ा� होईपय�त मला चैन �हणन पडावयाचे नाही. याक�रता �या ु ू
उ�ोगास आता लागावे हे बर.े' मबा�रक �हणाला, ठीक आहे, मजकडन तयारी ु ू
आहे. पण �ा कामात मोठमोठी सकंटे येणार आहेत व त�हाला तर सकंटाचा ु
मळीच अनभव नाही. ते�हा याचा िवचार कसा काय ?' झेन याने उ�र केले, ु ु
‘िकतीही सकंटे येईनात, मी ती भोग�यास तयार आहे. मी एक तर आपला हेत ू
िस�ीस नेईन, नाहीपे�ा म�न जाईन. या जगात �या �या गो�ी घडतात, �या 
सव� ई�र�ेछेने घडत असतात. ते�हा �या कोणी टाळ �हट�यास कधीही ू
टळावया�या नाहीत. आता त�ही फ� मज�माणेच आप�या मनाचा िनधा�र ु
क�न मा�याबरोबर चला �हणजे झाले.'

मबा�रक याने झेन याचा हा �ढिन�य पाह�न िनघ�याची तयारी ु
कर�यािवषयी नोकर लोकांस सांिगतले. तयारी होताच दवेाचे नाव घेऊन ते 
िनघाले. �यांना ब� याच मजला करा�या लाग�या. शेवटी एके िदवशी ते एका 
आबंराईपाशी आले व तेथे घोडयाव�न खाली उतरले. मबा�रक याने बरोबर जे ् ु
लोक आिणले होते, �यांस तो �हणाला, ‘त�ही हे घोडे व सामान-समान ु ु
सांभाळा, आ�ही काही कामाक�रता जरा जाऊन येतो.' नंतर तो झेन यास 



 गो���या गुहेत   ।   793 

rajaaraNaa_cyaa gaaeVoI

�हणाला,‘आता आप�याला �वतःच पढे गेले पािहजे. तो नववा पतळा �या ु ु
िठकाणी आहे, �या िठकाणानजीक आपण आलो आहोत. आता मा� िभता 
कामा नये हो ! हीच काय ती मोठी आणीबाणीची वेळ आहे ! ‘ 

या�माणे बोलत बोलत ते एका तलावापाशी आले. मबा�रक �हणाला, ‘आता ु
यातन आप�याला पलीकडे गेले पािहजे.' झेन �हणाला,‘आप�यापाशी होडी ू
तर नाही, मग कसे जाता येईल ? मबा�रक याने उ�र केले, ‘आता एका �णात ु
य�ां�या राजाची होडी आपणाला �यावयास येईल. पण मी सांगतो हे त�ही ु
प�के �यानात ठेवा; काय तर, त�ही अगदी मौन�त धारण करा. �या ु
होडीवर�या को�याचे �प त�हाला मोठे िवल�ण िदसेल; पण �या�याशी त�ही ु ु
एक चकार श�दही बोल नका व एकंदरीने कसलाही �सगं येवो, त�ही त�डातन ू ु ू
� दखेील काढ नका. पण मी त�हाला वारवंार इतके बजावन सांगतो याचे कारण ू ु ू
असे क�, आपण होडीत बस�यावर जर का त�हा त�डावाटे एक अ�र िनघाले, ु
तर लागलीच होडी बडन जाईल.' झेन �हणाला, ‘बर ेआहे, मी अगदी ग�प बसेन. ु ू
त�ही काय काय करायचे ते मला सांगा मा�, मी �या�माणे कर�यात अणमा� ु ु
अतंर करीन तर मग मला �हणा !'

या�माणे �यांचे बोलणे चालले आहे तो एकदम �या तलावात होडी िदस ू
लागली. ती र�चदंना�या लाकडाची केलेली होती. ितची डोलकाठी अबंर 
नामक व�ाची असन शीड िन�या रगंा�या सािटणीचे होते. ितजवर एकच कोळी ृ ू
होता. �याचे डोके ह�ी�या डो�यासारखे असन अगं वाघासारखे होते. होडी ू
मबा�रक व झेन यां�याजवळ येऊन पोहोचताच �या रा�सी �ा�याने आप�या ु
स�डेने एकेकास उचलन होडीत ठेवले व एका �णात तो ती पलीकड�या ू
काठाशी घेऊन गेला. नंतर �याने पव�वत �यांना उचलन ठेवले व लागलीच तो व ू ू
ती होडी अ��य झाली. 

मबा�रक �हणाला, आता आपणास बोल�यास हरकत नाही. हा सव� �दशे ु
य�ां�या राजा�या ता�यातला आहे. जगाम�ये अशी सदंर �थळे फारच थोडी ु
असतील ! चोह�कडे नीट नजर दऊेन पाहा. इतका रमणीय दखेावा कोठे तरी 
असेल काय ? स�मागा�ने वागणारांस अतंी �वग�सख जे �ा� होते, �याची ही ु
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शेवटी ते य�ां�या राजा�या वाडया�या समोर आले. तो सव� पाच,िहर ेयांनी ् ू
बांधला होता. �या�या सभ�वती मोठा खंदक असन �या खंदका�या ू
काठाकाठाने झाडे लावलेली होती. ती फारच उंच गेलेली असन �यां�या ू
शाखांचा िव�तार अितशय झालेला होता; �या योगाने राजवाडयावर ऊ�ह ्
मळीच येत नसे. राजवाडयाची दवेडी सो�याची होती. ित�या समोर�याच ्ु
बाजस �या खंदकावर एक पल होता, तो फ� त एकाच माशा�या हाडाचा केलेला ू ू
होता, तरी �याची लांबी समार ेसहा वावां व �ंदी तीन वावां होती. �या पला�या ु ु
त�डी रा�साएवढे िक�येक य� हातात मोठमोठे लोखंडी भाले घेऊन 
राज�दाराचे र�ण कर�याक�रता उभे होते.

मबा�रक �हणाला, ‘आता आपणास पढे जाता कामा नये. हे य� आप�याला ु ु
भाले मा�न ठार मा�न टाकतील. याक�रता, आपणापाशी �यांना येताच येणार 
नाही, अशा �कारचे काही मं�सधं ान केले पािहजे,‘ नंतर �याने आपणाबरोबर 
एक िपशवी आणली होती, ित�यातन िपव�या कापडा�या लांबलांब लंगोटया ्ू
काढ�या. �यापैक� एक �याने आप�या कंबरलेा बांधली व दसरी ग�याला ु
बांधली आिण बाक��या दोन झेन यास दऊेन �यालाही �याच�माणे कर�यास 
सांिगतले. नंतर �याने सकलादीचे दोन लहान लहान तकडे जिमनीवर टाकले व ु
�यां�या काठावर िक�येक �कारचे िहर,े �फिटक आिण क�तरी ही पसरली. ु
�या सकलादी�या तकडयांपैक� एकावर तो �वतः बसला व दस� यावर झेन ्ु ु
बसला. मग तो झेन यास �हणाला - आप�यासमोर जो हा राजवाडा िदसत 

खरोखर �ितमाच आहे, यात काहीच सशंय नाही ! हे पाहा चोह�केडे बाग लागन ू
गेले आहेत. यात सव� �कारची सवािसक व इतर �कार�या फलांची झाडे व ु ु
वन�पती आहेत. ती फळझाडे पाहा िकती सदंर िदसताहेत ती ! यां�या फां�ा ु
फळां�या भाराने कशा जिमनीस लाग�या आहेत ! हजारो �कारचे प�ी मधर ु
�वर काढीत आहेत, ते िकती बर ेकानाला सतंोष दते आहेत ! असे आनंददायक 
�थळ सग�या प�वीत कोठे तरी सापडेल काय ?' झेन याला ते सव� पाह�न ृ
इतका आनंद झाला क�,तो �याला श�दांनी �य� दखेील क�न दाखिवता 
येईना ! 
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मबा�रक याने पव� सांगन ठेिव�या�माणे झेन याने य�ां�या राजास मजरा ु ू ू ु
केला. ते�हा तो हा�यवदन क�न �हणाला, त�या बापावर माझी मोठी मज� ु
होती व जे�हा जे�हा तो मला भेटावयास येई, ते�हा ते�हा �याला मी एक पतळा ु
ब�ीस दते असे. ‘ मला, त�यावरही माझी �या�यापे�ा काही कमी ममता आहे ु ु
असे त समज नको. तझा बाप मरण पाव�यापव� मला भेटावयास आला होता, ू ू ु ू

या�माणे झेन यास सांगन मबा�रक याने मं� �हण�यास �ारभं केला. तर ू ु
लगेच िवजेचा लखलखाट होऊन �याचे डोळे िदपन गेले. इत�यात मोठयाने ्ू
मेघांचा गडगडाट झाला व सव� �दशे अधंारमय होऊन गेला. �याच�माणे मोठा 
सोसाटयाचा वारा वाह� लागला. चोह�कडन भयकंर आरो�या ऐक येऊ ् ू ू
लाग�या, जमीन थराथरा काप लागली आिण �लयकाळ जो �हणतात तोच ू
येऊन ठेपला क� काय असे होऊन गेले.

आहे, �यातन मी य�ां�या राजास मं�ाने पाचारण करतो. ई�र करो आिण तो ू
सै�यव�ी धारण क�न येवो, �हणजे आपण िमळिवली ! कारण, या राज�ीची ृ
तिबयत कोण�या कलावर जाईल याची मलाही खरोखर भीतीच आहे ! तो 
आप�या समोर आला, क� लागलीच त�ही उठन मजरा करा. पण या ु ू ु
सकलादीव�न मा� हल नका. त�ही �यास �हणा क�, ‘य�राज,आपला सेवक ू ु
जो माझा बाप, �यास परमे�राचा दत यम हा घेऊन गेला; तर आपणाला माझी ू
अशी �ाथ�ना आहे क�, �याचा �या�माणे आपण सांभाळ केला, �या�माणे 
माझाही करावा.' �याने जर त�हाला िवचारले क�, ‘तझे काय �हणणे आहे ?' तर ु ु
त�ही �हणा क�, ‘�हणणे दसर ेकाही नाही;तो तेवढा नववा पतळा मला िमळावा'.ु ुु

झेन या भयाने अगदी चिकत होऊन गेला व �या आरो�या ऐकन पढील ू ु
िच�ह कांही ठीक नाही असे �यास वाटले; पण मबा�रक याला या गो�ी�या ु
सबंधंाने चांगली मािहती होती, �यामळे �याला याचे काहीच वाटले नाही. तो ु
िकंिचत हसन झेन यास �हणाला, ‘ह ंिभऊ नका, धैय� धरा, हे सव� चालले आहे ते ू
ठीक आहे; यात वाईट मळीच नाही.' इत�यात य�ांचा राजा परमर�पवान ु
प�षाचे �प धारण क�न �या िठकाणी �ा� झाला. तथािप �याची म�ा िकंिचत ु ु
उ�च िदसत होती. 
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�या वेळी मीच �याला म�ाम �या सािटणीवर तीच अ�र े िलह�न ठेव�यास ु
सांिगतले होते व �यास असे वचन िदले होते क�, मी त�या मलावर नेहमी ु ु
आपली पारख ठेवीन आिण तला िदले�या आठ पतळयांह�नही अ�यतं सदंर जो ु ु ु
नववा पतळा मजपाशी आहे, तो मी �यास दईेन. पण त �व�नात व� मन�य ु ू ृ ु
पािहलास , तो मीच. �या मोहोरां�या बर�या व ते आठ पतळे जे तला तळघरात ु ु
सापडले, ते कोण�या रीतीने तला �ा� होतील हे मीच तला सांिगतले. तला जी ु ु ु
काही आजपय�त सकंटे वगैर ेभोगावी लागली, �यात माझेच प�कळ अगं आहे. ु
िनदान �यास मी कारणीभत तरी झालो आहे. त कोणता हेत मनात ध�न आला ू ू ू
आहेस ते मी समजलो, तझा हेत िस�ीस जाईल. तो नववा पतळा द�ेयाचे ु ू ु
त�या बापाला मी वचन िदले होते; तर तला मी तो दईेन. पण माझी एक अट ु ु
अशी आहे क�, एक सोळा वषा�ची मलगी-िजला प�षाचा वारा दखेील लागला ु ु
नाही अशी - मी त�हाला आणन दईेन, अशी तला शपथ घेतली पािहजे. ती ु ू ु
मलगी �पानेही उ�म असली पािहजे व तला आपले मनोिवकार इतके �वाधीन ु ु
ठेवले पािहजेत क�, त ितला येथे घेऊन येत असता ित�यावर तझे मन िबलकल ू ु ू
जाता कामा नये.‘

झेन याने िवचार न करता ती गो� कर�यािवषयी शपथ घेतली. नंतर तो 
य�ां�या राजास �हणाला,‘पण महाराज, सदवेैक�न आपण �हणता तशी सदंर ु ु
मलगी सापडली, तर ित�या अगंी दसर ेजे गण पािहजेत ते आहेत क� नाहीत हे ु ुु
मी कसे समजावे ?' य�ां�या राजाने हसन उ�र केले, ‘ही अडचण तर खरीच; ू
त�हा लोकांना ते समज�याची पचंाईतच आहे. कां क�,ती �ानश�� तम�या ु ु
ठायी नाही. परतं मीही �या गो�ी�या सबंधंाने केवळ त�यावरच अवलंबन राहीन ु ु ू
असे नाही. तला मी एक आरसा दईेन. तला सोळा वषा�ची परम�पवती मलगी ु ु ु
आढळली, �हणजे त �या आरशातन ितला पाहा. ती जर िन�कलंक असेल तर ू ू
आरसा �व�छ राहील-�याजवर डागबीग काही पडणार नाही व तसे नस�यास 
तो मळकट िदस लागेल आिण असे झाले �हणजे ती काही िन�कलंक नाही असे ू
त समज. असो; आता त जी शपथ घेतलीस, ितची प�क� आठवण धर व ू ू
आपला बोल खरा क�न दाखव. नाहीपे�ा तजवर िजतक� कपा झाली आहे, ु ृ
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या�माणे कैरो  येथे आप�याला हवी तशी मलगी िमळत नाही हे पाह�न ते ु
बगदाद येथे गेले. तेथे �यांनी भरव�ती�या िठकाणी एक मोठा सदंर वाडा ु
भाडयाने घेतला आिण �यात ते मोठया थाटाने रािहले. �यांचे तेथे दररोज ् ्
सवा�स म��दार भोजनास िमळे. सगळी मंडळी जेवन उठ�यावर जे काही शेष ु ू
राही, ते दरवेशी वगैर ेगरीब लोकांस दते. तेणेक�न �यांचाही चांगला िनवा�ह 

िततक�च अवकपा होईल व मग मी तझा �ाण घेत�यावाचन राहणार नाही. झेन ृ ु ू
याने पनः �ित�ापव�क सांिगतले क�, ‘मी बोल�या�माणे क�न ु ू
दाखव�यावाचन कधीही राहणार नाही.' ू

नंतर य�ां�या राजाने झेन या�या हातात एक आरसा िदला आिण तो 
�हणाला, ‘ मला, हाच तो मी तला सांिगतलेला आरसा. हा घेऊन जा आिण ु ु
वाटेल ते�हा परत ये.' झेन व मबा�रक या उभयतांनी �याचा िनरोप घेतला आिण ु
परत ते �या तलावापाशी आले. तेथे तो पव�चा कोळी होडी घेऊन आलेला ू
होताच; �याने �यांना होडीत बसवन अलीकडे आणले. मग ते आपले घोडे व ू
नोकर लोक होते �या िठकाणी आले व �यासह कैरो  शहरास सख�प येऊन ु
पोहोचले.

झेन मबा�रक याचे घरी काही िदवस रािहला; नंतर एके िदवशी तो �यास ु
�हणाला,‘चला आता आपण य�ां�या राजाक�रता एखादी मलगी पाह�यास ु
बगदाद येथे जाऊ.‘ मबा�रक याने उ�र केले. बगदादसेच कशाला जायला ु
पािहजे ? येथे का मल�ना तोटा गेला आहे ?‘ झेन �हणाला, ‘ते खर,े पण �या ु
आहेत कोठे हे आपणाला कसे समजावे ?' मबा�रक याने उ�र केले, ‘अःं, ु
�याची त�हाला काळजी नको. येथे मा�या ओळखीची एक चतर �ी आहे. ु ु
ितला मी हे काम सांगतो. ती ते उ�क� त� हेने बजावील.'ृ

मबा�रकाने �हटलेली �ी खरोखरच तशी कत��वाची होती. �याने ितला ु ृ
सांगताच ितने सोळा वष� वया�या एक�पे�ा एक वरचढ अशा �पवती मली झेन ु
यास दाखिव�या. �याने ��येक�स आरशात पािहले; पण एक�लाही पाहताना 
आरसा साफ रािहला असेल तर शपथ ! तो अगदी मिलन होऊन जाई. सग�या 
शहरात�या व राजवाडयात�या एकण एक मल�ची अशी फिजती उडन गेली !् ू ु ू
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मबा�रक हा �या मिशदीत नमाज पढ�यक�रता आलेला होता. �याने हे सव� ु
ऐकताच केले काय, क� पाचशे मोहोरांची एक थैली व िकतीएक उंची कपडयाचा ्
ब�ता घेऊन तो अब बेकर याचे घरी आला. �यास पाह�न अब बेकर याने रागावन ू ू ू
�हटले, ‘त�ही कोण हो ? येथे कशाला आला ?' मबा�रक याने मोठया न�तेने ्ु ु
�या�यापढे ती थैली व कपडयांचा ब�ता ठेवन �हटले, ‘इमामसाहेब, मी ्ु ू

होत असे.
हे दोघे �या पेठेत राहत असत, �याच पेठेत एक इमाम राहात असे. �याचे 

नाव आब बेकर असे होते. �या�या अगंी हा एक मोठा अवगण होता क�, �याला ू ु
दस� याचे चांगले पाहवत नसे. �ीमंत �हणन जेवढे लोक, तेवढयांचा तो फार �ेष ्ूु
करी. याचे कारण दसर ेकाही नाही. तर आपण द�र�ी असता इतर लोक �ीमंत ु
का असावेत हेच काय ते ! लोक हवे तसे जेवतात, खातात, चांगला कपडाल�ा 
व दागदािगने घालतात व आपण भकेकंगाल ! हे पाह�न �या�या तळ�याची आग ु
म�तकास जाई. झेन हा मोठा �ीमंत व उदार आहे हे ऐकन �याजिवषयी �या�या ू
मनात फार म�सर उ�प�न झाला. ते�हा एके िदवशी मिशदीम�ये नमाज पढन ू
झा�यावर तेथ�या सव� लोकांस तो �हणाला, ‘बांधवहो, आप�या पेठेत कोणी 
परदशेाचा माणस आलेला आहे, तो लोकांस शेकडो �पये दतेो असे मा�या ू
ऐिकवात आले आहे. मला वाटते क�, हा कोणी लबाड मन�य असावा. �ाने ु
�वदशेात कोणाचे घर बडिवले असेल व येथे िनधा��त चैन कर�याक�रता आला ु
असेल. ते�हा या गो�ीचा आपणाला िवचार करणे ज�र आहे. अशा �कारचा 
मन�य अमक पेठेत राहतो असे कािलफ या�या कानावर गेले तर, ही गो� ु ु
लागलीच आ�हांस का कळिवली नाही असे तो �हणेल व आपणा सवा�स शासन 
करील. ‘ते�हा लोकांना काय, दिनया झकती है ‘ या �यायाने �या सवा�नी �हटले, ुु
‘हो खरचे, इमामसाहेब, त�ही �हटले हे काही खोटे नाही. आता तम�या मनात ु ु
पिह�यांदा ही गो� आली आहे, तर ितजब�ल सरकारात वद� त�हीच �ा ु
�हणजे झाले, ‘ अब बेकर यास हेच हवे होते ! लोकांचे बोलणे ऐकन �याला मोठा ू ू
हष� झाला आिण �याने घरी येऊन अज� तयार केला व दसर े िदवशी तो ु
कािलफाकडे नेऊन गजर�याचा �याने िन�य केला.ु



 गो���या गुहेत   ।   799 

rajaaraNaa_cyaa gaaeVoI

आप�या शेजारी राहात असन आप�या छायेखाली आहे. झेन राजा हा ू
आप�या आळीत राहत आहे, �याजकडन मी आलो आहे. आपली लोको�र ू
पिव�ता व सौज�य यािवषयी वाता� ऐक�याव�न आपला प�रचय �हावा अशी 
इ�छा �यास उ�प�न झाली आहे व �याब�ल �याने आपणास िवनंती 
कर�याक�रता मला आप�याकडे पाठिवले आहे आिण ही अ�प भेट आपण 
�वीकारावी अशी �याची िवनंती आहे,‘ हे ऐकन आब बेकर याचा हष� ि�भवनात ू ू ु
माईना ! तो मबा�रक यास �हणाला, ‘तर मग तम�या राजेसाहेबांचा मा�याकडन ु ु ू
मोठाच अपराध झाला ! पण त�हास माझी िवनंती आहे क�, ‘त�ही मजक�रता ु ु
�यांची �मा मागा; मी अ�ािप �यांचे भेटीस आलो नाही, याची मला मोठी शरम 
वाटते. असो. आता उ�ा मी �यां�या भेटीस खास येतो, ते�हा आपले आणखी 
बोलणे होईलच.'

आब बेकर याने आदले िदवशी�या भाषणाने झेन याजिवषयी लोकां�या ू
मनात जो वाईट �ह क�न टाकला होता, तो �याने आप�या या भाषणाने अगदी 
नाहीसा क�न टाकला. नंतर तो घरी गेला आिण सणावारा�या िदवशी 
घाल�याचा जो �याचा पोषाक होता तो घालन झेन याचे भेटीस आला. झेन याने ू
�याचा मोठा स�कार केला. नंतर लोकस�ंदाया�माणे उभयतां�या इकड�या 
ितकड�या थोडयाशा गो�ी झा�यावर आब बेकर झेन यास �हणाला, ‘तमचा ् ू ु
येथे बरचे िदवस म�काम होणार आहे वाटते ? ‘ झेन याने उ�र केले, ‘सोळा ु

दसर ेिदवशी आब बेकर हा मिशदीत नमाज पढ�याक�रता गेला, ते�हा �याने ूु
सव� लोकास सांिगतले, ‘गह�थहो, �याला श� नाही असा एकही मन�य या ृ ुू
जगात नाही. �यात िवशेषतः जे �ीमंत असतात, �यां�या पाठीस तर लोक 
एकसारखे हात धऊन लागलेले असतात. काल स�ंयाकाळी �या ु
मन�यािवषयी मी त�हांस सांिगतले, �यां�या सबंधंाने एका लबाडाने माझे कान ु ु
फंकले �हणन मी तसे बोललो. पण वा�तिवक पसाल तर तो मोठा स�जन व ु ू ु
स�वधारी आहे. तर अशा परमयो�य प�षा�या सबंधंाने आपण कािलफास ु
खोटी बातमी दऊेन �या िबचा� याची िवनाकारण नकसानी करावी हे यो�य ु
नाही.'



800   ।   गो���या गुहेत

rajaaraNaa_cyaa gaaeVoI

या�माणे ती मलगी आप�या कसोटीस उतरली असे पाह�न झेन याने ु

वषा�ची अित�पवती मलगी- मला पािहजे आहे व ती िमळेपय�त या िठकाणी मला ु
राहावयाचे आहे,' आब बेकर �हणाला,‘त�ही �हणता तशी मलगी त�हाला ू ु ु ु
िमळणे दरापा�त आहे. पण मा�या आढळात एक तशा �कारीच मलगी आहे. ुु
ितचा बाप पव� कािलफचा म�य वजीर होता. पण �याने बरचे िदवसांपासन ते ू ु ू
काम सोडन िदले असन तो आपला सखव�त होऊन रािहला आहे व आप�या ू ू ु ू
मलीला उ�म �कारचे िश�ण द�ेयात तो आपला सव� वेळ घालवीत असतो. ु
तमची मज� अस�यास मी �याजकडे जाऊन त�हाक�रता ितजिवषयी ु ु
�याजपाशी गो� काढतो. त�हासारखा कलीन व गणवान वर आप�या क�येस ्ु ु ु
िमळत आहे हे पाह�न �याला मोठा आनंद होईल अशी माझी खातरी आहे.‘ झेन 
याने उ�र केले, ‘या गो�ीची इतक� घाई क�न उपयोग नाही. ती मलगी अगोदर ु
मला हवी तशी आहे अशी माझी खातरी झा�यावाचन मी ित�याशी िववाह ू
करणार नाही.ित�या स�दया��या सबंधंाने त�ही माझी खातरी कराल,पण ती ु
िन�कलंक अस�यािवषयी कशी करणार ?‘ आब बेकर �हणाला, ‘�यासबं धंाने ू
त�ही तशी कशी खातरी क�न घेणार ? ‘ झेन याने उ�र केले, ‘ती मा�या एकदा ु
��ीस पडली पािहजे, क� मी लागलीच ितची परी�ा क�न सोडीन.' आब बेकर ू
िकंिचत हसन �हणाला, ‘तर मग त�ही मखसामि�कात मोठे िन�णात िदसता ू ु ु ु
बोवा ! बर,े काही िचतंा नाही. ित�या बापा�या घरी मी त�हाला नेतो व �या�या ु
सम� एक �णभर ितला तम�यासमोर आणन उभी करतो.'ु ू

आब बेकर याने झेन यास विजरा�या घरी नेले. �याने झेन याचे कलशील व ू ु
थोर पदवी �ािवषयी विजरास सांगताच �याने लागलीच मलीस हाक मा�रली, ु
आिण ित�या त�डावरचा बरखा काढवन ितला झेन �ाजपढे उभे केले. झेन याने ु ू ु
अशी अनपमेय लाव�यवती �ी कधीच पािहली न�हती, यामळे ितजकडे पाहात ु ु
तो अगदी िच�ासारखा �त�ध रािहला. नंतर �याचे िच� अमंळ था� यावर 
आ�यावर �याने आप�या जवळचा आरसा कािढला, आिण �यात ितला 
पािहली, तो तो आरसा जसाचा तसाच �व�छ रािहला-िकंिचत दखेील मिलन ्
िदसला नाही.
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मग मबा�रक याने िनघ�याची तयारी केली व ते दोघेही �या मलीसह कैरो  ु ु
येथे जाऊन पोहोचले. तेथन लागलीच ते य�ां�या राजा�या मलखात गेले. तेथे ू ु
गे�यावर ती मबा�रक यास �हणाली, ‘आपण आता बरीच दर आलो नाही बर े? ु ू
आता �ाणपतीचे रा�य येथन जवळच असेल नाही ? ‘ मबा�रक �हणाला, ‘ ू ु
मली, आता तला खर ेसांग�यास हरकत नाही; त समजलीस का ? तला झेन ु ु ू ु
राजाने व�रले खर,े पण ते सगळे थोतांड आहे ! �याने त�या बापाकडन तला ु ू ु
काढ�याक�रता ती केवळ य�� केली. तला �याने आपले तनमन मळच अप�ण ु ु ु
केले नाही व बसोरा येथे नेऊन तला प�राणी कर�याचा �याचा मळीच उ�ेश ु ु

विजरास ती आपणाला द�ेयािवषयी िवनंती केली, �याने ‘होय‘ �हणन लागलीच ू
काजीला बोलावन आणन तेथ�या तेथेच तो िवधी करिवला. हे झा�यावर झेन ू ू
याने विजरास आप�या घरी नेले व �यास मोठया थाटाची मेजवानी क�न ्
बह�मोलाचा नजराणा िदला. नंतर �याने मबा�रक याचे हाती जडावा�या सदंर ु ु
मोठमोठया दािग�यांनी भरलेली एक पेटी नव� या मलीकडे पाठिवली. ती ् ु
मबा�रक �या मलीकडे घेऊन गेला आिण �याने तीस झेने याचे घरी आिणले. ु ु
नंतर मोठया थाटाने ल�नाचा सोहळा झाला. हे सव� उरक�यावर मबा�रक झेन ् ु
यास �हणाला, ‘आता आपण येथन िनघन कैरो  शहरास जाऊ; कारण आपण ू ू
य�ां�या राजास िदलेले वचन आपणाला पर ेकेले पािहजे.‘ झेन �हणाला, ‘हो ु
अलबत, �याची तर मला फार काळजी आहे. पण खरोखरच पसाल तर, ु
मबा�रकसाहेब, मी त�हाला सांगतो क�, य�ां�या राजा�या �हण�यास मी जरी ु ु
�कार िदला आहे, तरी �या�माणे आता कर�यास माझे मन माघार घेते व ही जी 
�पसदंरी मला �ा� झाली आहे, ितला बसो� यास घेऊन जाऊन आपली ु
प�राणी करावी अशी मा�या मनात इ�छा उ�प�न झाली आहे. ‘ मबा�रक ु
�हणाला,‘असे नाही हो उपयोगी ! कसेही क�न त�हाला आप�या मनाचे ु
आकलन केलेच पािहजे व य�ां�या राजास िदलेले वचन पर ेकेले पािहजे. ‘ झेन ु
�हणाला, ‘बर ेतर, त�ही आता इतके तरी करा क�, इतःपर ितला मा�या ��ीस ु
पड दऊे नका. काक�, आतापय�त मी ितला िजतके पािहले आहे, तेवढयानेच ्ू
मा�या मनाची मोठी चलिबचल झाली आहे !'
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नाही. य�ां�या राजाने �याजपाशी एक अ�यतं पिव� �ी मािगतली होती व झेन 
याने प�कळ मली पािह�या, पण �याला तशी तच एक सापडलीस; ते�हा आता ु ु ू
तो तला �या राजा�या �वाधीन करणार. हे ऐकन �या मलीला अितशय दःख ु ू ु ु
झाले व ितने रडन आकांत केला. ते पाह�न झेन व मबा�रक �ांसही फार वाईट ू ु
वाटले. ‘ ती �हणाली,महाराज, मजवर दया करा. माझे या िठकाणी कोणी नाही; 
मा�या बापाकडन त�ही मला काढन आणन माझा असा जर िव�ासघात ू ु ू ू
केलात, तर �याब�ल परमे�रापाशी त�हास जाब �ावा लागेल !'ु

�या�माणे झेन राजाचे मन अितशय �य� होऊन गेले. शेवटी तो बसोरा तेथे 
येऊन पोहोचला. तो आला �या िदवशी राजधानीत�या लोकांनी मोठा 
आनंदो�सव केला. झेन हा वाडयात येताच आप�या आईस भेटला व झालेला ्
सव� व�ांत �याने तीस सांिगतला. �याचा हेत िस�ीस गेला हे पाह�न ितला मोठा ृ ू
हष� झाला. ती �यास �हणाली, ‘बेटा, य�ांचे राजाने तो पतळा तळघरात आहे ु

ितने रडन आकांत केला, तरी �याचा काहीएक उपयोग न होता �यांनी ितला ू
य�ां�या राजाचे �वाधीन केले. �याने ितला पाहताच �यास मोठा आनंद झाला 
व तो �हणाला, ‘झेन,त मजक�रता जी मलगी पाह�न आिणलीस, ती सदंर असन ू ु ु ू
िन�कलंक आहे व त इतके �म सोसन आपला श�द शेवटी खरा केलास हे पाह�न ू ू
मला फार सतंोष झाला आहे. त आता आप�या रा�यात परत जा. घरी ू
पोहोचताच आप�या �या तळघरात जाऊन पाहा, �हणजे तेथे तो नववा पतळा ु
त�या ��ीस पडेल. मी य�ांकडन तो तेथे नेऊन ठेविवतो.‘ झेन याने य�ां�या ु ू
राजाचे मोठे आभार मानले व तो आिण मबा�रक हे कैरो  येथे आले. झेन हा तेथे ु
फार िदवस रािहला नाही; का क�, तो नववा पतळा पाह�याची �यास फार ु
उतावळी झाली होती. आप�या इ�छे�माणे तो पतळा आप�याला िमळणार ु
असे पाह�न जरी �यास आनंद झाला, तरी �या मलीचा आपण िव�ासघात केला ु
ही गो� �या�या मनास खाऊ लागली. तो आप�या मनात �हणाला, ‘�या 
�पसदंरीला मी ित�या बापापासन तोडन य�ा�या �वाधीन केले, हा मजकडन ु ू ू ू
केवढा �माद घडला ! हे मगनयने, खरोखर तझी अशी ि�थती �हावी हे फार ृ ु
शोचनीय होय !'
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�हणन सांिगतले, �या अथ� तो तेथे असेलच; चल तर आता आपण तो पाह�. ‘ ू
मग ती दोघे लागलीच तळघरात गेली, पण तेथे पाहतात तो �या नव�या 
ितवयीवर पतळा असावयाचा तो मळीच नसन तेथे एक अ�यतं लाव�यवती ु ु ू
सोळा वषा�ची मलगी �यां�या ��ीस पडली. हे पाह�न �यांना पराका�ेचे आ�य� ु
वाटले व �यातनही जी मलगी आपण य�ांचे राजा�या �वाधीन केली होती, तीच ू ु
ही आहे असे जे�हा �याने पािहजे,ते�हा तर �या�या आ�या�स पारावारच नाहीस 
झाला ! ती मलगी झेन यास �हणाली, ‘महाराज, मला या िठकाणी पाह�न ु
आपणाला मोठे नवल वाटले असेल यात सशंय नाही. याह�नही जा�त मोलाची 
व�त आप�याला सापडेल अशी आपणास आशा होती व ती सफल न ू
झा�याकारणाने, आपण जे एवढे �म केले ते उगीच केले, असे खिचत आपणास 
वाटेल व मीही कबल करते क�, आप�या �माचे फळ आपणाला यात खरोखर ू
िमळाले नाही.‘ झेन �हणाला, ‘छे छे, ि�ये, असे �हण नको. मा�या अतंःकरणात ू
काय आहे हे सव� सा�ी परमे�र जाणत आहे. तझा �थम �वीकार क�न ु
य�ां�या राजास िदलेले वचन मोडावे हा िवचार अनेक वेळा मा�या मनात आला 
होता. पण तसे कर�यापासन आपणा उभयतांसही सख न होते. आता फार ू ु
बोलन काही अथ� नाही. पण �या पत�या�या सबंधंाने �हणशील तर तसले ू ु
शेकडो पतळे तजव�न ओवाळन टाकावे अशी तझी यो�यता आहे. या जगात ु ु ू ु
जेवढी �हणन सपं�ी आहे, ितजपे�ा त�या सहवासाचे सख मला अिधक ि�य ू ु ु
आहे.'

हे बोलणे चालले आहे इत�यात मोठी मेघगज�ना होऊन ते तळघर हालले. 
तेणेक�न झेन या�या आईस फार भीती वाटली. पण ितत�यात य�ांचा राजा 
तेथे �गट झाला आिण �याने ितची भीती नाहीशी केली. तो ितला �हणाला, 
‘बाईऽ तम�या मलाने र�ण कर�याचा मी पतकर घेतला असन �याजवर माझी ु ु ू
पण� कपा��ी आहे. �याला या अ�प वयात आपले मनोिवकार �वाधीन ठेिवता ृू
येतात क� नाही, एवढेच मला पाहावयाचे होते, �हणन मी हे सव� केले. आता या ू
मली�या �पाला तो भलन ितजिवषयी �याला इ�छा उ�प�न झाली व �यामळे ु ु ू ु
�याने मला िदलेले वचन �याजकडन बरोबर रीतीने पाळले गेले नाही हे मी ू
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जाणन आहे. पण याब�ल मी �याला दोष दते नाही; का क�, मानवी �वभावा�या ू
दब�ल�वाचा हा गणच आहे. नंतर झेन याजकडे वळन तो �हणाला, ‘मला, तला ु ू ु ुु
मी जो नववा पतळा दणेार होतो, तो हाच. आता �ा �ीबरोबर त सखाने नांद. ु ू ु
िहने तजवर सदोिदत �ीती करावी अशी जर तझी इ�छा असेल, तर िहजखेरीज ु ु
इतर ि�या केवळ मातेसमान समजन िहजवरच आपले �ेम ठेव आिण त असे ू ू
केलेस �हणजे मग िह�या पाित��यािवषयी मी जबाबदार आहे.‘या�माणे बोलन ू
तो अ��य झाला. झेन याने मोठया आनंदाने �याच िदवशी बडा दरबार भरवन ् ू
ितला आपली प�राणी के�यािवषयी सव� रयतेस जाहीर केले. पढे �यांची ु
एकमेकांवरची �ीती िदवस�िदवस वि�गंत होऊन ती प�कळ वष� सखाने ृ ु ु
नांदली. 

(क�णशा�ी िचपळणकर : अरबी भाषेतील सरस व चम�का�रक गो�ी)ृ ुू
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7.20 samaudXtaLa_caa rajavaaDa7.20 samaudXtaLa_caa rajavaaDa7.20 samaudXtaLa_caa rajavaaDa
(जपानची लोककथा)

दोन भाऊ स�खेच. पण दोघां�या दोन त� हा हो�या �यवसाया�या. मोठा 
"होना" पा�यात गळ टाकन मासे पकडन िवकत असे, तर धाकटा "होक�" हा ू ू
ड�गरद� यात िहडंन धावन िशकार करणारा. प�ी मारणारा फासेपारधी �हणन ू ू ू
लोक �याला ओळखीत असत. 'होक�' हा �वभावानेही दयाळ, चांगला व सरळ ू

�तर 'होना' मोठा द� �वाथ� व िन�र ! एकाच आईची मलं, पण िकती फरक ुु
असतो, पािहलंत ?

एक िदवस होक� वडील भावाला �हणाला - ‘दादा, रोज उठन रानात ू
धावायचा फार कंटाळा आला आहे. आज�या िदवस थंडपणे सम�काठी बसन ु ू
मासे मारावे �हणतो. तमचा गळ दतेा आज मला ?’ु

‘पण माझा गळ मी म�ाम बनवन घेतलेला आहे. भारी महागाईचा आहे, ु ू
यश�वी आहे, त कठेतरी हरवशील. मी दते नाही !’ू ु

‘अहो, हरवायला काय झालं ? �ाक�,एकच िदवस तर मागतो आहे मी दादा-
�ा ना.अस ंकाय करता ?'

‘बर ंने, पण हरवलास तर याद राख, हाकलनच दईेन घरातन. असे �हणन ू ू ू
�याने आपला तो म�यवान गळ होक�ला िदला.ू

गेला सम�ावर होक�. सम� कसा शांत िनळा गिहरा िदसत होता, थंड ु ु
वा� या�या झळका �याला िकती सखकर वाटत हो�या व काम तर मजेचच. इतके ु ु
छान छान मासे सम�ात पोहत होते ते गळाने पकडायचे. ‘एखादा मोठा मासा ु
गळाला लागला क�, ब�स तेवढयात आपलं जेवण होईल आजच.ं रोजच ंमाझ ं्
ड�गर पहाडात धावण,ं �याऐवजी हे काम सोप-ंअगदी सो�पचं !' तो िवचार करीत 
होता. पण ते काम तेवढं ‘सो�पसं‘ं न�हतं. इतके मासे सम�ात िफरत होते पण ु
एक मासाही या�या गळाला लागेना ! सम�ातले सारचे मासे जण शहाणे झाले ु ू
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होना दादा ओरडला. ‘मला वाटलंच, त असा धांदरट, तला गळ दऊे नये ू ु
�हणन. पण �हटलं जाऊ �ा, लहान भाऊ कधी न�हे ते मागतो आज, �ावा. तर ू
माझा यश�वी गळ गमावन आलास ? ‘गळ गेला ! �हणन त�ड व�गाडन सांगताना ू ू ू
लाज नाही वाटली ? ‘

होते आज या गळाला फसणे �हणजे मरण हे ओळखत होते जसे. सायकंाळ 
झाली, तरी करगंळीएवढी मासोळीस�ा गळाला नाही लागली ! चला उठा. हा ु
�यवसाय निशबाचाही आहेसे िदसते - तो उठता उठता गळ टाकन �हणाला - ू
‘आता हा शेवटचा �य�न. पाह� नशीब ! पण खरचे, ‘ �याचे नशीब आज �सले 
असावे �या�यावर. कारण एक भला मोठा दवेमासा या गळाला अडकलासे 
�याला वाटले. गळ तो ओढन घेणार, तर हे काय झाले ? �या माशानेच याचा गळ ू
जोरात उसळी मा�न ओढन घेतला व तो सम�ात दर कठे गडप झाला ! गळ ू ु ुू
गेला. आता दादा िकती सतंापतील ? कोण जाणे ! भीत भीत तो घरी आला व 
दादांना �याने सव� सांिगतले व ‘मी बाजारातन नवा गळ आणन दतेो,' असेही ू ू
�हटले !

‘पण-पण मी-मी उ�ाच आणन दतेो- �याह�न चांगला दादा. ‘ू

होनाने हात ध�न �याला दाराबाहेर ढकलले व खाडकन दार बदं क�न ्
टाकले. िकती िनद�यपणा हा ? होक� लहान भाऊ, �वभाव न�, तरही, थोरला 
भाऊ एवढं मोठं शासन करील अस ं�याला वाटलं न�हतं. �� गळ तो काय ? ु
गो� िकती ��लक अन िश�ा िकती मोठी ? �हणे घरात येऊ नको ! ‘अर,े या ्ु
घरातच मा�या आई�या िकतीक आठवणी जागोजाग आठवीत राहातो मी, 
आई�या लाड�या व�त मी रोज काढन पहातो, ते माझ ंसखही दादा त�ही ू ू ु ु
िहरावन घेतलंत ? एवढा मोठा अपराध होता का माझा ? मोठे कठोर मन तमचे.'ू ु

‘नाही ! मला दसरा नको ! माझाच गळ मला हवा ! जा िनघ, चालता हो ु
घरातन. घरात यायच ंअसलं तर माझा तो गळ ह�डकन मगच पाऊल ठेव इथे, ू ू
तोवर या घराची दार ंतला बदं ! जा, िनघ, काळं कर इथन ! ‘ होनाने �याचे धन�य ु ू ु
व बाणही उचलन घेतले व �हटले - ‘आिण �यानात ठेव, गळ आणशील ते�हाच ू
तझ ंधन�य अन बाण परत िमळतील. मी अडकवन ठेवतोय ते ! चलाव ं!’्ु ु ू
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समो�न एक व� आला. �यानं िवचारलं - ‘रा� झाली बेटा, तरीही इथे का ृ
बसन रािहला आहेस ? ‘ �यानं सार ेसांिगतले, व� �हणाला, ‘तर मग तला तझा ृ ु ुू
गळ आणायला सम�तळी दवेमाशा�या िकंवा आप�या पाणसप� रा�सदवेां�या ु
राजवाडयातच जायला हव.ं सम�ात हरवले�या सा� या व�त तेथे आण�या ् ु ू
जातात. ‘राजे चांगले आहेत. त �यांना भेट-‘ ू

‘सांगायला ते ठीक, पण सम�तळी मी जायच ंकस ं? ‘ु

आिण खरचे; थोडया वेळाने दोन अ�यतं सदंर मली तेथे राजवाडयाचे एक ् ्ु ु
दार उघडन आ�या. अगदी मानवा�या मलीसार�याच ! होक�ला वाटत होते ू ु

�याने डोळे िमटले. नाव स� झाली पण ती खोलखोल जाते आहे व तरीही ु
आपण िभजत नाही आहोत हे �याला जाणवले. ‘उघड डोळे. हाच �ॅगन िकंगचा 
(पाणसप� रा�सदवेाचा) राजवाडा.' �याने श�द ऐकले. डोळे उघडतो तो खरचे ! 
केवढा सदंर व कोरीव कामाचा �चडं राजवाडा तो ? राजवाडयाभोवती सोनेरी ्ु
चकाकणारी वाळ पसरलेली होती, चीनमधील िशगंावर िशगें असले�या ू
दवेालयां�माणे याची छपर ेहोती. सम�शेवाळा�या रगंीबेरगंी झप�यांनी �ा ु ु
िशखरांवर न�ी कोरली होती. र�नाकराचेच रा�य ते ! तेथे मो�यांची कमतरता 
थोडीच? र�नमहाल �हण�यासारखी र�ने, मो�ये तेथे िखड�या दारांवर 
बसवली होती व �यांनी �या राजवाडयाची दालने चकाकत होती. �याने ज�मांत ्
इतका भ�य व एवढा िद�य राजवाडा पािहला न�हता. पण या राजवाडयाची दार े्
ग�च बदं. शेजारीच एक मोठे िनरा�या �कारचे पण सदंर फलांचे मोठे झाड ु ु
होते. कणीतरी आतन बाहेर येईल दार उघडेल, तोवर बघया, असे �हणन तो ु ू ू ू
�या झाडावर चढन बसला.ू

‘हा�े�या,�यात काय अवघड ? चल,माझी ही छोटी नाव आहे �यात बैस. मी 
पोचवतो. डोळे मीट जरा !'

�वतःशी िवचार करीत तो सम�ावर आला. काठावर उदासपणे बसन ु ू
रािहला. एवढया �चडं सम�ात हरवलेला गळ सापडवन काढण ं �हणजे ् ु ू
वाळ�या मैदानात हरवलेली टाचणी ह�डक�यासारखंच वेडेपणाच,ं काय बर ंू
कराव ं? 
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क�, हे �ॅगनचे रा�य, येथले सारजेण �हणजे मासे, दवेमासे, ससरी, मगरी िकंवा ु
पाणसप�, पाणघोडे अशाच आकारात असणार ! पण येथेही मानवां�या�माणेच 
काही मंडळी आहेत कां ? वा ! फार छान. �या दोघी राजक�या फ लं वेचायला ु
आ�या व �यांनी होक�ला पािहले व खाली ये�याची खण केली व �हटले, ‘आपण ू
कोणी प�वीवरचे िदसता, इकडे कसे ?ृ

‘ मी माझी एक सम�ात बडालेली व�त शोधायला आलो. मी एक गरीब त�ण ु ु ू
आहे. होक� माझ ंनाव. आपण ? ‘

‘आ�ही सम�दवे सप�रा�सराज यां�या मली, चला त�हाला आ�ही बाबांकडे ु ु ु
नेतो. प�वीवर �यांचे मानविम�ही आहेत. ‘ृ

�यां�याबरोबर तो राजवाडयात राजाकडे गेला. राजा पाणसप�राज यावेळी ्
मानव �पात होता. होक�ला बघन व �याची हिकगत ऐकन तो �हणाला -ू ू

‘ मी �यांचाच प� आहे महाराज, यिशन माझे वडील आता रािहले नाहीत, ्ु ु
दवेाघरी गेले ते. ‘

अन यांत दोन वष� उलटली - तरी �याला समजलेच नाही ! इतका तो रमला ्
तेथे. मोठे िच�िविच� जग होते ते ! जपानही खर ेबेटच, प�कळ �कारचे मासे ु
�याने पािहलेलेच; पण हे एकाह�न एक िनराळे मासे तो बघतच राही. काय �यांचे 
चकाकते अगंरगं ! िकती िविच� रचना दहेाची ! सम�ीय फलझाडे �हणन �याने ु ु ू
एका मोठया फलाला हात लावला तर िवचं डस�या�माणे झटकाच बसला ् ु ू
हाताला ! तो सम�जीव होता. अथा�त खरी फले, तीही अितशय सदंर फले, तेथे ु ु ु ु
कमी न�हती. सम�वेल�चे इतके मनोहर �कार ? �याने भमीवर कधीच वेल�चे ु ू
असे �कार बिघतले न�हते......

‘ मला,तला बघन मला प�वीवर�या एका मा�या स�जन िम�ाची आठवण ु ु ू ृ
झाली.‘ �याच ंनाव यिशन. टोिकयो शहरात ते म�छीमारीचा धदंा करायचे. त ु ू
अगदी त�सा िदसतोस' -

अररे े! बर ंत िम�ाचा मलगा आला आहेस तर तझ ंकामही क� पण जरा ू ु ु
सावकाशीनं. राहा, मजा कर, मा�या रा�यातली �े�णीय �थळे बघन घे. खपच ू ू
चम�कार आहेत येथे. माझा त पाह�णाच आहेस, आनंदात रहा बेटा.'ू
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‘आहेच आमच ंरा�य तस,ं सार ंिवसरायला लावणार.ं'

* 

‘आधी ित�यासाठी मी एक राजवाडा बांधतो. एक वषा�त होईल मग पाठवा - 
मा�या भावा�या घरात मलाच जागा िमळण ंकठीण -’

‘ मी या गळासाठी आलो होतो खर ेतर. पण िवसरलोच मी. ‘ 

‘पण तो मा�या मोठया भावाचा गळ आहे, मी दऊेन याव ं�हणतो -' ्

‘ठीक, ठीक. तोवर तझा ता�हा मलगाही ५-६ मिह�यांचा होईल, जाऊन ये. ु ु
आिण एक. त सम�काठी राहणारा. सम�ापासन तला भय नको �हणन हा एक ू ु ु ू ु ू
जादचा िशपंला ठेव जवळ. हा हातात घेऊन �हणायच ं- ‘िशपं�या भरती आण ! ‘ ू
क� कोठलीही वेळ असो - भरती येईल ! बर,ं नको वाटलं तर ‘ओहोटी आण.‘ 
�हटलं क� बस ! एकदम सम� ओहोटीस लागेल. ल�ात ठेव. ‘ु

बरोबर काही र�ने, दणे�या व तो गळ घेऊन जवळजवळ तीन वषा�नी परत 
होक� होनादादाला भेटायला िनघाला होता. ‘दादा रागीट आहेत. पण मी �यांचा 
गळ सम�ातन ह�डकन आणला आहे हे पाह�न ते सार ेिवसरतील व मला �ेमाने ु ू ू
शाबसक�ही दतेील. िशवाय ही र�नं प�वीमोलाची मी भेट दणेार आहे �यांना. ृ
िकती खष होतील दादा ?ू

‘हरकत नाही, प�नीला घेऊन जाणार कां ?’

मनात गोड िवचार करीत तो वर आला, पण अररे,े प�कळदा आपले िवचार, ु
आप�या गोड अपे�ा, आप�या मधर क�पना यांना ��य�ात अशी काही ु
जोराची थ�पड बसते व भलताच कट अनभव येतो क� काय सांगावे ? तो ू ु
सम�ावर आला तर काही अतंरावर होनादादाच एक मासे पकडायचे जाळे ु
द��त करीत बसलेला! खप खप आनंदाने �याने धाव घेतली, मनात भावाच ंू ूु

�यात�या एका राजक�येचे �या�यावर �ेम बसले तशी राजाने आनंदाने 
�याला जावाई क�न घेतले. तीन वष� झाली. ‘ गळाची �याला एकदम आठवण 
झाली. अर े! आपण �या गळासाठी ना आलो होतो ? मग ? िवसरलो कसे इतके 
िदवस ते ? �याने सप�राजाना िवचारले. �यांचा एक ‘सापडले�या व�तंचा‘ ू
महाल वेगळा होता तेथे तो गळ �याला सापडलाही. मग तो �हणाला -
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गळ िहसकावन घेत होनाने तो भांबावले�या होक��या ग�याभोवती ू
आवळायला स�वात केली एकदम ! होक�ला काहीच समजेना �थम, पण मग ्ु
�या�या डो�यात एकदम �काश पडला स�खा भाऊ होनादादा �ेषाने आधंळा 
होऊन आप�याला ठार क� पाहतो आहे ? अर े! मग जग इतकं वाईट असतं ? 
तोवर होना ितर�कारानं ओरडला -

�या�या हातातच होता िशपंला. ती आ�ा होताच स�ंयाकाळी चार वाजताच 

हरामखोरा, त अजन िजवतं ? सम�ातन िजवतं परत कसा आलास ? पाजी ू ू ु ू
माणसा,परत मला िखजवायला, आपली �ीमंती िमरवन चारचौघात मला मान ू
खाली घालायला लावायलाच आलास ना ? आण माझा गळ-आधी !! ‘

‘क�या, मर, मर एकदाचा, पीडा टळेल मा�यामागची ! ‘ होक��या �ाणावरच ु
बेतले. गळफास घ� होऊ लागला ! आता मा� तो एकदम ओरडला -

अगदी जीवा�या आकांताने �हणाला, 

पण होना काही वेळ कमा�ला आठया घालन बघतच रािहला. हाच आपला तो ् ू
खेडवळ मख� भाऊ ? याचे कपडे तर राजासारखे आहेत, ग�यात मो�याचे सर ू
आहेत टपोर.े हा सम�ातन वाचन आला तो आला, अन गाढव मा�याह�नही ्ु ू ू
�ीमंत होऊन मला िहणवायला आला आहे. नालायक कठला- ! या�यापायी ु
मला लोकात कमीपणा येणार आता. �ाचाच मान जा�त ठेवणार लोक 
मा�याह�न, मला कोण िवचारतो या�यापढे ? तो िवचार करीत होता. धाकटा ु
होक� �ेमाने भेटायला आला, पण होनाचे मन म�सराने, �दषेाने बरबटन गेलेले. ू
तो अितसतंापाने �या�या अगंावर धावन गेला व ओरडला -ू

�ेम जण उचबंळन आलं, रागीट असो कसाही असो, स�खा भाऊ आहे ू ू
आपला. बाळपणी आ�ही एका थाळीतन जेवण िकत�दा जेवत होतो.... �याला ू
मी के�हा बघेन ? अस ंमनात येत होतं �या�या. धावत येऊन �याने �हटले -

‘दादा, होनादादा, बर ेआहात ना ? अहो, तम�या गळासाठी मी सम�ात बडी ु ु ु
मा�न तळी गेलो व हा तमचा गळ शोधन आणला ! आता तर नाही ना राग ? ु ू
चला घरी जाऊ आप�या.'

‘िशपं�या, िशपं�या भरती आण मला वाचव !! ‘
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सपाटयाची भरती येऊ लागली �याची होनाला क�पनाच नाही ! भांबावन तो ् ू
मागे पहातो तोवर डो�याएवढया लाटा िकना� याकडे धावत येताहेत ! तो ्
पळणार तोवर भरतीची एक �चडं लाट आली व होनादादा�या डो�याव�न 
गेली तो हो�याला घेऊनच परतली !

(मालती दांडेकर : अितपव��या प�रकथा)ू

**

दर धावत जाऊन �याने गळ काढन फेकला तोवर पा�यातन एकदा वर डोके ू ूू
काढन होना ओरडला,ू

‘िशपं�या िशपं�या-ओहोटी ! एकदम एकदम ओहोटी आण ! ‘
काय चम�कार ? पहाता पहाता भरती हट लागली. डो�याएवढया लाटा ्ू

कणी ध�के मा�न मागे ढकलावे तशा माघारी गे�या-पण हाय ! होना तेवढयात ्ु
कठेतरी सम�ात गडप झाला तो परत कधीच होक�ला िदसला नाही ! होक�ला ु ु
वाईट वाटले, पण थोडा वेळच ! दादाही आप�या जीवावर उठले होते हे �या�या 
मनातन जाईनासे झा�याने तो लवकरच ते सार े �करण िवसरला. ‘वाईट ू
क�याला दवे िश�ा करणारच. ‘असे �हणन �याने मनाचे समाधान क�न घेतले.ृ ू

मग होक� ओरडला,
‘होक�, होक� मला वाचव, �मा कर हो ऽऽक� ! ‘

मग �याने मोठा राजवाडा बांधायला घेतला. राजवाडा इतका सदंर व ु
न�ीदार होता क� एक वषा�त ते बांधकाम पर ेझाले नाही. सप�दवेांची क�या ु
मलाला घेऊन वषा�ने ठर�या�माणे तेथे आली, पण अटी�माणे राजवाडा तयार ु
न�हता, �हणन परतली. मा� मलगा ितने होक��या हवाली केला व �हटले, ‘ मी ू ु
परत दोन वषा�नी येईन ! ‘

पण खप वष� झाली ती परत येऊ शकली नाही, का कोण जाणे मा� होक�चा ू
मलगा उ�म म�छीमार झाला व �याचा ससंार पहात होक� आनंदात आता ु
जीवन कंठीत आहे ! आपली सम�तळीची अ�त सफर तो अजनही िवसरला ु ूु
नाही ! 
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‘थांबा ! पहा पहा ! घटंा वाज लाग�या ! अर े! दो�ही साख�या ओढ�या ू
गे�या ! �हणजे ? ’

राजा पे-चौ व �याचा �धान, दोघेही राजमहालात बसले होते. �यांचे सार े
ल� िसहंासनाला दोन साख�या (लहान लहान घटंाघगंर े लावले�या) ु
जोडले�या हो�या ितकडे होते. �यातली एक साखळी सो�याची होती, तर दसरी ु
होती चांदीची. �यांना बोलायलाही सचत न�हते. बरोबर राणी यावेळी ु
�सितगहात होती, बाळ होणार होते. मलगा झाला तर सो�याची साखळी ृ ुू
ओढली जाणार ! मलगी झाली तर चांदीची ! �यांचे डोळे साख�यांवर गतंलेले ु ु
होते.

राजा उ�साहाने �हणाला व लगबगीने �सितगहाकडे आला तर तेथे ृू
भलताच �कार ! दाई व सईण डो�यांतन पाणी गाळताहेत व राणी ह�दंके दऊेन ु ू
रडते आहे ! काय झालं तरी काय ? बाळ उपजताच तर �याच ं काही बरवंाईट 

‘�धान, मला वाटतं सोनेरी साखळी ओढली गेली-हलतेय ती.’ राजा 
�हणाला. �धान हसत �हणाला-

7.21 gaaeVo gauNava/ta kumaaracaa_

‘आप�याला भास झाला महाराज. घटंा नस�या का वाज�या साखळी 
ओढली गेली असती तर ? मी पण �ाथ�ना करतो आहे सो�याची साखळी 
ओढली जावी ! पांढ� या ह�ीव�न िमठाई वाटणार आहोत आपण -’

(�यानमारची लोककथा)

‘�हणजे - जळे ! एक प� एक क�या दोन बाळे झाली !ु ु
�धान �हणाला व उठलाच- पॅगोडाला दानदि�णा द�ेयाच ंपिव� काम आधी 

क�न टाका महाराज - तो घाईने �हणाला. 
‘नाही �धानजी ! आधी मी माझी बाळं डो�यांनी बघतो, अन मग ते सार ं! ्

चला, मला तर के�हा बाळं बघेनस ंझालंय.’
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राजा पे-चौ आधीच तापट माणस, �यात हा असला िविच� �कार पाह�न तर ू
�या�या तळपायाची आग म�तकात िशरली ! खर ं�हणजे राजवै�ाला बोलावन ू
अडंयाची तपासणी तरी करायची ? राणीला श�ीवर तरी आणायच ं? पण छे ! ् ु
भडक मा�या�या माणसाला सतंापा�या भरात कसले तरी भान असते काय ? 
राजा पे-चौ ओरडला -

’नाही हो ! �यांना मल झालंच नाही महाराज; हे एक भले मोठे अडें झाले आहे ू
फणसाएवढे ! हे पाह�न �या रडत हो�या आपणाला पाह�न तर श�च गेली �यांची’ु

राजा थोडा शांत झाला व �हणाला, ’बर ं बर ं ठीक, ने हे स�ग त�या ु
झोपडयात ! पण मी एकही नाण ंदणेार नाही या चेटक�साठी तला. आिण िहच ं् ु

झालं नाही ना ? राजाने राणीकडे धाव घेतली तोवर ती बेश� झाली ! सईण ु ु
�हणाली - ‘महाराज ब� भगवानांची आप�यावर अवकपा झाली आहे. राणी ु ृ
सरकारांना �यांना-�यांना-’ ितने रडायला सरवात केली.ु

’ऑ ? �यांना- �यांना काय झालं ? लौकर बोल-मलगा क�-’ु

’अन मी हे अडें बघनच दो�ही साख�या चकन ओढ�या महाराज घाब�न ! ् ू ु ू
खा�ीनं काही भताटक� झाली! बाळ नाही तर अडें ! बाईला अडें होते हे पाह�नच ु
घाबरले मी. �मा महाराज ! ’ दासी हात जोडन �हणाली.ू

‘उचला हे अभ� अडें मा�या नजरसेमो�न अन फेकन �ा नदीत ! अन ही ् ्ू
माझी राणी ! राणी कशाची? ही तर खास चेटक�ण असली पािहजे. माणस ू
नाहीच ही बया. कारण कठलीही �ी अडें घालीत नसते माणसात !! उचला ु
िहला न नदीत �ा फेकन बेश�ाव�थेतच.- ते अडें अन ही चेटक�,-दो�ही जाऊ ् ्ू ु
दते दर दर वाह�न !’ तो सतंापाने थरथरत होता अगदी. �हातारा माळी हातात ू ू
फलमाळा घेऊन आला होता, तो हात जोडन �हणाला, ’थांबा महाराज ! शांत ु ू
�हा. यांचा अ�याय काय यात ? दवेाची करणी िविच� असते प�कळदा, पण ु
�याचे �ायि�� यांना नको. या तर िकती सालस, स�णी ! माझी मलगी नकतीच ु ुु
दवेानं नेली ! मी मा�या घरी यांना नेऊ का ? मलगी �हणन वाढवीन. पा�यात ु ू
फेक नका हो या बापडीला-हात जोडतो मी. �धानानेही हे मा�य कर�याब�ल ू
राजाची िवनवणी केली.
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त�ड मला परत िदसलं तर तझ ंडोकं उडवीन थेरडया ! याद राख. ’्ु
‘आिण �धानजी ताबडतोब हे न� अडें ��प�ेत फेका. सकाळी गावात हे ु

सार ंकळलं तर लोकात माझ ंहस होईल, ते नको ! ’ परत राजा गरजला. राजा ू
बोले न दळ हाले �हणतातच; खरोखरच बेश� पण अ�सरसेारखी सदंर राणी, ् ु ु
ितला उचलन मा�या�या झोपडीत एका कांब�यावर नेऊन ठेव�यात आले. ू
अडें धाडकन पा�यात फेकले गेले व िनघाले वहात दर दर कठेतरी ! राजा ् ुू ू
बेअ�तन वाचला व उदासवाणे िदवस काढ लागला. एकेकाचे निशबच िविच�, ू ू
दसर ेकाय ?ु

इकडे अडें पा�यावर तरगंत होते. एखादा हलका भोपळा तरगंत राहावा तसे 
ते पढे पढे �वाहात वाहात चालले. भयकंर व�य �दशेातन नदीचा �वाह ु ु ू
चाललेला, ितकडे अडें गेले व सय� िकरणे �यावर पडताच एका सकाळी ते ू
तडकले, आपोआप एक कोवळा सदंर हाताचा पजंा अडंया�या फटीतन बाहेर ्ु ू
येऊन अडंयावर चाचपड लागला...् ू

अन काय योगायोग बघा ? �याच वेळेला एक रा�सीण सहज नदीवर ्
आलेली होती, काठावर बसन मासे पकडीत होती. ितने तो हात पािहला. ू
पांढ� या सफेद अडंयातन आता दसरा हातही बाहेर आला, जण पांढ� या सफेद ् ू ूु
पांघ�णाखाली झोपले�या बाळाने दो�ही हातच पांघ�णावर ठेवले बाहेर ! 
रा�सीने �णात ओळखले, हे मानवाचे मल आहे ! झटकन पा�यात उडी घेऊन ्ू
ितने ते अडें साव�न िकना� यावर आणले व �याला हातात घेताच अडंयाला ्
आतन लाथा मारीत िचमकले दो�ही पाय बाहेर आले व अडें काटकन फटलेच ्ू ु ु
ित�या हातात, बघते तर काय ? एक अपव� सदंर, राजिबडंा असा मलगा - ू ु ु
मानवाचाच खा�ीनं !

रा�सीला खप आनंद झाला. ितला मलबाळ न�हतंच; मनात ती �हणाली, ू ू
'मी याची आई होईन व याला मोठं करीन ! माझ ंहे रा�सीच ं�प पाह�न बाळ 
घाबरले ! �हणन मी सा�या मानवी �ीच ं�प घेईन या�यासाठी. इतका मोठा ू
वाडा आहे दोन ब�जांचा, धनदौलत आहे, �याला मालक कणी न�हता तो ु ु

*
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मग खप आनंदाने ितने बाळाचे पालन केले. अगदी एका सा�या मानवी व ू
सो�वळ िदसणा� या बाईचे �प घेऊन. खर ं�हणजे ती बोलन चालन रा�सी. ू ू
नरमांसभ�णाची भयकंर आवड ितला, पण ितने मला�या कधी ते ��ीसही पड ु ू
िदले नाही ! �या वाडया�या िपछाडीला सहा खो�या हो�या, �यामागे ितनं खप ् ू
खप उंच िभतं बांधन घेतली. �या िभतंीवर काचांचे तकडे व काटेरी वेली ू ू ु
लाव�या. कोण ओलांडणार ती ? �यापलीकडे एक छोटे पटांगण, ते रा�सीणीचे 
माणस ंमा�न खायचे ग� �थान. परत आपले सो�वळ व मानवी बाईचे �प ु
घेऊन हजर घरात ! 

रा�सदवेांनी िदलाय ! बर,ं नको वाटला तर खाऊन टाक !!ू

बाळ मोठा होत होता. बोलन चालन तो राजप�, �यातही �याची खरी आई ू ू ु
तर अित �पसदंर. तो थेट आई�या �पाचा राजिबडंा असा िदसे. �या�या ु
आई�या हनवटीवर ग�द�या�माणे एक िहरवट िठपका होता ज�मखण �हणन- ु ू ू
तो स�ा या�या हनवटीवर तसाच ! राणी िबचारी मा�याघरी राबत होती, ु ु
टाकलेली बायको असली तरीही, रोज हातांनी राजासाठी हारतर,ेगजर,े माळा ु
िवणन पतीला पाठवीत होती. नव� याने िदले होते ितला क� ! पण ती �याब�ल ू
�याला फले दते होती, िकती स�णी पित�ता होती राणी ! माळी नेहमी डोळे ु ु
भ�न ही ितची राजसेवा पाही. �हणे, 'मली,त�या या पितिन�ेच ंतला एक ना ु ु ु
एक िदवस उ�म फळ दवे दईेलच! िव�ास ठेव दवेावर,’ राणी होय �हणायची 
अन दवेपजेत िदवस काढायची.् ू

िदवसांना काय ? ते उलटतच असतात- कणी सखात असो क� कणी ु ु ु
दःखात असो ! उ�हाळा येतो, धरणीला भाजन काढतो पण फळाफलांची दणेगी ू ुु
घेऊन वसऋंतही येतो बरोबर. पावसाळा येतो महापराने अनथ� करतो. पण ू ु
अनेक िठकाणी जीवनाला ज�र  ती धा�ये अमाप िपकवतो,वषा� ऋतला कोण ु
वाईट �हणेल? िशिशराची थंडी. झाडाची पाने गळतात, सकतात,पण �या श�क ु ु
फां�ातन प�हा कोवळे िहरवेचार अकंर लवलवत हलकेच डोकावन पहातात. हे ू ु ु ू
स�ीच� चालच ! अशीच अठरा ऋतच�े उलटली, राजप� आता मोठा झाला. ृ ु ुू



816   ।   गो���या गुहेत

rajaaraNaa_cyaa gaaeVoI

‘मा, �या उंच ब�जात काय असतं ? ’ँ ु

'माझे वडील कोण होते आई? एवढा चारचौक� वाडा बांधला, मोठमोठया ्
दोन ब�जांचा ? �ीमंत सावकार होते क�, राजे ? ’ु

ती डोळे झाकन घेई. �हणे, - ’होते असेच, फार लौकर जग सोडन गेले, ू ू
नकोर ेबाळ िवचा� तसलं काही!! आठवणी येतात; मग वाटतं आपणही जीव 
�ावा- कशाला जगले ?

'वा ! मा�यासाठीच जगलीस मां. नको दःख क�स. परत नाही िवचारणार. ु
पण �या ब�जात काय आहे आता ? ’ु

’बेटा, का िवचारतोस ? ’
’छान आहेत. फार सदंर बांधलेले. एकदा िहडंन बघावे वाटतं. तो डावा ब�ज ु ू ु

िकती �माणशीर बांधलाय’
’नको नको. ितथं भतं िहडंतात �हणे. भताटक�चा तोच ब�ज आहे उलट ! ु ु ु

क�धी क�धी जायच ंनाही ! समजलास ? पोरा, खबरदार गेलास तर ! ’
कधी रा�सणीचा आवाज इतका चढला न�हता. मलाला �याचा चम�कार ु

वाटला, तो आवाजही �याला मायेचा वाटला नाही. हे काय िवपरीत ? आईचा 
आवाज असा.... जनावरासारखा कसा ? पण राजप� िवचारशील होता. ु
मनावर ताबा ठेवणारा होता. तो �हणाला - ‘राह� द ेमां. माझ ंचकलं, माफ कर. ’ ु
मग रा�सीणही शांत झाली. आवाज गोड झाला परत, �हणाली,

'तेथे आता नाही काही. पव� पहारकेरी रहायचे. पहारा नको ? ’ू

’बाळ उ�ा मला काही कामाला एका गावी जाऊन यायच ंआहे. वाडयात ्
सकळीकडे िहडं. फ� डावा ब�ज मा� -’ु

रा�सी खष झाली. हे मानवाच ंपोर फार समंजस ! पण हे आता फार चौकस ू
अन फािजल �हायला लागलं. कसा म�त झालाय पोरटा ? अगदी खाऊन ् ्

’�यानात आहे मा�या ते, परत नको सांगायला ! खशाल जाऊन ये त ु ू
कामाला - िनि�ंतपणानं.

रा�सीने �याला यो�य िश�णही िदले होते. पण दोन गो�ी बजाव�या हो�या. 
राजप� िवचारी, ु
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टाकावास ंवाटतं ! काय गोड लागेल मांस याच ं? ितला नकळत ित�या नजरते 
रा�सी उ� छटा उठली, तीही मलाला समजली. पण �याने काहीच दाखवले ु
नाही. मा� आई दाखवते तशी मायाळ िकंवा सालस नाही, तर इथे काहीतरी ू
पाणी मरते आहे, अशी �याची खा�ी झाली. बस ठरलं. काय आहे हा �कार ! ्ु
अशी �र का िदसली ? आवाज काय असा भसाडा िनघाला एकदम ? याचा ू
तलास मला लावलाच पािहजे अन न�क� �या डा�या ब�जातच लागणार ! ् ु
िनि�तच मी आजच ितथे जाणार’, तो मनात �हणत होता. पण बा�तः मा� 
�हणाला, ‘मां ! लवकर ये. मला घर खायला उठेल त नसलीस �हणजे !’ू

’ मग माग�या चार सहा खो�या�या या िक��या घे. एकात सदंर मासे आहेत ु
दस� यात िकती त� हांचे प�ी ! ितस� यात दिम�ळ फलं तर चौ�यात जनेनवे खेळ ु ुु ु
आहेत... वाटेल तेवढे रजंन ! ’

’होय. पण मी एकटा - एकटाच ना ? ’
’अर,े लौकर येईन बेटा, अस ंकाय कराव ं? मोठा झालाहेस क� आता, 

सभंाळ वाडा. कणा पाह��याला येऊ दऊे नको. जगात वाईट लोकही असतात ु
बर ं ! जप. ’ मायेचे नाटक सार ेउ�म करीत. डोळे पशीतच रा�सीण बाहेर ु
पडली. मलानेही वाईट वाट�याचे स�ग उ�म वठवले होते, हे िबचारीला कळले ु
नाही !

मोठा धाडसी त�ण. तो चढायला भारी अवघड ब�ज चढन टोकावर गेला ु ू
ते�हा आतन �याला क�हणे ऐक आले. कणी तरी अगदी केिवलवाणेपणाने ’हाय ू ू ु
दवेा दवेा ! पाणी ! पाणी’ असेही �हणताना �याने ऐकले. कणाचा हा आवाज ? ु
इथे कोणी मन�य आहे काय ? होय मन�यच ! भत ‘दवेादवेा’ �हणत नसते... ु ु ू

ती िनघन जा�याचा अवकाश ! राजप�ाने पिहली कोणती गो� केली असेल ू ु
तर तो लपत छपत ब�ज चढ लागला. नको का �हणते आई ? मा�या विडलांचा ु ू
लाडका ब�ज होता तरी मी का तो नाही पहायचा ? अन िदवसा उजेडी कसली ्ु
भताटक� होते ितथे ? अन असलंच समजा भत तर मला काय करणार आहे, बघ ्ु ू ू
तरी !

*
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’अ ं? त�हाला बर ंमाहीत ? त�ही होता वाटतं ितथे ? ’ु ु

‘आता काय ? मी घटकाभराचा सोबती. मोकळं केलं न केलं तरी मला 
सारखंच. पण साख�या तोडायला नकोत. याची िक�ली तळमज�यावर�या 
कपाटात आहे. सा� या दो�ही ब�जां�या िक��या ितथे तर असतात. ’ु

‘थांब तच. त ता�हे�याला पोटभर पाणी पाजलस, जीव शांत झाला. मा�या ू ू
छातीत दखतंय फार , त िक��या आणीपय�त कणास ठाऊक जगतो का मरतो ू ुु
मी फटकन ! तर -’्

‘ते नंतर ! हा बघ घाम येतोय. माझी घटका भरत आलीय बेटा. मला तला ु
काही सांगायच ंआहे-पिहली गो� ! तझी आई माणस नाही रा�सीण आहे ! ’ु ू

�हातारा �हणाला -’ नाही, त कणाचा मलगा; कोणाला ठाऊक नाहीये ! पण ू ु ु
माणसाचाच पोर आहेस एवढं खर.ं त पा�यातन वाहात आलास ू ू
उपज�याबरोबर अन या बयेनं तला तीराव�न पािहलं. गोिजरवाण ंबाळ ते फार ् ु
आवडलं ितला ! होतासच त तसा सरखे राजिबडंा ! ’ू ु

�याने जोरात बाहेरचा अडसर ओढन दार उघडले. कोण असेल आत बर े? ू
अधंार होता सारा. मग �याने फटाफट तेथ�या बदं िखड�या उघड�या. पहातो 
एक व� माणस, अगदी म� घातलेला, पाणी पाणी �हणन तळमळतो आहे.... ृ ू ू
अन उशाशीच तर तां�याभांडे भरलेले- मग हा का घेत नाहीये ? तो �हणाला-्

‘आजोबा बोल नका, त�हाला �म होताहेत, खायला काही आण का ? ’ू ु ू

‘थांबा, क� हाड आणन सग�या साख�या तोडतो मी तम�या आधी ! ’ु ू ु

‘आजोबा, त�ही कोण ? पाणी तर उशाशीच आहे तम�या. ’ु ु

‘थांबा ! मी �या आणतो आधी. ’

‘बाळ, जवळ ये. नीट बघ. साख�यांनी माझे हातपाय खाटेला घ� 
जखडलेले आहेत, मला हात हलवता तरी येतो कां ? त पाजतोस का पाणी ? ू
दवे तझ ंक�याण करील !’ु

तो ओरडला- ’काऽऽ; य ! आई रा�सीण ? मी रा�साचा मलगा ? खरचं ? ’ु

�याने पािहले तो खरचे, �याचे हातपाय घ� घ� जखडलेले. �याने व�ाला ृ
तां�यातन पाणी ओतन घेऊन पाजले व �हटले, ू ू
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‘चीनचे लांब वे�या घातलेले कणी चार इसम ! मोठे थोर िव�ान वाटस� ु
होते. ��येकाला झगा वेग�या रगंाचा व िढ�या तमानी गद� िन�या ! ग�यात ु
मो�यांचे कंठेपण होते -’

‘मग पहा जाऊन. अजन ितथं ते मरत पडलेले असतील. वाटस� खाण ंहा ू
ितचा आवडता धदंाच. खप पािहलंय र े! डोळे थकले बघन बघन ! बेटा,त जीव ू ू ू ू
घेऊन पळ... तझीही �या हाडकां�या राशीत पड�याची आता वेळ आलीय ! ् ्ु

‘अस ं? मग या ब�जा�या माग�या खोलीत जा. त�या वाडया�या उंच ्ु ु
िभतंीपलीकडच ंपटांगण बघ िदसतंय इथन, ते आधी बघन ये ! ’ू ू

�याने �या िखडक�तन खरचे दरवर पािहले. चह�कडे हाडांचे सांगाडे ू ू
पडलेले.... िगधाडं अजन झेपावताहेत ! तो क�ाने �हणाला, ’ पण मा�या ू
आईनंच मारलं या माणसांना हे कशाव�न ? ’

‘बाबार ेअठरा वष� बघत आलोय ! परवा त�या घरी कोण पाह�णे होते ? ’ सांग,ु

‘मोठा चतर आहेस. होतोच मी तसा ! पण मी नाही �हटलं. अर,े माझी ु
बायको छान होती, पोर ंहोती, ल�न झालेला माणस !' मी �हटलं.ू

हां ! मी रानातला िशकारी, मी झाडाआडन पािहलं. ितनं त घाबरशील ू ू
�हणन मानवी �ीच ं�प घेतलं, तेही पािहलं मी अन तेवढयात मला ितनं ् ्ू
बिघतलं, ’चला क� घरी मा�याशी, ल�न करा, हा मलगा वाढव आपण’ अस ंगोड ु ू
बोलली कारण- कारण’ 

‘कारण- त�ही िदसायला छान असला पािहजे �यावेळी ! ’ु

‘मी रा�िसणीशी ल�न करणार नाही माफ करा ! ’ आिण-
ब�स ! एवढाच ग�हा माझा ! �याब�ल मला इथं ितनं क�डलंय बघ. अठरा ्ु

वष� झाली ! रोज येते ! तला खाऊन टाकते �हणते !ु
‘काय ? काय बोलता हे ? माझी आई माणस ंखाते ? मला हे कस ंखर ं

वाटणार ? त�ही सार ंढ�ग तर करीत नाही ना आजोबा ? ’ु
‘खोटं ? दवेा शपथ , नाही ! मरताना कणी खोटं बोलतं का र ेबाळ ? ’ु
‘पण मला िव�ास वाटत नाही-आई ! माणस ंमा�न - छे छे ! ’
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पढचे श�द उमटले नाहीत. कॉटवर उठन बसलेला तो व� एकदम ु ू ृ
कोसळला व मरण पावला !

’काय आप�या आईची - न�हे न�हे, �या रा�सीणीची ही �रपणाची ू
वत�णक? याला अठरा वष� इथे क�डन ठेवलं बांधन.ू ू ू

पण मला बोलवत नाही. कळ येतेय र े! आई ग.ं’

�याने चम�याने �याला ते अ�न खाऊ घातलं. तसा तो समाधानानं हसला व 
क�ानं �हणाला, 

�याने दस� या ब�जात जाऊन ते च�ड घेतले. दस� या पेटीत �या काल�या ु ूु ु
पाह��यांचे मो�यांचे कंठे िदसले! �याने ते ओळखले. पण हात लावला नाही ! 
'मला नको ते �ेतावरचे िहरमेोती ! मी धन�य बाणाने िशकार क�न जगेन !’ तो ु
मनात �हणाला.

’हां ! आजोबा असलं नका बोल ! मी आलो �याच िदवशी या घरी त�ही ू ु
आलात - आता मी िनघालो क� त�हीही चला. मी घेऊन जातो इथन -ु ू

�हातारा हसला, वेडा कठला. इकडे छातीतन जीवघे�या कळा येतात अन ्ु ू
आता जायचय मला दवेाघरीच ! िदसत नाही का र े? एक ऐक,�या िक��यां�या 
जड�यात पलीकड�या ब�जा�या खो�यां�या िक��या पण आहेत. अन �यात ्ु ु
एक खोली धा�याची आहे. �यात तांदळा�या पो�यांत तीन च�ड लपवलेले आहेत ूु
ते घेऊन जा ! बया कणाजवळ बोलत होती मैि�णीजवळ ते मी ऐकलंय. ते च�ड ु ू
जादचे, अन कठीण �सगंातन जीव वाचिवणार ेजीव-् ूू

�याने धावत जाऊन खालन िक��या आण�या व बेडया साख�या ्ू
सोड�या, परत पाणी पाजले. मग तो मायाळपणाने �हणाला.ू

’बर ं सांिगतलंत, खालन मी थोडं अ�नही आणलंय. मऊ भात क�न ू
ठेवलेला िदसला ! खाता कां ? भरव कां ? िनजा त�ही, मी जेव घालतो -’ू ु ू

’जीव त� झाला बाळ, आिण माझी शेवटची दणेगी धन�य माझ,ं हे तला घे ! ’ृ ु ु

वा ! काय छान धन�य आहे उशागती ! मी हे घेऊन िनघतोच. आता नकोर ेु
बाबा इथं राहण,ं मरणच ते !
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’पण आधी सांग, हे मा�या नव� याच-ंनैची धनध�राच-ंधन�य; अन भाताही ्ु ु
�यांचाच ! मी ओळखलं, कठे िमळवलंस त ? आज अठरा वष� ते बेप�ा आहेत ु ू
मला. त बारीक नजरनंे बघ, धन�या�या आत�या बाजला अन भा�या�या ्ु ू ु ू
तळाशी नैची धनध�र ही अ�र ंखोदली होती आ�ही दोघांनी िमळन. बघ आहेत ु ू
कां ? तला ते भेटले होते का र े? मला िवकत दतेोस हे धन�य अन भाता ? ’्ु ु

तेथन िनघन जा�यापव� खरचे तो �या उंच िभतंीपलीकडे पटांगणात गेला. ू ू ू
चार लांब वेणीवा�या डो�या�या कवटया �याने ओळख�या व ते भारी झगेही ्
�याला आठवले जवळच आईचे ?- �हणजे रा�सीची एक ओढणी र�ानं 
भरलेली ! आता कसली शकंा ? जीव घेऊन पळाव ंझालं इथन.ू

*

’ मी क� कां काही मदत?' हळच श�द आले. �याने पािहले, एक प�नाशीला ू
टेकलेली बाई. ती �याचे धन�य ल� लावन पहात होती.... तो �हणाला- 'आजी ! ु ू
मदत कराल तर एवढीच; मला हे हरण िशजवायला भाजायला िव�तव पेटवन ू
�ा ! भांडं �ा एक.’

ती हसन �हणाली- 'मला आजी �हटलंस ना एकदम? तर चल आजी�या ू
घरी. हरणाच ंसरखे अ�न बनवन खाऊ आपण. मसाले घालीन मी छान छान, ु ू
येतोस ? ’

चालन चालन दमला बापडा. �याने धन�याने एक हरण मारले होते. ते ू ू ु
िशजवन खावे �हणन वाटत होते. पण कसे? जवळ चकमक नाही िव�तव ू ू
पेटवायला, क� भांडेपण नाही. एका मोड�या दवेळात तो बसला िचतेंत. �या 
भर�या र�नभांडारा�या घरातन �यानं एक दमडीही उचलली न�हती हेच ू
िवशेष. पापाचा पैसा नकोच आप�याला. हे सरखे धन�य तर आहे मदतीला ?ु ु

�याने पािहले, धन�यभा�यावर नावे होती खरी नैचीची. अन ही तर �याची ्ु
बायकोच. �याने सारी हिकगत ितला सांिगतली व नव� याची शेवटी आठवण 

तो �या भयानक जागेपासन दर पळत सटला, दर दर गेला.ू ुू ू ू

'चल ! ’
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गाव�मख �हणाले, 'आपले नाव काय शेठजी ? ते को�न ठेव आ�ही ु ू
दवेळा�या िच� यावर.’

'ठीक. आपण १५ िदवस येथे रहावे. पधंरा िदवसात हे काम पर ेहोईल. ु
गावकरीही दवेाच ंकाम �हट�यावर �वतः होऊन मदतीचा हात दऊे लागतात. 
हे पैसे प�कळ आहेत. सार ंहोईल यात’ु

’जाऊया. चल िम�ा,’ ते जाऊ लागले. िम� रानाचा मािहतगार. भक लागली ू
क�, चटकन कठनतरी फळे पाडन आणी. नारळा�या बे�यातन पाणी आणी. गद� ् ु ू ू ू

’बधं, हे धन��य खच� करा, मला वाटतं यातन मत�ची सव� द��ती होईल व ू ू ू ु
दऊेळही ठीक होईल, ��य यातन उरलेच तर दवेाचा द�ेहारा पण नवा �या ू
क�न. अहो, जो दवे आप�याला सा� या सखसोई दतेो, �याची मत� अशी का ु ू
बर ं दीनवाणी ठेवता ? तसचं ��य उरले तर मत�च ं आसनही नव ं कराव.ं ू
दवेळाला रगं यात बसेल तर ज�र �ावा. माझी नाणी सवणा�ची आहेत. ते�हा ु
जमेल.’

मग तो िनघाला. एका गरीब िदसणारा माणस येत होता. तो �हणाला, 'नवे ू
िदसता िम� या भागात ? मी इथला मािहतगार आहे. जाऊ या सोबती 
सोबतीनं?’

मलगा जेवन दर िनघाला. लांब अर�यात एक दऊेळ लागलं. लाकडी मत� ु ू ूू
फटक� तटक� झालेली, मत�च ंछोटे दऊेळ ढासळलेलं, द�ेहारा भोके पडलेला ु ु ू
मोडका ! �याला वाईट वाटलं. तो शेजार�या गावी गेला व गाव�मखांपढे ते ु ु
वाटखचा�चे सगळे पैसे ओतन �हणाला --ू

�हणन ते धन�यबाण ितला ब�ीसच दऊेन टाकले. ितचेच होते ना ते? पण मग ू ु
�या बाईनेही न ऐकता �याला वाटखचा�ला �हणन प�कळच पैसे िदले.ू ु

'�याची काय ज�री ? ’ एक सामा�य मन�य अस ंवाट�यास खोदा !ु

पधंरवडयात मत� खरचे द��त झाली. ितला घासन पसन नवा रगं िदला ् ू ू ु ूु
गेला. �या मत�चे डोळे �या�याकडे बघन हसताहेत अस ं �याला वाटलं. ू ू
चौथराही छान झाला. दऊेळी द��त झाले होते, कसे टमदार िदसत होते.ुु
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रान लागले क�, तो बरोबर पायवाट सांगे. रमतरमत ते दोघे िम� चाललेले. तोवर 
पाठीमागन कक� श आरोळी व धपाधप पावले ऐक आली. पहातो तर काय ू ू
रा�सीण मळ �पात धावत पाठीस लागली आहे. ती ओरडत होती - कारटया ्ू
तला एवढं पोसलं, लसलशीत मांस खायला िमळाव ं�हणन. तर त मा�याच ु ु ु ू ू
व�त चो�न पळवतोस ? ती जवळ आली तशी सोबती �हणाला,ू

'ते मग. आधी च�ड फेक जोरात मागे !’ ू

'ते कळलेच आता. चला, हा बघ राजवाडा आलाच ! ’

’अर े! त�याजवळचा एक च�ड मागे फेक ! बघतोस काय?’ु ू
आ ? याला कसे कळले ? �याने िवचारले, ’त कोण?’ँ ू

�याने च�ड जोरात मागे फेकला तर मोठाले पव�त उ�प�न झाले रा�सी�या ू
वाटेत ! ते ओलांडन आली ती दाढा करकर वाजवीत. तर दसरा च�ड फेकला ू ूु
याने, ते�हा घनदाट जगंल उ�प�न झाले �या�या व ित�यामधे. तेही ओलांडन ू
बया आलीच क�. तर मग शेवटचा च�ड याने फेकला तर �या जगंलात फार मोठा ू
वणवा लागला. चह�कडे आगी�या �वाळा ! �यात सापडन रा�सीण मरण ू
पावली !

मग ते एका सदंर राजधानीजवळ आले. राजप�ाने िवचारले, ’त कोण ते ु ु ू
अजनही सांिगतलं नाहीस बर ंका !’ू

तो माणस हसला न �हणाला, 'सांगतो लवकरच. वेळ आलीच आहे ते ्ू
सांगायची. पण आधी तला येथ�या राजाकडे नेतो मी.’ु

'पण कशासाठी ? राजा कोण आहे इथे ? ’

राजा दःिखत मनाने बसला होता. �यासमोर हे दोघे उभे रािहले. राजा ु
ताडकन उठन उभा रािहला. राजप�ाला बघन �हणाला,् ू ु ू

'दद�वाने मी कोणाचा मलगा ते मला माहीत नाही महाराज. मी पा�यातन ु ूु
वाहात आले�या अडंयातन ज�मलो व पाळलं मला एका रा�सणीनं ! ते�हा ् ू

‘अर�ेया ! हे तर �प मा�या �पराणीचेच थेट ! अगदी त�सेच नाकडोळे, वा! 
बाळ, कोणाचा मलगा त ?ु ू
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एकदम तो �याचा सवगंडी �हणाला, ‘तेच सांगायला आलो आहे राजा ! 
अठरा वषा�पव� �पाराणी�या पोटी एक अडें झाले �यातन उ�प�न झालेला हा ू ू
तझाच प� आहे व रा�सणी�या घरी वाढनही अितशय स�णी परोपकारी असा ु ु ू ु
�ाचा �वभाव आहे. ई�राची लीला होती. ते अडें �हणजे �पाराणीचा काहीएक 
अ�याय न�हता �यात. तर आता ितला बोलाव व हा अतंरलेला प� �वीकार ु
करा आपण.’

'पण त�ही कोण ? हे सगळं त�हाला कस ंमाहीत ? ’ु ु

पहाता पहाता आवाज थांबला व मत�ही अ��य झाली. राजाने धाव घेऊन ू
प�ाला पोटाशी धरले व �हटले, ’बाळ ! त मा�यासारखा अिवचारी व अिततापट ु ू
नाहीस, तर त�या आईसारखा िवचारी व स�णी आहेस याची मला ध�यता ु ु
वाटते ! चल, त�या आईकडे जाऊ या. मला ितची �मा मागायची आहे ! आिण ु
तझ ंनावही मी आता अठरा वषा�नी ठेवणार आहे. गणवतंकमार ! तसेच आहा ु ु ु
त�ही यवराज ! ’ु ु

(मालती दांडेकर : अितपव��या प�रकथा)ू

’'मी कोण ? बघा, राजप�ा तही बघ !’ तो मन�य अ��य झाला, �या�याजागी ु ु ु
ती रगंवलेली सदंर मत� िदसली व श�द आले - 'या राजप�ाने �या पडझड ु ू ु
झाले�या �ितमेची सरखे द��ती करवली, ती माझीच मत� होती. मीच तो ु ूु
तेथला दवे. याने सहज जाता जाता �या मत�ची दद�शा बघन जवळचे सगळे ��य ू ूु
दऊेन मत�, आसन द��त केले. इतकेच नाही तर पडके दऊेळही छान केले. ू ु
मला ही व�ी फार आवडली याची; �हणन मी �याचा िम� झालो. मानव�प ृ ू
घेऊन अन तमची �याची भेट करवली. चांगलपणाचे दवेही चांगलेच ब�ीस दतेो ् ु
सखी �हा !ु

काय सांग ?’ तो उदासपणे �हणाला.ू
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एक होता राजा. �याच ंरा�य लहान होतं; पण मन मोठं होतं. �यामळं तो ु
सखी होता, आिण �याची �जाही सखी होती.ु ु

एकदा तो िफ रत-िफ रत एका ज�ेत जाऊन पोचला. ितथं �याला एक त�ण 
िदसला. �या�या हातात सफरचदंा�या झाडाची एक फांदी होती आिण �या 
फांदीला सात सफरचदं लागली होती. राजाला मोठी गमंत वाटली. �यानं �या 
त�णाला िवचारलं, ‘काय र ेभाऊ, ही सफरचदं िवकायची आहेत कां ? ‘

राजा �हणाला, ‘वाः हे तर आणखीनच छान ! ‘

त�ण �हणाला, ‘�या भानगडीत पड नका. मी मागेन ते दणे ंत�हाला होणार ू ु

त�ण �हणाला, ‘लायक माणस भेटला तर िवकायची आहेत ! ‘ू

त�ण �हणाला, ‘पण या सफरचंदंात एक उणीव आहे �यां�या या दणे�या 
�यां�या मालकाला मा� उपयोगी पडत नाहीत. फ� �याला सगं ीताचा आनंद 
घेता येतो.

(आयल�डची लोककथा)

7.22 gaaNaara_ safrca/d[

त�ण �हणाला, ‘या सफरचंदंात एक गण आहे. जो याच ंसगंीत ऐकतो तो जर ु
आजारी असेल तर बरा होतो, जखमी झाला असेल तर �याची जखम भ�न 
येते; आिण अपगं असेल तर तो धडधाकट होतो; दःखी असेल तर तो आपलं ु
दःख िवसरतो. ‘ु

‘काही हरकत नाही. दस� यांची दःखं तरी दर होतील ! भाऊ, मला ही हवीत. ु ु ू
काय घेणार �याच ं? ‘

‘हे बघा, अस ंआहे क� ही आहेत गाणारी सफरचदं.ं हलिवली क� गाऊ 
लागतात, अस ं�हणन �यानं ती फांदी हलिवली; �याबरोबर �या सफरचदंातन ू ू
सदंर मधर सगंीताचे सर िनघ लागले. ते ऐकन राजा खष झाला. �हणाला, ‘वा, ु ु ू ू ू ू
काय सदंर सर आहेत ! ‘ु ू
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राजानं �याला आप�या वाडयात नेलं. ितथं राणीला अन आप�या लहान ् ्
कमाराला आिण कमारीला बोलावलं आिण �यांना झालेली हिकगत सांगन �ा ु ु ू
त�णाबरोबर जायला सांिगतलं. राणी�या अन कमार-कमारी�या डो�यांत ् ु ु
पाणी आलं. ते दःखानं रड लागले. ते�हा राजानं �यां�या डो�यावर ती गाणा� या ूु
सफ रचदंाची फांदी हलवली. �याबरोबर �यातन अ�यतं सरखे सगंीत बाहेर पड ू ु ू
लागलं आिण ते ऐकता ऐकता राणी अन मलं आपलं दःख पण� िवस�न गेली. ते ् ु ूु
आपला महाल सोडन, राजाला सोडन �या त�णाबरोबर चाल लागले.ू ू ू

नाही ! ‘
राजा �हणाला, ‘कां ? मी अव�य दईेन. काय मागशील ते दईेन. दस� यांची ु

दःखं , दोष जर असे यांनी दर होत असले तर �यांची िकंमत �ायला मी माघार ु ू
घेणार नाही ! ‘

हे ऐकन राजाला आप�या डो�यावर कणी घण घातला अस ंझालं, �याला ू ु
वाटलं होतं, हा मागन-मागन काय मागेल ? धन-सपं�ी मागेल, जमीन-जहागीर ू ू
मागेल; पण यानं तर राजाचा जण �ाणच मािगतला !ू

दःखानं राजा जिमनीवर कोसळला; पण �याच ं दःख काही गाणा� या ु ु
सफरचदंाकडन दर झालं नाही. असे िदवस चालले. राजा �या फांदीचा उपयोग ू ू

राजा �हणाला, ‘अर,े पण दस� यांना तरी लाभ होईल ! ते�हा बोल आता तझी ुु
िकंमत ? ‘

त�ण �हणाला, ‘तर मग यांची िकंमत �हणन- तो बोलता बोलता थांबला. ू
�हणाला, उगाच कशाला �या भरीला पडता ? त�हाला �वतःला काही याचा ु
लाभ होणार नाही; आिण दःख मा� ओढवन �याल.ूु

त�ण �हणाला, ‘तमची राणी अन तमचा कमार अन कमारी मला �याबदली ् ्ु ु ु ु
�ा ! ‘

राजाला पराका�ेच ंदःख झालं; पण आता तो वचनानं बांधला होता. मनात ु
अितशय वेदना होत असतानास�ा �या दाबन टाकन तो �हणाला, ‘ठीक आहे, ु ू ू
घेऊन जा !
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राजा िनघाला. �यानं नगर सोडलं. रा�याची सीमा ओलांडली, तेवढयात ्
अचानक ध�यानं चारी िदशा अधंक झा�या, कणीकडच ंकाही िदसेनास ंझालं; ु ु ु
तरी राजा थांबला नाही. भक नाही, तहान नाही, िवसावा नाही; धकं भरलेलं ू ु
असो क� वावटळ सटलेली असो , आता थांबायच ंनाही. तो माहीत नसले�या ु
वाटेनं पढं-पढं चाल लागला. धकं पार करीत तो बाहेर आला, ते�हा �याला एक ु ु ू ु
मो�ं मैदान लागलं. ितथं काही माणस ंएका घराच ंछ�पर झाक�त होती- कौलांनी 
नाही; पखंांनी !

राजाला आ�य� वाटलं. छ�पर झाकता झाकताना पखं कमी पडले. आता 
काय करायच ं?

राजा �हणाला, ‘छ�परावर कौलं घातली तर ? ‘

आता आप�या रा�यात�या दःखी, अपगं, आजारी माणसां�या बाबतीत क� ु
लागला. दःखी होते ते दःख िवस� लागले, आजारी होते ते बर ेझाले, अपगं होते ु ु
ते धड झाले. पण राजा मा� �वतःच ंदःख िवस� शकत न�हता. िदवस� िदवस ते ु
वाढतच जात होते. आता �याला खाण-ंिपणहंी नकोस ं वाटायला लागले. 
िजकडं-ितकडं �याला आपली ि�य राणी अन मलं िदस लागली. भर�या ् ु ू
ताटाव�न तो न जेवता उठ लागला. अस ंएक वष� िनघन गेलं. ‘आता नाही मला ू ू
राहवत. माझी राणी अन कमार-कमारी यांच ंकाय झालं हे कळ�यावाचन मला ् ु ु ू
चैन पडणार नाही. मला �यांना शोघन काढलंच पािहजे. अस ं �हणन राजा ू ू
आप�या रा�याचा कारभार �धानाकडे सोपवन एकटाच बाहेर पडला.ू

‘चला, आणखी घेऊन येऊ या. छ�पर तर पखंांनीच झाकायच ं! ‘

माणस ं�हणाली, ‘ते तर आमच ंगिपत आहे. ते आ�ही कणालाही सांगणार ु ु
नाही ! ‘

राजानं िवचारलं, ‘कोण�या प�यांचे हे पखं आहेत ? ‘
सगळे �हणाला, ‘काय कौलं ? शी, आ�ही पखंानीच ते झाकणार ! ‘

अस ं�हणन ती माणस ंपखं आणायला घोडयावर �वार होऊन लगोलग ्ू
िनघन गेली. राजा �यां�या परत ये�याची वाटत पाहत ितथंच उभा रािहला. ू
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राजा आता पढं िनघाला. वाटेत एक मलगा भेटला. जगंलातन एक वाळलेली ु ु ू
काटक� आणन �यानं एका शेकोटीत ती टाकली; आिण दसरी काटक� ू ु
आण�याक�रता तो परत जगंलात गेला, थोडया वेळात दसरी काटक� �यानं ् ु
आणली; तर तेवढयात पिहली टाकलेली काटक� जळन खाक झाली होती. ही ् ू
दसरी काटक� �या शेकोटीत टाकन तो ितसरी आणायला परत जगंलात गेला. ूु
ितसरी काटक� घेऊन तो येतो, तेवढयात दसरी काटक� जळन गेली होती.् ूु

राजा �हणाला, ‘अर,े मग शेकायला त बसत का नाहीस ? ‘ू

राजानं िवचारलं, ‘त हे काय करतो आहेस ? ‘ू

मलगा �हणाला, ‘शेकोटी चांगली पेटली तर पािहजे, �हणजे बसेन. ु
�याक�रता तर काटक� आणायला मी जातो आहे. ‘अस ं�हणन तो िफ�न ू
जगंलात काटक� आणायला पळत गेला.

