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अहिं कारी रातककडा
कोणे एके काळी रातककडा र्स्त पैकी उिं च उिं च उडायचा.. हो खरच उडायचा
तो र्धर्ाशी पेिा जास्त र्ेगाने उडत होता
तो घारीपेक्ष्या उिं च उडत होता
आणण तो एका र्ैर्ातनका सारखा फक्त उडण्यातच रस घेत होता.
तो जगभर कफरला होता
तो पूर्ेकडे उडला होता .

र्ग पश्श्चर्ेला उडला होता .
आणण निंतर दक्षिण हदशेला गेला
पण तो उत्तर हदशेला काही उडू शकला नाही

त्याच्या र्नात उत्तर हदशेला जाण्याची जार् इच्छा होती .
त्याची एक र्ैत्री होती र्ुिंगी . तो ततला नेहेर्ी सािंगायचा कक
र्ला एकदातरी उत्तर हदशेला उडायचे आहे .

र्िंग
ु ीने त्याला बजार्ले कक, ‘उत्तरे कडे जाण्याचा तू प्रयत्न करू नकोस कारण
उत्तर हदशेला खप
ू थिंडी असते. आपल्यासाठी ती जागा योग्य नाही . इतक्या
थिंडीत आपल्या सारखे कीटक ततथे राहू शकत नाही.
त्याने र्ुिंगीचे काही ऐकले नाही
रातककडा म्हणाला “रातककडा तेच करतो जे त्याला करायचे असते.”
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त्याने रात्रीतून उत्तर हदशेला जायचे ठरर्ले . रातककड्याचे उडणे तर काय
आपल्याला र्ाहीतच आहे ककती जलद आहे ते झोप न काढता तो र्ेगात
उडत राहहला

कुणाचा प्रर्श्र्ास बसणार नाही इतका तो र्ेगात उडत होता

रात्र भर उडत उडत तो शेर्टी उत्तर हदशेला पोहोचलाच.
सकाळ झाली रातककडा चचनार र्ि
ृ ार्र उतरला .

त्याने बतघतले सर्वत्र बफव होता
झाडािंर्र बफव होता
जमर्नीर्र बफव होता.

आणण पर्वतार्र सद्ध
ु ा बफव होता.

िं ा र्िंद गतीने त्याच्या जर्ळ चालत आला
एक बारमशग

िं ा पुटपुटला. ‘ इथे तू नर्ीन हदसतोय चल र्ाझ्या घरी
“नर्स्कार हो!” बारमशग
र्ाझ घर डोंगरातल्या गुहेत आहे ततथे थिंडी नाही र्ाजत.’

परिं तु रातककड्यािंचे त्याच्या बोलण्याकडे लिच नव्हते.रातकीड्याने त्याच्याकडे
िं ािंनी
लि हदले नाही याचा बारामशग्िं याला फार राग आला. त्याने आपल्या मशग
रातककड्याला उडर्ले.रातककडा बफावत जाऊन पडला.तो परत उडत झाडार्र
बसला.तो बारामशग्िं या बरोबर त्याच्या घरी गेला नाही.

रातककडा म्हणाला “रातककडा तेच करतो जे त्याला करायचे असते.”
रातककड्याने तेच केले जे त्याला करायचे होते.
रात्रीचा थकर्ा त्याला नर्ीन जागेर्र आलो म्हणून काही जाणर्ला नाही.
तो हदर्स भर सगळीकडे खप
ू कफरला त्याने उिं च उिं च पर्वत बतघतले
त्याने उिं च उिं च झाड बतघतली.
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छान छान फुलािंच्या बागा बतघतल्या.
र्ाटे त त्याला एक घुबड भेटले. त्याच्या र्ागे र्ागे

घुबड सुद्धा

लाबूनउडत आले होते ‘आता थिंडीच्या रात्री पासून आपण सुरक्षित जागा
शोधली पाहहजे’ अस घुबडाने रातककड्याला सािंचगतले
पण रातककड्याने त्याचे ऐकले नाही.

रातककडा म्हणाला “रातककडा तेच करतो जे त्याला करायचे असते.”
त्याने झाडार्रच प्रर्श्ािंती घेण्याचे ठरर्ले. तो सकाळ पयंत चचनार र्ि
ृ र्ारच
झोपला.

सकाळी जेव्हा तो उठला तेव्हा तो घरी जाण्यासाठी तयार झाला. आता घरी
जाऊन र्िंग
ु ीला आपले कारनार्े सािंगार्े. पण
ू व प्रर्ास आपण ककती र्जेत
घालर्ला हे ततला सािंगू या प्रर्चारात तो होता.

परत उिं च भरारी घेऊन तो उडायाला तयार झाला त्याने उिं च भरारी घेतली
परतू तो जमर्नीर्रील बफावत येऊन पडला . त्याने पुन्हा पुन्हा उडण्याचा
प्रयत्न केला. थिंडीर्ुळे त्याचे पिंख पार गारठून गेले होते त्याने

आपल्या

पिंखाना चोळून उबदार करायचा प्रयत्न केला पण काहीही उपयोग झाला नाही .
आता तो उिं च उड्यार्ारून चालू लागला. उड्या र्ारतच तो आपल्या घरी

पोहोचला . हदर्सार्ागून हदर्स गेले पण त्याचे गोठलेले पिंख काही बरे झाले
नाही.

त्याने आता परत ते पिंख चोळण्याचा पयंत केला. जेव्हा जेव्हा तो आपले पिंख
चोळायचा त्याच्या पिंखािंचा कीर्... कीर्.... असा आर्ाज यायला लागला .
आता त्याचे पिंख पूर्ी इतके गोठलेले नाही परिं तु तो आता उडू शकत नाही तो
आता फक्त उिं च उिं च उड्यार्ारतो.
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अजन
ू ही रात्र झाली कक त्याला आपल्या उडण्याची आठर्ण येते आणण तो
आपले पिंख उबदार करण्यासाठी चोळतो . रात्रीच्या र्ेळी आपण त्याच्या
पिंखािंचा कीर् कीर् असा आर्ाज ऐकतो.
रातककडा उडू शकत नाही पण तो उिं च उिं च उड्यार्ारतो
कारण त्याने कुणाचे ऐकले नाही आणण त्याला र्ाटले तसेच त्याने केले .
आता रातककडा म्हणत नाही “रातककडा तेच करतो जे त्याला करायचे असते.”
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माकडाचे घर
एका गार्ात भरपरू र्ाकडे राहत होती भरपरू म्हणजे र्ाकडािंच्या
ककर्ान तीन चार प्रपढ्या एकत्रच राहत होत्या. गार्ातल्या

र्ाकडािंना जिंगलात काही आर्डत नसे. गार्ातच त्यािंना करर्त

होते. गार्ातील र्ाणसािंना सद्ध
ु ा र्ाकडािंची फार सर्य झाली होती
र्ाकडिं र्ाणसािंना घाबरत नसे कक र्ाणस र्ाकडािंना .

सगळयािंचा एकत्रच र्ार्र असायचा र्ाणस र्ाकडािंना आपल्या

हाताने काहीपण खाऊ खायला दे त. र्ाकडिं सद्ध
ु ा अगदी र्ाणसािंच्या
अिंगा खािंद्यार्र बसन
ू खाऊ खात आणण खेळत.

असच र्ाणसािंच्या जर्ार्ात खेळत असतािंना बिंटी र्ाकडाने त्यािंचे
बोलणे र्नपर्
व एकले कक, ‘र्ाकड हे र्ाणसािंचे पर्
व आहे त.’
ू क
ू ज
हे ऐकल्या निंतर बिंटी जार् खष
ु झाला.

आपणही र्ाणसािं प्रर्ाणे हुशार आहोत. आता र्ाणसिं जशी र्ागतात
तसेच आपणही र्ागू या.अस बिंटीने ठरर्लिं र्ाणूस छानश्या घरात
राहतो र् त्यार्ळ
ु े तो स्र्तःला सरु क्षित सर्जतो सर्व प्रथर्
सर्व र्ाकडािंनी घरच बािंधार्े र् र्ाणसािं प्रर्ाणे

स्र्तःला सरु क्षित करार्े. आपल्या र्नातली कल्पना
आपल्या सर्वच मर्त्र किंपनीला सर्जार्न
ू सािंगणे
त्याला आर्श्यक र्ाटू लागले.

बिंटीने आज ठरर्ले कक सगळयािंना बोलर्न
ू
त्यािंना आपल्या भप्रर्ष्याबद्दल जरा प्रर्चार

करायलाच लार्ायचा शेर्टी ककती काही झाले
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तरी लोक आपल्याला र्ाणसाचे पर्
व म्हणतात म्हणजे र्ाणसािं
ू ज
इतकीच आपल्याकडे बद्ध
ु ी असू शकते त्याचा र्ापर हा केलाच
पाहहजे र्ाणसािंनी

र्ोठर्ोठी घरे बािंधली आहे आणण आपले र्ाकड बािंधर् अजूनही

झाडार्रच लटकत बसलेले आहे , ते काही नाही आज सगळयािंना
एकत्रच या गोष्टीची जाणीर् करून हदली पाहहजे.
बस.....

बिंटीने एखादी गोष्ट डोक्यात घेतली कक र्ग तो ती पण
ू व केल्या
मशर्ाय काही थािंबत नसे.