राजा आ�या�नं हे ��य पाहत रािहला. �याला वाटलं, न�क� यात काही तरी 
रह�य आहे, पण िवचारायच ंकणाला ? ितथं तर कणीच न�हतं.ु ु

माणस ं �हणाली, ‘पखं उडन गेली ? हरकत नाही. पण छ�पर आ�ही ू
पखंांनीच झाकणार ; कौलांनी नाही. नाही �हणजे नाही, नाही, नाही ! 

इत�यात जोराचा वारा सटला आिण छपरावर झाकलेले पखं उडन ु ू
वा� याबरोबर कठ�या कठं गेले होते. माणस ंपरत आली तर पखं नाहीसे झाले ु ु
होते अन छ�पर उघडं पडलं होतं.्

तो �हणाला, ‘िदसत नाही त�हाला ? थंडी िकती पडली आहे, �यासाठी ु
शेकोटी करीत आहे.’

ितथन राजा पढं चालला. ते�हा एके िठकाणी �याला तीन िविहरी िदस�या. ू ु
��येक िविहरीवर माणसाच ंमो�या आकाराच ंडोकं कोरलेलं होतं. पिह�या ्
डो�या�या त�डात पा�याची एक धार पडत होती; आिण त�डातन दोन धारा ू
बाहेर पडत हो�या. दस� या डो�या�या त�डात दोन धारा पडत हो�या आिण ु
त�डातन एक धार बाहेर पडत होती. ितस� या डो�या�या त�डात तीन धारा ू
पडत हो�या आिण त�डातन एकही धार बाहेर पडत न�हती.ू
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घरधनी �हणाला,‘ठीक आहे, मी सांगतो. मा�यापाशी घरात इतकंच धा�य 
आहे. बघा, यातला एक दाणा मी मा�यापाशी ठेवन घेतो. टोपलीतले बाक�चे ू
दाणे दळले जातील आिण �यांची पोळी बनन ती खा�ली जाईल. ते�हा हा दाणा ू

घर-धनी �हणाला, ‘हे काय िवचाराव ं? आपण आमचे अितिथदवे आहात. 
अितथीचा स�कार करण ंहा गह�थाचा धम� आहे. ‘ृ

राजा �हणाला, ‘हे गह� आहेत, याच ंकाय करायच,ं अन कस ंकरायच ंते काही ्
मला माहीत नाही. बाई �हणाली, ‘ते मी सांगते. हे दाणे दळन �याच ं पीठ ू
करायच,ं िपठाची किणक मळायची. अन ित�या पो�या बनवाय�या. एक एक ्
पोळी भाजायची अन मग... खायची ! हे शेवटच ंकाम तरी येतं ना ? ‘्

राजा हसन �हणाला, ‘हां, ते मा� येतंय.‘्ू
गह�थ �हणाला, ‘तर मग दसरी कामं मी त�हाला िशकिवतो. धा�यातन ृ ु ूु

पो�या बनवाय�या, �या�या तीन पाय� या आहेत. एक खरी-खरी गो� दसरी ु
त�ही सांिगतलीत क� पिहली पायरी सर; �हणजे ग�हाच ं-पीठ तयार होईल. ु
दसरी एक खरी गो� सांिगतलीत क� िपठा�या पो�या होतील; आिण ितसरी एक ु
खरी गो� सांिगतलीत क� पो�या भाजन तयार होतील. बोला, एवढं करता ू
येईल क� नाही. ‘

राजानं नम�कार क�न िवचारलं, ‘आज�या रा�ीपरता मला इथं आसरा ु
िमळेल कां ? ‘

राजा पढं चालला. चालता चालता एक मोकळं पटांगण लागलं. �यात ु
मधोमध एक घर होतं. राजा थकन गेला होता. �यानं �या घरात जाऊन आसरा ू
मागावा असा िवचार केला. �यानं दार खडखडावलं. एक बाई आिण एक प�ष ु
यांनी दार उघडलं आिण राजाच ं�वागत केलं.

राजा �हणाला, ‘पिहली खरी गो� त�ही सांगा. ‘ु

इत�यात घरधनीण एका टोपलीत गह� भ�न घेऊन आली. ितनं टोपली 
राजापढं ठेवली, ते�हा घरधनी �हणाला, ‘धा�य तयार आहे. आपण आनंदानं ु
�वैपाक क�न जेवण करा.’
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एवढं तो �हणतो आहे, तेवढयात �या पो�या भाजन तयार झा�या हो�या. ् ू
घरधनी �हणाला, ‘चला तर, आता आपण जेवन घेऊ यां.’ू

राजा �हणाला, ‘तरी माझ ंमन होत नाही.’

मी परत टोपलीत टाक�न, ते�हा टोपली िफ�न दा�यांनी भ�न जाईल. ही 
मा�या अनभवाची खरी गो� आहे ! ‘ु

बाई �हणाली, ‘अितथीनं �हट�यावर �याला नाही कोण �हणेल ? ऐका तर 
मग माझी खरी गो�. मा�यापाशी सात गायी आहेत. �यांच ं दध रोज सात ू
बाद�या भरतील इतकं िनघतं. मी दध सगळं झाडाला घालते पण मी एकाही ू
गायीची धार काढीत नाही. मोटेतलं पाणी जस ंशेताला जातं तशा दधा�या धारा ु
आपोआप झाडाला जाऊन पोचतात. मा�या अनभवाची ही खरी गो� आहे. ‘ु

तर- ‘राजाला पढे बोलवलं नाही, �याचा गळा भ�न आला.’ु

गह�थ �हणाला, ‘सोबत आ�ही दोघ ंआहोत ना !’ृ

हे तो बोलताच टोपलीत�या दा�यांच ंपीठ झालेलं �याला िदसलं. आता 
राजा बाईकडे वळला आिण �हणाला, ‘दसरी खरी गो� त�ही सांगा.‘ुु

राजाला िदसलं- कणक��या पो�या तयार झा�या हो�या.
आता राजाची पाळी आली. तो �हणाला, ‘बरोबर बारा मिह�यांपव� एक ू

त�ण ज�ेत सात सफरचदं िवकायला आला होता. मी �यानं मािगत�या 
िकंमतीला �याची गाणारी सफरचदं खरदेी केली होती. तो ती घेवन गेला. �याला ू
शोधायला मी बाहेर पडलो आहे. मा�या अगंाची सालटी ल�ब लागली तरी मी ू
आता �व�थ राहणार नाही. मा�या अनभवाची ही खरी गो� आहे.’ु

हे श�द ऐकताच राजा�या डो�यांत पाणी आलं. �याला राणीची न  मला-् ु
मलीची आठवण होऊन �याच ंमन तडफड लागलं होतं, �यांना सोडन तो कधी ु ू ू
समाधानानं जेवला न�हता. तो उदास �वरानं �हणाला, ‘एकटयानं जेवण मला ्
जमायच ंनाही. मला माफ करा !’

गह�थ �हणाला, ‘आणखी ितघांना सोबतीला बोलावलं तर ?’ृ

इत�यात आतला एक दरवाजा उघडला आिण तीनजण ंबाहेर येऊन उभी 
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आता राजाच ंल� �या घरध� याकडं गेलं, तर तो गाणारी सफरचदं ंघेऊन 
येणारा त�णच ितथं उभा होता आिण मंद-मंद धावत होता. राजा आ�या�नं 
�या�याकडं बघत रािहला.

राजा �हणाला, ‘दसरी एक गो� मला िदसली. एक मलगा काटक� पेटवन ु ूु
शेकोटी करीत होता, ती पेटवन तो लगेच दसरी काटक� आणायला जगंलात ू ु
जात होता. ती दसरी काटक� घेऊन येईपय�त ही पिहली काटक� जळन राख ूु
होऊन जात होती, ते�हा तो दसरी काटक� पेटवन पनः जगंलात ितसरी काटक� ू ुु
आणायला जात होता. अशी तो शेकोटी करीत होता; पण �याला काही 

‘राणी ! माझा कमार, कमारी ! ‘ अस ंओरडत राजा एकदम धावत जाऊन ु ु
ितघांना भेटला. �या�या आनंदाला पारावार रािहला नाही. 

त�ण �हणाला, ‘राजा, मी परीचा मलगा आहे. मीच तला गाणारी सफरचदं ंु ु
िदली. मला तला इकडं बोलवायच ं होतं - मा�या प�रलोकात. बोल, तला ु ु
आणखी काही समजन �यायच ं आहे ? ‘ू

राजा �हणाला, ‘ मी इकडं येत असताना वाटेत मी दोन-तीन अद भत गो�ी ् ु
बिघत�या, �याच ंरह�य मला समजन �यायच ं आहे. �थम मी पािहलं, क� ू
िक�येक माणस ंघराच ंछ�पर कौलांनी न झाकता पखंांनी झाकत होती. पखं 
अपरी पडली �हणन ती आणखी पखंं आणायला धावत गेली; पण येऊन ु ू
बघतात तर छपरावर पसरलेली पखंं उडन गेली होती. तरी ती पखंांनीच छ�पर ू
झाकायचा ह� धरीत होती. हे काय ? ‘ 

रािहली.

प�रकमार �हणाला, ‘जगात जे लोक पैशा�या मागे धावतात आिण पैसा ु
कमाव�यासाठी आकाशपाताळ एक करतात - ते पखंांनी छ�पर झाकणा� या या 
लोकांसारखे होत. �यांनी िकतीही पखंं गोळा केली तरी ती नेहमी कमीच 
पडणार; आिण अिधक पखं आण�यासाठी ते धावत राहणार. �यांची गरज 
कधीच सरायची नाही आिण सतंोषाच ं �यांच ंछ�पर कधीच झाकलं जायच ं
नाही!’
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(भाऊ धमा�िधकारी : दशेोदशेी�या लोककथा)

शेकायला िमळत न�हतं. याचा अथ� काय ?’
प�रकमार �हणाला, ‘राजा, �वाथ� माणस आपला �वाथ� साध�याक�रता ु ू

िकतीही जळण गोळा करीत रािहला तरी �याची शेकोटी �याला ऊब कधीच दते 
नाही. तो आडवाटेलाच जातो, �याची फसगत होत राहते ! �या�या आशेतच 
�याची िनराशा दडलेली असते हे �याला कळत नाही ! ‘

राजा �हणाला, ‘ितसरी गो�, वाटंनं येताना मी तीन िविहरी पािह�या. ित�ही 
िविहरीवर माणसाच ंडोकं कोरलेलं होतं. एका डो�या�या त�डात पा�याची एक 
धार पडत होती आिण त�डातन दोन धारा बाहेर पडत हो�या. दस� या ू ु
डो�या�या त�डात दोन धारा पडत हो�या; पण बाहेर एकच धार पडत होती. 
आिण ितस� या डो�या�या त�डात तीन धारा पडत हो�या; पण एकही धार बाहेर 
पडत न�हती. हे काय ? ‘

प�रकमार �हणाला, ‘हे डो�याच ं िच� ��येक माणसानं सतत आप�या ु
डोळयापढं ठेव�यासारखं आहे. तीन �कार�या डो�यां�माणे तीन त� हेची ु
माणस ंया जगात आहेत. िवहीर �हणजे मानव-समाज. पिह�या �कारची माणस ं
समाजापासन जेवढं घेतात �या�या द�पट ते समाजाला दतेात, दस� या ू ु ु
�कारची माणस ंजेवढं दतेात �या�या द�पट घेतात; आिण ितस� या �कारची ु
माणस ंफ� घेतच राहतात,दते काहीच नाहीत ! फ� ग�म करायच ंएवढेच ्
�यांना माहीत असतं.

ही सारी रह�य ंऐकन राजाला फार आनंद झाला. रा�ी भोजन क�न सगळे ू
झोपले. सकाळी झोप सपंताच राजा उठन बघतो तो, �याची राणी आिण कमार-ू ु
कमारी सगळे आप�या महालातच आहेत ! ु
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7.23 naagaraNaa_caa maukuo7.23 naagaraNaa_caa maukuo7.23 naagaraNaa_caa maukuo
(ि�व�झल�डची लोककथा)

एक होता राजा. �याला एकलती एक मलगीच होती. �या मलीला �यानं खप ु ु ु ू
कोडकौतक क�न वाढिवलं होतं. एकदा राजा राजकमारीला बरोबर घेऊन ु ु
िफरायला बाहेर पडला. िफरता-िफरता एके िठकाणी �यांना लोकांची गद� 
जमलेली िदसली. राजा आिण राजकमारी दोघेही �या गद�त घसले. बघतात तर ु ु
एक गा�डीण नागाला खेळवीत होती. एकदा नागाची बांगडी क�न ती हातात 
घाली, तर एकदा कंठीसारखी �या�या ग�यात घाली. राजा आिण राजक�या 
पढं होऊन हे खेळ पाहत होते. सापाला अस ं हातात खेळिवताना बघन ु ू
राजक�येला िकळस आली. ती एकदम बोलली, ‘ईऽऽ, कसलं घाणेरडं जनावर!’

हे श�द गा�िडणी�या कानावर पडले. ती दर होती. ितनं डोळे वटा�न ू
राजकमारीकडे पािहलं. मग नागाचे खप लाड क�न �या�या फणीवर त�ड ु ू
टेकन �याचा पापा घेतला. हे बघन तर राजकमारीला राहवलंच नाही. ती एकदम ू ू ु
ओरडली, ‘शीः शीः !’

गा�डणीचा चेहरा एकदम बदलला. ितनं डा�या हातानं नागाला आप�या 
डो�यावर मकटासारखं ठेवलं, उज�या हातानं बगलेतली जादची कांडी काढली ु ु ू
आिण राजक�ये�या पढे येऊन ित�या त�डाव�न ती तीन वेळा गोल गोल िफ ु
रवन �हटलं, ‘पोरी,मा�या नागाचा शीः शीः �हणन अपमान करतेस ? तर घे, ू ू
आ�ा लगेच त नागीण हो !’ू

राजा घाब�न ‘अर ेअर’े �हणन पढं सरकतोय एवढयात राजक�या नागीण ् ्ू ु
होऊन जिमनीवर सरपट लागली. ितला अितशय प�ाताप झाला असावा अस ंू
ित�या डो�यांव�न िदसत होतं. केिवलवा�या नजरनंे ती आप�या बापाकडं 
पाहत होती. राजाला भयकंर राग आला. �यानं कमरलेा असले�या �यानातन ू
तलवार उपसली. ‘अग द�,े’ अस ं �हणत तो ितला मारायला धावला. पण ु
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तरी राजा ित�यापढे वाकन गयावया करीत रािहला. ते�हा गा�डीण ु ू
�हणाली, ‘राजा, मी शाप काही परत घेऊ शकत नाही; पण तझी मलगी ु ु
राजमहालात वाढली आहे, तर ितला मी नागलोकाची राणी बनवीन. राणी 
झा�यामळं ती सखानं नागलोकात राहील. एवढं मी क� शकते.’ु ु

राजा आता गा�िडणीपढे गयावया क� लागला, जमलेले लोक सार ंपाहत ु
होते. राजा�या डो�यांत पाणी आलं. तो �हणाला, ‘ मा�या मल�कडन अपराध ु ू
झाला, मी �याची माफ� मागतो. मला माझी एकलती एक मलगी परत द े! ‘ु ु

राजा ऐकत रािहला. गा�डीण पढं �हणाली, ‘नागराणी�या डोक�वर राहील ु
एवढा लहानसा श� सो�याचा मकट बनवन त घेऊन ये. आजपासन चौ�या ु ु ु ू ू ू
िदवशी याच वेळेला मी तला इथं भेटेन. ते�हा तो मकट त मला द.े तो मी त�या ु ु ु ू ु
मलीकडं पोचवीन. मा� ल�ात ठेव, मकटाच ंसोनं श� बावनकशी असलं ु ु ु ु

गा�िडणीनं पनः आपली कांडी उंच क�न राजा�या त�डापढं उभी धरली. ु ु
ताबडतोब राजाचा हात खाल�या खालीच रािहला अन �याचे श�द त�डात�या ्
त�डातच रािहले.

राजाला आता आपण िकती दबळे आहोत याची जाणीव झाली. गा�डीण ु
�हणाली, ‘राजा, मी तला ओळखलं. त राजा आहेस; पण राजस�ा �हणजेच ु ू
जगात सव� काही अस ंसमज नकोस. जगात सगळंच राजा�या इ�छे�माण ंू
घडाव ं असा कायदा नाही.मलीला लाडात वाढवन दस� याचा ितर�कार ु ू ु
करायला िशकवलंस, दसर ंकाय केलंस ? ‘ु

गा�िडणीनं आपली जादची कांडी नािगणी�या शेपटीला लावली आिण ू
ह�कम केला, ‘चल चाल लाग इथन. बापा�या कोडकौतकात नाही राह� दणेार मी ू ू ू ु
तला. नािगणीच ं�प आलंय तर नािगणीच ंसख-दःख भोग, �हणजे तला अभागी ्ु ु ुु
जीवांशी कस ंवागाव ंते समजेल ! ‘

सर�सर� करीत नागीण िनघन गेली. कठं गेली कणालाच कळलं नाही.ू ु ु

गा�डीण �हणाली, ‘ मलीला मी नागीण केलं असलं तरी मी काही ई�र नाही. ु
मी शाप दऊे शकते; पण तो माग ंघे�याची मला श�� नाही ! ‘
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मकट राजक�येकडं पोचता झाला. ित�या डो�यावर तो ठेवताच जण तो ु ु ू
ित�या अगंचाच अस�यासारखा बसला. राजकमारी नागराणी झाली.ु

चौ�या िदवशी राजा तो मकट घेऊन ठरले�या वेळी ठरले�या जागी गेला. ु ु
गा�डीण तेथे हजरच होती. राजानं मकट ित�या हाती िदला आिण डो�यांत ु ु
पाणी आणन �हणाला, ‘ मा�या मलीवर दया करा ! ‘ू ु

हळळळ �या �दशेात�या लोकांत बोलवा होऊ लागला क�, एक नागीण रोज ू ू
पव�तावर�या सरोवरात येऊन अघंोळ करते, ित�या डो�यावर चकचक 
करणारा सो�याचा मकट असतो, अघंोळ करताना तो मकट ती खडकावर ु ु ु ु
काढन ठेवते. अन अघंोळ झा�यावर घालन िनघन जाते.्ू ू ू

पािहजे. तो मकट राणी�या डो�यावरच राह�न िझजत जाईल. तो सगळा ु ु
िझजेपय�त तझी मलगी नागीण राहील. ‘ु ु

गा�डीण �हणाली, ‘सोनं िजतकं श� असेल, ितत�या लवकर ते िझजेल ु
िकंवा दसर ं�हणजे कोणी �या मकटाचा शेवटचा मालक होईल आिण नरकात ु ुु
जाईल. ते�हा नािगणी�या �पातन त�या मलीची सटका होईल ! ‘ एवढं सांगन ू ु ु ु ू
आिण ‘आजपासन चौ�या िदवशी याच वेळी इथं‘ अशी आठवण दऊेन गा�डीण ू
आप�या नागाला घेऊन िनघन गेली.ू

नागराणीला सरोवरात जाऊन आघंोळ कर�याची सवय. अघंोळ कराय�या 
वेळी ती तो मकट डो�याव�न काढन काठावर�या खडकावर ठेवी आिण मग ु ु ू
सरोवरात उतर.े अघंोळ क�न बाहेर आली क� बेतानं ती आपलं डोकं मकटात ु ु
घाली क� मकट परत ित�या अगंचा झा�यासारखा डो�याला िचकटे.ु ु

राजानं राजमहालात येऊन ताबडतोब कारािगरांना बोलावन आणलं आिण ू
श� सो�याचा छोटासा मकट बनिव�याचा ह�कम केला. मकट तीन िदवसात ु ु ु ू ु ु
पािहजे अस ंसांिगतलं. कारागीर कामाला लागले. तीन िदवस पर ेहो�यापव�च ु ू
एक लहानसा सरखे मकट �यांनी बनवन आणला.ु ु ु ू

‘बापर े!’ राजा�या त�डन िकंकाळी िनघाली. ‘ही �हणजे यगायगांची गो� ू ु ु
झाली !’
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नागा�या मकटासबंधंी लोकात नाना त� हे�या अफवा पसरले�या हो�या. ु ु
कोणी �हणे, हा मकट धवन �याच ंपाणी �यालं तर मरणा�या दाढेतनस�ा ु ु ु ू ू ु
माणस परत येतो. कोणी �हणे, धा�या�या कोठीत हा मकट ठेवला तर �यातलं ू ु ु
धा�य सपंता सपंत नाही. कोणी �हणे, पैशा�या थैलीत जर हा मकट ठेवला तर ु ु
�यातले पैसे कधी कमीच होत नाहीत. मकट जरी एका�या हातन दस� या�या ु ु ू ु
हाती गेला तरी �या�या या िवल�ण श��त फ रक पडत नाही. पण जर का काही 
कारणानं मकटाचा नाश झाला, तर तो नाश होताना �या�या ता�यात तो ु ु
असेल, तो माणस सैताना�या पकडीत सापडतो; आिण सैताना�या पजंात ू
सापडलेला कधी सटच शकत नाही.ु ू

एकदा अस ंझालं क� �याच भागातला एक गरीब शेतकरी आप�या गाढवावर 
बसन जगंल पार क�न चालला होता. �याची वाट �या सरोवरा�या काठानंच ू
जात होती. गाढवावर बस�या बस�या तो इकडं ितकडं पाहत चालला 
असताना �याची नजर सरोवराजवळ�या एका का�या कळकळीत खडकावर ु ु
गेली. ितथं �याला झगमग-झगमग करीत असलेलं काही िदसलं. ते काय आहे हे 
पाहाव ं�हणन तो आप�या गाढवाव�न खाली उतरला आिण �या खडकाकडं ू
गेला. बघतो तो एक लहानसा सो�याचा मकट ! एकदम �याला लोकां�या ु ु
त�डची अफवा आठवली. न�क� हा �या नागराणीचाच मकट असला पािहजे.ु ु

काही वेळानं नागराणी अघंोळ क�न बाहेर येऊन बघते तर मकट कठं ु ु ु
आहे? मकट चोरीला गेला हे ल�ात येऊन ती ’मकट चोरीला गेला, चोराला ु ु ु ु
पकडा’ अस ंओरडली. �याबरोबर ितचे नोकर नाग होते ते चोराचा पाठलाग 
कर�यासाठी सळसळ करीत पळत सटले. ु

सापां�या गतीशी गाढवाची गती काय बरोबरी करणार ? थोडयाच वेळात ्
नागांनी गाढवाला गाठलं. गाढवा�या सभोवर �या लांब लांब नागांनी वेढा िदला. 

फार िवचार कर�याचा फरसत न�हती. �यानं तो मकट उचलला आिण ु ु ु
आप�या बडंी�या िखशात घातला. झरझर परत येऊन तो गाढवावर �वार 
झाला आिण गाढवाला �यानं टाच मा�न दौडिवलं.
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असा काही वेळ गेला. नागराणी�या सेवकांचा मोचा� लागलेलाच होता. 
एवढयात एक �हातारी हातातली काठी टेक�त टेक�त ितकडन चालली होती. ् ू
झाडाला िचकटलेले इतके साप आिण फांदीला ल�बकळता माणस हा तमाशा ू
बघन ितला आ�य� वाटलं. आप�या काठीनं क�डाळी करीत करीत आिण �यात ू
पाय टाक�त-टाक�त ती �या झाडा�या खोडापाशी येऊन उभी रािहली. 
झाडावर ल�बकळणा� या शेतक� याला नवल वाटत होतं क� या �हातारीला साप 
कसे चावत नाहीत ? सगळे ित�या क�डा�यापासन दर-दर राहत होते. खास ही ू ू ू
जादगारीण असली पािहजे.ु

एक झेप घेऊन शेतकरी झाडा�या वर�या भागावर गेला आिण एका फांदीला 
ध�न लटकत रािहला. �याला न�क� वाटलं क� आता हे नाग काही आप�याला 
सोडीत नाहीत. चावायला आले तर लाथेनं �यांना उडवायच ं अशा तयारीत तो 
रािहला. पण काय चम�कार ! नाग पायापाशी येत होते, फं फं क�न चढ पाहत ू ू ू
होते; पण �याला चावत न�हते. �यामळं �या�या िजवात काहीसा जीव आला, हा ु
चम�कार काय आहे हे �याला कळेना. तेवढयात �याची नजर झाडा�या ्
खोडां�या �या भागाला ध�न तो लटकत होता �या भागावर गेली. �या�या 
ल�ब�या पायाजवळच एका खोबणीत एक लाकडाची मत� बसिवलेली होती. ही ू
कोणा सतंप�षाची मत� असली पािहजे, �या�या प�याईमळेच हे नाग ु ू ु ु
आप�यापय�त पढं सरकत नाहीत, अस ं �याला िदसलं. खा�ी क�न ु
घे�याक�रता �यानं आपला पाय थोडा �या मत��या खाली केला तोच सगळे ू
नाग चाव�याक�रता धावन आले. �यानं चटकन पाय वर ओढन घेतला आिण ्ू ू
�या सतंप�षा�या आधारावर तो ल�बकळत रािहला.एका हातानं �यानं फांदी ु
पकडन धरली आिण दसरा हात सतंा�या मत��या पायावर ठेवला. या अव�थेत ू ूु
तो िकती काळ दम काढ शकणार होता ?ू

शेतकरी समजला, क� आता आपली घटका भरली. तो एकदम गाढवाव�न 
उतरला अन जवळ�याच ओका�या झाडावर सरसर चढला. �या�या मागोमाग ्
एक दोन न�हे , अकरा नाग झाडावर चढ लागले.ू
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राजाचा ह�कम होताच िशपायी जसे धावतात, तसे �या अकरा नागांपैक� चार ू
नाग झाडापासन दर होऊन पि�मेकडे गेले. मग �हातारीनं मं� �हणन ू ूू
पि�मेकडन पव�कडे रघेोटया ओढ�या आिण �हटलं, ‘एक, दोन, तीन,चार ! ्ू ू
नागांनी या वाटेनं जाव.ं चार नाग �या वाटेनं गेले. ‘

‘त�यापाशी नागराणीचा सो�याचा मकट आहे, तो मला द े! ‘ु ु ु

शेतकरी �हणाला, ‘तर मग, आजी, मला या नागांपासन वाचव ना ! ‘ू

त�ण शेतकरी �हणाला, ‘आजी, हे साप मा�या माग ंलागले आहेत. ‘

‘�यांच,ं आजी, मी काही केलं नाही; पण सरोवरापास�या खडकावर 
असलेला सो�याचा एक छोटासा मकट मी उचलन आणला. एवढंच मी केलं.‘ु ु ू

�हातारी �हणाली, ‘वाचवीन; पण एकाच अटीवर. ‘

‘जाऊ नको आजी, पण हे नाग तला कसे चावायला येत नाहीत, सांग ! ‘ु
हा �� ऐकन �हातारी उभी रािहली. हातात�या काठीनं आप�या भोवती ू

क�डाळं क�न ती �हणाली, ‘ मी हे क�डाळं केलंय ते बिघतलंस ? हे क�डाळं ्
ओलांडन आत यायची, नाग असो नाही तर नागाचा बाप असो, �याची छाती ू
�हायची नाही.अशीच जाद मा�यापाशी आहे ! ‘ ू

‘काय अट आहे सांग. ‘

�हातारीनं वर बिघतलं अन शेतक� याला िवचारलं, ‘काय र े पोरा, काय ्
मामला आहे ? ‘

‘साप माग ंलाग�यासारखं त �यांच ंकाय केलंस ? ‘ू

‘अर े�हणजे तो नागराणीचा मकट असला पािहजे. बर ंन�हे र ेबाबा, बर ंन�हे. ु ु
मी चालले.’

शेतक� यानं �णभर िवचार केला आिण �हणाला, ‘दतेो.‘अशी कबली ु
िद�यावर �हातारीनं आप�या हातातली काठी हवेत तीन वेळा जोरानं 
िफरिवली, तीन वेळा काही मं� �हटले, पव� िदशेकडन पि�मेकडे जिमनीवर रघेा ू ू
ओढ�या आिण बोलली, ‘एक,दोन,तीन,चार ! चार नागांनी या वाटेनं जायच ं! ‘

असेच मं� �हणन �हातारीनं दि�ण िदशेकडे रघेोटया काढ�या आिण ्ू
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असे सगळे नाग िनघन गे�यावर �हातारीनं शेतक� याला झाडाव�न खाली ू
उतरायला सांिगतलं. शेतकरी खाली आला अन त�काळ उ�रकेडे चाल ् ू
लागला. ितकडं �यानं आपलं गाढव उभ ंकेलं होतं. गाढवावर �यानं टांग मारली 
अन ते पळवीत नेलं. �हातारी माग ंओरडत रािहली.. ‘एक , सो�याचा मकट ् ु ु
टाक, सो�याचा मकट टाक ! ‘ु ु

�हटलं, ‘तीन नागांनी इकडं चालतं �हाव.ं उरलेले तीन नाग ितकडं िनघन गेले. ‘ू

शेतक� यानं ओरडन उ�र िदलं, ‘दतेो, ये, मा�या मागोमाग पळत ये. ‘ू
�हातारी ती, ती पळणार कशी ? ती आपली चालत-चालत �या�या मागोमाग 

गेली. शेतक� याच ंगाव आलं. तो गाढवाव�न उत�न सरळ आप�या घरात 
िशरला. थोडया वेळात �हातारीही ितथं आली. गाढवाव�न ितनं �याच ंघर ्
ओळखलं. शेतकरी �हणाला, ‘ये, आजी, हे तझचं घर आहे. आनंदानं रहा, खा, ु
पी,मजा कर ! ‘

�हातारीनं ओळखलं, क� ही आता आप�याला झलवायला पाहतो आहे. ु
‘काही हरकत नाही, मीपण बघन घेईन, ‘ ती मनाशी �हणाली. �हातारी ू
शेतक� या�या घरी रािहली.

शेतक� यानं नागराणीचा मकट कणाला नकळत आप�या धा�या�या कोठीत ु ु ु
ठेवला आिण तो समजला होता तसाच चम�कार घडला. कोठीतला गह� काढन ू
तो िवक�त होता आिण तरी गह� सपंत न�हता. िव��तन �या�या थैलीत पैसेच ू
पैसे भ�न गेले. तो �हातारीला ऐष आरामात ठेव लागला. ितच ंमन सांभाळ ू ू
लागला. ितनं पाणी मािगतलं तर यानं ितला दध �ाव.ं �या�या बायकोला आ�य� ू
वाटलं, क� या िभकारडया थेरडीची हा इतक� खशामत का करतोय ? याला वेड ् ु
बीड तर नाही लागलं ? एवढं या थेरडीत काय आहे ? ती आप�या नव� याला 
तस ंत�डावर �हण लागली. तो फ� ऐकन घेई. मकटासबंधंी �यानं आप�या ू ू ु ु
बायकोलास�ा काही सांिगतलं नाही.ु

असे काही िदवस गेले. एके िदवशी �या शेतक� याला अचानक बाहेरगावी 
जाव ंलागलं. आता �हातारीला सधंी गवसली. शेतक� यानं मकट कठं ठेवला ु ु ु
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स�ंयाकाळी शेतकरी परत आला. बघतो तो घरात �हातारी िदसेना. �यानं 
बायकोला िवचारलं,‘काय ग,ं आजी कठं गेली ? ‘ु

बायको नाकाचा श�डा चढवन �हणाली, ‘ मेली ती थेरडी ! आजी, आजी ू
करताय, एवढं ितला काय सोनं लागलंय ?’्

शेतक� याला राग आला. �यानं कोप� यातली केरसणी हातात घेऊन ु
बायकोला झोड-झोड झोडपलं. नव� याला एवढा का राग आला ते बायकोला 
समजेना. तीही रागावन , �सन कोप� यात जाऊन पडली. �या िदवशी रांधलेलं ू ू
अ�न वाया गेलं. 

शेतकरी धावत-धावत गेला अन कोठीत घसला. पाहतो तो जागेवर मकट ् ु ु ु
नाही. �यानं जाणलं, क� मकट �हातारीनंच पळिवला. वेडयासारखा तो घरातन ्ु ु ू
पळत सटला आिण गाव�या िशवेपय�त गेला; पण �हातारीचा कठंच प�ा ु ु
न�हता. िनराश होऊन आिण मकट गे�याचा शोक करीत तो घराकडं परत ु ु
आला; आिण एवढंस ंत�ड क�न घरा�या एका कोप� यात जाऊन पडला.

असेल याची ितला काही क�पना आली होती. कोटीतले गह� काढन-काढन ू ू
िवकत असतानास�ा गह� सपंत नाहीत, याव�न ितनं अदंाज बांधला होता. ु
ते�हा शेतकरी परगावी गेलाय अन �याची बायको िविहरीवर कपडे धत होती. हे ् ् ू
बघन हळच ती कोठीत िशरली, कोठीत ठेवलेला मकट ितनं घेतला आिण सरळ ू ू ु ु
आप�या घरची वाट धरली !

�या�या बायकोला नव� याचे हे चाळे आवडले नाहीत. हाताचे िपळे करीत 
अन नाक-त�ड वेडं-वाकडं करीत ती �हणाली, ‘ती �हातारडी गेली �हणन एवढा ् ू
का जीव टाकताय ? ती काय तमची आई मेलेली िजवतं होऊन आली होती ? ् ु
गेली तर बरचं झालं. बसन बसन गोळे िगळत होती, ते तरी वाचलं ! ‘ू ू

इकडं तो नागराणीचा मकट घेऊन ती �हातारी िनघाली ती थेट आप�या ु ु
घरात गेली. ितनं तो मकट आप�या धा�या�या कोठारात ठेवला. ितचहंी धा�य ु ु
सपेंनास ंझालं. िवकन िवकन ितनंही प�कळ धन जमा केलं तरी धा�य जस�ंया ू ू ु
तस ं! मग ितनं एक मोठा भटारखाना काढायच ंठरिवलं. भटारखा�यात पाव-
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�हातारीनं िवचारलं, ‘ माझी ग�हाची पोती कठं आहेत ? ‘ु

रोटी बनवायची अन िवकायची. �याक�रता ितनं एकदम सात पोती गह� दळन ् ू
आण�यासाठी काढले; पण सातव ं पोतं भरताना चकन �यात तो एवढासा ु ू
मकटही धा�याबरोबर गेला. पोती गाडीवर चढवन ती च�क�वा�याकडं गेली ु ु ू
आिण साती पोती �या�याकडं दऊेन घरी आली.

इकडं च�क�वा�यानं सहा पोती गह� दळला; पण सात�या पो�यातले गह� 
काही के�या सपेंचना ! च�क�त ग�हाच ंसबंधं पोतं �यानं खाली केलं. च�क�तन ू
पीठ बाहेर पडत रािहलं, िपठानं पोती�या पोती भरली; तरी च�क�तला गह� 
सपेंना. च�क�वाला चिकत झाला. �यानं च�क� उलगडन बिघतली, ते�हा ू
�याला तो चकचक करणारा सो�याचा मकट आढळला. नागराणी�या मकटाची ु ु ु ु
गो� �या�याही कानी आलीच होती. हाच तो मकट अशी �याची खा�ी झाली ु ु
आिण �यानं तो मकट काढन घेऊन आप�या घरा�या छपरात दडवन ठेवला.ु ु ू ू

इकडं �हातारी गह� दळायला दऊेन आली अन आप�या धा�या�या कोठीत ्
गेली तर ितथं काय होतं ? सबंधं कोठी �रकामी ! ग�हाचा एक दाणाही ितथं 
न�हता. आिण मकट ? मकटाचाही प�ा न�हता. �हातारी�या छातीत ध�स ु ु ु ु
झालं. मकट ग�हाबरोबर दळायला तर गेला नाही ? ती धावत पळत ु ु
च�क�वा�याकडं गेली. रागानं �हणाली, ‘द,े माझा सो�याचा मकट. मकाटयानं ्ु ु ु
द.े

च�क�वाला जण आप�याला काही कळतच नाही, असा चेहरा क�न ू
�हणाला, ‘आजी, मकट ? कसला मकट ? तझा मकट �हणतेस तर त काय ु ु ु ु ु ु ु ू
मकट घालणारी राजाची राणी झालीस काय ? ‘ु ु

िफरती च�क� बदं करायला लावन �हातारीनं चाललेला घाणा तपासला; ू
पण मकट काही ित�या हाती लागला नाही. ती च�क�वा�याला �हणाली, ‘या ु ु
ग�हाबरोबर माझा सो�याचा मकट आलाय. एवढा होता. ‘्ु ु

च�क�वा�याने बोटानं िपठानं भरलेली पोती दाखिवली आिण �हणाला, ‘ही 
सहा पोती भरली. आता हे सातव ंचाल आहे. ‘ू
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च�क�वा�याला वाटलं, क� मकट आप�याला पचला. �यानं तो छपरातन ु ु ू
काढला अन आप�या धा�या�या कोठीत ठेवला. आता �या�या कोठीतलं ्
धा�य सपंता सपेंना. रोज तो पोती भरभ�न कोठीतन धा�य काढायचा अन ्ू
दळायचा, पीठ िवकायचा. िपठा�या आले�या पैशानं ितजोरी भरली. अस ं
िक�येक िदवस चालत रािहलं.

एकदा �या�या मनात आलं, कोठीत मकट ठेवायचा, रोज कोठीतलं धा�य ु ु
काढायच ंअन च�क�त ओतायच ंआिण दळन �यायच.ं  �यापे�ा च�क�तच ् ू
मकट ठेवला �हणजे धा�य टाकायलाच नको. टाकलेलं धा�य कधी न सपंता ु ु
पीठ बाहेर पडत राहील. आपले �म वाचतील, आरामात िबडी फंकत आपण ु
बस आिण नोकरांकडन पीठ पो�यात भ�न ठेवायला लाव. �यानं शेवट�या ू ू ू
घा�याबरोबर मकट च�क��या नाळ�यात टाकला अन बघत रािहला. ्ु ु
मकटा�या �तापानं च�क��या त�डापय�त गह� भरलेलाच राहत होता आिण ु ु
खाली िपठाचा धबधबा पडत होता ! �या�या आनंदाला पारावर रािहला नाही.

असे िक�येक िदवस गेले. च�क�वा�या�या िपठाचा �यापार दसपटीनं, 
वीसपटीनं वाढला आिण च�क�त धा�य न टाकता फ� िपठाची पोती 
भर�याचचं काम रािहलं. च�क�वाला तंगडया लांब पस�न िच�ट ओढीत ्
आरामखच�त पडन रहायचा. नोकरलोक नदी�या ल�ढयासारखं एकसारखं ्ु ू
पडणार ंपीठ भ�न पोती तयार करायचे.

च�क�वाला वत�मानप� वाचीत पडला होता. च�क�चा आवाज बदं पडताच 
�यानं वर बिघतलं. गह� दळायच ंअन पीठ खाली पडायच ं थांबलं होतं. �याला ्

च�क�वा�यानं भवया चढिव�या अन आ�य� दाखिवलं. �हातारी िनराश ्ु
होऊन डो�यावर हात मारीत घरी परतली. ितला जगण ंनकोस ंझालं.

इकडं च�क�त रोज तो मकट धा�याबरोबर हळहळ खाली-खाली उरत जात ु ु ू ू
होता. एके िदवशी ग�हाबरोबर तोही धा�या�या नाळ�यातन खाल�या ू
च�क��या त�डात गेला आिण खाल�या तळीत सापडन �याची चकती झाली. ू
‘खट‘ असा आवाज झाला आिण चालत असलेली च�क� एकदम बदं पडली.्
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आ�य� वाटलं. उठन बघतो, तो वर�या गह� टाकाय�या नाळ�यातले गह� ू
खलास झाले होते. अस ंकस ंझालं ? �यानं हात घालन सगळीकडं चाचपलं. ू
यातला मकट कठं गेला ?ु ु ु

इत�यात जगंली रडेया�या आवाजासारखा आवाज �या�या कानी आला. ्
‘हा ! हा ! हा ! ‘ कोणी तरी भयकंर वाटाव ंअस ंहसत होतं. एकदम आकाशातन ू
कडकड करत वीज च�क�घरावर पडली. च�क�घर, आतली च�क� अन ्
च�क�वाला ित�हीची राख झाली. 

‘फकटच ं खायला सोकावले�या लो�या, मकट,मकट क�न मकटाला ु ु ु ु ु ु ु
आप�यापाशी ठेवणारा शेवटचा मालक त; त मा�या तावडीत आलास ! ‘ अस ंू ू
�हणन सैतानानं च�क�वा�याचा जीव आप�या िचमटीत घेतला आिण �याला ू
नरकाकडं घेऊन चालला. 

मा� आता ती पव�ची राजक�या रािहली न�हती. जीव लहान असो, मोठा ू
असो, माणस असो, िजवाण असो, सवा�ना दःखाची वेदना एकच आहे हे ितला ू ू ु
कळलं आिण ती शहाणी झाली.

याच वेळी नागराणी गा�िडणी�या मं�ा�या पकडीतन सटली. नागराणीची ू ु
िफ�न ती राजक�या झाली आिण आप�या राजमहाला�या अगंणात जाऊन 
उभी रािहली. राजाला कळलं, तो ‘ माझी लाडक�, माझी लाडक�, ‘ करीत 
धावत आला आिण �यानं ितला िमठीत कवटाळलं.

(भाऊ धमा�िधकारी : दशेोदशेी�या लोककथा)
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‘बेटा या झोपडीजवळ माझा घोडा आहे. तीच काय ती आपली सपं�ी आता. 
त या घोडयावर बसन दरदशेी जा अन नोकरी कर िमळेल ती, नशीब काढ. ् ्ू ू ू
कठेही रहा, पण �ामािणक रहा, अन मन लावन काम कर. त यश�वी होशील.’्ु ू ू

राजप� अजब मोठा तरतरीत छोकरा होता. पण प�कळदा दवै माणसाला ु ु ु
कठ�याकठे फरफटत दर नेते �हणतात ना ? तसचं झालं होतं बापडयाच.ं  ्ु ु ू
�या�या विडलांच ंएक रा�य होतं. छोटंस,ं पण सखी रा�य. पण मग शेजारचा ु
एक बलाढय राजा, �याला हे रा�य हवसं ंझालं. तो भलं मोठं चतरगं सै�य घेऊन ् ु
आला चालन. चतरगं �हणजे माहीत आहे ना ? ह�ी,घोडे, रथ व पायदळ असे ू ु
चारी �कारचे लढाऊ, ते चतरगं सै�य. मोठया माशाने छोटया माशाला िगळ ् ्ु ू
पाहावे तसचं झालं. अजबचा बाप, तो छोटा राजा, �याचा पराभव झाला. श�नं ु ू
रा�य िहसकावन घेतलं, सारी सपं�ी पण बळकावली व राजाला नेस�या ू
व�ािनशी ह�पार क�न टाकलं, राजाराणी अन हा चौदापधंरा वषा�चा पोर ्
िनवा�िसत, वनवासी झाले. हा मलगा सोळा वषा�चा झाला ते�हा राजा �हणाला, ु

कोण �हणेल �याला राजप� ? कपडे मळके, अन �व�ताईचे. अन काम ् ्ु
मलाया�या राजेसरकारां�या शरीरर�काच.ं तरीपण मळकट िचधंीत एखाद े
सरखे मोती बांधावे तसे �याचे �प वाटे-तजेलदार आिण दखेणे.ु
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आिण मग राजाबरोबर नेहमी अजबही िदसायला लागला. िशकारीला, ु
िफरायला, िजथेिजथे राजा जाई, ितथेितथे अजब आहेच. ही नोकरी सखाचीच ु ु
आहेसे �याला वाटत होते. पण सखा�या फलाजवळ �ासाचे, दःखाचेही काटे ु ु ु

मलाया�या राजाला हा चलाख पोरगा आवडला. �याची हिकगत ऐकन तो ू
�हणाला- ‘ठीक आहे, मीच आता तझी काळजी घेईन. त मा�या बरोबर नेहमी ु ू
असत जा, हीच तझी नोकरी. ती �ासाची नाही.’ु
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‘पधंरा�या खोलीत मा�या चौरगंावर सापडेल ती. जा धावत जा व पळत ये 
ह.ं मी थांबतो इथेच जरा. ’ 

’महाराजांनी मला कटयार आणायला �वतःच पाठवलंय. �मा असावी ्
राणीसरकार. आपण आत आहा, हे मला ठाऊक न�हतं.’ 

एक िदवस काय झालं, राजा िनघाला िशकारीला, बरोबर राजप� होताच. ते ु
वेशीबाहेर आले तेवढयात राजा �हणाला, ‘मला, मी माझी कटयार वाडयातच ् ् ्ु
िवस�न आलो आहे. मला ही िशकरी�या वेळी जवळ लागते. जा पळ, तेवढी 
घेऊन ये लौकर. ’

‘कठेशी आहे ? ’ु

तो गहजब अजबला भारी अजब वाटला. कठे राजाचे गोड �ेमळ श�द अन ्ु ु
कठे राणीचे हे िश�याशाप ? तरी पण तो न�पणे �हणाला -ु

अजबने कटयार आण�यावर मग राजा िशकारीला गेला. राजा घरी परतला, ्ु
ते�हा राणीचे डोळे रडनरडन सजलेले. ती ह�दंके दते �हणाली, ‘महाराज, काय ू ू ु
न कस ंसांग ? आपली श�ाची चांदणी तो बह�मोल िहरा चोरीला गेला आहे ् ू ु
बह�तेक. अयाई ग कोणीतरी पाळत ठेवन नेला - ऊंऊं कसा िमळेल तो ? ’ू

हल�या पावलांनी अजब पधंरा�या खोलीत आला. तेथे �याला ती ु
र�नजिडत कटयार तर िदसलीच, पण आणखी एक नवलाची गो� �याने ्
पािहली. राणीसरकार पलीकड�या िखडक�शी उ�या हो�या व �यां�या हातात 
एक अितशयच चकाकणारी व�त होती. ितच ं तेज इतकं होतं क�, अजबचे ू ु
डोळेच िदपले. �याने मान खाली घालन मकाटयाने कटयार उचलली, तोवर ् ्ू ु
राणीने झटपट हातातली व�त लपवली व ती ओरडली -ू

’कोण र ेत ? पोरटया, परवानगीवाचन एकदम आम�या महालात येतोस, ्ू ू
लाज नाही वाटत ? काय हवयं तला ? एकदम चालता हो इथन. मख�, फाजील ु ू ू
कारटा.

असतात जगात, हे �याला माहीत न�हते.

’ मग घे ती कटयार अन िनघ इथन. चले जाव. ’् ् ू
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’आपला हा नवा नोकर अजब आहेना, भारी तरतरीत छोकरा. ’ु
’काय आहे एवढं ? सांगा राणी सरकार. ’

पण हे वण�न अजने ऐकले. �याला आठवले. राणीसरकार �या िदवशी ू
काहीतरी चकाकणारी व�त हातात घेऊन पाहात हो�या- आिण �या व�त�या ू ू
आजबाजला ल�ख �काश पडला होता. आपले तर डोळेच िदपले होते. ू ू
खा�ीनं तो श�ाचा तारा-िहराच-असला पािहजे, पण तो हाती असनही राणी ु ू
�वतःच तो चोरीला गेला, चोरीला गेला, असा बोभाटा का करतेय ! राजाला, 
चो�न िहनंच तर िहरा लपवला नाही ना ?

राजाला सतंाप आवरनेा. �याचा तो अती म�यवान िहरा, मकटात ू ु ु
सणावाराला बसवायचा तो दािगनाच जसा. आजबाज�या िकतीक रा�यात ू ू
अस ंतेज�वी र�न न�हतं. आिण तोच चोरीला गेला ? कसा ? कणी नेला ? ु
सहज हातात धरला तर आजबाजला ल�ख उजेड पडायचा इतक� ू ू
लखलखीत माझी श�ाची चांदणी, कोणी चोरली ? �याला काही सचेनाच.ु ु

एकदा �याला वाटलं हे सार ंमालकाला सांगाव.ं पण लहान असला तरी अज ू
�यवहारी व शहाणा होता. आपण बोलनचालन चार पैशाचे चाकर. आप�यावर ू ू
राजा थोडाच िव�ास ठेवणार यात ? �यातन ही पितप�नीची भांडण,ं ती होतात ू
तशी िमटतातही झटिदशी. �यात ितस� याने पड नये हेच बर.ं अज मग �याब�ल ू ू
कठेच काही बोलला नाही अन ती गो� िवस�नही गेला मग.्ु

पण राणी िवसरली न�हती. या चलाख पोरटयानं खा�ीनं आप�या हातात ्
श�तारा पािहलाय. तो कधी ना कधी राजाला सांगणारच . पण �यापव�च याच ंु ू
त�ड कायमच ंबदं केलं तर कस ंकाय ? हा लाच दऊेनही वळणारा पोर िदसत 
नाही. याला ठार कराव ंहाच उपाय िदसतो. राणी�या मनात भलतेच भयकंर 
िवचार येऊ लागले. सापाच ंिवष हळहळ िभनत जाव ंतसा हा द�पणा मनात ू ू ु
पस� लागला. ठरलं, या न� पोरटयाचा काटाच काढन टाकायचा.् ू

ती राजाला गोड श�दात �हणाली,
’आप�या पायांपाशी एक मागणी आहे गडे. ’



 गो���या गुहेत   ।   847 

rajaaraNaa_cyaa gaaeVoI

’बेटा, आज दपारीच झोप काढ एक चांगली. रा�ी मी तला एक मह�वाच ंकाम ुु
सांगणार आहे. ’

’ज�र. हे सोपचं काम आहे. सार ंनीट करीन. ’

’ मग ? आहेच. �हणन तर मला तो आवडतो. �याच ंकाय ? ’ू

राजा खषीनं हसन �हणाला-ु ू

’तस ं काही नाही फारस,ं मला चार िदवस हा उसना दतेा का ? काही 
ज�रीची कामं मी �याला सांगणार आहे, अन इतका ह�शार त�पर नोकर ्
आम�या दासांत कोणी नाही. सगळे मेले बावळोबा आहेत, स�त म� आहेत ु
एकाह�न एक. दणेार कां ? ’

’बर ंबर ंदऊे. पण तो परत के�हा येईल मा�याकडे ? ’

’बाळ, तला मासे मारायला येतात का ? ’ु
मग स�ंयाकाळी तो हजर झाला, तशी राणीने सांिगतले-

’येतात राणीसरकार. लहानपणापासन मी माझे पकडतो. ’ू
’छान. मग त सायकंाळी बदंरावर जा. अन थोडे मासे घेऊन ये. उ�ा पहाटे ्ू

मी �याच ंप�वा�न करणार आहे राजांसाठी. होय, बरी आठवण झाली. ितथे 
आमची एक राजेशाही बोट आहे. �या नावाडयाला येताना हे प� दऊेन यायचे. ्
बोटीवरच नावाडी सापडेल तला. करशील एवढे ? ’ु

’ठीक. जा तर मग. जेवण क�न जा ह ंबेटा, उशीर लागेल. ’

मग राजाने हो �हटले व अजबची बदली चार िदवसांसाठी राणीसरकारांकडे ु
कर�यात आली.

अजला समजेना, राणीने आप�याला �ास द�ेयासाठी तर मागन घेतले नाही ू ू
ना ? पण तसे नसेल. राणीसरकार फारच गोडगोड बोलत हो�या �या�याशी, 
�याची �तती करीत हो�या. मी �यां�या हातात र�न पािहले, हे कळलेच नसेल ु
कदािचत �यांना असहंी �याला वाट लागलं.ू

’फ � चारच िदवसांत. आपला आवडता नोकर, मी जपेन हो. ’

राणी �याला �हणाली,
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तो सम�िकनारी पोहोचला. तेथे आज कायसा सण होता �हणन काही लोक ु ू
जमन भजन करीत होते. अजबला ओळखणार े�यात काही होते. एक �हणाला -ू ु

’बेटा, तझा आवाज छान आहे. तही �हण दवेाच ंपद एक.’ु ू

’वा, हा �ेमळपणा तर भलताच होता. अजला वाटलं मालका�माणे ू
मालक�णही चांग�या �वभावाचीच िदसतेय.’

एक �हातारा �हणाला-

मग �हाता� याने एका माणसाजवळ प� िदले व नावाडयाला द े �हणन ् ू
सांिगतलं. मग तो �हणाला,

‘अर ेनावाडयानं तझ ंनाव िवचारलं तर ‘अजब’ सांग बर ंका र,े �हणजे �या ् ु ु
राणीला काही एक कळायच ंनाही, हा इथं थांबलाय ते.’ मग तो मन�य ितकडे ु
गेला. नावाडयाकडे - नाही नाही नावाडयाकडे कसला ? मरणाकडेच गेला ् ्
बापडा �हणा ना ? कारण �या प�ात राणीनं नावाडयाला िलिहलं होतं क�-्

’जो माणस प� घेऊन येईल, �याच ंनाव िवचाराव.ं ते नाव ’अजब’ असलं, ू ु
तर �याला पकडाव,ं ग�याला एक ध�डा बांधावा व सरळ सम�ात फे कन �ाव.ं ु ू
हा माणस मला नकोस झाला आहे. �याचा िनकाल लावावा ही आ�ा.ू

’मी राजाचा जना पहारकेरीच आहे पोरा. त गाण ं छान �हणतोस, मी ु ू
ओळखतो. अन राणीच ंकाम �हणतोस ? हा�े�या. �यात काय ? दसर ंकणी ् ुु
पाठव प� घेऊन ितकडे. राणीला समजणारस�ा नाही. चल, गाऊ लाग. अर ेू ु
दवेा�या सेवेला नाही �हणाव ंकां ! वेडा कठला. ’ु

भजन सपंताच अजबने जाऊन छान मासे पकडले व राणी पढे तो हजर ! ु ु
राणी भत पहावे तशी बघतच रािहली. हा पोरगा िजवतं कसा रािहला �यातन ! ू ू

नावाडयाने प� वाचले, नाव िवचारले, ’अजब ! ’ मग तोच माणस पकडन ् ु ू ू
सम�ात िदला फेकन-ध�डा ग�यात बांधन �याने िबचारा माणस म�न गेला ु ू ू ू
बडन.ु ू

’नका दादा. मला राणीसरकारां�या खास नावाडयाला एक प� �ायच ंआहे, ्
मीच हे काम कराव ं�हणन ताक�द आहे, मला उशीर होईल. जाऊ �ा मला. ’ू
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’तझ ंहे प� घेऊन हा आपला बाब जाईल अन घेऊन येईल �या रोटया इथं, ् ्ु ू
तोवर त हा नाच बघ जरा. अर ेतला कधीस�ा स�ी नाही दते मालक तझे. मग ू ु ु ु ु
काही करमणक असली तर असचं कराव ं ! काय ? एक बाब तझ ं नाव त ू ू ु ू
’अजब’च सांग र ेभटा� याला �हणजे तो रोटया राणीसाठी दईेल. ्ु

’पण चार िदवस मला िदलाहेत उसना नोकर, त�ही िवसरलात का महाराज ! ु
चार िदवसांनी परत येईल. इतकं काय ? दसर ेिदवशी राणी अजबला �हणाली,ुु

’�या अमक भटा� याकडे जाऊन राणीसरकारासाठी गोड रोटया आणाय�या ्ु
आहेत. उशीर होतो,जाऊ द ेमला. ’ अजब �हणाला.ु

बापडा िनघाला घाईने. िम� �हणाले,

नावाडयानं तर कळवलं होतं क�, आपलं ’काम’ पार पाडलं �हणन, मग �यानं ् ू
मारलं ते कणाला ? ती ग�धळली, पण बोलली नाही... राजा �हणाला, ‘अजबच ंु ु
काम झालं असलं तर मा�याकडे पाठवा. मला चैन पडत नाही �या�यािशवाय ! ’

अजब �हणाला व धावत िनघाला. पण वाटेत ग�मतच झाली. र��यात जावा ु
बेटातले काही लोक आले होते. ते छान नाच करीत होते. अजबला हा नाच फार ु
आवडायचा व ते �या�या िम�ांनाही ठाऊक होतं. ते िम�ही तेथे उभे होतेच. पण 
तो कामाला िनघालेला माणस, असतंस ंकाम न�हे, सरकारी. आिण को�या ू
लं�याच ंकाम न�हतं, तर राणीच ं��य�. तो थांबणार कसा ? ु

’थांब र ेघटकाभर. एवढं कसलं घाईच ंकाम ? ’

मला, गावात एक भटारी आहे. तो गोड रोटया फार छान करतो. तो अमक ्ु ु
िठकाणी राहतो. मला फार आवडतात �या आिण आजच मेजवानीला मला �या 
ह�या आहेत. तर त मी िलह�न दतेे ते प� �याला दऊेन �या रोटया आणशील ्ू
का? ’

‘हा�े�या यात काय मोठं कठीण ? हा िनघालोच.’

िम� खदाखदा हसले. कचे�ा क� लागले. मग एक �हणाला.ु

मग तो िबचारा कोणी बाब तो गेला. गेला तो गेलाच.कारण प� वाचताच ू
भटा� यानं िवचारलं.
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बराच वेळ झाला बाब परत येईना. तसे अजब �वतःच गेला व �या रोटया ्ू ु
घेऊन आला. बाब काम न करता घरी पळाला असेल अस ं�याला वाटलं. ू
िबचा� या बाबचा भ�ीत बळी पडला असेल ही �याला क�पनाच नाही. रोटया ्ू
राणीसरकारांपढे ठेवताच राणी एकदम दचकलीच. हा लोचट कारटा मरता ्ु
मरत कसा नाही इत�या योजना के�या तरी ? ितने रागाने िवचारले,

‘फारच करता त�ही तरी. उ�ा एकच िदवस ठेवन घेते अन परवा सकाळी ्ु ू
पाठवन दतेे हो याला परत. ’ू

’पोरा तझ ंनाव ? ’ु
’अजब.’ु
हे ऐकातच �या पैलवान िदसणा� या �या बाबला उचलले व सरळ धगधगीत ू

पेटले�या भ�ीत िदले फेकन. राणी सरकारांनी �प�च िलिहले होते तसे - ू
’अजब नाव असेल तर भ�ीत घाल एकदम’ �हणन. आिण हे िजवतं जळन मरण ु ू ू
अजबसाठी �या द� राणीने ठरवले होते. पण माणस वाटेल ते ठरवीत असला ु ूु
तरी दवेाने ठरवले असेल तेच होते अखेर. आिण दवेानेच अजला दो�ही ू
मरण�सगंातन वाचवले होते �हणा ना ? जया दवे तारी, तया कोण मारी ? असे ू
�हणताच ते अज�या बाबतीत िकती खर ेठरले होते !ू

‘ए, तला इतका उशीर का झाला ? खा�ीनं त �वतः गेलाच नाहीस ु ू
भटा�याकडे, होय ना ? खोटं नको बोलस -’ू

अजब खोटं बोलणारातला न�हताच. �यानं होत जोडन �हटलं,ु ू
‘माझ ंथोडं चकलं, माफ� असावी. ’ मग �याने र��यात नाच पाहात थोडा ु

वेळ उभ ंअस�याच ं कबल केलं. राजा �हणाला, ू
‘ह ंह ं! रागाव नका �या�यावर. पोराची जात, वाटलं असेल जरास ंकठं मजेत ू ु

उभ ं रहावसं.ं सारखं काम क�न पोर कंटाळत नसेल का ? जाऊ �ा. 
मेजवानी�या वेळेपय�त आ�या ना �या रोटया ? झालं तर मग. बर ंनेऊ परत ्
याला ? झालं काम ? ’

खोटं खोटं हसत राणी �हणाली.
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‘शपथ राणी सरकार, परत मी चकणार नाही. आता मीच �वतः प� दईेन.’ ु
अजब ग�रबीनं, न�तेनं �हणाला. व मग �या िदवशी तो �वतः खाटकाकडे गेला ु
न थांबता. खाटकाने राणीचे प� वाचले. तीच द� कठोर आ�ा.ु

ितसर े िदवशी असचं एक प� दऊेन राणीने एका मांस िवकणा� या 
खाटकाकडे �याला पाठवलं. पण बजावलं, ‘हे बघ, वाटेत कठं न थांबता जाणार ु
आहेस कां ? तर दतेे प�. अन दस� या कणा�या हाती प� दणेार असलास वाटेत ् ुु
तर नाही चालायच.ं तच जाऊन प� दशेील ? घे शपथ. ’ू

‘बकर ेकापतोस �याच स� याने या पोरटयाचे तकडे कर. मला हा नकोसा ्ु ु
झालेला मलगा आहे �हणन. ’ु ू

‘कठलं रा�य होतं तमच ं? ’ु ु

�थम तर खाटकाने सरा हाती घेतला. पण अजब�या चय�कडे पाहताच तो ु ु
थांबलाच. अशा गोिजरवा�या, सदंर लेकराचे तकडे क� मी ? �यातन �याला ु ु ू
�याचा चेहराच कठेतरी पािहलेला वाट लागला. पण कठे ? के�हा ? ते आठवेना. ु ू ु
तो �हणाला.

‘अजने नाव सांिगतलं. तशी खाटका�या डो�यात पाणी आलं.’ तो �हणाला.ू
‘बेटा अजब, तर मग मी तला पािह�यासारखं वाटलं ते उगीच नाही. अर ेु ु

�याच गावात मी रहात होतो ना ? माझा बाप त�या विडलांचा नोकर होता. अन ्ु
मी तर तला लहानपणी कडेव�न िहडंवलं आहे, मांडीवर खेळवलंय बघ ु
राजवाडयात. आिण अर ेराम, या राणीनं बघ मला काय आ�ा िदली आहे ती. ्
वाच तच. ’ू

‘मला, तला मी पािह�यासारखं वाटतं. त खरा कणाचा ? इथला िदसत ु ु ू ु
नाहीस त. ’ू

‘नाहीच आहे इथला मी खाटीकमामा. खर ंसांगायच ंतर मी फार द�न आलो ु
नोकरीसाठी. माझा बाप राजा होता. पण दस� या कोणी बलाढय राजानं आमच ं्ु
रा�य लढन घेतलं व आ�ही वनवासी झालो. बाबा थकले आहेत. रानात ू
रहातात. ’
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ते प� वाचताच अजबचे पाय काप लागले. भीतीने जीव थरारला. तो ु ू
�हणाला.

‘तर मग आ�ा मला समजलं. तो मा�याब�ल नावाडयाकडे गेलेला मन�य ् ु
अन तो िबचारा पोर बाब परत का आले नाहीत ते- या राणी�या मनात मलाच ् ू
ठार करायच ंहोतंस ंिदसतंय.’्

‘पण कां ? तला हे भयकंर मरण �ायला ती बया का एवढी खटपट करते आहे ु
बेटा ? त ितचा ग�हा तरी असा काय केलास ?ू ु

‘ग�हा ? मी बापडा एवढासा पोर, मी काय ग�हा करणार �यांचा ? पण अर,े ु ु
मला आठवलं मामा. हे सार ंकदािचत तो हरवलेला श�ाचा तारा-िहरा राणी�या ु
हातात मी पािहला होता, �हणन तर नसेल ना ? �वतःची चोरी लपवायची ू
�हणन ? ’ू

�याने सारी हिकगत खाटकाला सांिगतली. खाटीकमामा �ेमाने �हणाला,
‘बर ंआता परत जाऊ नकोस �या द� बयाबाईसमोर. रहा इथेच. खा-पी. मी ु

तला छान नोकरी लावन दईेन हवीतर. ’ु ू

‘असेल. �यात काय एवढं जागन बघायच ं ?’ दसरी िकलिबल करीत ू ु
�हणाली. पिहलीनं उ�र िदलं.

‘तला �या िह� याचा अ�त गण माहीत नाही, �हणन त अस ं�हणतेस अग ु ु ू ूु
म�यरा�ी हा िहरा जो कोणी घाशील व �या वेळी मनाची जी इ�छा बोलन ू
दाखवील ती परी होते, अशी जाद आहे या�यात. ’ �हणन तर राजा जपत होता ु ूू
इतका याला.

‘आज कोजािगरी. अन श�ाचा तारा म�यरा�ी राणी पाहील. फारच तेज ् ु
वाढतं �याच ंवषा�तन या एकाच िदवशी. ’ू

पण अजब�या मनात दसराच िवचार होता. तो अधंार पड�यावर ु ु
राजवाडयात गेला व राणी�या महालाखाली बागेत लपन उभा रािहला. राजा ् ू
तेथे आ�यावर काय बोलणी होतात ती तो ऐकणार होता व राजाला सार े
सांगणार होता. दोन िचम�या िचविचव क� लाग�या बागेत. एक �हणाली,
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‘परत हा लडबडया फाजील नोकर आहेच का इथे ? कायर ेउ�टा, राजां�या ्ु ु
झोप�या�या खोलीत त का आलास ? थांब, या चढावानंच झोडपन तझा ू ू ु
चढेलपणा दर केला पािहजे - ू

‘खबरदार ! राणीसरकार, �याला चढावानं झोडपणा� या त�ही कोण ? आणा ु
तो डा�या पायातला चढाव. �यातच माझा श�तारा िहरा लपवलास ना द� ेत ? ु ूु
आिण सहज त�या हातात र�न पािहलं, �हणन, या िनद�ष मलाला भ�ीत ु ू ु
टाक�याची, सम�ात बडव�याची अन खाटकाकडन याचे तकडे कर�याची ्ु ु ू ु
योजना. िशपाई, पकडा या चोरटया बाईला. आणा तो चढावातला िहरा. ’

�याला अितशय सतंाप आला राणीचा. तो ओरडला.

‘पण राजाला कसा सापडत नाही हरवलेला िहरा ! कठे ठेवलाय राणीनं ्ु
लपवन तो ? ’ू

‘मग राणीला काय हवयं आता ? ितनं कशाला हा िहरा चोरला ? नव� याच ं
सामान बायकोनं चोरायच ं? ’

‘अग ंितला पव��या पाचसात दशेांची राणी �हायच ंआहे. �यासाठी आपला ू
नवरा मरावा अशी ितची इ�छा आहे- एकटीनेच बलाढय स�ा�ी �हायची इ�छा ्
आज ती बोलन दाखवणार आहे बघ िह� याजवळ. ’ू

‘ित�या चढावात, डा�या पाया�या टाचे�या मोक�या पोकळीत. �हणन तर ू
सगळा िदवस चढाव चढवन बसते. बर,ं चल, पर ेझा�या ग�पा. जाऊ या.’ मग ू ु
दो�ही िचम�या भर�कन उडन गे�या.ु ू

आता आणखी काय ऐकायचे ? अजबला राहवेना. तो धाडकन दार उघडन ु ू
राजाकडेच गेला एकदम. राजा झोपाय�या तयारीत होता. �याला अजबने सगळे ु
सांिगतले व खाटकाला िलिहलेले प�ही दाखवले. राणीने ते द� प� बघन ूु
राजा�या अगंावर तर शहारचे आले.

राणी हसत आली पण अजबला बघताच ितचे हस मावळले. रागाने ती पाय ु ू
आपटीत �हणाली.

‘कोण आहे र ेितकडे ? राणीसरकारांना बोलावन आणा. ’ू
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राणीची चोरी सापडली. राणीने राजाची माफ� मािगतली. पण आता राजाला 
ितचा वीट आला होता. �याने ितला अधंारकोठडीत ज�मभर डांबले व अजबला ु
आप�याजवळ ठेवन घेऊन प�च मानले. अशी ही पव��या �या िह� याची-ू ु ू
श�ा�या चांदणीची ही गो�.ु

(ना. रा. श�डे : लोकसािह�यसपंदा)
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‘पण �यासाठी माझी िकंमत भारभंार सोनं ही आहे !’ राजाला आ�य� वाटलं. 
सा�या भाजीपा�याची एवढी िकंमत ? तो �हणाला, ‘दाखव बघ तझी भाजी. ू ु
भाजीवा�यानं वरचा कपडा काढन भाजी दाखिवली. साधी पालेभाजीसारखी ू
तर ही भाजी िदसत होती. पण राजाला ही काय गमंत आहे, ते समजन �यायची ू
उ�सकता लागली होती. तो �हणाला, बर,ं चल. िदली तला ती िकंमत ! ‘ु ु

एक राजा होता. तो एकदा आप�या महाला�या िखडक�पढं बसला होता. ु
ितथं �याला र��याव�न एका फेरीवा�याची आरोळी ऐक आली.. ‘भाजी �या ू
हो भाजी ! चम�काराची भाजी ! भाजी �या भाजी !’

7.25 Baajaa_caa paXtaapa

भाजीवाला आला ते�हा राजानं �याला िवचारलं चम�काराची भाजी त ू
�हणालास काय ?

ते�हा भाजीवाला �हणाला, ‘ महाराज, या भाजीचा गण असा आहे क� जो ही ु
खाईल �याला पश-प�ी, िकडे-मं�या वगैर ेसव� जीवजतंंची भाषा आपोआप ु ु ू
समजायला लागेल ! ‘

राजाला नवल वाटलं. चम�काराची भाजी �हणजे कसली भाजी बवा ? �यानं ु
नोकराला सांिगतलं, ‘जा, �या भाजीवा�याला बोलाव.’

(झेको�लोवािकयाची लोककथा)

भाजीवाला �हणाला, ‘होय महाराज !’
‘�हणजे काय ? मेथीची भाजी, पालकाची भाजी, भ�डीची भाजी �हटलं तर 

समजतं; पण चम�काराची भाजी �हणजे काय ?’

राजा �हणाला, ‘अस ं? वाः, खरचं चम�कार �हणायचा ! ‘ �यानं ती भाजी 
ठेवन घेतली, ितच ं वजन केलं आिण �या वजनाच ं सोनं �ायला आप�या ू

‘ते , महाराज, जो भाजी िवकत घेईल �यालाच मी सांगेन.’
‘ मी घोतो तझी ही भाजी िवकत.’ु
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‘काही नाही, ही भाजी आ�ाच महाराजांना खाऊ घालायची आहे, 
सगळी�या सगळी. आजवर महाराज गरासारखी आ�खी प�डी पा�याची कधी ु
खात न�हते; ही भाजी मा� आ�खी�या आ�खी आपण खाणार �हणाले. एवढं 
या भाजीत काय िवशेष आहे, कणास ठाऊक ! ‘ ु

बढढया �वैपा�याचा हा साथीदार त�ण होता, ह�शार अन चलाख होता. ् ् ्ु
एका गरीब बाईचा मलगा विश�यानं राजवाडयात कामाला �हणन लागला होता. ्ु ू
अन तत� �याला मदपाकखा�यात बढढा �वैपा�या�या हाताखाली मदतीला ् ्ू ु ु
द�ेयात आलं होतं. �याच ंनाव ंहोतं �जिकसन.

त�डात क�बलेला शेवटचा खास �या�या पोटात जातो न जातो तो �या�या 

बढढा हात जोडन ‘बर ंआहे, महाराज! �हणाला आिण �यानं ती भाजी ्ु ू
मदपाकखा�यात (मोठया �वैपाकघरात) नेली. �यानं ती भाजी हातात घेऊन ्ु
उलटन पालटन पािहली. पानन पान तपासलं; पण �याला ित�यात िवल�ण ्ू ू
अस ंकाही आढळलं नाही. �याला आ�य� वाटलं. तो आप�याशीच पण जरा 
मोठयानं �हणाला, कणालादखेील एक पानस�ा त�डात घालायला �ायच ं् ु ु
नाही एवढं या भाजीला काय लागलंय ? ‘

�याचे हे श�द जवळच �याचा साथीदार उभा होता �या�या कानी पडले, 
�यानं चमकन बढढयाकडं पािहलं अन िवचारलं ‘बढढेबाबा, काय �हणालात ? ‘् ् ् ्ू ु ु

खिजनदाराला सांिगतलं. मग �यानं आप�या �वैपा�याला बोलावलं आिण 
�हणाला, ‘बढढा, ही भाजी आज क�न मला वाढायची आहे. पण ल�ात ठेव ्ु
यातलं एक पान दखेील दस� या कणाला त�डात घालायलादखेील �ायच ंनाही!’ुु

सारा �वैपाक तयार झाला. �याबरोबर अथा�त भाजीही तयार झाली. आता ्
राजेसाहेब जेवायला येणार, एवढयात �जिकसनला वाटलं, आपण थोडी भाजी ्
चपातीबरोबर खाऊन तर पाह�. एवढीशी भाजी खा�ली तर कणाला कळणार ु
आहे ? अस ंमनात �हणन, �यानं इकडं-ितकडं बघन, चो�न �यातली थोडी ू ू
भाजी अन चपाती घेतली अन जरा बाजला त�ड क�न खाऊन टाकली. भाजी ् ् ू
�याला फार छान लागली.
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कोण बोलतंय ? इथं या मदपाकखा�यात या वेळेला तर कोणीच नाही; पण ् ु
आप�याजवळच कोणीतरी आपपसात बोलताहेत ते कोण हे तो पाह� लागला. 
तर पढ�या िमठाईवर घ�गावणा� या दोन माशा आपपसांत हे बोलत आहेत अस ंु
�याला िदसलं. �याला आ�य� वाटलं. माशांच ंबोलण ंआप�याला समजलं ?

‘ते का �हणन ? हे लाड मी ओढन आणले आहेत ! ‘ू ू ू

एवढयात �याला दसरा एक आवाज ऐक आला. तो जरा दर असले�या ् ूु ू
कोप� यातन येत होता.. ‘ मी एक खातो ना ? ‘ू

 अर�ेचा ! हे कोण बोलतंय ? तर कोप� यात एक बीळ होतं. अन �या�या ् ्
त�डाशी छोन छोटेसे उंदीर आपापसांत भांडत होते. अर,े �हणजे आप�याला 
जीव-जतंस�ा बोललेलं कळायला लागलं ! हा �या भाजीचाच �ताप आहे हे ू ु
िकसननं ओळखलं.

‘ते का �हणन ? ‘ू
‘नाही, नाही, मी दो�ही खाणार ? ‘

कानांवर कोणी बोलत अस�यासारखे श�द आहे, ‘ मला बाई इथली िमठाई फार 
आवडते. राजा�या �वैपाकघरातली िमठाई फार छान असते !’

वाः वाः ! प�यांचीदखेील भाषा आप�याला समज लागली.ू

एवढयात दोन कावळे िखडक�त ’काव काव’ करीत आले. िकसनला ्
�यांचीही बोली कळली. एक कावळा �हणत होता, मा�या मलाशी जर त त�या ु ू ु
मलीच ंल�न केलंस, तर मी ितला रोज राजा�या उ�यातला भात दते जाईन ! ‘ ु
दसरा कावळा �हणाला, ठीक आहे, मला कबल आहे.ूु

राजाची �वारी िशकारीला िनघाली ते�हा �या�या मागे असणा� या 
िशलेदारांपैक� एक �जिकसनचा दो�त होता. �यानं िकसनलाही एका 
घोडयावर घेतलं. घोडे दौडत चालले असताना िकसन�या कानावर श�द आहे, ्
‘घोडयावरचा �वार कसा वजनदार अन घ� पकडीचा पािहजे. मा�यावरचा ् ्
�वार अगदीच माशी�या वजनाचा अन िढ�या पकडीचा आहे, �यामळे ् ु
दौडायला उ�साहच वाटत नाही, फ र� फर� ! ‘ु ु
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�जिकसन ग�प रािहला. घोडा जे बोलला ते राजाला कस ंसांगाव ं? तो काही 
बोलेना. राजा रागानं ओरडला, ‘सांग, काय त ऐकलंस ? नाहीतर आज तझीच ू ु
िशकार करीन !

�जिकसन हात जोडन �हणाला, ‘माफ� करावी सरकार; पण मी ते सांग ू ू
शकत नाही. आपण मा�यावर फार रागवाल.’

‘िदसलं नाही महाराज ऐक आलं ! ‘ू

राजानं �जिकसनकडं पािहलं. �यानं हात जोडले अन तो �हणाला, ‘ माफ� ्
करावी महाराज ! ‘ ि�जिकसनचा उमदा चेहेरा राजाला आवडला असावा. 
�यानं िवचारलं, ‘दौड चालली असताना एकदम इतकं मोठयानं हस�याइतकं ्
काय तला िदसलं ? ‘ु

‘ऐक आलं ? काय ऐक आलं ? ‘ राजानं िवचारलं.ू ू

‘ मी रागाव�यासारखं काय ऐकलंस ? बोल, मला कळलंच पािहजे.
‘आपण मला माफ� करीत असला तर सांगतो. राजानं माफ� कबल केली. ू

ते�हा �जिकसन �हणाला, महाराज आपला घोडा बोलत होता क� मला 
दौडायला उ�साहच वाटत नाहीय कारण मा�यावरचा �वार माशीसारखा 
हलका आहे अन �याची पकडच िढली आहे !’्

हे श�द ऐकन �जिकसनला हस आवरनेा आिण तो खो खो क�न हस ू ू ू
लागला. �या�या शेजारचे िशलेदार आिण ख� राजाही या अचानक चम�का�रक ु
हस�यानं �या�याकडं पाह� लागले. राजानं घोडा थांबिवला अन िवचारलं, ‘हा ्
कोण र ेनवा िशलेदार ! ‘

राजा�या िदमतीत�या िशलेदारानं भीत-भीत सांिगतलं, ‘हां माझा एक 
दो�त आहे आिण तो आप�या मदपाकखा�यात तत� काम करतो. पण तो ह�शार ु ू
अन चलाख आहे �हणन मी �याला आप�या टोळीत �यायचा िवचार क�न ् ू
आज आणलंय, महाराज ! ‘्

‘ माझा घोडा बोलला अन ते तला कळलं ? थापा मारतोस काय ? बोलावन ् ु ू
आण.’
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‘मा�या िजवाची शपथ महाराज, आपला घोडा हे बोलला अन ते मी ऐकलं.‘्
राजा �णभर ग�प रािहला. मग �हणाला, ‘�हणजे मा�यासारखी तलादखेील ु

पशचंी बोली समजते ? त मदपाकखा�यात काम करतोस ? त �या िदवशीची ू ू ु ू
चम�काराची भाजी खा�ली होतीस ? ‘

‘तरीच ! घोडा काय बोलला ते मला जस ंकळलं तस ंतला कळलं. पण त ु ू
माझा ह�कम मोडन भाजी का खा�लीस ? �याब�ल तला जबर िश�ा का क� ू ू ु
नये ? चला र,े आपण परत जाऊ ! ‘ अस ं�हणन राजा परत महालाकडं आला.ू

असा �याचा िवचार चालला असताना कोणाची तरी भांडाभांडी चाललेली 
�या�या कानावर पडली, ‘हा केस तझा नाही, माझा आहे. मी तो अगोदर ु
बिघतला अन तला सांिगतलं . ‘् ु

‘पण तो च�चीत ध�न आणला मीच ना, �हणन �यावर माझाच ह�क आहे. ‘ू
‘ते काही नाही, त चोर आहेस, मी सांिगत�यावर त �यावर झडप घालन मी ू ू ू

जाय�या अगोदर त उचलन घेऊन पळालीस. ू ू

�याला िदसलं, दोन सगरण प�ी आपापसात भांडत होते. दो�ही पि�णी ु

�जिकसन गोरामोरा झाला. हात जोडन �हणाला,‘होय महाराज, मी ू
थोडीशी भाजी चाखन पािहली होती ! ‘ू

राजा महालात येऊन आप�या पलंगावर पडला. आप�या घोडयानं ्
आप�या �हातारपणाची चे�ा केली आिण ती आप�या �ा नोकराला कळली 
आिण तो आप�याला हसला, याच ं�या�या मनाला दःख वाटलं अन रागही ्ु
आला. आता आपली अशी चे�ा बाहेर लोकांतही होणार याच ं�याला दःख ु
वाटलं. याला काय उपाय करावा ? आपण ल�न कराव,ं  �हणजे लोक आपली 
अन आप�या �हातारपणाची चे� करणार नाहीत अस ं�या�या मनात आलं. पण ्
आपणाशी या वयात कोण राजक�या ल�न करायला तयार होणार िकंवा कोण 
राजा आपली त�ण मलगी आप�याला दणेार ?ु

‘फार शहाणी आहेस. �याला िदसलं �याच ंधन क� �याला िमळालं �याच ं? ‘ 
अस ंभांडण अन बाचाबाची चालली होती आिण राजा ऐकत होता.्
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अस�या पािहजेत. �या कशाब�ल भांडताहेत हे राजा बारकाईनं बघ लागला, ू
तर एक��या चोचीत एक लांबसडक सोनेरी चमचम करणारा केस होता अन ्
�याब�ल दोघीच ंभांडण चाललं होतं. एक �हणत होती, ‘राजक�या सोनचपंा 
केस िवचंरायला बसली असतानाच ितचे गळलेले केस वेचन �यायला मी टपन ू ू
बसले होते, त कठं ितथं होतीस ? तला मी बोलले ते�हा त ितकडं उडत गेलीस ू ु ु ू
ना ? ‘

राजा�या मनात आलं, ’कोण बर ंही सोनचपंा राजक�या’ आ�ापय�त नाव 
कधी ऐकलेलं नाही. कठ�या तरी लांब�या दशेाची राजक�या असावी. ती बरी ु
आप�याला राणी करायला. पण ितला इथं आणायची कशी ? कणाला हे काम ु
सांगाव ं? राजा िवचार क� लागला, इत�यात �याच ंस�ंयाकाळच ंखाण-ंिपण ं
घेऊन एक दासी अन एक नोकर आला. हा नोकर �हणजे �जिकसन होता. ्
�याला बघन राजा�या मनात एक िवचार झटकन येऊन गेला. खाण ंिपण ंठेवन ू ू
दोघे परत िफरणार, तोच राजा �जिकसनला �हणाला, ‘त थांब.‘ तो उभा ू
रािहला. दासी िनघन गेली.ू

‘हो,पण अग, मला िकनई मा�या बाळासाठी रजई करायची आहे, त मला द ेू
ना तो केस ! ‘

�जिकसन गयावया करीत �हणाला, ‘महाराजांनी िवनाकारण ग�रबाचा जीव 
घेऊ नये. पश-प�ांची बोली मला समज लाग�यानं महाराजांच ं मी काही ु ू
नकसान करणार नाही. महाराज जी भाजी खाणार ती िबनमािहतीची, कधी ु
कोणी न बिघतलेली, कधी कोणी न चाखलेली, अशी जर महाराजांना खाऊ 
िदली तर महाराजां�या जीवाला धोका कशाव�न पोचणार नाही, अस ंवाटन मी ू
ती भाजी अगोदर चाखन पािहली आिण मग महाराजांना िदली. यात मी आपला ू
अपराध केला अस ंमहाराजांना वाटतं कां ?’

राजा �याला �हणाला, त माझा ह�कम मोडन माझा अपमान केला आहेस ू ू ू
आिण घोडयानं माझी केलेली चे�ा त ऐकली आहेस. तला मी िजवतं ठेवणार ् ू ु
नाही. बोल, तला फासावर चढव क� तझ ंडोकं उडव ? ‘ ु ू ु ू
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महाराज काही वेळ ग�प बसले. मग �याला �हणाले, ‘त�यावर एक कामिगरी ु
सोपिवतो. ते बघ, �या िखडक�त दोन सगरण प�ी भांडताहेत, िदसले ? ु
�यां�यापैक� एका प�ा�या चोच�त एक चमचम करणारा सोनेरी केस आहे, 
िदसला ? नीट बघन घे. ‘ू

�जिकसननं जरा पढं सरकन जवळन तो केस बिघतला. राजा �हणाला, ‘तो ु ू ू
केस आहे एका राजक�येचा. ितच ंनाव सोनचपंा. या राजक�येचा शोध लावन ू
ितला इकडं त घेऊन ये. ितला मी माझी राणी बनिवणार आहे. जर हे काम त ू ू
केलंस तर तझा जीव वाचेल, न केलंस तर या मा�या दशेात तला पनः पाऊल ु ु ु
टाक दणेार नाही, आलेला िदसलास तर ितथ�या ितथं तझ ंडोकं उडवलं ू ु
जाईल !

�जिकसन�या मनात आलं, आ�ा तरी आपण जीवे सटलो; पढच ंपढं पाह�. ु ु ु
�यानं ती कामिगरी कबल केली. �यानं राजाकडन एक चांगला घोडा मािगतला ू ू
आिण वाटखच�ला काही धन मािगतलं. राजानं ते सव� द�ेयाचा आप�या 
�धानाला ह�कम केला आिण �जिकसन आप�या कामिगरीवर िनघाला. बढढा ्ू ु
�वैपा�यानं �याला वाटेत खा�याक�रता िशदोरी बांधन िदली.ू

�जिकसनचा �� िबनतोड होता. �वतःचा जीव धो�यात घालन आपला ू
जीव वाचिव�याची काळजी घेणा� याचाच आपण जीव �यायचा काय, असा हा 
�� होता. 

घोडयावर �वार होऊन �जिकसन िनघाला, पण कठं, कणीकडं जायच ंते ् ु ु
काही �याला ठाऊकच न�हतं. घोडा नेईल ितकडं, निशबावर हवाला ठेवन, ू
जायच ं अस ं �यानं ठरिवलं. घोडा दौडत दौडत घोर जगंलात िशरला. 
�जिकसनही पाहत पाहत चालला. एके िठकाणी �याला आग लागलेली 
िदसली. ितकडं तो गेला, ते�हा आगी�या मधोमध मं�यांच ं एक मो�ं वा�ळ ु
असलेलं �याला िदसलं. �यातन हजारो मं�या रडत ओरडत बाहेर धावत हो�या. ू ु
‘आ�हाला वाचवा, आ�हाला वाचवा‘ अस ं �या ओरडत असले�या 
�जिकसनला कळलं. 
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तो ओरडा ऐकन �याला दया आली. तो घोडयाव�न खाली उतरला आिण ्ू
झाडां�या ढा�या मोडन आजबाजला पसरत चाललेली आग िवझिव�याचा ू ू ू
�य�न क� लागला. पनः काही ढा�या मोडन तो आगी�या आत-आत िशरला ु ू
आिण �यानं सारी आग िवझवन टाकन �या मं�यांचा बचाव केला.ू ू ु

मं�यांनी बिघतलं क� एक माणस आला अन �यानं आपला बचाव केला. �या ्ु ू
मोठया स�ंयेनं �या�यापढे आ�या आिण माना वळवन �यांनी �याचे आभार ् ु ू
मानले. �या �हणा�या, ‘त आज आमचा जीव वाचिवलास; कधीतरी आ�ही ू
दखेील तला मदत क�.’ु

�जिकसन हसला. ते�हा मं�यांची राणी �हणाली, ‘तला खर ंवाटत नाही ? ु ु
पण वेळ आली क� बघ, आ�ही त�या मदतीला येतो क� नाही ! नसती आमची त ु ु ू
आठवण कर, क� आ�ही आलोच समज ! ‘ 

�जिकसन घोडयावर �वार होऊन पढं िनघाला. जाता-जाता एके िठकाणी ् ु
�याला काव�याची दोन िपलं घरटयातन खाली पडलेली िदसली. ��येक िपल ् ू ू
रडन �हणत होतं, ‘आई,मला घरटयात ने, आई मला घरटयात ने. ‘ आिण �यांचे ् ्ू
आई-बाप कावळे �यां�याभोवती फ� िघरटया घालीत रडत होते. �यांना �या 
िपलांना उचलता येत न�हतं. �जिकसन घोडयाव�न उतरला,�यानं ती दोन ्
िपलं आप�या तळहातावर घेतली आिण झाडावर चढन �यां�या घरटयात ्ू
अलगद ठेवन िदली.ू

कावळा-कावळीनं �जिकसनचे आभार मानले. �हणाले, ‘कधी काही 
आमची गरज लागली तर आमची आठवण कर, आ�ही येऊन तला मदत क�! ‘ ु
�जिकसनला वाटलं, आपण कठं असणार अन ही जोडी कठं असणार ? आिण ्ु ु
ही ितथं आप�याला काय मदत करणार ! पण तो बोलला नाही. तसाच 
घोडयावर �वार होऊन पढं चालला.् ु

खप वेळानं तो �या जगंलातन बाहेर पडला आिण एका मोठया तलावा�या ्ू ू
काठावर आला. घोडयाला तलावापाशी नेऊन �जिकसन खाली उतरला ्
आिण �यानं अगोदर घोडयाला पाणी दाखिवलं आिण मग आपण पाणी ्
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�जिकसनला �या माशाची दया आली. तो पढं होऊन �या म�छीमारांना ु
�हणाला, ‘तमचा हा मासा मी िवकत घेतो, मला �ा.‘ अस ं�हणन �यानं आप�या ु ू
िखशात जेवढया मोहोरा हो�या, �या सव� मठीत घेऊन �यां�यापढं के�या. ् ु ु
म�छीमारांना हा सौदा खपच फायदशे ीर वाटला आिण �यांनी चटकन मोहोरा ् ्ू
घेऊन तो मासा �याला दऊेन टाकला.

म�छीमारांना आ�य� वाटलं इत�या मोहोरा दऊेन खरदेी केलेला मासा हा 
माणस िफ�न पा�यात सोडन दते आहे हे कस,ं �यांना कळेना. �यांनी िवचारलं, ू ू
‘बाबार,े त कोण आहेस ? इथं काय करतोस ?ू

िप�यासाठी जरा पढं गेला, तो दोन म�छीमार आपापसात भांडत होते. एक ु
�हणत होता, ‘हा सोनेरी मासा मी मारलाय, तो माझा आहे, ‘ तर दसरा �हणत ् ु
होता, ‘पण जाळं माझ ंहोतं, �हणन मासा माझा आहे, ‘ आिण पलीकडं तो ू
सोनेरी मासा अध�वट पा�यात उलथा-पालथा होऊन ओरडत होता, ‘मला 
वाचवा, मला वाचवा. ‘

�जिकसननं आपण कोण�या कामिगरीवर िनघालोय ते थोड�यात �यांना ्
सांिगतलं आिण उसासा टाकन �हणाला, ‘पण ही सोनचपंा कठं अन कशी ? ्ू ु
नशीबावर हवाला ठेवन जीव बचावावा �हणन मी आपला भटकत िनघालोय ्ू ू
खरा ! ‘

हे ऐकन ते म�छीमार �हणाले, ‘अर,े ती सोनचपंा ? सोनचपंा राजक�येला ू
शोधण ंकाय कठीण ? ती या तलावा�या म�यातच ते दर बेट िदसतंय ना, ू
ितथ�या राजाची मलगी आहे. ते बघ तो राजाचा महाल इथन िदसतो आहे. त ु ू ू
बस आम�या होडीत, आ�ही नेतो तला �या बेटावर. पण एक अडचण आहे. �या ु
राजाला एक न�हे, बारा मली आहेत �यातन या सोनचपेंला त कशी शोधणार ? ‘ु ू ू

�जिकसननं तो मासा तसाच �या तलावा�या खोल पा�यात सोडन िदला. ू
�हणाला, ‘जा, सखानं रहा! ‘ पा�यात िशरता िशरता तो मासा �हणाला, तमचे हे ु ु
उपकार मी कधी िवसरणार नाही. कधी माझी गरज लागली तर माझी आठवण 
करा, क� मी येऊन तमच ंकाम करीन ! ‘ ु
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‘शत� अशी क� तीन िदवस जी तीन कामं मी तला दाखवीन, ती तला करता ु ु
आली पािहजेत. तर मग पढची गो�.‘ु

�जिकसननं प�ां�या चोचीत िदसले�या सोनचपें�या केसांची हिकगत 
सांिगतली. प�ांची बोली कळन �यां�याकडन सोनचपेंच ंनाव कळलं हे ऐकन ू ू ू
राजाला मजा वाटली. पण तो �हणाला, ‘त �या राजाचा दत आहेस ना ? जर ू ू
त�या राजाला सोनचपंा हवी असली तर तला पिह�यांदा माझी एक शत� परी ु ु ु
करावी लागेल ! ‘

‘ती कोणती ! ‘ �जिकसननं िवचारलं.

�जिकसन �हणाला, ‘ितथपय�त तर जाऊ. �यानं मला इथंवर आणलं आिण 
राजक�येचा प�ा माहीत क�न िदला, तोच पढं काय अन कस ंकरायच ंते ्ु
दाखवील.’ �यानं आपला घोडा एका झाडाला बांधन �याला तोबरा िदला आिण ू
�या होडीत बसन तो िनघाला.ू

राजा �यावेळी बि�बळाचा खेळ खेळत होता. �याने या न�या पाह��याकडं ु
पािहलं अन �हणाला, ‘ह ंबस, आिण टाक डाव !’्

हे ऐकन राजानं डोकं वर क�न पािहलं. जवान चांगला तगडा, �पानं ू
डो�यांत भर�याजोगा, वाग�यात आदबशीर अन बोल�यात चतर असा �याला ् ु
िदसला. तो �हणाला, ‘ मा�या सोनचपेंला मागणी ? माझी मलगी काय वाटेवर ु
पडली आहे अस ंवाटलं क� काय त�या राजाला ? कठं आहे तो तझा राजा ? ु ु ु
इत�या दर �याला सोनचपेंचा वास कसा आला ? ‘ ू

�जिकसन बसला. �यानं डाव पािहला अन एक �याद ंपढं सरकवलं. अस ं् ु
खेळता खेळता तो राजाला �हणाला, ‘ मी मा�या दशेा�या राजाकडन आप�या ू
सोनचपेंला मागणी घाल�याक�रता आलो आहे ! ‘

म�छीमारांनी �याला बेटावर उतरिवला आिण ते परत गेले. �जिकसन 
हळहळ राजवाडयापाशी आला आिण चौक�दाराला �हणाला, ‘ मला ्ू ू
महाराजांना भेटायच ं आहे. मी दर�या दशेाह�न �यांना भेटायला आलोय.‘ ्ू
चौक�दारानं �याला आत राजापाशी नेऊन सोडलं. 
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मं�या �हणा�या, ‘आता गवतात एकदखेील मोती नाही. �जिकसननं सगळे ु
मोती गोळा क�न आप�या �मालात भरले अन तो चाल लागणार इत�यात ् ू
आवाज आला.. थांबा ! ‘

�जिकसन �हणाला, ‘बोला, आज�या या पिह�या िदवशी आपलं कोणतं 
पिहलं काम आहे ?’

‘साध ंगवत नाही, ह�ी गवत. ह�ी जरी या गवतात िशरला तरी िदसायचा 
नाही इतकं उंच हे गवत आहे. माझी सोनपचंा एके िदवशी या िखडक�त बसन ू
आप�या ग�यात�या मो�यां�या माळेशी चाळा करीत असताना सगळे मोती 
ओघळन खाली पडले अन �या गवतात गडप झाले. त ते एकण एक मोती शोधन ्ू ू ू ू
आणन मला द.े हे माझ ंपिहलं काम.’ ू

�जिकसन खाली गवतात उतरला. िखडक�खालचा बह�तेक भाग �यानं 
िफ�न खाली हात घालन शोधला; पण एकही मोती हाती लागला नाही. मोती ू
केवढे बारीक, �या मानानं गवत िकती मोठं अन ग�च, मोती सापडावीत कशी ? ्
�यासाठी गवता�या मळात�या मातीचा कण न कण तपासावा लागेल. हे ्ु
माणसा�या सा�या डो�यांना कस ंश�य आहे ? मं�यांसार�यांकडनच हे काम ु ू
हो�यासारखं आहे ! अस ं मनात येताच �याला �या जगंलात�या मं�यांची ु
आठवण झाली.

‘गवत.’

राजा उठन �याला आप�या गडा�या िखडक�पाशी घेऊन गेला, �हणाला, ू
‘खाली तला काय िदसतंय ?’ु

इत�यात �या�या कानी आवाज आला, िम�ा, िचतंा क� नकोस. का 
आमची आठवण केली सांग ! �या मं�यां�या राणीला बघन �जिकसनला आ�य� ु ू
वाटलं. �यानं ितला आपलं काम सांिगतलं. मं�यांचा थवाचा थवा कामाला ु
लागला. काही वेळानं दोन-दोन मं�या एक-एक मोती ढकलीत ढकलीत ु
�जिकशोरपाशी आणन ठेव लाग�या. स�ंयाकाळपय�त �यां�या पायापाशी ू ू
मो�यांचा लहानसा ढीग झाला.
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�जिकसन काठा�या बाज�या पा�यात उभा राह�न वाट पाह� लागला. बराच ू

एक लंगडी मंगी एक लहानसा मोती लंगडत लंगडत ढकलीत आणीत होती. ु
ती �हणाली, ‘ माझा एक पाय �या आगीत भाज�यामळं मी लंगडी झाले. पण ु
तझ ंकाम मी लंगडी असले तरी टाकलं नाही ह ं! ‘ु

�जिकसननं राजापढं जाऊन सगळे मोती ठेवले. राजानं ते मोजन पािहले. ु ू
सगळे बरोबर जेवढे होते तेवढे िमळाले ! तो �हणाला, ‘हां, हे काम त पर ंकेलंस ू ु
खर ं! आता उ�ा दसर.ं’ु

दस� या िदवशी राजा �हणाला, ‘हा तलाव पािहलास ? ‘ िकसन �हणाला, ु
‘पािहला. ‘ 

राजा �हणाला, ‘एक िदवस माझी सोनचपंा या तलावात अघंोळ करीत 
असताना ित�या बोटातली अगंठी पा�यात पडली, ती सापडत नाही. लाल 
मािणक असलेली ती अगंठी होती. ती अगंठी त शोधन काढ हे आजच ंदसर ंू ू ु
काम ! ‘

मग �जिकसननं �याला आपली कामिगरी सांिगतली. मासा �हणाला,‘�यात 
काय आहे ? माझे सगळे भाईबदं इथं त�या मदतीला आहेत अस ंसमज. ु
तलावाचा तळ सगळा�या सगळा आ�ही शोधन काढ !ू ू

�जिकसन ितचे आभार मानन �हणाला, ‘शाबास, शाबास ! तस�ा काही ू ू ु
कमी नाहीस बर ं! एवढा एक लहानसा मोती रािहला असता तरी मी हरलो 
असतो. त लंगडी असनस�ा मो�ं काम केलंस ह ं!’ू ू ु

�जिकसन अगंठी शोधायला काठावर गेला. �यानं पािहलं, तलाव इतका 
मोठा होता क� पलीकडचा तीरच िदसत न�हता,जण सम�च. तो तलावात ू ु
उतरला आिण �याचा तळ शोध लागला तर तो तळही �याला सापडला नाही. ू
अशा या अथांग तलावात पडलेली एवढीशी अगंठी शोधायची कठं अन कशी ! ्ु
पा�यात राहणारा मासाच हे काम करण ंश�य आहे अस ं�या�या मनात आलं 
अन �याला �या सोनेरी माशाची आठवण झाली. �याबरोबर �या�या लगतच ्
�याला श�द ऐक आले, ‘ मी हजर आहे ! ‘ू
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ितस� या िदवशी �यानं �याला सांिगतलं, ‘ मा�या सोनचपंाला िवषजळ अन ्
अमतजळ हव ंआहे, ते त आणन द.े‘ आता ही दोन जळं �हणजे काय, ती कशी ृ ू ू
असतात, कठं िमळतात हे राजानं काहीच सांिगतलं नाही. ती शोधायची कठं ? ु ु
असा िवचार करीत �जिकसन इकडे-ितकडे िफ� लागला. �याला वाटलं, 
पा�याचे असे झर े असतील; पण िवषाच ं पाणी अन अमताच ं पाणी हे तरी ् ृ
ओळखायच ं कस ं? काही न सचन तो घनदाट जगंलात पोचला. आप�याला ु ू
भेटलेलं ते काव�यांच ं जोडप ंहे काम क� शकेल कां ? अस ंमनात आलं तोच 
ती जोडी हजर झाली. �हणाली, ‘आ�ही इथं या झाडावर आहोत, काय काम 
करायच ंसांग ! ‘

वेळ गेला, कोणी आलं नाही, तसा तो िनराश होऊ लागला. तो वर काठावर 
येऊन बसला. आता सय� मावळतीकडं झकत चालला होता अन िदवस सपंणार ्ू ु
होता. ही या �चडं तलावात हरवलेली अगंठी आप�याला िमळण ंकिठणच, अस ं
�याला वाट लागलं. तेवढयात �या�या पढयात डोकं वर काढन तो सोनेरी मासा ् ्ू ु ू
आला आिण �हणाला, ‘हीच का सोनचपेंची अगंठी, पाहा. ‘

�जिकसननं पािहलं तर ते दोन कावळे ! तो �यांना �हणाला, ‘राजानं मला 
फ� िवषजळ आिण अमतजळ आिण एवढंच सांिगतलं; �या सबंधंानं आणखी ृ

�जिकसनने माशानं टाकलेली अगंठी उचलली. ती म�ये माणकाचा खडा 
बसिवलेला राजानं सांिगतली तशी अगंठी होती. �याला खप आनंद झाला. तो ू
माशाला �हणाला, ‘िम�ा, तझे िकती आभार मान कळत नाही. ‘ु ू

मासा �हणाला,‘त�या उपकारा�या ओ�यातन बाहेर पड�याची एवढी सधंी ु ू
मला िमळाली याचा मलाच आनंद वाटतो. आता मी जातो. अस ं�हणन सोनेरी ू
मासा िदसेनासा झाला.

अगंठी पाह�न राजाला आनंदही वाटला आिण खप आ�य�ही वाटलं. �याला ू
वाटत होतं, माणसाला हे काम करण ंअश�य आहे. तो ि�जिकसनला �हणाला, 
‘वाः ! हे दस� या िदवसाच ंदसर ंकामदखेील त यश�वी केलंस. आता उ�ा ूु ु
ितस� या िदवसाच ंितसर ंकाम. 
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�या क�या घेऊन ि�जिकसन राजा�या गडाकडं परत आला. इत�यात ु
�या�या कानावर एक िकंकाळी आली, ‘वाचवा, वाचवा, कणी मला वाचवा ! ‘ु

तासाभरात ती जोडी परत आली. एकेका�या च�चीत एक-एक कपी होती. ु
कावळा �हणाला, ‘ही िवषजलाची कपी.‘ कावळी �हणाली, ‘ही अमतजळाची ु ृ
कपी. ‘ दो�ही �या�या पढयात ठेवन तो आभाराचे श�द उ�चार�या�या पव�च ्ु ु ू ू
ती दोघ ंउडन गेली.ू

ती जोडी �हणाली, ‘ते काम आमच.ं आ�हाला ते माहीत आहे. त इथं थोडा ू
वेळ वाट पहा.‘ अस ंसांगन ती दोघ ंउडाली. �जिकसन �याच झाडाखाली वाट ू
पाहत बसला.

�जिकसननं �या दो�ही क�या राजाला नेऊन िद�या. ‘वाहवा, वाहवा ! हे ु
स�ा अगदी अश�य काम त केलंस ? ‘ राजा उ�ारला.ु ू

काही सांिगतलं नाही. ही दोन जळं आता कठं शोधायची ? तमची काही मदत ु ु
होईल ? ‘

�जिकसनला िदसलं, क� गडा�या दरवाजा�या कमानीत को�याच ंएक 
मो�ं जाळं होतं अन �यात एक माशी अडकन �यातन सट पाहत होती; पण ् ू ू ु ू
अिधकािधकच गरफटत होती. आिण ितकडन एक मोठा कोळी हळहळ ु ू ू ू
आप�या �या भ�याकडे नजर ठेवन येत होता, �हणन ती माशी ओरडत होती. ू ू
�जिकसन ितला वाचिव�यासाठी धावत जातो, तो को�यानं ितला आप�या 
त�डात धरलेलं �याला िदसलं. रागारागानं �यानं िवषजळा�या कपीतला फ� ु
एकच थ�ब �या को�या�या अगंावर टाकला अन तो कोळी त�काळ ितथ�या ्
ितथं मेला. �जिकसननं अमतजळाचा एकच थ�ब �या को�या�या त�डात ृ
मेले�या माशी�या अगंावर टाकला, तोच ती माशी िजवतं होऊन त�डातन बाहेर ू
पडली आिण उडन ि�जिकसन�या खां�ावर बसली. �हणाली, ‘िकती मान मी ू ू
तझे उपकार ! वेळ येईल ते�हा या उपकारांची परतफेड मी ज�र करीन !’ अस ंु
�हणन ती उडन गेली.ू ू

�जिकसन �हणाला, ‘ मग आता सोनचपंाला...’
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नाच सपंला आिण सग�याजणी एका रांगेत उ�या रािह�या. आता यातन ू
सोनचपंाला शोधन कस ंकाढायच ं? सग�यांचे पोशाख एकसारखे, �हणजे ू
सवा�नी पांढराश� बरखा घेतलेला. ही शेवटची कसोटी अितकठीण िदसते. ु ु
‘यात आता मला कणाची मदत होणार ? ‘तो त�डात�या त�डात पटपटला, तोच ु ु ु
�या�या कानाजवळच आवाज आला, ‘कां बर ं? मी नाही का मदत करायला ? त ू
एक-एक मलीकडन पढं पढं चल, मी तला सांगते सोनचपंा कोणती ती ? ‘ हे ु ू ु ु ु
बोलणारी ती माशी होती.

�जिकसन पिह�या मलीपढं उभा रािहला, माशी �हणाली, ‘अहं ,ं ही न�हे.‘ ु ु
दस� या मलीपढं गेला. ‘ही पण न�हे. ितसरी, चवथी अस ंकरीत करीत सात�या ु ुु
मलीपाशी जाऊन तो उभा रािहला अन माशी �हणाली, ‘हीच ती ! ‘ �जिकसननं ्ु
बोट क�न ‘हीच सोनचपंा‘ अस ंसांिगतलं, �याबरोबर राजक�या सोनचपंानं 
आपला बरखा काढन फेकन िदला. ितच ं ते परीसारखं �प अन डोक�वर ्ु ू ू
मकटासारखे चमकणार ेसोनेरी केस पाह�न ि�जिकसन चिकतच झाला. राजा ु ु
�हणाला, मला सग�या शत� त प� या के�यास. त िजकंलास; मी हरलो ! ‘ु ू ु ू

‘थांब थांब, सोनचपंा इतक� �व�त नाही, मला ! मला बारा मली आहेत ; ु ु
�यां�यातन सोनचपंाला त शोधन काढलंस तर त िजकंलास ! ‘ू ू ू ू

�जिकसन सव� लवाज�यासह िजथं �याचा घोडा बांधला होता ितथं आला. 
�याला पाहताच घोडा फरफ� लागला. �या घोडयावर �वार होऊन �जिकसन ्ु ु
एखा�ा राजासारखा िनघाला. जगंल ओलांडन ते नगरात आले. �जिकसन या ू
सग�या �वासात राजकमारीशी एक श�दही बोलला न�हता. �यानं राजापढं ु ु

अस ं�हणन राजा �याला एका मोठया ऐसपैस असले�या िदवाणखा�यात ्ू
घेऊन गेला. ितथं बाराही राजक�या गोल गोल क�न नाचत हो�या. राजा आिण 
�जिकसन बाजला उभे राह�न पाह� लागले. एकाही राजक�येचा चेहराच काय, ू
पायाच ंबोटस�ा िदसत न�हतं. सग�या एकाच उंची�या हो�या. ु

दसर ेिदवशी �जिकसन सोनचपंाला घेऊन परत आप�या दशेाला जायला ु
िनघाला. राजानं मलीबरोबर प�कळ धन, नोकरचाकर आिण लवाजमा िदला.ु ु
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हे ऐकन तर राजा�या मनातला सशंय अिधकच वाढला. तो �हणाला, ‘ते ू
होणार नाही. याला मेलंच पािहजे. मी उ�ा सय� उगवाय�या आधी �याचे डोके ू
उडवायला सांगणार होतो; पण त �याची बाज घेते आहेस तर आताच मी �याच ंू ू
डोकं उडवायला लावतो. ‘ अस ं�हणन �यानं टाळी वाजिवली.�याबरोबर एक ू
काळा काळा सैिनक हाती तलवार घेतलेला राजापढं येऊन सलाम क�न उभा ु
रािहला.

जाऊन राजकमारी सोनचपंाला पढं केली. ितच ंसदंर अन परीसारखं �प पाह�न ्ु ु ु
�हातारा राजा तर आनंदानं वेडा झाला. पण �या�या मनात एक शकंा जोरानं 
उठली. मी �हातारा अस ंसांगन या पोरानं राजक�येच ंमन भडकिवलं तर नसेल ू
ना ? हा चांगला, िदसायला उमदा, ह�शार त�ण आहे. एवढा शोध क�न ितला 
इथंवर आण�याचा परा�म करणा� या त�णाला सोडन ही मा�यासार�या ू
�हाता� याशी ल�न करील ? �याक�रता या �जिकसनला ठार मा�न टाकलं 
पािहजे; �यािशवाय ित�या मनातन तो जाणार नाही.ू

राजा �जिकसनला �हणाला, ‘ मा�या मागणी�माण ंराजक�येला त घेऊन ू
आलास हे उ�म. तला मी वचन िद�या�माण ंइतके िदवस त जगलास. पण ु ू
मा�या रा�यात राजाचा ह�कम मोडणा� याची िश�ा कधीच कमी होत नाही. ू
�हणन तला मी मारणार. उ�ा सकाळी माझ ं राजक�येशी ल�न होईल �या ू ु
अगोदर तझा िनकाल ! ‘ु

हे ऐकताच सोनचपंा �हणाली, ‘छेः छेः, राजाला ही गो� शोभणारी नाही. 
याला त�ही मा� नका ! ‘ु

�जिकसन आता ताठ उभा रािहला. �हणाला, ‘राजेसाहेब, मोठी माणस ं
वचनाची धड असतात अस ंमी समजत होतो. तम�या श�दावर भरवसा ठेवन ु ू
मी खटपट क�न राजक�येला इथं आणलं. पण राजक�येला काय िदसलं इथं ? 
तमच ं�हातारपणच न�हे, तर तमची दगलबाजी. अशा राजाबरोबर ती ल�न ु ु
लावायला तयार तरी कशी होईल ? आिण अशा िव�ासघातक� राजापढं मी ु
जीव वाचिव�याची भीक तरी कशाला माग ? हा मी तयार आहे, उडवा माझ ंू
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‘सपंलं कस ं? ती दसरी कपी िदसते आहे, ती ओत मा�या अगंावर‘.ुु

राजक�या सोनचपंा �हणाली, �याच ंमरण बघायला मी ितथं जाईन. यानं 
मला मा�या विडलांकडन इथवर आणलं, ‘मरणा�या वेळी तरी मला ू
�या�याजवळ राह� द े! ‘ राजा ‘ठीक आहे‘ �हणाला.

�जिकसनला राजवाडया�या चौकात ने�यात आलं. नगरातले लोक हे �र ् ू
क�य बघायला ितथं जमले. राजाही येऊन बसला. �जिकसनला बघन ृ ू
सग�यांना हळहळ वाट लागली. ते आपापसात (हल�या आवाजात) �हण ू ू
लागले, ‘अररे,े एवढा त�ण वयाचा हा उमदा जवान फकट मरणार ! काय हा ु

�राजा िन�र, िकती �र ! असा राजा नसलेला बरा ! ‘ ू

डोकं ! ‘ 

आजबाज�या लोकांत सोनचपंाही आप�या सेवकांसह जाऊन उभी ू ू
रािहली. �जिकसननं हात जोडन आिण मान वाकवन लोकांना नम�कार केला ू ू
आिण छाती पढं काढन अिभमानानं तो उभा रािहला. सैिनकानं हातातली ु ू
तलवार आप�या डो�याभोवती तीन वेळा गरगर िफरिवली आिण एका 
फट�यासरशी �जिकसनच ंडोकं उडिवलं. डोकं आिण धड एकदम खाली 
पडलं. �याबरोबर राजक�या सोनचपंा एकदम पढं झाली आिण ितनं ते डोकं ु
धडाला चटकन िचकटवन �यावर अमतजळाची धार टाकली. �याबरोबर ृू
�जिकसन पव� होता तसा... न�हे, �यातनही अिधक सदंर झाला. तो उठन ू ू ु ू
बसला. हा चम�कार बघन जमले�या लोकांनी आनंदानं टा�या वाजिव�या.ू

�या�या या बोल�यानं राजा अिधकच भडकला आिण �यानं सैिनकाला 
ह�कम केला. ‘याला राजवाडया�या चौकात नेऊन आ�ा�या आ�ा याच ंडोकं ्ू
उडवा !’

राजा आ�या�नं थ�क झाला. राजक�येजवळ हे अमतासारखं पाणी आहे ृ
अ?ं ते आप�यावर टाकलं तर आपणही बढढयाचे जवान होऊ. तो राजक�येला ् ्ु
�हणाला, ‘ते अमतजळ मा�याही अगंावर टाक.‘ पण राजक�या �हणाली, याला ृ
िजवतं कर�यात ते सार ंसपंलं.’
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राजा मे�याचा कणालाही शोक झाला नाही. लोकांनी सोनचपंा राजक�येचा ु
जयजयकार केला. ‘राजक�या सोनचपंा हीच आमची राणी ! राजक�या 
सोनचपंा हीच आमची राणी ! ‘ 

राजक�येनं पढे होऊन �जिकसनचा हात आप�या हाती घेतला आिण ु
लोकांनी दोघांचाही राजा-राणी �हणन जयजयकार केला. दस� या िदवशी ू ु
दोघांच ं समारभंपव�क ल�न झालं. ल�नाला मदपाकखा�यातला बढढा ्ू ु ु
�वैपाक�च आला होता अस ंनाही; तर आजबाजचे सार ेप�ी आिण पशस�ा ू ू ु ु
आले होते. �ािणमा�ांवर �याच ं�ेम, �या�यावर �ािणमा�ही �ेम करणारच ! 

‘ती तम�या अगंावर ओत�यासारखी नाही, महाराज ! भलता आ�ह क� ु
नका ! ‘

राजा आता ह�ाला पेटला. �हणाला, ‘ते काही चालणार नाही. �या कपीतलं ु
जळ मा�यावर त ओतलंच पािहजेस. नाहीतर मी ते त�यापासन जबरद�तीनं ू ु ू
काढन घेईन ! ‘ अस ं�हणत तो पढं सरकला. ू ु

�याबरोबर राजक�येनं ती दसरी कपी हातात घेऊन उघडली आिण �यातलं ुु
िवषजळ राजा�या अगंावर टाकलं. �याबरोबर राजा�या अगंाचा भडका झाला 
आिण राजा तडफड करीत मेला.

(भाऊ धमा�िधकारी : दशेोदशेी�या लोककथा)
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राजक�येने क�ाने राजप�ाचा शोध लावला व खरोखरच तो दखेणा पण मत ु ृ
राजप� पाह�न ितला इतके अिनवार दःख झाले क�, ित�या डो�यांतन सार�या ु ूु
धाराच लाग�या पा�या�या. इत�या क�, ते भांडे भरत आले, दोनचार थ�ब कमी 
होते, तेवढयात जरा थक�यामळे ितचा डोळा लागला आिण काय दद�व बघा, ् ु ु
एक हलकट मोलकरीण हे पाहत होती, ितने िपपं ओढन दस� या कोप� यात नेले ू ु
व आप�याच डो�यांतली चार आसवे �यात टाकली ! �या चार थ�बांनी ते िपपं 
भरले. लगेच तो राजप� सजीव होऊन थड�यातन बाहेर आला, ती काळबाईच ु ू ू
आपला जीव वाचवणारी त�णी असे समजन ितला बरोबर घेऊन गेला व �याच ू
रा�ी �यांचे ल�नही लागले. िबचारी राजक�या तेथेच हळहळत बसली व काळीचे 
आयतेच साधले ! मग �या कळकट राणीला डोहाळे लागले ते गो�ी ऐकायचे. 
ते�हा राजप�ाने दवडंी दऊेन िठकिठकाण�या गो�ीवे�हाळ बाया आणव�या. ु
ती राजक�याही या बायांतच िमसळन आलेली होती. ितने आपली खरीखरी ू ु
कथा सवा�त शेवटी सांिगतली. तशी का�या राणीचा चेहरा खर�कन उतरला. 
राजप�ाला ितचे कपट कार�थान कळले. तशी ितने सार ेकबल केले. मग �याने ु ू
ितला दहेा�त िश�ा िदली व राजक�येशी �याचे ल�न झाले. 

7.26 jaaejaacaa_ gaaeVo
(इटािलयन लोककथा)

‘जोजा ही एका राजाची मलगी, पाय घस�न पडले�या एका �हातारीला ु
कचे�नेे हसली. तशी �हातारीने िचडन शाप िदला : ‘तादवे’ नावाचा मत राजप� ु ू ृ ु
तला पती िमळ द ेअन तझे खप हाल होऊ दते !’ िबचारी राजक�या, ितने ्ु ू ु ू
�हातारीची िवनवणी केली. तो मत राजप� कशाने उठेल �हणन िवचारले. तशी ृ ु ू
�हातारीने सांिगतले क�, �या�या उशाशी थड�यात एक मोठे चांदीचे िपपं 
ठेवलेले आहे, ते जी त�णी तीन िदवसांत अ�नंी भ�न टाक�ल तीच �याला ू
जीवदान दऊे शकेल व मग �यांचे ल�न होईल. त िफदीिफदी हसलीस ना?आता ू
सारखी रड अन कर �याला सजीव.’्
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राजप� गाय �यायचा व रोज सकाळी रानाम�ये जायचा. रानात तो काय ु
करी ? गाय चरायला लावी, भाकरी सोडी व दवेाला हात जोडन रडत बसे. असे ू
करता करता दोन मिहने झाले. एके िदवशी काय झालं, शकंरपाव�ती नंदीवर 
बसन �या वनातन जात होते. राजप� रडत होता. ते�हा पाव�ती शकंराला ू ू ु
�हणाली, ‘शकंरा, या भयकंर वनाम�ये राजकमाराचा आवाज कसा येतो आहे ? ु
माणसाचा थारा-पांखराचा वारा नाही अशा िठकाणी रडते आहे कोण पाह�या.’ 
शकंर �हणतो, ‘असेल कोणीतरी रडत. चल त.’ पण पाव�ती �हणते, ‘कोणावर ू
तरी सकंट पडले असेल ते�हा आपण पािहलेच पािहजे.’ ते�हां शकंर-पाव�ती 
राजप�ाजवळ गेले व िवचारले, ‘का रडतोस बाळ?’ राजप�ाने आपली सगळी ु ु
हिकगत �यांना सांिगतली, क�डयाची भाकरी �यांना दाखिवली ते�हा �यां�या ्
मनात दया उ�प�न झाली. �याला एक लहानशी वाळकाची बी दऊेन शकंर 
�हणतो, ‘िजथं माणसाचा थारा-पांखराचा वारा नाही अशा िठकाणी ही बी लाव. 
रोज तां�याभर पाणी घालीत जा. थोडया िदवसांनी वाळके येतील ती खात जा. ्
पण कोणाला सांग नको.’ू

7.27 rajapauPaacaa_ gaaeVo

मग �या मलाने दोन िदवस झटन िनवडंगाम�ये वाट केली व तेथे वाळकाची ु ू ु

एक राजा होता. �याला एक मलगा होता. तो दोनतीन वषा�चा झा�यावर ु
राजाची बायको मेली. ते�हा राजाने दसरी बायको केली. ितलाही मलगा झाला. ुु
साव� आई पिह�या मलाचा �ेष क� लागली. दसरी बायको के�यावर ु ु
राजाचेही मन पिह�या मलाव�न उडाले होते. एके िदवशी राणी राजाला ु
�हणते, ‘आपली काळी किपली गाय सांभाळ�याक�रता या मलाला जाऊ द ेु
रानाम�ये.’ राजानेही ितचे ऐकले. राणी रोज राजप�ाकडन गाईचे शेणपाणी ु ू
क�न �यायची व क�डयाची भाकरी भाजन दऊेन �याला रानात पाठवायची. ् ू
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आता काय करणार? ते�हा �याने �याला वाळकाचा वेल दाखिवला व ही खा 
�हणाला. वाळके खा��यावर तो मलगा घरी गेला व �याने सगळी हिकगत ु
आईला सांिगतली. ते�हा ितने राजाला सांगन िशपाई पाठिवले व वाळकाचा वेल ू
तोडन टाकला.ू

शकंरपाव�ती गे�यावर राजप�ाला काय धीर िनघतो आहे. �याने जागा ु
सारिवली. त�ड उगवतीकडे केले. व गाई�या िशगंावर खडा मारला. �याबरोबर 
पचंप�वा�नांचे ताट �या�यापढे आले. �याने ते अ�न खाले, प�हा गाईचे पाय ु ु

ते�हा �या राजप�ाचे मागचे िदवस प�हा आले. रोज तो क�डयाची भाकरी ्ु ु
�यायचा व पिह�या�माणे रडत बसायचा. असे करता करता एके िदवशी शकंर-
पाव�ती नंदीवर बसन �या वाटेने चालली होती. ते�हा पाव�तीला राजप�ाचे रडणे ू ु
ऐक आले. ती शकंराला �हणते, ‘या भयकंर रानाम�ये कोण रडत आहे ? आपण ू
जाऊन पाह� या.’ ते�हा ती राजप�ाजवळ गेली व �याला िवचारतात, ‘बाळ रडतो ु
का ? ते�हा �याने आपली सगळी हिकगत शकंरपाव�तीला सांिगतली. ते�हा 
शकंराने �याला आप�या झोळीतन िवभतीचा खडा काढन िदला व �हणतो ू ू ू
‘वीतभर जागा गाई�या पढे सारवीत जा. गाईचे पाय �या िठकाणी ठेवीत जा व हा ु
िवभतीचा खडा गाईचे िशगंावर हाणीत जा �हणजे पािहजे तो पदाथ� त�यापढे ु ु ु
येत जाईल.’

बी लािवली. दोन-चार िदवस पाणी घात�यावर �याला काकडया आ�या. ्
राजप� रोडका झाला होता तो वाळके खाऊन चांगला ल� झाला. ते�हा ु
राणी�या मनात सशंय आला. ितने आप�या मलाला तहानलाड-भकलाड ु ू ू ू
क�न िदले व राजप�ाबरोबर रानात जाऊन तो काय क�रतो, काय खातो ते ु
पहा�यास सांिगतले. ते�हा तो मलगा राजप�ाला �हणतो, ‘दादा मी येतो आज ु ु
त�याबरोबर रानात. ते�हा राजप� �हणतो, ‘त काही येऊ नको. तला ऊन ु ु ू ु
लागेल, भक लागेल. पाणी काही लवकर भेटायचे नाही, पण �याने ह� घेतला व ू
तो राजप�ाबरोबर रानात गेला. रानात गे�यावर �याने ह� घेतला क� मला भक ु ू
लागली, काही खायला द,े नाहीतर आईला सांगेन.’
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ते�हा राजप�ाने गाईचे पाय धरले व तो रड लागला. ते�हा गाय बोल लागली, ु ू ू
‘बाळ रड नको; ितथे िशकें बांधले आहे ते सोडन आण, मा�या ग�यात बांध व ू ू
�यात त बस, आपण लांब कणीकडे िनघन जाऊ. त काही घाब� नको.’ ते�हा ू ु ू ू

असे करता करता दोन मिहने गेले तसा प�हा राणीला सशंय आला क� ु
राजप� रानात काही तरी खात असावा. �हणन ितने आप�या मलाला �या�या ु ू ु
बरोबर रानात जावयास सांिगतले. दस�या िदवशी राजप� काळी किपली गाय ुु
घेऊन रानात िनघाला ते�हा दसरा मलगा �याला �हणतो दादा, मी येतो ुु
त�याबरोबर रानात. राजप� �हणतो, त काही येऊ नको; तला भक लागेल, ु ु ू ु ू
ऊन लागेल, पाणी काही लवकर भेटायचे नाही. पण तो काही ऐकेना. �याने ह� 
घेतला. ते�हा राजप� �याला घेऊन रानात गेला. दपार झाली व उ�ह ंपड लागले ु ूु
तसा तो मलगा �हण लागला क� मला काहीतरी खावयाला द ेनाहीतर मी ु ू
आईला सांगतो. आता काय करणार ? राजप�ाला तर मोठे वाईट वाटले. शेवटी ु
�याने जागा सारिवली �यावर गाईचे पाय ठेिवले व ित�या िशगंावर शकंराने 
िदलेला िवभतीचा खडा हाणला; �याबरोबर पचंप�वा�नांचे ताट ितथे आले. ू
दोघे जसे जेवलेखा�ले तसा दसरा मलगा घरी गेला व �याने सगळी हिकगत ुु
राणीला सांिगतली. ते�हा राणीने खाट-वाकळ घेतले व महालात जाऊन 
झोपली. दास�नी ितला प�कळ िवचारले पण ती काही सांगेना. शेवटी राजा ु
ित�या महालांत गेला काय झाले �हणन ितला िवचा� लागला. ते�हा राणी ू
�हणते, ‘ही काळी किपली गाय आहे; ही जर उ�ा, कापन टाकली नाही तर मी ू
काही �ाण ठेवायची नाही. ते�हा राजाने दस�या िदवशी काळी किपली गाय ठार ु
मारायचे ठरिवले.

तो म�यरा�ी�या समाराला काय वत�मान घडले. का�या किपला गाईला ु
वाचा फटली. ितने राजप� जवळ गोठयात झोपला होता. �याला जागे केले व ्ु ु
�हणते, “माझे मरण जवळ आले, तझे कसे होईल ?’ु

�याच जागी ठेवले व ित�या िशगंावर खडा हाणला �याजबराबर ताटवाटी सगळे 
ग� झाले.ु
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राजप�ाने ते िशकें आणले, किप�या गाई�या ग�यात बांधले व आपण �यात ु
बसला. �याबरोबर �या गाईने जे उडडान केळे ती लांब एका जगंलात वनगाईचा ्
कळप होता ितथे येऊन उभी रािहली.

ही किपलागाय वनगाईपासन लांब उभी राह�न चरत असे. असे करता करता ू
एके िदवशी �या वनगाईनंा वाचा फटली. �या �हण लाग�या, “बाई, हा मलगा ु ू ु
खातो काय ? असा झाडावर चढन का बसतो ?” ते�हा का�या किप�या गाईने ू
मागचा सगळा व�ांत �यांना सांिगतला. ते�हा वनगाईनंा वाईट वाटले व �या ृ
मलाला �हटले-बाळ, जे�हा �हणन तला भक लागेल ते�ही आमचे दध काढन ु ू ु ू ूू
पीत जा. असे �हणन �यांनी �या मलाला दोन पावे िदले. एक सखाचा न एक ू ु ु
दःखाचा. दःखाचा पावा वाजवलास क� आ�ही त�या जवळ हजर होऊ. ते�हा ुु ु
प�हा राजप�ाचे िदवस मोठया आनंदात जाऊ लागले.्ु ु

पढे राजप�ाची हजामत वाढली. ते�हा वनगाई �हणा�या, ‘ते ितथे वा�ळ ु ु
आहे. �या�या भोकावर डोके टेकन नीज. राजप� वा�ळावर डोके टेकन ू ु ू
िनजला तसे आतन नाग आले व �यांनी �या�या डो�याचे केस उपटन काढले व ू ू
ते एका �ोणात भ�न ठेिवले. ते�हा वनगायांनी �याला तो �ोण नदीत नेऊन 
सोडावयास सांिगतला. राजप�ाने तो �ोण घेतला व नदीत नेऊन सोडला. ु
�याबरोबर �यांतले केस सो�याचे झाले.

तेथे आप�यावर राजप� काय करी. रोज वनगाईचे शेणपाणी करी. किप�या ु
गाईचे दध िपई व एका झाडावर चढन बसत असे.ूू

राजाला हा िन�य कळ�यावर राजाने पैजचे िवडे मांडले, पण कोणी िवडा 
उचलेना. शेवटी एक �हातारी �हणाली, मी सो�या�या केसां�या मलाला शोधन ु ू

�या नदी�या काठी एक गाव होते तेथे एक राजा होता. �याची क�या दोन 
दासी बरोबर घेऊन नदीवर गेली होती. नदीवर गे�यावर पहाते तो एक �ोण 
नदीतन वहात चालला आहे. ते�हा ितने दास�कडन तो �ोण आणिवला. �ोण ू ू
बिघत�याबरोबर ितचे भान हरपले व ितने िन�य केला क� ल�न करीन तर या 
सो�या�या केसा�या मलाशी करीन.ु
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इकडे राजप� बायकोला व गाईनंा घेऊन सासरी गेला. तेथे राजाने �यांना ु
सात तळाचा राजवाडा बांधन िदला. गाईनंा छानसा गोठा क�न िदला व ू
राजप� सखाने रा�य क� लागला तसे त�ही करा.ु ु ु

गो� सरो 

ल�न झा�यावर राजप� बायकोला घेऊन प�हा वनगाई�या गोठणीकडे ु ु
गेला. पहातो तो काय ? वनगाईनंी राजप� गे�यामळे के�हाच �ाण सोडले होते. ु ु
ते�हा राजप�ाला रड आवरनेा. गाई�या मानेवर मान टाकन तो अ� ढाळ ु ू ू ू ू
लागला. ते पाह�न दया येऊन शकंरपाव�ती तेथे धावन आली व �हणतात, बाळ ू
रड नको. आप�या हाताची करगंळी काप व सग�या गाई�या त�डाला लाव. ू
राजप� गाई�या िवरहाने �याकळ झाला होता �याने त�काळ करगंळी कािपली ु ु
व गाई�या त�डाला लािवली ते�हा सग�या गाई िजवतं झा�या व �या�या 
ग�यात गळा घाल लाग�या. ते�हा शकंरपाव�ती �हणाली, आ�ही जातो आता. ू
पण राजप� �हणतो, मी धावा करीन ते�हा आले पािहजे, बर े�हणन शकंरपाव�ती ु ू
िनघन गेली.ू

तमचे आमचे ु
पोट भरो

(ना. रा. श�डे : लोकसािह�यसपंदा)

इटकली िमटकली ु ु

आणते. व दोन मिह�यांची मदत घेऊन ती गेली. भटकता भटकता ती वनगायी ु
राहात हो�या तेथे आली. ितला पािह�याबरोबर राजप� धावत ित�याजवळ ु
आला. ते�हा सो�या�या केसांचा मलगा सापडला �हणन �हातारीला आनंद ु ू
झाला. ती �याला घेऊन राजाकडे आली व राजप�ाचे व �या राजक�येचे मोठया ्ु
थाटाने ल�न झाले.
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7.28 baX♀fUla7.28 baX♀fUla7.28 baX♀fUla

रा� झाली तरी �हातारीची नातवडें झोपी जाईनात. ती �हातारीला िबलगन ू
�हणाली, “आजीमाय, एखादी कहाणी सांग ना.” ितनं बरचे आढेवेढे घेतले पण 
नातवडें काही के�या आपला ह� सोडीनात. ते�हा �हातारी कहाणी सांग ू
लागली...

चमन नावाची नगरी होती. तेथील राजा मोठा �यानी होता, चतर होता. ु
रा�यात सगळीकडे सखशांती होती. कोणाला दःख नाही, कोणाला �ास नाही, ु ु
कोणाला िचतंा नाही. लोक भ�या पहाटे उठत, आघंोळ करीत, पजाअचा� करीत ू
आिण राजाचा जयजयकार करीत.

एके िदवशी राजा िशकारीला गेला. घोर रान होते. वाघ, िसहं, अ�वल यांचेच 
रा�य, राजाबरोबर �याचा �धान आिण काही भालदार चोपदार होते. सकाळची 
स�ंयाकाळ झाली. पण राजाला िशकार काही सापडली नाही. अधंार पड ू
लागला. ते�हा �धान �हणाला, “महाराजािधराज, आता रा� होत आली आहे, 
चला परत जाऊ या.” राजा �हणाला, “�धान, िशकार सापड�यािशवाय कसा 
बर ंपरत जाऊ ? या आय�यात मी िशकारीला िनघालो आिण िशकार सापडली ु
नाही अस ंकधी घडलं नाही. मग आज अस ंका बर ंघडलं ?” �धान हात जोडन ू

नगरी�या बाहेर एक गाव होतं. गावाजवळन एक ओढा वाहात होता. ू
ओढयाला लागन एक आबंराई होती. आबंराई�या सावलीत एक तटक� पडक� ् ू ु
झोपडी होती. झोपडीत साठ वषा�ची बढढी रहात होती. ितला तीन मलं होती. ्ु ु
मलं फार ह�शार होती. िदवसभर क� करीत. सायकंाळी घरी येत. िदवसामागन ु ू
िदवस जात. रा�ी मागन रा�ी जात. मलं कामधदंा करीत. ना कणाशी खटखट, ू ु ु
ना कणाशी दवेाण घेवाण. आपण भले, आपले काम भले, असा भाउ�यांचा ु
�वभाव होता.
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�धानानं राजाला एका झाडाखाली नेऊन �हटलं, “महाराज, ही जागा बरी 
िदसते. आपण आराम करा. तोपय�त आ�ही पहारा दतेो.” आता राजा आराम 
कर�यास �या झाडा�या ब�ंयाशी बसणार इत�यात वाघोबाची आरोळी ऐक ु ू
आली. राजा तडक उठला व धन�यबाण घेऊन वाघाकडे धाव घेणार तोच ु
�या�या छातीत कळ येऊन �यानं, “�धान धावा !” अशी िकंकाळी फोडली... 
�धान धावला, भालदार-चोपदार घावले. �यांनी राजाला उचलन प�हा ू ु
झाडाखाली आणले. करता येतील तेवढे इलाज केले. पण राजाची कळ बसली 
नाही. उलट ती वाढन राजा िव�हळ लागला. �धानानं गडीमाणसांना ताबडतोब ू ू
नगराकडे पाठवन ध�वतंरीला बोलावन आण�याचा ह�कम सोडला.ू ू ू

�हणाला, “महाराज, आज आपला �ताचा िदवस, या िदवशी कशी िशकार 
िमळेल ? चला, परत चला.” पण राजानं आपला हेका सोडला नाही.

म�यरा� झाली. राजाच ंदखण ंकाही के�या थांबेना. राजा सारखा िव�हळत ु
होता, ‘धावा, धावा..मला वाचवा!’... ध�वतंरी आला. �यानं जडीबटी उगाळन ु ू
राजाला िदली. तरी कळ बसेना. मांि�क आले. �यांनी अनेक मं� भारले, पण 
कळ काही के�या थांबेना. इत�यात आकाशवाणी ऐक आली, “राजा त�या ू ु
नगरीत सख-शांती आहे. त�या नगरीत कोणी गरीब नाही, कोणी दःखी नाही. ु ु ु
पण राजा, तला �वतःला समाधान नाही. तला प� नाही आिण �हणन चमन ु ु ु ू
नगरीचा पढे कोणी वारसदार नाही. तला वारसदार �ा� झाला पािहजे. पण ु ु
�यासाठी त या दख�यातन उठला पािहजेस. परतं हे दखणे वै�ाकडन, ू ू ु ूु ु
ध�वतंरीकडन िकंवा मांि�काकडन बसणे श�य नाही. आज त�या �ताचा ू ू ु
िदवस. या िदवशी तरी त�या मनात पशची िशकार कर�याची इ�छा होणे व ु ू
�यासाठी त धडपडणे हाच तझा मोठा अपराध आहे. परतं आतापय�त त जे ू ु ु ू
प�यकाम केलेस ते पाह�न या दख�यातन उठ�यास आता तला एकच उपाय ु ू ुु
आहे, तो ऐक. येथन पव� िदशेला जेथे सात ड�गर एकावर एक उभे आहेत, ू ू
�या�या टोकावर एक िशवमंिदर आहे. �या मंिदरा�या पढे एक मोठा ��व� ु ृ
आहे. �या झाडा�या वर�या फांदीला एकच ��फल आहे. ते फल आणन त ू ू ू ू
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िदवसामागन िदवस लोटत होते. िहमंत बांधन कोणी ना कोणी ड�गराकडे ू ू
जायचा आिण परत यायचा. काही तर म�येच वाटेत म�यमखी पडत. रोज�या ृ ु ु
रोज राजा खंगत होता. �या�या वेदना वाढत हो�या. आप�याला सगळं रा�य 
िमळेल या आशेनं, या मोहानं जे जे ड�गराकडे जात �या सवा�ची दद�शा होई व ु
नंतर �यां�या दद�शे�या भयकंर वाता� ऐकायला िमळत. �यामळे तर आणखी ुु

�दयाशी धरशील तर तझ ंदखण ंजाऊन त प�फळही �ा� करशील. ते�हा ु ू ुु
राजा, हे अवघड काम जो खरा प�यवान असेल तोच सा�य क� शकेल, नाही ु
तर रा�याचा नाश होईल !” या आकाशवाणीनं सार ंरान दमदमन गेलं. सव�जण ूु ु
घाब�न गेले. पश-प�ी आ�ोश क� लागले. झाडे-झडप,ं लतावेली कोमेजन ु ु ू
गे�या. नगरभर व आसपास�या सव� टापत अवकळा पसरली.ू

दसर ेिदवशी राणीनं ताबडतोब आसपास�या टापत दवडंी िपटिवली. जो ूु
कोणी सात पहाडावरील ��झाडा�या श�डयावरील फल आणील �याला चमन ् ू
नगरीच ंरा�य ब�ीस द�े यात येईल, सगळीकडे चचा� स� झाली. ��येक जण ु
�वतःला प�यवान समजत होता. ��येकाला यशाची आशा वाट लागली. जो तो ु ू
��फल आण�याची चरस क� लागला. िकतीतरी लोक पहाडा�या ू ु
पाय�यापय�त कसेबसे जात आिण मग ड�गराच ंकडं, उंच�या उंच आभाळाला 
भेदणार ंते िशखर पाह�न हताश होत व परत येत. �या सात ड�गरां�या आसपास 
��झाडासबंधंी चम�का�रक गो�ी कळ लागत. कोणी �हणायचा, ड�गराची ू
चढण चढायला स�वात झाली क� माणस दगड होऊन पडतो. कोणी ु ू
�हणायचा, ड�गर चढताना चारी बाजनंा फार मोठी गहा आहे व पावलापावलावर ू ु
नागोबा फणा काढन पहारा दते असतो व तो वर चढणा�याला दशं करतो. कोणी ू
�हणायचा, ड�गरा�या वर चढताना िहर-ेमाणकांनी मढवलेलं एक दार आहे व 
तेथे एक सदंर त�णी बसली असते. ती ड�गरावर येणा�याला आत घेऊन जाते ु
व मग तो आत जाणारा गह�थ कधी परत येत नाही. �याच ंनंतर काय होतं ृ
कणाला ठाऊक ? अशा शेकडो कथा सांिगत�या जात व मग जाणार ेकच ु
खाऊन मागे परत येत.
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दसरहेी लोक घाब�न जात.ु

आईनं �या मलां�या चेह�याव�न आपली �ीण नजर टाकली. मग मलांना ु ु
कवटाळन गिहव�न �हणाली, “बाळांनो काय सांग त�हाला ? दवेा�या कपेनं ृू ू ु
त�ही सखी आहात पण तमचा राजा सखी नाही. �हणन राणी दःखी आहे, �जा ु ु ु ु ू ु
दःखी आहे. सव� रा�यात दःख पसरलं आहे !”ु ु

“मग आई त आ�ा कर, काय कराव ंआ�ही ?” मोठा मलगा �हणाला. ू ु

“त सांग आई, �हणशील तर आप�या राजासाठी �ाण दऊे,” ितसरा मलगा ू ु
�हणाला.

�हातारी पढे सांग लागली, “दवेळा�या चबत�यावर एक �हातारा पजारी ु ू ु ु
बसला होता. �या�यासमोर पचंारती होती. पचंारतीत वाती जळत हो�या. 

�हातारी थोडा वेळ थांबली. मलं टक लावन आईकडे पाहात �हणाली, “मग ु ू
काय झालं आई ?”

एके िदवशी आबंराईतील मले कामाव�न घरी आली. सायकंाळ झाली ु
होती. मलांनी हातपाय धतले. तळशीवर जळती िदवटी ठेवली. आिण मग ु ु ु
नैवे�ासाठी आईला हाक िदली. पण �यांची आई झ�याभ�या गोधडी पांघ�न ु ु
माजघरा�या कोप�यात बसली होती. मलां�या हाकेला ितन ओ िदली नाही. ु
मलं काय झालं �हणन ित�याजवळ गेली. ित�या कशीला िबलगली आिण ु ू ु
आम�या हातन काय अपराध झाला �हणन काकळतीनं िवचा� लागली.ू ू ु

“त सांगशील तस ंक�,” दसरा मलगा �हणाला.ू ुु

“शा�बास मा�या लेकरांनो !” �हाता�या आईनं मलांना छातीशी ध�न ु
आनंदानं उद गार काढले. ित�या डो�यातन अिभमानानं अ� ओघळले. नंतर ् ू ू
�हातारी आई �हणाली, “आज दपारी मला डोळा लागला आिण एक �व�न ु
पडलं. एकावर एक असलेले मला ते ड�गर िदसले. ड�गरावरील ते दऊेळ 
िदसलं. दवेळापढील ��झाड िदसलं अन माझी नजर �या झाडा�या श�डयावर ् ्ु
गेली, एकच एक फल तेथे चमकत होतं. �याचा �काश आजबाजला पडला ू ू ू
होता.”
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बाजला एक गाय होती. दस�या बाजला नाग डलत होता. �हातारा ओजंळीत ू ू ुु
फल घेऊन मजकडे पाह�न �हणाला, ‘या दवेळात आजपय�त कोणी आलं नाही, ू
पण आता त आलीस. तला ��फल िमळणार नाही. जा, परत जा आिण ू ु ू
आप�या प�ांना पाठव. �यांना हे फल �ा� होऊ शकेल. पण ल�ात ठेव, या ु ू
ड�गरावर िजकडे ितकडे सोने, चांदी, िहर,े मािणक, मोती आहेत. आजबाजला ू ू
सदंर सदंर अ�सरा शगंार क�न िफरत असतात. तझी मलं मोहाला बळी पडली ु ु ृ ु ु
क� जाग�या जागी दगड होऊन पडतील आिण तझी प�याई न� होईल!’ मी हात ु ु
जोडन परतले तोच तो �हातारा पजारी प�हा �हणाला, ‘ड�गरा�या पाय�याशी ू ु ु
पव��या बाजला एक झरा आहे. झ�याला लागन बेलाची तीन झाडे आहेत. ू ू ू
मध�या झाडाला एक दगड टेकला आहे. �या दगडा�या खाली एक िनळा मणी 
आहे. तो मणी घेऊन ड�गरावर चढ�याची श�� येईल, परतं तो हरवला तर ु
मन�य �ाणाला मकेल व मणी जाग�या जागी परत जाईल, जा आता.’ इत�यात ु ु
माझे डोळे उघडले. िचम�यांनी मा�या जवळ�या सपातील तांदळावर ु
िचविचवाट केला नसता तर मा�या �व�नाचा भगं झाला नसता. पण झालं ते 
बरचं झालं. िचम�यांनी मला जाग ं केलं हा शभ शकन आहे.” �व�न सांगन ु ू ू
झा�यावर �हातारी �हणाली, “बाळांनो, राजाला वाचवण ंआपला धम� आहे. 
राजा वाचला, सखी झाला तर सव� �जा सखी होईल. ते�हा सांगा. ते ��फल ु ु ू
आण�याची कोणाची तयारी आहे ?” मोठा मलगा �हणाला, ‘माझी’, दसरा ु ु
�हणाला, ‘माझी’ आिण ितसराही �हणाला, ‘माझी तयारी आहे.’ आई �हणाली, 
“लेकरांनो, त�ही ितघेही जा. पण ��झाडाचे ते फल घेऊनच परत या. तोपय�त ु ू
मा� मला त�ही त�ड दाखव नका.”ु ू

आई�या आ�े�माणे ती ितघहंी मलं दसर ेिदवशी अगदी सकाळी �या सात ु ु
ड�गरांकडे िनघाली. आईने हसतमखानं �यांना आशीवा�द िदला.ु

मलं शोध करीत करीत पव�कडील �या ड�गरा�या झ�यापाशी आली. �यांना ु ू
बेलाची तीन झाडे आढळली व मध�या झाडाला टेकलेला तो दगड िदसला. 
मोठया भावानं तो दगड बाजला सारला. ते�हा चकाकणारा एक िनळा मणी ् ू
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अधंार पड लागला तरी वडील भाऊ परत येईना. आईनं दस�या मलाला ू ुु
आ�ा केली. तो �या बेला�या झाडाजवळ गेला. �यानं दगड बाजला सारला. ू
तोच िनळा मणी हाती घेऊन तो पढे िनघाला. पण हा दसराही भाऊ वडील ु ु
भावा�माणे रा� पडली तरी परतला नाही. शेवटी पहाट होत आली. ते�हा 
�हातारी बाई छोटया मलाला �हणाली, “बाळ, आता त कणाची वाट बघतोस ? ् ु ू ु
चल तयारी कर.” या छोटया मलाने आघंोळ केली. दवेपजा केली. गाईला िटळा ् ु ू
लावला आिण आई�या चरणावर डोकं ठेवलं. आईनं �याला आशीवा�द िदला. 
मग तो �या सात ड�गरां�या वाटेला लागला. तो घ�न तडक िनघाला. �याने 
इकडे ितकडे कठंही पािहलं नाही. सरळ �या दगडाखालील मणी घेऊन व ु
दवे�मरण क�न तो ड�गर चढ लागला. �या�या डो�यासमोर आईनं �व�नात ू
सांिगत�या�माण ं सोने, चांदी, िहर,े मािणक, मोती यां�या राशी पडले�या 
हो�या. ��येक झाड सो�याच ं होतं. �याला िहर,े मािणक मोती लटकत 
अस�याचे िदसत होते. पण तो सरळ सरळच जात होता. वाटेत �याला एक 
सदंर भ�य दरवाजा लागला. तेथे एक �पवान त�ण मलगी शगंार क�न बसली ु ु ृ
होती. ती �याला पाह�न धावत पढे आली व �याला िबलग लागली. परतं ु ू ु
ित�याकडे न पाहाता, ितला जोरानं िझडका�न तो �या दरवाजापढील गहेत ु ु
िशरला. ितथंही �याला अनेक सदंर त�णी मोह पाड लाग�या, पण �याने ु ू
आपला सरळ माग� धरला. थोडयाच वेळात तो �या मंिदरा�या पाय�याजवळ ्
आला. पायरीवर पाऊल ठेवताच सव�� घटंानाद, शखं�वनी होऊन �या�यावर 
प�पांचा वषा�व झाला. मंिदरातील पजारी हात जोडन सामोर आला. �यानं ु ु ू
मलाला वदंन केलं, मलगा �या ��व�ाखाली उभा झाला व �याने िवन�तेने ु ु ृ

�यानं पािहला. तो हाती घेताच बेला�या �या झाडातन �वनी िनघाला, “सांभाळ ू
बर,ं या म�याचा द�पयोग क� नको. तला एकटयालाच ड�गरावर गेलं पािहजे; ्ुु
आिण सय� मावळ�या�या आधी पाय�याशी परत आलं पािहजे. चल पढे जा.” ू ु
�ा आदशेा�माणे मोठा भाऊ पढे चाल लागला आिण �याचे दोघे भाऊ घरी ु ू
परत आले व आप�या वडील भावाची आतरतेने वाट पाह� लागले.ु
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हात जोडले. तोच ��झाडावरील ते एकलते एक फल �या�या ओजंळीत गळन ु ू ू
पडले ! ते�हा ��व� �हणाला, “मला, त फार भा�यवान आहेस. त�या ृ ु ुू
घरा�यातील प�याईमळे तला मी माझ ंआवडतं फल िदलं आहे. या फलानं ु ु ु ू ु
चमन नगरीचा राजा बरा होईल व �याला प��ा�ीही होईल. जा तझ ंक�याण ु ु
होईल !” मलगा ��व�ाला �णाम क�न परत जाणार तोच प�हा ��व� ु ृ ु ृ
�हणाला, “मला थांब. पजारी तला �साद दईेल तो जाताना घेऊन जा. तो ु ु ु
�साद त�या गरीब व पिव� आईचा आहे. या �सादानं तझे दोघे प�यवान परतं ु ु ु ु
मोहाला बळी पडलेले भाऊ, िजवतं होतील. हे फल तला जाताना, दगड होऊन ू ु
पडले�या त�या भावाकडे घेऊन जाईल. �यावर हा �साद ठेव �हणजे तझी व ु ु
�यांची भेट होईल, जा मला, जा. आिण सखी हो.” ु ु

��फला�या इ�छे�माणे सव� काही घडन आलं. �याचे दोघे भाऊ िजवतं ु ू
होऊन �याला भेटले. मलाने राजाला ते फल दऊेन �याला दःखातन म� केलं. ु ू ू ुु
चमन नगरीत आनंदीआनंद झाला. राजा-राणी खष होऊन �या मलाला ू ु
छातीशी कवटाळन �हणाले, “मला, त मा�या प�ासारखाच आहेस. राणीनं ू ु ू ु
जाहीर के�या�माणे चमन नगराच ंसव� रा�य घे व सखानं रा�य कर.” ते�हा ु
मलगा राजाला वदंन क�न �हणाला, “राजािधराज, तमच ं रा�य त�हाला ु ु ु
लखलाभ असो. मी क� क�नच आप�या तट�या पड�या झोपडीत ग�रबीनं ु
आय�य भोगीन. आपला कपालोभ अस �ा, �हणजे झालं !”ु ृ ू

इत�यात प�हा आकाशवाणी झाली... “मलाचा जयजयकार असो. �या�या ु ु
पिव� झोपडीत सदा पािव�य आिण प�य नांदो ! ...”ु

राजा-राणीनं आिण सव� �जाजनांनी �या मलाला लवन �णाम केला. आिण ु ू
ते ��फल �या�या डो�यावर चमक लागलं !ू ू

(ना. रा. श�डे : लोकसािह�यसपंदा)
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‘अयो�या नावाची एक नगरी आहे. ही पव� रा�सकलाचा सहं ार करणा�या ू ु
�ीरामाची राजधानी होती. �या नगरीत वीरकेत नावाचा राजा होता. ू
नगराभोवती�या तटामळे नगराचे जसे सरं�ण होते, �या�माणे �या ु
महापरा�मी राजाने प�वीचे सरं�ण केले होते.ृ

7.33 rajaa vaa_rketaU caaer AaiNa rtnavataa_

तो राजा अशा �कार ेप�वीचे रा�य करीत असताना �या अयो�यानगरीत ृ
र�नद� नावाचा खप �ीमंत �यापारी राहात होता. दवैतांची खप आराधना ू ू
के�यानंतर �याला �या�या नंदयती नावा�या प�नीपासन र�नवती नावाची ू
मलगी झाली. �पलाव�य, िवनय वगैर ेगण �वभावतःच असलेली ती क�या ु ु
आप�या विडलां�या घरी वाढ लागली. ती त�ण झा�यानंतर र�नद�ाकडे ू
ित�यासाठी मोठे मोठे �यापारी आिण राजेलोकही याचना क� लागले; पण ती 
बि�मान त�णी प�षांचा �ेष करत असे! �हणन ती इं�ाला दखेील आपला पती ु ू
बनवायला इि�छत नसे! ित�या िववाहाची गो� जर काढली तर ती �ाण�याग 
करायला िनघे! �यामळे ितचा �ेमळ िपता दःखी होऊन मकाटयाने बसला ्ु ुु
आिण ित�यािवषयीचा हा �वाद अयो�यानगरीभर पसरला. 

ि�िव�मसेन राजा िशशंपव�ाकडे आला आिण वेताळाला पव��माणेच ृ ू
खा�ांवर घेऊन तो प�हा यायला िनघाला. ते�हा खा�ांवरील शवातील वेताळ ु
�याला �हणाला, ‘हे महाराज, त फार दमला असशील! �हणन तझे �मप�रहार ू ू ु
कर�यासाठी मी एक कथा सांगतो. ती ऐक.’

दर�यान, चोरां�या सपं�ी�या लटालटीमळे �ासलेले सव� नाग�रक राजा ु ु ु
वीरकेतकडे आले आिण �यांनी िनवेदन केले क�, ‘हे �भ! रोज रा�ी आ�हाला ू ू
चोर लटतात व �य�न क�नही ते आ�हाला िदसन येत नाहीत. ते�हा या ु ू
बाबतीत काय करावे �ाचा िनण�य आपणच �यावा!’
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दासीचे हे बोलणे ऐकन राजा वीरकेत तेथन िनसटला आिण आप�या ू ू ू
राजधानीला पोहोचला.

तेथे पोहोच�यावर �याने रातोरात सै�य जमिवले आिण थोडयाच वेळात ्
सै�यासह जाऊन �याने �या चोरा�या भिमगत िनवास�थानाला वेढा घातला. ू

भमीत खोदलेले ते वसित�थान �हणजे राजवाडाच होता. तेथे सव� ू
सखोपभोग हजर होते. र�नां�या तेजामळे ते गह चमकत होते. ते जण काय ु ु ृ ू
पाताळ-रा�यच होते! फ� बळीराजा तेथे न�हता इतकेच! तेथे �वेश क�न 
�याने राजाला एका आसनावर बसिवले आिण तो चोर आत�या बाजला गेला.ू

‘मा�या नगरात एकटयाने चो�या करत असलेला हाच चोर असला पािहजे.’ ्
असा तक�  क�न राजाही �या�याजवळ गेला. राजाला पाह�न �या चोराने 
िवचारले, ‘त कोण आहेस?’ राजाने �याला उ�र िदले. ‘मी चोर आहे!’ हे ू
ऐकताच तो चोर आनंदाने राजाला �हणाला, ‘तर मग त माझा �यवसायिम�च ू
आहेस! मा�या घरी चल, �हणजे मी तझा पाह�णचार करतो.’ ते ऐकन राजा ु ू
‘तसेच क� या’ असे �हणाला आिण �या�या बरोबर अर�यातील �या�या 
भिमगत वसित�थानाकडे गेला.ू

इत�यात एक दासी तेथे आली आिण राजाला �हणाली, ‘अर ेमहाभागा! हे 
केवळ म�यमख आहे! त येथे कसा आलास? हा चोर अतंग�हातन बाहेर ृ ु ृू ू
आ�यावर पापाचरण क�न तझा वध करले कारण तो िव�ासघातक� आहे. ु
�हणन त लवकर येथन िनघन जा.’ू ू ू ू

नाग�रकांनी अशी िवनंती केली असता �या राजाने चोरांना पकड�यासाठी 
नगरा�या चारी बाजनंा रा�ी�या वेळी ग� र�क पाठिवले. पण �यांना ते चोर ू ु
सापडेनात. ते�हा एकदा रा�ी राजा �वतःच हातात श� घेऊन ग�पणे व ु
एकटाच नगरात िफरावयाला िनघाला. ते�हा तटा�या माग�या बाजने जाणारा ू
एक प�ष �याला िदसला. तो प�ष सशंयाने सारखा मागे वळन पाहात होता. ु ु ू
जाताना पायांचा आवाज मळीच करत न�हता; आिण �याचे डोळे चचंल आिण ु
भय��त िदसत होते.
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आप�याला घेरलेले पाह�न तो चोर य�ात मर�याचे ठरवन य�ासाठी बाहेर ु ू ु
पडला. ढाल आिण तलवार घेऊन लढणा�या �या वीर चोराने एकटयानेच ्
ह�ी�या स�डा तोड�या, घोडयांचे पाय कापले आिण सैिनकांची डोक� छाटन ् ू
टाकली! �याने प�कळशा सैिनकांचा असा नाश के�यानंतर राजाने �वतः �या ु
चोरावर आ�मण केले. खङ गिव�ेत �वीण असले�या राजाने य��ने �या�या ् ु
हातातील ढाल-तलवार उडवन टाकली व �यास िनःश� केले! नंतर �वतःही ू
िनःश� होऊन, क�ती खेळन �या चोराला जिमनीवर पाडले आिण िजवतं ु ू
धरले. नंतर �याला बांधन, �या�या सव� धनासह नगरात नेले. सकाळी �याला ू
राजा�ेव�न सळावर चढव�याक�रता डंका वाजवत व�यभमीकडे नेत असता ु ू
�यापा�याची मलगी र�नवतीने आप�या �ासादा�या ग�चीव�न �याला पािहले. ु
�या चोरा�या अगंावर अनेक जखमा झा�या हो�या आिण �याचे शरीर धळीने ु
भरले होते. अशा प�रि�थतीत �या चोराला पाहताच आप�या िप�याकडे 
जाऊन ती �हणाली, ‘बाबा, हा जो प�ष व�यभमीकडे सळावर चढव�यासाठी ु ू ु
नेला जात आहे �यालाच मी माझा पती �हणन मनाने वरले आहे! �हणन ू ू
राजाकडे जाऊन �याचे �ाण वाचवा! नाही तर �या�या मागोमाग मीही �ाण�याग 
करने!’

हे ऐकन �याकळ झालेला ितचा िपता ितला �हणाला, ‘मली त हे काय ू ु ु ू
बोलतेस! त सा�ात राजांनाही पती �हणन पसतं करत न�हतीस आिण आता ू ू
हा चोर पती �हणन �वीकारायला तयार झालीस? आिण तोही चोर कसा क�, ू
आता �याला लवकरच सळावर चढिवणार आहेत असा! �याला मी राजापासन ु ू
कसा वाचव शकेन?’ अशा �कार ेितची हेटाळणी क�न ितला िहता�या गो�ी ू
सांिगत�या असताही ितने आपला ह� सोडला नाही. ते�हा मली�या �ेमामळे ु ु
तो �यापारी राजाकडे गेला आिण ‘आपली सव� सपं�ी �यावी व �या बदली �या 
चोराला मरणा�या िश�ेतन सोडावे,’ अशी �ाथ�ना क� लागला; परतं राजाने ू ु
�वतःचे �ाण धो�यात घालन �याला पकडले होते व नाग�रकांची खप सपं�ी ू ू
�याने चोरली होती. �हणन शभंर कोटी सवण�म�ां�या मोबद�यातही राजा ू ु ु
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ते�हा सळाव�न उतरवले�या �या चोरा�या शवाला घेऊन ती पित�ता ु
वै�यक�या िचतेवर चढली.

�याला सोड�यास तयार झाला नाही.
ते�हा िपता अयश�वी होऊन परत आ�यानंतर �या ह�ी क�येने चोराबरोबर 

सहगमन कर�याचे ठरिवले. सव� आ�ांनी ितची समजत घातली असताही सती ू
जा�या�या इ�छेने ितने �नान केले व िशिबकेत बसन व�यभमीकडे जा�यास ू ू
िनघाली. ितचे आईवडील व इतर आ� बांधव रडत रडत ित�यामागे िनघाले ! 
अशा �कार ेती क�या व�यभमीवर पोचत आहे तोच �या चोराला वधकांनी ू
सळावर चढवले दखेील! �ाण जाता जाता �या चोराने आ�जनांसह आले�या ु
�या क�येला पािहले. �या सवा�नी ितचा ह� व घडलेली सव� हिकगत चोराला 
सांिगतली. ते ऐकन �या चोरा�या डो�यांतन काही �ण अ� वाह� लागले व ू ू ू
पढ�याच �णी तो एकदम हसला! आिण काही �णांतच �याने सळावरच �ाण ु ु
सोडला. 

ितने असा वर मािगतला असता भगवान भैरव ितला �हणाला, ‘त�या ु
िप�याला शभंर प� होतील. पण त आणखी दसरा वर माग. कारण ु ू ु
त�यासार�या �ढिन�यी मलीला एकच वर दणेे मला यो�य वाटत नाही!’ु ु

ितचे हे श�द ऐकताच भगवान �ीशकंर अ��य राह�न आकाशातनच ू

ते�हा �मशानात राहणारा भगवान �ीशकंर अ��य राह�नच आकाशातन ू
ितला �हणाला, ‘हे पित�ते, त �वतः मनाने वरले�या �ा पतीब�ल जी �ढभ�� ू
दाखवलीस �यामळे मी सतं� झालो आहे. �हणन मा�याकडन वर मागन घे.’ु ु ू ू ू

हे ऐकन ितने �याला वदंन केले आिण वर दणेा�या �या दवेाकडे वर ू
मािगतला, ‘हे भगवान! मलगा नसले�या मा�या बाबांना शभंर प� होवोत! ु ु
�हणजे दसर े अप�य नस�यामळे मा�या िवयोगामळे ते �ाण�याग करणार ु ुु
नाहीत!’

हे ऐकन ती �हणाली, ‘दवेा! आपण जर मा�यावर इतके �स�न झाला ू
असाल तर हा माझा पती िजवतं होऊ द ेआिण नेहमी धािम�क राह� द.े’
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(रा. िच.ं ढेर,े ह. अ. भावे : वेताळ पचंिवशी)

�हणाला, ‘तसेच होईल. हा चोर अ�त शरीराने िजवतं होईल व धािम�क बनेल! 
राजा वीरकेतही �या�यावर �स�न होईल.’ू

�ीशकंरा�या या आकाशवाणीनंतर चोर जखमा ब�या होऊन िजवतं होऊन 
उठला. ते�हा प� हो�याचा वर िमळालेला तो र�नद� �यापारी आपली मलगी व ु ु
जावई यांसह व आनंिदत आ�ांसह घरी परत आला व �याने मोठा आनंदो�सव 
साजरा केला. हे सव� वत�मान राजाला कळाले व �यालाही आनंद झाला. �याने 
�या �े� वीर असले�या चोराला आप�या दरबारात बोलावले आिण �याला 
आपले सेनापतीपद िदले.

�यानेही चोरी करणे सोडन िदले आिण �यापा�या�या क�येबरोबर िववाह ू
केला. �यानंतर �याने धम�मागा�चे पालन केले व र�नवतीबरोबर तो सखाने काल ु
घालव लागला.ू

अशी कथा सांगन आिण पव� िदले�या शापाचे भय दाखवन वेताळ �या ू ू ू
राजाला �हणाला, ‘हे राजे��ा! आई-बापां�या बरोबर आले�या �या वै�य 
क�येला पाह�न सळावर चढिवलेला तो चोर �थम रडला आिण नंतर हसला. ु
याचे कारण काय? राजाने उ�र िदले, ‘काही कारण नसता भावा�माणे 
मदतीला धावन आले�या �या �यापा�या�या उपकारातन मला म� होता येणार ू ू ु
नाही, असे समजन �या दःखामळे तो चोर �थम रडला आिण ‘ही क�या उ�म ू ुु
राजांना सोडन मा�यासार�या चोरावर भाळली! हा काय चम�कार आहे! ू
खरोखर ि�यांचे मन अित िविच� असते!’ असा िवचार मनात येऊन 
आ�य�चिकत होऊन तो हसला!’

राजाचे हे उ�र ऐकताच तो वेताळ राजा�या खा�ांव�न नाहीसा झाला व 
प�हा िशशंपव�ावर शव�पाने लटक लागला. राजाही �या�या मागोमाग ु ृ ू
िशशंपव�ाकडे �याला आणायला जाऊ लागला.ृ
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8.1 sa/skar8.1 sa/skar8.1 sa/skar
(अिहराणी लोककथा)

लाकडतोडयाने दोघा िप�लांना घरी आणलं. िजवा पलीकडे जपलं. आपण ्ु
उपास काढन �यांना भरवलं. वाढवलं. आता ते छान बोल लागले. ू ू

एके िदवशी अगदी सकाळी-सकाळी एक िभ�क िभ�ा माग�यासाठी ु
लाकडतोडया�या दारात उभा रािहला. आज लाकडतोडयाजवळ िभ�ा ् ्ु ु
वाढायला काहीच न�हतं. ते�हा नाईलाजाने �या दोन पोपटांपैक� एका पोपटाला 

एक लाकडतोडया होता. तो खप गरीब होता. रोज जगंलात जायचा. ्ु ू
सकले�या झाडांची लाकडं तोडायचा. तोड�यापव� हात जोडन झाडांना ु ू ू
नम�कार करायचा आिण झाडाला िवचारायचा, "बाबर े सकन पार लाकड ु ू ू
झालंय, तोड ?" झाडाने परवानगी िदली क� तो आपली क� हाड चालवायचा. ू ु
लाकडतोडयाचे इतर िम� �याला हसायचे, "काय वेडा माणस आहे, झाडं कधी ्ु ू
बोलतात काय ?" �या�या िम�ांनी झाडाचा कधी िवचार केलाच नाही. िदसेल ते 
झाड आडवे पाडायचे. भरमसाठ लाकडं गोळा क�न पैसे कमवायचे ! �यांच ंहे 
क�य बघन लाकडतोडयाला फार वाईट वाटायच.ं �यां�या �ा क�यामळे ृ ु ् ृ ुू
जगंलातील अनेक प�यांचे खोपे मोडले होते. एकदा लाकडतोडया जगंलात ु
गेला ते�हा बघतो तर काय ! कालपय�त अ�यतं डेरदेार असलेले अ�यतं 
िहरवेगार, डेरदेार आ�ंया�या झाडाचे तकडे तकडे केलेले. लाकडतोडयाला हे ्ु ु ु
��य बघवेना. तो झाडाजवळ गेला. �याला ओजंारले-ग�जारले आिण �या�या 
डो�यांतन घळाघळा अ� वाह� लागले. "राजा, को�या पा�याने त�यावर एवढे ू ू ु
घाव घातले र े!" एवढयात �याचे ल� पोपटां�या िप�लांकडे गेले. झाडावरचा ्
पोपटांचा थवा उडन गेला होता. खोपा मोडन पडला होता. �यातील दोन ू ू
कोवळी िप�ले वाचलेली पाह�न लाकडतोडया उठला; �यांना अलगद आप�या ्ु
जवळ घेतले. भेदरलेले ते दोन जीव लाकडतोडयाला िबलगले. ्ु
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�याने �ा�ण िभ�काला वाढले. प�हा काही िदवसातच असाच �सगं ु ु
�या�यावर ओढवला. दाराशी एक फक�र िभ�ा माग�यासाठी येतो. �यालाही 
�ायला घरात काहीच न�हतं. ते�हा दसरा पोपट तो फिकरा�या झोळीत ु
टाकतो. आता दो�ही पोपटांचे िपजंर े�रकामे झाले होते. 

�ा�ण िभ�काकडे गेलेला पोपट अितशय ह�शार होता. �ा�णाने ु
िशकिवलेले, िदलेले स�ंकार �या�या बोल�यातन पटकन उमटन येत. हा पोपट ू ू
�ा�णाकडे आले�या अितथीचे �वागत अितशय अदबीने करत असे. येणारा 
अितथी पोपटावर आिण �या�यावर झाले�या स�ंकारांचे त�डभ�न कौतक ु
करायचा. 

मा� फिकराकडे गेलेला पोपट अितशय उ�ट होता. फिकराचीच भाषा, 
िश�या तो िशकला होता. कोणीही मेहमान फिकराकडे आले र ेआले क�, पोपट 
�याचे �वागत िश�यांनीच करायचा. �यांना फार �ासन सोडायचा. मेहमान ू
कंटाळन िनघन जायचे. ते�हा फक�र आिण पोपट दोघेही हसायचे !ू ू

एकदा लाकडतोडयाला वाटले; दोघा पोपटांना भेटन यावे. खप िदवस झाले ्ु ू ू
�यांना बघन, कसे असतील ते ? �यांना खायला �यवि�थत दते असतील ना ? ू
या िवचाराने तो �थम �ा�णाकडे येतो. �ा�ण िभ�काकडे येताच पोपट �याचे ु
�वागत करतो, "नम�कार, मी आपले �वागत करतो. कसे आहात, आप�याला 
काही �ास तर झाला नाही ना ? बसा बसा." येवढयात �ा�ण येतो. तो ्
लाकडतोडयाचे �वागत करतो. �याला जेवणाचा आ�ह करतो. पोपटा�या ्ु
आिण �ा�ण िभ�का�या �ेमाने लाकडतोडया त� होतो आिण समाधानाने ् ृु ु
मनात�या मनात �हणतो, "अगदी यो�य �या �य� तीकडे आपण पोपटाला 
सोपिवले."

आता दस� या पोपटाची खशाली घे�यासाठी तो फिकराकडे जातो. दारात ुु
पाय ठेवताच पोपट �याला �हणतो, "कौन हे र ेसाले, �य ंआया इधर ! भागता हे ु
�या द ंएक !" लाकडतोडया पोपटाचे सभंाषण ऐकन दःखी झाला. फक�र तर ्ु ूू ु
�याला ओळखच दाखवायला तयार न�हता. िनराश होऊन लाकडतोडया ्ु
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�यां�या घरा�या पाय� या उतरताना मनात�या मनात �हणतो, या �य� तीची 
पारख करायला आपण चकलो. चक पोपटाची नाही �या�यावर घडले�या ु ू
स�ंकारांची आहे. तसेच चक �या�या इतर लाकडतोडी करणा� या िम�ाचीही ू ु
नाही. जे स�ंकार आप�याला बालपणी िमळाले. 'झाडांना जीव असतो' हा धडा 
मा�याकडन बालपणीच िगरव�यामळे मी असा घडलो आिण 'पैशांसाठी ू ु
िनरपराध झाडांना मारा' हा धडा �यांनी िगरवला तो �यांना िमळाले�या 
स�ंकारांमळे ! शेवटी काय तर सगळा खेळ स�ंकारांचाच ना !ु

(सनंदा पाटील, �ेन टॉिनक मािसक, फे�वारी २००७)ु ु
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“का नाही बैलदादा.” गाढव गवा�ने �हणाला, “अ�यतं सोपा उपाय आहे. 
जे�हा नोकर तला शेतात ने�यासाठी येईल ते�हा �याला िशगं मा�न िपटाळन ु ू
लाव. गवत वगैर ेकाहीच खाऊ नकोस. जिमनीवर पडन त�डातन फेस काढ. ू ू

एक िदवस तो �यापारी आप�या पशशाळेचे िनरी�ण करीत असताना �याने ु
एका बैलाला गाढवाशी ग�पा मारताना ऐकले, “तझी तर मजा आहे. त काय ु ू
िदवसभर लोळत राहतो पण कोणी काही �हणत नाही. म�त खातो आिण मजा 
करतो. मला पहा, सकाळपासन स�ंयाकाळपय�त सतत काम करावे लागते. ू
पाठीवर ओझ ंवाह�न, शेतात काम क�न, गाडी खेचन, मार खाऊन, मी तर ू
अगदी बेजार झालो आहे. खर ंतर मा�या मनात त�याब�ल ई�या� िनमा�ण झाली ु
आहे. तला खायला िमळते आिण िशवाय िदवसभर आराम.”ु

फार वषा�पव�ची गो� आहे. अरब दशेात एक �यापारी राहात होता. �याला ू
अशी िस�ी �ा� झाली होती क� �यामळे �याला पश-प�यांची भाषा समजत ु ु
असे. �याचबरोबर असेही बधंन होते क� जर �याने हे गिपत कोणासमोर उघड ु
केले तर �याचा �याच�णी म�य होईल. �हणन तो हे गिपत लपवन ठेवत असे ृ ुू ू ू
आिण पशप�यां�या भाषेचा �वतःसाठी फायदा क�न घेत असे. �याची बायको ु
अ�यतं सदंर होती. पण �वभावाने ह�ी होती. तो �यापारी �ीमंत अस�यामळे ु ु
�या�या पशशाळेत उंट, बैल, गाढव, क�बडया असे उपयोगी पश होते.्ु ू

“मला या �ासातन म� हो�यासाठी काही उपाय तर सांग.” बैल िवनंती करत ू ु
�हणाला.

यावर गाढव �हणाला, “हे तर आपलं भा�य आहे. त आप�या मख�पणामळे ू ू ु
माणसां�या वच��वाखाली राहतो. जरा िहमंत दाखवशील तर मा�यासारखं 
मजेत राहशील.”
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“पण गाढवावर नांगर?” एका सालदाराने िवचारले. �यापारी �याला रागवन ू
�हणाला, “जा�त बोल नकोस. मी सांगतोय तसे करा. िदवसभर या गाढवाकडन ू ू
िततकेच काम करवन �या िजतके बैल करतो.”ू

�यापा� याने ल�पव�क �याचे �हणणे ऐकले आिण �हणाला, “कदािचत बैल ू
आजारी असेल. त�ही आज �याला शेतावर नेऊ नका. आज गाढवाकडन ु ू
शेतात नांगरणी क�न �या. उ�ा दसरा बैल िवकत आण.”ूु

मग पहा तला कोणीही कामावर नेणार नाही.”ु
�यापा� याला �या दोघां�या ग�पा ऐकन मजा वाटली. �याचवेळेस नोकर ू

धावत धावत येऊन घाबरत �हणाला, “शेठजी, िवल�ण घडलंय. बैल पाय 
झाडतो आिण िशगंाने मारत आहे. आ�हाला जवळपण येऊ दते नाही. 
जिमनीवर पडला आहे आिण �या�या त�डातन फेस येत आहे. आजारी ू
िदसतोय.”

“फारच चांगली, आता रोज सकाळी मी नोकरांना येताना पाहताच हीच य�� ु
करीत जाईन आिण िदवसभर आरामाने बसन राहीन.” बैलाने आनंद �य� ू
केला. हे ऐकन गाढव घाबरला. अस ंबैलाने रोज नाटक केलं तर �यालाच �ास ू
सहन करावा लागेल �हणन तो गभंीरतेने बैलाला �हणाला, “अर ेबैला, त शेवटी ू ू
बैलच राहशील... उ�ा चकनही अस ंक� नकोस. नाहीतर तला मराव ंलागेल. ु ू ु
आज जे�हा मी शेतातन येत होतो ते�हा मालक नोकरांना सांगात होते, जर उ�ा ू

स�ंयाकाळी तो �यापारी आप�या पशशाळेत गेला. �याला पण� िव�ास होता ु ू
क� गाढव बैलाजवळ आपलं रडगाण ंसांगत असेल. तेथे जाऊन �याने पािहले 
क� गाढव बैलाला सांगत होता, “काय बैलदादा, कशी काय होती माझी य��?”ु

मालका�या आदशेा�माणे सालदारांनी गाढवावर नांगर जपंला आिण ु
िदवसभर �या�याकडन शेत नांग�न घेतले. �याने कधी हे काम केले न�हते. जर ू
तो स�तावला तर मार पडत असे. तो िवचार क� लागला असचं रोज काम ु
कराव ंलागलं तर मी काही िजवतं राहणार नाही. यावर तो काही उपाय शोध ू
लागला. 
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“बाप र!े” बैल ओरडला. “याचा अथ� मला उ�ापासन शेतावर जायलाच ू
हव.ं” 

पण �याची बायको ह�ी होती. ती �हणाली, “ते काहीही असो, जर त�ही मला ु
हे गिपत सांिगतलं नाही तर मी तम�याबरोबर मळीच राहणार नाही आिण ु ु ु
आपलं नातंही सपेंल.”

“नाही. ते गिपत मी कोणाला सांग शकणार नाही.”ु ू

सकाळी बैल कामावर येऊ शकला नाही तर समजा क� तो आता शेती�या 
कामासाठी उपयोगी नाही. �याला कापन मांस तयार करा आिण नातेवाईकांना ू
वाटन �ा आिण मग दसरा बैल िवकत आणा.”ू ु

�यापारी मनात�या मनात गाढवा�या अ�कल ह�शारीची �शसंा करीत 
िनघन गेला. ू

तो �हणाला, “मी एक गिपत ऐकलं �हणन मला इतकं हस आलं.”ु ू ू
�या�या बायकोला आ�य� वाटलं! ितनं िवचारलं, “काय? अस ंकोणतं गिपत ु

होतं? आ�हाला पण सांगा.”

�यापा� याने बायकोला समजिव�याचा खप �य�न केला. पण ती मानावयास ू
तयार न�हती. शेवटी दःखी होऊन �यापारी �हणाला, “पहा, मी तला आधीच ुु
सांिगतलं आहे क� हे गिपत उघड के�यास मला म�य येईल. जर त आपला ह� ु ृ ू ू
सोडत नसशील तर आप�या आई - विडलांना, नातेवाईकांना बोलावन घे ू

“नाही, कोणालाच नाही. सांिगतलं तर माझा त�काळ म�य होईल.” �यापारी ृ ू
�हणाला.

“मला पण नाही?” बायकोने आ�या�ने िवचारलं.

दस� या िदवशी तो �यापारी आप�या कटंबाबरोबर �याहारी घेत होता. ु ुु
ते�हाच नोकराने येऊन सांिगतलं क� बैल बरा झाला आहे. हे ऐकन �यापारी ू
समजन गेला क� गाढवाने चतराईने आपला �ास वाचवन घेतला आहे. �यामळे ू ु ू ु
तो जोर जोराने हस लागला. �याला अशा�कार े हसताना पाह�न बायकोने ू
िवचारले, “इतके हसायला काय झाले?”
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प�नीने ती िवधवा होईल, मलं अनाथ होतील ही िचतंा न करता आप�या ु
आई-विडलांना, नातेवाईकांना त�काळ बोलावन घेतले. �यांनीही खप �य�न ू ू
केला क� ितने आपला ह� सोडावा परतं �यांना यश िमळाले नाही. �यापारी ु
दःखी होऊन शेवटची �ाथ�ना कर�यासाठी हातपाय ध�यास िविहरीजवळ ुु
आला. ितथे �याला क�ा आिण क�बडा आपसात बोलताना ऐक आले. ु ू

�हणजे ते त�हा सवा�ची काळजी घेतील.”ु

“�यांना दवेाने कोणीतरी रह�यमय श�� िदली आहे आिण जर �याने ते 
गिपत कोणासमोर उघड केले तर �याला त�काळ म�य येईल. इकडे �याची ु ृ ू
बायको तर ह� ध�न बसली आहे क� मला ते गिपत सांगाच. आता तो िबचारा हे ु
मािहत असनही क� आपला म�य िनि�त आहे, ते गिपत ितला सांगणार आहे.” ृ ुू ू
क�ा अ�यतं उदास होऊन �हणाला.ु

“क�बडया, त िकती िनल��ज आहेस. आज आपले मालक मरणार आहेत ् ू
आिण त आप�या क�बडीबरोबर मजा करीत आहेस. पहा आ�ही सारजेण िकती ू
दःखी झालो आहोत. क�ा रागाने सांगत होता.”ुु

“रागाव नकोस िम�ा, खरचं मला आप�या िवलासी व�ीची लाज वाटत ृू
आहे. पण आमचे हे दयाळ, �ेमळ मालक असे दःखी होऊन म�यपव�ची �ाथ�ना ृू ू ूु
कर�यास का त�पर आहेत?” क�बडयाने आतरतेने िवचारले.् ु

“ही तर अ�यतं वाईट गो� आहे.’ क�बडा गभंीरतेने �हणाला, “पण आपला 
मालक पण िकती मख� आहे. खरचं इत�या मखा�चा म�य यो�य आहे. मला पहा ृू ू ू
मी प�नास क�बडयांना सांभाळतो. ��येक क�बडी खष असते मा�यावर! ् ू
कोणाचीही मजल आहे वर त�ड क�न बोलायची? आिण आपले मालक एका 
बायकोला ता�यात ठेव शकत नाही.”ू

“आता ते तरी काय क� शकतात?” क�ा �हणाला. ु
“काय नाही क� शकत. जरा आपला प�षाथ� दाखवावा. थोडी अ�कल ु

ह�शारी दाखवावी.” क�बडा छाती फगवन �हणाला, “एक छडी �यावी आिण ु ू
बायकोला बदडवन काढावे. क� प�हा असा मखा�सारखा ह�ीपणा करणार ू ु ू
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हा वाता�लाप ऐकताच �यापा� याचे डोळे उघडले. तो आतम�ये जाऊन 
सवा�समोर बायकोला �हणाला, “चल, एकांतात त�याशी बोलावयाचे आहे ु
आिण शेवटचा िनरोप पण �यावयाचा आहे.” ते खोलीत गेले. �याने आतन ू
दाराची कडी लावन घेतली आिण छडीने ितला बदड�यास स�वात केली. ू ु
शेवटी बायकोने आपला ह�ीपणा सोडला आिण �यानंतर ते सव�जण आनंदाने 
राह� लागले.

नाही. मी तर असचं करतो. नाहीतर प�नास क�बडया ता�यात ठेवणे िकती ्
कठीण आहे. मी �यां�यावर �ेम करतो आिण चका झा�यास िश�ापण दतेो. ु
घरात आनंदाने रहावयाचे असेल तर असे करावेच लागते.”

(दशेोदशेी�या लोककथा : डॉ. मनोहर सराफ)
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जहाजाचा �वास स� झाला. �वासा�या आठ�या िदवशी मोठे वादळ झाले. ु
�या वादळात जहाजाचे तकडे झाले. महाराजांनी जहाजा�या एका फळीला घ� ु
पकडले. �हा�यालाही फळीचा आधार �यायला सांिगतले. फळी�या सहा�याने 
तरगंत तरगंत महाराज आिण �हावी एका लहानशा बेटा�या िकना� यावर आले. 
बेटावर िमळतील ती कंदमळे, फळे िमळवन महाराज आपली उपजीिवका ु ू
चालव लागले. परतं �हा�याला कंदमळांसारखं िनरस जेवण नकोस होतं. ू ु ु
पोटाची भक भागिव�यासाठी �हावी प�रसरातील प�ी मारत असे आिण ू
अ�नीवर भाजन ते जेवण जेवत असे.तो भाजलेले प�याचे मांस खा�याचा ू
आ�ह महाराजांना करी. जी कंदमळे िमळतात ती मला परशेी आहेत अस ंु ु
�हणन महाराजांनी जेवण जेव�यास नकार िदला. ू

वाराणसीत एक ��ावान उपासक राहात होता. एकदा काही कामािनिम� 
जहाजातन परदशेी �वासास िनघाला. �याच जहाजातन गावातील �हावी ू ू
�वासास िनघाला. �हा�याला जहाजापय�त सोडायला �याची बायकोही आली 
होती. सतं महाप�षासारखे उपासक पाह�न ती उपासकांना �हणाली, ु
"महाराज, माझे पती याच जहाजातन �वास करत आहेत, आपण �वासात ू
�यांची काळजी �यावी अशी मी आप�याला न�पणे िवनंती करते. "महाराजांनी 
वचन िदले क�, "माते, मा�याकडन श�य होईल िततक� मदत मी िनि�त करने, ू
काळजी नसावी."

महाराजांचा सतं�पणा, पश-प�यांवरील �ेम आिण माणसक�वरील ��ा ु ु ु
पाह�न �या बेटावरील नागराज �स�न झाले आिण महाराजांना �हणाले,"हे 
महान उपासका मी मा�या दशेा�या होडीतन त�हाला तम�या गावी पोहोचवतो. ू ु ु
"महाराजांनी �थम नागराजाचे आभार मानले. नागराजा�या होडीत बसता 
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नागराजाने �हा�याचे हे कत�तापव�क बोल ऐकन �यालाही होडीत बसवन ृ ू ू ू
घेतले. सम�दवेतेने होडी वाहा�याचे काम केले.  नागराजाने  दोघांनाही ु
सरि�तपणे वाराणसीला आणन सोडले. उपासकांनी बेटावरील अनमोल र�ने ु ू
सोबत आणली होती. �यातील �हा�याला िदली. सम�दवेता �हणाली, "��ा, ु
शील, �याग, समप�ण हे गण उपासकाजवळ अस�यामळे नागराजांनी �वतःची ु ु
होडी बनवन �यांना गावी आणन सोडले."ू ू

बसता �हा�यालाही आप�या सोबत बोलावले. पण नागराज �हणाले, "या द� ु
माणसाला मा�या होडीत बसता येणार नाही. प�यवान स�क�य करणा� या ु ृ
लोकांनाच मी मदत करतो." यावर महाराज �हणाले, "हे नागराजा तो द�कम� ु
असला तरी तो मा�यासोबतत आलेला आहे. �यामळे माझे जे काही प�य ु ु
असेल �यातला काही वाटा मी �याला दऊे इि�छतो." नागराज आिण 
महाराजांचा सवंाद �हावी ऐकत होता. �हावी कत�तापव�क महाराजांना ृ ू
�हणाला, "महाराज तम�या सहवासाचे प�य मला लाभले आिण तम�या ु ु ु
प�याचा वाटेकरी मला क�न घेतले यासाठी मी आभारी आहे, आजपासन मी ु ू
प�यवान काम कर�याचा �य�न करीन."ु

�हावी उपासका�या सहवासात रािहला नसता तर सम�ातच �याचा अतं ु
झाला असता, पण उपासका�या चांग�या सहवासामळे �हा�याचा जीव वाचला ु
आिण र�न�पी धनाचाही लाभ झाला. �हणनच �हणतात, 'ससगंती सदा घडो, ू ु
सजन वा�य कानी पडो.'ु

(�ेन टॉिनक मािसक, फे�वारी २०१२)ु
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अधंार झाला. बडीला अगदी एकाक�, पोरके झा�यासारखे वाटले. अखेर 
एका झाडाखाली �याने बैठक मारली. �याचवेळी एक त�ण मलगा बॅटरी घेऊन ु
चालला होता. बडीने भ भ क�न �याचे ल� वेधन घेतले. बडीने �या मलाला ू ू ू ु
थेटच िवचारले, 

मलाला हा पया�य यो�य वाटला. तो बडीला �या�या घरी घेऊन आला. ु

8.4 navaa_ da[staa_

“दादा , मला आज�या रा�ी त�या घरी राह� दशेील का?”ु

बडी �हणाला, “घरात जागा नसेल तर मी बाहेर पायरीवर बसेन, आिण 
िदवस उगवला क� माझा मी िनघन जाईन."ू

दस� या िदवशी सकाळी मलाने बडीला िवचारले, “आता जातोस ना?” बडी ुु
�हणाला, “मी जातो; पण मला एक बॅग आिण बट दतेोस का?”ु

कोणे एके काळी एका नगरीत ‘बडी’ नावाचा ह�षार क�ा रहात होता. �याचा ु
मालक एक मोठा �यापारी होता. मो�े घर, घराभोवती ऐसपैस अगंण, अगंणात 
पे�, जांभळ, आबंा अशी अनेक छोटी-मोठी झाडे होती. मालकाने या अगंणात ू
बडीसाठी एक खास छोटेखानी ‘डॉग-हाऊस’ बांधले होते. मालका�माणेच 
बडीचेही चैनीचे िदवस होते. सकाळी उठ�यावर मालकाबरोबरच �याचाही 
चहा-ना�ता �हायचा. स�ंयाकाळी �याचा मालक आठवणीने �याला उ�ानात 
िफरायला �यायचा. या उ�ाना�या िहरवळीवर बडीबरोबर �याचा मालक बॉल 
खेळत असे. एके िदवशी �यांचा बॉल खप दरवर फेकला गेला. बडी बॉल ू ू
घे�यासाठी उडया मारीतच कंपणाबाहेर धावला. मा� कंपणा�या आत ये�याचा ् ु ु
र�ता िवसरला. गोल गोल फे� या मारीत तो र�ता शोधत रािहला. �याचा 
मालकही �याला िदसेना आिण उ�ानापासन तो इतका दर गेला क�, �याला ते ू ू
उ�ानही सापडेना. 

तो मलगा �हणाला, “नाही र ेबाबा, माझे घर अगदी छोटे आहे”ु
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आता बडी र�ता चाल लागला. वाटेत �याला एक छोटेसे गाव लागले. �या ू
गावात�या चौकात काही लहान मले खेळत होती. बडी �या मलांम�ये धसला. ु ु ु
मले घाबरली. पण बडी �हणाला, “मलांनो घाब� नका. मी तम�यासाठी एक ु ु ु
गमंत आणली आहे.“ असे �हणन बडीने बॅगेची दोरी सोडली. बॅगेतन सशाने ू ू
टणकन बाहेर उडी मारली. “ससा, ससा” �हणत मलांनी सशाभोवती फेर ु ु
धरला. 

“ससा ससा, िदसतोस कसा, कापस िपजंन ठेवला जसा.“ मले सशाशी ू ू ु
खेळ�यात रमली. 

या मलांम�ये ’हरी’ नावाचा एक मलगा होता. �याला आप�या घरी एक ु ु
पाळीव �ाणी असावा, असे खप िदवसांपासन वाटत होते. सशाला सोबत ू ू
घेऊन िफरणारा बडी �याला खप आवडला. �याने बडीला िवचारले,ू

मलाला हस आले. तो घरात गेला आिण एक ज�या बटाचा जोड आिण एक ु ू ु ु
बॅग बडीला िदली. 

बडीने पायात बट घातले, आिण त�डात बॅग ध�न चाल लागला. चालता ु ू
चालता �याला वाटेत िहरवेगार गवत िदसले, ते �याने बॅगेत भरले आिण 
झाडाखाली िव�ांती घेत बसला. तेवढयात एक पांढरा श� ससा उडया मारीत ् ्ु
आला. सशाला मऊ लसलशीत गवताचा वास आला. गवताने भरलेली ती बॅग ु ु
पाह�न सशाला खप आनंद झाला. गवत खा�यासाठी तो थेट बॅगेतच घसला. ू ु
तेवढयात बडीने बॅगेला दोरी बांधन ितचे त�ड बदं केले. ससा बॅगेत अडकन ् ू ू
पडला .

“आम�या घरी राहशील का?“ 

हरी बडीला घेऊन घरी आला. आईला �हणाला, “आई, मला एक सोबती 
िमळाला आहे. याचे नाव ’बडी’ आहे. तो खप �ामािणक आहे. आपण �याला ू
आप�या घरी ठेवन घेऊ या. मला �याची सोबतही होईल, आिण बडी आप�या ू

बडी �वास क�न खप दमला होता. �याला कठेतरी जेवायला-झोपायला ू ु
जागा हवीच होती. बडीने लगेच हरीला आपली समंती सांिगतली. 
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पहाटे�या समारास हरीचा दरवाजा वाजत अस�याचे बडीने ऐकले. ु
कोणीतरी दार तोडत होते. बडी जोरजोरात भकं लागला. �याने दरवाजाकडे ु ू
झेप घेतली. बडी�या आवाजाने बाबांना जाग आली. �यांनी लाइट लावले. 
तेवढया वेळात चोरांनी पोबारा केला. ्

बडी�या विडलांनी दार उघडले. �यांना दाराशी क� हाड, पकड अशी ह�यार ेु
पडलेली िदसली. चोर पळाले �या िदशेकडे त�ड क�न बडीचे भकंणे स�च ु ु
होते. आता घरातले सगळेच जागे झाले होते. झाला �कार सग�यां�या ल�ात 
आला. ��येक जण बडीचा पाय घातात घेऊन �याला “थॅ�ंस बडी, थॅ�ंस बडी” 
�हणन �याचे आभार मानीत होता. या �ेमळ �पशा�ने बडीचे डोळे पाणावले. तो ू
िवचार करीत होता, “हे सगळे लोक चांगले आहेत; पण ितकडे माझा मालक 
माझी वाट पहात असेल, �याला आता कसे शोधायचे?“

हरीने बडी�या मनातली घालमेल ओळखली. बडीला न�क�च आप�या 
घराची आठवण येत असणार. हरी बडीला �हणाला,

“बडी, त काळजी क� नकोस. आता त हेच तझे घर समजन रहा. माझी ू ू ु ू
आई, तझीही आई असेल.” हरीला या न�या दो�ताची भाषा समजत होती. ु
तेवढयात हरी�या आईनेही लगेचच बडीला जवळ घेतले, �या�या पाठीव�न ्
मायेचा हात िफरवला. या थोपट�यामळे बडी�या मनातला परकेपणाचा भाव ु
कमी झाला, आिण या घरचाचा माणस अस�यासारखे �याने िव�ासाने घरात ू
पाऊल टाकले.  

घराची राखणही करील.“ आईलाही बडी खपच आवडला. ती �हणाली,ू
“ठीक आहे. ठेवन घे �याला. पण मी �याला घरात मा� घेणार नाही. �याला ू

बाहेरच बा�कनीत राह� दते.” 
हरी खष झाला. रा� झाली होती. हरीने बडीला बसायला एक चादर िदली ू

आिण एका ताटात पोळी वाढन आणली. बडी जेवला आिण चादरीवर झोपला. ू

(रमेश नारायण वरखेडे, �ेन टॉिनक मािसक, नो�ह�बर २०१४)
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वाळवटंातील िनरस वातावरणास तो कंटाळला होता. भगभगीत रतेाडात 
�मंती क�न... पोटासाठी वणवण भटकन तो जेरीस आला होता. सावकाशपणे ू
उंट �हणाला, ‘हेऽ दवेा, सपंण� वाळवटंात सहजपणे पोहोच शकेल अशी चारशे ू ू
कोसांची लांब मान मला �ा!’ तथा�त �हणन ��दवे स� झाले. उंट सखावला.ू ू ु ु

आता एवढी मोठी लांब मान भेट�यावर वाळत भटक�याची �याला गरज ू
न�हती. भगभगीत वाळवटं आता तडिव�यात काय मतलब असे मनात ु
आ�यावर तो एकाच िठकाणी बसन मान चारशे कोसां�या प�रसरात िफरव ू ू
लागला. चारा खाव लागला... हळहळ आळसावला. शरीराने गलेल� आिण ू ू ू

आळस! आळसही कधी कधी कळस गाठतो. खप खप �ाचीन काळी.. कत ृू ू
यगात एक उंट होऊन गेला. उंटच तो, अितशहाणा! �याचीच ही मजेदार कथा. ु
�ा उंटाने पव�ज�मी प�यकम� केले. प�य गाठीस जोडले. �ा प�याई�या बळावर ू ु ु ु
मागील ज�मातील सव�काही �यास आठवे. �याला जपतप आठवले. या ज�मी 
दखेील आपण जपतप का क� नये? आळस का झटक नये? असे िवचार ू
�या�या डो�यात येताच �याने अन�ान मांडले. अहोरा� जप आिण कठोर तप ु
आरभंले. ��दवेाचा धावा केला. �ा�यां�या दिनयेत असा अनोखा चम�कार ु
घडला. 

8.5 AaLsaanae gaaOlaa kLsa

एक साधा उंट! पण केवढी तप�या!! ��दवेास मोठे नवल वाटले. जी गो� 
माणसांनाही साधत नाही ती एका पशला साध�याने ��दवेास �स�नता ू
लाभली. उंटावर ��दवेाने �स�न �हावे हे �वाभािवकच होते. ��दवे 
झगझगाटात अवतीण� झाले आिण उंटास �हणाले, ‘हे पश�े�ा! त आप�या ू ू
कतीने मला सतं� केलेस. खरोखरच त �े� आहेस. सांग? तझी कोणती ृ ु ुू
कामना पण� क�?’ू
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म�दने म� झाला. दर दर अतंरावर मान टेकवन तो आता स�त झाला. आळसाने ू ुू ू ू
कळस गाठला.