ठरल्या प्रर्ाणे सर्व र्ाकडे र्डाच्या झाडार्र जर्ले. बिंटी सर्ावना
आपले प्रर्चार पटर्न
ू दे त होता ,आपल्या सरु क्षितेसाठी आणण
पढ
ु ील प्रपढीच्या भप्रर्ष्यासाठी आपण घर बािंधलेच पाहहजे.

फािंदीला लटकत लटकत आणण अिंग खाजर्त खाजर्त सगळयािंनी
बिंटीच्या म्हणण्याला होकार हदला.

चिंगू र्ाकडीण आपल्या प्रपल्लाच्या केसात अडकलेले ककडे

काढण्यात र्ग्न होती तरी एकीकडे ती बिंटीचे म्हणणे एकत ् होती.
ततने बिंटीला सच
ु र्ले ‘हे बघ , आपण आत्ता पयंत सगळे एकत्रच
झाडार्र राहत आलोय आता र्ाणसािंप्रर्ाणे र्ेगर्ेगळे राहण

आपल्याला शक्य नाही एकत्र राहहलो तर आपण इतरािंपासन
ू

सरु क्षित राहू शकतो.चिंगूचे म्हणणे सर्ावना पटले. ततच्या
म्हणण्यार्र तोडगा म्हणून ढब्बू आजोबािंनी एक उपाय सच
ु र्ला

खप
ू सारे घर बािंधण्यापेिा आपण जर फक्त एकच र्ोठ घर बािंधल
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तर आपल्याला सर्ांना एकत्रच राहता येईल आणण चिंगूनी
सािंचगतल्याप्रर्ाणे आपले इतरािंपासन
ू रिण हह होईल.

र्न्नू र्ाकड सर्ांचे बोलणे नीट ऐकूण घेत होता आणण र्ाकडािंच्या
ह्या र्ायफळ चचेचे त्याला हसू येत होते कारण र्ाणसािंप्रर्ाणे
हुशारीने र्ागणे आपल्या सारख्या भोळया भाबड्या प्राण्यािंना

जर्णार नाही हे त्याला र्ाहहत होते . त्यार्ळ
ु े घर बािंधन
ू स्र्तः

परु ते बघणे आपल्याला जर्णार नाही याची जाणीर् तो सगळयािंना
करून दे ऊ इश्च्छत होता परिं त.ु ... सगळे इतके उत्साहात होते कक
आता उत्साहाच्या भरात उद्यालाच घर बािंधन
ू पण
ू व करतील कक
काय अस र्ाटत होते.

कल्लू र्ाकडाने उत्साहात सािंचगतले कक काही झाले तरी उद्या

सकाळी सकाळी आपण जर्च
ु आणण घर बािंधणीला सरु र्ात करू .
कल्लच्
ु या बोलण्याला सहर्ती दशवर्त सगळयािंनी उद्या सकाळी
एकत्र येऊन कार् फत्ते करायचे ठरर्ले .

आता प्रश्न होता घर बािंधायचे कुठे तर कल्लन
ु े नदी जर्ळच्या
र्ोकळया जागेत घर बािंधय
ू ा असे सच
ु प्रर्ले

खरच नदी जर्ळ छानशी र्ोकळी जागा होती जर्ळच पेरू, केळी
आिंब्याची बाग होती म्हणून त्या जागेर्र घर बािंधायचिं सर्ावनी
एकर्ताने ठरर्लिं

दस
ु ऱ्या हदर्शी सकाळी सकाळी सर्व र्ाकड ,र्ाकडीण आपापल्या

प्रपल्लािंसह र्डाच्या झाडार्र जर्ले. आणण सकाळी सकाळी सर्ांचा
र्ोचाव नदी जर्ळील र्ोकळया जागेत र्ळला. केळीचे ,आिंब्याचे
आणण पेरूचे झाड बतघतल्यार्र सर्ांना खप
ू आनिंद झाला
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आधी जरा थोडीशी न्याहारी करून घ्यार्ी आणण र्गच कार्ाला
लागार्े असा प्रर्चार करत र्ाकडिं आपली फळ खाण्यात र्ग्न
झाली कधी पेरू कधी आिंबा कधी केळी असा एक एक करून
फळािंचा आस्र्ाद घेता घेता पार सिंध्याकाळ उलटली. अिंधार

पडल्यार्र आपापल्या झाडार्र परत जाण्यासाठी सगळे तनघाले
तेव्हा त्यािंच्या लिात आले कक आपण आज घर बािंधण्यासाठी
एकत्र जर्लेलो होतो आणण घर काही बािंधन
ू झालेच नाही.