एकदा काय झाले... खप �चडं वादळ सटले. चारा खा�यासाठी उंटाची मान ू ु
चारशे कोसांवर असतांना ससाट पाऊस पडला. िनसगा�ने रौ��प धारण केले. ु
वादळवा�यापासन सरं�ण कर�यासाठी उंटाने आपली मान एका गहेत घातली. ू ु
वादळापासन बचाव झाला �हणन उंट िनधा��त बनला.ू ू

मान वाचिव�यासाठी उंटाने धडपड केली पण ती �यथ� ठरली. को�हा 
को�हीने �या मानेचा पण� फडशा पाडला... त� होऊन ढेकर िदला. पण उंट ृू
मेला! आळसाने कळस गाठला, उंट िबचारा �ाणास मकला!ु

अशा �या वादळवा�यात िनसगा�चे तडाखे खात एक को�हा आप�या 
बायकोसह आसरा शोधत होता. योगायोगाने ती गहा �यास िदसली. भकेने ु ु
�याकळ झालेला को�हा बायकोसह गहेत घसला. आधंळा मागतो एक डोळा िन ु ु ु
दवे दतेो दोन अशी �या दोघांची अव�था झाली. �या को�हा-को�हीने एका 
�णात �या गलेल� उंटा�या मानेवर झडप घातली. कचाकच लचके तोड�यास 
स�वात केली आिण चारशे कोसावरील उंटाला याची जाणीव उशीरा झाली.ु
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(गोदाकाठ�या कथा)

( फार फार वषा�पव� खप लहानपणी मलांची ल�ने होत होती. अशा या ू ू ु
िकशोरवयातील मलं दसरा-िदवाळी�या िनिम�ाने सासरवाडीला गेली क�, ु ु
काहीशा अप�रिचत नातलगांबरोबर कसे वागावे, काय करावे हे न कळ�यामळे ु
ग�धळन जात होती. �यां�या मजेशीर गो�ी मराठी लोककथांम�ये आढळतात. ू
�यातील काही गो�ी पाहता येतील ).

एका गावातील नारायण नावाचा मलगा �या�या ल�नानंतर पिह�यांदाच ु
बायको�या माहेरी �हणजे सासरवाडीला जाणार होता. आई-विडलांनी आठ ु
िदवस आधीपासन �याची सगळी तयारी केली. नवे कपडे घेतले, तो छान ू
िदसावा �हणन �हा�याला �याचे केस कापायला सांिगतले, न�या चपला ू
घेत�या, आई �हणाली, ̀ बाळ नारायणा, सासरवाडीला लवन जा!' बालीशपणा ु ू
िकंवा भांडखोरपणा क� नकोस!, परतं नारायणाला आई�या सांग�याचा उ�ेश ु
कळला नाही. आई लवन जा, �हणाली याचा श�दश: अथ� घेत नारायण र��याने ू
चाल लागला. गावाबाहेर पडताच �वारीचे शेत लागले. �वारी�या शेतातन ू ू
लवन जात असताना (�हणजे वाकन जात असताना) शेतक� याला वाटले हा ू ू
कणसे चोरायला आला आहे. शेतक� याने �याला पकडले आिण चार-पाच 
चापटया लगाव�या, पाठीवर फटके मारल. ह�सक ह�सक करीत शेतातन बाहेर ् ू
काढले. शेता�या अगदी जवळच ह�रण पकड�यासाठी एका पार�याने जाळे 
टाकले होते. जा�या�या अगदी जवळ ह�रण आले आिण ह�सक ह�सक असा 
आवाज आ�यामळे ह�रण पळन गेले. नारायण गाल चोळत चोळत चालत होता. ु ू
पार�याला वाटलं या मख� माणसामळेच आपली हातची िशकार पळाली. �हणन ू ु ू
पार�याने नारायणाला पकडले आिण बेदम मारलं! िबचारा नारायण गयावया 
करीत पार�याला �हणाला, `अहो, मी काहीच केलं नाही, मला का मारता? 

8.6 8.6 8.6 vvvaaaeee ///YYYaaaLLLa a a naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa jaavaqQ jaavaqQ jaavaqQ banataaebanataaebanataae
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पारधी �हणाला, ̀ माझी हाती आलेली िशकार त घालवली असचं पािहजे तला!' ू ु
अस ं�हणन प�हा चार-पाच र�े मारले. हात-पाय झाकन प�हा पढची वाट चाल ू ु ू ु ु ू
लागला. आिण �वत:शीच पटपटत होता. `मी काहीच केलं नाही तरी �हणतो, ु ु
असचं पािहजे' चालता चालता एका िचखला�या डब�यात गाडीवा�या�या 
गाडीचे चाक अडकले होते. �याचे �य�नपव�क चाक काढ�याचे काम चाल होते. ू ू
इत�यात ‘असच ं पािहजे, असच ं पािहजे’ असे ऐक आले. नारायण थोडा जवळ ू
येताच गाडीवा�याने नारायणा�या पाठीत एक धपाटा लागावला. नारायण 
गाडीवा�याला �हणाला, `कशाला मारतोस?' काय केलं मी? गाडीवान 
�हणाला, ̀ माझी गाडी अडकली आहे, आिण त �हणतोस असचं पािहजे! माझी ू
फिजती पाह�न तला आनंद होतोय ंका? अस ं�हणन प�हा एक र�ा मारला. मार ु ू ु
खाऊन आिण चालन चालन नारायण खपच दमला होता. प�हा र�ा बस नये ू ू ू ु ू
�हणन नारायण �हणाला, `बाबा मी त�हाला हे गाडीचे चाक काढायला मदत ू ु
क� का? गाडीवा�याला मदतीची गरज होती. तो �हणाला चल दोघे िमळन हे ू
चाक काढ!' थोडयाच वेळात गाडीचे चाक िचखलातन बाहेर आले. परतं ्ू ू ु
नारायणाचे कपडे िचखलामळे फारच खराब झाले होते. आतापय�तचे सव� ु
अनभव घेत�यानंतर नारायणा �वत:शीच �हण लागला `कणा�याही बाबत ु ू ु
असे कधी न होवो.'  इत�यात ितकडन ल�नाचे व� हाड येत होते. �या ू
व� हाडातील एका माणसाने नारायणाचे `असे कधी न होवो` हे वा�य ऐकले. 
आिण नारायणाला नवरदवेा�या घोडयासमोर आणन बेदम मार िदला. ् ू
सग�या�या हाता पाया पडत नारायण �हणाला, ‘क� त�हाला काहीच बोललो ु
नाही. तम�या सारखंच सग�यांचे होवो अस ं�हणायच ंहोतं मला. त�ही चकन ु ु ु ू
काहीतरी ऐकलं असेल! मा�यासह सग�यांना हे आनंदाचे िदवस येऊ दते ही 
माझी इ�छा आहे. सोडा मला!' व� हाड पढे िनघन गेले. नारायण आता अगदी ु ू
रडकंडीला आला होता. दवेाची �ाथ�ना करीत तो �हणाला, ̀ हे दवेा, सग�यांना ु
असेच आनंदाचे िदवस येऊ द!े' हे ऐकले आिण पळतच तो नारायणा�या िदशेने 
आला. नारायणाची मानगटी पकडली आिण दोन थोबाडीत लगाव�या! ु
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दस� या िदवशी जावया�या आदराित�यासाठी जेवणाचा उ�म बेत ु
कर�यात आला. जावई �थमच आलेला आहे �हणन सासने गळाची काकवी ू ू ु
काढली. �वत: वाढायला आली. सकंोचाने नारायण नाही नाही �हणन पानावर ू
हात आडवा क� लागला. वाढता वाढता चकन एक थ�ब नारायणा�या बोटावर ु ू
पडला! नारायणाने चाटन पािहले �याला फारच छान वाटले. परतं प�हा मागता ू ु ु
येईना! रा�ी सगळे झोप�यावर नारायण उठला. िश�ंयावरील काकवीचे मडके 
काढले परतं ितत�यात मांजरी�या �याव �याव आवाजाने नारायण दचकला ु
आिण हातातील काकवीचे मडके खाली पडले. मडकेही फटले आिण काकवीही ु
सांडली. नारायण घाबरला, अथं�णाकडे जाऊ लागताच काकवीव�न पाय 
सटकला आिण पडला. सगळे अगं काकवीने माखले. मांजर जोरात �याव �याव 
ओरड लागली. घरातील सव� माणसे गोळी झाली. नारायण लप�यासाठी तसाच ू
लोळत कापसा�या िढगा� याकडे गेला. काकवी�या िचकटपणामळे सग�या ु
अगंाला कापस लटकला. अधंारात काहीतरी हलत आहे हे पाह�न सास� यांनी ू
िचमणीचा िदवा आणला. उजेडात पाहतात तर जावईबाप कापसाने ू
लडबडलेले, खोलीत काकवी सांडलेली, सास� यांना हस आले ते आप�या ू
बायकोला �हणाले. `अहो. दसर ेकाकवीचे मडके काढा.' जावईबापनंा काकवी ूु

सासरवाडीला पोहचताच सगळेजण आ�या�ने �या�याकडे पाह� लागले. ु
िचखलात मळलेले कपडे, सजलेला चेहरा पाहताच सास� यांना �याने घडलेली ु
हिकगत सांिगतली. �यांनी �याला आघंोळीला गरम पाणी िदले.. सासने गरम ू
गरम जेवण वाढले. नारायणाला थोडी ह�शारी वाट लागली. थोडयाच वेळात ्ू
अथं�ण-पांघ�ण िमळताच  नारायण िन�ादवेी�या अधीन झाला.

नारायण आता फारच गांगरला होता. काय बोलावे काही सचत न�हते. ु
डो�याला हात लावन एका झाडाखाली बसला. समोर एक तळं िदसलं. ू
तळयात�या पा�याने हात-पाय त�ड धतले, ताजातवाना झाला. सगळा मार ु
आिण थकवा िवसरला. आिण आपण थोडयात वेळात सासरवाडीस पोहोचणार ् ु
या क�पनेने आनंदही झाला.
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फारच आवडली आहे.' ओशाळलेला नारायण कसबसा बाहेर िनघन गेला.ू
सकाळी सगळे �याहारीला बसले. सासबाईनंी गरम गरम िधरडे केले. ू

जावईबापनंा आ�ह क�न पोटभर िधरडे खायला घातले. नारायणालाही िधरडे ू
खप आवडले. बायकोला सोबत घेऊन आप�या गावी परत आला. घरी येताच ू
आई-विडलांनी िवचारले, `नारोबा, कसा झाला �वास?' सासरवाडी कशी ु
आहे?' नारायण काही न बोलता आप�या कामाला लागला. आई-विडलांना 
वाटले नारोबा लाजतो आहे! पण नारायणाची बायको त�डाला पदर लावन ू
गालात�या गालात हसत होती! दोन-तीन िदवस झा�यानंतर एके िदवशी 
नारोबा आप�या बायकोला �हणाला. ̀ त�या आईने बनिवले होते ते कर, ितला ु
काही कळत न�हते क�, नेमके काय हवे आहे! पाच-सहा वेळा सांगनही ू
बायकोला कळत नाही हे पाह�न नारायणाचा ितसरा डोळा उघडला. �चडं राग 
आला. रागा�या भरात नारायणाने बायको�या पाठीवर सात-आठ र�े मारले. 
िबचारीची पाठ फारच दखत होती. सासला �हणाली, ̀ बघा ना माझी पाठ कशी ूु
आहे?' सासने पािहले आिण �हणाली `काय र े नारायणा, पािहलंस का? ू
िबचारी�या पाठीच ंअगदी िधरडं झालं आहे!' नारायणा लगेच �हणाला, ह ंहेच 
कर �हणत होतो मी!'

असा हा नारायण दस� यांदा सासवाडीला िनघाला, पिह�या �वासात ुु
झाले�या चकांची द��ती करत सख�प पोहोचला. फार िदवसांनी जावई ु ुु्
आलेला पाह�न सासला फार आनंद झाला. जावयाच ंआगत-�वागत करीत ू
सासबाई �हणा�या, कसा झाला �वास? �स�न म�ेने जावई �हणाला, ‘अगदी ु ु
उ�म ! हवामानही चांगले अस�यामळे फारसा �ास वाटलाच नाही.’ ‘जरा ु
आराम करा मी थोडस ंफराळाच ंघेऊन येते.’ थोडयाच वेळात सासबाई िचवडा ् ू
घेऊन आ�या. इत�यात नारायणाला आईचे बोलणे आठवले. आई �हणाली 
होती क�, कणी काही खायला-�यायला िदले तर �थम नको �हणायचे. खप ु ू
आ�ह के�यावरच खायचे! आई�या सचने�माणे नारायणाने मला फारशी भक ू ू
नाही मला आता नको �हणाला. सासबाईनंी िचवडयाची डीश नारायणा�या ्ू
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एक दोन वषा�नी प�हा िदवाळीसाठी नारायण सासरवाडीला िनघाला, आई ु ु
�हणाली, `नारोबा, आता त मोठा माणस झाला आहेस! सासरवाडीला जरा ू ू ु
�बाबात रहात जा! आ�मिव�ासाने, ताठ, वजनदारपणे चालले �हणजे तझे ु
चांगले वजन पडेल! आई�या सांग�याचा अगदी सरळ अथ� असा होता क�, 
बालीशपणा क� नकोस. �ौढांसारखे वागत जा! परतं नारायणाचे वय वाढले ु
असले तरी प�रप�वता आली न�हती. ��येक गो�ीचा श�दश: अथ� काढ�याची 
�याची बालव�ी तशीच होती. �हणनच `वजनदार' चाल�यासाठी �याने ृ ू
घरातील मोठा पाटा घेऊन सासरवाडी�या र��याला लागला. वाटेत ु
नारायणाला �याचे िम� भेटले. ते �हणाले, अर,े पाटा घेऊन का चालतोस?' 
नारायण �हणाला, `सासरवाडीला वजनदारपणे गेलो तर माझे चांगले वजन ु
पडेल!' नारायणा�या बोल�यावर �याचे िम� �याला हसत होते. परतं नारायणने ु
दल�� केले आिण चालत रािहला! काही वेळातच सासरवाडीला पोहोचला! ुु

समोर�या �टलवर ठेवली. आिण �हणा�या, चहा क�न आणते. �या आत�या ु
खोलीत जाताच नारायणाने आप�या समोर�या डीशमधील िचवडयाचा ्
बकाणा भरला, इत�यात सासर ेआिण लहान मेह�णा आले. नारायणाला पाह�न 
�यांनाही खप आनंद झाला. ̀ के�हा आलात ?' असे िवचारताच नारायण काहीच ू
बोल शकला नाही. नारायणाचे दो�ही गाल फगलेले पाह�न सासर ेघाबरले. ू ु
मेह�णा �हणाला, `बाबा थांबा, कालच आम�या ग�ज�नी आ�हाला सांिगतले ु
आहे क�, ̀ नाक दाबले क� त�ड उघडते.' असे बोलन मेह��याने नारायणाचे नाक ू
दाबताच नारायणा�या त�डातन सपकन िचवडा बाहेर पडला! इत�यात ू
सासबाई चहा घेऊन आ�या. घरभर िचवडा पसरलेला पाह�न काय घडले ू
असेल याचा अदंाज सासबाईनंा आला. माग�या वेळ�या काकवीची आठवण ू
आली. गालात�या गालात हसत �या घरात गे�या. आिण सग�यांसाठी प�हा ु
िचवडा घेऊन आ�या. सासरबेवा �हणाले, नारायणराव अगदी ु
मनमोकळेपणाने रहा. आपलच ं घर समजा.' नारायणाने होकाराथ� मान 
हलवली!
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सासबाई अगंणातच उ�या हो�या. �यांनी नारायणाला िवचारले, `पाटा का ू
आणला?' ितत�यात नारायणाची बायको आली आिण �हणाली, `अग आई 
आप�याकडे मोठा पाटा न�हता �हणन आणला असेल?' तो काही बोलणार ू
ितत�यात घाईघाईने बायको पाटा �याय�या िनिम�ाने पढे आली. आिण हळच ु ू
�हणाली, त�ड बदं ठेवायचे. काही बोल नको!' आप�या नव� या�या अनेक ू
व�ध�या गो�ी ितला माहीत हो�या. आप�या आई-विडलांसमोर �याचा 
व�धळेपणा ती नेहमीच सांभाळन घेत रािहली आिण नारायणाचा जावईपणाही ू
तो िनभावत रािहला!

अशा या नारायणाचा झाकली मठ स�वा लाखाची! बायकोने नेहमीच ू
सांभाळली!



916   ।   गो���या गुहेत

manauVya svaBaavaacyaa gaaeVoI

8.7 AYaaNa wPae jaavaqQ8.7 AYaaNa wPae jaavaqQ8.7 AYaaNa wPae jaavaqQ

एका छोटया गावात एक सखी कटंब रहात होते. (आई-वडील आिण राम-् ु ु ु
�याम दोघे भाऊ) दोघे भाऊ बरोबरच शाळेत जात.िमळन िमसळन रहात होते. ू ू
एकमेकांचा आदर करीत असत. दोघेही लहानाचे मोठे झाले. िशकले, नोकरीही 
क� लागले, मोठया भावा�या ल�नानंतर धाकटया भावाचेही ल�न झाले. ् ्
परपंर�ेमाणे धाकटयाची बायको पिह�यांदाच माहेरी गेली . ितला आण�याचे ्
काम �याम�या विडलांनी केले. दस-यांदाही काही कारणांमळे �यामला वेळ ुु
नस�यामळे राम�या मलाने काकला आण�याचे काम हौसेने केले. जवळ जवळ ु ु ू
एक वष� झालं तरी ल�नानंतर जावई भेटला नाही याची सासबाईनंा खंत वाटली. ू
�यामळे ितस� यांदा �यामची बायको माहेरी आ�यानंतर सासबाईनंी दमदाटी ु ू
दणेारा िनरोप पाठिवला. `जावई �यायला आले तरच मलीला सासरी ु
पाठवीन?' आई-वडील �यामला �हणाले, `�याम यावेळी त सासरवाडीला जा ू ू
आिण रािधकेला घेऊनच ये?' काहीही उ�र न दतेा �याम �याचे काम करीत 
होता. काम करता करता �यामने िवचार केला रामला न घेता आपण एकटेच 
सासरवाडीला जाणे यो�य होणार नाही. आजपय�त �यामने रामिशवाय कठलाही ू ु
�वास केला न�हता िकंवा कठली मौजमजाही केली न�हती. �यामळे आता ु ु
एकटे सासरवाडीला कसे जावे हाच �यामला �� पडला. खप िवचार ू ू
के�यानंतर �यामने रामला सासरवाडीतन रािधकेला घेऊन ये असा िनरोप ू ू
पाठिवला. राम �याम�या सासरवाडीला पोहोचला. ल�ना�या गद�त जावयाला ू
िनरसे पािह�यामळे रामलाच �याम समजन सासबाईनंी जावया�या सरबराईची ु ू ू
तयारी स� केली. पचंप�वां�नाचा �वयपंाक कर�याचे ठरले. शेवयांसाठी ु
आधणही ठेवले गेले. दारामागे उभे राह�न सासबाई आनंदी सरात �हणा�या, ू ु
‘िकती िनरोप पाठिवले ते�हा आपले आज येणे झाले. फार समाधान वाटले.’ 
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रामला कठलीही पा��भमी माहीत नस�यामळे राम सहज �हणाला, ̀ फार िनरोप ु ू ु
कठले? एकच िनरोप िमळाला आिण लगेच आलो!' सासबाई फार ह�शार हो�या. ु ू
�यां�या ल�ात आले क�, जावयाचा भाऊ आला आहे. �यांनी लगेच 
�वयपंाकघरात आदशे सोडला, ̀ आधण उतरवा भाजी-भाकरी करायला �या. 
रामने �याम�या सासबाईचें बोलणे ऐकले आिण पाणीही न घेता लगेचच परत ू
िनघाला. ग�लीतले लोक आ�या�ने पाह� लागले. (पाह�णा आ�ाच आला आिण 
लगेच परत कसे काय िनघाले? �हणन) कािहनंी कतहलाने, शकेंनेही िवचारले, ू ु ू्
पाह�णे परत का िनघाले, सासबाई�ंमाणेच रामही ह�शार हजरजबाबी होता. राम ू
�हणाला, आ�ही आधण उ�े जावई आहोत. खरा जावई पाठिवतो. गावातील 
चचा�मळे सासबाई खजील झा�या !ु ू
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8.8 gau/Da[baa Baoacaa_ YaUtaQ patnaa_8.8 gau/Da[baa Baoacaa_ YaUtaQ patnaa_
(मराठवाडयातील लोककथा)्

म�या�हा�या वेळी कलकण� आ�पा आले, गडंोबाची बायको �हणाली, ु ु
`आ�पा त�ही आलात?' आ�पा �हणाले, `हो, गडंोबांनी जेवायला बोलावले.' ु ु
नाही �हणता येईना! आहेत ना गडंोबा? गडंोबाची बायको �हणाली, `अहो, ु ु
आ�पा, बर ं झालं त�ही लवकर आलात!' माझा नवरा रोज एक अितथी ु
जेवायला बोलवतो. आिण �या अितथीला दो� याने बांधन मसळाने मारतो.  ू ु
अितथी घाबरला, गडंोबाची बायको �हणाली, त�ही माग�या दाराने पळ काढ ु ु
मी बघते काय करायचे ते. घाबरलेला अितथी माग�या दाराने पळन गेला. ू

थोडयाच वेळात गडंोबा भट घरी आले. बायको �हणाली, ̀ अहो, ते कलकण� ् ु ु
आ�पा आले होते. �यांनी दावे आिण मसळ मािगतले मी नाही �हणताच ु
आप�या वाटेने परत गेले. त�ही �यांना काय सांिगतले होते. गडंोबा �हणाले, ु ु
`अग मी �यांना जेवायला बोलावले होते. बायको �हणाली, ̀ अहो, ते आले आिण 
�यांनी दावे-मसळ मािगतले. मी दणेार नाही असे �हणताच ते परत गेले. ु
गडंोबांना आपण आपला अितथी धम� मह�वाचा वाटला. आतापय�त भट ु

8.8 gau/Da[baa Baoacaa_ YaUtaQ patnaa_

एका गावात एक गडंोबा �ा�ण रहात होता. या �ा�ण कटंबात रोज दपारी ु ु ु ु
एखा�ा अितथी �ा�णासोबत भोजन कर�याची प�त होती. या प�तीनसार ु
िन�यनेमाने गडंोबा भट एका �ा�णाला घरी सोबत घेऊन येत असे. �ा�णा�या ु
बायकोला रोज एका माणसाचा जा�तीचा �वयपंाक करावा लागत होता. या 
िन�यकामाचा ितला फार कंटाळा आला. एके िदवशी गडंोबाने बायकोला ु
सांिगतले, ̀ दपारी नारायण कलकण� आ�पा जेवायला येतील. �यांना जरा वेळ ुु
पडवीत बसायला सांग. मी पजा आटोपन लगेच परत येतो.' गडंोबा �ा�ण पजा ू ू ु ् ू
सांगायला िनघन गेला. गडंोबा�या बायकोने िवचार केला क�, ही बरी सधंी आहे. ू ु
आज जरा गमंतच क� या ! 
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प�रवारात कणीही अितथी िव�मख गेलेला न�हता. ̀ अितथी दवेो भव:' अितथी ु ु
त� समाधानी असणे हे कटंबाच ं�त होतं. गडंोबांना वाटले अितथी नाराज ृ ु ु ु
होऊन परत गेले. �यांना दावे-मसळ दऊेन परत आणलं पिहजे असा िवचार ु
क�न गडंोबांनी दावे-मसळ घेतले आिण कलकण� आ�पा�या शोधासाठी ु ु ु
घराबाहेर पडले. थोडयाच वेळात दरवर अितथी चालताना िदसताच गडंोबांनी ् ुू
आ�पा, आ�पा अशा हाका मार�या, कलकण� आ�पांनी मागे वळन पािहले ु ू
आिण जोरात पळत सटले. कलकण� आ�पा पळताहेत आिण मागन दावे-मसळ ु ु ू ु
घेऊन गडंोबाही पळतच रािहले.ु
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8.9 paESaacaa laaeBa8.9 paESaacaa laaeBa8.9 paESaacaa laaeBa

�ो�यांनो, तमचे सवा�चे भा�य उजळ होवो आिण तम�या मनातन दस�यां�या ु ु ू ु
पैशाब�ल लोभ, मोह टळावा.......

(राज�थानची लोककथा)

�याने दसर ेल�न केले. दवेकपेने �या�या दस�या बायकोने एका मलीस ज�म ृ ुु ु
िदला. आता तो जा�त उ�साह आिण प�र�म क�न पैसा कमव लागला. ू

हाच िवचार सतत मनात घोळत असे. �यामळे तो रा�ंिदवस िचतंा करीत ु
असे. काय करावे �ाच ��ाने तो �ासला होता. शेवटी �याने आप�या िम�ाला 
बोलावन सांिगतले, “मी मा�याजवळील पैसा जिमनीत प�न ठेव इि�छतो. ू ु ू
जे�हा माझी मलगी मोठी होईल ते�हा ितला तो पैसा दशेील. ऐक िम�ा, आम�या ु
दोघां�याम�ये �भ राम आहे. आिण काही िदवसानंतर �या �य��चा म�य ु ृ ू
झाला.”

तर एक �य�� होती. �या�याजवळ खप सपं�ी होती. पण �याला मलबाळ ू ु
न�हते. आिण बायको सतत आजारी असायची. आजार वाढला आिण एक 
िदवस ितचे िनधन झाले.

पण �याचा अदंाज खोटा ठरला. �या�या बायकोने दसर ेल�न केले नाही. ती ु
आपलं वैध�य आप�या मली�या आधारावर काढ लागली.ु ू

तो िवचार क� लागला क� जर �याचा म�य झाला तर �याची बायको दसर ेृ ू ु
ल�न करले आिण सव� सपं�ी घेऊन नव�याकडे िनघन जाईल. आिण �या�या ू
मलीचे आय�य दःखी होईल.ु ु ु

परतं �भची माया तर िविच� असतेच. तो सवा�ना कठपतळी सारखा ु ु ु
आप�या बोटांनी नाचिवत असतो. यावेळेस ती �य�� �वतः आजारी पडली. 
आता जग�याची आशा पण �ीण झाली. �या�याजवळ पैसा होता. बायको होती 
आिण मलगी तर लहानच होती. ु
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पण काही काळानंतर मलगी मोठी झाली. ित�या विडलां�या िम�ाने येऊन ु
सांिगतले, “त�या विडलांनी पैसा कठे लपवन ठेवला आहे. हे मला माहीत आहे. ु ु ू
आज रा�ी त कदळ फावडा घेवन शेताजवळ ये.”ू ू ू

मलगी रा�ी तेथे गेली आिण �हणाली, “काका चला.”ु
दोघेही शेतात पोहोचले. क� अचानक तो रागाने �या मलीला िचडन ु ू

�हणाला, “त�या विडलांनी पैसा कठे लपिवला आहे मला माहीत नाही. त ु ु ू
त�या मज�नसार जमीन खोदत रहा. मी काही तझा आिण त�या बापाचा नोकर ु ु ु ु
नाही क� वेडयासारखा रा�ी िफरत बस.”् ू

ती िबचारी मलगी रडत रडत घरी आली. असे तीन चार िदवस गेले.ु
आई आिण मलगी दोघेही दःखी झा�या. त�या काकांचा इरादा बदललेला ु ुु

िदसतोय. दवेाची इ�छा.
राम भलं करो. �याच गावात एक महा�मा आले. आई आिण ितची मलगी ु

�यांना भेटावयास गे�या आिण रडत रडत महा�माज�ना घडलेला सव� �सगं 
सांिगतला. 

महा�माज�नी काही वेळ िवचार केला आिण सांिगतले, “बेटी, �या �य��चा 
इरादा खराब नाही. िजथं तो �य�� उभा राहतो ितथेच पैसा गाडन ठेवला आहे. ू
जे�हा तो �या जागेवर उभा राहतो ते�हा �याला पैशाचा उ�माद चढतो. ते�हा तो 
�वतः बोलत नसतो. तर पैशाचा मद बोलत असतो. पैसा पचिवणे अ�यतं 
किठण असते......... जा तो जेथे उभा होता. तेथील जमीन खोद.” 

दोघ�नी तेथील जमीन खोदली. खोदताच धन िमळाले. �या पैशातन आईने ू
आप�या मलीचे ल�न केले आिण शांतनेने भजनात म�न होऊन आनंदाने जीवन ु
जग लागली.ू
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8.10 A/YaivaSvaasa8.10 A/YaivaSvaasa8.10 A/YaivaSvaasa
(िमिथलाची लोककथा) 

सास �हणाली, “अग ंवेडे तो खरोखरचा ह�ी नाही. तर दगडाची मत� आहे.” ू ू
आिण ती सनेचा हात ध�न पढे गेली. ते जे�हा िसहं �ाराजवळ आले. ते पाह�न ू ु
सन प�हा घाब�न मागे सरकली. कारण समोर दारा�या दो�हीकडे ितला िसहं ू ु
िदसले. ित�या सासने ितला प�हा समजवन सांिगतले क� हे खरोखरचे िसहं ू ु ू
नाहीत. �या ह�ी�माणे हे पण दगडापासन बनिवले आहेत. आिण ितने �या ू
मत��या पाठीवर हात िफरवन सनेचे समाधान केले. सन �स�न होऊन ू ू ू ू
आ�या�ने �या म�या�कडे पाह� लागली.ू

मंिदरा�या भ�यतेने ती आ�य�चिकत झाली. ितने पािहलं क� मंिदरात 
चह�कडे �काश पसरला आहे. धप-दीप ��विलत आहे. सव� पजारी िमळन एका ू ु ू
का�या पाषाणा�या �तंभाची पजा करीत आहेत. �या पाषाणा�या चह�कडे ू
सगंमरवरा�या फ�या� आहेत. �तंभावर दध तप ओतत आहेत. मोठया �वरात ्ूू
�तितगान स� आहे. घटंया�या आवाज ऐक येत आहे. न�क�च तो �तंभ ्ु ु ू
�हणजे िशविलंग आहे. सासने सनेला �या िशविलंगाची पजा अचा� करावयास ू ु ू
सांिगतले. पण ती �हणाली, याची पजा क�न काय होईल. हे तर पाषाण आहे.ू

नकतेच ल�न झाले�या आप�या नवीन सनेस सासने पजेसाठी मंिदरात ु ू ू ू
चल�यास सांिगतलं. पण जे�हा मंिदरा�या आवारात पोहचली ते�हाच घाब�न 
सासला िबलगली. सासने कारण िवचारलं तर ितने फाटकाजवळ दो�ही ू ू
बाजला वरती स�ड केले�या ह�ीकडे बोट दाखिवत �हणाली, “मला ह�ीची ू
फार भीती वाटते.”

सनेचे हे उ�र ऐकन सासला वाईट वाटले. ितने प�हा ितला सांिगतले. परतं ू ू ू ु ु
सन �हणाली, जे�हा दारावर�या ह�ी आिण िसहं�ारावर असले�या िसहंात ू
�याचे कोणतेच गण नाहीत. �यांनी आप�याला काहीच केले नाही. तर मग �ा ु
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 इतके सांगन ती माघारी िफरली. आिण मंिदराबाहेर आली. ित�या सास ू ू
जवळ सने�या ��ाचे उ�र न�हते.ू

दगडा�या मत�ची पजा क�न काय होणार? मी पजा करणार नाही आिण यावर ू ू ू
माझा िव�ास पण नाही.
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8.11 dana8.11 dana8.11 dana

“तर त पांच �पये मागन मला उगीच खचा�त का टाकत आहेस?”ू ू

�ीमंत माणस �हणाला, “अस ं कस ंहोईल? मला दवे ाने सपं �ी िदली आहे ू
आिण ती मी गरज ग�रबांना दतेो.”ू

(पािक�तानची लोककथा)   

एका गावात एक �ीमंत मन�य रहात होता. दवे कपेने �या�याजवळ सपं�ी ु ृ
होती. मनाने उदार होता. गावातील गरीबांची आिण गरजचंी उदार मनाने मदत ू
करीत असे. एक िदवस एक िभकारी हातात िभ�ापा� घेवन आला आिण �या ू
�ीमंत माणसाला �हणाला, “तम�याजवळ जे काही असेल मला �ा.” �या ु
�ीमंत माणसाने �याला पैसे द�ेयाक�रता आप�या िखशात हात टाकलाच होता 
क�, तो िभकारी �हणाला, “मला पाच �पये हवे.” तो �ीमंत �हणाला, “त ू
दस�याकडन पैसे दोन पैसे मागतो आिण मा�याकडन पाच �पये का?” िभकारी ू ूु
�हणाला, “कारण त�ही सपं�ीचे श� आहात.”ु ू

(दशेोदशेी�या लोककथा : डॉ. मनोहर सराफ)

िभकारी �हणाला, “त�ही बरोबर सांगत आहात पण ल�यात ठेवा सदा�त ु
आिण उगीच खच� करणे यात अतंर आहे. खच� िमळकती�माणे करावा तर 
सदा�त िटकन राहते. त�ही उगीच खच� करणार ेसदा�ती आहात?” ू ु

िभकारी �हणाला. “मी दस�यांकडन पैसे दोन पैसे मागतो �हणन ू ूु
�यां�याकडन रोज माग शकेन. परतं त�ही उगीच खच� करता ते�हा तमची ू ू ु ु ु
सपं�ी लवकरच सपेंल आिण मग त�ही मला काही दऊे शकणार नाही �हणन ु ू
माझी इ�छा आहे क� तम�याकडन आताच िततके �पये मागन �यावे क� प�हा ु ू ू ु
मागावयास येणाची गरज राहणार नाही.” �या �ीमंत माणसाने िभका�या�या 
िभ�ा पा�ात पाच �पये टाकले आिण भिव�यात उगीच �यथ� खच� न करता 
काटकसरीने खच� करावयाचे ठरिवले.
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8.12 Yana AaiNa jaa_vanagaaNae8.12 Yana AaiNa jaa_vanagaaNae8.12 Yana AaiNa jaa_vanagaaNae
(य�ेनची लोककथा)ु

एका कटंबात पित-प�नी आिण �यांची मले राहात होती. ते अ�यतं गरीब ु ु ु
आिण दःखी होते. लहानशा घरात एक� राहणे �यांना कठीण झाले होते. पित-ु
प�नी रा�ंिदवस क� क�न ही �यांना एकच वेळचे जेवण िमळत असे. इतका 
�ास आिण ग�रबी असनही ते सव� स�ंयाकाळी एक� येवन गोड गोड गाणी गात ू ू
असत.

काही िदवसांनी अचानक प�नीचे िनधन झाले. �यामळे मलं आिण पतीला ु ु
अ�यतं दःख झाले. आता ते सव�जण िनराशेची गाणी गाऊ लागली. �यां�या ु
घराजवळच काही अतंरावर एक सावकार एक मोठया हवेलीत राहत होता. ्
एकदा तो सावकार �या गरीब माणसांकडे आला. तो पैशानी भरलेली िपशवी 
घेऊन आला होता. थैली �या�यासमोर ठेवन सावकार �हणाला,ू

“दहा,” �याने उ�र िदले
“त�हाला िकती मले आहेत!”ु ु

हे ऐकन सव� मले रड लागली. ते�हा सावकार �हणाला, “जाऊ �ा जशी ू ु ू
तमची मज�, परतं त�ही सव� गाणी �हणता �यामळे मला झोप लागत नाही. ते�हा ु ु ु ु

‘ही तर जा�त मले आहेत.’ आ�य�चिकत होऊन सावकार �हणाला, “त�ही ु ु
पै�याने भरलेली ही थैली ठेवन �या आिण �या�या बद�यात मला एक मलगा ू ु
�ा.” 

हे ऐकन �या गरीब माणसाने आप�या सव� मलांना जवळ बोलन िवचारले, “हे ू ु ू
सावकार तम�यापैक� एका मलास घे�यास आले आहे आिण �या बद�यात ु ु
आप�याला खप पैसे िमळतील; �याची इ�छा असेल तो यां�याबरोबर जाऊ ू
शकतो. तेथे राह�यास चांगली जागा, चांगले कपडे आिण खेळ�यासाठी खेळणी 
पण िमळतील.”
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“कारण, न तर माझी मले आिण न तर �यांची गाणी बाजारातील व�त आहे. ु ू
�यांना पैशा�या बद�यात िवकत घेतले जाऊ शकते.”

“का?” सावकाराने आ�या�ने िवचारले .

�या घरात काही िदवस शांतता रािहली. परतं एक िदवस एक मलगा ु ु
अचानक गाण ंगाव लागला. �याचे गाणे इतके क�ण होते क� जवळ बसले�या ू
सव� भावां�या डो�यातन आसवे वाह� लागली. हे पाह�न तो गरीब माणस �या ू ू
सावकारा�या हवेलीत गेला आिण पैशांनी भरलेली ती िपशवी �या�यापढे ठेवन ु ू
�हणाला, “आपण आपली िपशवी परत �या.”

‘ठीक आहे’ �या गरीब माणसाने आ�ासन िदले. तेथन सावकार आनंदाने ू
घरी परतला.

त�ही हे सव� पैसे ठेवन �या; पण मला वचन �ा क� आता त�ही गाणी �हणणार ु ू ु
नाही.”

�या िदवसानंतर �या गरीब माणसा�या घरी प�हा गाणी गायली जाऊ ु
लागली. काही सखाची काही दःखाची. पण जर ती मले भकबळीने मेली नसती ु ु ूु
तर आजदखेील गातांना िदसली असती.

(दशेोदशेी�या लोककथा : डॉ. मनोहर सराफ)
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8.13 Fkacae sauKa dusa*yaacae du:Ka8.13 Fkacae sauKa dusa*yaacae du:Ka8.13 Fkacae sauKa dusa*yaacae du:Ka
(तापीकाठची लोककथा)

एक गाव होतं. ितथे एक धोबी आिण शेतकरी शेजारी शेजारी राहत होते. 
दोघांची आपसात भलतीच मै�ी. दोघांचे �यवसाय पोटा-पा�यापरते �यवि�थत ु
चालत होते.

इकडे धोबी सतत पडणा� या पावसाने बेचैन झाला होता. �यामळे बारीक ु
कपडेही वाळण ंमि�कल झालं होतं. नदीच ंपाणी इतकं थंड, अगदी गाराच जण!  ु ू
�यामळे कपडे ध�याच ंकाम बदं होतं. �यामळे धो�याची उपासमार होत होती. ु ु ु
�याने आभाळात�या दवेाला हात जोडले. �हणाला, “िकती अतं बघशील ! 
गे�या तीन िदवसांपासन घरात दाणा नाही. पोरां�या पोटात अ�न नाही. आता ू
आणखी कोसळला तर आमच ंकस ंहोईल ?”

इकडे दवेाला सकंट पडलं. काय कराव ं? पाऊस पडला तर शेतकरी सखी ु
होतो आिण याच पावसामळे धो�या�या कटंबावर मा� सकंट कोसळलं आहे. ु ु ु
पड�या पावसामळे धोबी दःखी झाला आहे. �हणजेच एकाच ंसख ते दस� याच ंु ुु ु
दःख झालं आहे. ु

�याच गावात नवसाला पावणारा दवे होता. शेतकरी भ�या पहाटेच उठला. 
�नान केलं आिण मंिदराकडे िनघाला. तो मनात िवचार करत होता, “दवेाला 
साकडं घालतो. यदंा पीक भरघोस यायला पािहजे. �यासाठी पाऊस पडायला 
पािहजे.”

एकदा खप पाऊस स� झाला. थाबंायच ंनावच घईेना. शतेक� याची जमीन ू ु
ओली-िचबं झाली. तो आभाळात�या दवेाला हात जोडन �हणाला, “परम�ेरा, ू
उ�हाने रापललेी ही जमीन कधीची तहानललेी आह.े अजन थोडा पाऊस पड द.े ू ू
जमीन पाणी िपऊन त� झाली क� परेललेा दाणा टराटर फगन वर यईेल. िपक ृ ु ू
चागंलं आलं क�, चार पसेै हाती यतेील अन लकेरा�ंया त�डात घास पडेल.”्
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योगायोगाने धोबीही �याच मंिदरात जायला िनघाला होता. मनात िवचार 
करीत होता, “दवेाला पाऊस थांबावा �हणन नवस करतो. अजन िदवस-दोन ू ू
िदवस पाऊस उघडला नाही तर ? उपाशी मर�याची पाळी येईल !”

�यावर शेतकरी �हणाला, “मी दवेाला पाऊस मागायला आलो र े! पावसावर 
आमच ंजीवन. पाऊस पडला तर जमीन िपकेल. आम�यासकट सग�यांना 
पोटात घालायला दाणेच लागतात. ते�हा दवेाला साकडं घालायला आलो 
होतो, आिणक थोडा पाऊस पड द.े”ू

दोघा िम�ांच ंएकमेकांवरच ं�ेम पाह�न दवे �स�न होतो आिण चार िदवस 
पाऊस उघडतो. धोबी कामाला लागतो. परत मधन पावसाची �रमिझम स� ू ु
होते. दोघ ंिम� खष होतात. क� करतात आिण सखाने नांदतात.ू ु

(सनंदा पाटील, �ेन टॉिनक मािसक, ऑ�टो-नो�ह�.२००८)ु

धोबी िनराश होऊन �हणाला, “काय मागणार शेतकरीदादा ? बगंला का 
गाडी, जमीन का जमला, पैसा का अडका ? काय मागणार ? दवेाला िवनंती ु
करायला आलो, हा पडता पाऊस थांबव ! दादा आठ िदवस िनघाले िबना 
ध�ंाचे ! पोरां�या पोटाला दोन िदवसापासन दाणा नाही. ते�हा पाऊस थोडा ू
उघडला तर बर ंहोईल. �हणन िवनंती करायला आलो दवेाजवळ ! त�ही काय ू ु
मागायला आलात दादा !” धोबी अ�यतं अदबीने शेतक� याला िवचारत होता. 

एवढयात मागन येणा� या शेतक� याने �याला गाठलं. “राम राम धोबीदादा. ् ू
सकाळी सकाळीच मंिदराची वाट धरली. काय मागायला िनघाला ?”

दोघ ंशेजारी, िम�. पण दोघां�या त�ारी वेग�या, दवेाजवळ मागण ंवेगळं. 
दोघ ंमंिदरात एकाच वेळी �वेश करतात. पण शेतक� याला आठवतो आपला 
िम�, धो�याच ंकटंब. दोन िदवसापासन उपाशी होतं. ते�हा तो दवेाला िवनंती ु ु ू
करतो, “दवेा, पाऊस दोन-चार िदवस उघड द.े धो�याच ं�हणण ंऐक.”ू

इकडे धोबी िवचार करतो, “आपण िकती �वाथ� आहोत. आपला िम� 
शेतात राबतो तो एकटया �वतः�या कटंबासाठी नाही, तर सग�यां�याच पोटा-् ु ु
पा�यासाठी.” ते�हा धोबी हात जोडन दवेाला िवनंती करतो, “दवेबा�पा माझ ंू
दःख राह� द.े मा�या िम�ाच ं�हणण ंऐक.”ु
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8.14 savaaQta maaeOa kaeNa?8.14 savaaQta maaeOa kaeNa?8.14 savaaQta maaeOa kaeNa?
(तापीकाठ�या लोककथा)

कोळीप� �हणाला, मी तर यापे�ा जा�त गाडया ओढ शकतो. काही ्ु ू
अतंरावर उ�या असले�या एक शेतकरणीने हे ऐकले. कोळीप�ाजवळ आली, ु
आिण कोळीप�ाला �हणाली, काय र ेमला या सग�यांपे�ा अिधक शि�शाली ु ु
तच आहे ना? गवा�ने फगलेला कोळीप� �हणाला, `अथा�त! मीच सवा�त मोठा ू ु ु
शि�शाली आहे.' शेतकरीण गालात�या गालात हसली आिण �हणाली, 
`तळहातावर या दहा गाडया मा�यासह उचल शकतोस?' कोळीप�ाने ् ू ु
शेतकरणीचे आ�हान �वीकारले, दीघ� �ास घेतला, शेतकरीण एका गाडीवर 
उभी रािहली. कोळीप�ाने खप �य�न केला परतं �याचे सव� �य�न िन�फळ ु ू ु
ठरले. शेतकरीण �हणाली, आता त�यासह मी तळहातावर या सग�यांना ु

कोणे एके काळी एका नगरात एक शि� तशाली कोळीप� रहात होता. या ु
कोळी प�ाला आप�या श� तीचा फार गव� होता. मा�या इतके शि� तशाली या ु
जगात कणी नाही असे गवा�ने तो सग�यांना आ�हान करायचा. सगळीकडे ु
बोलबाला झाला होता.  �या�या या महान श��चा. एका त�याकाठी िफरत 
असताना मगर �हणाली, `ये कोळीप�ा, जरा जग�मण कर �हणजे तझे गव� ु ु
हरण हो�यास फार वेळ लागणार नाही.' कोळीप�ाने हे आ�हान �वीकारले. ु
आिण आप�यापे�ा शि�वान माणसा�या शोधात �मण या�ेस िनघाला. 
चालता चालता एका गावात अित जड लाकडी फ�या उचलणारा सतार ु
िदसला. कोळीप� मनात �हणाला, `हे काम तर मी अगदी सहज क� शकतो,' ु
असे �हणत छाती फगवन गावाबाहेर आला. तेथे एक मोळीिव�या िदसला. ु ू
जगंलातील लाकडांची भली मोठी मोळी डो�यावर घेऊन चालला होता. 
कोळीप� �हणाला, `ह�. िकती श�लक काम करतो हा माणस, थोडावेळ पढे ्ु ु ू ु
गे�यावर एका मोठया मैदानावर दहा-पधंरा गाडया ओढणारा माणस िदसला. ् ् ू
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उचलन दाखिवते. ितने अगदी सहजपणे कोळीप�ासह सग�यांना सहजपणे ू ु
उचलले. इत�यात आकाशात एक घार उडत होती. ितने झटकन झडप घातली 
आिण शेतकरीण कोळीप�ासह सग�यांना एका दमात उचलले. सवा�ना ु
खाऊन फ�त करायचे असा िवचार करीत घार एका महाला�या ग�चीवर 
उतरली. सग�यांसह खाली उतर�यामळे महालाला हादरा बसला. ु
महालातील राणीने आप�या केसांचा छताला आधार दते महालाचे हादर े
थांबिवले. गाडया ओढणारा माणस, सतार, मोळीिव�या, शेतकरीण इ. चे ् ू ु
�े��व कोळीप�ाला मनोमन पटले आिण शि�शाली घार तसचे राणी�या ु
केसांचे बळ पाह�न कोळीप� अचिंबत झाला. सगळे कोळीप�ाला �हणाले, ु ु
`शि�शाली यवका, िनसगा�ने ��येकाला कठली ना कठली श�� वरदान �हणन ु ु ु ू
िदली आहे. जसे ह�रणाला चपळगती, बदकांना उड�याची श��, �यामळे ु
अचानकपणे ह�ला झा�यास, एखाद ेसकंट आ�यावर आपले आपण र�ण 
कर�यास समथ� ठरतो. �यामळे कोणी कणास �े� िकंवा किन� ठरवायचे ु ु
कारण नाही. िकंवा गव� मान�याचेही कारण नाही. कोळीप�ाचे गव�हरण झाले ु
आिण तो सव� लोकांम�ये िमळन िमसळन राह� लागला.!ू ू

(सनंदा पाटील : तापीकाठ�या लोककथा)ु



 गो���या गुहेत   ।   931 

manauVya svaBaavaacyaa gaaeVoI

8.15 baaebaD¶a maulaa_caa_ gaaeVo8.15 baaebaD¶a maulaa_caa_ gaaeVo

ठर�या�माणे पाह��यांचे आगमन झाले. रामभाऊंनी सग�यांचे �वागत 
केले. �थम चहा-पाणी िदले. एकेका मल�चा प�रचय क�न िदला. मली सदंर ु ु ु
अस�यामळे सग�यांची पसतंी झाली आहे, असे रामभाऊला वाटले. जेवणाची ु
वेळ होताच केळी�या पानांभोवती मल�नी सदंर रांगो�या काढ�या. ु ु
उदब�ी�या सवासाने घरात �स�न मंगलमय वातावरण िनमा�ण झाले. पाह�णे ु
जेवायला बसले. स�ास भोजनाने पाह�णेही �स�न-त� झाले. जेवणानंतर ु ृ

एक गावात एक िकराणा दकानदार होता. खाऊन-िपऊन सखी होता. परतं ु ुु
�याला तीन मली �पवान व सदंर हो�या. आिण ितघी बोबडया हो�या. ्ु ु
लहानपणी मल�च ंबोबडं बोलण ंही दकानदाराला सखावह वाटत होतं. हळहळ ु ु ू ूु
मली लहाना�या मोठया झा�या. मल�ची ल�न करावी या िवचाराने मा� ्ु ु
रामभाऊ अ�व�थ झाले. परतं दकानदाराची बायको रािधका ह�शार होती. ती ु ु
नव� याला �हणाली, ̀ त�ही शेजार�या गावी जा. तीन चांगले कामस मलगे शोधा. ु ू ु
मी मल�ची तयारी क�न घेते.' रािधके�या सांग�या�माणे रामभाऊ वर ु
सशंोधनासाठी जवळ�या एका गावात गेला. तीन चांग�या कटंबातील ह�शार ु ु
मलांची िनवड केली. दस� या िदवशी �या ित�ही मलांना �यां�या आई-ु ुु
विडलांसह जेवणाचे िनमं�ण िदले. आिण घरी आला. रािधका मलांना �हणाली, ु
`मल�नो उ�ा पाह�णे येणार आहेत; त�ही पाह��यांना चहा-पाणी �ा, जेवायला ु ु
वाढा. परतं काहीही बोलायचे नाही. ग�प राहयच!ं जे काही सांगायच ंअसेल, ु
बोलायच ं असेल ते आ�ही दोघे बोल!' मल�नी होकाराथ� माना हलव�या. ू ु
दस� या िदवशी सकाळी लवकर उठ�या. नटला-थट�या! रािधकेला वरण-ु
भात, बटाटयाची भाजी, कढी, पापड, पोळया आिण िशरा असा उ�म जेवणाचा 
बेत केला.

8.15 baaebaD¶a maulaa_caa_ gaaeVo
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मखश�ीचा आ�वाद घेता घेता एक पाह�णा �हणाला, ̀ मल�नो इकडे या, जेवण ु ु ु
उ�म बनिवले होते. यात कोणी कोणता पदाथ� केला होता ते सांगा बर!े मली ु
आई�या सचनांचे पालन करीत खाली मान घालन उ�या हो�या ! �णाचाही ु ू
िवलंब न करता रामाभाऊ �हणाले, `अहो, आम�या मली जरा बज� या आहेत. ु ु
कणासमोर �या पटकन बोलत नाहीत.' दसरा पाह�णा �हणाला, ̀ मल�नो, या सव� ु ुु
जेवणात कढी फार उ�म झाली होती. कणी बनवली, कशी बनवली सांगा ु
पाह�?' धाकटी मलगी झटकन �हणाली, ̀ िहगं िजलं अन कढी गोय ह�य,’ मधली ु
धाकटीला �हणाली, ‘कशा’ या वा�य बोल, मधली �हणाली, `ती बो�य त ू
कशाचा बो�य,' ित�ही मल�चे बोबडे बोल ऐकताच पाह��यांनी पळ काढला!ु
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नटखटलालने ठरवलं घरी गे�याबरोबर आईला िखचडी करायला 
सांगायच.ं 

सटीचा िदवस होता. नटखटलालला �� पडला आता काय करावे? ु
घराबाहेर आ�यावर आप�या पांढरा घोडा बघताच आईला �हणाला,"आई, 
नानाआजोबांकडे जाऊन येतो."आईला वाटलं िफ�न आला तर बर ंहोईल, 
नटखटलालचा वेळही जाईल. तरीही �याला समजावलं,"जातोस तर जा, पण 
ितकडे कणाला �ास दऊे नको. ताटात जे वाढतील ते सव� सपंव. ह� क� ु
नकोस!"

िखचडी, िखचडी असा श�द घोळवतं मोठया आनंदाने आप�या घरी परत ्
िनघाला. आजोबांचा िनरोप घेऊन घराबाहेर येऊन पाहतो, तर पांढरा घोडा 
िनघन गेला होता. �यामळे �याला पायी चालणे भाग होते. चालता, चालता ू ु
िखचडी िखचडी असे त�डाने पटपटत होता. थोडयाच वेळात नकळतपणे ्ु ु
िखचडी�या ऐवजी खािचडी, खािचडी अस ंपटपट लागला. र��या�या बाजला ु ु ू ू
शेतात काम करणा� या शेतकरणीने �याच ं खािचडी, खािचडी ऐकलं आिण 

8.16 naoKaolaala

आप�या पांढ� या घोडयावर बसन ‘चल घोडया’ �हणत आजोबां�या घरी ् ्ू
नटखटलाल पोहोचला. नटखटलालला पाह�न आजोबांना खप आनंद झाला, ू
�याला छातीशी कवटाळन गोड पापी घेतली. बागेतन छान िफरवन आणलं. ू ू ू
घरात येताच आजीने जेवायला वाढलं. जेवता जेवता आजोबां�या ताटात, 
आप�या ताटात नसलेला एक पदाथ� िदसला. आिण तेच आप�याला पािहजे 
असा ह� ध�न बसला. शेवटी अजोबा �हणाले,"एक घास खाऊन बघ."एक 
घास घेताच �याला तो खप आवडला. चिव� होता. आजीला िवचारलं,"आजी ू
या पदाथा�ला काय �हणतात ग?ं"आजीने सांिगतलं, "याला िखचडी �हणतात."
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घरात िशरता िशरताच खप छान पदाथ� िशजव�याचा वास आला. धावत ू
धावत �वयपंाक घरात गेला. एका मोठया भांडयात काहीतरी िशजतं होतं. ् ्
नटखटलालने िज�ासेने �वयपंाक� काकांना िवचारले, "काका आज काय 
बनवत आहात?"

महाराज �हणाले, "बेटा आज जरा उशीर झाला, �हणन पटकन िखचडी ू
बनिवली. "िखचडीच ंनाव ऐकताच नटखटलाल�या त�डाला पाणी सटलं आिण ु
लगेच थकवाही दर झाला.ू

उडिचडी, उडिचडी अस ंजोरजोरात �हणत नटखटलाल घराकडे चालत 
होता. वाटेत एका जा�यात तांदळाचे दाणे टाकन िचम�यांची वाट पहात ू
असलेला �हातारा िदसला. �हातारा डोळे मोठे क�न नटखटलालकडे पाह� 
लागला. आपली काहीतरी चक होते आहे हे ल�ात येताच नटखटलाल ग�प ू
झाला. �हातारा जोरात ओरडला,"अर े वेडया तला िदसत नाही का ् ु
िचम�यांसाठी मी तांदळाचे दाणे टाकत आहे आिण त  उडिचडी, उडिचडी ू
ओरडत चालला आहेस. कशा येतील येथे िचम�या? चल चालता हो इथन." ू
�हाता� या�या बोल�यानंतर नटखटलाल एकदम ग�प होऊन चालत रािहला, 
थोडासा भांबावला. काय बोलाव ंतेच सचेनास ंझालं. या सग�या ग�धळात ु
आप�या आवडी�या पदाथा�च ंनावच िवसरला. थकला भागलेला नटखटलाल 
नाराज मनानेच घरात िशरला. 

(�ेन टॉिनक मािसक, फे�वारी २०१२)ु

ओरडली, "ए बाबा, खािचडी, खािचडी  का बरळतोस? पढ�या शेतात�या ु
लोकांनी ऐकलं तर तझ ंभरीत करतील. मोठया क�ाने शेतात ध�य िपकवतात ्ु
ते आिण त ते प�यांनी खाव ंअस ंका �हणतोस? "नटखटलाल घाबराघबरा ू ु
झाला. �या शेतकरणीलाच �याने िवचारले, "मग मी काय �हण?" ती �हणाली, ू
"अर ेबाबा, उडिचडी, उडिचडी �हण!"
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बाईने हसन ि�मत केले आिण �हणाली, “मला �यांना िशकवायला आवडेल. ू
नाहीतरी जे�हा माझी प�रि�थती चांगली होती, �या काळात मी िशकवायचेच 
काम करायचे.”

पोलंडमधील िव�तला नदी�या काठी एक छोटेसे खेडे होते. �या खेडयात ्ु
एक च�क�वाला रहायचा. �याला तीन मली हो�या. थोरली मगदा, मधली ु
िवओला आिण धाकटी वदंा. आप�या मल�नी खप िशकाव,ं प�तकं वाचावीत ु ू ु
अस ं�याला वाटायच.ं पण �या�याकडे ित�ही मल�ना �ायला प�तकांचे तीन ु ु
सचं न�हते. एक�ला िदला तर दोघी ितचा म�सर करतील. घरात तंटा नको 
�हणन �याने मल�ना िशकव�याची क�पना सोडन िदली.ू ु ू

एके िदवशी �या�या िगरणीवर एक भकेली बाई आली आिण ती �या�याकडे ु
काहीतरी खायला माग लागली. च�क�वा�याला �या भके�या बाईची दया ू ु
आली. �याने ितला आप�या घरी नेले. शेकोटीजवळ बसवन ितला ऊब िदली. ू
�यानंतर पाटावर बसवन स�मानाने जेव घातले.ू ू

जेवता-जेवता �या बाईच ं ल� घरात�या एकल�या एक प�तकां�या ु ु
सचंाकडे गेलं. ितने �यातलं एक प�तक ओढन घेतलं आिण जेवता-जेवताच ती ु ू
प�तक वाच लागली. च�क�वा�याला या वाचणा� या बाईकडे पाह�न एक ु ू
क�पना सचली. �यासरशी तो �या बाईला �हणाला, “ताई, त मा�या मल�ना ु ू ु
िलहा-वाचायला िशकवशील का? मी तझी इथे रहा�या-जेव�याची सव� ु
�यव�था करतो, �याची काळजी क� नकोस, पण त माझी एवढी इ�छा पण� ू ू
कर.”

ठर�या�माणे मल�ना वाचायला िशकवायचे ितने न�क� केले. दस� या ु ु
िदवशी थोरली मलगी मगदा िह�यापासन स�वात करायचे ितने ठरवले. तशी ु ू ु

8.17 ca➭a_vaalyaacyaa maulaa_
(पोलंडची लोककथा)



936   ।   गो���या गुहेत

manauVya svaBaavaacyaa gaaeVoI

मगदाला आधीच क�पना िदली. दस� या िदवशी िशकवणीची वेळ झाली, पण ु
मगदा आलीच नाही. मगदाला िलिह�या-वाच�यापे�ा नव-नवे कपडे 
घाल�याचा, नट�या-मरड�याचा शौक होता. आप�याला एखादा दखेणा नवरा ु
िमळावा, एवढीच ितची मह�वाकां�ा होती. �यामळे नटन थटन सारखं ु ू ू
आरशासमोर उभ ं रहायच,ं एवढाच ितचा छंद होता. आजही छानशी हॅट 
घे�यासाठी ती सकाळपासन बाजारात गेली होती. िशकवणीची वेळ टळन गेली, ू ू
तरी ती आलीच नाही. वाट पाह�न मा�तरीणबाई थक�या.

नंतर�या िदवशी मध�या िवओलाची वेळ होती. पण िवओलालाही 
प�तकांम�ये मळीच रस न�हता. ितला नाच-गा�याची आवड होती. �या िदवशी ु ु
शेजार�या गावात गा�याचा काय��म होता, �याला ती िनघन गेली. ू
मा�तरीणबाई वाट पाह�न थक�या.

िशकवणी सपं�याबरोबर वदंा धावतच ित�या बापाकडे गेली. मोठया ्
आ�मिव�ासाने ती वाच लागली, “धडा पिहला.” हे ऐकन बापा�या अगंावर ू ू
आनंदाचे रोमांच उभे रािहले. पढे दररोज िन�यनेमाने वदंा िशकलेला धडा ु
बापाला वाचन दाखव लागली. मगदा आिण िवओला मा� काही ना काही सबब ू ू
सांगन िशकवणीला दांडी माराय�या. वदंा मा� प�तक वाच�यात पारगंत ू ु
झाली.

एके िदवशी एक �ीमंत माणस गावात आला. आप�याला चांगली बायको ू
शोध�यासाठी तो या गावात आला अस�याची गावभर कजबज स� होती. ु ू ु
मगदाने ही वाता� ऐकली आिण ितने या �ीमंताचे आप�याकडे ल� वेधन ू

ितस� या िदवशी छोटया वदंाची पाळी होती. आज मा� मा�तरीणबाईनंा वाट ्
पहावी लागली नाही. वदंा त�परतेने िशकवणीला हजर झाली. ित�या 
िबछा�यात तीन कातडी बांधणीची प�तकं होती. रोज रा�ी या प�तकां�या ु ु
बाईडं�ग�या कातडयाचा वास घे�याचा ितचा छंद होता. प�तकाचा वास घेता-् ु
घेता ती कागद उलटवायची, िच�ं पहायची आिण अ�रांमागे दडले�या अथा�चा 
माग काढायचा �य�न करायची.
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जादगार बाहेर पड�यावर मगदा महालात म� तपणे िहडं लागली. एकेक ु ूू
क�न नवे कपडे प�रधान क�न आरशासमोर उभी राह�न �वत:कडे पाह� 
लागली. पण असे ती िकती वेळ करणार होती? अखेर ितला या चैनी�या 
गो��चाही कंटाळा आला. �या शेवट�या खोलीत काय असेल बर?े आप�याला 
�या खोलीकडे जाऊ नको असे नव� याने का बर ेबजावले असेल? ित�या मनात 
आता �या खोलीब�लचे कतहल जागे झाले. आपण �या खोलीत डोकावन ु ु ू
पहायला काय हरकत आहे? असे िवचार मनात येताच ती खोली�या िदशेने 
चाल लागली. हलकेच ितने दाराची कडी काढली.ू

जादगार मगदाला �हणाला, “लाडके, तला हवे ते पोषाख घालन पहा. इथे ु ूू
नट�या-मरड�याची तला मोकळीक आहे. मला कामध�ंासाठी शेजार�या ु ु
गावात जावे लागणार आहे, तोपय�त त या महालात�या व�तंचा लाभ घे. ू ू
मनमराद सव� दालनांतन िफर. फ� त �या शेवट�या छोटया खोलीकडे जाऊ ्ु ू
नको. एवढी द�ता घे आिण आनंदाने रहा!”

पण दद�वाने हा �ीमंत माणस जसा िदसायचा तसा न�हता. तो �ीमंतही ूु
न�हता आिण स�जनही न�हता. तो एक मायावी जादगार होता.ू

घे�याची श�कल लढवली. ित�याकडचा सग�यात सदंर झगा प�रधान क�न ु
ती र��यावर आली, आिण च�क �या�या समोर उडी मा�न पड�याचे नाटक 
केले. पहाता�णी �ीमंत महोदय ित�या �ेमात पडले आिण �याने 
च�क�वा�याकडे �या मलीसाठी ल�नाची मागणी घातली. च�क�वाला ु
आप�या थोर�या मलीसाठी वर शोधतच होता. �यामळे �ीमंत महोदया�या ु ु
मागणीला �याने त�काळ समंती िदली. मगदाला हवा तसा दखेणा, �ीमंत नवरा 
िमळाला.

ल�न होताच मगदा सासरी गेली. ित�या �ीमंत नव� या�या महालात आली. 
�या महालातले वैभव पाह�न ती िदपन गेली. महाला�या दालना-दालनातन ती ू ू
िहडं लागली. ��येक दालनात उंची कपडे, सगंीताची वा�े आिण प�तके मांडन ू ु ू
ठेवलेली होती. मगदा अगदी हरखन गेली.ू
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खोली�या एका भागात प�तकांची कपाटे होती. दस� या भागात काही ु ु
प�यांचे िपजंर ेटांगलेले होते. �यातले काही िपजंर े�रकामे होते, आिण काही 
िपजं� यांत िपव�या रगंाचे सदंर प�ी होते.ु

वदंा वाचनात गढलेली होती, �यामळे ती काही �या�याबरोबर गेली नाही; ु
पण िवओला मा� जादगाराबरोबर आप�या बिहणीला भेटायला गेली.ू

जादगारा�या महालात पोहच�यावर तो िवओलाला �हणाला, “ मगदा ू
थोडयाच वेळात कपडे बदलन येईल. तोपय�त तझेच घर समजन त महालात ् ू ु ू ू
िहडंन ये. वा�े वाजवन पहा, गाणी �हण. फ� त �या शेवट�या छोटया खोलीकडे ्ू ू
जाऊ नकोस.”

दार िकलिकले उघड�याबरोबर आतन एक केसाळ हात बाहेर आला आिण ू
�या�या मजबत पजंाने मगदाला खोलीत खेचन घेतले. मगदाची घाब�न गाळण ू ू
उडाली. ित�या डो�यांतन अ�धारा वाह� लाग�या. जरा वेळाने ितने खोलीत ू ु
चह�कडे पाहीलं, ितथे कणीच न�हतं. आप�याला भास झाला असेल, असे ु
वाटन ती जरा �व�थ झाली.ू

दस� या िदवशी जादगार प�हा �या खेडयात गेला. मगदा�या नव� याला पाह�न ्ुु ू
िवओला आिण वदंा यांना आनंद झाला. �यांनी �याला िवचारले, “मगदाला नाही 
आणले? काय �हणते आमची बहीण?” जादगार �या मल�ना �हणाला, ुू
“मा�याबरोबर चला आिण भेटा ितला.”

जादगाराचे काही श�दच मगदा�या कानांवर पडले, आिण काही कळाय�या ू
आतच ितचे एका पाखरात �पांतर झाले. जादगाराने �या प�याला उचलन ूू
िपजं� यात ढकलले आिण िपजं� याचे दार ओढन घेतले.ू

जादगार गावाह�न परत आला. �याने आप�या न�या नवरीला हाक मारली; ू
पण �ितसाद िमळाला नाही. �याने मग �या गढ खोलीचे दार उघडले. ितथे ू
मगदा एका कोप� यांत घाबरी-घबरी होऊन बसलेली होती. जादगार ितला ु ू
�हणाला, “त मा�या आ�ेचे उ�लंघन केले आहेस. �यामळे तला �याची िश�ा ू ु ु
भोगावी लागणार.”
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काही िपजंर े�रकामे अस�याचेही ित�या �यानात आले. तेवढयात जादगार ् ू
ितथे आला आिण िवओलाचे िपव�या प�ात �पांतर होऊन ितला �रका�या 
िपजं� यात जागा िमळाली.

जादगार �हणाला, “�या दोघी महालात तझी वाट पहात आहेत. त �वत:च ु ूू
जाऊन �यांना भेटत का नाही? तला मी ितथे काही गमंतीशीर प�तकं वाचायला ु ु
दईेल. �यानंतर त आिण िवओला दोघी बिहणी सोबतच घरी परत जा.”ू

नंतर�या िदवशी जादगार प�हा �या खेडयात आला आिण च�क�वा�या�या ्ुू
घरी गेला. वदंाने िवचारले, “मा�या बिह णी कठे आहेत?”ु

िवओलाने महालातली अनोळखी वा�े वाजवन पािहली, पण �यातन ितला ू ू
हवे ते सर येईनात. �यामळे गा�या�या चालीवर डोलत नाच�याची ितची हौस ू ु
पण� झाली नाही. ती लवकरच कंटाळली. ित�या मनात �या खोलीचे कतहल ू ु ु
जागे झाले, जाऊन पािहले तर काही होणार नाही, असे समजन ितने दार ू
ढकलले. करकर वाजत दार उघडले आिण आतन एक केसाळ हात बाहेर ू
आला आिण �या मजबत पजंाने ितला आत खेचन घेतले. ती घाबरलीच. थोडा ू ू
वेळपय�त कणीच आले नाही, �हणन ती खोलीत आजबाजला पाह� लागली. ु ू ू ू
ितथे ितला प�तकांची कपाटं आिण िपव�या प�यांचे िपजंर ेिदसले.ु

महालात पोहच�यावर जादगार वदंाला �हणाला, “मी �या दोघ�ना ू
बोलावतो. तोपय�त त महालातली प�तकं चाळ.” वदंा प�तकं चाळ लागली, ू ु ु ू
आिण ितला आ�या�चा ध�काच बसला. ती सगळी प�तकं जादिव�ेची होती. ु ू
‘मायाजाल कसे पसरावे?’ या नावाचे एक प�तक ितने वाचायला स�वात केली. ु ु

वदंाचे बाबा, �या िदवशी च�क�वर गेले होते आिण अजन परत आले न�हते. ू
�यामळे बाबांना न सांगताच वदंा जादगाराबरोबर आप�या बिह ण�ना भेटायला ु ू
िनघाली.

काही वेळाने ितला पावलांचा आवाज आला. टप, टप, टप. दार उघडलं 
गेलं, ितने पािहलं, तो आपला मेह�णाच होता. जादगाराने �याचे मायाजाल ू
पसरवायला स�वात केली, ितत�यात वदंा तेवढयाच आ�मिव�ासाने ्ु
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त�हाला सांगायला खेद वाटतो, वदंा ही मळात मलगी न�हतीच. ती एक ु ु ु
लोभी, हावरट मांजर होती. एक-दोन िदवसानंतर पािहलं तर िपजं� याच ंदार 
उघडं होतं आिण �यात चवदार जेवण होतं. बह�तांश जेवण सपंलेलंच होतं, 
िश�लक होती ती तेवढी मांजराची शेपटी! 

िपवळे प�ी िपजं� यांतन बाहेर आले आिण �यांचे माणसांत �पांतर झाले. ू
�यात वदंा�या दोन बिह णीही हो�या. वदंा आप�या दो�ही बिह ण�जवळ गेली. 
�यांनी एकमेकांना िमठी मारली. खां�ावर डोकं ठेवन मसमसन रड�या.ू ु ु ू

��येकालाच आपाप�या घरी जायची घाई होती. वदंाने उंदराचा िपजंरा 
हातात घेतला आिण �हणाली, “जादगारा! आता तला मकाटयाने मा�यामाग ं्ु ुू
याव ंलागेल.”

जादगाराला प�ाताप झाला, पण डो�याचे पाते लवते न लवते तोच �याचे ू
उंदरात �पांतर झाले.

वदंाने �याची शेपटी पकडली आिण �याला �रका�या िपजं� यात क�बले. 
�यानंतर ती िपजं� यात�या छोटया पाखरांकडे वळली आिण �हणाली, ्
“आ�ाकाडा�ा! या प�यांना म� कर! �यांचे मळ �प �यांना परत द!े”ु ू

�हणाली, “अ�ाकाडा�ा ! या घराला शाप द,े या माणसाचा उंदीर कर !”
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एका शहरात एक धनवान �यापारी रहात होता. तो फार दयाळ व परोपकारी ू
होता. तो दरदर�या शहरांत जाऊन �यापारधदंा करीत असे. �या�या मदतीला ू ू
नोकरचाकर अस�यामळे तो िबनधोक मनाला येईल िततका माल खरदेी करीत ु
असे. �याला एक मलगा होता. तो असेल फार तर पाच सहा वषा�चा. �याचे गण ु ु
लहानपणीच िदसत होते. तो आईला कधीच �ास �ायचा नाही. आिण आईला 
लाडालाडाने �हणायचा कसा, “आई आई मी क� नाई दलदल�या गावी जाऊन ू ू
लई लई पैसे आनील आिण ते सव� तलाच दईेन ह,ं मग आपण खप खप मजा ु ू ू
कल बलं का?” �याचे हे बोलणे ऐकन आईला फार फार आनंद �हायचा.ू ू

असेच अजन काही िदवस गेले. एके िदवशी �यापारी खप दर�या शहरी ू ू ू
�यापारासाठी गेला. आिण परत येताना िबचा�याचे जहाज सम�ात बडाले. ु ु
�याबरोबर सव� सामानसमान नोकरचाकर बडन मरण पावले. �याचा एकलता ु ु ू ु
एक मलगा िवजयच�ं उघडा पडला. घरात कोणी कत� न�हते. जे�हा ही खबर ु
घरी पोचली ते�हा �या�या बायकोला ध�काच बसला. घरात िहरमेोती, 
जडजवाहीर भरपर होते. आिण तोच ितचा आधार. पण कमनिशबी िबचारी. ू
नव�याकडील लोकांनी घरातील सव� चीजव�त पसार के�या. घर सव� धऊन ू ु
िनघाले. ती उघडयावर पडली. थाटामाटात िदवस काढले, आता उपाशी रहावे ्
लागेल. आप�यावर वाईट िदवस आले. लोक बघन हसतील �हणन एके िदवशी ू ू
ितने िवजयच�ंाला आप�याबरोबर घेतले. कपडाल�ा घेतला. आिण हळच ू
घराबाहेर पडली. कठे जायचे कसे जायचे ितचे ितलाच माहीत न�हते. िबचारी ु
दर कोस दर म�काम करीत चाली होती. कधी चालायचे माहीत नाही. कधी ु
ऊनवारा माहीत नाही. चालता चालता ित�या पायाला फोड आला. ितला 
चालवेना �हणन ती एका झाडाखाली िवसा�यासाठी थांबली. सगं ंआणलेली ू
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िशळीपाक� भाकरी खा�ली. िवजयच�ंाला चार घास घातले आिण पाणी िपऊन 
ितथेच जरा कलंडली. तर ितला चांगली गाढ झोप लागली.

ितला �यावेळी एक छान �व�न पडले. �व�नात शकंरपाव�ती आले. �यांनी 
ितला आशीवा�द िदला आिण �हणाले, “त घाब� नकोस िवजयच�ंाला चांगलं ू
सांभाळ. तोच तझा मोठा आधार आहे. थोडयाच िदवसांत तो राजा होईल ्ु
आिण मग तझे क�याण होईल.” ती झोपेतन जागी झाली. ितला फार आनंद ु ू
झाला. ितने दवेाची क�णा भाकली. िवजयच�ंाला झोपेतन जाग ंकेलं. �याचा ू
गोड गोड पापा घेतला. आिण पढे िनघाली. चालता चालता �यांना एक शहर ु
लागलं. ती शहरात गेली, कामधदंा िवचा� लागली. पण काम तरी काय 
िमळणार? एका सावकारा�या घरी घरकाम िमळालं. दोघा मायलेकरांना आधार 
झाला. िवजयच�ं आता शाळा िशक लागला. �याला चांगले िश�ण िमळ लागले. ू ू
थोडयाच िदवसांत तो चांगला तरबेज झाला. पण पढे �याचे ल� शाळेत लागेना, ् ु
�हणन एकेिदवशी तो आईला �हणाला,  ‘आई मी काही तरी �यापारधदंा ू
करतो.’ आईला आनंद झाला. ितने िवजयच�ंाला शभंर �पये िदले. मग 
िवजयच�ंाने आईचा आशीवा�द घेतला आिण िनघाला दरकोस दर म�काम ु
करीत, तो एका खेडेगावी पोचला. �या गावात िशर�या�या अगोदरच �याला एक 
��य िदसले. एका माणसाचे �ेत दसरा एक मन�य इकडन ितकडे व ितकडन ु ू ूु
इकडे ओढीत आहे. �या माणसाची बायको व मले रडत आहेत. िवजयच�ंाने ु
जवळ जाऊन चौकशी के�यावर �याला कळले क�, �या सावकाराचे प�नास 
�पये दणेे आहे. ते िमळा�यािशवाय तो �ेत बायको�या व मलां�या ता�यात ु
दणेार नाही. िवजयच�ंाला फार वाईट वाटले. �याने आप�या जवळचे प�नास 
�पये �या सावकाराला िदले. बाक�चे प�नास �पये मयत माणसा�या बायकोला 
व मलांना दऊेन पढची �यव�था कर�यास सांिगतले. आता िवजयच�ंाजवळ ु ु
एकही पैसा उरला न�हता. 

िवजयच�ंाला आता काळजी पडली. �रका�या हातांनी परत जायचे कसे? 
आई काय �हणेल? �हणन तो सटर फटर काम क� लागला. पण �यातही काही ू
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फायदा िदसन आला नाही. जेम तेम पोटापरतेच िमळ लागले. �याने बराच ू ु ू
�य�न केला. पण काही उपयोगहीत नाही असे िदस�यावर िबचारा िवजयच�ं 
नाइलाजा�तव परत िफरला. काही िदवसांनी घरी पोचला, आईला नम�कार 
क�न ग�प उभा रािहला. आईने िवचारपस के�यावर �याने आईला खर ेखर ेते ू
सव� सांिगतले. आईला राग ये�याऐवजी आनंद झाला. �हणाली, “िवजयच�ं त ू
फार चांगली गो� केलीस. त केलेस ते यो�य केलेस. काळजी क� नकोस. आता ू
मी तला भरपर पैसे दऊेन �यापाराला पाठिवते. त आनंदात जा.” पण ु ू ू
िवजयच�ंाला काळजी पडली हे पैसे येतील कोठन? आप�याला कोण दईेल? ू
आईने िवजयच�ंासमोर आप�या िबछा�यातील एक त��या उसवन �यातील ू
भारी िकंमतीचे िहरमेोती काढन िदले आिण �हणाली,  “बेटा िवजयच�ं, त�या ू ु
बापाची ही कमाई आहे.” िवजयच�ंा�या डो�यांतन अ� वाह� लागले, �याला ू ू
बापाची आठवण झाली. �याने आई�या पायांवर म�तक ठेवले. आईचा 
आशीवा�द घेतला. आिण पढ�या तजिवजीला लागला. थोडयाच िदवसांत ्ु
तयारी पण� केली. आिण तो �यापारासाठी शहराबाहेर पडला. पण या वेळी तो ू
एकटा न�हता, दहा पधंराजण बरोबर होते. िवजयच�ं झपाटयाने मजल मारीत ्
िनघाला.

िवजयच�ं आता एका ड�गराजवळ पोचला होता. सय� मावळतीला चालला ू
होता. ड�गर पार करणे श�य न�हते, �हणन रा�ी ड�गर पाय�याशीच म�काम ू ु
कर�याचे ठरिवले. इत�यात धळीचे लोट �यां�या नजरसे पडले. सवा��या ु
नजरा ितकडे वळ�या आिण एक घोडे�वार यां�या कािफ�यात येऊन दाखल 
झाला.. पण तो बरखाधारी होता �यामळे तो कोण आहे हे ओळखणे श�य ु ु
न�हते. �याने िवजय-च�ंाला नम�कार केला आिण �हणाला, “त कोण आहेस ू
आिण कठे िनघालास?” िवजयच�ं इमानी मलगा! �याने स�य तेच सांिगतले. ु ु
�हणाला, “मी आईला एकलता एक मलगा. मी यापव� �यापारध�ंासाठी एकदा ु ु ू
आलो होतो. पण परत जावे' लागले.”  �याने पैसे कसे िदले, कोणाला िदले, का 
िदले आिण परत का जावे लागले हे सव� �या बरखाधारी माणसाला सांिगतले, ु
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ठीक म�यान रा�ी भले वीस पचंवीस चोर आले आिण यांना लट�याचा ु
�य�न केला. पण �या बरखाधारी माणसाने चोरांना तंब�या आत ये�या�या ु ू
आधीच �यांचा समाचार घेतला व सवा�ना यमसदनाला पाठिवले. कोणीही 
िजवतं उरले नाही. मग बरखाधारी िनवांत झोपी गेला. हे सव� िवजयच�ंाने ु
पािहले. �याने मनात दवेाचे आभार मानले. सकाळ झाली. चोरां�या �ेताचा ढीग 
पाह�न सव�जण चिकत झाले. सवा�नी �याची वाहवा केली. मग सव� सामानसमान ु
बांधन पढे चाल लागले. पढे �यांना एक शहर लागले. ितथे �यांनी जो माल ू ु ू ु
िवकला व खरदेी केला �यात �यांना भरपर नफा िमळाला मग तेथन ते पढे ू ू ु
िनघाले. बरखाधारी सारखा पढे पढे असायचा. तो कधी फारसे बोलत चालत ु ु ु
नसे. कामापरता फ� बोलायचा. जाता जाता �यांना भयकंर अर�य लागले. ु
िजकडे ितकडे झाडेच झाडे. तेथे एक पाटी िलह�न ठेिवली होती. �यावर िलिहले 
होते क�, जवळ�या र��याने जाऊ नये. धोका आहे. लांब�या र��याने िबनधोक 
जावे.” िवजयच�ंाने सवा�चा िवचार घेतला. बरखाधारी �हणाला, “िवजयच�ं ु
दर�या र��याने जा�त िदवस लागतील �यापे�ा आपण जवळ�याच र��याने ू
जाऊ या.” बरखाधारीने मागे केले�या कामिगरीब�ल सवा�चा �या�यावर ु
िव�ास होता. �हणन सवा�नी जवळ�याच र��याने जायचे ठरिवले.ू

आिण �हणाला, “मला अजन ध�ंाची मािहती नाही.” हे ऐकन बरखाधारी ू ू ु
�हणाला, “दो�ता त काळजी क� नकोस. मी त�या मदतीसाठी येतो आपण ू ु
दोघे भागीत धदंा क�.” िवजयच�ंाला काळजी पडली. हा नवखा माणस, ू
याचेजवळ पैसा नाही क�, अडका नाही. आिण हा कोण आहे आिण कोण नाही. 
पण वेळ �सगं पाह�न िवजयच�ंाने समंती िदली. मग रा�ी ितथेच म�काम केला. ु
िवजयच�ंाने चार चौघांना रा�ी जागता पहारा कर�यास सांिगतले. पण 
बरखाधारी आडवा आला,” तो �हणाला िम�ा हे काम माझे आहे. आपण भागीत ु
�यापार करतो ना, मग आज�या रा�ी मीच पहारा करतो.” �या�या ह�ापढे ु
िवजयच�ंाने हात टेकले. सगळेजण आपाप�या िबछा�यावर जाऊन झोपले, 
पण िवजयच�ंाला मा� झोप न�हती.
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ती हाडळीण काय करीत होती माहीत आहे का? �या अर�यातन जो जाईल ू
�याचे पोट फाडन फ� काळीज खात होती. �यामळे �या अर�यातन कोणीच ू ु ू
िजवतं जात नसे. �हणन राजाने तो र�ताच बदं केला होता. पण बरखाधारी�या ू ु
जादमळे सवा�चा जीव वाचला. सकाळी सगळेजण सख�प उठले. �या बाईला ु ुू
पाह�न कोणालाच काही समजेना. �या बरखाधारीशी िवचार�याची िहमंत कोणी ु
केली नाही. उलट सवा�ना �याची भीतीच वाट लागली. मग �या बाईला घेऊन ते ू
पढे िनघाले. पढे मा� �यांना काहीच �ास झाला नाही. चालता चालता ु ु
�यांनाएक शहर लागले. तेथेही �यांना भरपर फायदा झाला. दोनचार िदवस तेथे ू
राह�न मग तेथन सव�जण परत िफरले. बरचे दर आ�यावर �यांना एक सदंर शहर ू ुू
लागले. पण यावेळी ते शहरात न जाता शहराबाहेर �यांनी एका रमणीय िठकाणी 

पढे पढे बरखाधारी व मागे मागे इतर कािफला चाल लागला. बरचे चालन ु ु ु ू ू
गे�यावर पढे एक दरी लागली. ती चढ�यास फार अवघड होती. सय� मावळ ु ू ू
लागला होता. �हणन आजची रा� इथेच काढ�याचे ठरले. सवा�चे जेवणखाण ू
झाले. िवजयने िनयमा�माणे आप�या साथीदारांना रा�ी पहारा द�ेयास 
सांिगतले, पण आपला बरखेवाला आहेच. तो �हणाला, “आपण �ास घेऊ नये ु
हे काम माझे आहे. त�ही िनधा��त झोपा.” �या सग�यांवर बरखाधारीचा ु ु
चांगलाच छाप बसला होता. �यामळे �या�यापढे सहसा कोणाची बोल�याची ु ु
िहमंत होत नसे. सगळेजण थक�या भाग�यामळे पटापट झोपी गेले. बरखाधारी ु ु
जागता पहारा करीत होता. तो जरा िवसा�यासाठी जिमनीवर पडला तोच एक 
हाडळीण हळहळ वास घेत आली. ितचे लांब हात होते. वीत वीत नखे वाढलेली ू ू
होती. मोठमोठे डोळे होते. ती �या तंबत िशरली नेम�या �याच तंबत बरखाधारी ू ू ु
होता. हाडळणी मोठयाने हसली आिण बरखाधारी�या शेजारी असले�या ् ु
खच�वर बसली. तर काय गमंत झाली सांग, ती एक सदंर अशी त�णी झाली. ु ू ु
ितचे ते भयकंर �प पार बदलले. मग बरखाधारी हळच उठन बसला आिण ु ू ू
हसत हसत �हणाला, “बर े झाले त आलीस. हे बघ, आम�याकडे िकनई ू
�वयपंाकाला कोणीच बाई माणस नाही.” �यावर ती �हणाली. “मी येते ना ू
तम�याबरोबर.”ु



946   ।   गो���या गुहेत

manauVya svaBaavaacyaa gaaeVoI

डेरा िदला. ��येक म�कामी रा�ी पहा�यासाठी बरखाधारी असायचाच. येथेही ु ु
एक गमंत झाली. िजकडे ितकडे आता सामसम झाली असेल नसेल तोच ू
�यां�या तंबपासन एक रडेा जाताना िदसला. �या�या पाठीवर एका त�णाला ू ू
कसन बांधले होते. हे बरखाधारीने पािहले आिण �या रडेयाला अडवन �या ्ू ु ू
त�णाची सटका केली व िवचारपस करता कळले क�, ��येक आठािदसा एक ु ू
माणस व एक रडेा, मणभर भात, एक गळाची ढेप पाठवावी लागते. कशासाठी ू ु
माहीत आहे का? तर तेथे एक रा�शीण होती, ित�यासाठी. हे भोजन ितला 
िमळाले नाही तर ती शहरात येऊन भराभर माणसे खाऊन टाक�!

राजाने �या रा�िशणीला मार�यासाठी प�कळ �य�न केले. पण कोणालाही ु
यश आले नाही. यावेळी राजाने फार मोठे ब�ीस दऊे केले होते. �या 
रा�िशणीला मारणाराला अध� रा�य व �या�याशी राजक�येचा िववाह, �यामळे ु
ब�याच लोकांचा �य�न चालच होता. पण भल�याच माणसाला �याचा लाभ ू
झाला. �हणतातना निशबातले कधी चकत नाही. अगदी तसचं घडलं. �या ु
त�णाऐवजी �या रडेयावर बरखाधारी �वतःच सवार झाला आिण चालला. ् ु
थोडा दर गेला असेल तोच एक महाभयकंर रा�शीण उडया मारीत नाचत ्ू
नाचत आली. बरखाधारीने �णाचाही िवलंब न लावता भराभर बदंक��या ु ु
गो�या झाड�या. �यासरशी रा�शीण धाडकन जिमनीवर कोसळली आिण 
हातपाय आपटन आपटन मरण पावली. मग बरखाधारीने ितचे दोन डोळे काढन ू ू ु ू
घेतले व आप�या पेटीत बदं क�न ठेवले. सकाळ झाली. रडेयावर बसन गेलेला ् ू
त�ण घरी सख�प आला. सवा�ना आनंद झाला. थोडया वेळाने रा�िशणीला ्ु
कोणीतरी मार�याचा गाजावाजा झाला. बरचे जण पढे झाले आिण मीच मारले ु
अशा बढाया मा� लागले. पण �या त�णाने थोड�यात हिकगत �धानाजवळ 
जाऊन सांिगतली. �यामळे �धान �वत: चौकशीसाठी यां�या कािफ�याकडे ु
आला. �धानाने बरखाधारीची चौकशी करता �याने ठासन सांिगतले क�,  ु ू
“आम�या राजकमार िवजयच�ंाने रा�ी �या रा�िशणीला मारले.” हे ऐकताच ु
िबचा�या िवजयच�ंाचे धाबे दणाणले. मी �या रा�िशणीला पािहलेदखेील नाही 
मग मार�याचा ��च नाही. पण बरखाधारीपढे �याचे काही चालेनाु ु
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बरखाधारीचे आप�यावर िकती उपकार आहेत हे राजा िवजयच�ं ओळखन ु ू
होता. �हणाला, “िम�ा तला काय पािहजे ते घेऊन जा. पण तझी ओळख द.े त ु ु ू
कोण आहेस. तझे गाव कोणते. तझे नाव काय?” बरखाधारी �हणाला, “त मला ु ु ु ू
िवचार�याव�न सांगतो. �या�या मलांबायकोवर त उपकार केलेस, �या ु ू
माणसाला त कजा�तन म� केलेस, तोच मी आहे.” असे �हणन तो काही एक ू ू ु ू
मोबदला न घेता िनघाला व िदसेनासा झाला. राजा िवजयच�ंाला फार वाईट 
वाटले. �या�यामळेच आज िवजयच�ं राजा झाला होता. आईलाही फार दःख ु ु
झाले. पढे िवजयच�ंाने �या बरखाधारी माणसा�या बायकोला व मलांना खप ु ु ु ू
मदत केली. राजा िवजयच�ं आप�या आई व राणी प�ावतीसह सखात रा�य ु
क� लागला. 

(पनःकथन : सौ. ह�वाबी खान)ु

�धान परत िफरला, राजदरबारात जाऊन राजाला ही बातमी िदली. 
राजकमार िवजयच�ंाला पाह�यासाठी राजा अबंारीवर बसन आला. ु ू
बरखाधारी�या िशकव�याव�न िवजयच�ं पढे झाला. राजाला नम�कार केला ु ु
आिण �याने रा�शीण कशी मारली ते सांिगतले. व दोन डोळे काढन ते राजाला ू
दाखिवले. राजाला आता शकंाच उरली न�हती. िवजयच�ंाचे राजकमारी ु
प�ावतीशी थाटात ल�न झाले. िवजयच�ंाला अध� रा�य ब�ीस िमळाले. आता 
िवजयच�ं राजा झाला होता. �याला आता काही कमी न�हते. मिहना दोन मिहने 
येथे राह�न मग राजा िवजयच�ं आप�या आई�या भेटीसाठी िनघाला. बरोबर 
फौजफाटा होता. सव� लवाज�यासह काही िदवसांनी राजा िवजयच�ं आप�या 
गावी पोचला. आईला खबर िदली. आई धावत आली. आप�या लाड�या 
मलाचा एवढा थाट पाह�न ितचा आनंद गगनात मावेना, ितचे �व� खर ेठरले. ु
प�ावतीला पाह�न ित�या डो�यांतन आनंदाचे अ� वाह� लागले. सव� िजकडे ू ू
ितकडे झा�यावर बरखाधारी िवजयच�ंाला �हणाला, “दो�ता माझा वाटा ु
दऊेन टाक आिण मला परवानगी द.े”
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असचं आपलं एक गाव होतं. ितथं एक �हातारी रहायची. पदरी मलबाळ ू
असाव ंअस ंबोलायची. नवस बोलायची. दवेा�या नावानं घोक�या घालायची. 
तर काय गमंत क�, एक िदवस ितनं दवेाचा �साद �हणन िमळलेला मोठा नारळ ू
एकलीनं खा�ला. िदवसभर उगव�यापासन मावळ�तोवर आपली खातच ू
बसली. �हणताना एक िदवस काय झालं क�, �व�नात ितला एक साध महाराज ू
िदसला. तशी िहनं आपली कस उजद े�हटलं न  �या साधला ितनं लोटांगणही ्ु ू ू
घातलं. तर मग साधनं ितला सांिगतलं क�, तला लेक होईल. �या सरशी िहचा ू ु
जीव हारखन गेला. ‘चालंल ' बोलली. मग �या बाबानं ितला �हटलं कस,ं “पण ू
तझी लेक नखाएवढी लहान. गोरीगोरीपान जशी काय नेसलीय सया�बाण. ु ू
लाखांत दखेणी �हण!” �यावर ही  आणखीच हारखनच जात ‘असदं’े �हणाली. ू ू
�या बाबनं मग िहला घरला जा �हटलं. भ�या पहाटेला दारीचा रांजण उपस 
�हणन सांिगतलं. �यावेळी ही लेक भेटेल अस ंबोलला न  गेला िनघन. ्ू ू

तर �या भ�या पहाटेला उठन ही बघतीय दारात तर रांजण उस�या ू
मारतेला. अगबाई! ही हळच पढं गेली. मोगा घेतला न  लागली रांजण ्ू ु
उपसायला. �यासरशी �या बाबानं �हट�यागत एक लालचटक िजवणीची, ु ु
न��ा�या �पाची, अ�बाई�या लाव�याची अशी नखाएवढी पोरगी एकदम ु
रांजपणाचा काठ चढन ‘आई आई’ करीत वर येतेली! �हणताना िहनं हारखन ू ू
जात �या पोरीला �हटलं, “आर ंमा�या निशबा! ये ये पटा�का. माजी काया ु
त�यावानं ववाळन टाकते बयो, िक�ी ग ंएवढीशी त प�ी ! नाजक लसलशीत” ु ू ु ु ू ु ु
आिण ितला आप�या पोटासगं ंधरली. िहला �यावेळी एवढा आनंद झाला क�, 
ितला बघन चांद सया� िदकन खळखळन हसला ते ! दवेळात�या नाजक घटेंगत ू ू ु ू ू
�या पोरी�या बोल�यानं िहच ं घर घमलं तशी ही आप�या लेक�ला घेऊन ु

8.19 pauoa➭a
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होता होता मग �ा मायलेक� झोपन गे�या. कौला� घरा�या छपरातन मग ू ू
हळच सय�दवे डोकावले. �यांनी पटा�काच ं �प आणखीनच दखेण ं क�न ू ू ु
टाकलं.

तेवढयात ितथ�या िपजं�यात�या पोपटानं पटा�काला बिघतली न  ् ्ु
खाडिदशी िपजं�याच ंदार फोडन तो बाहेर आला. पण इकडचा आवाज ितकडे ू
गेला नाही. अहं!ं मग �यानं �हातारीनं बांधले�या पाळ�याची दोरी आप�या 
चोचीनं हळच तोडली न  ती आप�या चोचीत घ� ध�न तो �या घराबाहेर ्ू
पडला. उंच आभाळात उडाला; एका झपकेदार झपा�या झाडावर �या ु
पाळ�यासह येऊन बसला. तर काय गमंत क�, तेवढयात �ा पोरीला जाग ्
आली. ितनं आपले डोळे उघडले. बघतेय तर समोर एक फार सदंर पोपट. ितनं ु
�याला पािहलं मा� न  बोलली कशी, “लाल चटक ओठ. िहरवगंार अगं, त मला ् ु ू ू
दशेील एक गो�?” तशी �ानं ‘हो’ �हणत मान हलवली. काय पािहजे �हणाला. 
�यानं मग िहला उचलन अलगद अशी एका पानावर ठेवली न  डािळंबाचे दाणे, ्ू
पे�चे तकडे खायला िदले. तर ते खात ही �हणाली, “माझा दादा होशील का ? ु

‘पटा�का पटा�का’ करीत घरभर िफरली ते�हा कठं िहचा जीव खाली पडला. ु ु ु
“प�ी �हणजे लहानगी न  पटा�का �हणजे थोरली” अशी बडबड ितनं त�ड ्ु ु
दखो�तोवर केली. पोटभर ितचे मके घेतले. शभंरदा ितचा आलाबला घेतला. ुु
मऊ मऊ कापसाची गादी ित�यासाठी िहनं केली. �वतः कापस नखाबोटांनी ू
िपजंला. िचटक�या गादीला िपटकली उशी िशवली. काचे�या �हाणीत ितला ु ु
नेऊन �हाणली. आकाटया शेकाटयांनी पाळणा लांबवला. पटा�काला मग िहनं ् ् ु
कापसा�या बो�यानं दध पाजलं. काजळ तीट केली न  मग गीतं गात िनजवाव ं्ू
�हणाली. 

गजंावणी डो�यांची, चाफेकळी नाकाची, गलाबी गालाची, नाजक टोकदार ु ु ू
जीवणीची न  िचटक�या िमटक�या अगंलटीची ही लेक बघन �हातारीला ् ु ु ू
अ�मान ठ�गण ंझालंवतं. तशात ती िनज�यावर मधेच खदिकनी हसलेली बघन ु ू
तर �हातारीनं आपली काया ित�याव�न ओवाळनच टाकली.ू
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�या धांदलीत मग काय गमंत झाली क�, पटा�का �या पानावर िनजलीवती ु
ते पान गेलं अविचतच घरगंळन आिण ते नेमकं टपकलं ते एका लहान�या ू
नदी�या घोळात. �यासरशी �या नदीच ंपाणी उसळन वर उडालं अन  ही पार ्ू
िभजन गेली. “अगबाई! काय झालं? दादाऽऽ आईऽऽ” नाकात�डात पाणी गेलेली ू
पटा�का िकंचाळली. �हणताना ित�या �या गोड आवाजानं नदीकाठ भलन ु ु ू
गेला न  एका बेडकानं वर मान काढीत डराव डराव केलं. तर �या आवाजानं ही ्
दचकली न  घाब�न गेली. लागली रडायला. तशी बेडकानं काय आहे ते बघाव ं्
�हणन पा�यातन तो वर आला. बघतोय तर ही सदंर मलगी. �यानं िहला ू ू ु ु
पािहली मा� न  करीन तर िह�याशीच लगीन करीन �हणाला. �यासरशी ही गेली ्
हाद�न न  बसली गपिकनी डोळे िमटन नदीतन ते पान चाललवतं तर ही पण ् ू ू
तरगंतच िनघालेली...

मला नीट सांभाळशील त?  आिण ती आई? ती कठं गेली?”ू ु

पण बेडकाला कठला आलाय दम िनघायला.? �यानं ते पान खस िदशी ्ु
ओढलं न  िहला फरफटत नेली एका िबळात. ितथला िचखल न अधंार बघन ही ् ू
गेली पारच हाद�न. आिण �ाच ंते �यान बघन तर ितचा जीव आणखीनच ू
उडन गेला. बसली आप�या आई�या न  दादा�या नावानं घोक�या घालीत. पण ्ू

“आई घरात िनजलीय आपण खेळया. मी तझा दादा. त माझी ताई.” पोपट ू ु ू
बोलला. �यानं गीतं �हटली. �या�या आवाजानं सारी हवा गगंन गेली. हवेतन ु ू ू
गोड गोड आवाज घमला. �यात िहनं भर घातली. आपण पण गाणी �हणाली. ु
तशी नदी, ड�गर, नाले, खडक, आभाळ, धरणी अशा सग�याच िठकाणांह�न 
सगंीत िनघालं. ऐकणाराचे भान हरपन गेलं. झाडालादखेील वाचा फटली तर! ू ु
खरचं! गातं झाड नाचायला लागलं. पानं फां�ा. हसायला लाग�या. 
पटा�काला खप खप गमंत वाटली. �ा पानाव�न �या पानावर लोळण फगडी ु ू ू ु
खेळत ितनं पोटभर ह�दकळन घेतलं. पोपटाबरोबर खेळन खेळन दमली. �यानं ू ू ू
खायला िदलेलं खाऊन मग ती एका पानावर िनजली. पोपटाचाही घटकाभर 
डोळा लागला. झाडानंही मग डलक� काढावी �हटलं. हातपाय पस�न िदले.ु
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ितथं कोण यायला बसलंय? सगळीकडं गारीगार न  अधंार. िबचारी गेली ्
काकडन.ू

�यावर ती परी ग�प रािहली. ितनं िह�या पढयातला तो खेळ घालवन ्ु ू
टाकला आिण बागेत खेळायला जा �हटलं. िहला काय? जा �हणायचा 
अवकाश. लगेच गेली लटलट पळत. तर ितथं एक माळी बसलावता. �या�या ु ू ु ू
हातात फलांच ंगफंलेलं व�. भोवती फलांचा िढगारा. वास तर असा सटलेला ु ु ु ु
क� बास. िहच ंमन �या व�ात एवढं गतंलं एवढं गतंलं क�, ितनं �या मा�याला ु ु
िवचारलं, “कणासाठी हे?” तशी �यानं ितला सांिगतलं, “�या परीसाठी.” मगही ु
आप�याला पण एक तसलं गफंन द े�हणाली. तर मा�यानं ते जमायच ंनाही ु ू
�हटलं. फलंच नाहीत �हटला. आता फलं सपंली बोलला. तशी ही ह�दं�यानं ु ु

तेवढयात बेडक बाहेर काही आणावे �हणन गेला. मग िहला बर ंवाटलं. ् ू ू
हळहळ चालाव ंन  कठन तरी बाहेर िनघाव ं�हटली न  उठली. पण जाणार कठं? ् ्ू ू ु ू ु
ितने आपले डोळे मोठे केले. तशी ितला समोर एक परी िदसली. ितने मग हात 
दऊेन िहला �या िचखलातन बाहेर ओढली. न  आप�या घरी नेली. मग िहला ्ू
एकदम हायस ंवाटलं. �या ओबडधोबड बेडका�या तडा�यातन सट�याचा ू ु
आनंद ितनं �या परीजवळ शभंरदा बोलन दाखवला. परीनं मग ितला जवळ ू
घेऊन थोपटली. ितचा मका घेतला. ितला जरतारी पोशाख घातला. ु
�हाऊमाक घातलं, काजळ तीट केली आिण खेळ जा �हणन ित�या पढयात ्ु ू ु
र�नांचे सागरगोटे, माणकांचे ह�ीघोडे आिण चांद�यांची झाडं खेळायला 
टाकली. मग ही हारखन गेली. िपटक�या िमटक�या हातांनी खेळायला बसली. ू ु ु
तशी िहला एकदम �या पोपटदादाची आठवण आली. ितनं दादाऽऽ दादाऽऽ 
केलं. तर ती परी कशी �हणते, “हा कणाचा कोण दादा” िहनं मग अशानं अस ंु
आहे �हटलं. �यासरशी परीचा चेहरा काळवडंन गेला. �हणाली, “�या�या ू
वाटेला नको जाऊस. वाई� आहे.” पण िहनं ते ऐकलं नाही. �हणाली,  “खोटं! 
माझा दादा फार चांगला आहे. राजा�या लेकापे�ा दखेणा. बिघतलायस का त ू
कधी?”
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“�यानं ित�याशी लगीन केलं नाही �हणन.”ू

"मला खप आवडतो माझा दो�त. मी िहडंिहडं िहडंलो. पण प�ाच नाही. ू
को�या �हतारीनं लेकागत सांभाळलाय �हणतात.” हे ऐकन पटा�का गभंीर ू ु
झाली. आप�या पोपटदादाब�ल परी�या मनात काळंबेर ं असलं पािहजे 

दाटली न  गडागडा लोळायला लागली. �यासरशी �या जागेवरच ंएक फल ितला ् ू
�हणतं कस,ं “मला गदागदा हालव. मग काय होतंय बघ” तर ितनं लगेच तस ंकेलं 
न  काय सांगाव ंदवेा! ितथं सवािसक फलांचा एवढा भिडमार झाला क�, �या ् ु ु
दरवळीनं ती परी धावत ितथं आली. ितनं भराभर ती फलं उचलली न  गेली ्ु
िनघन. मग ही प�हा लोळली तर प�हा तेच घडलं. प�हा �या परीनं सगळी फलं ू ु ु ु ु
पळवन नेली.ू

“भेटलावता काय सांग.”

“ह!ं �हणन ती फलं पळवते. फलांची व� ं गफंन घेते. फलं बागेत झाडावर ू ु ु ु ू ु
रािहली क�, पोपट येईल न  घेऊन जाईल �हणते.”  ्

“अ�स!ं”

“कशाला पाइजे ते पैलं सांग.”

“कारण?”

तेवढयात एक उंदीर ितकडन आला. िहच ं�प बघन तो एवढा ह�रळन गेला ् ू ू ू
क�, करीन तर िह�याशीच लगीन करीन �हणाला न  �यानं िहला चटक�सरशी ् ु
उचलन आप�या पाठीवर बसवली आिण गेला क� एका िबळात घेऊन! आता ू
काय करायच?ं अस�या काळं�याबरोबर कोण लगीन करील! ितनं आप�या ु ्
मनाशी प�का बेत केला. एका कोप�यात अधंारात जाऊन बसली. तर ितला 
काय काय खायला दते उंदीर कसा �हणतो, “तला एक पोपट िदसलावता का ु
प�े?” लाल लाल चोच. िहरवगंार अगं. गातेला. बोलतेला.” तशी िहला ु
उ�सकता लागली. िहनं �याला िवचारलं, “कशाला पाइजे?”ु

“तो माझा दो�त होता. परीनं �याला हाकलन िदलं.”ू

“खरचं?”
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“अग बाई!” पटा�काला कस ं ख�यागत झालं. बसली गपचप. नाजक ु ु ू ू
नारीला, आभाळातली गार हवा सोसावी कशी? गेली गारठन. सतार प�यानं ू ु
ितला एक उंच ड�गरावर नेऊन ठेवली. आिण बसला ित�या बरोबर गलगल ु ू ु ू

याब�ल ितची खा�ी पटली. �हणन ती या उ�पर काहीच बोलली नाही. ू
मनात�या मनात ितनं दवेाला हात जोडले, “मा�या दादाला सांभाळ बाबा.” 
आिण ती ग�प रािहली. �हणन मग उंदीर बोललाच नाही. िह�यासाठी फलं ू ु
घेऊन येतो �हणन ितथन बाहेर गेला. िहनं आवतीभोवती पािहलं. एक मंगी ू ू ु
ितथन चालली होती. िहनं ितला हाटकली. येथन मला घेऊन कठे तरी दर दर ू ू ु ू ू
चल �हणाली. ितनं आप�या मागोमाग ये �हटलं. ही िनघाली. वाट मऊ मऊ 
होती. चढणाची होती. लांबलांबची होती. पण ही गेली. रांगत, चालत. थांबत, 
बोलत.

तेवढयात एका खा�ताईनं िहला बिघतलं न  आप�या शेपटात गडंाळन ् ् ु ू
पळवली. ती गेली ती त� त� झाड चढन वर. �हणताना एका उड�या सतार ु ु ू ु
पाखरानं िहला पटिकनी चोचीत धरली न  गेला उंच भरा�या मारीत. ही पार ्
भेद�न गेली. आई�ंया न  दादा�या नावानं घोक�या घालायला लागली. तशी ्
सतारप�ी कसा �हणतो, “त माझी राणी. मी तझा राजा. कसली आलीय आई न  ्ु ू ु
कसला आलाय दादा? मी �हणेन तशी आता उठायची धजा.”

होता होता मग �या मंगीनं ितला एका जगंलात आणली. एका दांड�या ु
झाडाखाली बैस �हटलं न  �वत: एका िबळात घसली. �यासरशी �या ् ु
झाडाव�न पोपटाचा आवाज आला, “ताईऽऽ ताईऽऽ’ िहला नवल वाटलं. मान 
वर क�न बघ लागली. पण झाड दाट पानाच.ं खालच ंवर िदसेना. वरच ंखाली ू
िदसेना अशातली गत झाली. �हणन ही झाडावर चढायला लागली तर झाड ू
कस ं उंच उंच �हायला लागलं. चढण जशी सपेंचना. पोपटाचा तर आवाज 
सारखा येतेला. आता काय कराव?ं” िहचा जीव दमन गेला. साती आसरा ू
भेटा�यात, आईची वाट िदसावी. दादाची गाठ पडावी. पटा�काला �यास ु
लागला.
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बोलत. पण िहच ं�यान कठं िठकाणावर होतं? घड�या गो��नी ती हाडबडन ु ू
गेलीवती. कणीपण धसमस�या िह�यासगं ंलगीन कराय िनघालावता! आिण ही ु ु
एकली एकली नको �या�या तडा�यात गवसत होती. �हणताना �वत:�या 
िचटकलेपणावर ती िचडन गरजली,  “लांब बैस त. मला नाही लगीन करायच.ं” ु ू ू
तशी सतार प�ी गरगरला, ‘जाशील कठं? करीत नाहीस कशी ते बघतो.” आिण ु ु ु ु
ितला �यानं चोचीनं असा दणका िदला क� ती पट िदशी खाली पडली न  ् ्
ड�गरा�या घसरणीव�न गडगडत गडगडत खोल दरीत जाऊन आदळली. 
ितच ंअगं ठेचन िनघालं. र�ाळलं. घामेजल. थरथरलं. “आईऽऽ दादाऽऽ“ करीत ू
ितनं आ�ोश मांडला जसा. �या कारणानं ती सारी दरी दणाणली.

तेवढयात ितकडन एक भला दांडगा नाग फ�कारत आला. िहला पािह�या ् ू ु
बरोबर �यानं फणा काढला. शेपटीनं िहला उचलीत �यानं  आप�या फ�यावर 
बसवली न  प�हा सळसळत ससाट आपला िनघाला. मग वाटेत �यानं ् ु ु
झाडपा�याची औषध ंिहला केली. जखमा बांध�या. खाणिंपण ंिदलं न  प�हा ् ु
िहला डो�यावर घेऊन त�या आईकडे नेतो �हणन िनघाला. तर वाटेत एक ु ू
भली दांडगी गहा लागली न  �यातन आ�ाळ िव�ाळ रा�स बाहेर आले. नाग ्ु ू
दचकला न  ही ह�दकाळली. तशी रा�स िहला पकडायला पढं धावले �हणताना ् ु
नाग जोरानं फ�कारला. कडाडन चावा घेईन �हणाला. पण रा�सांनी िहला ु ू
पकडायचा जसा चेव धरला. मग �ानं खडी उंची धारण करीत रा�सां�या 
बरोबर लढाई स� केली. तर ते पडले पाच सात न  हा एकटा. �हणताना िहला ्ु
भेटलेला तो उंदीर, तो बेडक, ती मंगी, ती परी, तो सतार प�ी न  तो पोपट झाडन ्ू ु ु ू
सार ेवेष बदलन ितथं आले न  �यांनी �या रा�सांचा समाचार घेत पटा�काला ्ू ु
एका उंच दगडावर बसवली न  सगळे िनघन गेले. पण तो पोपट न  ती परी मा� ् ्ू
माग ंरािहले. �यांनी िह�याब�ल काही भाषा केली. �यामळंही काही �हणणार तर ु
ती परी िनघन गेली न  पोपटानं िहला आप�या चोचीनं उचलन �या गहेत नेली. ्ू ू ु
तर ितथं वाटेत एक भला दांडगा रा�स घोरत पडलेला. शेजारी हडंाभर दध ू
उकळतेलं तर पोपटानं पटा�काला एका िदवाळीत बसवली न  ते उकळतं दध ्ु ू
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�या रा�सावर ओतलं. तसा तो तडफडन मेला. मग पटा�काला घेऊन पोपट ू ु
आत गहेत गेला. खप आत आत दोघेजण गेले. ितथं सदंर राजवाडा होता. ु ू ु
हडंया झबंरांचा चह�कडे लखलखाट झालेला. दीपमाळा पाजळते�या. प�ी ् ु
गातेले. माकडं नगारा नौबत झडवतेले. मंगळे ततारी फंकतेले. वानर ंकाम ु ु ु
करतेली. तर ते बघन पटा�का भलन गेली. पोपटाला सोडन एकलीच लटलट ू ु ु ू ू ु ू ु ू
िनघाली. बघतेय तर ितथं इवलासा ड�गर िवडी ओढतेला. इवलीशी नदी फगडी ु
खेलतेली. सातरगंी कमान माग ंमाग ंहोतेली. आिण पोपट गमती जमती सांगत 
सोबत करतेला. �हणताना ही हवेतन तरगंाव ंतशी झोकात िनघाली.ू

िजकडं बघाव ंितकडं ितथं गमंत जमंतच. ही जवळ आली क�, िभतंीवरची 
िच�ं सािजवतं होत होत पढं यायची. िहला नम�कार घालायची. िह�या बरोबर ु
बोलायची. �यावेळी िहच ंबोलण ंिनघायच ंते जलतरगंासारखं काळजाचा ठाव 
घेणार.ं ही हसायची ती सखाची कारजंी उसळावीत तशी. आिण ही चालायची ु
ती आवतीभोवती फलांचे ताटवे घेऊनच. �यामळे �या दिनयेला जशी जाग ु ु ु
आलीवती न  र�नामाणकांचा उपसा �हावा तसा सखाचा ड�गर िजथं ितथं धा ् ु
धावन पढं यायचा.ू ु

होता होता सात दालनं ओलांडन ही पढं आली तर ितथं िहचा पोपटदादा ू ु
होता. �याला बघन िहचा आनंद गगनात मावेना. �यानं िहला �ेमानं जवळ ू
घेतली. झालं गेलं सार ंआठवीत िहनं �याला सांिगतलं. मग दोघे पढं िनघाले. तर ु
ितकडन �ा पटा�काएवढाच एक दखेणा िपटकला राजा �ांना सामोरा येतेला. ू ु ु
बरोबर लवाजमा. ह�ी, घोडे, उंट, येतेले. ताशे तफ�  वाजतेले. रभंा नाचते�या. 
िशगं घमतेलं. चांद�याची �रमझीम होतेली. सवािसक फलांचे फवार ेउडतेले. ु ु ु
मखमलीचा सडा होतेला. तर ते सगळं बघन ही भांबावन जातेली. पोपटदादा ू ू
हारखतेला.

राजा पढं पढं आला मा� अन  इकडे �या �हातारीला जाग आली. �यासरशी ्ु ु
ितनं आप�या लेक�ला हाकारा घातला. पण ती िनजलीवती ितथं होतीच कठं ु
ती? तो पाळणा तरी होता कठं? �हातारीचा जीव उडन गेला. ितनं ु ू
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�हातारी लेक�ला बघन एवढी सखावली क�, ितनं पोट भर�तोवर ितचे मके ू ु ु
घेतले. मग राजानं �हातारीजवळ पटा�काची मागणी केली. तशी िहला कोण ु
आनंद! काय क� न  काय नको अशा धांदलीत िहनं �या पोपटाला िपटाळन ् ू
ल�नाच ंसामान आणलं. मग या राजाच ंन  पटा�काच झोकात लगीन लागलं. ् ु
सगळीकडे आनंदी आनंद झाला. �यांनी मग सखानं रा�य केलं तस ंते त�ही ु ु
आ�ही पण क�या.

झट�यासरशी आप�या अगंणातला खराटा घेऊन उंच आभाळात फेकला न  ्
तरगं�या ढगाला खालीये �हणाली. खराटया�या फटका�यासरशी ढग खाली ्
उतरला. �हातारीनं मग आप�या डो�यांत च�ंसय� बसवले. ढगावर �वत: ू
बसली न  लेक��या शोधाला चल �हणन ितनं ढगा�या पाठीत रपाटा घातला. ् ू
�यासरशी ढग �हातारीला घेऊन उंच उडाला आिण साता सम�ापलीकडं ु
पटा�का राजा�या वाडयात उभी होती ितथं या �हातारीला घेऊन आला. ्ु

(पनःकथन : डॉ. सरोिजनी बाबर)ु
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8.20 daZIvaalaa ka_taQnakar8.20 daZIvaalaa ka_taQnakar

शेतकरी खलासा करीत �हणाला, “महाराज, �याचे असे झाले - माझा एक ु
बोकड होता. �याची दाढी अगदी तम�यासारखी होती. नकताच तो मेला. ु ु
थोडेच िदवस झाले. तमची दाढी पािह�यावर मला �याची सारखी आठवण ु
�हायची. तो माझा फार लाडका होता. �या�या आठवणीमळे माझी तशी ि�थती ु
झाली महाराज!”

क�त�न सपं�यावर मंडळी पांग लागली. तो शेतकरीही उठन जाऊ लागला. ू ू
ते�हा क�त�नकारांनी �याला िवचारले, “बाबाजी, तमचे मन आज क�त�नात ु
चांगले रमले होते. तम�या डो�यांतन आज अ�धारा वािह�या! कोणता �सगं ु ू ु
िवशेष �� वाटला ?”

परमे�राचे नाव ऐक�याबरोबर अतं:करण भ�न यावे आिण दोन िबदं ू
डो�यांतन गळावेत ही गो� लहान नाही! �यासाठी िच� िनम�ळ हवे असते. ू
एका�ता हवी असते. �या शेतक� याची तशी यो�यता पाह�न क�त�नकाराला 
�या�यािवषयी िवशेष आपलक� िनमा�ण झाली. ु

शेतकरी ऐकत होते ह�रभ� तीची कथा, परतं �या दाढी�या सारखेपणामळे ु ु
�या�या मनाने �याला क�त�नातन बोकडाजवळ नेऊन बसवले. �मतीची आहे ृू
ही करामत !

(तकाराम महाराजांनी आप�या अभगंातन एक गो� सांिगतली आहे. व�त ु ू ू
िकंवा �य� त�म�ये िदसणा� या सा�यामळे �मती कशी जागत होते आिण िच� ु ृ ृ
कसे भरकटत जाते हे या गो�ीव�न ल�ात येईल.)

एक क�त�नकार होता. �याला होती दाढी. ती होती िवरळ आिण केवळ एका 
हनवटीवरच. �यामळे ती बोकडा�या दाढीसारखी िदसायची. एक िदवस ु ु
क�त�नकार क�त�न करीत होता. �ोते बसले होते. �यात एक शेतकरी पण होता. 
क�त�न ऐकता ऐकता �या शेतक� या�या डो�यांतन अ� वाह� लागले !ू ू

िवनोबा भावे

8.20 daZIvaalaa ka_taQnakar
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 एका गावात महामारी पसरली. �यामळे लोकं दगावली. परतं एका घरात ु ु
सात भाऊ आिण �यांची बहीण िजवतं रािहले. भावांनी बिहणीला सांिगतलं, 
“मधमती, घरात धा�य वगैर ेसव� काही आहे. आ�ही दर दशेात �यवसायासाठी ु ू
जात आहोत. जे�हा परत येव ते�हा तला आवाज दऊेन जो�यात अस ंसांग, ू ु ू
“मधमती, मधमती उघड दार, साती भाऊ बाहेर उभे” तरच दार उघडावयाचे.ु ु

8.21 maYaumataa_
(िमथीला लोककथा) 

आसपास�या द� रा�सांने हे कळाले, एक िदवस ते येऊन दार ठोठावत ु
�हणाले, “मधमती, मधमती उघड दार, साती भाऊ बाहेर उभे.” हे ऐकन ती ु ु ू
दाराजवळ आलीच होती क� अगंणात�या िलंबाचे झाड �हणाले, “मधमती, ु
मधमती नको उघड दार, रा�स बाहेर उभे.” ितने दार उघडले नाही. रा�सांनी ु ू
िचडन ते िलंबाचे झाड कापन टाकले. काही मिह�यानंतर ते रा�स परत आले. ू ू
“मधमती, मधमती उघड दार........” ती दार उघड�यास पळाली. परतं, ु ु ु
अगंणात�या िलंबा�या एका लहानशा झाडाने ितला दार उघड नकोस �हणन ू ू
सांिगतले. जे�हा सात भाऊ आले ते�हा �या िलंबा�या झाडाने होकार िदला. 
मधमतीने दार उघडले. नंतर ितचे ल�न झाले व ती सासरी जाव लागली. ते�हा ु ू
ती पळत िलंबा�या झाडाजवळ गेली आिण �याला आिलंगन दवेन खप रडली.ू ू
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एक छोटस ंगाव होतं. या गावात बाराबलतेदारी होती. शेतकरी शेतात धा�य ु
िपकवीत, सतार दार,े िखड�या इ.लाकडाचा व�त तयार करी, सोनार ु ू
दागदािगने घडिव�याचे काम करीत; धोबी, �हावी, चांभार इ. लोकही 
आपाप�या �यवसायाची कामे करीत. सगळे ग�यागोिवदंाने रहात होते. एकदा ु
एक शेतकरी �हा�याकडे केस कापायला गेला; केस कापता कापता �हावी 
�हणाला, ̀ शेतकरी दादा त�ही खर ेसखी लोक. एकदा शेतात पेरणी केली क�, ु ु
बाक� काही काम नसतं. फार डोकं चालवाव ंलागत नाही. कठलं िश�ण �यावे ु
लागत नाही क� बाक� काही काम नसतं. पीकं आपोआप तयार होतात आिण 
कापणी केली क�, धा�याच ंकोठार भरतं! आमच ंपहा रोज काम कराव ंलागतं. 
सग�यां�या डोक�चे काळजीपव�क आकार दते केस कापावे लागतात. शेतकरी ू
�हणाला, तस ंनाही र,े �हावीदादा, ��येकालाच आपाप�या �यवसायात�या 
�ानाची मािहती आव�यक असते. �हावी �हणाला, `ठीक आहे, आता काही 
िदवस मी माझ ंसलन बदं करतो आिण तम�या शेताला लागन माझी थोडी ू ु ू
जमीन आहे तेथे शेती क�न पाहतो.' 

�हा�याने शेतीची सव� अवजार ेखरदेी केली. शेतात कामासाठी धडधाकट 
मजबत शरीरय�ीचे सांगकामे गडी कामाला लावले. गडी माणसांना शेती ू
कामाची मािहती न�हती. �हा�याला तर अगदीच न�हती. �यामळे पिह�या ु
िदवशी गडी माणसांना काय काम सांगावे हे �हा�याला समजत न�हतं आिण 
काय काम करावे हे गडी माणसांनाही कळत न�हतं. थोडया वेळाने �हा�याने �या ्
सव� गडी माणसांना सटी िदली आिण �वत:ही घरी आला. थोडा िवचार करता ु
करता �हा�याला एक य�� सचली. दस-या िदवशी लवकर शेतात गेला. ु ु ु
शेतकरीदादा जे काम आप�या कामगारांना सांगत होता ते �हा�याने चो�न 

(खानदशेी लोककथा)
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िन�यनेमा�माणे सकाळी शेतकरी शेतात आला. �हावी बांधावर काहीतरी 
काम करीत अस�याचे नाटक करीत उभा होता. शेतक� याने आप�या गडी 
माणसांना सांिगतले, `आज काटयां�या पसाटया कपाशीवर िफरवा.' ् ्
बोल�या�माणे शेतक� याचे कामगार कामाला लागले. �हा�यानेही आप�या गडी 
माणसांना आ�ा केली, पटापट कामाला लागा, कापसा�या पसाटया कपाशीवर ्
िफरवा! मालकाची आ�ा होताच सव� कामगार काम कर�यास तयार झाले 
नाहीत. आपआपसात कजबज क� लागले. कसा मालक आहे हा! इतकं उ�म ु ू
पीक हाताशी आलं आहे आिण कपाशीवर काटयां�या पसाटया िफरवायला ् ्
सांगतो. आप�या हातन आपण हे पाप कस ंकरणार? परतं �हावी गडयांना ्ू ु
दमदाटी क� लागला. पटापट कामाला स�वात करा असा आदशे दऊे ु
लागला. नाईलाजाने गडयांनी कपाशीवर पसाटया िफरव�या आिण थोडयाच ् ् ्
वेळात चमचमणा� या चांदीसार�या कापसाची राख झाली. बाज�या शेतातील ू

ऐकले. थोडयाच वेळात गडी कामावर येताच �यांना ऐक�या�माणे सव� सचना ् ू
िद�या. गडी कामाला लागले. िदवसामागन िदवस गेले. रोज ऐक�व मािहती ू
क�न �हावी यो�य प�तीने शेतीचे काम क�न घेत होता. पाहता पाहता 
िनसगा�चीही उ�म साथ िमळाली. पाऊसपाणी चांगला झाला. शेतात 
कापसाची िपके डोल लागली. कापसाला ब�डे लागली. यो�य वेळी ऊन चांगले ू
िमळाले, कापसाची ब�डे डोल लागली. उ�हामळे शेतात चांदी चमकावी तसा ू ु
कापस िदस लागला. एके िदवशी सकाळी शेतक� या�या एका माणसाने ू ू
�हा�याला बांधाजवळ िफरतांना पािहले. �याने शेतक� याला बातमी िदली. 
शेतकरी �हा�याजवळ येत �हणाला, `काय कापस चांगला झाला ना!' �हावी ू
नकळत बोलला, त�हीच आमचे ग�, जस ंतमच ंशेत फललं तसचं माझहंी ु ु ु ु
फलणार! अस ं�हणन �हावी िनघन गेला. शेतक� याला शकंा आली. परतं काही ु ू ू ु
न बोलता शेतक� याने आप�या कामगारांना बोलावले आिण �हणाला, ̀  हे पहा, 
मी उ�ा सकाळी त�हांला काहीही सांिगतलं तरी त�ही कापस वेचायचेच काम ु ु ू
करा!' सग�यांनी होकाराथ� मान हलवली. सगळे आपापले काम क� लागले. 
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लोकांनी पा�या�या बाद�या फेक�या आिण आग आटो�यात आणली. 
ितत�यात शेतकरी आला. �हा�याला �हणाला, `काय केलेस ं र?े' �हावी 
�हणाला, तम�या लोकांना त�ही जे सांिगतलं तेच मी मा�याही गडी माणसांना ु ु
सांिगतलं, परतं तमचे लोक कापस गोळा करत आहेत आिण मा�या माणसांनी ु ु ू
पसाटया िफरवा �हणताच कापसच जाळन टाकला! एक-दोन गडी पढे आले. ते ् ू ू ु
�हणाले, आ�ही नाही �हणत होतो. पण मालकांनी दमदाटी के�यामळे ु
आ�हाला �यां�या आदशेाचे नाईलाजाने पालन करावे लागले.

�हा�या�या खां�ावर हात ठेवीत शेतकरी �हणाला, `��येक �यवसायाचे, 
कामाचे काही तं�-मं� असतात. ते अनभवाने िकंवा चचा� क�न समजन ु ू
�यायचे असतात. चो�न लपन, लांडी-लबाडी केली क�, काय होतं हे कळलं ू
का दादा? �हणनच �हणतात, ̀ जेणो काम तेणो थाय, िबजा कर ेसो गोता खाय.'!ू
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सग�यांचा िनरोप घेऊन होका धम�शाळेबाहेर आला. बाहेर येताच होका�या 
ल�ात आले क�, स�ंयाकाळ होत आली आहे. आपला कोटही तेलकट झाला 

8.23 kaeoasa jaevaNa
(टक� लोककथा)

कोणे एके काळी टक� दशेात ‘नासट�न होका’ नावाचा एक गमतीशीर आिण 
ह�शार माणस राहत होता. िठगळाचा कोट, डो�याला पांढरी पगडी असा ू
पोशाख असायचा. �या�याकडे एक करडया रगंाचे गाढव होते. या गाढवावर ्
बसन तो गावभर िहडंत असे. गावात कणाला काही अडचण असेल तर �यांना ू ु
मदत करीत असे. एके िदवशी गावातन िफरत असताना �याला कळले क�, ू
गावाबाहेर�या धम�शाळेत �चडं आरडाओरड आिण ग�धळ चाल आहे. बकरीच ंू
िपल दोरी तोडन धम�शाळे�या �वयपंाकघरात उडया मारत िफरत होतं. ्ू ू
�वयपंाकघरात�या िचनीमाती�या िडशेस फट�या. तेलाची बरणी कलंडली, ु
घरभर तेल पसरले. धम�शाळेतील �वयपंाक� आिण म�कामाला रािहलेले ु
�वाशी बकरीला पकड�याचा �य�न करीत होते. सांडले�या तेलाव�न लोक 
घस�न पडत होते. अशा आगाऊ बकरीला पकड�यासाठी काहीतरी य� ती ु
केली पािहजे, असा िवचार करीत होका तेथे पोहचला.

होकाजवळ एक सफरचदं होते. �याने सफरचदंाचे तकडे क�न ितथे रांगेने ु
मांडले. सफरचदं खा�यासाठी बकरी होका�या िदशेने आली. होकाने बकरीला 
हळच उचलले आिण िपजं� यात बदं केले. सग�या �वाशांनी आिण आचा� याने ू
सटकेचा �ास सोडला. होकाने केले�या कामिगरीची �शसंा क�यासाठी ु
धम�शाळे�या मालकाने �याला सग�यांसोबत जेवणाचे आमं�ण िदले. होका 
न�पणे �हणाला, “आप�या सोबत जेवणाचा आनंद घेतला असता. परतं आज ु
मला िम�ाकडे पाट� आहे. आप�याला मदत के�याचा मला आनंद आहे. 
तम�या आमं�णासाठी मी आभारी आहे.”ु
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आहे. घरी जाऊन, कपडे बदलन पाट�ला जायचे तर फारच उशीर होईल. ू
�यामळे होकाने आहे �याच पोशाखात पाट�ला जायचे ठरवले. आप�या ु
करडया रगंा�या गाढवावर �वार होऊन थोडयाच वेळात तो िम�ा�या घरी ् ्
पोहचला.

होकाने दारावर टकटक केले. काही �णातच िम�ाने दार उघडले. होकाचे 
तेलकट वासाचे कपडे पाह�न िम�ाने पाठ िफरवली आिण तो सरळ आत िनघन ू
गेला. अथा�त िम�ापाठोपाठ होकाही घरात आला. पाट�ला जमले�या िम�ांना 
ह�तांदोलन कर�यासाठी होका पढे आला. परतं कणीही ह�तांदोलनासाठी ु ु ु
हात पढे केला नाही. कणीच होकाशी बोलत न�हते. आप�याला उशीर ु ु
झा�यामळे िम�ांना राग आला असावा, असा िवचार करीत होकाने �या�या ु
िम�ाजवळ बस�याचा �य�न केला. परतं होकाशी न बोलताच सगळे िम� उठले ु
आिण जेवणा�या टेबलाशी जाऊन बसले. होकाला हे सगळेच वातावरण वेगळे 
वाटले. नेमके काय झाले आहे, हे �याला कळत न�हते.

थोडयाच वेळात िम�ा�या नोकराने सग�यांना जेवण वाढले. परतं होकाला ् ु
मा� जेवण वाढले नाही. तरीही बराच वेळ होका बसन रािहला. काहीतरी िवषय ू
काढन ��येकाशी बोल�याचा �य�न करीत रािहला. पण कणीच �याला ू ु
�ितसाद िदला नाही.

सगळेच िम� आप�यावर नाराज आहेत, हे पाह�न होकाला एक क�पना 
सचली. होका उठला. आप�या घरी आला. साबण लावन गरम पा�याने ु ू
आघंोळ केली. चदंनाची सगधंी पावडर लावली. सोनेरी रषेांचा रशेमी कोट ु
घातला. मो�याचे दािगने घातले. चकाकणार ेनवे बट घातले. आरशासमोर उभे ू
राह�न आपण नीटनेटके िदसत अस�याची खा�ी केली. आप�या लाड�या 
गाढवा�या पाठीवर गालीचा टाकला, आिण मोठया �बाबात घराबाहेर पडला. ्
थोडयाच वेळात परत िम�ा�या घरी आला. िम�ा�या नोकराने दार उघडले. ्
�बाबदार होकाला �याने आदरपव�क नम�कार क�न जेवणा�या टेबलाशी ू
नेले. सग�या िम�ांनी हसतमखाने होकाचे �वागत केले.ु
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नोकराने जेवणाचे ताट आणले. यजमान िम� �हणाला, “मा�या ि�य िम�ा, 
सावकाश जेव. आ�ही सव� त�यासाठीच थांबलो आहोत.” होकाने ि�मतहा�य ु
करीत मान डोलावली; आिण पोळी-भाजीचा घास कोटा�या आत टाक�त 
कोटाला �हणाला, “कोटा बाबा, खा मनापासन. आजचे जेवण तलाच आहे.” ू ु
हळहळ ताटातला सकामेवा, फळे सार ेकाही �याने कोटाला िदले. �यानंतर ू ू ु
�याने हलकेच कोटाचे बटन लावले.

होकाचे हे िवि�� वागणे पाह�न सगळे िम� चिकत झाले. अखेरीस यजमान 
िम� �हणाला, “िम�ा त हे काय करतो आहेस?”ू

होका �हणाला, “अर े िम�ा असे काय िवचारतोस? त मा�या कोटालाच ू
जेवण िदलेस ना? आधी मी जने तेलकट कपडे घालन आलो ते�हा त मा�याशी ु ू ू
बोलला नाहीस, मला जेवण िदले नाहीस! आिण आता मी नवा रशेमी कोट 
घालन आलो तर मला अग�याने जेवण िदलेस! याचा अथ� तझे हे जेवणाचे ू ु
आमं�ण मला नसन मा�या रशेमी कोटालाच होते. �हणनच मी त�या इ�छेचा ू ू ु
मान राखन कोटाला जेवण िदले.”ू

होकाचे बोलणे ऐकन सग�यांनी शरमेने माना खाली घात�या. होका उठला ू
आिण आप�या िम�ांना उ�ेशन �हणाला, “िम�ांनो, आप�या माणसाने प�रधान ू
केले�या कपडयांपे�ा, �या�या उंची पोशाखापे�ा आपण आप�या माणसांना, ्
आप�या ख� या िम�ांना ओळखले पािहजे. कपडे, पोशाख बदलता येतात; पण 
िम�, आपली माणस ंबदलता येत नाहीत. चकचक�त भारी िकंमतीचा कोट 
िकंवा पोशाख हे मै�ीच ं वैभव नसन �ेमाचा िज�हाळा, िनरपे� �ेम हेच खर ंू
मै�ीच ं ल�ण असतं. �याला िम�ा�या मनातील �ेम, आपलक�, वा�स�य ु
ओळखता येतं तोच खरा िम�. अशा मै�ीत राग, �ेष, म�सर, हेवेदावे या गो��ना 
�थान नसते. �या सव� िवकारांना ह�पार केलेले असते. भारी कपडयातील, ्
दागदािग�यांनी सजलेली माणसे तशी छानच िदसतात; पण गणवान िम� ु
सा�या वेशातही �याह�न अिधक �बाबदार िदसतो, आपला सखा, िम�, दो�त 
�हणन तो आप�याला अिधक शोभन िदसतो."ू ू
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यजमान िम� खजील झाला. �याला आपली चक कळली आिण होका�या ू
िनखळ मै�ीचा ��ययही आला. “होकाने िदलेला शहाणपणाचा ग�मं� आपण ु
सग�यांनी आचरणात आणला पािहजे; आिण �हणनच आता आपण ख� या ू
पाट�ला स�वात क�या.” अस ं�हणन यजमान िम�ाने सवा�ना प�हा एकदा ु ू ु
पाट�चा आनंद लट�यासाठी आमंि�त केले. मधर सगं ीत लावले. फटा�यांची ु ु
आतषबाजी केली. होकासह सव� िम� फेर ध�न नाच लागले. या खेळकर ू
वातावरणाचा आनंद सवा��या चेह� यावर ओसडंताना िदसत होता.

[‘होका’ हा टिक� श श�द आहे. �याचा अथ� ‘िश�क’ असा असन ‘नासिट�न ू
होका’ �हणजे िववेक, शहाणपण आिण सहज-�वाभािवक िवनोद करणारी 
�य� ती असा होतो. तक� �थानातील Akcehir या गावात हा नासिट�न राहत ु
होता. ज�म १२०८ आिण म�य १२८४. आजही ५ जलैला नासिट�न होका�या ृ ुू
�मिति��यथ� सज�नशीलतेचा उ�सव (festival of creativity) साजरा केला ृ
जातो. �यात अनेक कलावतं सहभागी होऊन नविनिम�ती सादर करतात.] 

ता�पय� काय, ��येका�या मनात होकासारखा िनरागस आनंदाचा र�नदीप 
उजळत रािहला तर सव� समाजात आनंदाचे, समाधानाचे, त�ीचे मोर नाचताना ृ
िदसतील! 
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एके िदवशी िन�यनेमा�माणे क� हाड घेऊन लाकडतोडया जगंलात आला. ्ु ू
एक त�याकाठ�या झाडाखाली जेवणाचा डबा ठेवला, क� हाड घेऊन झाडावर ु
चढला. एका फांदीवर क� हाडीचा घाव घालताच क� हाड त�यात पडली. ु ु
लाकडतोडया झाडावर उतरला आिण त�याकाठी झाडा�या सावलीत िनराश ्ू
मनाने बसला. िबचारा लाकडतोडया, आता लाकड िमळाले नाही तर मोळी ्ू ू
कशी बांधणार? िवकणार कशी? पैसे कसे िमळणार? पैसे नसतील तर जेवण 
कस ंिमळणार? असे अनेक �� �या�यासमोर उभे रािहले. 

एक लाकडतोडया होता. तो रोज सकाळी उठायचा. जगंलात जायचा आिण ्ू
लाकडे तोडायचा. नंतर लाकडाची मोळी बांधायचा. जवळ�या गावात मोळी 
िवकायला जायचा. जे पैसे िमळतील �यातन पोळीसाठी गह�, भातासाठी तांदळ, ू ू
वरणासाठी डाळी, भाजी, दध िवकत �यायचा आिण घरी यायचा. ू
लाकडतोडयाची बायको चिव� जेवण बनवायची. पोटभर जेवण क�न ्ू
लाकडतोडया झोपी जायचा. सकाळी उठन प�हा �याचा िदन�म स� �हायचा. ्ू ू ु ु

इत�यात पांढराश� गबगबीत ससा तेथे आला. �याने लाकडतोडयाला ्ु ु ु ू
िवचारले, “काय र े बाबा, असा उदास बसलास!” लाकडतोडयाने आपली ्ू
क� हाड त�यात पड�याचे सिंगतले. ससा �हणाला, “बाबा, काळजी क� नको. ु
िमळेल तझी क� हाड!” सशाने ही गो� जगंलातील हरीण, मोर, वाघ, ग�डा, इ. ु ु
�ा�यांना सांिगतली. हळहळ सग�या जगंलात ही वाता� पोहोचली. ू ू

थोडयाच वेळात त�यामागन एक जलदवेता वर आली. ितनेही ् ू
लाकडतोडयाला िवचारले, “काय र े बाबा, त असा उदास िदसतोस! ्ू ू
लाकडतोडया �हणाला, “अग ंदवेी माझी क� हाड त�यात पडली आहे. �यामळे ्ू ु ु
मला लाकडे तोडता येत नाहीत.” दवेी �हणाली, “बाबा, काळजी क� नकोस,” 
अस ं�हणन दवेी पा�यात गडप झाली. थोडयाच वेळाने दवेीने सो�याची क� हाड ्ू ु
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लाकडतोडया�या बायकोने सो�याची, चांदीची क� हाड पाह�न िवचारले, “या ्ू ु
दोन क� हाडी कशा आण�या?” लाकडतोडया �हणाला, “आज जगंलात ्ु ू
त�याकाठी झाडावरची फांदी तोडताना क� हाड पा�यात पडली. जलदवेतेने ु
आधी सो�याची, नंतर चांदीची आिण शेवटी लोखंडाची क� हाड आणली. पण ु
आपली लोखंडाची क� हाड मी ओळखली. �हणन जलदवेतेने मला सो�याची ु ू
आिण चांदीची क� हाड भेट िदली. अशा या तीन क� हाडी आहेत. आिण खर ंसांग ु ु ू
का, या सो�या-चांदी�या क� हाडी केवळ शोभेसाठीच चांग�या आहेत. सो�या-ु
चांदी�या क� हाड�नी काही लाकडं तोडता येत नाहीत. शेवटी आपली ु
लोखंडाचीच क� हाड बरी!” ु

लाकडतोडयाने सो�याची, चांदीची क� हाड झाडाखाली ठेवली आिण ्ू ु
लोखंडी क� हाडीने लाकडे तोड�यास स�वात केली. लाकडाची मोळी बांधली. ु ु
�यावर चांदीची, सो�याची क� हाड ठेवली. बाजारात लाकडे िवकली. रोजचे ु
िकराणा सामान घेतले आिण घरी आला. 

आप�या नव� याचा �ामािणकपणा आिण क�ाळपणा पाह�न ू
लोकडतोडया�या बायकोला खप आनंद झाला. जलदवेतेचा कपा�साद �हणन ् ृू ू ू
चांदीची आिण सो�याची क� हाड दवेघरात ठेवली. पजा केली. दवेाला नम�कार ु ू
क�न �हणाली, “दवेा, सो�या-चांदीपे�ा रोज पोटभर क�ाची भाकरी 
िमळिव�यासाठी मा�या नव� याचे हातपाय बळकट अस द ेएवढीच �ाथ�ना!” ू
अस ं�हणन लाकडतोडयाची बायको झोपी गेली. ्ू ू

आणली आिण “हीच कार े बाबा तझी क� हाड?” असे िवचारले. तर ु ु
लाकडतोडया �हणाला, “नाही ग ंबाई, ही माझी क� हाड नाही!”  दवेी प�हा ्ू ु ु
त�यात गडप झाली. थोडयाच वेळात प�हा चांदीची क� हाड घेऊन आली. ् ु ु
ते�हा लाकडतोडया �हणाला, “नाही ग ंदवेी ही माझी क� हाड नाही,” दवेीने प�हा ्ू ु ु
पा�यात बडी मारली आिण लोखंडाची क� हाड घेऊन आली. लाकडतोडयाला ्ु ु ु
खप आनंद झाला. �याने लोखंडी क� हाड घेतली. दवेीने लाकडतोडयाचा ्ू ु ू
�ामािणकपणा पाह�न लाकडतोडयाला सो�याची, चांदीचीही क� हाड भेट िदली.्ू ु

दस� या िदवशी लाकडतोडया जगंलात गेला. झाडाखाली जेवणाचा डबा ्ूु
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वाघोबाचा पया�य लाकडतोडयाला उ�म वाटला. लाकडे तोडन झाडांना ्ू ू
इजा पोहोचिव�यापे�ा, �ािणमा�ांचे अि�त�व धो�यात आण�यापे�ा रानमेवा 
गोळा करणे कमी क�ाचे होईल. �ाणी, पशप�ी, िनसगा�चेही जतन-सवंध�न ु
होईल. आपणही जग आिण इतरांनाही जगता येईल. लाकडतोडयाने ग�वय� ्ू ू ु
वाघोबांसमोर क� हाड त�यात टाकली. सव� �ाणी-प�यांचे आिण वाघोबाचे ु
आभार मानन लाकडतोडयाने जगंलातील करवदं-ंजांभळं गोळा केली. ्ू ू
बाजारात जाऊन िवकली. थोडे पैसे िमळाले. गरजेपरता धा�य घेतले. घरी ु
आ�यावर लाकडतोडया�या बायकोने िवचारले, “आज खप कमी धा�य ्ू ू
आणले.” लाकडतोडयाने ग�वय� वाघोबांनी सचिवलेला पया�य सांिगतला. ्ू ु ु
लाकडतोडयाची बायको �हणाली, “ठीक आहे. उ�ापासन मी येईन ्ू ू
तम�यासोबत. आपण दोघे िमळन रानमेवा गोळा क�.”ु ू

वाघोबा �हणाले, “हे बघ बाबा त या जगंलात िफरलास तर तला अनेक फळं-ू ु
फलं िमळतील ती गोळा कर आिण ती फळंफलं बाजारात जाऊन िवक. रानमेवा ु ु
खाऊन अनेक मलं स�ढ होतील.” ु ु

हळहळ जगंलातील नवनवीन फळांचा, फलांचा शोध लागला. भरपर फळं-ू ू ु ू
फलं िमळ लागली. िदवस�िदवस पैसेही जा�तीचे िमळ लागले. एके िदवशी ु ू ू
लाकडतोडयाची बायको �हणाली, “आपण एक दकानासाठी जागा घेऊ. ्ू ु
सकाळी फळं-फलं जमा करायची. दपारी दकानात आणन िवकायची. ु ूु ु
लाकडतोडयाला ही क�पना खप आवडली. ‘रानमेवा’ दकान स� झाले. ्ू ू ुु

ठेवला. क� हाड घेऊन झाडावर चढणार इत�यात वाघ, ग�डा, हरीण, मोर, ससा ु
असे जगंलातील अनेक �ाणी-प�ी लाकडतोडयाभोवती जमा झाले. ्ू
सग�यांनी एकसरात लाकडतोडयाला सांिगतले, “आजपासन लाकडे ्ु ू ू
तोडायची नाहीत. रोज लाकडे तोडली तर जगंलातील आमची सरि�तता ु
धो�यात येईल.” लाकडतोडया �हणाला, “तमच ं सगळं खर ं आहे. पण मी ्ू ु
लाकडे तोडली नाहीत तर मला पैसे िमळणार नाहीत. मी जेवण कसे क�?”

(पनःकथन : डॉ. मंगला रमेश वरखेडे, �ेन टॉिनक मािसक, ऑग�ट २०१५)ु
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मि�का धाय मोकलन रडली. पण ितनं बेत केला. ितनं गावातलं घर सोडलं. ृ ू
गावाबाहेर एक झोपडी बांधन ती ितथे रहायला गेली. कमार अजन लहान होता. ू ु ू

बलदवेाला वाटलं, आपण ताकदवान आहोत. �य�न क�न पहावा, �हणन ू
दस�या िदवशी राजधानी�या शहरात जाऊन �यानं ते शेत पािहलं. ते अगदीच ु
लहान होतं. पण जमीन त�या�या पाठीसारखी कडक होती. बलदवेानं िन�य 
केला. गावात�या सताराकडन �यानं एक नांगर बनवन घेतला. लोखंडाचा एक ु ू ू
दणकट फाळ तयार क�न �यानं तो �वत: नांगराला बसवला. दोन ध�प� बैल ु
पैदा केले. �याचा हा बेत मि�केला पसतं न�हता. पण ित�या िवरोधाकडे �यानं ृ
कानाडोळा केला. जाहीर केले�या िदवशी तो दरबारात गेला आिण �यानं पैजेचा 
िवडा उचलला. आिण मग दस�याच िदवशी सकाळी �यानं �या शेतात नांगर ु
घातला. पण घटकाभरातच नांगराचा फाळ तटला व तो नांगर मोडन पडला. ु ू
आता काय करायच ं? बलदवे पैज हरला. राजा�या मारके�यानं �याच िदवशी 
�याच ंडोकं धडावेगळं केलं.

(मराठी लोककथा)

“ऐका हो ऐकाऽऽ आप�या या रा�याचे अिधपती पशपितमहाराज यां�या ु
राजवाडया�या िपछाडीला एक पडीत शेत आहे. हे शेत जो कोणी एका िदवसात ्
नांगरील �याला महाराजांच ं अध� रा�य ब�ीस िमळेल आिण पैजेचा िवडा 
उचलन जो हरले �याच ंडोकं फोडलं जाईल होऽऽऽ”ू

एका गावात एक गरीब लोहार राहायचा. �याच ंनाव बलदवे. अगंािपडंानं तो 
लोखंडा�या कांबीसारखा दणकट होता. �या�या बायकोच ंनाव मि�का, आिण ृ
मलाच ंनाव कमार. तो आईबापांचा फार लाडका होता. एक िदवस काय झालं ु ु
क�, बलदवेला जगंलातन िफरत असताना राजा�या घर�या दवडंीचा आवाज ू
ऐक आला.ू
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एका ज�या टोपलीत कापस पस�न �यानं ितला िनजवलं. तो रोज ितला ु ू
खायला घाल लागला. पाणी पाज लागला. काही िदवसांनी मैने�या जखमा ब�या ू ू
झा�या. ती झोपडीत िहडं िफ� लागली. मधनच गाऊ लागली. कमार ितला ू ू ु
करवाळी, ितचे लाड करी, ितचे पापे घेई. ितचा दखावलेला पखं बरा झाला. ती ु ु
कमार�या अगंाखां�ावर खेळ लागली. ित�या पखंात ताकद भरली आिण मग ु ू

�याला रोज दध िमळाव ं �हणन ितनं एक गाय घेतली. रोज सकाळी उठन ू ूू
जगंलात जाव,ं लाकडफाटा तोडावा, �याची मोळी बांधावी आिण ती गावात ू
आणन िवकावी असा उ�ोग ितनं स� केला. गाईच ं चारापाणी नेहमीच कमार ू ु ु
करायचा �हणन रोज रा�ी झोपताना कमारला जवळ घेऊन �याची आई ू ु
�हणायची, “बाळा, त मोठा हो, बलदडं हो. आप�या गाईला जे दोन गो�हे होतील ू
�यांना आपण चांगलंचगलं खायला घालन बळकट बनव. पशपितमहाराजांच ंु ू ू ु
काळीज उलटं आहे. त�या बापाला �यांनी हकनाक मारलं. �याचा तो अघोरी ु
पण अजन कोणी िजकंला नाही. त बरीक तो िजकंावा अस ंमला वाटतं बघ. ू ू
आपण सगळी तयारी क�.”

असेच िदवस येत जात होते. कमार मोठा होत होता. पण �या गाईला गो�हा ु
काही होईना. मि�का िनराश झाली. एक िदवस मग ती कमारला �हणाली,ृ ु

“बाळा आपलं नशीब फटकं, आपली गाय भाकड िनघाली. त उ�ा िहला ु ू
जगंलात घेऊन जा आिण सोडन द.े”ू

दस�या िदवशी कमार गाईला घेऊन जगंलात गेला. एका झाडा�या खोडाला ुु
�यानं ती गाय दोरीनं बांधली. �याचा �या गाईवर जीव होतां. ित�या पाठीवर थाप 
मा�न भर�या डो�यांनी ितचा िनरोप घेऊन तो परत िफरला; पण जगंला�या 
बाहेर पडताना �या�या कानांवर एक आवाज आला. एक मैना काटेरी झडपात ु
अडकली होती. ती ओरडत, िथरकत होती. कमार ित�याजवळ गेला. �यानं ु
ितला बाहेर काढलं. ित�या अगंात काटे घसले होते. एक पखं तर पारच फाटन ु ू
गेला होता. कमारने ित�या अगंातले काटे हल�या हाताने काढले. जखमी ु
मैनेला घेऊन तो घरी आला.
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एक िदवस ती भर�िदशी कठं तरी उडन गेली. कमारला वाईट वाटलं. तो जगंलात ु ु ू ु
जाऊन ितची वाट बघत बसला.

इकडे पशपती राजानं या वष� नवीनच श�कल लढवली. �याला एकच ु
मलगी होती. एखा�ा परी�माण ंती फार सदंर होती. पशपतीनं यदंा राजक�येच ंु ु ु
�वयवंर मांडलं व पण लावला. जो कोणी पैज िजकेंल �याला अध� रा�य तर 
िमळेलच पण राजक�येशी �याच ंल�नही होईल. ही दवडंी दते राजाचे सेवक 
गावोगाव िहडं लागले.ू

होता होता एक िदवस लाकडांची एक भली मोठी मोळी बांधन कमार ू ु
जगंलातन घरी जायला िनघाला. तेवढयात �या�या कानांवर �या मैनेचा ्ू
�या�या ओळखीचा आवाज आला. कमारने आनंदानं ितला हाक मारली. ती ु
�या�या खां�ावर येऊन बसली. कमारने �ेमाने ितला पोटाशी धरली. ितचे पापे ु
घेतले. तो ितला �हणाला, “मैने, मैने, आता नको मला सोडन जाऊस. चल ू
मा�या घरी, मी नाही तला सोडणार.”ु

तेवढयात मैना �या�या हातन सटली आिण एका फांदीवर जाऊन बसली. ् ू ु
कमार ितला धरायला धावला पण ती दरदर जात होती. कमार ितचा पाठलाग ु ुू ू
करीत होता. ती पढं न  हा माग ंधावतच होते. अस ंहोतां होता अधंार पडला. ्ु
िदवस कधी बडाला ते कमारला कळलेच नाही. मैना एकदम िदसेनाशी झाली. ु ु
मग तो भानावर आला. बघतो तर गडप अधंार. बाहेर कस ंपडाव ंते �याला ु ू
उमजेना. बराच वेळ तो चाचपडत भटकत रािहला.

झोपडी समोर�या अगंणात दोन बैल होते. िवल�ण ध�प�. जवळच एक ु
गाय होती. �या मंद �काशात कमारनं ितला ओळखलं. ती �याचीच गाय होती. ु
तो पढं सरकला. �यानं ित�या ग�याला िमठी मारली. तेवढयात झोपडीतन एक ्ु ू
�हातारी बाहेर आली. ित�या खां�ावर �याची मैना बसलेली होती. �ाला बघन ू

शेवटी �याला दरवर �काशाचा एक बारकासा झोत िदसला. �या िदशेनं तो ू
जात रािहला. जराशानं �याला िदवा िदसला. झाडांची दाटी िवरळ झाली होती. 
मोक�या जागेत, एका झोपडीत तो िदवा जळत होता. �याला हायस ंवाटलं.
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“त�या उपकारांची फेड मी आधीच केली. त�या गाईला मी वाचवलं.”ु ु
“होय.”

ती �हातारी �हणाली,
“मा�या या मैनेला तच वाचवलंस नाही का बाळ?”ू

“मला हे बैल हवे आहेत. नेऊ का मी?”

इकडे तोवर पशपती राजानं दरबार भरवला. राजा िसहंासनावर बसला ु
होता. �या�या पढयात चांदीचा चौरगं होता. चौरगंावर सो�याच ंतबक होतं. ्ु
तबकात पैजेचा िवडा ठेवलेला होता. राजानं नेहमीच ंआ�हान िदलं. कमार पढं ु ु
सरकला. �यानं साधेच, पण �व�छ कपडे घातले होते. मजरा क�न तो ु
�हणाला,

“ने क�. तझेच आहेत हे. गाय बरीक राह� द.े मला ितचा फार लळा लागला ु
आहे. ही गाय अन ही माझी मैना यां�या िजवावर मी उरलेले िदवस काढीन. त ् ू
आज रा�ी इथंच रहा. चल, मी तला जेवायला वाढते.” कमार जेवला. �या रा�ी ु ु
तो ितथंच झोपला. सकाळी उठन बैलांना घेऊन तो परत िफरला. मि�का ृू
काळजीनं हैराण झाली होती. कमारला पाह�न ितचा जीव वर आला. बैलांना ु
पाह�न तर ितचा आनंद गगनात मावेनासा झाला.

कमारनं सांदीला पडलेला बापाचा भाता बाहेर काढला. ऐरण, हातोडा ही ु
आयध ं सरसावन �यानं भ�ी पेटवली. लोखंडाचे तकडे जमवन �यानं ु ू ु ू
जोडणीला स�वात केली. मि�केनं लोखंड तापवन लाल कराव ंआिण कमारने ु ृ ू ु
घणाचे घाव घालन �याला आकार �ावा. असा �यांनी रा�ंिदवस कामाचा िप�ा ू
पाडला. थोडयाच िदवसांत सपंण� लोखंडाचा एक अज� नांगर तयार झाला, ् ू
तो पाह�न गावक�यांनी अच�ंयानं त�डात बोटं घातली.

“त तर कोवळा िदसतोस. ही िहमंत करणा�यांची आतापय�त काय दशा ू
“महाराज, हा पैजेचा िवडा मी उचलतो.”

“पण हे बैल?”
“या बैलांना िहनंच ज�म िदला. बघ कसे ह�ीसारखे बैल आहेत हे”
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झाली ते तला माहीत आहे ?”ु
“हो माहीत आहे. या शहरा�या वेशीवर आपण आतापय�तची डोक� 

लटकावली �यातलं एक मा�या बापाच ंहोतं.”
“मला माहीत आहे. माझे हेर मला सग�या बात�या अचक दतेात. त �या ू ू

बलदवे लोहाराचा मलगा नाहीस का?”ु
“होय. मा�या बापानं मारलेली पैज मी आज परी करणार आहे.” राजा खप ु ू

मोठयानं हसला व मारके�याला उ�ेशन �हणाला, “येऽऽ तझी तलवार त तयार ् ू ु ू
ठेव.”

उगवती�या ड�गरावर सया��या लाल गो�याची िकनार िदस लागली. राजानं ू ू
खण करताच येसकरानं ततारी त�डाशी नेली. गाल फगवन �यानं ततारी ू ु ु ू ु
फंकली. कमारनं बापाच ं�मरण क�न हात जोडले. वाकन �यानं आई�या ु ु ू
पायांना हात लावले. �याला उठव न पोटाशी ध�न मि�का �हणाली,ृू

कमार दस�या िदवशी पहाटेच उठला. �यानं �नान क�न दवेाच ं दश�न ु ु
घेतलं. तो बैलांना घेऊन राजवाडया�या िपछाडीशी आला. मि�का बरोबर ् ृ
होतीच. नांगराला बैल जोडन तो तयार झाला. शहरातले लोक �या िदशेनं ू
ल�ढयांनी येत होते. भरजरी कपडे घातलेले पशपती महाराज जागेवर येऊन ् ु
हजर झाले. �यां�यासाठी व दरबारात�या मानक�यांसाठी एक �श�त तंब ू
उभारला होता. �यात लहानमोठी आसनं ओळीनं मांडन ठेवली होती. राजा उंच ू
आसनावर बसला. सरदारदरकरांनी तंब ग�च भरला. लोकांची थाप गद� ू
जमली होती.

कमारनं शेतात नांगर घातला. रटेा दऊेन �यानं �या टणक जिमनीत ु
नांगराचा फाळ खपसला. बैलांनी िहसका दतेाच जिमनीचे कवच फटले आिण ु ु
ढेकळे बाहेर पडली. नांगरट स� झाली. बैल नांगर ओढीत होते. कमार दो�ही ु ु
हातानी जोर लावीत होता. जमीन फटत होती. बैलांना जोर चढला. ते धावत ु
सटले. एक सर परी झाली. कमारने नांगर िफरवला आिण बैलांना वळवले. ु ु ु

“बाळा, यश�वी हो.”
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“या खेपेस आमची परवानगी नाही.” राजा गरगरला.ु ु

“ओढा �या थेरडीला माग.ं पैजवा�यानं पाणी �यायच ं नाही.”  “पण महाराज, 
या पव� आपण पाणी दते होतो.” एकजण पटपटला.ू ु ु

दपार उलटली. उ�हे उत� लागली. लोकांना उ�साह चढला. टा�या िपटन ूु
व मोठमोठयाने ओरडन ते कमारला �ो�साहन दते होते. मि�केचा चेहरा ् ृू ु
आनंदाने फलत होता. आता शेताचा थोडाच भाग िश�लक उरला होता. यश ु
ट��यात आलं होतं.

शेता�या पलीकड�या टोकाशी एक मलगी उभी होती. ती सदंर होती. ित�या ु ु
अगंावरले कपडे मळके व फाटके होते. केस िपजंार�यासारखे िदसत होते. ती 
कमारला �हणाली,ु

“चल, िनघ इथन, मला त�याशी बोलायला वेळ नाही.” कमार ित�या ू ु ु
अगंावर खेकसला.

“नको बोल, पण त�यासाठी मी एक भेट आणली आहे. ितचा �वीकार कर.”ू ु
डोळे उचलन कमारनं ित�याकडे पािहलं. ितच ंलाव�य बघन तो चिकत ू ु ू

झाला. ित�या हातात कमळाच ंएक सदंर फल होतं. ते कमारला द�ेयासाठी ु ू ु
ितनं हात पढं केला. िकती गोड मलगी! िकती सदंर फल! ती मलगी गोड गोड ु ु ु ू ु

मि�का मकाटयानं माग ंसरकली. कमारची नजर समोर रोखलेली होती. ृ ु ् ु
एक �णही वाया घालवायचा �याची तयारी न�हती. शेताचा अधा� भाग नांग�न 
झाला होता.

िदवस डो�यावर चढला. बैल धापा टाक�त होते. घामानं ओलेिचबं झाले 
होत.. कमारची घेरदार छाती भा�यासारखी फसफसत होती, अगंातन ु ु ु ू
पाझरणा�या घामा�या धारा मातीत मरत हो�या. �याला तहान लागली होती. ु
मि�का पा�याचा तां�या घेऊन शेतात िशरली. राजा ओरडला,ृ

“हे त�णा, शाबास तझी! मला त फार आवडतोस. तझ ंनाव काय?”ु ू ु

दस�या सरीच ंकाम स� झालं. िदवस वर चढत होता. सरीमागन सरी सपंत ु ूु
हो�या. लोक टा�या वाजवीत होते. मि�का पाप�या न हलवता एकटक बघत ृ
होती. राजाची िभवई वर चढली होती.
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हसली. �यानं ित�या हातातलं फल घेतलं आिण ते आप�या नाकाशी लावलं. ू
�याच �णी तो जिमनीवर कोसळला.

ती त�णी िवजे�या चपळाईने िनघन गेली. लोकां�याम�ये गडबड उडाली. ू
कमारची आई धावली. पहारके�यांनी ितला अडवन धरलं. ती छाती िपटीत रड ु ू ू
लागली. राजाचा चेहरा आनंदाने फलला.ु

एवढयात एक मैना भर�िदशी आली आिण एका बैला�या विशडंावर बसन ् ु ू
आवाज क� लागली. ितथन लगेच उत�न ती कमार�या कपाळावर बसली. ू ु
�या�या त�डावर ती जोरजोराने चोच मा� लागली. इत�या जोरानं क� र�ा�या 
िचळकांडया उड लाग�या. कमार चळबळ क� लागला. �यानं डोळे उघडले. ् ू ु ु ू
ताडकन उठन तो उभारािहला. मैनेला करवाळन �यानं ितचा एक पापा घेतला ू ु ू
आिण बैलां�या शेपटया िपरगाळ�या. िदवस मावळायला थोडाच अवधी होता. ्
लोक दात खाऊन ओरड लागले. बैल वा�यासारखे पळ लागले. कमार ू ू ु
िजवापाड धावत सटला. सय�दवे मावळायला आिण शेवटची सर परी �हायला ु ू ु
एकच गाठ पडली. मि�केने सटकेचा िनः�ास सोडला.ृ ु

कमारनं जिमनीवर अगं टाकलं आिण तो ग�प पडन रािहला. मि�का धावत ु ू ृ
�या�याजवळ गेली. आप�या कानिशलावर बोटे मोडन ितनं �याची अलाबला ू
घेतली. लोकांनी �याचा जयजयकार केला.

(पनःकथन : �ी. ग. ल. ठोकळ)ु

दस�या िदवशी दरबार भरला.भरजरी व�े नेसलेली राजक�या हातात ु
कमळांची माळ घेऊन उभी होती. राजानं कमारला पढं ये�याची खण केली. ु ु ू
कमारनं राजक�येकडं पािहलं आिण �याला चटकन ओळख पटली. आद�या ्ु
िदवशी �याला कमळाच ं फल दणेारीच होती ती! दोघांची नजरभेट झाली. ू
राजानं दोघांच ंथाटात लगीन क�न िदलं. सगळीकडे मग आनंदी आनंद झाला.
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एकदा ितचा पती आजारी झाला. वाचावयाची खा�ी न�हती. �याने दो�ही 
मलांना जवळ बोलिवले आिण दोघांम�ये सपं�ी वाटन िदली. �याचवेळेस एक ु ू
आवाज ऐक आला. मातीपासन बनिवलेला मलगा हातात तलवार घेवन समोर ू ू ु ू
उभा होता. तो तलवार दाखिवत �हणाला क� सपं�ीचे तीन भाग करा नाही तर 
मी त�हा सग�यांना मा�न टाक�न आिण �याने तलवार आजारी विडलां�या ु
ग�यास लावली.

8.26 talavaara_caa saEtaana

(डॉ. मनोहर सराफ : दशेोदशेी�या लोककथा)

(िबहारची लोककथा)

एका हवेलीत एक दःखी �ी रहात होती. ितला मलबाळ होत न�हते. �हणन ू ूु
सगळे ितला वाईट वागणक दते असत. ती काही न बोलता शांतपणे पती आिण ू
कटंिबयांची मनापासन सेवा करीत असे.ु ु ू

�या ि�ला दोन मलं झालीत. जशी जशी मलं मोठी होऊ लागली तशी तशी ु ु
ती �या मत�ला पण मोठं बनवीत असे.ू

विडलांनी घाब�न सपं�ीचे तीन भाग केले. पण तो दटावन �हणाला, “मला ू
कमी िह�सा िमळाला आहे. मी मोठा आहे ते�हा मला जा�त िह�सा िमळावयास 
हवा.” आिण �याने तलवारी�या जोरावर सगळी सपं�ी ह�तगत केली आिण 
�या दोघा भावांना घरा�या बाहेर हाकलन िदले.ू

ते�हापासन दोघे भाऊ �या तलवारवा�या सैतानशी सतत लढत आहे. पण ू
�यांना अजन तलवार िमळाली नाही.ू

मनाला िवरगळंा हवा �हणन ितने मातीची एका बालकाची मत� बनिवली. ु ू ू
वेळ िमळताच ती �या मत�जवळ बसन �याचाशी बोलत असे. जण काय, तो ू ू ू
िजवतं बालक आहे. जेव�या�या वेळेस ती �याला खोटं खोटं भरवीत असे 
आिण दवेाजवळ मलबाळ �हाव ं�हणन �ाथ�ना करीत असे.ू ू
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 लहान भावाने पटकन ती मोळी डो�यावर ठेवली आिण �या �हाता�या�या 
मागे चाल लागला. घरी पोहच�यावर �याने �याला एक जातं िदलं आिण ू
सांिगतलं, “पहा, हे जातं काही साधारण जातं नाही. �ा जा�याला उजवीकडे 
िफरिवले तर त जी व�त मागशील ती तला तोपय�त िमळत राहील जोपय�त त हे ू ू ु ू
जातं उजवीकडे िफरिवत राहशील.”

 तो लहान भाऊ ते जातं घेवन घरी आला. �याची बायको उपाशी होती व ू
�याची वाट पहात होती. या नव�याने येताच ितला आत जाऊन एक कपडा 
अथंर�यास सांिगतलं. �याने कपडयावर जातं ठेवल आिण �यास उजवीकडे ्
िफरिवत सांिगतलं क�, “तांदळ हवे.” �हणताच तांदळाचा ढीग लागला. मग ु ु
�याने मासो�या मािगत�या तर मासो�या िमळा�या. �यानंतर आप�या 
गरजे�या सव� व�त िमळिव�या. मग �या जा�यांकडन एक सदंर महाल आिण ू ू ु

8.27 daena BaawW
(जापानची लोककथा)

फार पव�ची गो� आहे. एका गावात दोन भाऊ राहत होते. मोठा भाऊ खप ू ू
�ीमंत आिण लहान भाऊ अ�यतं गरीब होता. एकदा जे�हा सव� लोक नवीन 
वषा�चा आनंद लटत होते; �यावेळी लहान भावाजवळ खायला पण काहीच ु
न�हते. �याने मोठया भावाकडे जाऊन थोडे तांदळ उधार मािगतले. पण �याने ् ू
द�ेयास नकार िदला. जे�हा तो भावाकडन िनराश होऊन परतत होता ते�हा ू
�याला र��यात एक �हातारा भेटला �या�या डो�यावर एक लाकडाची मोळी 
होती. �हाता�याने �याला िवचारले, “काय झालं. त इतका उदास आिण िचिंतत ू
का िदसतोय.”

लहान भावाने आपली �यथा सांिगतली. �हातारा �यास धीर दते �हणाला, 
“जर त ही लाकडाची मोळी मा�या घरी पोहचिवली, तर मी तला अशी व�त ू ु ु
दईेन क� �यामळे त �ीमंत होशील.”ु ू
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लहान भावाचा हा थाटमाट पाह�न मोठा भाऊ िवचार क� लागला क� काही 
िदवसांपव� तर हा महाद�र�ी होता. आज इतका �ीमंत कसा झाला. न�क�च ू
कांही तरी गिपत असाव.ं एक िदवस तो चपचाप लहान भावा�या घरात िशरला ु ु
आिण दारा�या आड उभा रािहला. ते�हा काय पाहतो? �याचा भाऊ एक जातं 
िफरवन िमठाईने पराती भरत आहे. हे पाह�न तो आ�य�चिकत झाला व ते जातं ू
िमळिव�यासाठी उपाय शोध लागला.ू

�याच रा�ी जे�हा सव� झोपले होते. ते�हा मोठा भाऊ चोरासारखा घरात 
घसला आिण ते जातं घेऊन पळन गेला. �याने िवचार केला क� आता मी एका ु ू
बेटावर जाऊन राहीन आिण �ा जा�यामळे ल�ाधीश होईन. हा िवचार क�न ु
तो सम�ाजवळ आला आिण ते जातं घेऊन एक नावेत बसला. �याने घ�न ु
िनघतांना सव� आव�यक व�त घेत�या हो�या. परतं मीठ घे�यास िवसरला ू ु
होता. तो खप अतंर गे�यावर जे�हा भक लागली आिण जेवायला बसला तर ू ू
ल�यात आलं मीठ नाही. ते�हाच �या�या ल�यात आलं क� हे जातं तर आहे 
ना? �याने जाते उजवीकडे िफरवन सांिगतलं क� “मीठ हवय”ं लागलीच मीठ ू
िनघ लागलं. �याची अडचण अशी झाली क� जातं कस ंथांबवायच ं आहे हे ू
�याला माहीत न�हते. पहाता पहाता मीठाचा ढीग होत गेला आिण तो 
जा�यासिहत सम�ात बडाला.ु ु

लोकांच ं�हणण ंआहे क� ते जातं अजनही िफरत आहे आिण �यातन मीठ ू ू
सतत िनघत आहे. �हणनच सम�ाचे पाणी खारट आहे.ू ु

(मनोहर सराफ : दशेोदशेी�या लोककथा)

�या महालाला सदंर सामानांनी सजवन घेतलं. आता तो ऐटीत राह� लागला. ु ू
नवीन वषा�िनिम� �याने शेजारी तसेच िम�ांना जेवणासाठी आमंि�त केलं.
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 ते�हा तो पजंाबी �हणाला, “िम�ा! आ�ही गावातील भोळी व साधी माणस ं
आहोत. �हणन आमचा �वभाव आिण जेवणपण साधे असते. आम�या उ�म ू
�कती आिण सपं�नतेचे हेच रह�य आहे. त�ही तेथे जेवणासाठी जे पदाथ� ृ ु
बनिवले होते ते न�क�च िकंमती होते. त येथे जे जेवण घेतले ते साधे होते  परतं ू ु
�यात जीवन�यक घटक जा�त आहेत. मग महाग पदाथा�चा काय उपयोग?” 
काि�मरी िम� आप�या पजंाबी िम�ाशी सहमत झाला आिण तेथन एक नवीन ू
�य�� होऊन परतला. आता तो घरी साधे पण पोि�क जेवण घेत असतो.

काही िदवसानंतर तो का�मीरी आप�या पजंाबी िम�ा�या गावी गेला. �या 
पजंाबी िम�ाने जेवणा�या वेळेस ग�हा�या चपा�या, द�ाची मोठी वाटी, आिण 
भाजीचा एक मोठा वाडगा आणन ठेवला. �या काि�मरी िम�ाला वाटले. अजन ू ू
काही चांगले पदाथ�  येतील; पण �याचा िम�  �हणाला, “िम�ा! जेवण स� कर.” ु
काि�मरी िम�ाने चपचाप जेवण केलं. तो तेथे आठवडाभर रािहला. रोज असेच ु
साधे जेवण. िनघताना �याने िवचारले, “िम�ा! मला हे कळले नाही क� त जे�हा ू
मा�याकडे आला ते�हा मी तला िविवध पदाथ� असलेले �वािद� जेवण िदलं. त ु ू
येथे मला साधे सामा�य पदाथा�चे जेवण ंिदलं. तरी पण त तेथे �हणत होता क� ू
काि�मरी जेवण आम�या गावातील जेवणाची बरोबरी क� शकणार नाही. हे 
कस ंकाय?”

(का�मीरची लोककथा) 

एक पजंाबी आिण का�मीरी असे दोन िम� होते. एकदा पजंाबी आप�या 
का�मीरी िम�ाकडे गेला. �याने �याचे यशोिचत �वागत केले. आिण िविवध 
�कारचे बरचे �वािद� पदाथ� जेवणासाठी बनिवले. तो पजंाबी �हणाला, “िम�ा, 
त�याकडील जेवण तर एखा�ा राजा�या थाटमाटासारखे आहे. परतं हे जेवण ु ु
आम�या गावातील जेवणाची बरोबरी क� शकणार नाही.”

8.28 pa/jaabaacae Baaejana
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एकदा एक िव�ान पिंडत बरचे �थं घेवन एका शहरातन जात होता. बोळीत ू ू
राहणा�या एका �ीने �याला िवचारलं, “इतकं मोठं गाठोडं घेऊन त�ही कठे ु ु
जात आहात आिण यात काय आहे?”

पिंडत थांबला आिण �या �ीकडेच एकटक पाह� लागला. ती अ�यतं सदंर ु
होती. पिंडत �हणाला, “�ा गाठोडयात �थं आहेत. आिण �यात मी त�हां ् ु
ि�यांचे च�र� िलह�न ठेवले आहे.”

 ती �ी ि�मत करीत �हणाली, “यावर माझा िव�ास नाही. त�ही मला ते �थं ु
दाखवा. खर ंतर �ीचे �दय सम�ासारखे असते. आिण सम�ा�या तळापय�त ु ु
कोण पोच शकतं. त�ही आत या, जरा तमचे �थं तर पाह� �ा.”ू ु ु

(पजंाबची लोककथा)

 पिंडत ितची मधर वाणी ऐकन ित�या मागे घरात गेला. �या �ीने �याला ु ू
खोलीत बसवन ते �थं दाखिव�यास सांिगतले. तो ते गाठोडे उघडतच होता क� ू
दारावर ठोठाव�याचा आवाज ऐक येऊ लागला. ती �ी �हणाली, “माझा नवरा ू
आला आहे. तो रा�स आहे. जर �याने तला येथे पािहलं तर तो त�हाला मा�न ु ु
टाकेल. पिंडत घाब�न �हणाला, कसेही कर पण मला वाचव.” 

ितने इकडे ितकडे पािहलं. खोलीत एक मोठी पेठी होती. �यात �याला 
लपवन ितने पेटीला कलप लावलं.ू ु ू

दार उघडताच ितचा नवरा ितला िचडन �हणाला, “काय झालं, दार ू
उघडायला इतका वेळ का लागला?........... काय करीत होती?......... आत 
कोण आहे?”

ती �ी हसत हसत �हणाली, “आत कोण अस शकेल. माझा ि�यकर होता. ू
�याला लपिवत होते, कारण त�ही �याला मा�न टाकाल.”ु

हे ऐकन नवरा हस लागला आिण �याने िवचारले, “तर मग �याला कठं ू ू ु
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िक�ली नव�याला दते ती �हणाली, “ही �या िक�ली, त�ही �वतःच पाह�न ु
�या.”

लपिवलं आहेस?”
�ी पेटीकडे इशारा करीत �हणाली, “अर ेभ�या माणसा, �याला कठं लपव ु ू

शकते. याच पेटीत लपवन कलप लावलं आहे.” ू ु ू

ितचा नवरा हसत हसत �हणाला, “त फार नखरले बाई आहेस. बर ंआता ू
गमंत क� नकोस. भक लागली आहे. पटकन जेवण वाढ. दकानावर जायचे ू ु
आहे.”

ती आत गेली. एका ताटात जेवण वाढन आणलं, बरोबर ल�सीचा �लास ू
आणला आिण �हणाली, “�या मा�या ि�यकराला पण बरोबर जेवायला �या. 
िबचारा सकाळपासन उपाशी आहे.”ू

हे ऐकन नवरा ि�मत करीत जेवण क� लागला. ती सारखं आप�या ू
ि�यकराब�ल बोलत होती. ितचा नवरा थोडा िव�ांती घेवन दकानात िनघन ू ूु
गेला.

 घराचे दार बदं क�न ितने �या पिंडताला पेटीतन बाहेर काढलं आिण ू
�हणाली, “तम�या �थंात त�ही हे च�र� िलिहलं आहे का?” तो आ�या�ने ु ु
�हणाला, “नाही, नाही. मी तर कधी असा िवचारच क� शकलो न�हतो.”

पिंडताचा चेहरा उतरला आिण तो हात जोडन �हणाला, ध�य आहात त�ही ू ु
ि�या आिण ध�य आहे तमचे च�र�!ु

(डॉ.मनोहर सराफ : दशेोदशेी�या लोककथा)

ती �ी उपरोधाने �हणाली, “तर �ा �थंांना आगीत टाकन �ा. काय उपयोग ू
याचा. जर �या�यात माझ ंएक लहानस ंच�र� पण नसेल.”
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ते मडकं परत खडडयात ठेऊन �याने व�न माती लोटली. वर खणेसाठी ् ् ु

तो फतकल मा�न जिमनीवर बसला. बराच वेळ खणत रािह�याने �याला 
खप घाम आला होता. घाम पसन तो �व�थपणे िवचार क� लागला. बराच वेळ ू ु ू
िवचार के�यावर �याला एक य� ती सचली.ु ु

(रिशयन लोककथा)

काराचारोवा नावा�या गावी एक िशकारी होता. ‘इवान’ होतं �याच ंनाव. 
�याची बायको ‘ता�याना’ साधी-भोळी अशी �ी होती. फारच बडबड करायची 
ती. कोणतीही गो� ितला पचतच नसे. एखादी गो� ितला कळाली क� सा� या 
गावभर पसरायला मळीच वेळ लागत नसे. सबधं  गावाला ितचा �वभाव ु
चांगलाच माहीत होता. या बडबडया �ीमळे कधी कधी इवान �ासन जायचा. ् ु ू
एखा�ा िदवशी ित�या अशा �वभावामळे आपण सकंटात सापड अशी �याला ु ू
भीती वाटे. आिण �यामळेच तो अ�यतं सावधिगरीने राहत असे.ु

नेहमी�माणे एके िदवशी भ�या पहाटे तो िशकारीसाठी िनघाला. जगंलात 
पोहोच�यावर जनावर पकड�यासाठी मो�याची जागा हे�न तेथे �याने जमीन 
खणायला स�वात केली. काही वेळ खण�यानंतर �याला काही सो�याची नाणी ु
सापडली. आता तो वेगाने खण लागला. काही वेळेतच �याला जिमनीत ू
गाडलेलं एक मडकं सापडलं. या मड�यात सो�याची नाणी िशगोशीग भरलेली 
होती.

एवढी नाणी सापड�याचे पाह�न �याला अितशय आनंद झाला.... पण 
�णभराने �याचा चेहरा िचतंा�ांत िदस लागला. �या�या मनात आलं-ही गो� ू
ता�यानाला कळताच सग�या गावाला माहीत होणार. ’ही गो� ती लपवन ू
ठेऊच शकणार नाही. आिण जमीनदाराला ही गो� कळायला असा िकतीसा 
वेळ लागणार ? आिण मग हे सार ंधन जमीनदारा�या घशात जाणार...’
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आिण मग रा� पडेपय�त इवानने ितला घराबाहेर जाऊ िदलं नाही. ही बाहेर 
गेली तर न�क�च काही तरी घोटाळा झा�यािशवाय राहणार नाही हे �याला 
परतं ठाऊक होतं. रा� होताच तो बायकोला घेऊन िनघाला. ल�ख चांदण ंु
पडलं होतं. सार ंजगंल च�ं �काशात उजळन िनघालं होतं. अ�यतं  सदंर अस ंू ु
��य िदसत होतं. अचानक ता�यानाची नजर झाडांवर गेली. झाडांवर 
लटकले�या पावरोटया पाह�न ती थ�कच झाली. �हणाली, ‘अग बाई ! इथे तर ्
झाडांना पावरोटया लागले�या िदसतात.‘्

एक दगड ठेऊन तो परत िफरला. परत येत असताना तो नदीवर गेला. रा�ी 
नदीत �यानं जे जाळं टाकलं होतं �यात एक भला मोठा मासा अडकला होता. 
जा�यातन मासा काढन तो पढे गेला. एके िठकाणी �याने लावले�या फासात ू ू ु
एक ससा अडकलेला होता. सशाला फासातन काढन �या�या जागी तो मासा ू ू
अडकवन तो प�हा नदीकडे वळला. नदीतील जाळं काढन �यात �या सशाला ू ु ू
अडकवन �यानं ते जाळं प�हा नदीत टाकन िदलं. नंतर बाजारात जाऊन �याने ू ु ू
भरपर पावरोटया िवकत घेत�या. परत जगंलात येऊन �याने �या पावरोटया ् ्ू
झाडांवर लटकावन टाक�या. एवढं सार ंकाम �यवि�थतपणे झा�याची खा�ी ू
क�न  घेऊन तो घरी परतला.

आणखी पढे गे�यावर इवान �हणाला, ‘इथे जवळच मी एक फास लावला ु
होता. �यात एखादा �ाणी अडकला का ते पाह�न घेऊ.'

घरी परत�यावर हातपाय धवन तो जेवायला बसला. जेवताना तो बायकोला ु ू
�हणाला,‘आपलं भा�य उजळलय बघ. दवेाने कपा केलीय आप�यावर. सावज ् ृ ्
पकड�यासाठी खडडा खणताना मला ग�धन सापडलं. िदवसा ढव�या ते धन ् ु
आणण ंश�य नस�याने मी ितथेच गाडन आलो आहे. रा�ी आपण ते धन घेऊन ू
येऊ . त तयार रहा.' ू

फासाजवळ पोहोच�यावर �यात अडकलेला मासा पाह�न तर ता�यानाची 

‘�यात काय आहे आ�य� कर�याजोग ं? अग दर पचंवीस वषा�नं या झाडांना 
फळाऐवजी पावरोटया येतात.' इवान सहजपणे �हणाला.्
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इवानलाही हेच हव ंहोतं. इवानने जाळे बाहेर ओढन काढले. �यात फसलेला ू
ससा पाह�न ता�याना ओरडली, ‘अर ेदवेा ! िविच�च घटना घडताहेत सग�या. 
नदीत ससा ? अस ंतर कधी मा�या �व�नातही आलं नसतं.'

‘ओरडतेस कशाला ? पा�यातले ससे कधी पािहले नाहीस का त ?' इवानने ू
दटावले.

इवान मनात�या मनात हसला.
‘दवेा श�पथ ! अशा अजब गो�ी मी पिह�यांदाच पहातेय' ती �हणाली. ्

�याने ितला ग�धना�या जागेवर नेले. माती बाजला सा�न ते धन �यानं ु ू
बाहेर काढलं. एवढं सोनं पाह�न ता�यानाचे डोळे िव�फारले गेले. धन घेऊन 
दोघे घरी आले. 

‘काल रा�ी मी �यां�याबरोबर जगंलात गेले होते.'

नदीजवळ पोहोचताच ता�याना �हणाली, ‘इथं त�ही जाळं टाकलं असेल ु
तेही पाह�न घेऊ आपण.'

ता�यानानं होकार िदला. दस� या िदवशी ता�याना ब� याच उशीरा उठली. ु
िविहरीव�न पाणी आणायला ती िनघाली ते�हा शेजारणीनं िवचारलं, 'काय 
झालं ग ता�याना ? खपच उशीर झाला तला आज. त�येत बरी नाही का तझी ?’ू ु ु

‘मग ? '

धन �यवि�थत लपवन ठेव�यावर तो ितला �हणला, हे बघ ता�याना, ‘ही ू
गो� कणालाच कळता कामा नये. आपलं त�ड बदं ठेव त.'ु ू

जिमनीव�न चालणारा मासा आहे हा. इवानने ितला समजावले.

‘तस ंकाही नाही.' ता�याना �हणाली.

‘ क�मालच �हणायची ही ! मी �वतः आप�या डो�यांनी पािहलं नसतं तर 
कधीच िव�ास ठेवला नसता.'  ता�याना पटपटली.ु ु

मती गगं झाली. काही �णांनी भानावर येत ती �हणाली, ‘ हे काय ? फासात ु
मासा कठन आलाय ? ‘ु ू
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‘त कणाला सांगत नसशील तर....'ू ु

झालं ! लवकरच ही खबर सा� या गावभर वण�यासारखी पसरली. 
जमीनदारा�या कानावर ही बातमी जाताच �याने ताबडतोब इवानला पकडन ू
आण�याची आ�ा िदली. इवानला �या�यापढे उभे कर�यात आले. �याला ु
पाहताच जमीनदार सतंापाने �हणाला, ‘मा�या इला�यात सापडलेलं धन 
मा�यापासन लपवन ठेव�याची तझी िहमंतच कशी झाली ?’ू ू ु

‘कसलं धन महाराज ?' इवानने न�पणे िवचारले.

जमीनदार मो�याने हसला. �हणाला, ‘अस ंवेड पांघ� नकोस.... त�या ु
बायकोने ग� धन सापड�याच ं सा� या गावाला सांगन टाकलंय.'्ु ू

‘ मला सांगायच ंनाहीए असचं ना ? ‘ शेजारीण रोषाने �हणाली.

‘पण मा�याजवळ कसलंही धन नाही. अगदी खर ंतेच सांगतोय मी.' इवान 
शांतपणे �हणाला.

‘ मा�यावर िव�ास नाही का तझा ? अगदी क�णालाच सांगणार नाही मी. ु ु
काय झाले ते सांग ना.' शेजारणीनं गळ घातली.

‘खामोश !' जमीनदाराचा पारा आणखी वर चढला. तो दरडावन �हणाला, ू
‘तला आपला जीव �यारा असेल तर सार ंधन ताबडतोब मा�या हवाली क�न  ु
टाक.'

आता मा� ता�यानाला रहावलं नाही. ती �हणाली, ‘मा�या पतीला जगंलात 
असले�या ग� धनाचा प�ा लागला. रा�ी आ�ही ते धन आणायला गेलो होतो. ु
परतायला बराच उशीर झा�यामळे सकाळी उठायला वेळ झाला मला.'ु

‘जगंलात ? अन ते कशाला ?’्

‘�हणजे तेवढं काही मह�वाच ंनाही ग, आपलं सहजच गेले होते मी...'
ता�याना सारवासारव क� लागली.

‘एक काम होतं मह�वाच.ं ‘ एवढं बोलन ती ग�प बसली.ू
शेजारणीची उ�सकता ताणली गेली. ितने िवचारले, ‘अस ंकोणतं काम होतं ु

ग ?’



986   ।   गो���या गुहेत

manauVya svaBaavaacyaa gaaeVoI

ितला काहीसा धीर आला. ती �हणाली, ‘�याच ंअस ंझालं. काल मा�या 
पतीनं मला सांिगतलं क� �यांना जगंलात ग�धन सापडलंय अन ते ् ्ु
आण�यासाठी रा�ी जायच ं आहे. रा�ी आ�ही िनघालो. सग�या जगंलात 
च�ंाचा �काश पसरला होता. काही अतंर चालन गे�यावर मला एक िविच�च ू
��य िदसलं. झाडांवर फळांऐवजी पावरोटया लटकत हो�या...्

आिण इवान आप�या बायकोला घेऊन आनंदाने िनघन गेला.ू

‘झाडावर पावरोटी ?‘ जमीनदाराने आ�या�ने िवचारले.

जमीनदारा�या कपाळावर आठयांचे जाळे जमले.्

‘ज....ज.... जी.... ' ता�याना घाब�न गेली. ितला काहीच बोलता येईना.
‘घाब� नकोस. खर ंकाय ते सांग. काल रा�ी जे काही त पािहलंस ते ू

सिव�तरपणे सांग.' जमीनदार कोमल �वरात �हणाला.

‘हो आिण जराशानं आ�ही मा�या पतीनं लावले�या फासाजवळ पोहोचलो 
तर ितथं फासात एक भला मोठा मासा अडक�याच ं मला िदसलं...'

(दवेीचरण राठोड : दशेोिवदशे�या कहा�या)

‘मग आ�ही नदीवर पोहोचलो. मा�या पतीनं जाळं ओढन बाहेर काढलं तर ू
�यात एक ससा अडकलेला होता....'

‘ता�यानानं ? अन आपणाला हे खर ंवाटलं ? महाराज, माझी प�नी काहीशी ् ्
वेडसर आहे. कधी काय बोलेल याचा नेम नाही.... वाट�यास आपण ितची 
परी�ा �यावी.' इवान न�पणे �हणाला.

�याच ंबोलण ंऐकन जमीनदार िवचारात पडला. ता�यानाला बोलाव�यात ू
आलं. ितला जमीनदाराने िवचारलं, ‘ता�याना, त�या पतीला ग� धन ु ु
सापडलंय अस ंऐकलय मी. खर ंआहे का ते ? ‘्

‘बडबड बदं कर ! मख� कठली ! चल िनघ येथन.' जमीनदार मो�यानं ू ु ू
ओरडला.
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8.31 kVoacaa rWpayaa8.31 kVoacaa rWpayaa

"काय काहीच कमाई क� शकणार नाही ? अव�य कमाई करले.”

प�नीने पती�या �हण�याचा �वीकार केला. मग आप�या मलाजवळ ु
जाऊन �याला ितने एक �पया िदला आिण �याला �हणाली, “ बाबा, त ू
स�ंयाकाळपय�त कठेतरी िफरावयास जा, स�ंयाकाळी घरी परत ये. �यानंतर हा ु
�पया त आप�या बापाला द ेआिण सांग क�, हा �पया आज िदवसभर काम ू
के�यामळे मला िमळाला आहे.”ु

ते�हा पती �हणाला-"बर,ेजर त�या ��ीने तो कमाई क� शकतो, तर पाह� ु
या. जर तो एक �पया दखेील कमाई क�न आणेल, तर ही सव� इ�टेट मी �याला 
दऊेन टाकेन.”

आळशी प�ाने तसेच केले. स�ंयाकाळ झा�यावर तो आप�या घरी परत ु

आप�या ि�य पतीचे बोलणे प�नीला आवडले नाही. ती आप�या प�ाचा ु
प� घेवन बोलली- ू

8.31 kVoacaa rWpayaa
(गज� लोक-कथा)ु

एक माणस आप�या प�नीसोबत रहात होता. �याला एक मलगा होता. तो ू ु
इतका आळशी होता क�, जगात �या�यासारखा कोणताही मलगा भेटणे कठीण ु
होते. तो ��येक कामाला टाळत होता, व एक कवडीदखेील कमाई करीत 
न�हता.

जोपय�त �या�या बापा�या अगंात श� ती होती तोपय�त �याने आप�या 
मलाचे पालन-पोषण केले. पण �हातारपण आ�यामळे व आजाराने ु ु
पछाड�यामळे �या�यात श� ती उरली नाही. खाटेवर पड�यानंतर �याने ु
आप�या प�नीला बोलावन सांिगतले- "मी आपली सव� इ�टेट कणा पर�या ू ु
माणसाला दऊेन टाकेन आिण आप�या मलासाठी काहीच ठेवणार नाही. हा ु
आळशी आहे, िनि��य आहे व एक कवडी दखेील कमाई क� शकत नाही.”
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बापाचे हे श�द ऐकताच मलगा हसला व िनघन गेला. आई समजली क�, ु ू
अशा रीतीने ही गो� सा�य होऊ शकणार नाही. काही िवचार क�न ती 
आप�या मलास �हणाली, "अर ेबाबा, त आप�या बापाला कमाईचे ढ�ग क�न ु ू
फसव शकणार नाहीस. यासाठी चल,आता कठे ना कठे तरी काम क�. श�य ू ु ु
आहे, दर िदवशी कवडी कवडी कमाई क� शकशील ते�हा तझा बाप त�यावर ु ु
िव�ास करले.”

बापाने िश�का हाती घेतला व मग �याला चलीत टाकले आिण �हणाला - ु
"मा�या ि�य प�ा, त मला धोका दऊे शकणार नाहीस. हा िश�का त कमाई ु ू ू
क�न आणला नाहीस.”

आला आिण �याने आप�या बापाला तो �पयाचा िश�का िदला.
"त हा कमाई क�न आणला नाहीस.” असे �हणन बापाने �या �पयास ू ू

चलीत टाकले. �या�या उ�राने �याचा तो आळशी मलगा हसला व िनघन गेला. ु ु ू
प�हा �याची आई �याला एक �पयाचा िश�का दवेन �हणाली, "आता त ु ू ू
पहाडावर जाऊन स�ंयाकाळी दोन मैलांपय�त धावत जा. एवढे क� घाम िनघ ू
लागेल, मग आप�या बापाजवळ जाऊन �हणावे - ‘आज फारच �ासाने आिण 
प�र�माने हा �पयाचा िश�का िमळाला आहे.”

मलाने आई�या �हण�याचा �वीकार केला. तो आप�या घ�न िनघन गेला ु ू
आिण एक आठवडाभर कठेना कठे काम करीत रािहला. एखा�ा जागी एखा�ा ु ु
इसमाचे काम केले, दस� या िठकाणी दस� या इसमा�या कामात मदत केली. ु ु
या�माणे लहान लहान िश�के कमवन �याने एक �पया पण� केला, व आप�या ू ू
बापाजवळ घेवन गेला. बापाने �या िश��यांना चलीत टाकले आिण �हटले - ू ु
"अर ेमला, हे िश�के दखेील त कमाई क�न आणले नाहीस.” ते�हा तो मलगा ु ू ु

मलाने तसेच केले. रा�ीला तो आप�या घरी परत आला. फार थकलेला ु
होता आिण �या�या शरीरातन घाम िनघत होता. आप�या बापाजवळ जाऊन ू
तो �हणाला -"बाबा पहा ! मा�या शरीरातन घामाचे कसे लोट िनघत आहेत. ू
मोठया प�र�माने मला हा सो�याचा िश�का िमळाला आहे.”्



 गो���या गुहेत   ।   989 

manauVya svaBaavaacyaa gaaeVoI

मग बाबा �हणाले, "बेटा, आता मला पण� िव�ास आहे क� हे िश�के त ू ू
प�र�माने कमावले आहेस.”

सोिवएत सघंातील लोककथा)

ही गो� सहन क� शकला नाही. अितशी�तेने चलीजवळ जाऊन �याने ते ु
िश�के बाहेर काढले व �हणाला, "बाबा, आपण हे काय करीत आहात ? मी 
आठवडाभर प�र�म क�न हे िश�के कमावले आहेत. आिण आपण ते अ�नीत 
टाकत आहात !”

(वा. रा. गाणार : रव (मळ लेखक : प. अ. बाराि�नकोव), ू
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8.32 maalak AaiNa naaekr8.32 maalak AaiNa naaekr

�यावर मालक �हणाला - "काही हरकत नाही, �बल�या ऐवजी त ू
मा�याकडे दहा वष� काम करशील.” नोकराला या कराराची भयकंर भीती वाट ू
लागली. पण मग काही िवचार क�न �यानंतर तो कबल झाला.ू

8.32 maalak AaiNa naaekr

मालक आिण नोकराने असा िनण�य केला क�, नोकरीचा काळ वसतं 
ऋतपय�त राहील, जे�हा कोिकळा �थम गीत गाईल, �थम आवाज दईेल. पण ु
मालकाने नोकरास ही अट घातली क�, जर या काळात आपणा दोघांमधन कणी ू ु
एक दस� यास सोडन पळेल, तर �याला �याचा मोबदला �ावा लागेल. जर त ू ूु
मा�यावर रागावलास तर तला एक हजार �बल �ावे लागतील, आिण मी ु
त�यावर रागावलो तर मी तला एक हजार �बल दईेन.ु ु

नोकर �हणाला, "पण महाराज, मजजवळ तर एक हजार �बल नाहीत.” 

(आम�िनयम लोक-कथा)

नोकराने िवचार केला क�, काहीही होवो, मी नाराज होणार नाही; आिण 
मालक नाराज झाला तर ठर�या�माणे तो एक हजार �बल मला दईेल. असा 
िवचार क�न �याने नोकरी कर�याचे ठरिवले.

दस� या िदवशी सकाळी मालकाने नोकरास शेतात काम कर�यासाठी ु
पाठिवले व �हटले- "जा आिण जोपय�त �काश राहील तोपय�त ग�हाची कापणी 

दोन भाऊ होते ते गरीब होते. जे�हा �यांची प�रि�थती खप िबघडली ते�हा ू
�यांनी िनि�त केले क�, लहान भाऊ घरी राहील व मोठा भाऊ कठेतरी जाऊन ु
कणातरी मालकाजवळ नोकरी करले, आिण जे कमावेल ते आप�या घरी ु
पाठिवत रािहल. �या�माणे जे िनि�त केले होते, तेच कतीम�ये उतरिवले. ृ
लहान भाऊ घरी राह�न घर सांभाळ लागला, आिण मोठा भाऊ दर जाऊन एका ू ू
धनी इसमाजवळ नोकरी क� लागला. 
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नोकर �याला व �हणाला - "नाही, नाराजी नाही. खरी गो� ही आहे क�, मी 
खप थकलो आहे. थोडा वेळ आराम करतो...” आिण तो काही वेळाने प�हा ू ु
शेतात काम कर�यासाठी गेला. च�ं बडेपय�त शेतात काम करीत रािहला. पण ु
�यानंतर प�हा सय� उगवला. फार थक�यामळे नोकर जिमनीवर पडला, आिण ु ू ु
िनराश होऊन आप�या मालकास शाप दवे लागला - "तझे शेत, तझा गह�, तझे ू ु ु ु
धन - सवा�चा िध�कार !”