र्ाकडािंची सर्व प्रपल्ले तर आज फार दर्ली होती कारण भरपरू
अश्या झाडािंर्र नदीच्या पाण्यात खेळण्यात त्यािंचा हदर्स गेला

होता. त्यार्ळ
ु े आज ते भारीच खष
ु होते. उद्या परत येऊन आपण
घर बािंधणीसाठी सरु
ु र्ात करू असे र्ोठे र्ाकडिं बोलली. यार्र
प्रपल्लािंना र्नातून खप
ू आनिंद झाला.

दस
ु ऱ्या हदर्शी परत सर्व र्ाकडे नदीककनारी जर्ली.परत एकदा
त्यािंना त्या गोड गोड फळािंनी भल
ु र्ले आणण र्ाकडिं परत फळ
खाण्यास त्या झाडािंर्र गेली. र्ाकडािंनी
परत हदर्सभर ततथे धड
ु गुस घातला.

हदर्सा र्ागन
ू हदर्स गेले र्ाकडिं रोज येत
आणण घर बािंधायचे पार प्रर्सरून जाऊन
खेळण्यातच र्ग्न होत.

बिंटी काही शािंत बसणाऱ्यािं पैकी नव्हता

त्याला आपल्या मर्त्रािंची फार काळजी र्ाटू
लागली. काहीतरी उपाय काढलाच पाहहजे

असा त्याने प्रर्चार केला. काही नाही तर ककर्ान गार्ातल्या

पडक्या र्िंहदराचा सहारा घ्यार्ा. घर बािंधण्याचा बेत तत
ू व बाजूला
ठे र्न
ू दे ऊया, आणण सर्ांच्या सरु क्षितेसाठी आता पडक्या
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र्िंहदरालाच आपले घर बनर्ार्े असा प्रर्चार त्याच्या र्नात आला

म्हणून आज तो सर्ांना घेऊन पडक्या र्िंहदरात आला. र्िंहदरातल

र्ातार्रण एकदर् शािंत आणण थिंड होते. सर्व र्ाकडािंना जागा फार

आर्डली. र्िंहदरातली तट
ु की घिंटा प्रपल्लािंचे आकषवण बनली . सगळे
त्याला लोर्काळू लागले. आज पासन
ू आपण इथेच राहायचे अस
सर्ावनी एकर्ताने ठरर्ले.

ठरलिं तर र्ग हदर्सभर कफरायचे आणण रात्र झाल्यार्र सर्ावनी ह्या
र्िंहदरात यायचिं. सरु र्ातीच्या हदर्सािंर्ध्ये सर्ांनाच र्िंहदराचे
आकषवण

र्ाटत होते. कालािंतराने सगळे र्िंहदराला किंटाळले. झाडार्र राहण्यात
जो र्ोकळे पणा र्ाटत होता तो ह्या बिंहदस्त र्िंहदरात र्ाटत
नव्हता.

हळू हळू र्ाकडिं त्या र्िंहदरात जायेनाशी झाली र्िंहदर पन्
ु हा ओस
पडू लागले. आता र्ाकडिं पन्
ु हा एकदा र्नर्ोकळे पणे आपल्या
झाडार्र राहायला लागले.

शेर्टी र्न्नू र्ाकड ही गोष्टी आधीच

जाणन
ू होता त्यार्ळ
ु े त्याला ह्या गोष्टीचे प्रर्शेष काही र्ाटले नाही
त्याने

सर्ांना हह गोष्ट स्पष्ट केली कक आपल्या सर्व प्रपढ्या ह्या

झाडार्रच राहण्यात गेलेल्या आहे त आणण आपण सद्ध
ु ा झाडार्रच
राहणार .
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आता र्राठी ई पस्
ु तकिं तम्
ु ही www. esahity. com र्रून डाऊनलोड करा.
ककिंर्ाesahity@gmail. com ला कळर्न
ू र्ेलने मर्ळर्ा. ककिंर्ा4470810177हा
निंबर सेव्ह करून या निंबरला तुर्चे नािंर् र् गािंर्Whatsapp करून पस्
ु तके
whatsapp र्ागे मर्ळर्ा.
ककिंर्ा ई साहहत्यचे app. https://play. google.
com/store/apps/details?id=com. esahity. www. esahitybooks या मलिंकर्र
उपलब्ध आहे . ते download करा.
हे सर्व र्ोफ़त आहे .
आता ठरर्लिंय. र्राठी पस्
ु तकािंनी अर्घिं प्रर्श्र् व्यापन
ू टाकू. प्रत्येक र्राठी
समु शक्षिताच्या र्ोबाईल र्ध्ये ककर्ान पन्नास र्राठी पस्
ु तकिं असलीच पाहहजेत.
प्रत्येक र्राठी र्ाणसाच्या!
तुर्ची साथ असेल तर सहज शक्य आहे हे … कृपया जास्तीत जास्त लोकािंना यात
सामर्ल करून घ्या.
आपले नम्र
टीर् ई साहहत्य
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