नोकराने िदवसभर शेतात काम केले. आिण जे�हा सया��त झाला ते�हा ू
थकन-भागन तो घरी आला. ते�हा मालक �हणाला- "त का परत आलास ?”ू ू ू

नोकर आ�य�चिकत होऊन �हणाला-"तर काय, हे श�य आहे ?”

�यावेळी �या िठकाणी मालक आला. तो �हणाला... "तर काय, बधं, त ू ू
नाराज झालास ? जर नाराज झाला असशील तर मा�या �या कराराची 
आठवण ठेव आिण मग मजवर काही आरोप लाव नकोस क�, मी त�यावर काही ू ु
अ�याय केला आहे .”

कर, आिण जे�हा अधंार होईल ते�हा घरी परत ये.”

नोकर �हणाला -"हे कसे काय ? सया��त झाला, �हणन मी परत आलो.”ू ू

आता नोकर काय करणार? �या�याजवळ ना एक हजार �बल आहेत क�, 
जे करारा�माणे तो मालकास दवे शकेल आिण ना अशा मालकाकडे दहा वष� ू
नोकरी करणे �याला श�य होईल. िवचार करता करता �याने मालकास एक 
करारनामा िलह�न िदला क�, तो मालकास एक हजार �बल द�ेयाचे आ�ासन 
दतेो आहे. �यानंतर मोठा भाऊ नोकरी सोडन हात हलिवत ‘जान बची लाखो ू
पाये' �हणत घरी परत आला.

"हे बधं, या रीतीने काम चालणार नाही. मी तला �हटले होते क�, जोपय�त ू ु
�काश आहे तोपय�त काम करावयाचे आहे.सया��त झाला, पण �याचा भाऊ ू
च�ं तर िनघाला ना. तो दखेील �काश दतेो आहे.”

ते�हा मालक �हणाला- "तर काय, त नाराज होतो आहेस ?”ू

"आपण कसे आहात ?..” मोठया भावाला पाह�न लहान भाऊ �हणाला. ्
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"काय त�ही नाराज झालात ?” आपले डोके वर उचलत नोकर �हणाला.ु

लहान भाऊ �याच मालकापाशी गेला. मालकाने मग तीच शत� �या�यापढे ु
ठेवली...‘जोपय�त वसतं ऋतम�ये कोिकळा �थमवेळी मंजळ गीत गाणार नाही, ू ु
तोपय�त नोकर नोकरी करले. जर नोकर कधी नाराज होईल तर आप�या 
मालकास एक हजार �बल दईेल, िकंवा मालकाजवळ दहा वषा�पय�त फकट ु
काम करले आिण जर मालक नोकरावर नाराज झाला तर नोकरास एक हजार 
�बल दईेल आिण कामाव�न �याची स�ी करील.'ु

दस� या िदवशी सकाळी सय� िनघाला, पण नोकर झोपनच होता. ते�हा ू ूु
मालक �याला उठव लागला-- "उठ जा . आता तर दपार होणार आहे.”ू ु

नोकर �हणाला- "तर काय, त�ही नाराज झाले?”ु

सव� रामायण ऐक�यावर लहान भाऊ �हणाला- "काही हरकत नाही, सव� 
काही ठीक होईल. आता त�ही घरी रहा, आिण मी नोकरी कर�यासाठी जातो.”ु

ते�हा लहान भाऊ �हणाला-- "नाही, ही शत� मला पसतं नाही. ती 
मा�यासाठी फारच कमी आहे. माझी शत� ही आहे - ‘जर त�ही नाराज �हाल तर ु
मला दोन हजार �बल �ाल आिण मी तम�यावर नाराज झालो तर मी दोन ु
हजार �बल दईेन. अथवा तमची नोकरी वीस वषा�पय�त करले.”ु

मालकाने खष होऊन �हटले..."बर,े मी तयार आहे.”ू

ते�हा मोठया भावाने सगळा व�ांत लहान भावास सांिगतला.् ृ

 अशा रीतीने �याचवेळी दोघांनीही िनण�य घेतला व लहान भाऊ तेथे नोकरी 
क� लागला.

"नाही, मी केवळ इतकेच �हणतो क� शेतात जा�याची वेळ झालेली आहे.”
शेवटी नोकर उठला आिण हळहळ आपले जोडे घाल लागला. हे पाहत ू ू ू

असताना मालक �हणाला-” हे बधं, हे चांगले नाही, चल लवकर आटप.”ू

मालक �हणाला - "नाही, मळीच नाही, मी केवळ हे सांगतो क�, काम ु
कर�यासाठी शेतात जायला उशीर होत आहे.”

"बर,े. ही दसरी गो� आहे. पण आपण केले�या कराराची आठवण करा !”ु
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नोकराने जोडे घातले व तो शेताकडे जाऊ लागला. तर दपार झाली. ते�हा ु
�याने मालकास �हटले- "आता तर कामावर जा�याची आव�यकता नाही. पहा, 
सव� लोक दपारचे जेवण करीत आहेत. ते�हा आपण दखेील जेवण क�न घेऊ”ु

दोघेही जेवण क� लागले. जेवण झा�यानंतर नोकर मालकास �हणाला-
"आ�ही लोक तर खप काम करतो . �यासाठी जेवण झा�यावर थोडी िव�ांती ू
केली पािहजे, जेणेक�न आमची श� ती आणखी वाढेल.” असे �हणन तो ू
जिमनीवर झोपला.

जे�हा सया��त होऊ लागला ते�हा मालक िनराश होऊन ओरड लागला. "ये ू ू
िम�ा, आप�या काया�ने ई�राला रागात आण नकोस. अधंार होणार आहे, सव� ू
लोकांनी आपाप�या शेतातील ग�हाची कापणी केलेली आहे. केवळ मा�याच 
शेतातील गह� अजनपय�त काप�यात आला नाही. �याने तला मा�यापाशी ू ु
पाठिवले �याची मान तटन पडो ! कठन मला हा दडं िमळाला !”ु ू ु ू

"काय, त�ही नाराज झालात ? " नोकराने आपले डोके वर उचलन �हटले.ु ू
"नाही, नाराज हो�यासारखी कोणतीच बाब नाही. मी केवळ एवढेच �हणतो 

क�, अधंार पडत चालला व घरी जा�याची वेळ झालेली आहे.”

मालक आप�या घरी पोचला तर �याने पािहले क�, �या�याकडे एक पाह�णा 
आलेला आहे. ते�हा �याने आप�या नोकरास गोठयातील एका म�ढराला ्
कापायला सांगन, पाह��यांसाठी उ�म भोजन तयार कर�यास सांिगतले. हे ू
ऐक�यानंतर नोकर घरा�या बाहेर िनघाला. काही वेळाने मालकाजवळ अनेक 
लोक धावत आले आिण �हणाले क�, तमचा नोकर पागल होऊन सव�च म�ढरांना ु
कापत सटला आहे. मालक बाहेर िनघाला आिण पहातो तर नोकराने सव�च ु
म�ढरांना कापन टाकले आहे. ते�हा मालक आरडाओरड  क� लागला.ू

"त हे काय केले ! सव�नाश होवो तझा !”ू ु

"ठीक, ही तर दसरी गो� आहे. पण आपण केले�या करारास िवस� नका.”ु

नोकर �हणाला- "आपण �वतः सांिगतले होते क�, जे म�ढ� िमळेल �याला 
कापायचे, मी �याच�माणे केले. जे म�ढ� मा�या हाती येत होते �याला मी कापत 
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पण लहान भाऊ काही मख� न�हता. �याने मालकाचे डावपेच ओळखले. तो ू
�हणाला-"ही गो� अश�य आहे, थंडी�या िदवसात कोिकळा मधर गीत गाऊच ु
शकत नाही. मी या कोिकळेस गोळीने मारने व पाहीन क�,ती कोणती प�ीण 
आहे,” असे �हणन �याने आपली बदंक उचलली व �या बाजने आवाज येत ू ूू
होता �या बाजने िनशाण धरले. ते�हा रागात येवन मालक जोराने ओरडला व ू ू
�याने आप�या नोकराची बदंक िहसकन घेतली.ूू

या�माणे लहान भाऊ अनेक मिह�यांपय�त मालकाजवळ नोकरी करीत 
रािहला. �याचा मालक िवचारम�न होऊन या नोकरापासन आपली सटका ू ु
कशी होईल याचा माग� शोध लागला. करारानसार जे�हा वसतं ऋतत कोिकळा ू ु ू
�थम मधर गीत गाईल ते�हा �या नोकरांची नोकरी सपेंल. पण आता तर थंडीचे ु
िदवस स� झाले आहेत आिण वसतं ये�यासाठी प�कळ काळ बाक� आहे. ु ु
िवचार करता करता मालकाने हा िन�य केला क�, या ह�शार नोकरास धोका 
�ावा, या हेतने तो आप�या बायकोस जगंलात घेवन गेला, ितला एका उंच ू ू
झाडावर बसवन िदले आिण सांिगतले क�, मी नोकरासोबत जे�हा इथे येईन, ू
ते�हा त कोिकळेसारखा आवाज काढशील.ू

होतो, यात माझा काय दोष आहे ? पण मला वाटते त�ही तर मा�यावर नाराज ु
झाला आहात ?” मालकाने उ�र िदले - ‘नाही, मी नाराज नाही झालो. पण मला 
खेद वाटतो क�, त मा�या सव�च म�ढरांना कापन टाकलेस." ते�हा नोकर ू ू
�हणाला- "ठीक, जर त�ही नाराज झाला नाहीत तर ! ते�हा मी आपली नोकरी ु
करीत राहीन.”

‘कह� कह� कह� !’ु ु ु
मालक �हणाला -"अहाहा, �वागत असो! कोिकळा गीत गाऊ लागली आहे; 

आता त�या नोकरीचा करार सपंला आहे.”ु

मालक जगंलातन घरी परत आला. �याने नोकरास बोलािवले व �हटले, ू
"मा�या सोबत िशकार कर�यासाठी जगंलात चल.” जे�हा दोघहंी जगंलात 
आले. ते�हा झाडावर बसलेली मालकाची बायको आवाज काढ लागली.ू
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(वा. रा. गाणार : रब (मळ लेखक : प. अ. बाराि�नकोव), ू

ते�हा नोकराने िवचारले - ‘काय झाले ? मला वाटते त�ही मा�यावर नाराज ु
झालात !‘

मालक �हणाला- ‘हो, हो, अव�य नाराज झालो ! चल, मी तला दोन हजार ु
�बल दवेन टाकतो आिण त मा�या घ�न िनघन जा ! आता मला �या ज�या ू ू ू ु
�हणीचा अथ� समजला क�, 'दस� यासाठी खडडा खोद नका, नाही तर ितथे ्ु ू
�वतःच जाऊन पडाल !”

सोिवएत सघंातील लोककथा)
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8.33 tauJyaa naaekra_sa hrlaae8.33 tauJyaa naaekra_sa hrlaae

"सरकार, आपण दखेील न जाणे कशी गो� करता . मी आप�या घरी पण� ू
वष�भर नोकरी केली आहे. जर आपण माझी केवळ तीन िदवस नोकरी कराल 
तर मी शभंर �बल आपणांकडन घेणार नाही" असे नोकर �हणाला. ू

जे�हा एक वष� पण� झाले, ते�हा िशपायाने जमीनदारास पैशांची मागणी केली. ू
पण पैशांचे नाव घेताच जमीनदारां�या �दयाला झटका बसला, आिण तो 
पेटीतन पैसे काढताना अ� ढाळ लागला.ू ू ू

िशपाई �हणाला- "आपण कशाला रडता ?”
"पैसे दतेांना दःख होते" जमीनदाराने उ�र िदले. ु

एका िशपायाने सै�यातील नोकरी सोडन एका कंजस जमीनदाराची वािष�क ू ू
शभंर �बलांवर नोकरी प�करली. जमीनदार �या�याकडन घोडयांची दखेरखे ्ू
आिण �यां�या चारापा�याची �यव�था करवन घेत असे. सोबतच घोडयांची ्ू
घाण काढणे, लाकडे फोडणे आिण बागेतील कामे दखेील तो करवन घेत असे. ू
जमीनदार �याला �णभर दखेील िव�ांती घेऊ दते न�हता. �याला जा�तीत 
जा�त काम सांगन शारी�रक क� दते असे.ू

जमीनदाराने िशपायाची गो� मा�य केली. रा�ीला िशपायाने जेवण केले 

जमीनदार िवचार क� लागला क�, तीन िदवस तर काही जा�त होत नाहीत. 
ते�हा ही र�कम कशाला आप�या हातन जाऊ �ावी. �याने यािवषयी आप�या ू
बायकोचा स�ला घेतला. बायकोने दखेील िवचार केला क�, केवळ तीन 
िदवसांचेच तर शारी�रक क� होतील आिण जे काही क� होतील ते सव� 
पतीदवेाला भोगावे लागतील. �याचे मला काय; असा िवचार क�न ितने ‘हो‘ 
�हटले.

8.33 tauJyaa naaekra_sa hrlaae
(रिशयन लोक-कथा)
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(वा. रा. गाणार : रव (मळ लेखक : प. अ. बाराि�नकोव), ू

िशपाई जोराने ओरडला. �याने �यास काठी आण�याचा ह�कम िदला. ू
जमीनदाराने काठी आणन िदली. हातात काठी येताच िशपायाने �याला चांगला ू
चोप िदला. �याने जमीनदारास इतके मारले क�, �याची शभंर �बल हडप 
कर�याची इ�छा वाह�न गेली.

‘ माझे जोडे कठे आहेत, जरा लवकर आण‘ जमीनदाराने इकडे ितकडे ु
पािहले पण जोडे कठेच िदसले नाहीत. शेवटी �याने िशपायाला िवचारले - "जोडे ु
कठे ठेवले होते ?” मग काय पाहता, िशपाई खप रागावला.ु ू

सकाळी उठताच तो दरडावन �हणाला ‘अर ेये, कठे मेलास,जरा इकडे ये'. ू ु
जमीनदार गोठया�या आत गेला.्

"बदमाश, त आप�या मालकास जोडयांब�ल िवचारतोस ? त आतापय�त ्ू ू
�यांना साफ दखेील केले नसतील.” असे �हणन �याने खप जोराने एक थापड ू ू
�या�या एका गालावर आिण दसरी दस� या गालावर मारली.ु ु

जमीनदार भांबावन गेला. �याने जोडयांना इकडे ितकडे खप पािहले ? काही ्ू ू
वेळाने �याला एक जोडा िमळाला. पण दसरा जोडा खप धडंाळ�यानंतर दखेील ू ुु
िमळाला नाही.

सोिवएत सघंातील लोककथा)

जोराने �ासो�छवास घेत जमीनदार �हणाला, - "बाबा, त मला �मा कर, मी ू
त�या नोकरीस हारलो, घे सांभाळ आपली नोकरी आिण आपले शभंर �बल. ु
तझी लीला एखादा सैतानच समज शकेल.” ु ू

आिण वाळलेले गवत �या गोठयात ठेवले होते तेथे जाऊन तो िव�ांती घेऊ ्
लागला. �याने आपला एक जोडा गोठयातील एका कोप� यात गवतात लपवन ् ू
ठेवला आिण दस� याला दस� या कोप� यात. �यानंतर तो झोपला.ु ु
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"नाही. जर आ�हा लोकांस एखा�ा स�जन माणसाजवळ नोकरी िमळाली 
असती तर आ�ही �ामािणकपणे नोकरी क�न मालकाची ��येक गो� ऐकन ू
आिण �याला आप�या बापासारखे समजन घेतले असते.”ू

"काय तम�याजवळ �वतःचे घर-दार नाही ?”ु

8.34 taa_na BaawW
(य�ेनी लोक-कथा)ु

सवा�नी एकसरशी उ�र िदले - "नोकरी�या शोधात.”

एका गावात तीन भाऊ रहात होते. जे�हा �याचे आई-बाप मरण पावले, ते�हा 
ते अनाथ झालेत. �यां�या जवळ काहीच न�हते. ना काही सामान, ना 
राह�यासाठी घर. ते�हा ते ितघेही नोकरी शोधावयास िनघाले. चालत असताना 
ते िवचार करीत होते क�, ई�रा�या कपेने आ�हांस चांगला मालक िमळावा. ृ
एवढयात �यांना एक व� इसम भेटला, �याची सव� दाढी पांढरी झालेली होती.् ृ

�हाता� याने �यांना िवचारले, "या मलांनो, त�ही कठे जाता ?”ु ु ु

ते�हा �हातारा �हणाला - "जर अशी गो� आहे तर मी त�हांस आपले द�क ु
प� मानन �यायला तयार आहे. आजपासन मी तम�या बापासमान आहे. त�ही ु ू ू ु ु
मा�या आ�ेचे पालन कराल तर मी दखेील त�हाला माणस बनवन दईेन आिण ु ू ू
ख� या जीवनाचा माग� दाखवेन.”

ित�ही भावांनी ही गो� मा�य केली आिण �हाता� यासोबत चालते झाले. 
घनदाट जगंले आिण िव�तीण� पठार ेपार करीत पढे पढे जात असता वाटेत ु ु
�यांना एक घर िदसले. ते घर फार सदंर आिण पांढर ेहोते. �या�या चोहीकडे ु
चेरी�या झाडांचा सदंर बागबगीचा होता. घरातन फलासारखी एक सदंर मलगी ु ू ु ु ु
हसत हसत बाहेर आली. ितला पहाताच मोठा भाऊ �हणाला, "या मलीबरोबर ु
माझे ल�न झाले असते व सोबतच मा�या जवळ अनेक गाई-बैल असते, तर 
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�या घरी जाऊन, मली�या बापाला भेटन �हाता� याने ते आप�या दस� या ु ू ु
द�क-प�ाचे ल�न जोडले. ल�न दखेील झाले. �यानंतर तो �हातारा मलास ु ु
�हणाला "बाबा, आता त सखाने रहा, पण स�याला कधीही िवस� नकोस.”ू ु

ते�हा �या मलीला मागणी घाल�यासाठी ते ित�या घरी गेले. ल�न जळले. ु ु
ल�न झा�यावर मोठा भाऊ �या घराचा मालक झाला व ितथे राह� लागला. मग 
�हातारा व दोन मले पढे िनघाली. पढे �यांना एक घर, घराशेजारी पाणच�क� ु ु ु
आिण एक तळे िदसले. �या घराशेजारी एक सदंर मलगी काम करीत होती. ती ु ु
आपले ��येक काम अगदी उ�म रीतीने पार पाडीत होती. मधला भाऊ मलीला ु
पाह�न �हणाला- "जर माझे ल�न अशा मलीशी झाले असते, पाण-च�क� आिण ु
तळे दखेील मा�या जवळ असते, तर मी माझे जीवन खप आनंदाने घालिवले ू
असते.”

िकती चांगले झाले असते.” ते�हा �हातारा �हणाला- "चला,ितला मागणी घाल. ू
तला सोबतच गाई-बैल दखेील िमळतील. सखाने राहा, पण एक गो� ल�ात ठेव ु ु
क�, स�य कधीही िवस� नकोस.”

�हातारा �हणाला - "बर ेबाबा, जशी तझी इ�छा आहे तसेच होईल.”ु

मग �हातारा आिण सवा�त लहान द�क प� पढे जाऊ लागले. चालता ु ु
चालता वाटेत �यांना एक पडक� झोपडी िदसली. �या झोपडीतन एक मलगी ू ु
बाहेर आली. ती इतक� सदंर होती क�, जसा काही गगनातला एखादा ु
चमकणारा तारा! पण ती गरीब होती. ित�या अगंावरील व�ांना अनेक िठगळे 
लागलेली होती. ते�हा �या लहान द�क प�ाने �हटले - "जर माझे ल�न या ु
मलीबरोबर झाले तर आ�ही खप काम क�. मग आ�हाला भाकरीसाठी ु ू
भटकावे लागणार नाही. भाकरीची कमी पडणार नाही. आ�ही गरीबांना दखेील 
िवस� शकणार नाही. �वतः आपले पोट भ� व �यांनाही दवे.”ू

�हातारा धम�िपता �हणाला-"बर ेबाबा, जे �हणशील ते होईल. पण हे बघ, 
स�याला कधीही िवस� नकोस.” �हाता� याने �याचे ल�न �या मलीबरोबर ु
क�न िदले व तो मग एकटाच जगा�या या�ेला िनघाला.
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मोठया मलाजवळ असलेली सपं�ी पाह�न �हातारा थ�कच झाला. घर, ् ु
वाळले�या गवताची मोठी गजंी, गर-ेढोर,े मालाने भरलेली अनेक दकाने व फार ु ु
मोठी नगदी र�कम. पण �याने िभका� यास भीक द�ेयास नकार िदला.

�हातारा ितथन िनघन गेला व काही दर जाऊन थांबला, �याने मोठया ्ू ू ू
मला�या सपंण� मालम�ेकडे एक ��ी टाकली ते�हा पहाता पहाताच �या सव� ु ू
मालम�ेला आग लागली.

ित�ही भाऊ आपाप�या घरी आनंदाने जीवन जग लागले. मोठया भावाने ्ू
इतके पैसे जमिवले क�, �याने आप�यासाठी अनेक घर ंतयार करवन घेतलीत. ू
�याला केवळ �पये जमा कर�याचा छंद लागला होता. तो गरीबांना मदत 
कर�याचे िवस�न गेला. तो खप लोभी झाला होता. मध�या भावाने दखेील खप ू ू
धन कमिवले होते. �या�याकडे अनेक नोकर काम करीत होते, आिण तो 
आरामात पलंगावर पडन रहात होता. खप खात-िपत असे व आप�या कामाची ू ू
दखेरखेदखेील चांग�यारीतीने करीत असे. लहान भावाजवळ धन जमले नाही. 
जे काही �या�यापाशी उरत होते ते तो दस� यास दवेन टाक�त होता. ‘हातावर ूु
आणणे व त�यावरचे खाणे‘ अशी �याची ि�थती होती. 

एके िदवशी तो �हातारा िफरत िफरत �या बाजला गेला. �याने िवचार केला, ू
आपले द�क प� कसे रहातात ते पाह�न �यावे. ते मी सांिगतले�या सदंर ु ु
िशकवणीला िवसरलेत तर नाहीना? गरीब िभका� या�या वेषात तो �थम मोठया ्
मला�या घरी गेला. ते�हा �याने पािहले क�, �याचा मोठा मलगा आप�या ु ु
घरा�या अगंणात शतपावली करतो आहे. �हाता� याने आप�या शरीराला 
जिमनीपय�त वाकवन �हटले-"महाराज, आपली दया होईल तर थोडीशी िभ�ा ू
िमळेल?” 

�हाता� याचे श�द ऐकताच अपश�दाबरोबरच हे वा�य �याला ऐकायला 
िमळाले - "त तर अजन इतका �हातारा झाला नाहीस. जर िवचार केलास तर ू ू
�वतः कमाई क� शकतोस व आपली प�रि�थती सधा� शकतोस.”ु

मग �हातारा मध�या मलाजवळ गेला. तेथे �याला िदसन आले क�, ु ू
पाणच�क� आहे, तळे आहे आिण �याचे घर अ�नधा�याने भरपर भरलेले आहे. ू
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 �यानंतर �हातारा लहान मलाकडे गेला. �याने पािहले क�, तो अ�यतं ु
ग�रबीत आपले जीवन घालिवत आहे. एक लहानसे घर आहे. पण �व�छ आहे. 
ितथे जाताच �हाता� याचे कपडे जने झाले व फाटले. �हातारा �हणाला ु
‘ई�रा�या नावावर मला दखेील भाकरीचा एक तकडा दवेन टाक.'ु ू

ितथेही डोके जिमनीवर वाकवन �हातारा �हणाला - "हे, भ�या माणसा, मला ू
थोडेसे पीठ द,े मी एक गरीब माणस आहे. मा�याजवळ खा�यास काहीच नाही.”ू

"मला खेद वाटतो, मी मा�यासाठी दखेील आतापय�त पीठ दळन आणले ू
नाही. त�यासारखे िकती तरी लोक इकडे येतात, कणा कणाला पीठ दऊे ?” - ु ु ु
मलगा �हणाला. �हातारा ितथन िनघाला; पण जा�त दर न जाता �याने �या�या ु ू ू
सव� मालम�ांकडे एक ��ी टाकली. पहाता-पहाताच �या�या घरातन आिण ू
च�क�तन अ�नी�या �वाळा िनघ लाग�यात; व थोडयाच वेळात सव� काही ्ू ू
जळन राख झाले.ू

लहान मलगा �हणाला - "बाबा, त�ही घरात या ! इथे आपण पोटभर जेवण ु ु
करा आिण थोडेसे सोबत घेऊन जा.”

केवढे हे सकंट, केवढे हे दःख ?-मालक�ण �हणाली- ‘तर काय या�यासाठी ु
कोणतेच औषध नाही ?’

�हातारा घरात गेला. ते�हा �याची जनी व फाटलेली जीण� व� ंपाह�न घर ु
मालक�ण दःखी झाली. ितने एका खोलीत जाऊन एक पायजमा आिण एक ु
सदरा �हाता� यास आणन िदला. जे�हा �हातारा सदरा घाल लागला ते�हा ू ू
मालिकणीने पािहले क�, �या�या छातीवर एक जखम आहे. दोघांनीही 
�हाता� यास टेबलाजवळ बसवन खप जेवण िदले. जेवण झा�यावर लहान ू ू
मलाने िवचारले- ‘बाबा, ही तम�या छातीवर एवढी मोठी जखम कशी झाली ?’ु ु

�हातारा �हणाला-‘ही एक एवढी भयकंर जखम आहे क�, थोडयाच ्
तासां�या आत मला मरावे लागेल. मला केवळ आता एकच िदवस िजवतं 
रहावयाचे आहे. 

"तसे तर एक औषध आहे व ��येक �य� ती ते दवे शकते; पण दईेल कोण ?” ू
�हातारा �हणाला.
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सोिवएत सघंातील लोककथा)

दोघांनीही मलांना घरा�या बाहेर काढले व �वतः बाहेर िनघाले. आप�या ु
घराला सोडताना घर मालकास भयकंर दःख झाले. परतं �यामळे �हाता� या ु ुु
माणसािवषयी �यां�या मनात आणखी ��ा िनमा�ण झाली. घर मालकाने 
आप�या घराला आग लावली. पाहता-पाहता ते सव� घर जळाले. ितथे काहीच 
उरले नाही. पण आ�य� घडले. �या िठकाणी एकाएक� एक सदंर घर बनन तयार ु ू
झाले. समोरच �हातारा हसत उभा होता. तो �हणाला - "मी तझी परी�ा घेतली ु
होती. मी पािहले क� ित�ही भावांमधन तच केवळ स�याला सोडले नाहीस. ू ू
आता त आपले जीवन सख-शांतीने घालव.”ू ु

(वा. रा. गाणार : रब (मळ लेखक : प. अ. बाराि�नकोव), ू

"बस , ते�हा सव� मलांना घरा�या बाहेर काढले पािहजे.”ु

�हातारा �हणाला - "औषध आहे, जर कोणताही मालक आप�या घराला 
�वतः आग लावेल आिण जे�हा सव� सामान जळन राखल होईल, ते�हा �या ू
राखेचा लेप लाव�यानंतर माझी जमखम चांगली होऊ शकते. पण या जगात 
असा कणी माणस िमळेल काय क� जो हे सव� करले ?”ु ू

�यावर शेतकरी �हणाला -"का दणेार नाही, कदािचत मीच दऊेन टाकेन ! 
सांगा पाह�, ते कोणते औषध आहे ?”

�हाता� या�या त�डन िनघालेले हे वा�य ऐकन लहान मलाने आप�या ू ू ु
बापाला ओळखले. तो �याला भेट�यासाठी धावत गेला. पण तोपय�त �हातारा 
अतंधा�न पावला होता.

हे ऐकताच लहान मलगा फार िचतेंत पडला. तो खप वेळेपय�त िवचार क� ु ू
लागला. आिण नंतर आप�या प�नीस �हणाला - ‘सौभा�यवती ! या िवषयी तझी ु
काय इ�छा आहे. ?” ती �हणाली - "आपण घर तर प�हा दखेील बांधन घेव ु ू ू
शकतो, परतं हा स�जन प�ष मरण पावला तर प�हा याला पनज��म िमळणार ु ु ु ु
नाही.”
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8.35 maUKaQ maulagaa8.35 maUKaQ maulagaa

एके काळी एक �हातारी बाई राहात होती. ितला एक मलगा होता. तो अ�यतं ु
मख� होता. जण काही तो �या मख� राजा�या रा�यातन आला होता. तो राजा ू ू ू ू
इतका मख� होता क� �या�या रा�यात भाजीचा एक जडगा आिण लो�याचा एक ू ु
गोळा सार�याच िकंमतीला िमळत होता.

परतं घराकडे येताना वाटेत �या मलाचा मख�पणा वर उफाळन आला. ु ु ू ू
गावातील लोकांनी फळझाडे लािवली होती. �यां�या फां�ा तो सपासप तोड ू
लागला. �यामळे सगळीकडे हाहाःकार उडाला. �याने पपई आिण केळीची ु
झोडेस�ा तोडन टाकली. शेवटी एकदाचा तो घरी आला.ु ू

एके िदवशी �या गरीब बाईने �या मलाला बाजारात एक क� हाड ु ु
आण�यासाठी पाठिवले. तो मख� होता खरा, तरीपण एका लोहारा�या दकानात ू ु
जाऊन �याने एक क� हाड िवकत घेतली.ु

घरा�या कंपणात �या�या आईची म�ढर ेचरत होती. �या मख� माणसाला ु ू
आपाला परा�म आप�या गरीब िबचा� या आईला दाखिव�याची इ�छा झाली. 
�याने ती आपली धारदार क� हाड आईला दाखिवली आिण तो मोठयाने ्ु
ओरडन ितला �हणाला,ू

‘आई ! आई ! बघ. िकती छानदार क� हाड मी त�यासाठी आणलीय.'ु ु

8.35 maUKaQ maulagaa
(मॉ�रशसची लोककथा)

असे �हणन �याने आपली क� हाड जवळच एक कोक� चरत होते �या�या ू ु
नाजक मानेवर हाणली. �या कोकराचे डोके तटन उडाले. एवढे मोठे आपले ू ु ू
नकसान ती गरीब िबचारी बाई सहन क� शकत न�हती. ती भयकंर रागावली. ु
रागारागाने ती �याला िश�या घाल लागली. �याला चांगले धोपट�यासाठी ू
�या�या पाठीमागे धाव लागली. परतं तो मलगा चपळ होता. धावत धावत �या ू ु ु
वेळी तो दर अर�यात िनघन गेला.ूू
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पढे एके िदवशी �या गरीब बाईला काही थोडया सयांची गरज लागली. ्ु ु
बाजारातन सया आण�यासाठी आप�या मलाला पाठवताना ितने �याला काही ू ु ु
कडक सचना िद�या. ती �हणाली, ‘क� हाडीच ंकाय केलेस ते तला ठाऊक ू ु ु
आहे? यावेळी तरी मा�या सया हरवन येऊ नकोस.’ु ू

�या दद�वी बाईचा आप�या मनावरचा ताबा सटला. �याचा तो मख�पणा ु ूु
पाह�न ती जोराने ओरडली, ‘अर ेबदमाषा ! �या सया �या गवता�या ग�यात ु
टाक�याऐवजी त�या टोपीत का खपस�या नाहीस ? यावेळी स�ा त माझा ु ु ु ू
पैसा पा�यात फेकलास.'

तो मलगा ताबडतोब शहरात िनघन गेला. �याने एका दकानात जाऊन ु ू ु

तो मख� मलगा आनंदाने �हणाला, ‘त काही एक काळजी क� नकोस, आई. ू ु ू
�या सरि�त आहेत. मी घराकडे परत येत होतो ते�हा वाटेत मला एक गाडीवान ु
भेटला. �याची बैलगाडी गवताने भरलेली होती. �याचा फायदा मी घेतला आिण 
�या सग�या सया �या गाडीतील गवता�या ग�यांवर पस�न टाक�या.’ु

हा �कार घड�यानंतर काही िदवसांनी �या �हाता� या बाईने �याला 
बाजारात थोडे लोणी आण�यासाठी पाठिवले. पनः ितने �याला ताक�द िदली व ु
�हटले, ‘त मा�या सया कसा घालवन बसलास ते आठव. यावेळी तरी माझे ू ु ू
लोणी खराब क� नकोस.’

�यानंतर काही िदवसांनी जे�हा ितचा राग शांत झाला ते�हा ती 
�या�याबरोबर �या क� हाडीब�ल बोलतांना �हणाली, ु

‘त जर ती धारदार क� हाड गवता�या बैलगाडीतन आणली असतीस तर त ू ु ू ू
माझे आिण गावक� यांचे एवढे मोठे नकसान केले नसतेस. परतं आता यापढे ु ु ु
काळजी घे.’ ते ऐकन तो मख� मलगा ओ�सबो�सी रडला. मग �याने आईची ू ू ु
�मा मािगतली.

तो मख� मलगा ताबडतोब शहरात गेला. अव�या काही तासातच तो पनः घरी ू ु ु
आला. परतं �या�याजवळ सया न�ह�या. आ�य�चिकत होऊन �या�या आईने ु ु
�याला िवचारले, ‘अ�छा, मा�या सया कठे आहेत ?’ु ु
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लोणी िवकत घेतले. ते �याने आप�या टोपीवर ठेवले. मग तो घरी यायला 
िनघाला. परतं ते उ�हा�याचे िदवस होते. आकाशात सय� �खरतेने तळपत ु ू
होता. �यामळे ते लोणी िवतळले आिण �या�या त�डाव�न वाह� लागले. �याचे ु
कपडे लो�याने बरबटन गेले. तो घरी परत आला ते�हा डब�यात लोळणा� या ू
एखा�ा डकरासारखा तो िदसत होता.ु

असे �हणन तो शहराकडे िनघाला. �या शहरात �याला एक आचारी भेटला. ू
तो क�बडी कठे िमळेल का पहात होता. �या आचा� याने �या मलाला �या ु ु
क�बडीची िकंमत िवचारली. तो मख� मलगा उलट �याला �हणाला,ू ु

यावेळी मा� �याला पाह�न ती दद�वी आई �या�या मख�पणाला दोष दऊे ूु
लागली. ती �हणाली, ‘अर ेपरमे�राने कशाला तला या जगात पाठिवले आहे? ु
मा�या नजरसेमो�न दर हो, मखा�. तझा या जगात काडीचाही उपयोग नाही.ू ुू

आचा� याने ती क�बडी आप�या हातात घेतली. ितचे वजन हातात�या 
हातात क�न तो अदंाजाने �याला �हणाला,‘ मी ितला पाच �पये दईेन.'

एक मिहना झाला. �या गरीब बाईला पैशाची गरज लागली. ित�याकडे काही 
क�बडया हो�या. �यातील काही िवकाय�या असे ितने ठरिवले. परतं �या ् ु
बाजारात नेऊन िवकायला ित�याजवळ कणी माणस न�हता. ितने पनः ु ू ु
आप�या मलाला बोलािवले. �या�याकडे एक क�बडी दऊेन ती �याला ु
�हणाली, ‘यावेळी तरी नीट ऐकन घे. शहाणा हो. िग� हाईकाने पिहली िकंमत ू
सांिगतली तर �या िकंमतीला �याला त क�बडी दऊे नकोस. तो दसरी िकंमत ू ु
सांगेपय�त वाट पाहात रहा.’

‘तच �वतः मला ितची िकंमत सांग.'ू

‘ही ितची तझी पिहली िकंमत झाली. मला तझी दसरी िकंमत सांग.'- तो मख� ु ु ूु
मलगा �हणाला. �या आचा� याला वाटले आपण या मलाची गमंत करावी. �हणन ु ु ू

ती क�बडी आप�या हातात घेऊन तो मख� मलगा �हणाला, ‘अथा�तच आई, ू ु
िग� हाईक दसरी िकंमत सांगेपय�त मी वाट पाहीन. तला काय वाटते मी इतका ुु
मख� आहे �हणन ? तझा उपदशे ऐकणार नाही अस ंतला वाटते?’ू ू ु ु
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‘बाबा त�ही �वतः या भानगडीत पड नका. मला तो �यवहार पाह� �ा. अशा ु ू

असे �हणन तो मख� मलगा तो बकरा घेऊन दर िनघन गेला. शहरात �याला ू ू ु ूू
एक खाटीक भेटला. �याने �याला �या बक� यासाठी सोळा �पये दऊे केले. तो 
मख� मलगा �याला �हणाला, ‘या िकंमतीला हा बकरा िवकणे अश�य. त तझी ू ु ू ु
िकंमत वाढिवली पािहजेस.'

�या खाटकाबरोबर �याचा मलगा होता. �याला �या मलाचा मख�पणा ठाऊक ु ु ू
होता. �हणन �याने आप�या बापाला बाजला नेले आिण �या�या कानात ू ू
�हटले,

‘होय आई ! मला त काय सांिगतलंस ते नीट समजलंय.'ू

तो मख� मलगा पनः घरी आला. आईला दोन �पये दतेांना आपण ू ु ु
शहाणपणाने कसा �यवहार केला हे तो मोठया आवेगाने ितला सांग लागला. ् ू
�याने केलेला हा गैर�यवहार पाह�न �या दद�वी बाईने आप�या कपाळाला हात ु
लावला. ती भयकंर सतंापली. ितने �याला पकड�याचा आिण झोडप�याचा 
�य�न केला. परतं यावेळीस�ा तो ित�या हातातन िनसटन दर अर�यात पळन ु ु ू ू ूू
गेला.

तो �याला �हणाला, ‘मी तला ितचे दोन �पये दईेन.’ु
‘मग घे तर ती क�बडी. मी फ� दस� या िकंमतीला िवकतो.’ु
आचारी ते ऐकन थ�क झाला. पण �याचेळी �याला खप आनंदही झाला. ू ू

�याने दोन �पये िदले आिण ती क�बडी घेऊन तो िनघन गेला.ू

असेच काही मिहने िनघन गेले. �या �हाता� या बाईला पनः पैशांची गरज ू ु
लागली. यावेळी ितने �या मख� मलाकडे एक बकरा िवकायला िदला. तो ू ु
िवकताना पैशांचा �यवहार कसा करायचा ते खप क� घेऊन ितने �याला ू
समजावन सांिगतले. ती �याला �हणाली, ‘त क�बडी िवकलीस तसा बकरा िवक ू ू ू
नकोस. काही लोक जे�हा तला बक� याची िकंमत सांगतील तर �याना ती िकंमत ु
पनः पनः वाढवीत राह� द.े ती इतक� वाढव द ेक� ती िकंमत सवा�त अगदी ु ु ू
जा�तीत जा�त होईल. �यानंतर त तो बकरा िवकन टाक.'ू ू
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(�. �ी. ने�रकर : मॉ�रशस�या लोककथा)

आप�या मलाने केलेला �यवहार पाह�न �या खाटकाला आनंद झाला.�याने ु
�या मख� मलाला पाच �पये िदले आिण तो बकरा घेतला. अशारीतीने �या ू ु
मलाने पनः मख�पणा केला होता. नंतर तो घरी आला. आईला �याने पैसे िदले. ु ु ू
ते पैसे पाह�न ती गरीब िबचारी आई आ�य�चिकत झाली. �याने �यवहार कसा 
काय केला हे ितने �याला िवचारले. �याला कोणती दसरी पळवाट न�हतही. ु
�याने ितला सगळी कहाणी सांिगतली.

यावेळी मा� ती दद�वी आई एवढे मोठे �चडं नकसान सहन क� शकली ुु
नाही. ती �� झाली. ितने हातात एक झाड घेतला आिण �या�या अगंावर ती ु ू
धाऊन गेली. ितने �याला �या झाडनं झोड झोड झोडपलं. �या मख� मला�या ू ू ु
पाठीवर, डो�यावर, पोटात ती तडा�यामागन तडाखे दते होती. मग आपला ू
जीव वाचिव�यासाठी तो आप�या आई�या घरातन दर दर पळन गेला.ू ूू ू

माणसाबरोबर कसा �यवहार करावा ते मला माहीत आहे. ‘
�या खाटकाने आप�या मलाला तसे क� िदले. ितथे जवळच एक िशडी ु

होती. �या खाटका�या मलाने ती िभतंीला लावली. मग तो �या िशडी�या ु
पिह�या पायरीवर चढला. आिण मोठयाने ओरडला, ‘पधंरा.’ अशा रीतीने तो ्
एका पायरीमागन एक पायरी चढत रािहला. ��येक वेळी तो ओरडत होता ू
‘चौदा, तेरा, बारा‘ असा उतर�या भाजणीत तो ओरडत होता. शेवटी तो �या 
िशडी�या अगदी शेवट�या पायरीवर जाऊन उभा रािहला. ितथन तो खाली ू
ओरडला, ‘हे बघ. आता यापढे मला िकंमत वाढिवता येणार नाही. मी तला �या ु ु
बक� याचे पाच �पये दईेन. तझे काय �हणणे आहे ?’ु

�यावर तो मख� मलगा �हणाला, ‘�या अथ� आणखी वर जायला एखादी ू ु
पायरी नाही तर मग मी तरी काय क� ? त हा बकरा घे आिण मला पाच �पये द.े’ ू
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8.36 spaaoaQksa8.36 spaaoaQksa

�पाटा�कस �वातं�याचा भो�ा होता. माणस हा माणस �हणन सव� ���नी ू ू ू
�वतं� हवा, असे �याला वाटे. जेवढया ितडक�ने तो गलामिगरीचा ितर�कार ् ु
करीत असे, तेवढयाच िज�हा�याने तो �वातं�यावर �ेम करीत असे. गलामीचे ् ु
साखळदडं हातापायात खळखळत असताना दखेील �पाटा�कस �व�ने पाही 
ती म�, �वतं� मानवाची. तो अितशय दयाळ मन�य तर होताच, पण जगातील ु ू ु

�पाटा�कस हा होता एक गलाम ! केवळ पेशाने, ध�ंाने न�हे तर आता ु
परपंरनेेही तो गलाम बनलेला होता. �हणजे असे क�, �याचे ज�मदाते वडील ु
गलामच होते आिण �या�या विडलांचे वडीलदखेील एक गलामच होते. तीन ु ु
िपढयां�या गलामीचा वारसाच जण �पाटा�कस�या वाटयाला आलेला होता.् ्ु ू

8.36 spaaoaQksa
(इटलीची लोककथा)

�या�यासह तीनही िपढया रोमन लोकां�या पदरी गलाम �हणन नांद�या ् ु ू
आिण वाढ�या. �या ज�या काळी इटली दशेात गलामीची प�त �ढ होती. ु ु
माणस ंगलाम �हणन भर बाजारात िवकली जात असत आिण माणसचं �यांना ु ू
िवकत घेत असत. गायी-बैल-घोडे-शे�या-म�ढया या पश�ंमाणेच चाल�या ् ू
बोल�या माणसांचीही बाजारात खरदेी िव�� चाले !

माणसक�ला काळा कलंक लावणारी ही �ढी रोमसार�या त�कालीन ु
नावाजले�या व पढारले�या सा�ा�यातही चाले. ख� रोम नगरीत दरदर�या ु ु ू ू
िठकाणांह�न गलामांचे तांडे�या तांडे िव��साठी आणले जात असत आिण ु
�यां�या खरदेी-िव��चे �यवहार राजरोसपणे चालत असत. या ��ीने रोम नगरी 
ही गलाम �सत करणारीच एक मोठी नगरी होती, असे �हट�यास वावगे ठरणार ु ृ
नाही. �पाटा�कस हा गलाम होता हे खर,े पण तो एक भला माणस होता हे �याह�न ु ू
खर े! �पाटा�कसला गलामिगरीिवषयी भयकंर चीड होती, ितर�कार होता. दःख ु ु
आिण घणा होती.ृ
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सव� मानव पण�पणे �वतं� असन एकमेकांशी अ�यतं सलो�याने वागत आहेत, ू ू
�ेमाने बोलत आहेत आिण बधं�वाने नांदत आहेत अशा मंगल आकां�ा उराशी ु
बाळगन असे. आिण तो �व�नाळ इसम ही न�हता. तर मोठा शर, परा�मी ू ू ू
लढव�या आिण उ�क� नेताही होता.ृ

�पाटा�कसने आप�या अगं�या कशल नेत�वाने आिण काया��या आ�यिंतक ु ृ
तळमळीने फार मोठी ’गलामांची सेना’ �या काळात सघंिटत केली होती. या ु
गलामां�या सेनेत समार ेपचेंचाळीस हजार गलाम सामील झाले होते ! आप�या ु ु ु
�र,म�तवाल ध�यािव�� खालची पापणीदखेील वर कर�याची िहमंत �या ू
काळी िबचा� या गलामांना न�हती, �या काळात �याच ध�यािव�� व ��य� ु
रोमन स�ाटांिव�� दडं थोपटन समरांगणात उभे ठाक�याची ताकद एकटया ू
�पाटा�कसनेच �यांना िदली होती आिण या अभतपव� कामिगरीमळेच आज ू ू ु
इतका काळ उलटला असला तरी मानवी �वातं�यासाठी लढणा� या 
लढव�यां�या मािलकेत �पाटा�कसचे नाव अ��माने घेतले जात आहे.

िबचार े गलाम �ीमंतां�या पदरी जनावरांसारखे राबत असत. �यांना ु
घरातील आिण शेतातील कामे करावी लागत असत. शेतावर तर �यांना 
बैला�माणे नांगरासदखेील जपं�यात येई. उ�हाता�हात शेत नांगरावे लागे ु
आिण बैलां�माणेच पाठीवर आसडाचे फटके बसत, तेही मकाटयाने खावे ्ु ु
लागत. काही जणांना गाडयांनाही जपंले जाई. चार चार, सहा सहा माणसे ् ु
बसले�या गाडया, टांगे ओढीत धावावे लागे.्

आिण सग�यात भयकंर क�ाचे दःखाचे काम असे खाणीतले. चांदी-ु
सो�या�या व तांबे िशशा�या खाणीत गलामांनाच काम करावे लागे. ब� याच ु
खाणी रोमन सा�ा�या�या अिधप�याखालीच हो�या.

अशाच खाण�पैक� नबीन वाळवटंातील सो�याची खाण एक भयकंर ू
�ासदायक खाण होती. या िठकाणचे उ�णतामान जगात�या अ�य कोण�याही 
िठकाणापे�ा अिधकच भरले इतके भयकंर होते. या खाणीत काम करणे �हणजे 
म�य�या दाढेत वावरणेच होय. परतं एके िदवशी �पाटा�कसवरच ही पाळी ृ ुू
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खाणीतले जीव गदम�न टाकणार.े काम क�न क�न गलाम हैराण होत ु ु
असत. एकदा रा�ी खाणीतले काम सपंवन �पाटा�कस वर आला असतानास�ा ू ु
केवळ एक सेकंदभरच िवसावला �हणन �या�या पहारके� याने �याला चाबकाने ू
फोडन काढले. रा�ी अपरा�ी �याला असे मा�न कठे तरी अधंा� या गोठयात ्ू ु
िकंवा छपरात टाक�त असत. आिण सकाळ झाली क� प�हा कामाला जपंीत ु ु
असत.

आली. �ॅस �ा �या�या गावाह�न �याला हातकडया घालनच नबीनला आणले. ् ू ू
�या�याबरोबर आणखीही काही गलाम होतेच. �पाटा�कस या�या मानेभोवती ु
क�याला बांधतात तसा, पण लोखंडाचा एक प�ा घातलेला होता. �याला ु
साखळी बांधलेली होती आिण ितचे दसर ेटोक �या�यावर पहारा करणा� या ु
पाहरके� या�या हातात असे.

असे िक�येक मिहने चालले होते. मग एकदा �यां�यापैक� जे अिधक सश� 
गलाम होते �यांना बाजला काढ�यात आले. खर े तर ते सगळेच दणकट ु ू
शरीरय�ीचे होते. �हणन तर �यांना या खाणीत कामाला आणले होते. पण ू
�यां�यातनही बळकट गलामांची िनवड कर�यात आली होती. नबीनह�न �यांना ू ु ू
कैपआला ने�यात येणार होते- �लॅिडएटरचे िश�ण द�ेयासाठी. �लॅिडएटर ू
�हणजे ��ंय� खेळणारा गलाम.ु ु

इटली दशेात हजारो गलामांची िव�� होत असे. मो�ा बाजार भरत असे ु
आिण �या बाजारात अितशय कमी िकंमतीत गलामांना िवकले जात असे. ही ु
िकंमत इतक� कमी असे क�, घोडयांचीही िकंमत �या गलामांपे�ा िकतीतरी ् ु
पट�नी अिधक असे. रोमन लोक �यांना वागवीतही तसेच. जनावरांपे�ा हल�या 
दजा�ने. ��ंय� खेळणारा गलाम �हणजे �यां�या��ीने करमणक�चा एक �ाणी, ु ु ु
मनोरजंनाचे एक साधन आिण �वतः�या करमणक�साठीच ते अशा ु
�लॅिडएटस�ना िवकत घेऊन पाळीत असत.

एखा�ा मैदानात एक �रगंण तयार कर�यात येई. �या �रगंणात दोन 
�लॅिडएटस� एकमेकांशी पश�ंमाणे झजं�यासाठी सोडले जात. �रगंणा�या ू ु
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सभोवती धिनक मंडळी ख�या� टाकन गमंत पाहायला बसत. �रगंणात ु ू
उतरले�या यो�ांवर , कोण कोण मारणार यािवषयी तक� िवतक�  क�न, हे बघे 
लोक आपसात पैजाही लावीत असत. रसे�या घोडयावर जसे पैसे लावतात ्
तसेच.

हे �लॅिडएटस� एकमेकांशी झजंत ते काही एकमेकांचा एकमेकांवर राग, सतंाप ु
िकंवा वैर �हणन न�हे, तर �यांचे र�क �यांना अशा �कार ेझजंायला स�� ू ु
क�न भाग पाडीत असत आिण जर एखा�ा �लॅिडएटर गलामाने आप�या ु
र�काचे ऐकले नाही, िकंवा झजंीत भाग �यायचे नाकारले, तर दस� या ु ु
�लॅिडएटरकडन तशाच �कार�या स��ने �याला जबर जखमी कर�यात येत ू
असे; �याचे हातपाय तोड�यात येत असत, इतकेच न�हे तर कधी कधी �याला 
ठार दखेील मार�यात येत असे.

या झजंी�या वेळी लढणा� या गलामां�या हाती कधी लखलख�या तलवारी ु ु
िद�या जात तर कधी प�लेदार कटयारी िद�या जात. कधी खंजीर, सरी, ् ु
फरशी तर कधी भालेदखेील िदले जात. कधी ि�शळ घेऊनही �यांना लढावे ू
लागे. आिण भयकंर श�ा�े चालवायची कणावर तर आप�याच सहका� यांवर, ु
आप�याच िम�ांवर ! कशासाठी ? तर धिनकां�या करमणक�साठी ! नाहीतर ु
म�य ठेवलेलाच ! असे हे भयकंर जीवन गलामां�या वाटयाला येई. ृ ु ्ू
�पाटा�कसला याची चीड, घणा वाटे.ृ

�रगंणा�या कडेला बसलेले बघे आनंदाने बेहोष होऊन ओरडत, िकंचाळत 
असत. �लॅिडएटस�ना एकमेकांना मार�यासाठी उ�ेजन दते असत. �या ब�या 
मंडळीत बायकांचा भरणा िवशेष असे; �याही अशा �कार�या आरडाओरडीत 
सामील होत असत. जे िवशेष �ीमंत असत �यां�यासाठी खास कोच ठेवलेले 
असत. ते मऊ मऊ गादी�या कोचावर बसन, सवािसक अ�र ेकपडयांवर ्ू ु
िशपंडन येत असत. आिण बस�या बस�या िमठाईचे बकाणे भ�न, दा�चे ू
�यालेही �रकामे करत असत. समोर �रगंणात झजंणार े गलाम मा� ती�ण ु ु
श�ा�ां�या घावाने र�बबंाळ झालेले असत. �यां�या वाह�या जखमा आिण 
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र�ाची उडती कारजंी पाह�यात �ा गलहौशी मंडळ�ना अितशय मौज वाटे. ु
कधी कधी काय होई क�, दोन गलामांची ही झजं िदवस िन िदवस आिण ु ु

आठवडे�या आठवडेदखेील चाले. अखेरीस जखमी गलामांचे काय करायचे ु
याचा िनण�य ही गलहौशी बघी मंडळी करीत असत. िवजयी यो�ा गद�कडे ु
पाहत उभा राही. गद�ने जर हात वर क�न आिण अगंठा खाली वळवन इशारा ू
केला तर िवजयी यो�ा जखमी यो�याचा ितथ�या ितथेच िनकाल लावन ू
टाक�त असे. पण �विचत असेही घडे क�, जर गद�ची लहर िफरली आिण जर 
ती िवशेष अनकल असली, तर जखमी यो�याला बाजला घेऊन मलमप�ी ु ू ू
करावी असावी कौल ती दईे.

�पाटा�कसची िनवड अशा झजंणा� या यो�ांसाठीच झालेली होती. �याला ु
आिण �या�या बरोबरी�या सहका� यांना आता पोटभर खायला-�यायला िमळे. 
याचा अथ� रोमन लोक एकाएक� दयाळ बनले होते, असा नाही, तर ��ंय�ाची ू ु
रगंत वाढ�यासाठी �ा लढव�यांना ध�प� बनिवणे अग�याचे असे. बळी ु
�ावया�या बोकडाला िकंवा रडेयाला नाही का आधी भरपर खाऊ-िपऊ ् ू
घालन म�त बनवीत ! तीच गत �ा गलामांची.ू ु

*
गलामां�या या टोळीत जसे सव� दशेांतले गलाम होते, तसेच वणा�ने काळे-ु ु

गोरदेखेील होते. पण �यांचे पहारकेरी मा� अ�यतं �र आिण पाषाण�दयी होते. ू
एकमेकांना ठार करायला ते स��ने भाग पाडीत असत. �यामळे सगळेच िबचार ेु
अितशय दःखी होते.ु

�पाटा�कस या दःखातन कशी सटका क�न घेता येईल, याचाच सारखा ू ुु
िवचार करीत असे. तो गलाम असला तरी वागणक�ने स�य होता. ह�शार होता. ु ु
तो त�ण होता, तरी सव� गलाम �याची �शसंा करीत असत. �पाटा�कसने, ु
केवळ �वतःचीच न�हे तर सग�यांचीच सटका कशी करता येईल या ��ीने ु
िवचार व �य�न चालिवले. तो एक गलामाजवळ बोलला, तो दस� याजवळ, ु ु
दसरा ितस� याजवळ अशी कारवाई स� झाली. �वातं�याची िठणगी पडलेली ुु
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आिण एक िदवस उगवला. �यां�या टोळीतील एकाने आप�या 
पहारके� यांची आ�ा अ�हेरली होती. आप�या झजंीत�या सहका� याला ठार ु
मार�यास नकार िदला होता. पाहरके� याने �या�यावर स�� केली, �याला 
धाकदपटशा दाखिवला, छळ आरभंला; पण हे �कार आता सवा�नाच अस� 
झाले होते. सवा�नीच िवचार केला आिण सवा�नी िमळनच पहारके� यांवर ह�ला ू
चढिवला. तशी �या त�ंगात एकच गडबड उडाली. ग�धळ माजला. �ा ु
अनपेि�त ह��यान पाहरकेरी भेद�न जीव घेऊन पळाले.

होती. आता वेळ येताच भडका उडणार होता. ��येक गलाम आप�या म���या ु ु
क�पनेने भा�न गेला होता आिण �ा कराल त�ंगातन िनसट�या�या सधंीची ु ू
वाट पाहत होता.

गलामांनी ितथली सगळी श�ा�े गोळा केली आिण �पाटा�कस�या ु
नेत�वाखाली तो त�ंग फोडन ते सारजेण बाहेर पडले.ृ ु ू

झजं खेळणा� या गलामांजवळ व�ततः ह�यार-ेपा�यार ेन�हती. उलट रोमन ु ु ु
सो�जस� श�स�ज होते. ते�हा �यां�याशी सरळ सरळ मकाबला दणेे कठीणच ु
होते. �हणन मग �यांनी य�� केली. एका मोठया वत�ळाकारात ते सार ेजगंलात ्ू ु ु
पांगले. रोमन सैिनकांनाच �यांनी चोहोबाजनंी वेढले आिण मोठमोठया ू
दगडगोटयांचा वषा�व सैिनकांवर स� केला. सैिनकांनीही स�वातीस आप�या ् ु ु
हातातले ती�ण भाले गलामां�या रोखाने फेकले . पण नंतर मा� �यांचे काही ु
चालेना. िभरिभरत येणार ेदगड ढाली�या साहा�याने थोपवन कसाबसा जीव ू
वाचिव�यासाठी �य�न नंतर ते क� लागले. �यािशवाय आता ग�यतंरच न�हते. 
कारण �यांना सरळ सरळ समोरासमोर लढाचयचे फ� ठाऊक होते. अशा 
त� हेचे गिनमी य� �यांना ठाऊक न�हते. �यांना उ�म भालाफेक जमे. पण ु

त�ंग फोडन गलाम बाहेर पड�याची वाता� रोमन सो�जरांना ताबडतोब ु ू ु
िमळाली. कारण त�ंगाबाहेर अगदी जवळच �यांचा तळ पडलेला होता. ही वाता� ु
िमळताच ते सरसावन उठले. श�ा�े परजन िस� झाले आिण गलामांना प�हा ू ू ु ु
पकडन त�ंगात डांब�यासाठी �यांचा पाठलाग क� लागले.ू ु
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दगडाने नेमका माणस िटपायला येत न�हता. �यामळे लवकरच ते सैिनक ू ु
गलामां�या मा� याने हैराण झाले. �यांनी शरणागती प�करली. गलामांनी �यांना ु ु
िनःश� क�न आपले बदंी केले. �पाटा�कस आिण �याचे साथीदार यांनी 
िमळिवलेला हा पिहला मह�वपण� िवजय होता !ू

�लॅिडएटस� होते फ� प�नास ! �यांचा हा परा�म जगंलात काम करणा� या 
अ�य गलामांनी हातातली कामे टाकन जे�हा पािहला, ते�हा �यांनाही आनंदाने ु ू
गगन ठ�गणे झाले. धावत-पळत काही गलाम आपली अवजार,े ह�यार ेघेऊन ु
�लॅिडएटरां�या जवळ आले. �यांची तारीफ क� लागले. उ�म� रोमन 
सैिनकांनी शरणागती प�कर�याचे अभतपव� ��य �यांनी पािहले होते.ू ू

या �ांतीवीर गलामां�या पथकात आणखी काही गलाम दाखल झाले. पथक ु ु
वाढ लागले. पण काही गलाम तसेच रािहले. कारण आजवर�या अमानष, ू ु ु
पाशवी अ�याचारांनी �यां�या �दयात जबरद�त भीती िनमा�ण झालेली होती. 
ती ठाण मांडन बसलेली होती. या भीतीमळेच ते �पाटा�कस�या ू ु
�वातं�यपथकात सामील झाले नाहीत.

पिह�या अभतपव� िवजयानंतर �पाटा�कस आिण �याचे साथी �ांचा ू ू
आ�मिव�ास दणावला. �वातं�याची �योतही ��विलत झाली. �यांनी ु
एकमेकांना �ेमभराने िमठया मार�या. चबंने घेऊन आिण हसन नाचन ् ु ू ू
िवजयाचा आनंदो�तव साजरा केला. असा म�, मोकळा, िनम�ळ आनंद �या ु
मंडळ�नी पव� कधीच अनभिवलेला न�हता.ू ु

�पाटा�कसने पराभत सैिनकांची श�ा�े आप�या साथीदारांना दऊेन ू
श�स�ज पलटणच उभी केली. झजंणार े गलाम आिण इतर गलाम ु ु ु
�ां�याम�ये आता वेग�याच �कारचा �ातभाव आिण कौटंिबकता िनमा�ण ृ ु
झाली. ते पर�परांशी मोठया सलो�याने, �नेहाने वाग लागले. गलामां�या ् ू ु
कटंिबयांनीही �यांना साथ िदली. �यां�या गिनमी य�ात ि�यांनीही भाग ु ु ु
घेतला. �हॅ�रिनया ही �पाटा�कसची प�नीदखेील या सै�यात सामील झाली. 
जसजसे गलामांचे सै�य वाढ लागले, तसतसे �यांचे गटही कर�यात आले. ु ू
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*

‘मठभर बडंखोर गलामांचा आमचे हे िशपाई सहज फ डशा पाडतील, ’ असे ू ु
एक सेनेटर �हणाला. कोहोट�मध�या ��येक सैिनकाचीदखेील अशीच भावना 
होती क�, आपण या गलामांना पराभत क�, पकड आिण प�हा पव��माणे ु ू ू ु ू
त�ंगात �यांना डांबन टाक.ु ू ू

िनरिनरा�या दशेांचे गट तयार झाले. �या सवा�चे नेत�व होते �पाटा�कस आिण ृ
�हॅ�रिनया �ां�याकडे.

सैिनकांची पथके िनघाली. ल�करी बड वाज लागला. रोमन लोकांनी ँ ू

आता आमचे य� स� झाले आहे. वीरहो ! उठा, लढा ! �पाटा�कस ु ु
गलामांना आवेशय� श�दात चेतावणी दते असे. गलामां�या सै�याची सचंलने ु ु ु
िनघ लागली. �पाटा�कस आप�या शर िशपायांना उ�ेशन �हणे,’आपण असे ू ू ू
सा� या दशेभर सचंलन करीत िफ� आिण ठायी ठायी जे आपले बांधव 
गलामिगरीत िपचत आहेत, �यांना म� क� ! ’ सै�यातील िशपायांना �फरण ु ु ु
येई. ते �वातं�याचा आिण �पाटा�कसचा जयजयकार करीत. �पाटा�कसची 
तेज�वी भाषणे व ओज�वी िवचार गलामांना अितशय आवड लागले. भराभर ु ू
येऊन ते �पाटा�कस�या सै�यात दाखल होऊ लागले.

समार ेअडीचशे सो�जरांचा पराभव �पाटा�कस�या लोकांनी केला. ही वाता� ु
रोमला पोहोचली. रोमन सा�ा�याचे सरं�णखाते होतेच. �यातील �मख ु
अिधका� यां�या मंडळाला �हणत असत सेनेट आिण सेनेटम�ये काम करणार ेते 
सेनेटर. रोमन सेनेटरांना ही वाता� कळजी, ते�हा �यांना िवशेष काही वाटले 
नाही. आपण या गलामांचा बदंोब�त सहज क� शक अशीच �यांची भावना ु ू
होती. मा�, �यांनी आपली सभा भरिवली आिण सहा कोहोट�  इतके सै�य 
गलामांना ता�यावर आण�यासाठी धाडावयाचे असे �यांनी ठरिवले. एका ु
कोहोट�म�ये समार ेपाचशेसाठ सैिनक असतात. या िहशोबाने ३३६० सैिनक ु
िनघाले. �यांनी उ�म कवायत केलेली होती आिण श�ा�ेही �यां�याजवळ 
होती.
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िबचारा रोमन िशपाई ! िनमटपणे �पाटा�कसचा िनरोप घेऊन रोमन आला ू
आिण सेनेटला तो कळिवला. आता मा� सेनेटर घाबरले. �यांनी तातडीने 
उ�क� लढव�ये असलेले सै�य धाड�याचा िनण�य घेतला. या लढव�यां�या ृ
जोडीला तफानी घोडे�वारही धाडले. आिण या पलटणीला िनरोप दतेांना ु
बजिव�यात आले क�, गलामांचा आिण �पाटा�कसचा पण�पणे िनःपात ु ू
के�यािशवाय परत नका. यावेळी गलामांवर चालन जाणा� या फौजेत सात ू ु ू
हजारांह�न अिधक एवढे उ�क� , वेचक यो� े होते आिण �पाटा�कसजवळ ृ
�या�या आसपास भरतील एवढी सगळी साधी माणसेही न�हती.

ही पव�णी साधन म�यरा�ी�या वेळी �पाटा�कसने आप�या फौजेसह रोमन ू
सैिनकां�या छावणीवर ह�ला चढिवला आिण �यांची दाणादाण उडवन िदली. ू
सकाळ उगव�या�या आत एवढया सैिनकांचा पण�पणे पाडाव क�न गलामां�या ् ू ु
फौजेने दसरा अपव� िवजय िमळिवला होता.ूु

रा�ी छावणीत�या राह�टयांमधन िनजानीज झाली. गलाम आप�याला ् ू ु
पाह�नच घाब�न गेले असतील, ते�हा �यांची िफक�र कर�याचे कारणच काय, 
असा शहाणपणाचा िवचार क�न सगळे अशाच िवचाराने गगंले िन मग ु
कोलमडले.

�पाटा�कसने परत जाताना एका रोमन सैिनकाला आप�याबरोबर घेतले 
आिण �यां�याबरोबर ’सेनेटरांना सांग, आमचा पार ध�वा उडिवला ु
�पाटा�कसने.’ असा िनरोप दऊेन �याला रोमला िपटाळले. वरती आणखी 
असेही कळिव�यास कमी केले नाही क�, �यांना �हणावे, हवे तर आणखी 
पालटणी पाठवा आम�याशी लढायला. �यांनाही धळ चार�यािशवाय राहणार ू
नाही. आ�ही... सग�या रोमन सै�याचा पराभव क�न �ा भमीतन गलामिगरी ू ू ु
न� क� आिण हा दशे सखी क� ते�हाच आता आ�ही �व�थ बस. ’ु ू

जयजयकार केला. मोठया िदमाखाने आिण आ�मिव�ासाने रोमन सैिनक गेले. ्
�पाटा��स�या सै�याचा सगावा काढन जवळच �यांनी आपली छावणी ठोकली.ु ू

रोमन यो�यांची पलटण �यि�लअस नामक सेनापती�या नेत�वाखाली ु ृ
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�पाटा�कस�या सै�यात �यॅनीकस आिण ि��झस हे दोन शर यो� ेहोते. ू
धाडसी होते. ह�शार होते. ि��झस हा तर महाधाडसी यो�ा होता. �याला वाटे, 
आपले सै�य घेऊन सरळ रोमवर चालन जावे. पण �पाटा�कसला हे पसतं ू
न�हते. कारण रोमवर चालन जा�याइतपत गलामांची, फौज अ�ाप बळकट ू ु
आिण लढाऊ बनलेली न�हती.

पण �यामळे �पाटा�कसचे आयतेच फावले. �याने आपली फौज एक� केली ु
आिण �यि�लअस�या सै�या�या एकेका टोळीला अवघड जागी गाठन ह�ला ु ू
चढिवला. कठे घनदाट जगंलात, तर कठे अ�ंद दरीत ह��यांवर ह�ले चढिवले ु ु
आिण बहा�र �हणवन घेणा� या रोमन सै�याला क�डीत ध�न पराभत केले.ू ूू

मोठया आ�मिव�ासाने गेली. परतं �यि�लअसने �थमच मोठी चक केली. �याने ् ु ु ू
आपले सै�य तीन टो�यांत िवभागले आिण एकेका टोळीस दशेातील जगंले, 
द� याखो� या, खेडी आदी भाग धडंाळ�यास नेमन िदला. �या�माणे एकेक टोळी ु ू
रवाना झाली.

या ितस� या �चडं िवजयानंतर �पाटा�कस�या सै�याला बरीच श�ा� ं
िमळाली. भाले, तलवारी, भरपर िचलखते, अ�े उपल�ध झाली. �पाटा�कसने ू
आप�या सै�यास कवायत िशकिवली. �यां�या पलटणी तयार के�या. 
मोठमोठया छाव�या घेत�या. जे गलाम �यां�यात सामील �हायला आजवर ् ु
भीत होते, �यां�यापैक� काही आजचे हे साम�य� पाह�न �पाटा�कसला येऊन 
िमळाले, तर काहीजण रोमन सै�या�या हालचाली, �यांचे बेत, इ�यादीची ग� ु
मािहती �पटा�कसला परव लागले.ु ू

अशीच दोन वष� गेली. या दोन वषा��या कालावधीत �पाटा�कसने अनेक 
लहानमोठया लढाया के�या आिण िजकं�या. �याचा हा परा�म दशेभर ्
लोकां�या कानी गेला. सा� या रोमन सा�ा�यात �याला �िस�ी लाभली. �ा 
काळात �हॅ�रिनयाची �याला बह�मोल मदत लाभली.

�पाटा�कस आप�या सैिनकांसह टेकडीसार�या उंचवटया�या जागी तळ ्
ठेवी. �यामळे रोमन सै�याचा सगावा �यांना लांबनच िमळे.ु ु ू
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िदवसभर आिण रा�भर य� चालच रािहले, खर ेतर �या काळी िदवस ु ू
मावळताच य� थांबवयायचे, अशी �था होती. पण �चडं उ�साही गलामांनी ु ु
य� जारीच ठेवले. �यामळे एकसारखे लढन लढन रोमन सैिनक अगदी जेरीस ु ु ू ू
आले आिण पहाट होताहोताच जीव घेऊन दाही िदशांनी पसार झाले.

*

उताव�या �वभावा�या ि��झसला आता धीर धरवेना झाला. �याने वीस 

�पाटा�कसने फार च मोठा िवजय सपंादन केला होता. या �या�या िवजयाने 
�या�या शौय�कथा तर सव�� पसर�याच पण बलाढय रोमन सा�ा�यालाही ्
हादरा बसला.

आिण एकदा महा�चडं असे रोमन सै�य �यां�यावर चालन येत अस�याचे ू
�याने पािहले. बघता बघता तो रोमन सै�याचा महासागर �यां�या नजीक येऊन 
पोहोचला. �पाटा�कसने आप�या पलटणी ज�यत तयार ठेव�याच हो�या. 
�यांना भराभर ह�कम फमा�िवले आिण श�वर धाडले. �णाधा�त य�ास त�ड ू ू ु
लागले. �पाटा�कस टेकडी�या मा�याव�न रणभमीचे िनरी�ण करीत होता ू
आिण आप�या सै�याला माग�दश�नही करीत होता. पण थोड�याच अवधीत 
�या�या अवतीभोवती य� येऊन धडकले आिण �पाटा�कस �वतःच �यात ु
गतंन गेला, तोही श�शी लढ लागला.ु ू ू ू

य�ाची धम��� उसळली. रोमन सै�याचा सारा रोख �पाटा�कसवरच होता. ु ु
�पाटा�कसही अतल धैया�ने श�शी लढत होता. य�ाची दसरी आघाडी ु ू ु ु
सांभाळली होती ि��झसने. �यानेही बहाद�ी दाखिवली आिण रोमन सै�याला 
मागे हटिवले.

अशीच आणखी चार वष� गेली. 

रोमन सेनािधकारी आपले िनवडक लढव�ये �पाटा�कसला िजवतं 
पकड�यासाठी िकंवा �याला ठार मार�यासाठी म�ाम �या�यावर धाडले होते. ु
गलामां�या हे ल�ात येताच �यांनीही �ाणाची बाजी लावन �पाटा�कसला ु ू
सरं�ण द�ेयाचा �य�न चालिवला. �यांनी �पाटा�कसभोवती कडे तयार केले.
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(राजा मंगळवेढेकर : दशेोदशेी�या कथा)

हजार गलामांना घेऊन रोमवर ह�ला चढिवला.ु
पण हाय ! रोमन सै�यापढे �यांचा िटकाव लागला नाही. ि��झस आिण सै�य ु

सारचे ठार झाले.

�पाटा�कसचा अतंी जरी पराभव झाला, तरी मानवां�या गलामिगरीिव�� ु
लढणारा वीर �हणन तो मानवी इितहासात अमरच झाला आहे. स�ेसाठी, ू
सपं�ीसाठी, भभागासाठी िनरिनराळे दशे एकमेकांिव�� लढतात. र� ू
सांडतात. पण �पाटा�कस लढला तो माणसां�या माणसक�क�रता. केवळ ु
आप�याच दशेात�या न�हे, तर सव� दशेांत�या िजथे िजथे गलामिगरीची द� ु ु
�था आहे ितथ�या मानवांक�रता. �हणनच �पाटा�कसचा पराभवदखेील ू
िवजयाह�न धवल आहे. �याचा अतं तर अनंत काळपय�त िपचले�या, गांजले�या 
मानवांना �फ त� दते राहील. ू

ि��झस�या म�यचे आिण गलामां�या एवढया हानीचे �पाटा�कसला अतीव ृ ुू
दःख झाले. शेवटी तोही रोमन सै�या�या तडा�यात सापडला. चोहोबाजनंी ूु
�याला श�ने वेढले. �पाटा�कस दबळा बनलेला होता, असहा�य होता. �याला ू ु
आिण �या�या उर�यासर�या साथीदारांना श�ने ता�यात घेतले. ु ू
�पाटा�कसला अनंत यातना दऊेन ठार मार�यात आले. िक�येक गलामांना ु
फासावर चढिवले, िक�येकांना �सावर िखळे ठोकन लटकािवले, िक�येकांना ू ू
तोफे�या त�डी िदले गेले. तर िक�येकांना िजवतं जाळ�यात आले.
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8.37 kurWpa Alaa_8.37 kurWpa Alaa_
(� होडेिशयाची लोककथा)

उ�सवा�या िदवशी दपारपय�त सव� त�ण मंडळी नाना �कारचे खेळ खेळली ु
आिण उ�ह ंताप लागली, ते�हा थकन-भागन झाडाखाली जाऊन आरामात ू ू ू
पडली. एका त�ण मलापाशी एक लहानस ंढोलकं होतं. ते �यानं वाजवायला ु
स�वात केली. �या ढोल�याचा आवाज गावात ऐक गेला. �याबरोबर घरोघर ु ू
असले�या �या त�णां�या त�ण बायका नटन, सजन आपाप�या घरातन बाहेर ू ू ू
पड�या. ��येक��या डो�यावर एकेक टोपलं होतं अन �यात खा�याचे छान-्
छान पदाथ� होते. डो�यावर टोपलं अन कमरवेर पा�याचा लहानसा कळसा ्

एवढयात एका उ�सवाचे िदवस आले. गावापासन दर असले�या एका ् ू ू
टेकडीवर या िदवसात गावातले सगळे त�ण जमत, नाना त� हे�या खेळां�या 
�पधा� लावीत, क��या करीत; आिण नाना �कार�या मौज-मजा करीत.ु

8.37 kurWpa Alaa_

अशा क�प माणसाला मलगी कोण दणेार ? �यामळं गावात�या सग�या ु ु ु
त�ण मलांची ल�नं झाली तरी याच ंल�न काही झालं नाही. घरात आई-बाप, ु
बहीण-भाऊ कोणी न�हतं. एकटा जीव सदािशव ! �यामळं �याला �वतःलाच ु
रांधन खाव ं लागत होतं. प�कळ वेळा तर तो नदी�या तीरावरच जाऊन ू ु
बसायचा अन मासे पकडन आपलं पोट भरायचा.् ू

क�पालास�ा अशा खेळांची आिण िवशेषतः क�तीची आवड होती. पण तो ु ु ु
�वतः काटकळा होता आिण काळाक� होता; �यामळे �या�याशी खेळायला ु ु ु
कोणाला आवडत नसे. तो िबचारा एकटा बाजला बसन आप�या बरोबरी�या ू ू
सव� त�णां�या गमती-जमती पाही. मनातन �याला आप�या एकटेपणाच ंफार ू
दःख होई.ु

एका गावात एक अली नावाचा मलगा राहत होता. तो �पानं अगदीच क�प ु ु
होता. इतका क� लोक �याला क��या �हणनच हाक मारीत.ु ू
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घेऊन �या सग�या त�णी टेकडीवर गे�या. ितथं बसलेले त�ण आपाप�या 
बायकांची वाट पाहतच होते. ��येक बायकोनं आप�या नव� यापढं खा�याची ु
आणलेली िशदोरी ठेवली आिण सवा�ची मोठया मजेत जेवणी-खाणी झाली. ्
अली दर बाजला बसन सार ंपाहत होता. �याला भक सपाटन लागली होती; पण ू ू ू ूू
�याला कोणी हटकलं नाही क� िवचारलं नाही. त�णी तर �याचा इतका 
ितर�कार करीत हो�या क� �या �या�याकडं पाठ क�न बस�या.

थोडया वेळानं गळाला ओढ लागली. अलीला वाटलं, चांगला मोठा मासा ्
गळाला लागला बर ंका ! �यानं जोर क�न गळ वर ओढायला स�वात केली; ु
पण पा�या�या आतन �याह�न जा�त जोरानं ओढ बस लागली. अलीला वाटलं, ू ू
अर,े बराच मोठा मासा असला पािहजे. तो आणखी जोरानं वर ओढ लागला, ू
तशी दोरी तटली अन गळ पा�यात गेला !्ु

ससरमावशीचे आभार मानन क�पअली मावशीनं दाखिवलं �या िदशेनं पढं ु ू ु ु
गेला. दो�ही बाजनंा �याला सरखे-सरखे वन�पती िदस�या. लहान-लहान मासे ू ु ु
�या�या डो�याव�न सळकन जात होते. लहान-लहान साप �या�या हाता-्ु
पायाखालन सळसळ धावत होते. �यांना आप�याकडन इजा होऊ नये अशा ू ू
बेतानं अली पढं-पढं जात होता.ु ु

आता काय करायच ं? छेः ! असा गळ जाऊ दऊेन कस ंभागेल ? �यानं 
लगेच पा�यात सरकांडी मारली आिण तो पा�या�या तळाशी गेला. ितथं ु
पढयातच �याला एक ससर िदसली. ती आपले बटबटीत डोळे फाडन ्ु ु ू
�या�याकडं बघत होती. अलीनं ितला न�पणे िवचारलं, ‘ मावशीबाई, त�ही ु
माझा गळ घेतलाय ? ‘

अली भकेनं �याकळ झाला. �याला बसन राहवेना. तो आप�या कमरलेा ु ु ू
बांधलेली मासे पकड�या�या गळाची दोरी हाती घेऊन नदीकाठी केला आिण 
�यानं गळ पा�यात टाकला.

ती �हणाली, ‘इतक� मी मख� नाही. काय खाव ंन काय खाऊ नये हे मला ्ू
कळतं. पण एक भला मोठा मासा तझा गळ घेऊन आ�ाच इकडन �या ितकडं ु ू
गेला. हव ंतर ितकडं जाऊन �याला पकड.‘
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�हातारीनं जवळ�याच एका वन�पतीचा श�डा ध�न उपटला आिण खालचा 
गडडा दाखवन ती �याला �हणाली, ‘या गडडयानं माझी पाठ जरा घास बर,ं ् ् ्ू
मला ! पाठीवर फार िदवसांचा मळ साठलाय.’्ु

�हातारी �हणाली, ‘बर,ं बर,ं आणखी थोडी घास. त थकला तर नाहीस ना ?’ू

अली �हणाला, ‘आई, गावात सवा�ना बायका आहेत; पण मला मा� नाही, 
�ायची तर एक बायको मला द.े. जी मा�यावर �ेम करील अशी! ‘हे बोलताना 
�याचा गळा भ�न आला. �हणाला, ‘पण अशी बायको मा�या सार�या 
क�पाला त तरी कशी दणेार? ती थोडीच त�या हातची गो� आहे !’ु ू ु

�हातारी �हणाली, ‘छान छान ! त�या चाकरीनं मी खष झाले ! माग, तला ु ू ु
काय हव ंते मागन घे !’ू

�हातारी �हणाली,‘अर ेमा�या मला, तम�या माणसा�या जगात�या �पा-ु ु
िबपा�या गो�ी आम�या इथं नाहीत. इथं आत काय आहे हेच बिघतलं जातं. 
तला क�प �हणतात ना, �या क�पा�या आत स�प असलेलं मला िदसलं, ु ु ु ु

अली �हणाला, ‘गरीब आहे आिण क�प आहे मी, आई !’ु

अली �हणाला, ‘आई, पाठ कशी च�ंासारखी चमकते आहे !’

अस ंचालता चालता �याला समोरच एक खडका�या आत असलेली गहा ु
िदसली. �या गहे�या त�डाशी एक कमरते वाकलेली अन पाय माशा�या ्ु
शेपटीसारखे िनमळते असलेली बाई िदसली. अलीनं िवचारलं, ‘आई, माझा ु
गळ चो�न घेऊन कोणी एक मजबत मासा पळन इकडं आलाय, बिघतलंस का ू ू
त �याला ?’ू

�हातारी �हणाली, ‘�या एवढयाशा गळाचा शोध करीत इत�या लांबवर त ् ू
आलास ? त फार गरीब वाटतोस ?’ू

अलीनं तो गडडा घेतला अन तो �या �हातारीची पाठ घास लागला. घासन-् ् ू ू
घासन �यानं ितची पाठ चकचक�त केली. पाठ चांदीसारखी चमक लागली.ू ू

अली �हणाला, ‘आईची चाकरी करताना मलाला कधी थकवा येईल का ु
बर?ं ‘अस ं�हणन तो आणखी जोरजोरानं पाठ घास लागला. थोडया वेळानं तो ्ू ू
�हणाला, तझी पाठ आता सया�सारखी चकाकायला लागली आहे, आई !’ु ू
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अलीला ती काय �हणते तेच समजेना. पण �यानं ती टोपली घेतली, 
�हातारीचा िनरोप घेतला आिण तो परत िनघाला. वाटेत �याला ती ससर ु
भेटली. ती �या�याकडे बघन हसली आिण अलीनंही ितचे आभार मानले. मग ू
तो पा�यातन बाहेर पडन वर जिमनीवर आला.ू ू

अलीनं कपाळावर हात मा�न घेतला, �हणाला,‘नशीबानं सरखे बायको ु

आता �याला कडकडन भक लागली होती. डो�यावर सय� तापत होता. ू ू ू
�हणन तो तीरापासन थोडया अतंरावर एक झाड होतं �याखाली जाऊन ्ू ू
बसला. भक इतक� लागली होती क�, चारी काकडया एकदमच खा�यात अस ं्ू
�याला वाटलं. पण �याला �हातारीचे श�द आठवले क� यातन एक-एक बायको ू
िनघणार आहे ! �या आठवणीनं �याला हस आलं. आप�यासार�या क�पाला ू ु
अन बायको ? पण �हातारीचा श�द मोड नये �हणन एक काकडी दाताखाली न ् ू ू
चावता ित�या दोन फाक� के�या.

अली थ�कच झाला. अर,े खरोखरच यातन बायको िनघाली ! तो ू
ित�याकडे बघतच रािहला. तेवढयात ती पनः �हणाली, ‘पाणी, पाणी, मला ् ु
तहान लागलीय.’

�या सदंर �पाला शोभेल अशीच बायको मी तला दतेे.’ अस ं�हणन ती आत ु ु ू
गहेत गेली अन एका टोपलीतन चार काकडया घेऊन आली. टोपली अलीपढं ् ्ु ू ु
क�न ती �हणाली, ही घे, या टोपलीत त�यासाठी एक नाही,चार बायका मी ु
ठेव�या आहेत. पण एक ल�ात ठेव, एक-एक काकडी कापताच �यातन जी ू
मलगी बाहेर पडेल ना, ती त�याकडं अगोदर पाणी मागेल. झटकन ितला ्ु ु
अगोदर पाणी द.े  जरा वेळ लागला क� ती एकदम िनघन जाईल. तेवढं ल�ात ू
ठेव. ‘

अली भानावर आला. कमरते खोवलेला वाडगा काढन तो पाणी आणायला ू
नदीकडं धावला. �यानं पाणी भ�न घेतलं अन  तो परत िफरला. पाहतो तो ्
मलगी अ��य ! कारण �याला पाणी आणायला उशीर लागला होता.ु

फाक� होताच काय चम�कार ! �यातन एक सदंरतेची खाण अशी एक मलगी ू ु ु
िनघाली. बाहेर पडताच ती �हणाली, ‘पाणी, पाणी, मला तहान लागलीय.’
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िमळाली होती; पण मा�या मख�पणामळं मी गमावली !’ू ु

अलीनं लगेच वाडगा भ�न ितला पाणी पाजलं. ितनं हसन अलीकडं ू
बिघतलं अन लाजन �हणाली,‘िकती सरखे आहात हो त�ही ! मला असाच ् ू ु ु
नवरा आवडतो !’ 

उ�सवाचा दसरा िदवस उजाडला. िफ�न गावचे त�ण खेळां�या ु
काय��मासाठी टेकडीवर जमले. क�पअलीही खेळ बघायला गेला. खप खेळन ु ू ू
झा�यानंतर आिण ऊन ताप लाग�यामळं झाडां�या रायीत सगळे बसले. ू ु
एकजण ढोलकं वाजव लागला. �याचा आवाज गावात ऐक आला. गाव�या नारी ू ू

आता स�ंयाकाळ झाली होती; �हणन अली �यांना �हणाला, ‘चला, आपण ू
आता आप�या घरी जाऊ. पण मा�या घरात अ�नाचा कण नाही. �या ितघ�ना 
घेऊन तो घरी आला. अधंार पड लाग�यामळं �या कणाला िदस�या नाहीत. ू ु ु
�या घरात आ�या अन अलीच ंघर उजेडानं भरलं. आता �या घरात कसली ्
कमतरता रािहली नाही.

अलीनं लगेच वाडगा भरला अन ितला पाणी िदलं. घटाघटा ते िपऊन ती ्
हसली. �हणाली, ‘अहाहा, त�ही िकती सदंर आहात ! मला असाच नवरा ु ु
आवडतो !’

अशा अली�या एकाह�न एक सदंर अशा अगदी त�ण तीन बायका झा�या.ु

अलीला आणखी आनंद झाला. चौ�या काकडीतनही अशीच उ�म दखेणी ू
मलगी बाहेर पडली. ितलाही अलीनं लगेच पाणी पाजलं आिण ितनंही अलीला ु
आपला ि�य नवरा �हणन मानलं.’ू

अलीचा आनंद गगनात मावेना. �यानं ितसरी काकडी कापली. �यातनही ू
एखा�ा राजक�येसारखी उ�म �पाची मलगी िनघाली. बाहेर पडताच ती ु
बोलली, ‘पाणी,पाणी मला तहान, लागलीय !’्

आता दस� या काकडया फोडाय�या अगोदर तो शहाणपणानं नदी�या ्ु
पा�या�या शेजारीच जाऊन बसला आिण दसरी काकडी फोडली. तर �यातन ूु
जी मलगी िनघाली ती परीसारखी दखेणी अन नाजक होती. ती बोलली, ‘पाणी, ्ु ू
पाणी, मला तहान लागलीय !’्



 गो���या गुहेत   ।   1025 

manauVya svaBaavaacyaa gaaeVoI

सज�या अन लगबगीनं डो�यावर िशदोरी अन कमरवेर पा�याचा कळसा घेऊन ् ्
टेकडीवर गे�या. आपाप�या नव� यांना �यांनी खाऊ घातलं. �यांची नजर अली 
बसला होता ितकडं गेली. तो �या�याकडं स�ा तीन मली नटन, सजन ु ु ू ू
आले�या �यांना िदस�या. �यां�या नव� यांचीही नजर ितकडं गेली. �या दखे�या 
त�ण मल�ना बघन सगळेच चिकत झाले. या क�पअली�या बायका ? ु ू ु

मग हे सगळे त�ण उ�सक मनानं अलीकडं धावत गेले. �यांनी �याला गराडा ु
घातला अन ते �याला िवचा� लागले, ‘लेका क��या, ही बाजी कठं मारलीस ? ् ु ु
एकदम तीन बायका; अन इत�या छान, दखे �या ? �याबरोबर �ीमंतीस�ा ? ् ु
अर े, काय मं� िब�ं िमळाला काय तला ? आ�हाला तरी सांग !ु

मग अलीनं घडलेली सारी हक�कत �यांना जशी�या तशी सांिगतली. ती 
�यांनी परती ऐकन घेतली न घेतली आिण लगेच घराकडं सवा�नी धम ठोकली. ्ु ू ू
आपाप�या घरात जाऊन ��येकानं बायकोचा हात पकडला अन ितला ्
घराबाहेर काढीत �हटलं, ‘कसली कैदाशीण आलीय मा�या नशीबाला ! चल ्
नीघ इथन, जा आप�या बापाकडं ! पनः तझ ंभडंं त�ड दाखव नकोस मला ! ू ु ु ु ू
आता मी फ�कड बायका आणणार आहे - क��या�या बायकांसार�या !’ु

सगळेजण पाहतच रािहले. अलीच ंल�न झालं के�हा ? आिण तीन बायकांशी 
एकदम ? आिण �या इत�या दखे�या ? आपली बायको या ित�हीपैक� ्
बरोबरीला उतरणार नाही अस ं ��येकाला वाटलं. इत�या फटाकडया या ्
द�र�ी, क�प सग�यांना नकोशा वाटणा� या माणसा�या वाटयाला आ�या ्ु
कशा ? आिण याला �या िकती �ेमानं खायला �यायला दतेाहेत ! कोणता असा 
दवे िकंवा रा�स याला �स�न झाला ? ते सगळे िवचारच करीत रािहले. 
अली�या बायका सवा��या दखेत ठमकत मरडत चालत गे�या. �यां�या ु ु
मागोमाग गावात�या आले�या दस� याही बायका �या�याकडं बघत िनघन ूु
गे�या.

अली�या बायकांनी नव� याला अितशय �ेमानं खाऊ-िपऊ घातलं. 
अलीनंही �ेमाने एकेक��या त�डात घास घातले. अस ंहसत-खेळत आनंदानं 
�यांच ंखाण ंझालं.
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�हातारी हा ओरडा ऐकन बाहेर आली. �हणाली,‘कोण त�ही ? इथं शांत ू ु
जागेत इतका ओरडा कशाला करता ? काय हव ंत�हाला ?’ु

�हातारी गहेत गेली अन ितनं एक मोठा हारा भ�न काकडया आण�या ् ्ु
आिण ��येकाला सात-सात उचलायला सांिगतलं. त�ण मंडळी खष झाली. ू
‘क��यानं तीन; पण आ�ही सात िमळिव�या असा अिभमान �यांना वाटला !ु

��येका�या घरात नवरा-बायकोच ं भांडण झालं अन सग�या बायका ्
आप�या नव� यांना िश�या दते अन पनः त�या घरात पाऊल टाकणार नाही ् ु ु
अस ं�हणत िनघन गे�या.’ू

‘काल आम�या गावचा क��या आला होता. �याला जशा त बायका ु ू
िद�यास, तशा आ�हाला द े!’

दस� या िदवशी सकाळी सगळे त�ण हातात गळ घेऊन िजथं अली बसला ु
होता, �याच जागेवर गद� क�न गळ टाकन बसले. बराच वेळ झाला तरी ू
�यां�या गळांना खाली कोणी खेचेचना. ते�हा �यांनी �वतःच दोरी तोडन गळ ू
पा�यात टाकन िदले आिण पा�यात बडी मा�न ते तळाशी गेले. ितथं �यांना ती ू ु
ससर भेटली. ितला �यांनी िवचारलं, ‘ऐ, थेरडे, कठं आहे �या �हातारडीच ंघर?’ु ु

ित�याकडं दल�� क�न सगळे नदीतन बाहेर आले. नदीतन बाहेर पडताच ू ूु

��येक जण सात-सात काकडया घेऊन परत िफरला. वाटेत ससरबाईनं ् ु
हळच हसन �यां�याकडं बिघतलं.ू ू

��येकाला वाटलं, क��या अलीपे�ा आपण िकती तरी सदंर आहोत. ु ु
आप�याला एक न�हे, चार न�हे, सात सदंर बायका ह�यात ! ते �हणाले, ‘हो हो, ु
चालतील ! पण चार न�हे, सात पािहजेत ह ं!’

ससरीनं िदशा दाखिवली ितकडं ते सगळे गेले. �यां�या पायाखाली अनेक ु
लहान लहान साप अन पा�यातले जीव िचरडन मेले. अस ंकरीत करीत ते �या ् ू
�हातारी�या गहेपढं आले आिण सवा�नी िमळन मोठयानं हाक िदली, ‘ए, ु ु ू
�हातार,े बाहेर ये !’

‘बाबानो, �या�या गणानं �याला तशा बायका िमळा�या; त�हाला तम�या ु ु ु
गणां�माणे िमळतील, चालतील ?ु
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(भाऊ धमा�िधकारी : दशेोदशेी�या लोककथा)

या काकडयातन िनघणा� या सदंर त�ण�ना पाहायला ते इतके उ�सकं झाले ् ू ु ु
होते क� �यांनी ितथ�या ितथं फ टाफट काकडया फोड�या.्

पण आता ��येका�या घरात �याची बायको होती कठं ? �या सग�या ु
नव� यांना सोडन आप�या बापा�या घरी गे�या हो�या. नाईलाज होऊन �या ू
त�णांना नाक मठीत ध�न आप�या बायकां�याकडं जाव ंलागलं; पण �यांनी ु
�यांना नवरा �हणन मान�याच ंसाफ नाकारलं. �यां�यात इमानदारी नाही, �ेम ू
नाही, मनाचा ि�थरपणा नाही, जे लालचावलेले, चचंल आहेत, अशां�या 
ससंाराची जोडीदारीण �हायच ंसवा�नी नाकारलं. त�णांना आपली काय चक ू
झाली ते परतं कळलं. �यांनी नाक घासन, हाता-पाया पडन आपाप�या ु ू ू
बायकांची मनापासन माफ� मािगतली; ते�हा मग �या परत घरी आ�या.ू

�या मारानी सगळे बेश� पडले. अली�या कानावरती गो� जाताच तो ु
आप�या बायकांना घेऊन धावत-धावत ितथं आला आिण �या सवा�ना श�ीवर ु
आणन आिण �यां�या वेदना कमी क�न तो �यांना गावात घेऊन गेला.ू

या सव� �कारात क�प �हणन �याचा आपण ितर�कार करीत होतो, तोच ु ू
व�न क�प असला तरी आत आप�यापे�ा अितशय स�प आहे हे �यांना ु ु
कळन आलं आिण �यांनी अलीलाच गावाचा मिखया क�न �या�या आ�ेत ते ू ु
राह� लागले.

काकडया फट�या तो काय ? एकाह�न एक भयानक त�डा�या, अ�ाळ ् ु
िव�ाळ िहिडंबा सवा�तन बाहेर पड�या. �यांना बघन ��येकजण हबकनच गेला. ू ू ू
तेथन ��येकजण पळ काढ लागला. पण एकेका�या वाटणीला आले�या सात-ू ू
सात रा�िशण�नी आपाप�या नव� याला ध�न मारपीट करायला स�वात ु
केली. कठन या फंदात पडलो, अस ं��येकाला वाट लागलं. सवा�ची हाडं मऊ ु ू ू
क�न �या बाया जशा उ�प�न झा�या तशा नाहीशा झा�या.
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एके िदवशी एका ड�गरा�या कपारीत सभोवताली नजर िफरवत दोघां�या 
ग�पा स� हो�या. ग�पा करता करता ते एकमेकांना �हणाले, ‘आपण रोज या ु
िनसग�र�य प�रसरातच खेळतो. कधी तरी खाल�या मैदानात िफरायला 
जायला हरकत नाही ! ’ दोघांनाही क�पना फारच आवडली. आिण भ�या 
मोठया मैदानी �दशेात िफरायला तयारही झाले कोण पढे जाईल याची �पधा� ् ु
स� झाली. परतं दोघांनाही या मैदानी �दशेाची मािहती न�हती. �यामळे ु ु ु
सव��थम यो�य र�ता दाखिवणा� या माग�दश�काचा शोध स� झाला. इत�यात ु
रगंीतला घार िदसली. आकाशात िफरणा� या घारीला जिमनीवरची सव�च 
मािहती असेल आिण उडता उडता आप�याला ती र�ता सहज दाखव शकेल ू
असा रगंीतला िव�ास वाटला �हणन �याने माग�दश�क िम� �हणन घारीची ू ू
िनवड केली. िट�टाला साप िदसताच मैदानी �दशेात वेगाने सरपटणारा �ाणी 
माग�दश�क िम� �हणन िनवडला. ठर�या�माणे रगंीत आिण िट�टार अती उंच ू
पव�ताव�न खाली उतरायला स�वात केली. नवीन �दशेातील नािव�य पाहता ु
पाहता कोण आधी पोहोचेल या खशीत दोघेही पढे जात होते. गगनभरारी घेत ु ु
घार रगंीतला र�ता दाखिवत होती. आिण जिमनीवर वेगाने सरपटत साप 
िट�टाला र�ता दाखवत होता. परतं लालची �वभावाची घार जिमनीवर काही ु
खा� िदसताच थांबन आपली भक भागवायची. तर कधी गगनभरारी घेता घेता ू ू
का�या ढगांबरोबर लपडंाव खेळायची. �यामळे रगंीनला आपला वेग िनयिमत ु

िहमालया�या कशीत ज�मलेली रगंीत आिण िट�टा ही दो�ही मलं िनसगा�चा ु ु
मनसो� आनंद लटीत, मौज-मजा करीत िहडंायची. कधी अती-उंचाव�न ु
खाली खोल दरीत झरकन उतरायच,ं तर कधी लपाछपी करीत एकमेकांना 
पकडायच ं ! असा हा दो�ही िम�-मै�ीण�चा खेळ रोजच रगंतदार �हायचा !

8.38 imaPaacaa_ inavaD
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करता येत न�हता. मनात�या मनात चक�चा िम� िनवड�याब�ल रगंीनची ु
घालमेल स� झाली. परतं तो काहीच क� शकत न�हता ! िट�टाचा �वास ु ु
सात�यपण� यो�य िदशेने स� होता. �यामळे ती पढे पढे जात रािहली.ू ु ु ु ु

�यानंतर िट�टा आिण रगंीन शांतपणे पढे-पढे जात रािहले. या दो�ही ु ु
न�ांचा सगंम हे एक पिव� तीथ��थळ �हणन �िस� आहे. आिण व� लोकही ृू
आप�या मलांना ही गो� सांगतांना समजावतात क� िम�ाची िनवड समजन-ु ू
उमजन करावी ! आचार-िवचार. गती,ि�थती यांचा मेळ जमला पािहजे. ू

पर��त प�रि�थती पाहताच िट�टाला रगंीन�या रागाचे कारण समजले. ू
हळहळ वहात िट�टा रगंीन जवळ आली. रगंीनला �हणाली, ’ि�य िम�ा इतकं ू ू
रागवायला काय झालं ? या गरीब िबचा� या गावक� यांनी तझ ंकाय िबघडवलं ? ु
बेजबाबदार घारीची िश�ा या गरीब लोकांना कां दतेोस ? रागाला आवर घाल ! 
शांत हो ! आपण एक खेळ खेळायचा �हणन खाली आलो. आप�याला हरण-ंू
िजकंण ंमह�वाच ंनाही ! आपण बालपणापासनचे चांगले िम� आहोत ? तला ू ु
अस ंअ�व�थ झालेलं मला पहावत नाही. मी वचन दतेे. आतापासन मी नेहमीच ू
त�या सोबतच रािहन ! बरोबरीनेच पढे जाऊ ! आम�या या मै�ीचां आदश� ु ु
मानवजातीपढे सतत रािहल ! ’ िट�टा�या या बोल�याने रगंीनला गिहव�न ु
आले. िट�टाची गळाभेट घेत तो �हणाला, ’माझी चक झाली. या गावक� यांवर ू
उगाचच रागावलो ! मला माफ कर ! ’ 

िट�टा बरीच पढे आ�यानंतर ित�या ल�ात आले क�, रगंीन बराच मागे ु
रािहला आहे. िट�टा थोडावेळ थांबली. रगंीनच वाट पाह� लागली. दरवर एका ू
सखल मैदानात िट�टा िव�ांती घेत अस�याचे रगंीनने पािहले. आकाशात 
पािहले तर घार िदसतच न�हती. रगंीनला �चडं राग आ�यामळे रगंीनचा �वाह ु
िच� िविच� प�तीने वाह� लागला. िकना� याजवळची शेती-वाडी, घर-ंदार ं
पा�यात बडली. पा�याचा वेग अिधकच वाढला !ु
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आजीबाई मेहनती हो�या. �ेमळ हो�या.

एका गो�ीची आजीबाईनंा फार चीड होती. चीड होती ऐतखाऊंची, मेहनत न 
करणारांची.

(आटपाटनगराची गो�) 

आजीबाईनंी शेतात खप मेहनत केली. पीक छान आले कापणी, मळणी ू
झाली. धा�याची रास लागली.

आजीबाईनंा वाटले, धा�याला चांगले ऊन दाखवावे �हणजे जीवजतंंची ू
पीडा �हायची नाही.

आजीबाईनंी अगंण छान सारवले. सकवले. नंतर ते झाडन काढले. मग ु ू
अगंणात पसरले एक जाजम आिण �या�यावर पसरले दाणे. सदंर,टपोर,े ु

आजीबाईनंा शेतीवाडी कर�याची हौस होती. नाना त� हेची िपके आजीबाई 
�याय�या. �यांचे शेत सवा�त उजवे. लोक पाहायचे आिण आजीाबाईचंी 
वाखाणणी करायचे.

गाईगरांवर �यांचे �ेम. प�ांशी �यांची दो�ती.ु

8.39 AaLSaa_ Asataae caaeracaa baapa

एक होते नगर. आटपाटनगर �याचे नाव. आटपाटनगरा�या वेशीपाशी 
राहात हो�या एक आजीबाई.

�यांचे होते एक छोटे शेत. शेतात एक छोटी िवहीर होती.

आजीबाई एकटयाच हो�या. ना लेक�, ना सना, ना जावई, ना नातवडें-ना ् ु
पतवडें. आजीाबाईनंा कोणीच न�हते.

आजीबाईचें आप�या शेतीवाडीवर भलते �ेम ! घनदाट माया ! आजीबाई 
झाडापेडांशी पानाफ लांशी गो�ी करत.ु

आळशी हा चोराचा बाप असतो, असे आजीबाई �हणायची. आळशी िदसला 
क�, आजीबाई �याला धारवेर धरायची, फ टकारायची.
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काव�याची ती लालचावलेली नजर आिण िवनवणीची भाषा ऐकन ू
आजीबाई सावध झा�या. �हणा�या, ‘चालता होतोस क� नाही सैताना ! �हणे, 
दा�यादा�यावर खाणाराचे नाव िलिहलेले असते. आळसडयाचे नाव दा�यावर ्ु
िलहायला कोणी वेडािबडा तर नाही ? आळशी असतो चोराचा बाप आिण 
�याला खाऊ घालणे �हणजे असते महापाप. एक दाणास�ा तला मी दणेार ु ु
नाही. गेला होतास शेत नांगरायला ? िनंदण-ंखरपण ंकेलीस ? दाणे पेरलेस ? ु
राखण केलीस ? कापणी , मळणी केलीस ? ख�यात स�गणी केलीस ? आला 
दाणे मागायला ! बायको-पेरांना असलीस फ कटेिगरी िशकवणार आहेस काय ? ु
खबरदार दा�याला चोच लावशील तर ! ‘

कावळा मनाशी �हणाला, ‘खाणा� याचे नाव दा�यादा�यावर िलिहलेले 
असते असे �हणतात. आपलेही नाव दा�यांवर िलिहले आहे क� नाही ते 
अजमावन पाहायला काय हरकत आहे ! ‘ू

आजीबाई�ंया घराजवळ होते एक मोठे वडाचे झाड. �या�यावर बसला होता 
एक कावळा. �याची �या धा�यावर नजर गेली. �या�या त�डाला सटले पाणी. ु
आजीबाईचंी नजर चकवन दाणे उचलन खा�याची सधंी के�हा िमळते �याची ु ू ू
टेहेळणी तो क� लागला.

तो आजीबाईपंाशी आला. िवनवणी�या सरात �हणाला, आजीबाई, काय हो ु
तमचे �वारीचे दाणे, जसे काही मोतीच ! मा�या त�डाला पहा कसे पाणी सटले ु ु
आहे ! तम�या धा�याची एवढी मोठी रास घेऊ या मला पाचप�नास दाणे. ु
कावळीला, िप�लांना हे दाणे खाऊन िकती सतंोष होईल ! सतंोषासारखी 
सपं�ी नाही �हणतात.

आजीबाईनंी काठी उचलली. कावळा उडन झाडा�या फांदीवर जाऊन ू
बसला. �हणाला,‘काय वाटेल ते होवो, आजीबाईनंा ह�लकावणी दऊेन चोचभर 
दाणे तरी मी लंगवणारच ! ‘ु

आजीबाईनंी हे काव�याचे बोल ऐकले आिण �हणा�या, ‘ 

दळदार दाणे. कोणालाही मोह पडावा असे.
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झाडा�या फांदीवर बसन तो टेहेळणी क� लागला. दपारी आजीबाईनंी ू ु
ितथेच बसन भाकरतकडा खा�ला. उज�या हाताने खाई आिण काठी डा�या ू ु
हातात उगा�न ठेवी. खा��यावर आजीबाईनंा आली स�ती. मधेच एखादी ु
डलक� यायची. काव�याने आजीबाईचंा डोळा लागलासे पािहले आिण उडत ु
येऊन चोचभर दाणे घेऊन तो झाडा�या फांदीवर जाऊन बसला. आजीबाईनंा 
वाक�या दाखव लागला !ु ू

मे�या,आळसट�या ! कसे दाणे लंगवतोस ते पाहतेच मी !ु ु

आजीबाई झाडापाशी गे�या आिण काव�याला हाका�न �हणा�या, ‘ माझे 
दाणे परत कर. आळशी असतो चोराचा बाप आिण �याला फकट खाऊ घालणे ु
असते महापाप !’

आजीबाईनंा आला झाडाचा राग. �या �हणा�या, ‘तझी नाही खोडी काढली, ु
माझी काढली असे घटकाभर ध�न चाल. पण आळशाला असे पाठीशी घालणे 

झाड �हणाले, ‘काव�याने माझी थोडीच खोडी काढली आहे ? मी कशाला 
हाकल �याला ? त आिण तो �या काय करायचे ते क�न.’ू ू

‘आजीबाई,पाहातच रहा, पाचप�नास दाणे लंगव�यािशवाय काही मी राहात ु
नाही. ठकवन, चोरी क�न मी हे करणारच, करणार ! ‘ कावळा बोलला.ू

फांदीवर बसन तो आजीबाईचंी टेहेळणी क� लागला. एकदम ू
आजीबाई�ंया झोपडीसमोर उडन यायचा. अगंणात नाचाबागडायचा. ू
आजीबाई तो िदसला क� खेकसाय�या,‘नीच कठला ! घाम न गाळता, मेहनत न ु
करता फकटचे िगळायला हवे काय ? त दा�याला िशवलास क� कपाळमो� ु ू
झालाच �हणन समज ! आळशी असतो चोराचा बाप आिण फकट खाऊ ू ु
घात�यास होते महापाप ! िनघ �हणते ना इथन.‘ू

कावळा झाडा�या आणखी वर�या फांदीवर बसला आिण ितथन वाक�या ू ु
दाखव लागला. आजीबाई �हणा�या, ‘झाडा झाडा, काव�याला ह�सक र.े ू
आळशी असतो चोराचा बाप आिण �याला फकट खाऊ दतेो तो करतो ु
महापाप. ह�सक �या काव�याला.’
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झाड काव�याला हाकलत नाही हे पाह�न आजीबाई गे�या 
लाकडतोडयाकडे �हणा�या, ‘लाकडतोडे दादा, लाकडतोडे दादा, त�ही झाड ्ू ू ू ु
तोडन टाका �हणजे काव�याला बसायला जागा राहणार नाही. तो माझे दाणे ू
परत दईेल. आळशी असतो चोराचा बाप, �याला �मािवना खाऊ घालणे असते 
महापाप. आळशाला धडा िशकवताना अगंचकारपणा करील तोही �या पापाचा ु
भागीदार असतो. लाकडतोडेदादा, त�ही झाड तोडा �हणजे काव�याला ू ु
शहाणपणा सचेल आिण तो माझे दाणे परत करील.’ु

आजीबाई ितथन गे�या नगरसेवकाकडे,�याची िवनवणी करीत �हणा�या, ू
‘नगरसेवक मामा,नगरसेवक मामा,काव�याने चोरले माझे दाणे. झाडावर 
जाऊन तो बसला. मला िचडव लागला. मी गेले झाडाकडे �याला �हणाले, ू

लाकडतोडया �हणाला, ‘झाडाने माझे काहीच िबघडवले नाही. मी झाड ्ू
कशाला तोड ?’ू

आजीबाई गे�या पोिलसाकडे. �हणा�या, ‘पोिलसदादा,पोिलसदादा त�ही ु
लाकडतोडयाला िगरफदार करा. काव�याने माझे दाणे चोरले आिण तो ्ू
झाडावर जाऊन बसला. ितथन मला तो वाक�या दाखवतो. आळशाला क� न ू ु
करता खाऊ घालणे �हणजे चोरा�या बापाला श�� पोचवणे. आळशी असतो 
चोराचा बाप. �याला फकट खाऊ घालणे असते महापाप. झाड काव�याला ु
हाकलत नाही.लाकडतोडया झाड तोडत नाही. �याला सजा झालीच पािहजे.्ु

शोभते काय ? अशाने सव�नाश होईल, सव�नाश ! पाचप�नास दाणे कमी 
झा�याने मला काही भीक लागणार नाही, पण आळशाला मी एक दाणास�ा ु
घेऊ दणेार नाही. आळशी असतो चोराचा बाप आिण अशाला मोफत खाऊ दणेे 
�हणजे असते महापाप. हाकल �या काव�याला !’

पोिलस �हणाला, ‘लाकडतोडयाने माझे काहीच िबघडवले नाही. मी कशी ्ु
�याला अटक क� ? काव�याने तमचे दाणे चोरले �याचा काही परावा आहे ु ु
तम�याजवळ ? त�ही काव�याचे काय करायचे ते बघन �या. मी कशाला �ा ु ु ू
भानगडीत पड ?’ू
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सनबाई बोलली, ‘आजीबाई, तमचे �हणणे यो�यच आहे. आळशी असतो ू ु
चोराचा बाप, �याला फ कट खाऊ घालणे असे महापाप. मी नव� यावर �सते.’ु

पोिलसदादाने हे ऐकले. तो �हणाला, ‘नगरसेवक मामा, त�ही �हणता ते ु
बरोबर आहे. मी लाकडतोडयाला पकडतो. आळशी असतो चोराचा बाप. ्ू
�याला फकट खाऊ घालणे �हणजे महापाप.ु

झाडा झाडा, काव�याला हाकल र.े झाड �हणाले, मी नाही हाकलीत जा. मग 
गेले लाकडतोडयाकडे. �याला �हणाले, लाकडतोडे दादा,लाकडतोडे दादा, ्ू ू ू
त�ही झाड तोडा हो. लाकडतोडया �हणाला, मी नाही तोडत जा. मग गेले ्ु ु
िशपायाकडे. िशपाईदादा,िशपाईदादा,त�ही लाकडतोडयाला पकडा हो. ते ्ु ू
�हणाले,मी नाही पकडत जा. आळशी असतो चोराचा बाप, �याला फकट खाऊ ु
घालणे असते महापाप.’

झाड �हणाले, ‘नको, नको. आळशी असतो चोराचा बाप. �याला फकट ु
खाऊ घालणे असते महापाप. मी काव�याला हाकलतो.’

नगरसेवकाने बायकोचे हे बोलणे ऐकले. तो �हणाला, ‘आजीबाई �हणतात ते 
बरोबर आहे. आळशी असतो चोराचा बाप, �याला फकट खाऊ घालणे असते ु
महापाप. बाई ग, त मा�यावर �स नको. मी पोिलसदादाला समजवतो.’ू ू

नगरसेवक �हणाला, ‘यां�यात�या कोणीच माझे काही िबघडवले नाही. मी 
कशाला या फंदात पड ? त�ही काव�याचे काय करायचे ते करा.’ू ु

लाकडतोडयाने हे ऐकले. तो �हणाला. पोिलसदादा, त�ही �हणता ते ्ू ु
बरोबरच आहे. आळशी असतो चोराचा बाप. �याला फकट खाऊ घालणे असते ु
महापाप. मी झाड तोडतो.

आजीबाई गे�या नकरसेवका�या बायकोकडे. �हणा�या, ‘आवड�या 
सनबाई, त आहेस शहाणी. त नव� यावर �स ग. �हणजे तो पोिलसदादाला ू ू ू
डाटेल. पोिलसदादा लाकडतोडयाला रागवेल. लाकडतोडया झाड तोडायला ् ्ू ू
िनघेल. झाड काव�याला ह�सकेल. आळशी असतो चोराचा बाप, �याला फ कट ु
खाऊ घालणे असते महापाप.’
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काव�याने हे ऐकले. कावळा �हणाला,‘झाडदादा, झाडदादा त मला ह�सकव ू ू
नकोस. आळशी असतो चोराचा बाप. फकट खाणारा करतो महापाप. ु
आजीबाई,आजीबाई, तमचे दाणे त�ही परत �या. दा�या दा�यावर असते नाव ु ु
�या�यासाठी राबणाराचे घाम गाळणाराचे असा दाणा आळशा�या कामी कसा 
येणार ? ‘

ते�हापासन उजाडताच कावळा काव काव क�न सांगत असतो, ‘काव काव ू
काव, आळशी असतो चोराचा बाप, �याला फकट खाऊ घालणे असते ु
महापाप. दा�यादा�यावर असते नाव �या�यासाठी घाम गाळणाराचे. काम न 
करणा� याला असा दाणा काही पचवता येत नाही. ‘

आजीबाईनंा काव�याने दाणे परत केले. ते�हा आजीबाई �हणा�या, 
‘कावळोजी बाळा, आज तला चांगला धडा िमळाला हे छान झाले. ु
दा�यादा�यावर िलिहलेले असते नाव काम करणाराचे,घाम गाळणाराचे. घाम न 
गाळणा� याला,काम न करणा� याला असा दाणा पचत नाही. आळशी असतो 
चोराचा बाप. �याला फकट खाऊ घालणे असे महापाप. रोज उजाड�या�या ु
वेळी काव काव क�न त सवा�ना हा धडा िशकवत जा.‘ू

काव�याची काव काव ऐकन आटपाटनगरातले लोक जागे होतात आिण ू
आपापले काम क� लागतात. आटपाटनगरात सगळे क�ाची भाकरी खातात. 
��येक माणस �हणतो, ‘आळशी असतो चोराचा बाप, �याला फकट खाऊ ू ु
घालणे असते महापाप. दा�यादा�यावर असते काम करणाराचे, घाम 
गाळणाराचे नाव.‘

अशीही आटपाटनगराची साता उ�राची कहाणी,पाचा उ�री सफळ सपंण�.ु ू
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8.40 SaeKaicallaIcaa janma8.40 SaeKaicallaIcaa janma

शेखिच�लीचा ज�म एका गरीब कटंबात झाला. �याला सगळे जण ‘शेख’ ु ु
�हणत  असत. �या�या आईला असे वाटायचे क� आपला मलगा मोठा होऊन ु
पैसे कमवेल आिण आपली ग�रबी दर करले �हणन ितने �याला शाळेत ूू
िशकायला पाठवले.

8.40 SaeKaicallaIcaa janma

एक िदवस एक मलगी चकन िविहरीत पडली आिण मदतीसाठी मोठयाने ्ु ु ू
आवाज दते होती. हे पाह�न शेख �या�या िम�ांकडे आला आिण �हणाला ‘वो 
मदद के िलए ‘िच�ली ’रही है’. �या�या िम�ांना काही कळेना. मग तो �यांना 
िविहरीजवळ घेऊन गेला आिण �या मलीला वाचिवले. पण  �या िदवसापासन ु ू
‘शेख’चा ‘शेखिच�ली’ झाला.  

शाळेत िशकवले जायचे क� मलगा असेल तर ‘वो खाना ‘खाता’ है’ असे ु
�हणायचे आिण मलगी असेल तर ‘वो खाना ‘खाती’ है’ असे �हणायचे. ु
शाळेतला हा धडा शेखिच�ली�या चांगलाच ल�ात रािहला. 
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8.41 svata:cyaa paayaavara ku*haDa maarNae8.41 svata:cyaa paayaavara ku*haDa maarNae

एके िदवशी शेखिच�लीला लाकडाचा �यवसाय स� कर�या�या िवचाराने ु
पछाडले. लाकड तोड�याक�रता तो जगंलात पोहोचला. एक मोठे झाड पाह�न ू
�यावर चढला. मोठी फांदी पाह�न शेखिच�ली  �यावर उलटा बसला आिण तीच 
फांदी तोड लागला. साहिजकच फांदी तोडता-तोडता शेखिच�ली जिमनीवर ू
दाणकन आपटला...

8.41 svata:cyaa paayaavara ku*haDa maarNae
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8.42 taela gaelae AaiNa taUpaha_ gaelae8.42 taela gaelae AaiNa taUpaha_ gaelae

“नको नको. अ�मीने िदले�या सग�या पैशांचेच तेल आणायला सांिगतले 

“हे काय ?” आप�या मठीतील पैसे दकानदाराकडे दते तो �हणाला.ु ु

“�याची त िचतंा क� नकोस.” असे �हणन उडया मारीतच तो दकानात ्ू ू ु
गेला. �या�या मख�पणा�या कथा दकानदारा�या पण कानावर हो�या. �हणन ू ूु
दकानदाराने िवचारले, “काय र,े काय पािहजे ?”ु

आपला मलगा मख�पणा क�न अनेक वेळा आप�याला त�डघशी पाडतो हे ु ू
अ�मीला (�या�या आईला) माहीत होते. �यामळे ती �याला जबाबदारीचे ु
कसलेच काम सांगत नसे.

8.42 taela gaelae AaiNa taUpaha_ gaelae

पण एक िदवस �वयपंाक करताना तेल सपं�याचे ित�या ल�ात आले. 
दकानावर जाऊन तेल घेऊन यायचे �हटले तर एवढा वेळ ित�याजवळ ु
न�हता. �हणन ितने शेखला हाक मारली आिण �हणाली, “जरा दकानावर ू ु
जाऊन तेल घेऊन ये.”

“तेल पािहजे.”
“पैसे आणलेस ना ?”

“आिण तेल कशात दऊे ?” दकानदाराने िवचारताच �याने भांडे पढे केले.ुु
दकानदाराने �या�यात तेल ओतले पण थोडयाच तेलाने पेला भरला. “अर,े ्ु

हा तर भरला. पण अजन वीस पैशांचे तेल बाक� आहे. �यासाठी दसर ेभांडे ू ु
लागेल.”

“मग काय उरलेले पैसे परत दऊे ?”
“दसर ेभांडे आता कठन आणणार ?”ु ूु

पैसे आिण पेला �या�याकडे दऊेन ती �हणाली, “तेल घेऊन ये. मा� वाटेत 
कोठे सांड नको. सांभाळन ये.”ू ू
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आहे.”

“दकानदाराने उरलेलं तेल तळवटी�या खोलगट भागात िदले. तीस ु
पैशा�या तेलाने पेला भरला. मग काय करणार? �हणन वीस पैशांचे तेल ू
तळवटी�या भागात घेतले.”

परत घरी जाऊन दसर ेभांडे आणायचे �या�या िजवावर आले. आता काय ु
करावे बर े? तो िवचार क� लागला. िवचार करता करता �या�या ल�ात आले. 
पे�याचा तळ खोलगट आहे. �या�यात उरलेले तेल �यावे, �हणन पेला उलटा ू
करीत तो �हणाला, “या�यात उरलेले तेल घाला.”

अगदी शहा�यासारखा शेख �हणाला, “छे छे, तेल ओतायला मी काय मख� ू
आहे. हा बघ भरलेला पेला.” असे �हणन �याने पेला परत उलटा केला, ते�हा ू
तळवटी�या भागातले तेलही जिमनीवर सांडले.

“त काहीच केले नाहीस. मे�या, त धांदरट तो धांदरट.”ू ू

“मग दसर ेभांडे घेऊन ये.”ु

उलटा पेला ध�न शेख घरी आला. पेला उलटा धरलेला पाह�न अ�मी�या 
काळजात ध�स झाले. ितने िवचारले, “पेला उलटा का धरला आहेस ?”

पण तोपय�त पे�यातील सगळे तेल जिमनीवर सांडन गेले. जमीन खराब ू
झाली �हणन दकानदार ओरडला, “मखा�, तेल ओतन माझी जमीन खराब ू ू ूु
केलीस. अर ेअकले�या कां�ा, पेला उलटा केला तर तेल सांडेल एवढेही कळत 
नाही ! आता उरलेले तेल तरी �यवि�थत घरी ने. आण तो पेला इकडे.” 
दकानदारही मख�च. �याने उलटया केले�या पे�या�या तळवटीत उरलेले तेल ्ूु
िदले.

“�हणजे तीस पैशांचे पे�यातील तेल ओतन टाकलेस तर ?” रागवन अ�मी ू ू
�हणाली.

“अर े मखा�, तेही तेल ओतन टाकलेस. खरचं र े त मख� पोर आहेस. ू ू ू ू
त�यासारखा मख� पोर ज�मात बिघतला नाही मी.”ु ू

“अ�मी, त कशाला रागवतेस मा�यावर ? मी काय केले ?”ू
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“माझी काहीच चक नसताना त मला का फाडफाड बोलते आहेस ?”ू ू

“अग,ं पण माझी चक काय ते तरी सांग.” शेखिच�लीने िवचारले आिण अ�मी ू
आणखी खवळली. एवढे रामायण घडनही तो आपली चक काय �हणन ू ू ू
िवचारतो. ितला वाटले एक धपाटा घालावा पाठीत. पण �याचा चेहरा इतका 
िनरागस होता क�, धपाटा घाल�याचा मोह ितने आवरला.

“नाही. तझी चक काहीच नाही. चक माझीच. त�यासारखा मख� पोर ु ू ू ु ू
ज�माला घातला ही माझीच चक.”ू
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शेखिच�ली उठला. घरभर कैची शोध लागला. लांब दाढी �याला आता ू
नकोशी वाट लागली. कैची िदसेना. काही के�या सापडेना. कैची सापडत नाही ू
�हणन शेखिच�ली हैराण झाला. ू

एके िदवशी सकाळी शेखिच�लीने एक प�तक वाचायला घेतले. वाचता-ु
वाचता �याची नजर थांबली. प�हा तेच वा�य वाच लागला... त�बल दहा वेळा ु ू
तेच वा�य वाचन काढले.ू

“लांब दाढी असलेली माणस ंमख� असतात...” शेखिच�ली िवचारात पडला. ू
दाढीव�न हात िफरव लागला.. ू

“अर,े आपली दाढीस�ा लांब आहे. एक फट भरले एवढी लांब! �हणजे ु ू
आपणही... गावातील सव� जण आप�याला दाढीमळेच मख� �हणत असतील! ु ू
दाढी... लांब दाढी, हेच आप�या मख�पणाचे कारण आहे. जर आपण ही लांब ू
दाढी काढन टाकली, तर मग आप�याला मख� �हणायची कोणाची िहमंत ू ू
होईल? आपण तर बि�मान आहोत, या दाढीमळेच मख� ठरतो आहोत. या लांब ु ु ू
दाढीच ंकाही तरी केलंच पािहजे.”

“प�तकातील छापलेलं वा�य कस ंखोटं अस शकेल? श�यच नाही...”ु ू

तेवढयात �याची नजर िद�यावर गेली. िदवा जळत होता. शेखिच�ली ्
िद�याजवळ गेला. ‘‘कैची िमळत नाही, तर मग िद�यानेच आपण थोडी लांब 
झालेली दाढी जाळन घेऊ, नंतर �हा�याकडन �यवि�थत कापन घेऊ.’’ू ू ू

शेखिच�लीस वाचनाची आवड होती. तासन तास तो वाचत बसायचा.्

8.43 SaeKaicallaa_caa_ laa/ba daZa_

शेखिच�लीने िदवा उचलला. दाढीला हात लावला. हातापय�तची दाढी 
जाळन घे�यासाठी �याने वातीजवळ दाढी नेली. दाढी जळ लागली. जगंलातलं ू ू

‘‘आता काय कराव?ं’’ िवचार क� लागला.
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कोरडं गवत जळ लागतं तशी चेह� याला... छातीला उ�णता जाणव लागली.ू ू
शेखिच�ली घाबरला. �याने िदवा दर फेकन िदला. पळत-पळत बादलीतील ूू

पा�यात डोकं खपसलं.ु
“अर े बापर!े वाचलो. नाही तर पण� चेहरा जळाला असता दाढीबरोबर. ू

प�तकात खरचं िलिहलंय क�, लांब दाढीवाली माणस ंमख� असतात!’’ु ू
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दसरा िश�य ते काटे श�यतो वाचवन, टाळन चाल लागला. तरी काही काटे ू ू ूु
टोचलेच. पाय थोडेफार र� तबबंाळ झालेच. तोही ग�ज��या कटीत पोहोचला. ु ु
ितस� या िश�याने वाटेत काटे पािहले. चालता चालता �याने सार ेकाटे गोळा 
केले. ते र��या�या कडेला दर टाकन िदले. थोडयाच वेळात तोही ग�ज��या ्ू ुू
कटीत पोहोचला. ितघेही ग�ज�ची वाट पाह� लागले. ु ु

आचाय� बह��त यां�या पाठशाळेत अनेक िश�य िशकत होते. आचाय� सवा�ना ु
जीव तोडन िशकवत. एकदा �यां�या तीन िश�यांचा िश�ण�म पण� झाला व ू ू
�यांना िनरोप द�ेयाची वेळ जवळ येऊन ठेपली. आचाय� �यांना �हणाले, 
"बाळांनो, आतापय�त ��येक परी�ेत त�ही छान उ�ीण� झाला आहात. उ�ा ु
सकाळी त�ही मा�या कटीत या. ितथे तमची अतंीम परी�ा होईल. तीनही ु ु ु
िश�यांनी होकार िदला. 

दस� या िदवशी सकाळी लवकर उठन नैिमि�क कम� आटोपन ितघेही िश�य ू ूु
आचाया��या िनवास�थानाकडे िनघाले. अहो आ�य�म! र�ताभर काटेच काटे 
पसरलेले होते. पण काय इलाज? ग�ज�ची आ�ा तर पाळलीच पािहजे. ु
�यां�या कटीत पोहोचणे हे तर आजचे �येयच होय. ते तर पार पाडलेच पािहजे. ु
पिहला िश�य तसाच काटयांव�न चालत रािहला. पायाला काटे टोचत होते. ्
पाय र� तबबंाळ होत होते. पण चाल�याचे �त �याने सोडले नाही. तो तसाच 
ग�ज��या कटीत जाऊन पोहोचला. ु ु

थोडया वेळाने आचाय� बह��त कटीत आले. ते ितस� या िश�याला �हणाले, ् ु ु
बाळा आज तझे िश�ण पण� झाले. आज�या या अिंतम परी�ेत त उ�क�पणे ु ू ू ृ
यश�वी झालास. अर े�ान तेच जे �यवहारात कामी येते. त काटे वेचन ते दरवर ू ू ू

9.1 9.1 9.1 AAA/// iiitttaaammma a a parIHaaparIHaaparIHaa
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फेकन दऊेन दोन गो�ी साध�या. �वतः जखमी हो�यापासन वाचलास. ू ू
इतरां�या मागा�तील काटे अथा�त दःख, वेदनाही दर के�यास. ते�हा आता खरचं ु ू
त बाहेर�या िव�तत जगात जाऊन काय� करायला लायक झाला आहेस. जा ृू
बाळा, सखी राहा. यश�वी हो. �वतःसाठी जगताना दस� यां�या उपयोगी पड. ु ु

(�ेन टॉिनक मािसक, िडस�बर २०१३)
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खप खप जनी गो� आहे ही. ते�हा मानव रानावनात राहात असे. कंदमळे ू ू ु ु
खाऊन पोट भारत असे. िशकार करीत असे. रा�ी झाडावर झोपत असे. ते�हा 
कोणी नोकर न�हता क� मालकही न�हता. जगंलातच ह�ी, घोडे, गायी, बैल, 
बक� या वगैर े�ाणीस�ा �वतं� िहडंत, म� तपणे वावरत. ु ु

तेवढयात तेथन जाणारा एक िशकारी �याला िदसला. घोडा �या ् ू
िशका� याला �हणाला, "त मला मदत करशील का? गाईने मला ित�या िशगंांनी ू
जखमी केले. त ितला चांगली ठोकन काढ. िशका� याजवळ धन�यबाण होताच. ू ू ु
तो घोडयाला �हणाला, "दाखव, कठे आहे ती गाय?" घोडा �हणाला, "आप�या ् ु
वासरासह ती नदीकडे जात होती. अजन फार दर गेलेली नसेल. बैस मा�या ू ू

गाय िवचार क� लागली. याने मला िवनाकारणच लाथ मारली. मी याला 
चांगला धडा िशकवेन. ती धावत जाऊन घोडया�या पढे उभी रािहली. आप�या ् ु
िशगंांनी पण� शि� तिनशी ितने घोडयावर वार केला. बेसावध घोडा चांगलाच ्ू
जखमी झाला. गाय आप�या वासराला घेऊन तेथन िनघन गेली. आता घोडा ू ू
िवचार क� लागला, िहने मला घायाळ केले. मी न�क�च िहला चांगली अ�ल 
घडवेन. 

एकदा जगंलात एक गाय नरम, कोवळं, लसलशीत गवत खात होती. ितचे ु ु
वास� ित�याबरोबर होते. वास� उंडारत होते, आईशी खेळत होते. म�येच 
धावत जाऊन दध िपत होते. मनसो� त बागडत होते. तेवढयात ितकडे एक ्ू
घोडा आला. �याला वाटले असे कोवळे, लसलशीत गवत तर मला िमळायला ु ु
हवे. ही गाय का हे गवत खाते आहे? �याने गायीला एक लाथ मारली. िबचारी 
गाय पडता पडता कशीबशी सावरली. मागे हटली. घाब�न दर गेली. आता ू
घोडा ते कोवळं, मऊ लसलशीत गवत खाऊ लागला. ु ु
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िशका� याला ध�यवाद दऊेन घोडा जायला िनघाला ते�हा िशका� याने 
मोठया चपळाईने घोडया�या ग�यात दोर बांधला. �यालाही गायी�या ् ्
जवळ�याच झाडाला बांधले. तो घोडयाला �हणाला, "अर,े त तर फार कामाचा ् ू
आहेस. त�या पाठीवर बस�याने माझे चाल�याचे �म वाचले. �यामळे मला ु ु
अिजबात थकवा आला नाही. ते�हा आता मी तला मा�याजवळच ठेवेन. आता ु
घोडाही बधंनात अडकला. िशका� याचा सेवक बनला. 

(�ेन टॉिनक मािसक, िडस�बर २०१३)

पाठीवर. मी तला घेऊन जातो. िशकारी घोडया�या पाठीवर बसला. दोघे ्ु
नदीिकनारी पोहोचले. गाय ितथे उभी होती. वास� ितचे दध िपत होता. ू
िशका� याने गायी�या पायावर बाण मारला. िबचारी गाय पडता पडता वाचली. 
दःखाने हबं� लागली. वास�ही घाबरले. िशका� याने पळत जाऊन गायी�या ु
ग�यात दोर टाकला, ितला झाडाशी बांधन ठेवले. �याने गायीचे दध िपऊन ू ू
पािहले. ते छान गोडसर, चवदार होते. िशका� याला आनंद झाला. चला, आता 
या गायीचे दध आप�याला रोज �यायला िमळेल. ू

िशका� याची आता चगंळ होती. �यायला गायीचे दध. िफरायला घोडा. ू
करमणक�ला वास�. तो आता नदीिकनारी झोपडी बांधन राह� लागला. ु ू

गाय व घोडा मा� मनातन दःखी होते. आपण आपसात भांडलो नसतो तर ू ु
माणसाचे गलाम झालो नसतो. खरचं एकतर आपसात भांड नये. दोघां�या ु ू
भांडणात लाभ ितस� याचाच होतो.
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(सथंाली लोककथा)

9.3 Fk-daena-taa_na

एक अितशय �ीमंत आिण साम�य�शाली राजा होता. �याची अशी समजत ू
होती क�, �या�याइतका समथ� राजा दसरा कणी नाही. पण �याचे हे मनोगत ुु
�याने कधी कणाजवळ बोलन दाखवले न�हते. एके िदवशी �याला वाटले क�, ु ू
आप�या मनातले हे िवचार दस� या कणाला ओळखता येतील का? �याने मग ुु
�या�या सव� अिधका� यांची आिण सेवकांची एक� सभा बोलावन िवचारले क�, ू
�यां�यापैक� कणी राजा�या मनात काय िवचार चालले आहेत, हे सांग शकेल ु ू
का? अनेकांनी आपाप�या प�तीने अदंाज बांधन उ�र िदले, पण कोण�याच ू
उ�राने राजाचे समाधान झाले नाही.

िदले�या मदतीचा िदवस उगवला. �धानक�येने एका अडाणी भो�या-ु
भाबडया धनगराला आप�या घरी कामावर ठेवले होते. �या म�ढपाळाला ्
राजाकडे घेऊन जा, अस ंितने आप�या �धान िप�याला सांिगतलं. ित�या या 
िनवडीने �धान च�ावन गेला. पण �धाना�या क�येनं ठासन सांिगतलं क�, हा ू ू
भोळा धनगरच �धानाची िचतंा दर करले. �धानासमोर दसरा पया�य न�हता. ू ु
�याने आप�या मलीवर िव�ास ठेवला आिण �या धनगराला राजदरबारात हजर ु

राजाने मग �धानाला आदशे िदला क�, “एका मिह�या�या आत राजाच ंमन 
वाच शकेल असा अलौिकक बि�म�ा असलेला माणस शोधन आणा.” ू ु ू ू
िदवाणाने सव�दर अशा ह�षार माणसाचा शोध घेतला, पण मिह�याची मदत सपंत ुू
आली तरी असा चाणा� माणस काही �याला सापडला नाही. �धानाची एक ू
क�या होती. ितने आप�या िप�याची िचतंा ओळखन �याला सांिगतले,"काळजी ू
क� नकोस, िदले�या मदतीत मी अपेि�त असले�या यो�य �य� तीला हजर ु
करले.” �धान �हणाला, “ठीक आहे. बघ या त�या �य�नांना िकती यश ू ु
िमळतं?” आिण �धानाने �या�या क�येवर ही कामिगरी सोपवली.
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राजाने नेमके काय �� िवचारले आिण धनगराकडन राजाला कोणती उ�र ेू
िमळाली हे जाणन घे�याची �धानाने इ�छा �य� त केली. राजा �हणाला, “ जे�हा ू
मी एक बोट वर केले ते�हा मा�या मनातला �� असा होता क�, या जगात मीच 
सव� श� तीशाली राजा आहे का? परतं म�ढपाळाने दोन बोटे वर क�न सांिगतले ु
क�, तम�या इतकाच श� तीशाली दसरा परमे�र आहे. ितस� या बोटाचा �� ु ु
होता क�, अजन कणी ितसरा आहे का? म�ढपाळाने मान हलवन नाही �हटले. ू ु ू
माझ ंअचक मन वाचन दाखवणारा हा म�ढपाळ आहे. मी �वत:ला एकटाच ू ू
श� तीशाली समजत होतो; परतं �याने मला सव�शि�मान परमे�राची आठवण ु
क�न िदली. �यानंतर सारजेण आपाप�या घरी िनघन गेले.ू

केले.

�धानाने म�ढपाळाला िवचारले, राजात आिण त�यात काय सवंाद झाला? ु
म�ढपाळ �हणाला, “मा�या �वत:�या तीनच म�ढया आहेत, राजाचे एक बोट ्
पाह�न मला वाटले क� राजाला एक म�ढी हवी आहे. एवढया मोठया राजाला ् ्
एकच कशी �ायची �हणन मी �हटले दोन दतेो. परतं राजाने तीन बोटे वर ू ु
करताच मला वाटलं राजाला तीन म�ढया ह�या आहेत. मला ित�ही म�ढया दणे ं् ्
श�य न�हतं, �हणन नकार दते मान हलवली आिण राजदरबारातन पळ ू ू
काढला.”

दरबार आधीच भरला होता आिण राजा वाट पाहत होता. िदवाणाने 
म�ढपाळाला राजासमोर उभे केले. म�ढपाळाने नजर वर क�न राजाकडे पािहले, 
ते�हा राजाने एक बोट वर केले अस�याचे �याने पािहले. धनगराने लगेचच दोन 
बोटे वर केली. नंतर राजाने तीन बोटं वर केली. आता मा� या भो�या माणसाने 
जोरजोरात मान हलवली आिण दरबारातन पळ काढला. राजा�या चेह� यावर ू
हा�याची लकेर उमटली. तो चांगलाच �स�न झालेला िदसत होता. इतका 
ह�षार माणस शोधन काढ�याब�ल राजाने �धानाचे कौतक केले आिण ू ू ु
घसघशीत बि�सही िदले.
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वशंी इतका �भािवत झाला क� �याला कळले नाही क� हे �व�न आहे क� 
स�य.

 वशंी दररोज गाय�ना चरावयास नेत असे. आिण ितथं �या करणात गवत ु
च�रत असतं ते�हा तो एका झाडाखाली बसन एका�तेने बांसरी वाजिवत असे.ू

त�या बांसरी ने मा�यावर जण काय मोिहनीच टाकली आहे. ती ऐकायला ू ु
मी दररोज पव�त, सम� ओलांडन येते. माझ ंनाव सर�वती आहे. यापे�ा जा�त ु ू
मी मा�याब�ल काही सांगणार नाही. आिण त पण िवचा� नकोस. जर त मला ू ू
रोज मा�यासाठी बासरी वाजिवशील तर मी तझा पित �हणन �वीकार ु ू
कर�यास तयार आहे. 

वशंी बांसरी वाजिवताना इतका त�मय होत असे क� माणसच काय? पश ु
प�ी आिण लता व� दखेील �या�या मधर �वराने मोिहत होत. ृ ु

9.4 satyaacae fUla
(ड�गरी लोककथा)

फार पव�ची गो� आहे. एका गावात एक �ामािणक गराखी रहात होता. जरी ू ु
�याचे नाव �ान होत तरी लोक �याला वशंी नावानेच हाक मारीत असत कारण 
तो फारच मधर बासरी वाजिवत असे.ु

“बांसरी वाजव ना, ती गोड �वरात �हणाली. 

एक िदवस तो बांसरी वाजिवत बसला होता. ते�हा �याला अचानक जाणवले 
क� कोणीतरी �या�या जवळ बसले आहे. हे पहा�याक�रता क� कोण आहे �याने 
वाजिवणे थांबिवले आिण पािहले क� चमेली�या फलासारखी एक सदंर यवती ु ु ु
बसली आहे आिण ित�या अगंातन चदंनासारखा सवास दरवळत आहे.ू ु

“कोण आहेस त? वशंीने िवचारले.ू

वशंीने आज इतक� सदंर बासरी वाजिवली क� पव� कधी वाजिवली नसेल.ु ू
सर�वतीने वशंीचा पती �हणन �वीकार केला. �यांना िववाह ग� �हणन ू ु ू
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खोटारडयाला नेहमी ही गो� खटकायची क� लोक �या�याशी बोलत नाही, ्
�याला टाळतात. काळा अगंरखा �या�या क�रता एक सकंट झाला होता. पण 
आता काही उपाय न�हता.

ठेवावयाचा होता. �हणन या बाबतीत कोणाला काही सांग�यात आले नाही. ू
दोघे रोज जगंलात भेटत िदवसभर बरोबर रहात आिण स�ंयाकाळी वशंी 
आप�या घरी परतत असतं आिण सर�वती आप�या �दशेात िनघन जात ू
असे. एका गफेत �यांनी िदवसाभरासाठी ससंार थाटला होता. वशंी बासरी ु
वाजिवत आिण सर�वती त�मय होवन ऐकत असे.ू

आिण एक िदवस सर�वती दोन ज�या मलांना ज�म दवेन नेहमीसाठी ु ु ू
िनघन गेली. कारण दोघांम�ये तसेच ठरले ही होते. वशंी अ�यतं दःखी झाला ू ु
आिण मग �याने कधी बासरी वाजिवली नाही. �याने गरा�याचे काम ही बदं ु
केले. व तेथे गफेत आप�या दो�ही प�ांबरोबर राह� लागला.ु ु

वशंीची दो�ही मलं इतक� एक�प होती: क� �यांना ओळख�यात �याला ु
�वतःला अडचण येत असे. �हणन तो दोघांना वेगवेग�या रगंाचे कपडे घालीत ू
असे. �याने दोघांचे पालन पोषण सारखे केले पण न जाणो कसे. �यातील एक 
अ�यतं चांगला �ामािणक तर दसरा अ�यतं धत� झाला.ूु

वशंी चांग�या मलास पांढरा व धत� मलास काळा पायघोळ अगंरखा घालीत ु ू ु
असे. अगंरखा पायघोळ अस�यामळे �यांचे पाय पण िदसत नसे. काही ु
वषा�नंतर वशंीचा म�य झाला. चांगला मलगा विडलां�या िनधनामळे गभंीर ृ ु ुू
झाला आिण धत� मलगा �व�छंद. लोकांनी चांग�या मलाचे नाव स�य आिण ू ु ु
धत� मलाचे नाव खोटारडा ठेवले. विडलांनी दोघांना वेगवेग�या रगंाचे कपडे ू ु
िशवन िदले होते. �यामळे लोक �यांना सहज ओळख शकत होते. ते ू ु ू
खोटारडयाचा उ�लेख काळा अगंरखावाला याच नावाने करीत.्

एक िदवस िव�ा नावाची एक मलगी वाट िवसरली. आिण �यां�या गफेपाशी ु ु
आली. काळा अगंरखा असणा�याने ितला �ास द�ेयाचा �य�न केला आिण 
पांढरा अगंरखा असणा�याने ितचे मन रमिवले. िव�ाला स�य आवडला. 
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स�ंयाकाळ झा�यावर दोघे भाऊ आप�या गफेत गेले. कोणालाही गफेत ु ु
जा�याची परवानगी नस�यामळे िव�ा बाहेरच एक झाडाखाली बसली व ु
थक�यामळे झोपी गेली.ु

दोघे भाऊ नदी जवळ आले. �यांनी अगंरखे काढले व पा�यात उतरले. 
िव�ाला हे पाह�न आ�य� वाटले क� खोटारडया मलास पाय नाहीत. ितला ् ु
रह�य उलगडले. लागलीच ितने पािहलं क� तो पा�यातन लवकर िनघाला ू
आिण �याने पांढरा अगंरखा घातला. ती अचानक ओरडली.

खोटरडा रागाने लालसद झाला आिण िव�ेजवळ येवन रागाने ओरडला; ू ू
“खबरदार! कोणांला हे गिपत सांग नकोस. नाहीतर तला आय�यभर दा�र�य ु ू ु ु
आिण दःख भोगावे लागेल.”ु

िव�ा एकदी रािहली. प�कळ िदवस इकडे ितकडे िफरत रािहली व आप�या ु

�यामळे खोटारडया�या मनात �या�यािवषयी असया िनमा�ण झाली. तो मनात ्ु ू
भावा�या िव�� कार�थान रच लागला. ितकडे िव�े�या मनात दोघे भाऊ ू
नेहमी घालत असले�या पायघोळ अगंरखामळे िज�ासा उ�प�न झाली क� ु
याचे कारण काय असावे?

पहाट होताच ितला जवळच चाल�याचा आवाज ऐक आला ितने डोळे ू
उघडन पािहलं तर ते दोघे भाऊ �नानासाठी जाताना िदसले. ितने दब�या ू
पायानी �याचा पाठलाग केला. कारण ितला पायघोळ अगंरखा घाल�याचे 
रह�य जाणन घे�याची उ�कंठा होती.ू

दोघे भाऊ पण ितला पाह�न अचानक आ�य� चिकत झाले. स�यने पािहलं 
क� खोटारडयाने �याचे कपडे प�रधान केले. आिण खोटारडयाने पािहल क� ् ्
िव�ाला �याचे रह�य कळले आहे. आता स�याला काळा अगंरखा 
घाल�यावाचन पया�य न�हता. �याने चपचाप काळा अगंरखा घातला.ू ु

काळा अगंरखा घालन स�य खाली मान क�न गफेकडे िनघन गेला. तो ू ु ू
िव�ेशी एकही श�द बोलला नाही. पांढरा अगंरखा घातलेला खोटारडा ऐटीने 
चाल लागला आिण दर िनघन गेला.ू ूू
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ती आजपण स�य आिण अस�याची ही गो� सांगत आहे. पण आता ितला 
समाधान एवढेच आहे क� लोकांनी ित�या गो�ीला �हणीम�ये �पातं�रत केले 
आहे आिण लोक �हणत आहे सफेट झठ (धडधडीत अस�य). झठ के पांव नह� ू ू
होते (अस�याला पाय नसतात) काळा अगंरखा घातलेला स�य गफेत लपन ु ू
बसला आहे आिण पाय नसलेला खोटारडा आजपण ऐटीने वावरत आहे आिण 
िव�ा ही गो� अजनही सांगत असते. कदािचत त�हास दखेील ती भेटेल.ू ु

(दशेोदशेी�या लोककथा : डॉ. मनोहर सराफ)

घरी िनघन गेली अगदी उदास..... दःखी मनाने.ू ु
आज या गो�ीला िकती यग झाली आहेत. िव�ा ��येकाला �वतः�या ु

डो�याने पािहलेला हा �सगं सांगत असते परतं कोणी ित�यावर िव�ास ठेवीत ु
नाही. 
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बगदाद शहराम�ये अ�दल करीम नावाचा �ीमंत �यापारी रहात होता. ु
�याची कंजषपणाब�ल फार �याती होती. �याचे कपडे इतके तेलकट, मळकट ू ्
असत क�, �यांचा मळचा रगंही ओळख येत नसे. गेली दहा वष� तो एकच जोडे ू ू
वापरीत आला होता. शहरातील सव� चांभारांकडन वेळोवेळी द��त केले ू ु
गे�यामळे त� हेत� हे�या चामडयाचे क�पे आिण लहान मोठे िखळे यांचा �या ्ु
जोडयांम�ये जण काही स�ंह झाला होता.् ू

9.5 jaa[D[ AaiNa kaoksar

�नानगहातन बाहेर पड�यावर दरवाजाजवळ तो आपले जोडे शोध लागला. ृ ू ू
पण �या�या जोडया�या जागी नवीन सदंर जोडे ठेवलेले �याला िदसले. मघा ् ु
भेटले�या सद गह�थाने ही भेट िदलेली िदसते, अशा िवचाराने �याने ते जोडे ृ्
पायात घातले व आनंदाने घरी गेला. पण �या�या दद�वाने ते जोडे �याचवेळी ु
�नानाला आले�या बगदाद�या काजीचे होते. इकडे नोकरांनी काजीचे जोडे ्
शोधले, पण �यांना ते काही सापडले नाहीत. �याऐवजी जने-पराणे घाणेरडे ु ु

(इराणची लोककथा )

श�य तेवढया कमी भावात माल खरदेी क�न �यावर द�पट ित�पट फायदा ् ु
काढ�यात करीम ह�शार होता. एकदा �याने काचेचे मौ�यवान खडे व अ�रा�या 
क�या यांची अगदी �व�त भावात खरदेी केली. िव��नंतर �याला खप फायदा ु ू
होणार होता. �हणन �याने बादशाही �नानगहात जाऊन �नान कर�याचे ृू
ठरिवले. अशा �कारची चैन �याने िक�येक िदवसात केलेली न�हती.

�नानगहात जात असताना �याला एक ओळखीचे सद गह�थ भेटले. ृ ृ्
ग�पागो�ी करता करता �यांची नजर अ�दल�या जोडयांवर गेली. तो �हणाला, “ ्ु
अर,े तझे जोडे अगदीच खराब झाले आहेत. त नवीन का घेत नाहीस?” �यावर ु ू
िवचार क�न अ�दल �हणाला, “मलास�ा तसे वाटते, पण लगेच वाटते क�, हे ुु
जोडे अजन प�कळ िदवस वापरता येतील!”ू ु
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खरोखर काय द� आहेत हे जोडे !.. यांचा परा बदंोब�त केला पािहजे, असे ुु
�हणन तो खाली येऊन जोडे पर�यासाठी खडडा खण लागला. �या�या ्ू ु ू
चहाडखोर शेजा� याने ते पािहलं. �याने रा�यपालाला कळवले क�, अ�दल ु
करीम बागेम�ये भमीगत ��य शोधीत आहे. लगेच िशपाई आले. �यांनी ू
अ�दलला पकडले. अ�दलने आरोप नाकबल केला. बागेत �याक�रता खडडा ्ूु ु
खणला ते जोडे दाखिवले. परतं �यावर िव�ास न बसन रा�यपालाने �याला दडं ु ू
केला. दडंाचे पैसे भरताना, �या क� माणसाचा जीव तीळ तीळ तटत होता.ुू

सतंापन चरफडत घरी जात असता, या जोडयांचा �पश�स�ा नको असे ्ू ु
वाटन अ�दलने रा�यपाला�या घराशेजारी एका पा�या�या हौदात ते जोडे ू ु
फेकन िदले. ते जोडे वहात जाऊन नेमके नळा�या त�डावर अडकन बसले. ू ू
याच हौदाचे पाणी रा�यपाला�या घरी येत असे. नळाचे कारागीर आले. 
तपासणी झाली. द��तीम�ये नळा�या हौदामधील त�डावर जोडे ु

तो घरी आला. आप�या िश�ेला कारण झाले�या �या जोडयांचा �याला ्
इतका राग आला क�, �याने िखडक�खालन वहात असले�या तै�ीस नदी�या ू
�वाहात ते जोडे फेकले. बरचे िदवसांनी मासे पकडणा� या एका को�याला 
आपले नदीत फेकलेले जाळे जड वाट लागले. आता बरचे मासे िमळणार या ू
आनंदात �याने जाळे बाहेर काढले. पण पाहतो तो काय, अ�दलचे जोडे!.. ु
�याला खप राग आला. �याचे जाळेही खप खराब झाले होते. �याने रागाने ते ू ू
जोडे अ�दल�या घरा�या िखडक�वर फेकले. �यामळे िखडक�लगत असले�या ुु
अ�रा�या क�या फट�या. अ�दलला होणा� या फाय�ाची आशा पार मातीला ु ु ु
िमळाली.

जोडे ितथे होते. आिण ते अ�दल करीमचेच आहेत, हेही �यांनी ओळखले. ही ु
सारी करामत �या सद गह�थांची होती. लगेच अ�दलला चोरी�या आरोपाव�न ृ् ु
पकड�यात आले. �याने आपली बाज मांड�याचा खप �य�न केला, पण ू ू
काहीही न पटन काजीने �याला त�ंगात टाकले. खप दडं भ�न अ�दलने ू ु ू ु
आपली सटका क�न घेतली.ु
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[ सबोध वाचन, प�तक ६ वे, कना�टक सरकार, १९७७, प. ७२-७५]ु ु ृ

अडक�यामळे पाणी बदं झा�याचे समजले. �या जोडयांची ओळख पटली. ्ु
आिण अ�दलला परत पकड�यात आले. या वेळी �याला जबर दडं कर�यात ु
आला.

आता �ा जोडयांचे काय करावे? �याला मोठा �� पडला. जाळन टाकावेत, ् ू
तर पा�यात िभज�यामळे ते जळेनात. ते�हा सक�यासाठी �याने ते जोडे ु ु
छपरावर टाकले. पण �याचे दद�व अजन सपं ले न�हते. शेजार�या छपराव�न ूु
एक मांजर ितथं आलं. आिण �या जोडयांबरोबर खेळ लागलं. खेळता खेळता ् ू
एक जोडा छपराव�न खाली र��यावर एक बाई चालली होती, ित�या 
डो�यावर पडला. ितला जखम झाली. कोतवालाजवळ िफया�द केली. 
अ�दलला चौ�यांदा पकड�यात आले. �यायाधीशाने केलेली िश�ा मा�य ु
क�न तो �हणाला, “महाराज, त�ही सांगाल िततका दडं मी भरीन. पण या द�, ु ु
भयकंर जोडयांपासन त�ही माझ ंर�ण करा. हे जोडे तम�या ता�यात �या.् ू ु ु

काजीने ते मा�य केले, आिण �याला सांिगतले, “बाबार,े खरीखरी काटकसर ु
क�पणे िदडक� िदडक� जमव�यात नसन िन�योपयोगी व�तवर �यवि�थत ू ूू
�रतीने खच� कर�यांत आहे!
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9.6 Fekavae tara_ kuNaacae9.6 Fekavae tara_ kuNaacae

यावर गगंाराम बोलला, “अर,े त लहान आहेस; त बैस, मी चालेन. वाट�यास ू ू
थोडया वेळाने मी बसेन, त चाल.”् ू

विडलांचे ऐकन महादवे गाढवावर बसला. गगंाराम मागन चालत रािहला. ू ू
वाटेत एकजण महादवेाला �हणाला, “काय र ेपोरा, तला काही अ�कल आहे क� ु
नाही? आप�या बापाला चालायला लावन त आपला खशाल बसला आहेस ू ू ु
गाढवावर.”

महाद �हणाला, “मी चालेन. त�ही बसा.”ुू

9.6 Fekavae tara_ kuNaacae

एकदा काय झाले - बाजारहाट कर�यासाठी ते िनघाले ताल�याला. ओझे ु
वाह�न आण�यासाठी �यांनी गाढवालाही बरोबर घेतले. जाताना काही ओझे 
न�हते. �या दोघांबरोबर गाढव �रकामेच चालले होते. �यांना पाह�न एकजण 
�हणाल, "काय गगंाराम, असे चालत काय िनघालात? कोणी तरी बसा क� �या 
गाढवावर.”

�या माणसाचे �हणणे गगंारामला पटले. तो आप�या मलाला �हणाला, ु
“महाद, त बैस गाढवावर”ूू

एका गावात एक परीट होता. �याचे नाव गगंाराम. �याला एक मलगा होता. ु
�याचे नाव महादवे. हे बापलेक दोघे िमळन काम करत. ओझी वाह�यासाठी ू
�यांनी एक गाढव पालले होते. गाढवावर ओझी लादन ते कधी नदीवर जात, तर ू
कधी बाजारहाट कर�यासाठी ताल�या�या गावी जात.ु

�या माणसाचे हे बोल महादवेा�या मनाला लागले. गाढवाव�न खाली 
उतरत तो वडलांना �हणाला, “ बाबा, तो माणस बोलला तेच बरोबर आहे. त�ही ू ु
बसा, मी चालतो.”

मलाने आ�ह के�यावर गगंाराम गाढवावर बसला. महादवे पायी िनघाला. ु
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हे ऐकन गगंाराम चांगलाच खजील झाला. मग करावे तरी काय, असा �याला ू
�� पडला. एकदम �या�या मनात आले - आपण दोघेही बसलो तर!

मग दोघेही बसले गाढवावर. �यांना वाटले, आता आप�याला कोणी 
बोलणार नाही.

एवढयात �यांना काही लोक समो�न येताना िदसले. �यातील एक जण ्
�हणाला, “अर ेगगंाराम, काय र ेहे?”

भीत भीत गगंारामने िवचारले, “काय झाले? चकले का काही आमचे?”ु

तो �हणाला, “ महाद, असे कर, तही बैस मा�या मागे. आपण दोघेही बसलो ुू
�हणजे मग आप�याला कोणी बोलणार नाही, कोणी नावे ठेवणार नाही. बैस, 
बैस.”

लोक हसले. �यातील एक जण �हणाला, “अर,े त�ही माणस ंआहात का ु
गाढव?’

एवढयात आणखी कोणीतरी ओळखीचे भेटले. ते हसन बोलले, “काय गगंाराम ् ू
हे ! अर,े बाप आहेस का कोण? मलाला पायी चालवतोस, आिण �वत: खशाल ु ु
गाढवावर बसन आरामात िनघाला आहेस. अर,े मलाब�ल काही माया?”ू ु

गगंाराम �हणाला, “असे काय केले आ�ही?”

कपाळाला हात लावत गगंाराम �हणाला, “महादवेा, तरी लोक �हणतील – 
अर,े त�ही माणस ंआहात क� गाढव?”ु

“अर ेगगंाराम, एवढयाशा या लहान गाढवावर कणीतरी एकाने बसायचे का ् ु
दोघांनी? त�हाला काही दया माया आहे क� नाही?”ु

[कथन- व. द. दसेाई, बालभारती, प. २ र,े १९७९, महारा��, प. २०-२३]ृ

हे ऐकन दोघेही खाली उतरले, ऐकावे तरी कोणाचे हेच �यांना कळेनासे ू
झाले. मग महादवे  वडलांना �हणाला, “आपणच �ा गाढवाला पाठीवर घेऊन 
जाऊ या.”
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9.7 laaeBaa_paNaacae fL9.7 laaeBaa_paNaacae fL

�या काळी बगदादम�ये एक �यायि�य अशा खलीफांचे रा�य होते. �याच ं
नाव 'हा�न-अल-रशीद.’ एक �जािहतद� रा�यकता� �हणन �यांचा ू
नावलौिकक होता. या खलीफाकडे हसन सेवक �हणन काम करीत असे. ू
वेतना�या �पात �याला जी काही र�कम िमळे �यात�या जा�तीत जा�त 
पैशांनी सोनं िवकत घे�याचा तो �य�न करी. हळ हळ �या�या जवळ बरचस ंू ू
सोनं जमा झालं. या सो�याचा साठा काढन �याहाळीत बसण ंहा पती-प�नीचा ू
आवडता उ�ोग होता.

9.7 laaeBaa_paNaacae fL
(इराकची लोककथा)

हसन फारच लोभी माणस होता. सोने जमिव�याचे जण �याला वेडच लागले ू ू
होते. सो�या�या मोहापायी तो एवढा कंजष झाला होता क� गरजे�या व�त ू ू
िवकत घेणसं�ा �या�या जीवावर यायच.ं �व�तातील �व�त अशा व�त तो ु ू
शोधत राही. अगदी खा�या-िप�या�या बाबतीतही तो असाच वागत असे. 
अ�यतं िनक� �तीच ंअ�न तो घेत असे. �याची बायको फितमास�ा सो�याची ृ ु
भकेली होती ! दोघ ंनेहमी सो�याब�लच िवचार करीत. सोनं जमा कर�यासाठी ु
वेगवेग�या य��यां�या शोधात ते आपलं डोकं खच� करीत असत.ु

�याचा लोभीपणा िदवस�िदवस वाढतच गेला. कमीतकमी वेळेत जा�तीत 
जा�त सोनं गोळा कर�या�या ह�यासापोटी तो वाममागा�कडे वळला.

एके िदवशी फाितमाने नवीनच श�कल लढिवली. ितची श�कल हसनला 
बेह� आवडली.

दस� या िदवशी फाितमा बाजारात गेली. ितने रडत रडत एका दकानदाराला ु ु
सांिगतले, ‘फारच मोठा अ�याय झाला मा�यावर... आप�या खलीफांनी खोटा 
आळ घेऊन मा�या पतीला त�ंगात डांबन टाकलं. मी िनराधार झाले आहे. या ु ू
िनराधार असलेलीला मदत करा... अ�ला तमच ंभलं करील... ‘ु
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आता रोजच वेगवेग�या दकानदारांना गाठन ती धा�य गोळा क�न आण ू ूु
लागली. अनेक दकानदार ित�या या य� तीला फसले होते.ुु

खलीफां�या �यायि�यतेब�ल दकानदाराला मळीच शकंा न�हती. ुु
खलीफां�या हातन अस ंक�य घडण ंकेवळ अश�य आहे याची �याला खा�ी ृू
होती. पण फाितमा�या डो�यांतन वाहणा� या अ�मंळे �याच ं�दय सहानभतीने ू ू ु ु ू
भ�न गेलं. �यानं फाितमाला मोफत धा�य िदलं.

सय�दयापव�च हसन घराबाहेर पडायचा आिण रा�ी झाली �हणजे लपत-ू ू
छपत घरी परतायचा. आपण कोणा�याही ��ीस पडणार नाही याची तो 
खबरदारी घेई.

‘मग त आप�या नातलगांकडे आ�याला जा. आता आ�ही कसलीच मदत ू
क� शकणार नाही.' सा� यांनी जण एकमखाने आपला िनण�य ऐकवला. ू ु
फकटात धा�य िमळिव�याचा हा माग� आता बदं झाला होता.ु

दररोज महालातन तो लहान-मोठया व�त चो�न आण लागला. या व�त ्ू ू ू ू
िवकन तो सोनं िवकत �यायचा. काही िदवस �याचा हा उ�ोग िनिव��नपणे चाल ू ू

�यांच ं बोलण ंऐकन फाितमा खपच घाब�न गेली. हात जोडन गयावया ू ू ू
करीत ती �हणाली, ‘नको... नको... अस ंमळीच क� नका. उलट यामळे ु ु
खलीफांना अिधकच राग येईल अन ते मा�या पतीला आणखी कठोर अशी ्
िश�ा करतील.'

काही िदवसांपय�त दकानदारांनी धा�य िदलं. एके िदवशी मा� सग�या ु
दकानदारांनी एक� येऊन फाितमा�या पतीची सटका कर�याचा �य�न ुु
करायचे ठरवले. आपली योजना �यांनी ितला सांिगतली. ते �हणाले, ‘आपले 
खलीफा �यायि�य आिण दयाळ आहेत. आपण सगळेजण �यां�याकडे जाऊन ू
िवनंती केली तर कदािचत ते हसनला सोडनही दतेील.ू

हसन�या डो�यात नवाच िकडा वळवळ लागला. न�या योजने�या शोधात ू
तो बेचैन झाला. कसलाच उपाय न सच�याने शेवटी �यानं महालात चोरी ु
करायचा बेत ठरवला !



1062   ।   गो���या गुहेत

sa/ka_NaQ kTaa

होता. एके िदवशी मा� तो पकडला गेला. �याला िगरफदार क�न खलीफांपढे ु
उभे कर�यात आले. भीतीने �याची बोबडी वळली. �यानं सगळं काही 
खलीफांना सांगन टाकलं.ू

काही वेळ मौन धारण क�न पढे ते �हणाले, ‘हे सोनं त�ही �वतःजवळ ु ु
बाळग शकता, पण हे सोनं नेहमी ग�यात लटकावन ठेवाव ंलागेल त�हाला. ू ू ु
आणखी एक गो� कटा�ाने ल�ात �या... या सो�या�या बद�यात त�हाला ु
एकही व�त िवकत घेता येणार नाही... जाऊ शकता त�ही.’ ू ु

खलीफां�या आ�े�माणे दोन िपश�या मागिव�यात आ�या. या िपश�यांत 
सोनं भ�न हसन व फाितमा�या ग�यात �या अडकिव�यात आ�या. याच 
बरोबर 'हसन आिण फाितमाकडन सोनं घेऊन �यांना व�त द�ेयाचा �य�न ू ू
करणा� याला कठोर शासन कर�यात येईल’ असे फमा�न सोड�यात आले.

घरी पाऊल ठेवताच �यांना आठवलं क� घरात तर अ�नाचा एक कणही 
िश�लक नाही. जवळ भरपर सपं�ी असनही �यांना उपाशी रहाव ंलागलं ! दोन-ू ू
तीन िदवस �यांनी पा�यावर भागवलं पण भकेने अितशय �याकळ झा�यावर ु ू
�यांचा धीरच सटला.ु

दोघहंी ग�यातील िपश�यांच ंओझ ंघेऊन धडपडत महालाकडे िनघाले. 
खलीफां�यासमोर लोटांगण घालीत �यांनी दयेची याचना केली. �यां�या 
डो�यांतन अ�चंा परच वाह� लागला.ू ू ू

खलीफांनी त�काळ वजीराला आ�ा िदली, ‘या सो�यापैक� अध� �या 

खलीफांना हसनचा खपच राग आला; पण आप�या सतंापाला आवर ू
घालीत ते �हणाले, ‘तझा अपराध �मायो�य मळीच नाही. दकानदारांची ु ु ु
फसवणक करणे आिण महालात चोरी अशा अपराधांब�ल तला फाशी �ायला ू ु
हवी... पण मी अस ंकरणार नाही...'

धन आिण �ाण वाच�याचा दोघांना खप आनंद झाला. पण लवकरच �यांचा ू
आनंद मावळला. ग�यातील िपश�यांच ंओझ ंघेऊन घरी पोहोचेपय�त �यांचा 
जीव मेटाकटीला आला. र��याने जाताना लोक या दोघांना पाह�न हसत होते. ु
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दकानदारांना दऊेन टाका �यांना यांनी फसवलं आहे आिण बाक�च ं अध� ु
महालात चोरी कर�या�या अपराधाब�ल दडं �हणन खिज�यात जमा कर�यात ू
याव.ं.. आिण हा हसन... याला पव��माणेच राजमहालात सेवक �हणन िनय� ू ू ु
कर�यात याव.ं'

आपला िनण�य ऐकवन झा�यावर खलीफा पढे �हणाले, ‘एक गो� नेहमी ू ु
ल�ात ठेवा �या धनाचा आप�या सखासाठी आपण उपयोग क� शकत नाही ु
ते असन नस�यासारखंच आहे...ू



1064   ।   गो���या गुहेत

sa/ka_NaQ kTaa

9.8 Jaaepalaela/ naSaa_ba9.8 Jaaepalaela/ naSaa_ba

‘तझ ंनशीब झोपलेलं आहे.'ु

�याचा शेजारी अ�दल अ�यतं आळशी माणस होता. काम कर�याचा �याला ूु
भारी कंटाळा येई. िदवसभर चकाटया िपटत िहडंणे िकंवा घरी पड�या पड�या ्
शेखिच�ली-सारखी �व�नं रगंवीत राहण ंहा �याचा ि�य उ�ोग होता. तो फारस ं
कामच करीत नस�याने �या�या घरी दा�र�य ठाण माडन बसलं होतं. ू
मकसद�या सपं�नतेचा �याला हेवा वाटे.ू

‘आ ? मकसदच ंनशीब ? ‘ अ�दल �हणाला, ‘ माझ ंनशीब कठं जाऊन ँ ू ुु
बसलय हे सांग शकशील काय ? तझे उपकार मी कधीच िवसरणार नाही. ‘् ू ु

एका लहानशा गावात मकसद नावाचा शेतकरी होता. वेगवेगळे �योग क�न ू
तो आप�या शेतातन भरपर उ�पादन िमळिवत असे. इतर अनेक शेतकरी ू ू
�याचा स�ला घेत असत. आप�या क�ा�या बळावर �याने सम�ी �ा� केली ृ
होती. गावातील एक सधन शेतकरी �हणन तो ओळखला जाई. तो केवळ पैशानं ू
�ीमंत न�हता तर मनानेही �ीमंत होता. परोपकारासाठी �याने कधीही मागे पढे ु
पािहले नाही.

(इराणची लोककथा)

एके रा�ी चोरी कर�या�या उ�ेशाने तो मकसद�या घरात िशरला. एका ू
खोलीत �याला ितजोरी िदसली. �याचा चेहरा उजळला. तो ितजोरी�या िदशेने 
जाऊ लागला तोच एकभरदार आवाज घमला, ‘खबरदार ! ितजोरीला हात लाव ु ू
नकोस.'

‘ मी ? मी आहे मकसदच ंनशीब. �या�या सपं�ीच ंर�ण करण ंमाझ ंकत��य ू
आहे.' प�हा तो आवाज घमला.ु ु

आवाज ऐकताच तो एकदम घाबरला. पण लगेच �या�या ल�ात आले क� हा 
आवाज मकसदचा नाही. �याने धैय� एकवटन िवचारले, ‘त कोण आहेस ?’ू ू ू

9.8 Jaaepalaela/ naSaa_ba
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‘तझ ंकोणतही काम करायला मी एका पायावर तयार आहे. सांग काय क� ु
मी त�यासाठी ? अ�दल घाईघाईने �हणाला.ु ु

‘हो. सलेमान�या पव�तावर तझ ंनशीब झोपा काढीत आहे. ितथे जाऊन त ु ु ू
त�या निशबाला झोपेतन उठव. एकदा का �याला जाग आली �हणजे त स�ा ु ू ू ु
अपार सपंदचेा धनी होशील.'

ते ऐकन अ�दलला ह��प चढला. �याने सलेमान�या पव�तावर जायचे ू ुु
ठरवले. दस� याच िदवशी भ�या पहाटे तो िनघाला. सलेमानचा पव�त खप दरवर ु ूु ू
होता. र�ताही अ�यतं कठीण होता. पण अ�दल एका न�या उ�साहाने पढे पढे ु ुु
जातच रािहला. आय�यात पिह�यांदाच तो एवढे क� घेत होता ! वाटेत एक ु
घनदाट अर�य लागलं. या जगंलातन जीव मठीत ध�न तो चालला होता. ू ु
अचानक �या�यापढे एक वाघ येऊन उभा रािहला. वाघापढे गडघे टेकन तो ु ु ु ू
�याला िवनव लागला, ‘मा�या झोपले�या निशबाला जाग ं कर�यासाठी मी ू
जातो आहे. मला खाऊ नकोस.... मा�यावर दया कर....'

वाघाला वचन दऊेन तो पढे िनघाला. एका आठवडया�या �वासानंतर तो ्ु
एका भ�य अशा महानगरात �वेशला. एका रा�या�या राजधानीच ंशहर होतं ते. 
कोणताही परका माणस या नगरीत आला क� �याला राजापढे नेऊन उभ ंू ु
कर�यात येई. अ�दललाही राजासमोर आणलं गेलं. अ�दलने सार ं काही ु ु
�ांजळपणे राजाला सांगन टाकलं. सगळं ऐक�यावर राजा �हणाला, ‘त�या ू ु
निशबाला मा�याही एका सम�येवर उपाय िवचार... रा�या�या भ�यासाठी मी 
रा�ंिदवस क� उपसतो पण रा�या�या सम�ीत भर टाक�याचे माझे �य�न ृ
�हावेत तेवढे सफल होत नाहीत... याच ंकारण िवचारायला त िवस� नकोस.' ू

‘मी एवढं भरमसाठ खातो; पण तरीही माझी भक काही शकत नाही. माझ ंू
पोट �रकामंच आहे अस ंवाटत राहतं मला. माझी भक कशाने शमेल हे त�या ू ु
निशबाला िवचा�न ये.' वाघ �हणाला.

‘झोपलय ? 'अ�दल आ�या�ने �हणाला.ु

‘ठीक आहे. पण माझ ंएक काम तला कराव ंलागेल.' वाघ �हणाला.ु



1066   ।   गो���या गुहेत

sa/ka_NaQ kTaa

अनेक िदवसां�या खडतर �वासानंतर तो सलेमान पव�ताजवळ येऊन ु
ठेपला. झपाटयाने तो पव�तावर चढ लागला. पव�ता�या िशखरावर �याला एक ् ू
िवशालकाय माणस झोपलेला िदसला. �याला हवन जागा करीत तो �हणला, ू ू
‘के�हा पासन असा झोपलेला आहेस त ? आता तरी जागा हो बाबा.'ू ू

तो माणस उठन बसला. अ�दलकडे पाहत तो �हणाला,‘आता मला जाग ू ू ु
आली आहे. आता मळीच झोपणार नाही मी. त�ही अगदी िनि�ंत असा.'ु ु

परती�या �वासात तो राजाला भेटला. राजाने उ�सकतेने िवचारलं, ‘त�या ु ु
निशबाशी भेट झाली ? '

‘हो तर.' अ�दल �हणाला. �या�या चेह� यावर अपव� असा आनंद िदसत ूु
होता.

राजालाही �याच ंकाम कर�याच ंवचन दऊेन तो िनघाला.

‘ महाराज, ही गो� सवा�समोर सांगता येणार नाही.' अ�दल �हणाला.ु
राजाने सग�यांना तेथन जा�याची आ�ा िदली. सगळे िनघन गे�यावर ू ू

अ�दल कजबज�या �वरात �हणाला, ‘मा�या निशबानं सांिगतलं क� त�ही एक ु ु ुु
�ी आहात आिण िजथे एखादी �ी प�षा�या वेषात वावरते अशा रा�याची ु
�गती होण ंकठीण आहे.' हे ऐकन ती �हणाली, ‘ माझ ं रह�य आता तला ू ु
समजलंच आहे. त�यामळेच रा�या�या सम�येवरचा उपाय कळ शकला. या ु ु ू
रा�यावर तझे अनंत उपकार आहेत. मा�याशी िववाह क�न या रा�याचा त ु ू
�वामी �हावास अशी माझी इ�छा आहे.'

अ�दलने �याला वाघ आिण राजा यां�या सम�या सांिगत�या. या ु
सम�यांवर �या महाकाय �य� तीने �याला उपाय सांिगतले. आप�या निशबाला 
- 'आता कधीच झोप नकोस’ अस ंबजावन तो खाली उतरला.ू ू

‘ मा�या ��ाच ंकाय उ�र िदलं �यानं ?' राजाने अधीर होऊन िवचारले.

अ�दल िवचार क� लागला - 'समजा आपण राजा झालो तर रा�याची सारी ु
जबाबदारी आप�या िशरावर येईल. रा�या�या भ�यासाठी क� उपसावे 
लागतील. ही नसती आफत कशाला ओढवन �यायची ? ’ू
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आिण तो िनरोप घेऊन िनघाला. वाटेत �या�या डो�यात आले- 'नशीब जाग ं
झा�यावर नस�या उठाठेवी करायची गरजच काय ? आता आरामात पड�या 
पड�या सार ंकाही मला �ा� होणार... ’

थोडयाच िदवसांत �याची वाघाशी भेट झाली . वाघानं िवचारलं, ‘तझा हेत ् ु ू
सफल झाला का नाही ? ‘

‘अस ं?' वाघ हसन �हणाला, ‘ मा�या सम�येवर उपाय सांिगतला क� नाही ू
�यानं ?’

पढ�याच �णी वाघानं अ�दलवर झेप घेतली अन अ�दलच ंनशीब कायमच ं्ु ु ु
झोपलं ! 

तो आळशी ितला �हणाला, ‘मला आता कोण�याच गो�ीची गरज वाटत 
नाही. माझ ंझोपलेलं नशीब जाग ंझालं आहे.... इथला राजा �हायची माझी 
मळीच इ�छा नाही.'ु

उ�रादाखल अ�दलनं �याला सगळं काही तपशीलवार सांिगतलं. राजाशी ु
झाले�या भेटीच ं िव�ताराने वण�न क�न झा�यावर तो �हणला, ‘�या �ी 
वेषातील राजाने मा�याशी िववाह कर�याची इ�छाही �कट केली. सार ंरा�य 
मला द�ेया�या गो�ी करीत होती ती. पण मी च�क नकार िदला. अर,े नशीब 
जाग ंअस�यावर मला हातपाय हलवायची गरजच काय मळी ?‘ु

‘अर ेहो. िवसरलोच क�.' अ�दल �हणाला, ‘त�या सम�येवर अगदी साधा ुु
उपाय सांिगतला �यानं. तो �हणाला क� एखा�ा मख� माणसाला जर त खा�लंस ू ू
तर तझी त�ार सहजपणे दर होऊन जाईल.' हे ऐकताच वाघाने �णभर िवचार ु ू
केला आिण लगेच आनंदाने ओरडला, ‘त�याएवढा मख� माणस मी आजपय�त ु ू ू
पािहला नाही.'
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9.9 caa_namaYaa_la vaE➫9.9 caa_namaYaa_la vaE➫

तो माणस बोलला, “ मी काळ आहे.”ू

(िचनी लोककथा)

9.9 caa_namaYaa_la vaE➫

च�गची एक सवय होती. रा� झाली क� तो बागेत शतपावली करीत िफर.े 
आिण तो ��येक झाडाजवळ जाई. �या झाडाकडे पाह�न �या झाडाचे औषधी 
गणधम� �हणे व पढे जाई. जवळ जवळ पहाटेपय�त �याचा असा अ�यास चाले. ु ु
�यामळे तो अनेक �कारचे रोगी बर ेकरीत असे आिण �यां�या जवळन खप पैसे ु ू ू
घेत असे.

एका रा�ी तो असाच बागेतन िफरत असता �याला एक खप उंच माणस एका ू ू ू
झाडा�या कोप� यात रडत बसलेला िदसला. �याला पाह�न च�गला नवल वाटले. 
च�ग �या�याजवळ गेला व �याला �हणाला,

"त कोण आहेस ?”ू

फार फार वषा�पव�ची गो� आहे ही. �यावेळी चीनम�ये च�ग नावाचा एक ू
�हातारा वै� रहात होता. तो फार कंजष होता. तसेच तो पैशाचाही फार लोभी ु
होता. �याने �वतःसाठी एक छोटेसे घर बांधले होते. �या घराभोवती �याने 
सरखे बाग केली होती. �या�या बागेत अनेकरगंी वेल होते. छोटीमोठी अस�ंय ु
झाडे-झडपे होती. आिण अगिणत फले होती. च�गला ��येक फलाचे व पानाचे ु ु ु
गणधम� माहीत होते.ु

"त येथे मा�या बागेत कशासाठी आला आहेस ?”ू

"परतं त मा�या बागेत कशासाठी आला आहेस ? आिण त रडतोस कां ?”ु ू ू
"माझे भिव�य खर ेक� खोटे हे बघायला.”

तो माणस बोलला, “ मी नसताच काळ नाही. मी भिव�यकाळ आहे. ू ु
भिव�यातले खप पढचे मला िदसते. मी माणसांची भिव�ये तर सांगतोच; परतं ू ु ु
झाडाझडपांची भिव�येही वत�िवतो.”ु
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�याने च�गला एका झाडाखाली बसिवले आिण तो बोल लागला, "तम�या ू ु
बागेत अस�ंय झाडे आहेत. परतं एक वेल नाही, ती वेल बरोबर बारा वाजन एक ु ू
िमिनटाने तम�या बागेत उगवणार आहे अस ंमाझ ंभिव�य आहे.”ु

"परतं आता तर बारा वाजन गेले आहेत.”ु ू
"होय आिण तरीही �या वेल�चा ज�म झालेला नाही. माझ ंभिव�य खोटं 

ठरणार क� काय ? �हणन रडतो आहे.”ू

"सांगतो,” काळ �हणाला. 

हे तो बोलत असतानाच कोप� यातील एका झाडाजवळ �याला एक क�ब वर 
येताना िदसला. ते�हा एकदम टाळी वाजवन माणस बोलला, "ती पहा-ती पहा ू ू
ती वेल उगवते आहे.”

च�गने िनरखन बिघतलं. ितथे खरोखरच एक क�ब वर येत होता. आप�या ू
बागेतली सगळी झाडं झडप ंच�गला त�डपाठ होती. �यामळे तो वेल नवीनच आहे ु ु
हे च�ग�या ल�ात आलं.

"या फळाने असा�य रोग बरा होतो, आिण म�य �हणजे हे फळ खा�ले ु
असता कोणताही माणस अमर होतो.”ू

" मी अमर होईन कां ?” च�गने उ�सकतेने िवचारले.ु
"हो त�ही अमर �हाल.” तो माणस बोलला.ु ू

"�याचा काय उपयोग?” च�गने िवचारले.

"त काय भिव�य केले आहेस ?” ू

नंतर च�गने �याला आपला हात दाखिवला. ते�हा बरचं भिव�य अचक ू
सांिगत�यानंतर तो माणस च�गला �हणाला, "त�ही अजनही अनेक रोगी बर ेू ु ू
कराल आिण वया�या ८४ �या वष� त�हाला असा�य रोगाने मरण येईल.”ु

�याबरोबर च�गला भिव�य सांगणा� या �या माणसाचा राग आला. च�ग 
बोलला, ‘त नसताच थापेबाज आहे. आ�ा थोडया वेळापव� त मला �हणालास ्ू ु ू ू

तो उंच माणस �वतः�या तं�ीत बोलत होता. "या वेलीचे नाव अमरवेल, या ू
वेलीवर एकच फळ येतं; �या फळाच ंनाव अमरफळ.”
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असे �हणन च�गने ध�के मा�न �या माणसाला हाकलन िदले.ू ू
�यानंतर बरचे िदवस गेले. च�ग आपले औषधे द�ेयाचे काय� करीतच होता. 

अशीच वषा�मागन वष� गेली. ू
अमरवेल आता चांगलीच फोफावली होती. �यावर एक लाल गलाबी फळही ु

आलं होतं. च�ग �या फळावर रा�ंिदवस पहारा करीत असे. ते फळ तो �वतः 
खाणार होता आिण अमर होणार होता. �हणजे वया�या ८४ �या वष�च काय , 
पण �याला के�हाच मरण येणार न�हते.

त�ही अमर �हाल आिण आता �हणतोस क� त�हाला वया�या ८४ �या वष� ु ु
मरण येईल. यातलं खर ंकाय ? चल िनघ येथन.”ू

एक िदवस च�गने ठरिवले क� आज रा�ी हे फळ आपण खायचे. रा� झाली. 
च�ग अमरवेलीजवळ आला. परतं �याला आ�या�चा ध�काच बसला. ते फळ ु
कोणीतरी तोडन नेले होते.ू

च�ग मटकन खाली बसला. आपण आता न�क�च मरणार आिण 
भिव�यकाळाचे भिव�य खर ेठरणार असे �याला वाट लागले. तोच बागेतील ू
कडे�या झडपाखालन �याला क�ह�याचा आवाज ऐक आला. च�ग पढे गेला, ु ु ू ू ु
ते�हा �याला िदसले क�, एक रोगजज�र �हातारा शरीराचे मटकळे क�न तेथे ु ु
उिकडवा बसला होता. तो खणेने च�गला बोलावत होता. च�ग �या�या जवळ ु
गेला.

च�गने खप िवचार केला. फळ काढताही आले असते िकंवा �या मन�याला ू ु
खाताही आले असते. काय करावे ? ते फळ आपण खाऊन अमर �हावे क� �या 

�या माणसाने ’आ’ केला. च�गने �या�या घशात बिघतले.
ते फळ च�ग�या वेलीवरचे अमरफळ होते. "मला हे फळ खायचे आहे.” तो 

मन�य बोबडया आवाजात बोल लागला.्ु ू

तो माणस एक एक श�द जेमतेम उ�चारत च�गला �हणाला, "मा�या घशात ू
एक फळ अडकले आहे, ते मला िगळताही येत नाही आिण बाहेरही िनघत 
नाही.”
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माणसाला दऊेन �याची रोगातन म� तता करावी ? च�गला काय करावे ते सचत ू ु ु
न�हते.

शेवटी काही एक िन�याने च�ग पढे झाला. �याने �या �हाता� या माणसा�या ु
घशातील अडकलेले फळ अलगद काढले. आिण एका �णाचाच िवचार क�न 
�या माणसालाच खायला िदले.

(शिशकांत केतकर : चीनमधला वै� आिण इतर गो�ी)

पढे काही मिह�यांनी वया�या ८४ �या वष� च�ग मरण पावला. पण गमंत अशी ु
क� फळ �या दस� या �हाता� याने खा�ले आिण च�ग मा� अमर झाला. अजनही ूु
चीनम�ये वै� असावा तर च�गसारखा असे �हटले जाते.
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9.10 taugara_ AaiNa Fgara_9.10 taugara_ AaiNa Fgara_
(उजबेक� लोक-कथा)

तगरीने पािहले एगरी पदया�ा करता करता थकन गेला आहे. �यासाठी ु ू
�याने आपला घोडा एगरीस िदला. एगरी घोडयावर बसला. �याने �याला चाबक ् ू
मारला, ते�हा पहाता पहाता घोडा �ि�आड झाला.

तगरी खप िचतेंत पडला. पण आता तो काय क� शकत होता ? ु ू
�या�याजवळ घोडादखेील रािहला न�हता. काही वेळाने तो हळहळ पढे जाऊ ू ू ु
लागला. जे�हा अधंार होऊ लागला ते�हा �याला एक पायवाट लागली. �या 
पाऊलवाटेने जाता जाता तो एका भयकंर जगंलात िशरला व चालता चालता 

फार �ाचीन काळी एका गावात तगरी नावाचा एक मलगा रहात होता. एके ु ु
िदवशी नोकरी शोध�यासाठी तो गावाबाहेर पडला. �याने अनेक गावांना भेटी 
िद�या, पण कठेच काम िमळाले नाही. दर दशेास काम िमळेल या अपे�ेने तगरी ु ुू
पढचा �वास करीत होता.ु

9.10 taugara_ AaiNa Fgara_

 वाटेत तगरीला पदया�ा करणारा एक �वासी भेटला. तगरीने �याला ु ु
िवचारले, "त�ही कोण�या बाजस जात आहात ?” �वासी �हणाला,याच बाजने ु ू ू
नोकरी शोध�यासाठी जात आहे.

"तमचे नाव काय आहे ?”ु
"एगरी”
"आिण माझे नाव आहे तगरी. त�हाला जर वाटत असेल तर िम�ता ठेव. ु ु ू

आिण कठेतरी एखा�ा िठकाणी दोघेही िमळन नोकरी क�”ु ू
एगरीने होकार िदला, आिण दोघांनीही िन�य केला क�, जोपय�त या जगात 

राह� तोपय�त आपली िम�ता कायम ठेव.ू

तगरी थबकला व �हणाला - ‘�या इसमास मी आपला िम� समजत होतो, ु
�याने तर एखा�ा श�पे�ा माझी अिधक वाईट प�रि�थती केली आहे.'ु
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काही वेळ िनघन गेला. एकाएक� तगरीने गवता�या एका लहानशा मैदानात ू ु
तंदरी पािहली.ू

तगरीने तंदरीत बसन या सव� गो�ी ऐक�यात व तो �हणाला -"अहाहा ! िकती ु ूु
चांग�या गो�ी मी ऐक�यात! या को��ा�या घरी तर मी अव�य जाईन.”

�या गवता�या मैदानात ��येक रा�ीला प�कळसे पश एकि�त होत असत. ु ू
आकाशात च�ं आला क�, जगंलचा राजा िसहं, �याचे मं�ी -अ�वल व 
िच�ा,जगंलातील िशगं फंकणारा- लांडगा, बांसरी वाजिवणार ेिगधाड आिण ु
जगंलातील क�थक न�य करणारी को�ही इ�यादी सव� ितथे पोचत होते.ृ

जे�हा च�ं िनघाला ते�हा िगधाड ओरडत ओरडत तंदरी�या चोहीकडे िफ� ु
लागले. �या�या िनमं�णानसार जगंलातील स�माननीय पश ितथे येऊन ु ू
पोचले.

पण मं�ी महोदय �ी.अ�वल �हणाले - "�ात काय िवशेष आहे ? �ा�यात 
�दयाला �पश� करणारी कोणतीच खास गो� नाही. मी �या जगंलात राहतो, 
�यात एक झाड आहे, �याचे नाव कारागच, उभे आहे. झाडा�या खाल�या 
भागाला दोन फां�ा आहेत. या फां�ां�या ��येक पानाने ��येक आजार चांगला 
होऊ शकतो. आपण सवा�नी ऐकले असेल क�, जवळ�या शहरातील राजाची 
मलगी सात वषा�पासन आजारी आहे. �या राजाने जाहीर केले क�, 'जो इसम ु ू

जगंलाचा राजा-िसहं आला, तो हळच बसला आिण �याने वेगवेग�या कथा ू
सांग�याचा सवा�ना आदशे िदला. ते�हा जगंलातील को�ही एक कथा सांग ू
लागली : "या जगंला�या शेजारी एक गफंा आहे. मी ित�यात दहा वषा�पासन ु ू
राहाते आहे. �या व�त मन�य �ा�यांजवळ असतात �या सव� मा�या गहेत िमळ ू ु ु ू
शकतात. दहा वषा�पासन प�कळ व�त मी जमा क�न ठेव�या आहेत. �या ू ु ू
व�तंम�ये प�कळसे गािलचे, कंबळ आिण गा�ा आहेत. खा�या�या प�कळशा ू ु ु
व�त आहेत.” ू

तगरीने िवचार केला - ‘अधंा� या रा�ी जगंलातन जाणे भयकंर �ासदायक ु ू
आहे. �या तंदरीत जाऊन झोपावे. असा िवचार क�न तो �या तंदरीत िशरला.‘ू ु
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लांड�याचे बोलणे आटोपले, ते�हा वाघ �हणाला , “या जगंलाशेजारी 
घोडयांचा एक कळप िफरतो. मी रोज �यामधन एक घोडा घेऊन जातो. पण ् ू
मला कणीच ध� शकत नाही. पण �या घोडयां�या घोळ�यांत असा एक घोडा ्ु
आहे क� जो मला सहजगतीने पकड शकतो. पण फार चांगले आहे क�, ही गो� ू
कोण�याच इसमास माहीत नाही. नाही तर तो मला अगदी सहजच पकड ू
शकला असता !

अ�वलाने आपले रामायण आटोपते घेतले. नंतर तो िशगं फंकणारा लांडगा ु
�हणाला- "या जगंला�या िकना� यावर चाळीस हजार म�ढरांचा कळप िफरतो. 
दर िदवशी मी दोन म�ढरांना मा�न खात असतो. �यांना राखणार ेगराखी खप ु ू
�य�न करतात पण मला ते ध� शकत नाहीत. ितथनही कांही अतंरावर - �या ू
टेकडीवर एक व� इसम राहतो. �या�याजवळ एक मोठा क�ा आहे. जर का ृ ु
म�ढरांना राखणारांनी �या क�याला िवकत घेतले, तर मग आपले वाजलेच तीन ु
तेरा. तो क�ा माझे तकडे तकडे क�न टाकेल. ‘ु ु ु

जे�हा �ा गो�ी आटोपत आ�यात तोपय�त इकडे सय� नारायण िनघ लागला ू ू
होता व सव� पश आप�या आप�याला घराची वाट ध� लागले होते. ू

जे�हा �या मैदानात एकही पश रािहला नाही, ते�हा तगरी तंदरीतन बाहेर ू ु ूु
िनघाला. �याने �यािवषयी अ�वलाने उ�लेख केला होता, �या झाडाचा प�ा 
लावला. झाडा�या खाली �याला �याच दोन फां�ा िमळा�यात. �या फां�ांची 
पाने तोडन तगरी पढे िनघाला. र��यात �याला म�ढरांचा एक कळप िदसला. ू ु ु

मा�या मलीचा आजार बरा करले, तो मा�या मलीचा पती होईल. परतं कणी ु ु ु ु
मा�या मलीचा इलाज करले, व �यात तो ितचा रोग पण� ठीक करणार नाही; तर ु ू
�याला �ाण-दडंाची िश�ा िमळेल.” अ�वल पढे बोलले- "प�कळशे लोक ु ु
राजा�या मलीला औषध द�ेयासाठी आले होते, पण ते असफल झाले. �यामळे ु ु
�यांना �ाणास मकावे लागले. जर कोणता माणस या फां�ां�या पानांना तोडेल ु ू
आिण पा�यात उकडन �या काढयाला राजा�या मलीस पाजेल, तर मलगी ्ू ु ु
एकदम िनरोगी होऊन जाईल !”
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वाघ अचानक �या�यावर धावन गेला. पण तगरीने जाळे फेकन वाघाला ू ु ू
पकडन घेतले. वाघ लगेच पळ लागला आिण जा�यातन आपली सटका क�न ू ू ू ु
घे�याचा �य�न क� लागला. पण तगरीने �याला काठीने इतके मारले क� तो ु
�याच िठकाणी मरण पावला. जे�हा तगरी धनगराजवळ परत आला, ते�हा ु
धनगरास इतक� खशी झाली क�, �याने तो ह�शार घोडा तकरीला बि�स िदला.ु ु

मग तगरी �या धनगराचा िनरोप घेऊन घोडयावर �वार होऊन नगराकडे ्ु

राखणदारास तो भेटला. �याने �याला नम�कार केला आिण िवचारले ,"काय 
समाचार आहे. बधं तमचा?”ू ु

धनगर �हणाला - "माझी ि�थती फारच वाईट आहे. ��येक रा�ीला इकडे 
एक लांडगा येतो. आिण सवा�त उ�म दोन म�ढरांना मा�न घेऊन जातो. मािहती 
नाही क� या गो�ीब�ल माझा मालक मजबरोबर कसा �यवहार करले. आिण 
कोण�या रीतीने मी म�ढरांची पाहाणी करावी, हे मा�या ल�ात येत नाही.”

या गो�ीमळे धनगरास फार आनंद झाला. मग तगरी घोडयां�या कळपाचा ्ु ु
शोध क� लागला. जे�हा घोडयांचा कळप िमळाला ते�हा तगरी राखणदाराशी ् ु
बोल लागला. धनगर �हणाला, 'माझी प�रि�थती फार गभंीर आहे- वाईट आहे. ू
इथे ��येक िदवशी वाघ येतो आिण एका घोडयाला मा�न घेऊन जातो.'्

ते�हा तगरी �हणाला- "दःखी होऊ नका ! मी त�हाला मदत करीन.” असे ु ुु
�हणन तगरी �या�यािवषयी लांड�याने सांिगतले होते �या �हाता� याकडे ू ु
िनघाला. िजथे तो �हातारा राहात होता, �या टेकडीकडे तगरी गेला. �याने ु
�हाता� याकडन तो मोठा क�ा िवकत घेतला. जे�हा रा�ी म�ढरांना खा�यासाठी ू ु
लांडगा आला ते�हा �या क�याने �याला ध�न खप घोमाटले-रगडले.ु ू

ते�हा तगरी �हणाला-"काही हरकत नाही, सव� काही ठीक होऊन जाईल. या ु
ह�शार घोडयावर जीन कसा ? आिण मला एक लांब व ठोकळ काठी �ा ?”्

धनगराने सव� काही तयार केले, तगरी काठी घेऊन �या ला�या रगंा�या ु
ह�शार घोडयावर �वार झाला, आिण जगंलातील पाऊलवाटेवर वाघाची वाट ्
पहात बसला.
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ते�हा तगरीने फां�ां�या पानांना वाटन नंतर पा�यात टाकले व उकडले. ु ू
�यानंतर जो काढा तयार झाला तो �याने राजा�या मलीला पाजला. तीन ु
िदवसांनंतर राजाची मलगी अगदी चांगली झाली-िनरोगी बनली. राजाला खप ु ू
आनंद झाला. राजाने आपले वचन पण� केले. �याने तगरीशी आप�या मलीचे ू ु ु
ल�न फार थाटामाटाने लावन िदले.ू

दोन तीन िदवसानंतर राजाने तगरीला िवचारले,"सांगा, आता त�ही मा�या ु ु
रा�यात कोणता शासक होणे पसतं कराल ?”

हे वा�य ऐकताच राजाला फार आ�य� वाटले. तरी पण �याने तगरीचा ु
��ताव मंजर केला आिण तगरी�या इ�छे�माणे �याला सव� काही �यव�था ू ु
क�न िदली. तगरी आप�या प�नीस घेऊन �या टेकडीवर राह� लागला.ु

एके िदवशी दपारी तगरीने आप�या वाटेने येत असलेला एक इसम पािहला. ुु

रवाना झाला. नगरात जाताच �याने ऐकले - ‘राजाची मलगी सात वषा�पासन ु ू
आजारी आहे ! जो माणस ितला िनरोगी करले, राजा �याला ती मलगी प�नी�या ू ु
�पाने ब�ीस दईेल. पण जो इसम ितचा औषधोपचार कर�यास सहमत होईल; 
पण औषधोपचार कर�यात असफल राहील तर मा� राजा �याला म�यदडं ृ ू
दईेल !' �ा गो�ी मोठया बाजारात दवडंी घालणारा ढोल वाजवन जाहीर रीतीने ् ू
सांगत होता.

हे ऐकन तगरी दवडंी घालणा� याजवळ गेला आिण �हणाला -"मी राजा�या ू ु
मलीचा औषधोपचार कर�यास तयार आहे.” ते�हा तगरीला अगदी त�परतेने ु ु
राजमहालात पोचिव�यात आले. राजाने तगरी�या सव� गो�ी ऐक�यावर ु
आप�या मलीचा औषधोपचार कर�याची अनमती िदली.ु ु

उ�र दतेांना तगरी �हणाला, "महाराज, आप�या कपेब�ल फार फार ु ृ
ध�यवाद ! पण मी कोणाताही शासक होणे पसतं करीत नाही. आपणांस माझी 
काही एक �ाथ�ना आहे. जगंलाशेजारी जी टेकडी आहे तीवर मा�यासाठी एक 
सदंर घर तयार क�न �ा ! मी आप�या प�नीसोबत ितथे राहीन व आप�या ु
�मा�या बळावर आपला ससंार चालवेन.”
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�या�याजवळ एक घोडा दखेील होता. दोघांनाही पाह�न तगरीने एगरीला ु
ओळखले. घोडेदखेील तेच होते. �यांची चोरी एगरीने तगरीपासन केली होती. ु ू
तगरी र��यावर गेला व �याने एगरीला आवाज िदला. मनात काहीच सकंोच न ु
बाळगता एगरी तगरीबरोबर भेटला, आिण �या�यासोबत �या�या घरी गेला. ु
तगरी एगरीला खा�यासाठी पलाव दते असे व िप�यासाठी फळांचा रस. जेवण ु ु
करताना एगरी तगरीला िवचारत असे, "सांग,तला हे सव� कसे �ा� झाले ? तझे ु ु ु
घर दखेील फार सदंर आहे. मी त�या घोडयांची चोरी केली. िवचार करीत होतो ्ु ु
क� धनवान �हावे. पण िजथेही गेलो ितथे मा�या हाती अपयशच आले.”

तगरीने उ�र िदले - "मी जगंलातील ज�या तंदरीत बसन एक रा� ु ु ूु
घालिवली. आिण ितथनच हे सव� काही मला िमळाले.”ू

ही गो� ऐकताच एगरी �हणाला - “ मला ती जागा दाखवन द े!”ू
ते�हा तगरी �या�यासोबत जगंलात गेला आिण एगरीला �याने ती जागा ु

दाखिवली, िजथे रा�ीला सव�च जगंली पश एक� येते होते. �यानंतर तगरी ू ु
आप�या घरी परत गेला. जे�हा अधंार होऊ लागला ते�हा एगरी तंदरीत िशरला. ु
रा�ीला �यािठकाणी जगंली पश आलेत. जगंलाचा राजा िसहं आला. �याचा ू
मं�ी अ�वल आला, जगंलात िशगं फंकणारा लांडगा आला, बासरी वाजिवणार ेु
िगधाड आले आिण क�थक न�य करणारी को�ही इ�यादी आलेत.ृ

परतं िगधाड �हणाले -"नाही, आता तर कोणतीच कथा सांिगतली जाणार ु
नाही. कथा सांिगत�यामळेच आता आम�या सोबत आमचा ि�य िम� वाघ ु
नाही.”

िसहंाने िवचारले - "माझा दसरा मं�ी वाघ का आला नाही? बर ेअसो, त�ही ुु
आता ��येकजण एकेक कथा सांगा पाह� !”

यानंतर लांडगा �हणाला- "मी तर अधा� मरण पावलो आहे. मला िन�य 
उपाशी राहावे लागले. कारण क� धनगराने �या मोठया क�याला िवकत घेतले ् ु

ते�हा अ�वल दखेील �हणाले - "कथा ऐकिव�यामळे औषध�ची सव� पाने ु
कणी तरी चो�न नेलीत.” ु
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सोिवएत सघंातील लोककथा)

आहे, �याब�ल मी आपणास नेहमी सांगत होतो, आता तर मी �या म�ढरांपाशी 
दखेील जाऊ शकत नाही. कारण क� �या क�याने मला जोराचा चावा घेतला ु
आहे.”

सव� पश एकसरशी धावले व तंदरी जवळ गेलेत. तंदरीतन एगरीला काढन ू ू ूू ु
�यांनी �याचे तकडे तकडे केलेत. या�माणे स�यवादी तगरीचे �व�न पण� झाले ु ु ु ू
आिण द� अ�ामािणक एगरीने केले�या क�याचे �याला फळ िमळाले.ृु

जवळच एका झाडावर एक मणाल प�ी बसला होता. तो �ा गो�ी ऐकता ृ
ऐकता बोलला - ‘तंदरीत पाह�न �या !' असे �हणन तो उडन गेला.ू ूु

�ा गो�ी ऐकताच जगंलाचा राजा िसहं �ोिधत झाला. फार जोराची 
डरकाळी फोडन तो �हणाला- "आम�या ग� गो��ना कणी उघडक�स आणले ? ू ु ु
�या ग�राला पकडा आिण मा�न टाका !” 

(वा. रा. गाणा ‘रव’ (मळ लेखक : प. अ. बाराि�नभोव) ू

परतं हा ग�ार कोण आहे ? यािवषयी कोणताच पश जाणत न�हता. ‘या सव� ु ू
रह�याचा कणी प�ा लावला आिण भेद उघडक�स आणला ?' अ�वल ु
िगधाडास िवचा� लागले,िगधाड लांड�याला िवचा� लागले, लांडगा 
को�हीला, परतं या िवषयी कणालाच बरोबर मािहती न�हती.ु ु
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शतेकरी- जमीनदाराची कपा झाली. �यानंी मला हे गाडीभर धा�य िमळवन िदल.ेृ ू

(रिशयन लोक-कथा)

गरीब शेतकरी - "�याने मला काही कोडयांची उ�र े �ावयास सांिगतलीत ्
�या�माणे मी �यांची बरोबर उ�र ेिदलीत, आिण �हणन �याने मला ू

जमीनदार- "ठीक आहे, त माझे कोडे सोडवशील तर मी तला धा�य दईेन. हे ू ु
सांग क�, जगात सवा�त शी� गतीने पळणारी व�त कोणती आहे ?”ू

जमीनदार - "ठीक आहे. आता शेवटचे कोडे सोडवायला पािहजे. हे सांग क� 
जगात सवा�त ि�य व�त कोणती आहे ?”ू

शतेकरी- "जगात मनासारखी जा�त शी�गतीने पळणारी व�त कोणतीच नाही.”ू

शेतकरी- "ऋतपे�ा मजबत कोणतीच व�त नाही.”ु ू ू

शेतकरी- "झोपेसारखी अिधक ि�य व�त कोणतीच नाही.”ू

"आपली कपा,महाराज ! मा�या घरी धा�याचा एक कण नाही. अ�न अ�न ृ
करीत मी भटकत आहे. आप�या कपेने काही धा�य िमळेल अशी आशा आहे.”ृ

9.11 Saetakra_ AaiNa ka[D[

 जमीनदार फार खश झाला. �याने एक गाडी भ�न धा�य शेतक� यास िदले. ू
शेतकरी आप�या घरी परत आला. �याच गावात एक �ीमंत, परतं ईषा� करणारा ु
एक शेतकरी राहत होता. �याने �या गरीब शेतक� याला िवचारले- "तला हे धा�य ु
कसे िमळाले ?”

 "पण गाडीभर धा�य कशासाठी िमळवन िदले ? “ू

एका गावात राहणा� या एका शेतक� यास धा�याची फार आव�यकता होती. 
�या गावातील जमीनदार बि�वतं शेतक� यांना फार पसतं करीत होता. तो ु
शेतकरी जमीनदाराजवळ गेला. ते�हा जमीनदाराने �याला िवचारले "शेतकरी 
बधं, तला काय पािहजे ?”ू ु

जमीनदार- "बर ेठीक आह.े �ा कोडयाचे उ�र बरोबर आह.े आता दस� या ् ु
कोडयाचे उ�र सागं पाह�, जगात सवा�त मजबत व�त कोणती आह?े”् ू ू
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�ीमंत शेतकरी -"आप�या कपेने काही धा�य िमळावे ही इ�छा आहे. मला ृ
धा�याची खप आव�यकता आहे.”ू

�ीमंत शेतकरी- श�य आहे, मी उ�र दऊे शकेन.

गाडी भ�न धा�य िमळवन िदले.”ू

जमीनदार - ‘त�याजवळ तझे �वतःचे धा�य प�कळ आहे, आिण त मा�या ु ु ु ू
कोडी दखेील सोडव शकला नाहीस.’ू

(वा. रा. गाणा ‘रव’ (मळ लेखक : प. अ. बाराि�नभोव) ू

जमीनदार - "बर,े दईेन; पण �यापव� माझी काही कोडी तला सोडिवली ू ु
पािहजेत, जर कोडे सोडिवले तर तझी ही तीन घोडयाचं ी गाडी मी घेईन.” ्ु

�ीमंत शेतक� याने आप�या घोडयांकडे खण करीत �हटले -‘मा�या ् ू
घोडयांसारखी धावणारी जगात कोणतीच व�त नाही. ‘् ू
जमीनदार- ‘नाही, हे उ�र बरोबर नाही. आता माझे दसर ेकोडे सोडव, जगात ु

सवा�त मजबत व�त कोणती आहे ?’ू ू

जमीनदार - ‘हे दखेील बरोबर नाही. आता सांग क�, जगात सवा�त ि�य व�त ू
काय आहे ?’

�ीमंत शेतक� याने िवचार केला. मी दखेील �या जमीनदाराकडे का जाऊ 
नये. श�य आहे मी दखेील �याची कोडी सोडवेन. या धनी शेतक� याजवळ 
अगदी सदंर तीन घोडयांची गाडी होती. तो जमीनदाराजवळ गेला. जमीनदाराने ्ु
�यास िवचारले - "शेतकरी बधं ! तला काय पािहजे ?”ू ु

शेवटी जमीनदाराने �या �ीमंत शेतक� याकड�या गाडी-घोडयांना आप�या ्
ता�यात घेतले, आिण तो �ीमंत शेतकरी आप�या घरी पायी गेला. ईषा� 
कर�याचे असे हे फळ िमळाले.

जमीनदार- ‘जगात सवा�त शी�गतीने जाणारी व�त कोणती आहे ?’ू

�ीमंत शेतकरी - ‘मा�या ��ीने जगात अ�वलासारखी दसरी मजबत कोणतीच ूु
व�त नाही.’ू

�ीमतं शतेकरी - मा�या ��ीने मा�यासाठी जगात सवा�त ि�य माझी प�नी आह.े

सोिवएत सघंातील लोककथा)
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राजा �हणाला-"या शेतातील उ�प�नापासन तला चांगली कमाई होते का ?”ू ु

"वीस �बल कर दतेो, वीस �बल कज� चकिवतो, वीस �बल कज� दतेो आिण ु
वीस �बल िखडक�तन बाहेर फेकतो.”ू

"बधं, त मला नीट समजावन सांग क�, हे कोणते कज� आहे जे त परत ू ू ू ू
करतोस, कणाला कज� दतेोस आिण कशासाठी िखडक�तन �बल बाहेर ु ू
फेकतोस?”

एका मोठया र��या�या शेजारी एक शेतकरी आप�या एका लहानशा शेतात ्
पेरणी करीत होता. �याचवेळी �या दशेाचा राजा �या वाटेने जात होता. 
शेतक� यास पाह�न राजा थांबला व �याला �हणाला - "ई�र तझे क�याण करो, ु
शेतकरी बधं !”ू

"त हे �बल कसे खच� करतोस ?”ू
"हो, जर उ�म िपक आलं, तर ८० �बलपय�त िमळतात.”

राजा �हणाला - "त खर ेबोललास". या बरोबरच राजाने शेतक� यास मठभर ू ु
चांदीचे नाणे िदले आिण मी राजा आहे असे सांगन ही गो� मा�या आ�ेिशवाय ू
कणालाच सांग नये अशी �याने शेतक� यास ताक�द िदली. राजा आप�या ु ू
राजधानीत परत आला व �याने आप�या सामंतांना आिण सेनापत�ना 
बोलावले.

शेतकरी �हणाला - "कज� चकिवतो याचा अथ� असा क�, मी आप�या ु
बापाला सांभाळतो, कज� दतेो याचा अथ� असा क�, मी आप�या मलाचे पालन-ु
पोषण करतो, आिण िखडक�तन बाहेर फेकतो याचा अथ� असा क�, मी आप�या ू
मलीला पोसतो.”ु

‘ध�यवाद, ि�य बधं ! ‘ (तो राजा आहे हे शेतक� यास माहीत न�हते.)ू

राजा �यांना �हणाला- "माझे कोडे सोडवा. मला र��यात एक शेतकरी 
भेटला, तो आप�या शेतात पेरणी करीत होता. मी �याला िवचारले क�, तला या ु

(रिशयन लोक-कथा)

9.12 ka[D[
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शेतकरी �हणाला - "महाराज ! यात माझा काहीच दोष नाही. मी तर 
आप�या मखच�ंासमोरच �या सामंताला कोडयाचे उ�र िदले होते.” असे ्ु
�हणन शेतक� याने आप�या िखशातन एक �बलचे नाणे काढले. �यावर राजाचे ू ू
िच� अिंकत होते. ते नाणे �याने राजाला दाखिवले. ते�हा राजा �हणाला -"तझी ु
गो� खरी आहे, हा मीच आहे.” राजाने िवशाल मनाने �या शेतक� यास फार मोठे 
बि�स दवेन घरी परत जा�याची परवानगी िदली. ू

सोिवएत सघंातील लोककथा)

शेतकरी लोभात पडला आिण �याने सामंतास �या कोडयाचे उ�र ्
सांिगतले. मग सामंत राजाजवळ आला व �याने कोडयाचे उ�र िदले. ्
शेतक� याने आप�या आ�ेचे पालन केले नाही असे समजन राजाने �या ू
शेतक� यास आप�या दरबारात हजर कर�यास सेवकांना सांिगतले. शेतकरी 
राजसभेत उपि�थत झाला, �याने कोडयाचे उ�र सामंतास सांिगतले हे मा�य ्
केले.

(वा. रा. गाणा ‘रव’ (मळ लेखक : प. अ. बाराि�नभोव) ू

सामंत आिण सेनापती खप वेळपय�त िवचार करीत रािहले. पण �यांना ू
कोडयाचे उ�र िमळाले नाही. ते�हा एका सामंतास वाटले क�, �या ्
शेतक� याशी राजाने गो�ी के�यात आपण �यालाच जाऊन भेटावे. तो 
शेतक� यास भेटला आिण �या�यासमोर �याने चांदी�या ना�याचा ढीग टाकला 
व �हणाला - ‘जे कोडे त राजाला सांिगतले �याचे उ�र मला सांग !’ू

शेतातन िकती कमाई होते आिण ती कमाई कोण�या रीतीने खच� करतो ? ते�हा ू
शेतकरी �हणाला- ‘जे�हा िपक उ�म येतं ते�हा ८० �बलपय�त कमाई होते. 
�यामधन तो वीस �बल कर दते ो, वीस �बल कज� चकिवतो,वीस �बल कज� ू ु
दतेो आिण बाक� वीस �बल िखडक�तन बाहेर फेकतो. त�हा लोकांमधन जो हे ू ु ू
कोडे सोडवेल �याला मा�याकडन फार मोठी र�कम ब�ीस द�ेयात येईल. ू
सोबतच स�मानही कर�यात येईल.

राजा �हणाला- "ते�हा त आप�या कमा�चे फळ भोग�यास तयार हो, मी तला ू ु
या दोषासाठी म�य-दडं दईेन.”ृ ू
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धनी भाऊ �हणाला,"बर,े घेऊन जा, पण �याला जा�त �ास दऊे नकोस.”

तो माणस उभा रािहला आिण �हणाला-"अर ेराम, मला मा� नका. मला ू
शेती कर�याची सवय नाही. वाट�यास त�ही काही �यापार करा. ते�हा मी ु
तमची सेवा क� शकेन.”ु

"अर ेआळशी माणसा, त इथे कशासाठी पडन आहेस ?”ू ू

(रिशयन लोक-कथा)

 गरीब भाऊ घोडा आण�यासाठी ख�यावर गेला. तेथे �याने प�कळसे घोडे ु
पािहले. �यात�या एका घोडयाला तो लगाम घालणार होता, तेवढयातच एक ् ्
इसम आला व �याने लगाम लाव�यास �याला मनाई केली. ते�हा गरीब शेतकरी 
�या इसमास �हणाला- "त�ही कोण आहात ? मा�या भावा�या घोडयाला ्ु
लगाम लाव�यास का मनाई करता ?”

"ते पहा, ितकडे, �या झाडा�या छायेत; ते लाल सदरा घालन झोपले आहे.”ू

ही गो� ऐकताच �या गरीब शेतक� याने घोडया�या भानगडीत न पडता ्
आप�या घराची वाट धरली. घरी जाऊन �याने आप�या प�नीचा एक नवा 

 "तर मग माझे सख कठे आहे ?” गरीब भावाने िवचारले .ु ु
तो इसम �हणाला- "मी तम�या भावाचे सख आहे.”ु ु

9.13 sauKa AaiNa du:Ka

दोन भाऊ होते. एक होता �ीमंत आिण दसरा होता गरीब. एके िदवशी गरीब ु
भाऊ आप�या �ीमंत भावाजवळ गेला आिण �हणाला- "भाऊ , मला शेती 
कर�यासाठी एक घोडा द.े”

गरीब शेतक� याने आपली काठी घेतली, फार आनंिदत होऊन तो �या 
झोपले�या माणसापाशी गेला आिण �याला जोराचा एक ध�का दऊेन 
�हणाला, 



1084   ।   गो���या गुहेत

sa/ka_NaQ kTaa

"मी आहे.”

शेतकरी : "रड नकोस, गपचप रहा. बर ेया पेटीत बस, तला मी घेऊन ू ू ू ु
जाईन.”

"कोण�या िठकाणी?”

 "त रडतोस कशाला ?”ू

जे�हा दःख पेटीत िशरले, ते�हा शेतक� याने ती पेटी बदं केली व ितला ु
झोपडी�या शेजारी जिमनीत गाडन िदले. �यानंतर नगरात जाऊन तो शेतकरी ू
आनंदाने आपले जीवन जग लागला.ू

परकर घेतला आिण थेट बाजाराला गेला. �याने ितचे परकर दोन �बलला 
िवकले. आिण अ�या� �बलम�ये एक दसर ेपरकर िवकत घेतले व प�हा तो ुु
दखेील जा�त िकंमतीत िवकला. या�माणे तो दोन तीन आठवडे खरदेी-िव�� 
करीत रािहला. �यामळे �याला बराच नफा िमळाला. �यानंतर �याने एका ु
जवळ�या शहरात एक सदंर घर खरदेी केले. तो आप�या ज�या झोपडीतील ु ु
सव� सामान गाडीत भ�न िनघणार होता, तेवढयात �याच वेळी झोपडीतील ्
कोण�या तरी कोप� यातन कणा�या तरी रड�याचा आवाज कानी पडला. तो ू ु
आवाज ऐकन गरीब शेतकरी �हणाला -ू

एके िदवशी �या गरीब शेतक� याचा 'धनी भाऊ' पाह�णा होऊन आप�या 
भावा�या घरी �या नगरात आला. आप�या भावाबरोबर बोलत असताना तो 
धनी भाऊ गरीब भावाला �हणाला, "भाऊ, हे सांग क� त 'धनी' कसा झालास?" ू

दसरा भाऊ �हणाला मी आपले दःख जिमनीत गाडले.ु ु

"कोण आहे ितकडे ? ‘

दःख �हणाले : "जर त मला आप�या सोबत घेऊन जात नसलास तर ूु
रड�यािशवाय अजन मी काय करणार आहे ?”ू

"आप�या ज�या झोपडी�या शेजारी.”ु

"त कोण आहेस ?”ू
"मी तझे दःख आहे.”ु ु
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हे ऐकताच धनी भाऊ खप �स�न झाला. आप�या गावी परत गे�यावर तो ू
आप�या भावा�या झोपडीशेजारी गेला आिण जमीन खोद लागला. खोदता ू
खोदता �याला ती पेटी िमळाली. ती �या�या गरीब भावाने गाडन ठेवली होती. ू
पेटी उघडन �याने आप�या भावा�या दःखाला बाहेर काढले आिण �याला ू ु
�हणाला - "मा�या भावाजवळ जा”, पण दःखाने उ�र िदले - "नाही, साहेब ! ु
आपला भाऊ फार �र माणस आहे. आपण दयाळ आहात. आपण मला ू ू ू
जिमनीतन बाहेर काढले, यासाठी मी आपला आभारी आहे. साहेब ! मी ू
आप�याजवळच राहीन.”

(वा. रा. गाणा ‘रव’ (मळ लेखक : प. अ. बाराि�नभोव) ू

ते�हा धनी भावाने �या दःखाला ध�न प�हा जिमनीत पर�याचे �य�न केले, ु ुु
पण दःख अित शी�तेने अतंधा�न पावले. मग धनी भाऊ गरीब झाला आिण ु
�याचा गरीब भाऊ खप �ीमंत झाला.ू

सोिवएत सघंातील लोककथा)
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9.14 ipaSavaa_ta yaewWna jaa9.14 ipaSavaa_ta yaewWna jaa9.14 ipaSavaa_ta yaewWna jaa
(िलथआिनयाची लोक-कथा)ु

एक व� आप�या प�नीसोबत रहात होता. �या उभयतांना एक मलगा होता. ृ ु
तरी पण ग�रबीमळे �या मलास ते पोटभर अ�न दऊे शकत न�हते. �यांनी ु ु
आप�या मलाला एका �ीमंत शेतक� या�या घरी गरा�याचे काम कर�यासाठी ु ु
पाठिवले. नोकरी�या पा�र�िमका�या �पात �याला डाळीचा एक गन��स, एक 
मठ मीठ आिण तीन �ोश िमळत होते.ू

व� िभकारी प�हा प�हा िभकेची मागणी करीतच होता -"मला दखेील काही ृ ु ु
द�ेयात यावे. तझे क�याण होईल.” मलाने थोडा िवचार केला व �हाता� यास ु ु

मलगा �हणाला -"मी काय दऊे शकतो. मी तर �वतः गरीब आहे. एका ु
िभका� यास भीक िदलेली आहे. आता मा�यापाशी द�ेयासाठी काय उरले 
आहे?”

मालकाने �या मलास डाळीचा एक गन��स, मठभर मीठ आिण तीन �ोश ु ू
दऊेन �याला स�ी िदली. मलगा ितथन िनघाला. चालता चालता वाटेत �याला ु ु ू
एक िभकारी िमळाला. तो मलाकडे भीक माग लागला. मला�या मनात दया ु ू ु
उ�प�न झाली. �याने थोडा िवचार क�न तीन �ोश िभका� यास दऊेन टाकले. 
मलगा पढे गेला. �याला अजन एक िभकारी िमळाला, जो पिह�या िभका� यापे�ा ु ु ू
जा�त गरीब िदसत होता. िभकारी �हणाला- "अर ेबाबा मा�यासार�या अभागी 
माणसावर दया कर, काहीना काही तरी मला द�ेयाची कपा कर, भगवतं तझे ृ ु
क�याण करले.”

मलाने सपंण� उ�हाळाभर गरा�याचे काम केले. जे�हा थंडीचे िदवस आले, ु ू ु
आिण जिमनीवर चोहीकडे बफ�  पड लागला ते�हा मलगा आप�या मालकास ू ु
�हणाला."आता मला घरी जा�याची आ�ा �ा.” मालकाने उ�र िदले- "जर 
तझी जा�याची इ�छा असेल तर जाऊ शकतोस.”ु
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मीठ दऊेन टाकले, �यानंतर तो पढे िनघाला.ु
चालता चालता र��यात �याला प�हा ितसरा िभकारी भेटला. तो तर दो�ही ु

िभका� यांपे�ा खाल�या थराचा होता. िबचारा खपच �हातारा होता. �याचे कबड ू ु
िनघाले होते. हळ हळ चालत होता. तो मलाजवळ येऊन नम�कार क�न भीक ू ू ु
माग लागला.ू

मलाने �हाता� याकडे पािहले व काही िवचार क�न �याला डाळ दऊेन ु
टाकली. िभका� याने आभार �य� करीत �याला एक िपशवी, एक काठी आिण 
एक �हायोिलन िदले व �हणाला -"मी आप�या जीवनाची िस�ी आज तला दते ु
आहे. त मला �ाणदान िदले आहेस. त �या माणसास ठरवशील �याला या ू ू
िपशवीत ठेव शकशील. फ� तला इतकेच �हणावे लागेल क�, ‘िपशवीत येऊन ू ु
जा!' आिण जर का त कणाला मार�याची इ�छा करशील तर केवळ हे �हणणे ू ु
परसेे होईल - ‘ हे काठी, याला काही तरी धडा द े!' आिण काठी �याला �व�रत ु
धडा दईेल. जे�हा त या �हायोिलनला वाजवशील तर वाळले�या व�ांना दखेील ृू
पाने फटतील- वसतं ऋतचा बहर येईल.”ु ू

मलाने �या ित�ही व�तंचा �वीकार करीत �या िस� प�षास ध�यवाद िदले ु ू ु
व तो पढे िनघाला. आप�या घराकडे जाताना मलाला भीती वाट लागली. ु ु ू
कारण क� तो तर घ�न नोकरीसाठी गेला होता! आिण घरी परत येताना 

मलगा �हणाला - "मा�याजवळ आता द�ेयासाठी काहीच उरले नाही. जे ु
काही होते. ते मी �थम भेटले�या दोन िभका� यांना दऊेन टाकले. पण हो, 
मा�याजवळ डाळीचे एक गन��स आहे; पण आ�ही दखेील गरीब लोक आहोत. 
माझे आई-वडील घरी माझी वाट पहात बसले असतील.”

�हातारा �हणाला- "तझे �हणणे अगदी बरोबर आहे. पण तझे आई-वडील ु ु
इतके गरीब नाहीत, िजतका क� मी आहे. पहा मी िकती व� िन कबडा ृ ु
आहे,माझे पाय इतके लळे झाले आहेत क�, मी चांग�या रीतीने चाल िफ� ु ू
दखेील शकत नाही. मी म�य�या दारात उभा आहे. मला काही साहायता करता ृ ू
आली तर अव�य कर.”
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मलगा �हणाला - "ह,ं या �िमकांचा कधीही अपमान क� नकोस. जा तला ु ु
�मा केली, आिण पहा आता त आप�या या �िमकांना उ�म �कारचे भोजन द;े ू

चालता चालता �याला वाटेत एक शेत िदसले. �यात शेतकरी ग�हाची 
कापणी करीत होते. ते सव� शेतकरी इतके थकले होते क�, ते काहीच बोल शकत ू
न�हते. मलाला �या शेतक� यांची दया आली. �याने आपले �हायोिलन काढले व ु
वाजिव�यास सरवात केली. ते शेतकरी आनंिदत होऊन , हात ध�न नाच ु ू
लागले. ते इतके नाचले क�, कापले�या ग�हाला जमा कर�यासाठी खोदले�या 
खडडयात जाऊन पडले. अचानक शेताचा मालक िफरत िफरत ितकडे आला. ् ्
एकही मजर काम करताना िदसला नाही. असे पाह�न �याने आपला चाबक ू ू
काढला व खडडयात पडले�या मजरांना बाहेर काढन फटाफट फटके मा� ् ् ु ू
लागला. जमीनदार अजन आवेशात पेटला व जोराने ओरड लागला. "ये ू ू
�हायोिलन वाजिवणा� या सैताना ! शेतातन चालता हो ! त कोण आहेस ?”ू ू

मलाने मनात िवचार केला, हीच वेळ आहे, आता िपशवीची परी�ा घेतली ु
पािहजे. िपशवीला काढन मलाने िस� प�षा�या मं�ाचा उ�चार केला -ू ु ु
‘िपशवीत येऊन जा!' पहाता पहाता तो मोठया ढेरपोटया जमीनदार, �या ् ्
लहानशा िपशवीत कसाबसा िशरला. मग मलगा �हणाला - ‘ हे काठी दवेी ! ु
याला जरा चांगला धडा द े! ‘ आिण काठीने मग मागेपढे काही िवचार न करता ु
जमीनदाराला चांगला चोप िदला.

घरातील लोकांसाठी तो काहीच घेऊन आला नाही ! मलाने िवचार केला , �थम ु
कठेतरी नोकरी करावी आिण आप�या आई-विडलांसाठी काही कमाई गोळा ु
के�यावर मगच घरी जावे.

जमीनदाराची खप दद�शा झाली, ते�हा �याने दयेची याचना केली - "मला ू ु
सोडन द े ! हे काम करणार ेलोक - �िमक - मा�या पाळले�या गाईसारखे ू
आहेत, माझे ते भाऊ आहेत. मी आप�या �िमक बधंनंा कधीच �ास दणेार ू
नाही. माझे सव� काही या �िमक बधंचें आहे. मला �मा कर ! मी आता कधी ू
चकन दखेील �यांना �ास दणेार नाही- मारणार नाही”ु ू
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आिण मी केले�या उपकारास िवस� नकोस. मा�या या िपशवीत दखेील काही 
अ�न भ�न आण.” 

सोिवएत सघंातील लोककथा)
(वा. रा. गाणा ‘रव’ (मळ लेखक : प. अ. बाराि�नभोव) ू

 सकंटात सापडले�या जमीनदारास म� ती िमळाली. �याने आप�या ु
दस� या नोकरांना बोलावन खा�या-िप�याची �यव�था कर�यास सांिगतले. ूु
टेबलं लाव�यात आलीत, �यावर सदंर कापड टाक�यात आले, िविवध ु
�कार�या िम�ा�नांनी भरलेली ताटे ठेव�यात आलीत. मलाने मजरांना �हटले- ु ु
"वसधंर�ेया प�ांनो, पोटभर जेवण करा- पोटभर खा-�या !” �या मजरांनी खप ु ु ु ू
जेवण केले आिण �या मलाने दखेील जेवण केलं. आप�या िपशवीत वेगवेग�या ु
�कारचे िम�ा�न भ�न, �या सवा�चा िनरोप घेऊन आनंिदत होऊन तो आप�या 
घरा�या वाटेने िनघाला.

व� आई-बाप आप�या प�ाला पाह�न खप आनंिदत झाले. कारण क�, ृ ु ू
�यांचा मलगा घरी परत आला होता. ‘मलाने अप�या सोबत िपशवीत भ�न ु ु
खा�यासाठी िम�ा�न आणले, �हायोिलन आणले- जे�हा तो �हायोिलन 
वाजवेल ते�हा आ�हाला अपार आनंद होईल ! 
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9.15 ipaSavaa_9.15 ipaSavaa_

‘नम�कार !’

एक इसम आप�या बायकोसोबत एका गावात रहात होता. �या�यापाशी 
दोन बैल होते, आिण शेजा� याजवळ होती गाडी. जे�हा रिववार िकंवा कोणताही 
सणाचा िदवस आला क�, तो िकंवा �याचा शेजारी बैलांना गाडीला जपंत व ु
मंिदरास िकंवा आप�या नातेवाईकास भेट�यासाठी जात असत. अशा रीतीने 
ते दोघेही बैल-गाडीला एकमेकां�या उपयोगात आणत होते. 

एके िदवशी बायकोने व� पतीला �हटले क�, आपण बैलांना िवकन �यां�या ृ ू
ऐवजी आप�यासाठी घोडा खरदेी करावा. मग आपण रिववारला मंिदरास िकंवा 
आप�या नातेवाईकास भेट�यास जाऊ शक. शेजा� याला तर आप�या गाडीला ू
काही चारा नाही �ावा लागत, पण आ�ही तर आप�या बैलांना चारा-पाणी दतेो.

9.15 ipaSavaa_
(य�ेनी लोक-कथा)ु

‘नम�कार !’

‘िवक�यासाठी‘ 

‘नम�कार !’

‘आप�या बैलांना कठे घेऊन जात आहात ?’ु

‘आप�या बैलांना मा�या घोडयांबरोबर बदलवाल काय ?’्

�हाता� याने बैलां�या िशगंांना दोरी बांधली व तो बैलांना आप�या सोबत 
घेऊन बाजारात िनघाला. र��यात �याला एक घोडे�वार भेटला.

‘हो, हो,अव�य.'
मग �हाता� याने घोडा घेतला व बैल िदले. �यानंतर तो घोडयावर �वार ्

होवन बाजारा�या वाटेने िनघाला, र��यात �याला एक माणस प�हा भेटला. तो ू ू ु
इसम आपली गाय िवक�यासाठी बाजारात घेऊन चालला होता. 

‘नम�कार !’
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‘ म�ढ� घेऊन हसं �ा !

‘नम�कार !’
‘त�ही आपली गाय कठे घेऊन चालले ?’ु ु

आता �हातारा क�बडयाला घेऊन पढे चालला, वाटेत एक इसम भेटला. ् ु
�या�या जवळ एक �रकामी िपशवी होती. दोघांची बोलणी झाली.

‘हो बदलवन घेऊ.' गाय दखेील बदलिवली व डकराला घेऊन �हातारा ू ु
प�हा पढे चालला. एक इसम �याला म�ढ� घेऊन जात असताना भेटला. ु ु
बोलता बोलता तो इसम �हणाला ‘मला ड�कर �ा आिण त�ही म�ढ� �या.' ु ु
�हाता� याने मा�य केले व म�ढ� घेऊन तो पढे जाऊ लागला. पण प�हा र��यात ु ु
�याला एक माणस हसं घेऊन जाताना िदसला. दोघांम�ये बोलणी झाली.ू

‘नम�कार !’

‘मी तर आप�या बैलांना बाजारात घेऊन जात होतो. र��यात �यांना 
घोडयाशी बदलिवले. घोडयाला गाईशी बदलिवले. ते�हा गाय डकराबरोबर ् ् ु
बदलवाल ?’

‘ मला र��यात एक िपशवी सापडली ितला घेऊन मला क�बडा �ाल ?’

‘हो, �या.'

पढे गे�यावर प�हा �याला एक माणस क�बडा घेऊन भेटला. �यांची बोलणी ु ु ू
झाली. 

‘ मी बाजारात आप�या बैलांना िवक�यासाठी जात होतो. पण र��यात 
�यांना बदलवन घोडा घेतला.'ू

‘हो, बदलवन घेईन.' �याने घोडा बदलिवला व गाय घेऊन �हातारा प�हा पढे ू ु ु
चालला. र��यात एक इसम �याला ड�कर घेऊन जाताना भेटला.ु

 ‘‘हो, �या.”

‘आपण आप�या घोडयाला मा�या गाईशी बदलवाल काय ?’्

‘क�बडया�या ऐवजी हसं �ाल ?’्

‘त�ही कठे जात आहात ?’ु ु
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हे दखेील चांगले झाले. ते�हा तर आम�यापाशी डकराची िप�ले रहातील, ु
आिण घरी खा�यासाठी मांस बाजारातन िवकत �यावे लागणार नाही.'ू

तो �यापारी �हातारीजवळ गेला व �हणाला- ‘नम�कार !’

‘पण �याने डकराला म�ढराशी बदलवन घेतले.'ु ू

�हाता� याने िपशवी घेतली. आप�या िखशात ठेवली आिण बाजाराकडे 
जाऊ लागला. शहराशेजारी �याला एक नदी लागली. नावेत बसन ितला पार ू
करावे लागत असे. पण पलीकडे जा�यासाठी लागणार े भाडे द�ेयास 
�हाता� याजवळ पैसे न�हते. ते�हा नािवक �याला �हणाला- ‘जर त�ही मला ु
आपली िपशवी �ाल तर मी नदीपलीकडे त�हाला उतरवन दईेन.' पलीकडे ु ू
जा�यासाठी �हाता� याने �याला िपशवी दवेन टाकली.‘�याच िठकाणी िफ�न ू
�यापार करणारी काही मंडळी उभी होती. जे�हा �या �हाता� याची सव� कथा 
�यांनी ऐकली ते�हा ते �याची िटंगल क� लागले.

‘हो झाली व ऐकले आहे, �याने आपले बैल घोडयाशी बदलिवलेत.'्

‘हो, �या.'

‘ही तर चांगली गो� आहे ! गाडी तर इतक� िकंमती नाही, कधी तरी तीही 
खरदेी क�न घेऊ' 

‘पण �याने घोडा गाईशी बदलिवला.'

‘पण �याने गाईला दखेील डकराशी बदलवन टाकले.'ु ू
‘हे तर आणखी चांगले आहे. ते�हा तर आम�या घरी दध भरपर होईल.'ूू

‘आता तमची बायको त�हाला काय �हणेल ?’ु ु

‘नम�कार !' �हातारीने �हटले, ‘काय �हाता� याशी तमची भेट झाली ?’ु

‘काहीच �हणणार नाही.' �हातारा �हणाला- 'केवळ हेच �हणेल क�, ई�राची 
कपा आहे, त�ही तरी आप�या घरी िजवतं परत आलात.' यावर �यांनी शय�त ृ ु
लावली - जर प�नी अशारीतीने बोलेल तर �यापारी बारा गाडयांम�ये भरलेला ्
आपला सव� माल �हाता� यास दऊेन टाकतील. �यांनी एका �यापा� यास 
िनवडन �हातारी जवळ पाठिवले.ू
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सोिवएत सघंातील लोककथा)

‘पण �याने म�ढ� हसंाशी बदलिवले.'
‘ते तर फारच चांगले झाले. आम�या जवळ हसंाची अडंी आिण �याचे पखं 

रहातील.'
‘पण �याने हसंाला क�बडयांशी बदलवन टाकले.'ू

(वा. रा. गाणा ‘रव’ (मळ लेखक : प. अ. बाराि�नभोव) ू

‘हे दखेील चांगले झाले. ते�हा तर आम�या जवळ म�ढराची िप�ले आिण गरम 
लोकर दखेील राहील. मी �यापासन कपडे तयार करीन.‘ ू

‘ते�हा तर आणखीनच उ�म झाले. भर िदवसा क�बडा गीत गात जाईल. 
आिण आ�हाला कामावर जा�यासाठी जागत करीत राहील.'ृ

‘पण �याने क�बडा एका �रका�या िपशिवशी बदलिवला.'

‘पण नदी पार कर�यासाठी �याला िपशवीदखेील �ावी लागली.'

आता �यापारी काय करणार होते, �यांना मालाने भरले�या बारा गाडया ्
�हाता� यास �ा�या लाग�यात.

‘हे दखेील चांगले आहे. ते�हा तर आ�ही जे �बल कमाई क�न आण ते, मी ू
िकंवा माझी मले �या िपशवीत जमा करीत जाऊ.'ु

‘बर ेझाले. पण ई�राची कपा आहे ते आप�या घरी िजवतं तरी परत आलेत.'ृ
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9.16 iSaka*yaacae manaaerajya9.16 iSaka*yaacae manaaerajya
(इंडोनेिशयन लोककथा)

9.16 iSaka*yaacae manaaerajya

इंडोनेिशयातील पेराक शहरात आवांग दरामान नावाचा एक त�ण िशकारी ु
राहात असे. एके िदवशी तो भाला घेऊन िशकारीसाठी बाहेर पडला. िनघताना 
�याने आपली िचलीम आिण तंबाखचा बटवा या व�त आठवणीने बरोबर ू ू
घेत�या हो�या.

‘वार ेआयांग ! वार ेबहा�र ! काय ह�शार िशकारी आहेस त ! ह�रण खशाल ू ु

आनंदा�या अशा तं�ीत िफरता िफरता �याला समोर थोडया अतंरावर एक ्
सदंर हरीण िदसले. आवांग चोर पावलांनी �या ह�रणा�या जवळ गेला. हरीण ु
�व�थ झोपलेले होते. �याला आवांग�या पावलाची जरादखेील चाह�ल लागली 
नाही. �या हरणाला सहज हात लावता येईल इतका जवळ जाऊन आयांग 
हळच �या हरणा�या शेजारी बसला. तरीही ते ह�रण जागे झाले नाही हे पाह�न ू
आयांगला �वतःचा मोठा अिभमान वाटला. हातातला भाला हळच जिमनीवर ू
ठेवीत तो आप�या मनाशी �हणाला,

आयांग दारामान शहरा�या बाहेर पडन जगंलात िशरला. थोडे अतंर ूु
गे�यावर जनावरां�या पावलांचे माग �याला िदस लागले. �या मागां�या ू
अनराधाने तो सावधपणे पढे पढे जाऊ लागला. जगंलातले वातावरण मोठे र�य ु ु ु
होते. हवाही शीतल िन सखकर होती. आयांग �स�न मनाने �वतःशी अनेक ु
मनोरा�ये करीत चालला होता. अधनमधन आप�या �नेहाळ िम�ां�या ू ू
आठवणी �याला येत हो�या. सदंर सदंर मल��या �ितमा �या�या नजरसेमोर ु ु ु
उ�या राहात हो�या. चालताना मऊ गवतावर िन पालापाचो�यावर �याची 
पावले पडत होती िन एखा�ा गािल�याव�न चाल�यासारखे �या�या पायांना 
सख वाटत होते. वाटेत �याला िठकिठकाणी कोठे पांढरीश� तर कोठे ु ु
लालभडक रगंाची सदंर सदंर फले िदसली. �याने बरीच फले खडली आिण ु ु ु ु ु
काही कानावर खोचली. काह�चा ग�छ क�न हातात ठेवली. �या र�य जगंलात ु
भटकताना आप�याला िशकार करायची आहे हेही तो िवस�न गेला.
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(िवजया खांबेटे : दशेोदशेी�या लोककथा)

   सदंर सदंर तमाख बटवा ?ु ु ू

आवांगचे गलबत के�हाच अ��य झाले होते ! सम� नाहीसा झाला होता, ुृ
�याची राजकळातली प�नी आिण ग�डस मलगा हसन ही पण ��ीपढन न� ु ु ु ू
झाली होती. हरण �या िदशेला पळाले होते ितकडे पाहात, मठी वळन, िचडन ु ू ू
�या हरणाला िश�या दते आयांग ओरडला,

‘काय चोर आहे पहा ! मी �णापव� केवढा �ीमंत होतो ! पण या बदमाश ू
हरणाने मला िभकारी क�न टाकलं ! �याने माझी बायको पळवली, मलगा नेला, ु
गलबत मारलं आिण जाता जाता माझा तंबाखचा बटवा पण लाटला ! चोर ! ू
डाक ! दरोडेखोर !ू

�णभराने आयांगचा राग ओसरला. दीघ� िनः�ास टाकन �याने जिमनीवरचा ू
आपला भाला उचलला आिण परत घरी जा�यासाठी तो �या जगंलातन मागे ू
वळला. चालता चालता �याचे मन प�हा मनोरा�य क� लागले. हरणा�या ु
िशगंावरचा तो बटवा पाह�न जगंलातील झाडे िवचा� लागतील - 'कणाचा र ेहा ु
इतका छान छान बटवा ?' मग वारा उ�र दईेल, 'कणाचा �हणजे ? तो चतर िन ु ु
शर िशकारी आवांग दरामान नाही का ठाऊक ? �याचा हो हा बटवा ! ’ या ू ु
क�पनेवर आयांगने एक गीतच रचले आिण चालता चालता तो मोठमोठयाने ते ्
गीत गाऊ लागला- व� बोलती, हा कोणाचाृ

झोपलेले आहे ! मा�यासारखा इतका िनःश�द चालणारा िशकारी सा� या पेराक 
शहरात दसरा कणी असेल काय ? छे !’ुु

   वारा सांगे आवांगचा 
   बटवा नेई हरीण फसवा ! ’

हरणाजवळ बस�यानंतर आयांगने आप�या बट�यातन तंबाख काढली ू ू
आिण िचलमीत भरली. िव�तव पेटवायला �याने बट�यात�या दोन गारगोटया ्
काढ�या. िठणगी पाडाय�या वेळेस �याने ��ी टाकली आिण पाहतो तर, 
ता�काळ ताडताड उडया मारीत ते पळन गेले. �णाधा�त िदसेनासे झाले.् ू
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9.17 caaera/cyaa caara gaaeVoI9.17 caaera/cyaa caara gaaeVoI

‘वाळत थैली प�न ठेवली होतीस ?’ू ु

‘अर े! खर ंआहे तझ ं�हणण ं! जा, जा पळ ! िशपायाला बोलावन घेऊन ये ! ु ू
एक चोर तर आहेच, आिण �या�याबरोबर कणीतरी एक चोरटी थेरडी पण ु
आहे!’

‘पण या अफाट वाळवटंात परलेली थैली तला सापडेल कशी ? िजथे थैली ु ु

चोर �हणाला, 'इथे वाळत मी माझी पैशाची थैली प�न ठेवली होती. पण ू ु
आता काही के�या ती मला सापडतच नाही !

(अरबी लोककथा)

खण हरवली !ू

‘खरचं क� काय ? ‘ असे �हणत ती �हातारी �या मलाबरोबर िविहरीकडे ु
धावत गेली. दोघेजण िविहरीत वाकन पाह� लागली. आत नजर जाता�णीच ू
�हातारी एकदम ओरडन मलाला �हणाली,ू ु

9.17 caaera/cyaa caara gaaeVoI

एक मलगा एकदा आप�या घरामाग�या िविहरीत सहज वाकन पाह� लागला. ु ू
िविहरी�या �व�छ पा�यात �याला आपले �ितिबबं िदसले. मलगा घाबरला. ु
पळत पळत तो घरात आला आिण आप�या आईला सांग लागला,ू

‘आई, आई ! आप�या मागील दारा�या िविहरीत एक चोर लपन बसलेला ू
आहे ! ‘

एका अरब चोराने एक पैशाची थैली चोरली आिण तो नजीक�या वाळवटंात 
पसार झाला. दस� या िदवशी �या वाळवटंातन तो वणवण िहडंत असलेला ूु
�या�या एका िम�ाला िदसला. �याने �या चोराला िवचारले,

थरेडी पण आह!े

‘अर,े या वाळवटंात का भटकतो आहेस त ?’ू
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‘नीित�थं वाचन ?' काजी आ�या�ने उ�ारला, ‘ते कस ंकाय ?’ू
‘ मी अस ंवाचलं.' तो अरब सांग लागला, 'एखा�ा माणसाने जर काही व�त ू ू

इथे या लोकात चोरली , तर परलोकात दवेापढे पापप�याचा िनवाडा होताना ती ु ु
व�त �या चोरािव�� सा� दईेल आिण पढे ती सतत �या�या ग�यात बांधन ू ु ू
ठेवली जाईल ! उदाहरणाथ�, कणी बोकड चोरला असला तर दवेापढ�या ु ु
िनवाडयात तो बोकड चोरािव�� सा� दईेल आिण नंतर तो �या�या ग�यात ्

‘उंटाएवढी खण ? मग कठे आहे ती ? ‘ू ु

परलीस ितथे त काहीतरी खण ठेवली होती का ?' यावर चोर उ�ारला,ु ू ू

दरदश� चोरू

‘अर,ेत �वतःला एवढा धािम�क �हणवतोस आिण अशी चोरी कर�याची ू
दब��ी तला कशी काय सचली?'ु ु ुु

‘अरब �हणाला, एक नीित�थं वाचन ही चोरी कर�याची क�पना मला ू
सचली !’ु

एक अरब मोठा धािम�क �हणन �िस� होता. पण तो चो� या करीत असे. ू
एकदा एका ग�ंया�या दकानातन �याने क�तरीची डबी चोरली. पण या चोरीत ू ुु
तो पकडला गेला. �याला काजीसमोर उभे कर�यात आले. काजीने �याला 
िवचारले,

‘इतका का त मला खळा समजतोस ? चांगली उंटाएवढी ठसठशीत खण ू ु ू
ठेवनच मी थैली परली होती!' ू ु

'तीच तर आता िदसेना !’
‘�हणजे ? एवढी खण नाहीशी कशी झाली ?’ू
‘तेच मोठे आ�य� आहे‘- चोर हताश �वरात �हणाला, ‘�या िठकाणी मी काल 

थैली परली �या जागे�या बरो�बर वर�या बाजला आकाशात उंटा�या ु ू
आकाराचा भला मोठा ढग होता ! पण काय झालं कळत नाही ! तो एवढा मोठा 
ढगही आता कठे िदसत नाही आिण ती थैलीही सापडत नाही !ु
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िवचारी अरब

‘पण �याचा काय उपयोग ? तो बोकड त�यािव�� सा� �ायला �यावेळी ु
ितथे हजर होईलच ना ?’

‘अर,े अस ंसमज क� इथे तझी चोरी पचली, पण परलोकात अखेरचा िनवाडा ु
होईल ते�हा बोकडाचा मालक त�यावर चोरीचा आळ घेईल, �यावेळी त काय ु ू
करशील ? ‘

असाच दसरा एक अरब मोठा िवचारी होता. �याने एक बोकड चोरला आिण ु
घरी आणन तो मारला व चार िदवस �या�या सागतीवर यथाि�थत ताव मारला. ू ु
�या�या िम�ाला या चोरीची हिकगत समजली. तो �या अरबाला �हणाला,

टांगला जाईल. अनंतकाळपय�त �या चोराला �या बोकडाच ंओझ ंसहन करीत 
राहाव ंलागेल. मला �वतःला अ�रांचा शौक आहे. ते�हा काजीसाहेब , मा�या 
अस ंमनात आलं क�, आपण जर उ�म क�तरी चोरली तर पढे दवेापढे िनवाडा ु ु ु
झा�यावर अनंतकाळापय�त आप�या ग�यात ती क�तरी टांगली जाईल ! ु
�हणन मी चोरी केली !'ू

अरब �हणाला, ‘ मी चोरी च�क नाकबल करीन ! ‘ू

(िवजया खांबेटे : दशेोदशेी�या लोककथा)

‘ मग उ�मच झालं. अरब िनि�ंत �वरात �हणाला, मग मी �या बोकडाचा 
कान ध�न �याला ओढीत नेईन आिण �या�या मळ मालका�या हवाली क�न ू
टाक�न ! मग �याचा माल �याला िमळाला अस ंहोईल ! मग कठली चोरी िन ु
कठलं काय ?’ु
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पामडजोने नंतर �नान केले, आपला ठेवणीतला उंची झगा घातला आिण ु
आप�या होडीत बसन तो केरोमो�या घरी जायला िनघाला. केरोमोचे घर ू
नदी�या वर�या बाजस होते. होडी क�ाने व�हवीत पामडजो जात असताना ू ु
�याला इतरही अनेक लोक होडयांतन जाता-येतांना िदसले. सगळेजण ् ू
एकमेकांना हाका मारीत होते, अिभवादन करीत होते, एकमेकांची खशाली ु
िवचारीत होते.

9.18 daena Garcaa paahuNaa
(इंडोनेिशयाची लोककथा)

असे �हणन ती नवे नवे कपडे नेसली, होते ते दािगने अगंावर घातले आिण ू
�स�न मनाने आप�या आई�या घरी जा�यासाठी बाहेर पडली.

इंडोनेिशयातील मालांग नदी�या काठावरील एका गावात पामडजो नावाचा ु
एक गरीब माणस राहात असे. �याच गावात केरोमो नावाचा एक �ीमंत मन�य ू ु
नदी�या वर�या बाजला राहात होता. �या�या मलीचे नकतेच ल�न झाले होते ू ु ु
आिण �या िनिम�ाने एक िदवशी तो गावात�या एकण एक माणसांना जेवण ू
दणेार होता. पामडजोने ही बातमी ऐकली, ते�हा �या िदवशी तो आप�या ु
बायकोला �हणाला,

‘होय का ! ‘ पामडजोची बायको आनंदाने उ�ारली. मग छानच झालं ! नाही ु
तरी मला मेलीला िव�ांती िमळतच नाही. िदवसभर �वैपाक िन घरकाम 
करायच ंआिण वर प�हा तम�या शेतात राबायच ं! त�ही जा केरोमोकडे ! एक ु ु ु
िदवस तरी मा�या मागणी कटकट टळली !’

‘बर ंका ग, आज केरोमोकडे गावजेवण आहे. ितकडे मी जेवायला जाणार 
आहे. ब� याच िदवसांत मी पोटभर स�ास अ�न खा�लं नाही; त कंजषपणाने ु ू ू
इतकं थोडं जेवण करतेस क� कधी माझ ंपोट भरतच नाही. आज मी केरोमोकडे 
जाईन आिण पोटभर िम�ा�न खाईन.'
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 पण �यात�या ब� याच होडया नदी�या खाल�या बाजला जात हो�या. �याचे ् ू
पामडजोला मोठे आ�य� वाटले. हे इतके लोक केरोमोकडे भोजनाला न जाता ु
िनघाले आहेत कठे ? या कतहलाने �याने उलट बाजने िनघाले�या एका ु ु ु ू
होडीवा�याला हटकले आिण िवचारले,‘त�ही नदी�या खाल�या बाजला का ु ू
चालला आहात?' �यावर तो माणस उ�रला, �हणजे त�हाला माहीत नाही ू ु
वाटतं ? आज माकमड सावकाराकडे मोठं जेवण आहे ! जे जे लोक जातील ू
�यांना ितथे आज चमचमीत मेजवानी िमळणार आहे ! ‘

‘ माकमड ! हा सावकार �हणजे बडी आसामी ! �या�याकडे पण आज ू
मेजवानी ! तो तर भलताच उदार माणस आहे ! �यांचा हात सढळ अस�याचा ू
�याचा लौिकक आहे. केरोमोही आज जेवण दतेो आहे खरा , पण तो काही 
माकमडइतका उदार नाही. माकमड�या जेवणात भरपर िन छानदार प�वा�न ू ू ू
असतील. केरोमोकडच ंजेवण �या�या मानाने साध ंअसणार ! ‘

असा िवचार करीत �याने आपली होडी उलट िदशेला वळवली आिण व�हे 
जोराजोराने मारीत �वाहाबरोबर तो वेगाने जाऊ लागला. �वतः�या घराव�न 
पढे जाताना �याने आप�या घराकडे नजर टाकली. घरचे रोजचे कदा�न आज ु
आप�याला चकणार आिण माकमडकडे झकास जेवण िमळणार, या आनंदात ु ू
तो अिधकच जोराने व�हे मा� लागला.

खाली जाता जाता �याला वर�या बाजस जाणा� या काही होडया भेट�या. ्ू
�यातले लोक मोठया आनंदाने हसतिखदळत चालले होते. �यापैक� एकाला ्
हाक मा�न पामडजो �हणाला,ु

‘आ�ही केरोमोकडे जेवायला जातो आहोत ! आज �या�या घरी दहा बकर े
मारले आहेत ! ‘

‘काय हो ? आज एवढं िवशेष काय ?’

पामडजो आपली होडी थांबवायचा �य�न क� लागला, पण ती ु

पामडजो होडी व�हवताना मनाशी िवचार क� लागला.ु

तो माणस होडीतन उलट िदशेने जात जात मोठयाने �हणाला,्ू ू
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‘काय हो ! वरती कठे जाताहाता त�ही ?’ु ु
‘कठे �हणजे ? पामडजो मोठयाने उ�रला, केरोमेकडे मेजवानीला जातो ्ु ु

आहे मी ! त�ही येत नाही ?’ु
‘नाही -‘ तो माणस �वाहाबरोबर वेगाने होडी नेत ओरडला, माकमडकडे ू ू

जेवण आहे आिण वर ��येकाला दहा �पये दि�णा �हणन वाटणार आहे !’ू
पामडजो चपापला. �या�या मनात िवचार आला, ‘काय ? माकमड दहादहा ू ू

�पये वाटणार ! मघाशी मी मनात �हटलं तेच खर ं! तो केरोमोपे�ा उदार आहे. 
छेः! केरोमोकडे नसतं जेवायला जा�यात काय अथ� आहे ? माकमडकडेच ु ू
जाऊ या ! जेवणच ंजेवण िन वर दहा �पये दि�णा !’

ब� याच वेळाने तो माकमड�या घरापाशी आला. नदीकाठी प�कळ होडया ्ू ु
तरगंत हो�या. आपली होडी काठाला लावायला �याला बराच वेळ लागला. 

�वाहाबरोबर खालीच जात होती. �या�या मनात िवचार आला, दहा बकर े! 
�हणजे करोमोने खपच खच� क�न भली मोठी मेजवानी �ायच ंठरवलेलं िदसतं ू
! माकमड�या मेजवानीपे�ा आप�या घरच ंजेवण अिधक गाजलं पािहजे, असा ू
केरोमोचा िवचार असावा. दहा बकर े! वाः ! माकमडने फार तर चार पाच बकरी ू
मारली असतील ! छेः छेः आपण केरोमोकडे जात होतो तेच बरोबर होते ! 

असे �हणता �याने आपली होडी प�हा वळवली आिण तो परत खाल�या ु
बाजला जाऊ लागला. प�हा वाटेत �याला आपले घर िदसले. ‘चमचमीत जेवन ू ु ू
वर पैसे घेऊन येणार मी घरी‘ असा �स�न िवचार करीत �याने होडीला वेग 
िदला.

असा िवचार येऊन पामडजोने बराच �य�न क�न होडी उलट वळवली ु
आिण तो प�हा वर�या बाजस जाऊ लागला. परत वाटेत �याला �वतःचे घर ु ू
िदसले. परत घरचे कदा�न आिण केरोमोकडचे मटणाचे जेवण यांची तलना ु
मनात येऊन �या�या त�डाला पाणी सटले. तो जोरजोराने होडी व�हव लागला. ु ू
�याला समो�न एक ओळखीचा होडीवाला उलट िदशेने जाताना िदसला. 
�याने ओरडन िवचारले,ू
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कारण सोयी�या सग�या जागा इतर होडयांनी �याप�या हो�या. कशीबशी एक ्
जागा िमळवन �याने ितथे होडी बांधन ठेवली आिण तो घाईघाईने माकमड�या ू ू ू
घराकडे िनघाला. वाटेत �याला एक माणस भेटला तो आप�या पोटावर हात ू
िफरवीत �हणाला,

‘काय र े? मामडकडे जेवायला चाललास क� काय ? ‘ू
पामडजोने होकाराथ� मान डोलावली. �यावर तो माणस हसन �हणाला, ु ू ू

‘आता जाऊन काय उपयोग ? जेवण ंके�हाच आटोपली !’

पामडजो िनराश होऊन आप�या होडीकडे परतला. हळहळ होडी व�हवीत ु ू ू
तो आप�या घरापाशी आला. घरी पोच�यावर �याने बायकोला हाक मारली. 

‘छे ! पैसे पण वाटन झाले आिण लोक घरोघर परतले स�ा ! माकमडने ू ु ू
आप�या घराचे दरवाजे पण बदं केले !’

‘आटोपली ? ‘ सखेद �वरात पामडजो उ�ारला, ‘पण िनदान पैसे तरी ु
वाटीत असेल ना तो ?’

‘कठे पळत िनघालास त ?ु ू

‘अररे े! घात झाला ! असे पटपटन तो �णभर �त�ध रािहला आिण मग ु ु ू
पळत आप�या होडीकडे गेला. होडीत उडी मा�न �याने ती सोडली आिण 
जोरजोराने व�ही मारीत तो केरोमो�या घराकडे जायला िनघाला, ितथे 
पोच�यावर �याने काठाला होडी लावली, बांधली आिण ध��यावर उडी मा�न 
तो केरोमो�या घराकडे धावत िनघाला. वाटेत �याचा एक िम� �याला भेटला, 
तो �हणाला, 

समो�न बरचे लोक ग�पा मारीत आपाप�या होडयांकडे परत येताना ्
पामडजोला िदसले !ु

‘आता पळन काय उपयोग ? जेवण ंके�हाच आटोपली ! सगळं अ�न सपंलं. ू
दहाचे दहा बोकडे प�ं�त खलास झाले ! नोकरांनी जागास�ा साफ केली आिण ु
दरवाजे लावन घेतले ! ‘ू

‘केरोमोकडे ! जेवायला !’
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पण ती अजन माहेराह�न परत आली न�हती. घरात जाऊन �याने �वैपाकघरात ू
शोधाशोध केली. ती करताना तो िचडखोर �वरात चडफडत होता - ‘उठ�या 
सट�या िहला माहेरी जायला पािहजे ! नव� याची मळी काळजीच नाही ु ु
कणभरस�ा !’ु

बराच वेळ शोध�यावर �याला एक लहानसा सका मासा आिण थोडीच दा� ु
िश�लक असलेली एक बाटली िमळाली. �याला सडकन भक लागली होती. ू ू
पण उपाय न�हता. ‘होडीत बसन खाऊ या हे असा िवचार क�न तो आप�या ू
होडीकडे गेला. होडीत चढताना �याने बाटली होडी�या काठावर ठेवली आिण 
तो आता चढणार, इत�यात �याचा लाडका क�ा धावत मागन आला आिण ु ू
�याने होडीत उडी घेतली. �याचा ध�का लागन बाटली नदीत पडली. क�याला ू ु
िश�या दते पामडजोने मासा होडीत टाकला आिण बाटली काढ�यासाठी नदीत ु
बडी घेतली. पण बाटली �वाहाबरोबर वाहत गेली होती. ती �याला सापडली ु
नाही. मग वर येऊन तो होडीत चढला आिण मासा शोध लागला. पण मासा कठे ू ु
िदसेना ! तो क�ा मा� िजभ�या चाटीत आनंदाने शेपटी हालवीत बसला होता !ु

(िवजया खांबेटे : दशेोदशेी�या रजंक लोककथा)



1104   ।   गो���या गुहेत

sa/ka_NaQ kTaa

9.19 Baagyava/ta9.19 Baagyava/ta

ज�या काळची गो� ! एक छोटेसे स�ंथान होते. तेथला राजाही आपला ु
छोटया सै�याचा अन बेता�या ताकदीचा होता. जगात नेहमी लहानांना ् ्
मोठयांपासन �ास होत असतो. शेजार�या एका बलाढय राजाची नजर या ्ू
स�ंथानाकडे वळली. ही नजर साधी न�हती, झेप घालन िचमणीपाखर ंउचलन ू ू
नेणा� या घारीचीच नजर ती ! �याने या स�ंथानांवर ह�ला केला. स�ंथानचा 
खिजना चांगला भरपर होता. तो लटला, सै�याचा फ डशा पाडला व तो बलाढय ्ू ु
राजा चालता झाला. बापडा धाकटा स�ंथािनक ! �या�याजवळ आता सै�यबळ 
न�हते, क� पैसा न�हता. ही ि�थती सधारायची तरी कशी ? अखेर �याला एक ु
य�� सचली. �याने आप�या स�ंथानात चह�कडे दवडंी िपटवली क�, यावेळी ु ु
�याचे रा�य सकंटात आहे, रा��भ� लोकांनी जमेल ते साहा�य केले पािहजे, 
श�य तर सै�यात भरती �हावे ; नाहीतर पैसा, धन, काही अस�यास आ�हाला 
कजा�ऊ �ावे दशेासाठी; पण सग�यांनी िमळन दशेाची ही दद�शा दर केली ू ु ू
पािहजे. �याला राजसेवेची इ�छा असेल, �याने मला येऊन भेटावे.

मग मोठी पिह�यांदा प�षवेषाने िनघाली. ’ मी राजाची चाकरी करीन, बाबा’ ु

�या छोटया दशेा�या टोकाला एक �हातारा सरदार राहात होता. सरदार ्
�हणायचा, पण तोही एक,सव��व गेलेला एक गरीब मन�यच होता. �याला ु
राजसेवेची इ�छा फार होती; पण �या�या जवळ श�� ना पैसा ! काय करायच ं? 
�याला मलगाही न�हता सै�यात पाठवायला. आप�या राजासाठी काही ु
करावेसे वाटले तरी उपयोग काय ? असे मनात येऊन �हाता� या�या डो�यांत 
पाणी आले. ते पाह�न �या�या तीन त�ण मली �हणा�या ’आ�ही मलगे नसलो ु ु
तरी क� क� काय जमेल ते राजासाठी अन दशेासाठी !! ’ ्

*
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असे ितने बोलन दाखवले होते. एकदोन गावे ओलांडली तोवर ितने एक ू
�हातारी पािहली- हीऽऽ प�कळशी म�ढर ेराखीत होती ती.तेवढयात ितचे एक ्ु
कोक� दलदलीत बड लागले. ती ओरडली - ’अहो सरदार, मला मदत करा ु ू
जरा, दवे तमच ंभलं करील-इकडे या कोक� काढा बर ंहे वर ? ’ ु

�यावर ऐटीत मलगी �हणाली, ’अर े ह�डत ! वाटेत थांबायला आ�हा ु ू
सरदारांना वेळ असतो काय ? जा जा इथन मी नाही मदत करीत बाबा’ ू

 आ ? काय �हणाली ती मला पोरी ? �या �� �हातारीनेही आपले वेषांतर ँ ु
ओळखले, ितथे आपण कस�या प�षवेषाने दरबाराला िन राजाला फसवणार? ु
मनात ख� होऊन मोठी मलगी परत आली. दसरीचीही तीच त� हा झाली. मग ु� ु
िनघाली धाकटी. मोठी चतर अन मदतशील �वभावाची. ितलाही वाटेत तीच ्ु
�हातारी भेटली व तेच कोक� ! �हातारी �हणाली, ’छोटे सरदार, माझ ंकोक� 
िचखलात बडन रा�लं; काढ लागता का वर ? ’ तशी ’छोटे सरदार’ हो �हणाले ु ू ू
व चटकन पढे होऊन आले ! �हातारी हसली िन �हणाली -ु

�हातारी हसली िन �हणाली -
’ठीक आहे पोरी नको थांबस. ’ ू

’ मली, मी तझेही वेषांतर ओळखले; पण मी तझे उपकार फे डीन �हणते. मी ु ु ु
साधी �हातारी न�हे, परी आहे एक. तझ ंवेषांतर कणाला ओळख येणार नाही ु ु ू
असा मी वर दतेे तला,अन हे कसलं ग तझ ंलंगडं घोडं ? यावर बसन का ्ु ु ू
लढाईला जाणार का त ? भलतंच ! ही बघ गमंत. ’ू

ितने जिमनीला आप�या कांडीने �पश� केला आिण काय नवल ? जिमनीतन ू
एक घोडा वर आला. उंच,सरखे अन लढाऊ. �हातारी �हणाली, ’याच ंनाव ्ु
मोती- मो�यासारखाच अमोल आहे हा. आठ िदवसांतन एकदाच खातो अन ्ू
याला जगातलं सार ंकाही कळतं अन भिव�यही िदसतं. िशवाय हा बोलतोस�ा. ् ु
याचा स�ला घेत जा नेहमी, भा�यव�त’

’भा�यवतं ? मी’
’तर ? मला प�षाच ंनाव हवचं एखाद ं; ते मी िदलंय. कारण पढे त भा�यवतं ु ु ु ू
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वाटेत �याला िविच� गणांची काही माणस ं भेटली. काय एकेकाचे वेगळे ु
साम�य� ? एक खप खादाड होता. दोन-चारशे लोकांचे अ�न एकटाच फ�त ू
करील, ते�हा कठे �याच ंपोट भरायच ं! दसरा याचा सोबती होता, तो ज�माचा ु ु
तहानलेलाच ! िकतीही पाणी �या, समाधान �हणन कस ं ते नाहीच ! पाणी ू
िपऊन िपऊन नदीस�ा कोरडी करील, अशी �याची िहमंत होती. ितस� याला ु
हजार -पाचशे मैलांवरच ंदखेील िदसायच.ं इतकंच न�हे तर द�न अचक तीर ूु
मारता यायचा ; खादाड, ता�हेला व हा िशकारी यांना नोकरीस ठेवन �या, ू
�हणन मोतीने स�ला िदला व ते भा�यवतंाने मा�य केलं. मग ते चौघ ंपढं चाल ू ु ू
लागले. तो �यांना आणखी एक माणस भेटला. जगातला वाटेल तो आवाज ू
जिमनीला कान लावला क� �याला ऐक येई. मग भेटला वारोबा ! हा न��या ू ु
आप�या �ासाचा वाराही, इत�या जोराने वाहवीत असे, क� �यावर मोठमोठया ्
पवनच��याही चालाय�या ! शेवटी भा�यवतंला एक �ंद पाठीचा माणस ठेटला. ू
�या�या पाठीवर वाटेल तेवढं ओझ ंठेवा. तो खशाल मजेत वाह�न �यायचा. ु
�याच ंनाव भा�यवतंाने ’लोहपाठ’ असचं ठेवलं. आता हे सहा िवल�ण लोक, 
िशवाय तो बोलका अ�त घोडा, अस ं सै�य घेऊन भा�यवतं एकदाचा ु
राजदरबारी आला व �याची तरतरीत चलाख म�ा पाह�न राजाने �याला लगेच ु
नोकरीही िदली. हळहळ राजाला तो फारच आवड लागला. बोलणे गोड व ू ू ू
समयसचक, वागणे धोरणी, �वभाव चांगला व िदसायला �बाबदार असा ू
माणस कणाला आवडणार नाही ? पण यातनच एक सकंट उ�वले. राजाची ू ु ू
त�ण पण िवधवा अशी एक बहीण होती. हा ित�याही फार मनात भरला. ितचे 
या�यावर मन जडले. व अखेर ितने ’ मा�याशी आपण ल�न करावे.’ �हणन ू
भा�यवतंाची �ाथ�ना केली. आता बघा त�हीच. भा�यवतं �हणजे खरोखरी एक ु
�ीच होती, अन बाईच ंबाईशी ल�न होतं का कधी ? अथा�त तो �हणाला-्

ठरणारच आहेस. जा आता, िवजयी हो. ’
�या उंची घोडयावर बसन, ितसरी मलगी अथवा भा�यवतं िनघाली.् ू ु

*
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’�मा करा, मला ल�न करायच ंनाही तम�याशी, आिण मग ती िचडली. ु
इतक� िचडली क� याला ठारच मारलं पािहजे. अस ंित�या मनानं घेतलं ! िकती 
हा द�पणा ! पण हे सकंट आभाळातन वीज पडावी तस ंबापडया भा�यवतंावर ्ूु
अचानक येऊन आदळत होते खरचे. ती बाई वाटच पहात होती या भा�यवतंाला 
ठार मारायची सधंी के�हा िमळते ते. िवनाकारण एक �बल श� उ�प�न झाला ू
होता �याला.

अन भा�यवतंाचे दद�व अस ंक�, राजभिगनीला हवी ती सधंी अगदी लवकरच ् ु
चालन आली. रा�यात एक मोठा जलाशय होता व तेथन बात�या येत हो�या, ू ू
क� एक भयकंर जलचर �यातन रोज बाहेर येऊन लोकांचा आिण गरांचा फ�ना ू ु
उडवीत आहे �हणन. खेडत,तलावाकाठी राहणार ेम�छीमार , मले, लहान मोठे ू ू ु
पाळीव पश,सग�यांवर फार मोठे अ�र� कोसळले होते. आज काय �याने पाच ू
पोर ेपळवली, उ�ा दोन बैल ग� केले, तर परवा एक नाव उपडी क�न नावाडीच 
मारले, असे रोज ऐक येऊ लागले. राजा फार िचतेंत होता. �जेवरच ंसकंट ू
�हणजे राजा�या िजवाला काळजी लागणारच. राजा खाईना, िपईना. डोके 
ध�न बसन रािहला. कस ं�या �चडं जनावराच ंपा�रप�य कराव ं? �याला काही ू
समजेना !

राजाची बहीण गोड �वरात �हणाली-

’धनी,हे काम �या अन चला उ�ाच. मी बरोबर आहे ना ? आिण तमचे िविच� ् ु
िम�ही �यायचे बरोबर, राजाला िवचारा. िनघया आपण. िभऊ नका; िवजय ू
तमचाच आहे. ’ आिण मग भा�यवतं ते सहाजण व घोडा असे सार े ितकडे ु

’एवढी काय काळजी करता दादा ? ते नवे सरदार भा�यवतं मोठे शर िन वीर ू
आहेत �हणतात, �यांना पाठवा या मोिहमेवर ! ते सहज ठार क�न येतील �या 
�ा�याला. मोठे बहादर आहेत, राजालाही ते पटलं; पण भा�यवतंाला मा� ते ू
ऐकन पार खच�यासारखे झाले ! तो कोण �चडं ससर-मगरीसारखा �ाणी ू ु
�या�याशी मी बाईमाणसाने कशी ट�कर �ावी ? पण घोडा हळच जवळ येऊन ू
�हणाला,
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िनघाले. राजाची बहीण आनंदाने मनात �हणाली -

ही सगळी �यव�था भा�यवतंाने आप�या दखेरखेीखाली लौकर करवन ू
घेतली. तो रा�स, जलसपा��या �चडं दहेाचा होता. �या�या वाटेवरच हा र�सा 
व थोडी दा� ठेव�यात आली होती. ित�या वासाने तो पढे पढे येऊ लागला, तर ु ु

सकणा�ने जिमनीला कान लावन �हटले. ’सात कोस इथन ! ’ु ू ू

‘मर मे�या आता �या मगरीकडन ! मला बायको क�न �यायला नको ू
�हणालास, घे �याच ंहे फळ. ’ 

’धनी ! आता मी सांगेन तसचं करायच ंह ं! �या पहा द�न िकंका�या ऐक ूु
येतात, बह�तेक तो रा�स माणस ंमा�न खात असेल. सकणा�, त सांग बर ंइथन ु ू ू
िकती दर आहे तो रा�स ? ’ू

 ते गाव बरचे दर. वाटेत इत�या न�ा िन तळी होती, क� ती पार करण ंू
अवघडच; िशवाय यां�याबरोबर, घर खाऊन दार त�डी लावणारा तो खादाड 
माणस होता, �याला रोज फराळाला िकती िन काय �ायच ं? मोठी िचतंा पडली ू
होती भा�यवतंाला, पण �या सै�यातला तहानले�यानेच हा �� सोडवला. तो 
तळे�या तळे पाणी िपऊन कोरडे करी ! मग तेथले वाटेल िततके मासे ’िशकारी’ 
पकडन सवा�चे जेवण होई; अगदी �या खादाडपतंोचेस�ा ! दर हरणाचा कळप ू ु ू
चाललेला िदसला र े िदसला, क� सकणा�ने चाह�ल ऐकावी, िशका� याने नेम ु
मारावे, वेगवतंाने पळत जाऊन िशकार आणावी, व लोहपाठानं सग�यांचे 
सामान मजेने पाठीव�न वाह�न �यावे ! अशा त� हेने �वास करीत एक िदवस ते 
�या जलरा�सा�या िठकाणाजवळ येऊन पोहोचले. घोडा �हणाला -

*

ठीक ता�हे�या, त वाटेत�या तलावांच ंपाणी िपऊन ते कोरडे कर पाह�, ू
आणखी लोहपाठ, आपण त�या पाठीव�न ती चारशे-पाचशे िपपें दा� आणली ु
आहे ना, ती �या त�या�या खळ�यात ओतन ठेव. आता िशकारी बवा, यानंतर ू ु
तमच ंकाम. शभंर ससे अन प�नास हरण ंमा�न आणा आिण �याचा अितशय ्ु
चवदार र�सा बनवा. सगळे िमळन आटपा झटपट.’ू
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राजालाही तो िवचार पसतं पडला व भा�यवतंाला हे नवे काम सांग�यात 
आले ! झालं का ? आता काय करायच ं? �याचा चेहरा उतरला. �या बलाढय ्
राजाकडन खिजना आणायचा �हणजे मगरी�या दाढेतन मािणक काढन ू ू ू
आण�यासारखे काम !

वाटेत मारलेली लसलशीत ससे-हरणे ! सपारी�या खांडासारखे ते खा� ू ु ु
चघळीत तो पढे पढे सरसरत त�याजवळ आला व तो बेफाम र�सा आिण ती ु ु
दा�, दो�हीही �याने �यायला स�वात केली. महासप� झाला तरी काय झालं ? ु
स�ास पोटभर अ�नाने स�ती ही येणारच, दा�ने बेहोषीही येणारच ! अर ेवा ! ु ु
त�याजवळच तो �चडं जलचर डोळे िमटन गाढ झोपी गेला अखेर. त�हीच ू ु
सांगा, झोपले�याला ठार मारण ंअवघड थोडंच ? भा�यवतंाने एका सपाटयात ्
�याचे डोके उडवले व िवजयाने ते सारजेण घरी परत आले.

’दादा, ते भा�यवतं ? �यांना �हणाव ंखिजना आणा परत नाहीतर दहेा�ताची 
िश�ा ! बर,े ते ितकडेच मेले, तरी कठे िबघडले ? �वामी-काया�त मरण �हणजे ु
भा�यच क� ! �यां�याइतके शर सरदार पदरी अन खिजना मोकळा कसा राह� ्ू
दतेा ? ’

पण बोलका घोडा �हणाला- ’ऊं ! �यात कसली िचतंा ? उलट यातनच तमच ंू ु
क�याण होणाराय. चला मला व या िम�मंडळ�ना सा� यांना घेऊन ितकडेच. ’ ते 
राजधानीत येऊन पोहोचले.

राजाला खपखप आनंद झाला. पण ती खटयाळ बहीण ? ती जळफळ ्ू ू ू
लागली ! काय बाई तरी लोचट माणस हा ? मरता मरत नाही. ितला परत एक ू
य�� सचली. राजाचा खिजना पव� मोठा भरलेला होता. तो �या शेजार�या ु ु ू
बलाढय राजाने िजकंला होता. तो आणायलाच �या भा�यवतंाला पाठवले तर ्
कसे काय ? नाहीतरी स�या राजाजवळ खिज�यात खडखडाटच आहे 
मोहरांचा. मीच सचिवते दादाला. जाऊ द ेया घम�डखोर भा�याला ितकडे अन ्ु
मार खाऊन येऊ द ेरडत परत. नाहीतर म�द.े हा िवचार ितने भावाला �हणजे 
राजाला, गोड गोड बोलन तो पटवला, व �हणाली-ू
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‘कबल,’ भा�यवतं �हणाला व �याने वेगवतंाला खण केली व शय�त स� ू ू ु
झाली; पण ती राजक�या मोठी लबाड. ितने शय�तीपव� एक पेलाभर पाणी ू
मािगतले �यायला. तशी वेगवतंानेही मािगतले. तर िहने खण क�न �या�या ू

तेथे पोच�यावर �थम हात जोडन भा�यवतं �या राजाला �हणाला-ू

‘आज कठे जरा बरी �याहारी िमळाली इतके िदवसात ! अन ता�हेला ्ु
�हणाला ’आ�ा कठं बर ंवाटलं आप�याला ! ’ पण राजाला हे पाह�न राग आला ु
तो �हणाला. ‘ह�डत ! मी ते सहज मजेने �हणालो; पण अस�या �� अटीवर ्ू ु
एवढा मोठा खिजना �ायचा ? मा�या बापा�याने ते होणार नाही. त अस ंकर. ू
माझी मलगी फार जलद पळते. वा� याला पण मागे टाकते, ित�याशी शय�त लाव. ु ू
तझा कोणी माणस िजकं द.े मग दईेन खिजना. कबल ? ’ ु ू ू ू

लोक हस लागले व महाराज थ�ेने बोल लागले; पण ही थ�ा खरी होणार ू ू
होती. भा�यवतंाने खण करताच वीसपचंवीस गाडया भ�न आलेले सार ेजाड ्ू
रोट ऊफ�  रोटया खादाडाने मजेने फ�त के�या, व ता�हे�याने वीस िपपें दा� ्
आरामात िपऊन घेतली. मग खादाड �हणाला,

‘महाराज,शेजार�या छोटया राजाचा खिजना आपण उगीचच काढन ् ू
घेतला, हे यो�य न�हे, ते फार अडचणीत आहेत. �हणन मी तो खिजना कपेने ृू
परत �ावा अशी िवनंती करतो. ’ते ऐकन महाराज मजेने हसच लागले. मग ू ू
�हणाले, ’वाहवा ! इतक� मख�पणाची िवनंती मला अ�ाप कोणीही केली न�हती. ू
बाबा, असा मागन खिजना िमळत असतो होय र ेपोरा ? आ ? ’ ँू

‘आपण िद�यास तो िमळेल ! ’ धीराने भा�यवतं �हणाला. तसे महाराज 
�हणाले, ‘आता मलाही, मख�पणाचीच उ�र े�ावीशी वाटतात त�या या मख� ू ु ू
बोल�याला. हे बघ, आम�या रा�यात एका िदवसात तयार होणार ेसगळे�या 
सगळे रोट जर एका घटकेत कोणी तझा नोकर खाऊन दाखवील, तर दईेन ु
खिजना परत ! हे न जमले तर अस ंकर, आम�या या राजधानीत आज जेवढी 
तयार दा� असेल ती एकाच वेळी िपऊन दाखवणारा माणस आण, तर दईेन ू
खिजना बर ंका बाळ तला ? जा लाग कामाला पोरा. ’ ु
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भा�यवतंा�या दशेा�या राजाने हे पािहले. सारा खिजना परत आला ? सै�य 
नसताना य� न करताना परत िमळाला ? �याला एवढा आनंद झाला, क� �याने ु
भा�यवतंाला घ� िमठीच मारली ! भा�यवतंालाही -�हणजे आप�या 

पे�यात गगंीचे औषध टाकले. बघता बघता वेगवतं थांबला व एका झाडाखाली ु
बसन गाढ झोपी गेला. ती ब� याच मैलांची शय�त, राजक�या अधा� र�ता ू
ओलांडन गेली तरी हा आपला घोरतोच आहे !ू

सकण� जिमनीला कान लावन �हणाला, ’केवढयांदा घोरतोय ! चौदा मैल दर ्ु ू ू
आहे तरी आवाज ऐक येतो. आता कस ं? मोती �हणाला, ’ मी सांगतो काय ते ू
िशकारी , बाण मारा एक �याला असा, क� �याला फ � जाग यावी,जखम होऊ 
नये ! िशका� याने चातया�ने बाण मारला तो �या�या दाढीत ! तो जागा झाला ु
पाहतो तर राजक�या शय�त िजकं�याचा रगं िदसतोय ? रागारागाने �याने चार 
पाच उडया घेत�या व ितला मागे टाकन ती शय�त �याने िजकंली.् ू

*

आता मा� राजा भयकंर सतंापन �हणाला- ’छे, छे,छे ! काय तझी ही िविच� ू ु
अन जगंली माणस ं? मला नाही आणखी काही परी�ा �यायची. पण मी श�द ्
पाळणारा आहे. तो खिजना एकाच माणसाने पाठीवर वाह�न �यावा ! तेवढाच 
काय तो ऐवज मी दईेन, घे अन हो चालता. ’्

तेवढयात द�न ितकडे डोळा लावन िशकारी �हणाला, ’धनी आपला वेगवतं ् ूु
वाटेतच झोपला क� ! आता कस ंकरायच ं? ’

वा, आता तर लोहपाठालाही आवडते काम िमळाले ! �याने सो�या�या 
िचपा, मोहरां�या थै�या�या थै�या, चांदीचे वार, जडजवािहरा�या 
पेटया,सवणा�चे पलंग व आरसे, चांदीचे चौरगं, द�ेहार ेअसे िकतीतरी सामान ् ु
पाठीवर उचलले. उंची शेले, शाल, पैठ�या, राजाचे दािगने यांचेही एक कपाट ू
तेथे होतेच तेही उंचलले व तो बलाढय राजा त�डात बोट घालन नवलाने बघतो ् ू
तोवर ते सगळे चालते दखेील झाले ! भा�यवतंाने गेलेला सारा खिजना िमळवन ू
आणला.
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भा�यवतीला, राजा फार आवडला होता व उ�ा �याला सार ंखर ंसांगन �याचा ू
िनरोप �यायचा असा �याने मनात बेत केलाही होता. तेवढयात राजाची बहीण ्
�हणाले,

’बर ंतर भा�यवतं न�हे, न�हे भा�यवती त मा�याशी ल�न करशील का ? या ू
दशेाची त राणी हो, आहे पसतं ? मला त आवडली आहेस फार.’ ू ू

राजाला खर े�हणजे भा�यवतं फार आवड लागला होता; पण हे ऐकताच ू
�याला सतंाप आला. मा�या बिहणीचा अपमान क�न पळवन नेतो काय तो ू
हरामखोर ? �याला उघडे क�न फटके मारा. राजा ओरडला; पण लगेच 
भा�यवतंाने प�षाचा वेष काढन फे कन िदला व �हटले.ु ू ू

आपण भा�यवतंावर घेतलेले कभांड असे खोटे झालेले पाह�न �या खटयाळ ्ु
बिहणीचे त�ड काळेच पडले व तेथन काळे केले कठेतरी ितने, पण मग ख� राजा ू ु ु
�हणाला.

ती हो �हणाली व ते ल�न झाले. मग भा�यवती, ितचे ते िविच� सोबती अन ्
मोती घोडा सगळेच आनंदाने राह� लागले. हे सांगायला नकोच !

’आता तरी मा�याशी ल�न कराल कां ? ’
’नाही ! माझे ल�न दस� याशी ठरले आहे. माफ करा.’ भा�यवतं �हणाला, तशी ु

�या खटयाळ बिहणाबाईने भावाला सांिगतलं.्

’ महाराज मीही पण एक �ीच आहे. मी तम�या बिहणीला कशाला पळवन ु ू
नेऊ ? एक मलगी कधी दस� या मलीशी ल�न करायला उभी राहील का, पहा ु ुु
आपणच. मी तर तम�या वीरसेन व� सरदारांची मलगी आहे. ते पहा माझे ु ृ ु
वडील तमची सेवा करायला आले आहेत. आता मला िनरोप �ावा.’ ु

’दादा, हा मेला भा�या मोठा अभागीच आहे. मला पलंगासकट पळवन ू
ने�यासाठी �याने �या दगडी पाठवा�याला सांिगतलं होते ! याला िश�ा झालीच 
पािहजे नाहीतर मी जीव दणेार. तो जलमाने मा�याशी ल�न करणार होता ! ु
आमचा असा अपमान ? ’ 
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तां�यांत भरील� 
मा�याला िदली 

गगेंनं मला 

पोट भरो

परडी ती िदलन ्

काठी ती िदली

फल� ती िदली ु

ती मी काठी

चरणी अप�ण केली
त� मी उदक 

ते मी चडे ु

उदक ते िदले 

ती मी परडी 

�यामळे माझी ु

आसव� गळालेु

ती मी फल� ुिदराने मला 

बरडाला िदली ु

कडान मला ्ुखेळतां वाढवले 
सासने मला ू

चडे ते िदले ु
कडाला पाजील�ु

तो मी तां�या 

ई�रा पाव�ती�या 

इटकली िमटकलीु ु

तमचे आमचे ुधपाटे िदले 

ती मी आसव� ु

गगेंत सोडीला 

बरडानं माला ु

मा�यान मला ्

गो� सरो 

आबंा जो क�वळा 

�या मोहोराचे मी 
लोणचे घातले
ते मी लोणचे 
िदराला वाढले 

�याचा मोहोर िपकला 

9.20 Fk jaunaa_ kaekNaa_ gaa_takTaa9.20 Fk jaunaa_ kaekNaa_ gaa_takTaa9.20 Fk jaunaa_ kaekNaa_ gaa_takTaa

(शकंर गणेश दाते : लोककथा)
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१. आपटे वा. गो. (१९०९) : बालभागवत, पणे : आनंद ु

५. कािनटकर बा. मो (१९४९) : माझी इसापनीती, पणे : िसटी बक �टॉल. ु ु
४. उजबंळेकर क�ण मकंद (१९५९) : राजा कबेर, नागपर : कािलंदी �काशन. ृ ु ु ु ू

६. कालेलकर गोिवदं मंगेश (१९३४ ) : लौिकक दतंकथा, बडोद े: �ीसयाजी 
�थंमाला, पनम��ण, श�दालय, �ीरामपर. ु ु ू

७. कलकण� �ी. र.ं (१९९१) : �ाचीन मराठी ग� : �ेरणा आिण परपंरा, पणे : ु ु
मेहता पि�लिशगं हाऊस 

३. आबेंकर बापजी �यबंक (१९४९) : पचंतं�, पणे : िच�शाळा �. ४ थी आ. ू ु

२. आबेंकर बापजी �यबंक (१९४४) : िहतोपदशे (भाषांतर), पणे : िच�शाळा ू ु
�काशन 

९. कोसबंी धमा�नंद (१९७८): जातककथास�ंह, भाग १ ते ३, मंबई : महारा�� ु
रा�य सािह�य आिण स�ंकती मंडळ. ृ

१३. गवाणकर िव. स. (१९४१) : रामायण-महाभारतातील सरस गो�ी, मंबई : ु
�य भारत. ू

८. केतकर शिशकांत (१९७८) :चीनमधला वै� आिण इतर गो�ी, पणे : ु
अनमोल �काशन.

१२. गडकरी राम गणेश (१९१०) : िचमकली इसापनीती, पणे : हनमान. ु ु ु

१४. गाडगीळ िदगबंर (२००६) : थोडीशी गमंत, त�ण भारत, वष�भरात �िस� 
झाले�या दशेिवदशेातील लोककथा. 

sa/dBaQ saUcaa_

१०. कोळेकर वैदहेी ( ) : मराठी लोककथा : �व�पमीमांसा, औरगंाबाद : 
सिवता �काशन. 

११. खांबेटे िवजया ( ) : दशेोदशेी�या लोककथा, श�दाली �काशन. 
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१९. जोशी िचतंामण िवनायक (२००८) : जातकांतील िनवडक गो�ी, 
�ीरामपर : श�दालय �काशन. ू

१५. घोलप मधकर सदािशव (१९६८): तेनालीराम यां�या चातय�कथा, पणे : ु ु ु
सनंदा सािह�य. ु

१६. िचपळणकर क�णशा�ी (१८९०) : अरबी भाषेतील सरस व चम�का�रक ृ ुू
गो�ी, पणे : िच�शाळा �काशन.ु

१७. छ�े सदािशव कािशनाथ (१९४३) : वेताळपचंिवशी, मंबई : द. िव. पाठक, ु
१२ वी आ. 

१८. जोशी अनंत कािशनाथ (१९६८) : िसहंासनब�ीशी, पणे : र�यकथा. ु

२०. जोशी �भाकर शकंर (१९६३) : कथास�र�सागर, मंबई : �होरा आिण कं. ु
२१. जोशी िवनायक वासदवे (१९५८): च�ंपरी लोककथा, मंबई : ढवळे ु ु ु

पॉ�यलर.ु
२२. जोशी िवनायक वासदवे (१९३६): लोककथा व लोकगीते, नागपर : ु ू

सिवचार �काशन. ु
२३. ढेर ेरा. िच.ं; भावे ह. अ. (१९७६): वेताळपचंिवशी, पणे : वरदा ब�स. ु ु
२४. दाते शकंर गणेश (१९५५) : लोककथा , मंबई : मंबई मराठी ु ु

�थंस�ंहालय. 

२७. दांडेकर मालती (१९८२) : अितपव�कडील लोककथा (ि�हएतनाम, ू
थायलंड,इंडोिनिशया, मलेिशया, जपान, ��दशे), पणे : वरदा ब�स. ु ु

२८. दखेणे रामच�ं (१९९८): साठवणी�या गो�ी, पणे : प�गधं ा �काशन. ु
२९. दवे शकंरराव (१९८८): उपिनषदातील दहा गो�ी, पणे : सलभ रा��ीय ु ु

�थंमाला ��ट.
३०. दवेळे शभंराव रामच�ं (१९७०) : रामायण आिण महाभारत यांतील ु

बालकथा

२५. दास गोपाल (२००५) : िनब��ीचा रा�यकारभार, िद�ली : सािह�य ु
अकादमेी. 

२६. दांडेकर मालती (१९७७) : केशरप�प, मंबई : सौम�या पि�लकेश�स. ु ु
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३४. ने�रकर �. �ी. (१९७६) : मॉ�रशस�या लोककथा, मंबई : राजा ु
�काशन.

३५. पाटील सनंदा (२०१०) : तापीकाठ�या गो�ी, नािशक : �ेनटॉिनक ु
�काशन. 

४१. बव� द. के. (१९४९) : परदशेी मेवा, पणे : लोकस�ं छापखाना . ु

४४. बाबर सरोिजनी (१९५७) : मराठी लोककथा, पणे : पणे िव�ापीठ. ु ु

३३. िनक �ी�हज  (२०१३ ) : झाडावर चढणारा को�हा आिण आि�केतील ्
इतर �ािणकथा, ५ वी आ. 

३७. पाबळकर क. ना. (१९११) : पराणातील मौजे�या गो�ी, मंबई : पाठक. ृ ु ु

३९. �भणे अ�ण (२००६) :नॉथ� अमे�रकन इंिडय�स�या अ�ललोककथा , ु
पणे : प�गधं ा �काशन. ु

a. अनवाद : �यकंटेश माडगळकर. िद�ली : नॅशनल बक ��ट ु ू ु

३६. पाठक बा. ल. (१९६३) : िबरबल आिण बादशहा�या गो�ी, भाग १ ते ४, 
मंबई : बा. ल. पाठक. ु

३८. पायगावकर समती (१९६३) : हॅ�स अ�डरसन�या गो�ी, पणे : �हीनस ु ु
�काशन.

४२. बाबर सोिजनी (सपंा.) : सांगीवांगी, मंबई : महारा�� शासन , िश�ण ु
िवभाग. 

४३. बाबर सरोिजनी (सपंा.) (१९९०) : दसरा-िदवाळी, मंबई :महारा�� ु
शासन, िश�ण िवभाग. 

४०. फडके िव. के. (१९८७) : िनवडक अरिेबयन नाईटस, पणे : मेहता ु
पि�लिशगं हाऊस. 

३२. धमा�िधकारी भाऊ (१९९५): दशेोदशेी�या लोककथा, भाग १ ते १२, 
पणे : उ�मेष �काशन. ु

३१. दसेाई प. स. (१९२७) : रामक�ण कथामंजषा, मंबई : गणेश महादवे आिण ृ ु ु
कं. 
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५९. वरखेडे मंगला (२०१६) : �ेन टॉिनक : बालसािह�य चचा� िवशेषांक, 
नािशक. 

४५. बाराि�नकोव प. स. (१९६०) : सोि�हएत सघंातील लोककथा, अनवाद : ु
वा. रा. गाणार ‘रव', नागपर : िव�भारती �काशन.ू

५८. रगेे पढं�रनाथ (१९७५) : काि�मर�या लोककथा, मंबई : सिम�.ु ु

४८. भागवत लीलावती (१९९५) : मराठी बालसािह�य ; �वाह आिण �व�प, 
पणे : नवीन उ�ोग. ु

४९. महाजन आबा गोिवदं (२०१६): शेखिच�लीची फ�ल २ धमाल पणे : ु ु
मधराज पि�लकेश�स. ु

४७. भागवत दगा� (१९९०): बालजातक, पणे : वरदा ुु

५०. महाबळे�र प�पा (१९८३) : बालभ� त �व, पणे : इं�ायणी सािह�य. ु ु ु

५६. रॉयचौधरी रॉबीन (२००३) : िनकोबार�या लोककथा, अनवाद : अशोक ु
ब�डखळे, िद�ली : सािह�य अकादमेी

५७. रांगणेकर कमिदनी (१९८२) : मलांच ं पचंतं�, िद�ली : मािहती व ु ु ु
नभोवाणी मं�ालय, भारत सरकार 

६०. वाकोडे मधकर (सपंा.) ( १९९२) : मराठी लोककथा, िद�ली :सािह�य ु
अकादमेी. 

५५. रॉयचौधरी उप��िकशोर (२००२) : टणटणी�या गो�ी अनवाद – िनिलमा ् ु ु
भावे, िद�ली : सािह�य अकादमेी. 

५२. मंगळवेढेकर राजा (१९९९) दशेोदशी�या कथा,पणे : मधराज ु ु
पि�लकेशनस, द. आ. ु

४६. भागवत दगा� (१९७६) : बगंाल�या लोककथा, पणे : वरदा ब�स. ु ुु

५१. मालशे स. ग.ं ( ) : चतराई�या गो�ी, पणे : �यो��ना �काशन. ु ु

५३. राठवा चामलाल (२००१) : दहेवाली सािह�य, िद�ली : सािह�य ु
अकादमेी. 

५४. राठोड दवेीचरण (१९९९) : दशेिवदशे�या कहा�या, िद�ली : मािहती 
आिण �सारण मं�ालय. 
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६१. वै� गजानन महादवे (१९४३) : महाभाता�तील सो�या गो�ी, मंबई : के. ु
िभ. ढवळे �. 

७०. शाळांतील मलांक�रता प�तक १ ते ६ , मंबई : सरकारी िव�ाखाते, ु ु ु
१९०६ 

६४. सराफ मनोहर (२००४) :दशेोदशेी�या लोककथा , पणे : महाजन �दस�. ु

६६. --------- (१९५९) : सबोध गो�ी, पणे : िच�शाळा �काशन, ७ वी आ. ु ु

६२. शाह सलभा (२००१) : मराठी बालवाडमय : �व�प आिण अपे�ा, धळे : ्ु ु
लीलावती �काशन. 

७६. बालसधा,प�तक २ र,े प. ३ र,े प. ४ थे , ५ वे , प. ७ वे , कना�टक सरकार, ु ु ु ु ु
१९७७.

६८. पाठयप�तके व इतर सदंभ�सािह�य : ् ु

६५. �मे�स जॉन इ. (२०१४) : उ�र �वाजवळील अला�कन लोककथा, ु
अनवाद : उषा �भणे, अ�ण �भणे. ु ु ु

६३. श�डे ना. रा. (१९६४) : लोकसािह�यसपंदा, नागपर : िवदभ� सािह�य सघं. ू

a. पणे :प�गधं ा �काशन.ु

६७. ---------- ( ) : कथासौरभ. (�काशन सदंभ� उपल�ध नाही) 

६९. वाचनपाठमाला , सपंा. मे. कॅडंी, पाठशाळा �. १८५०,१८५५

७३. बालभारती, प. ७ वे, १९७१. ु
७४. बालभारती, प. २ र,े १९७९ ु

७७. सबोध वाचन, प. ६ वे, कना�टक सरकार, १९७७ ु ु
७८. सािह�यसधा, इ. ७ वी, कना�टक सरकार, १९७९. ु
७९. नवयग वाचनमाला. प�तक १ ते ४ , सपंा. �. के. अ�े, िव. द. घाटे, मंबई : ु ु ु

कना�टक �. १९३७

७२. म�वतंर वाचनमाला, प. ५ वे, सपंा. बाबाव गणपतराव जगताप, १९४७. ु ू

७५. बालभारती, मराठी प�तक १ ते ७ , महारा�� रा�य पाठयप�तक िनिम�ती ्ु ु
व अ�यास�म सशंोधन मंडळ. पणे, १९८३.ु

७१. मराठी वाचनप�तक १ ते ४, मंबई : मॅकिमलन आिण कं. ु ु
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८०. लोकसािह�य, प�तक १ ते ३ : यशवतंराव च�हाण महारा�� म� त ु ु
िव�ापीठ, नािशक, २००२. 

८१. �ेन टॉिनक मािसकाचे वष� १ ते ११ �या िविवध अकंात �िस� झाले�या 
कथा. 
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