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असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 
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आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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हवनामूल्य हवतिणासाठी उपलब्ध.  
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किण्यापुवी ई -साहित्य प्रहतष्ठानची लेखी पिवानगी घेणे आवश्यक आि.े   
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मनोगत 

  

लिान बाळ िेव्िा बोलायला हिकते तेव्िा पहिल्याांदा ते काय म्िणते? 

“मला गोष्ट साांगा.” 

 लिान मुलाांना गोष्टी फाि आवडतात. आहण त्याचां कािण म्िणिे त्यात 

असलेले चमत्काि आहण कल्पनािम्यता. 

 िांगलात िसे मोठे सपट, वाघ, ससि आहण ित्ती ह्ा सािखे सिस्त्र प्राणी 

असतात; तसेच िरिण, ससे आहण कासव ह्ासािखे हनष्पाप, हनरूपद्रवी प्राणीिी 

असतात. ह्ा सवाांच्या स्वभावात फािसा फिक नसतो. वरून वाघ, ससिासािखी 

भयांकि वार्णािी माणसे आतून अहतिय प्रेमळ व दयाळू अांतेःकिणाची असतात. 

 पिुपक्षयाांना, ककड्या-मकोड्याांना बोलता येत नािी, पण परिकथाांमध्ये 

त्याांना बोलके करून मानवासािखे आचिण किताना दाखहवलेले असते. िािस, 

भुते, िडळी आहण चेर्ककणी ह्ाांना आपण कधीिी पाहिलेले नसते; पण ते िसे वाईर् 

तसे चाांगलेिी असतात, असे परिकथाांमध्ये आपण वाचतो. िगप्रहसद्ध नार्ककाि 

िेक्सहपअिने म्िर्ल्याप्रमाणे – 

 “कािी माणसे भुताांची कामे कितात ति कािी भुते माणसाांची कामे 

कितात.”  

 दवे आहण दानव, सत् आहण असत् ह्ाांचा झगडा फाि पूवीपासून 

चालत आलेला आि.े आधुहनक मानवाच्या िािण्या-वागण्यात आहण बुद्धीमत्तेत 

खूपच प्रगती झालेली आि.े पण लिावधी वर्ाांपासून त्याच्या स्वभावातील र्हिपु 



(काम, क्रोध, लोभ, मोि, मद व मत्सि) िसे िोते तसेच आिते, ककबहुना ते 

अहधकाहधक वृसद्धगत िोत आिते.  

 पिोपकाि, सांकर्मोचन, योग्य मागटदिटन, त्याग व दसुऱ्याच्या 

देुःखाबद्दल वार्णािी अनुकां पा आहण त्या मोबदल्यात हमळणािे औदायट, कृतज्ञता 

आहण मौल्यवान पारितोहर्के िा हनसगाटचा हनयमच आि.े  

 सत्य, हिव आहण सुांदि ह्ाांच्या बािूने लढून असत्य, अमांगल आहण 

हवकृत ह्ा हवरूद्ध हविय हमळहवण्यातच मानवाच्या िीवनाचे कल्याण आि.े  

 --परिकथा िेच साांगतात.  

  



श्री वसांत बागलु : एक कलांदि लखेक 

वसांत बागुल एक हििक. मालेगावच्या िाळेतले. 

पण PhD ला िने्रिक इब्सेन च्या नार्काांचा अभ्यास 

किायचा म्िणून ते थेर् नॉवेहिअन भार्ा हिकायला 

नॉवेमध्ये पोचले. नोकिी धांदा तात्पुिता सोडून. हतथे िाहून, 

पडतील ती कामां करून हतथली भार्ा हिकून त्याांनी इब्सेनच्या मूळ पुस्तकाांवरून 

मिाठी अनुवाद केले. मग गेले िपानमध्ये हतथल्या साहित्याचा अभ्यास किायला. 

नांति न्युयॉकट  (अमेरिका), बर्ममगिमॅ-लांदन-इांग्लांड- फ़्रॅं कफ़ुर्ट (िमटनी)  अिी दहुनया 

कफ़रून हतथल्या भार्ा हिकून त्याांनी डझनभि पुस्तकाांचे (नॉवेहियन, इांहग्लि, 

अमेरिकन, िपानी) अनुवाद केले. हिवाय सिदीतल्या िरिवांििाय बच्चन याांच्या 

मधुिालाचा मिाठीत छांदानुवाद केला आि.े या हिवाय त्याांची स्वतेः हलिीलेली 

नार्के , एकाांककका, लेख, कहवता आितेच. प्रकािझोतापासून दिू िाहिलेला िा एक 

मनस्वी कलांदि लेखक. त्याांची डझनभि पुस्तकां  आता एक एक करून ई साहित्य 

मधून वाचकाांकडे येतीलच. 

आपल्या अहभप्रायाांची वार् ते पिात आिते. 

त्याांचा पत्ता 

 

वसांत बागुल,  
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फोन: 0251-2587832, 8149068977 

vasant_pandit2002@yahoo.com 
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दिोडेखोिाांचा परे्ािा 

  

 

त्या दपुािी माथाटला कुणीिी एकरे् सोडायचे नािी असे ठिले िोते, पण 

त्या कदविी असे घडले की ह्ा ना त्या कािणासाठी प्रत्येकाला बाििे बोलाहवले गेले 

िोते. िुगाि हविोधी महिला मांडळाने आयोहित केलेल्या साप्ताहिक काडट पार्ीला 

सौ.मॅक्फल्याांड ििि िोत िोत्या. नेल्स भहगनीच्या तरूणाला अनपेहितपणे हतला 

गाडीतून लाांब कफिवून आणण्यासाठी बोलहवण्यात आले िोते. पप्पा नेिमीप्रमाणे 

ऑकफसला गेले िोते. तो मेिी ऍनाचा बाििे िायचा कदवस िोता. थेहमलीन बद्दल 

म्िणायचे झाले ति, हतने त्या छोट्या मुलीची काळिी घेण्यासाठी घिीच ििायला 

िवे िोते; पण थेहमलीनचा स्वभाव अिाांत िोता.  

 “तुमची कािी ििकत आि े का िि िस्ता ओलाांडून िाऊन मी 

सौ.कालटर्नच्या मुलीिी एखादा िब्द बोलले ति छोट्या बाईसािबे?” हतने माथाटला 

हवचािले. 

 “खहचतच नािी,” बेबीने उत्ति कदले. “तुम्िी मागचा दिवािा बांद 

केल्यास उत्तम, पण तिीिी ककल्ली घेऊन िा, कािण मी विच्या माळ्यावि असेन.”  

 “ओ खहचतच किीन मी तसां, छोट्या बाईसािबे,” मोलकिीण आनांदाने 

म्िणाली, आहण माथाटला एवढ्या मोठ्या घिात अगदी एकरे् सोडून कुलूप बांद करून 

आणखी दपुािी हमत्राबिोबि वेळ घालहवण्यासाठी बाििे पळाली.  

  



  



त्या लिान मुलीने हतच्या नव्या पुस्तकातील थोडी पाने वाचली, 

भितकामाचे थोडे र्ाके घातले आहण ‘नव्याने हतच्या भेर्ीसाठी आलेल्या चाि 

बाहुल्याांिी’ हतने खेळायला सुरूवात केली. नांति हतला आठवले की विच्या 

माळ्यावि बाहुल्याांचे खेळघि असून त्याचा बऱ्याच महिन्याांपासून वापि झालेला 

नािी, म्िणून हतने ठिहवले की त्याविची धूळ झर्कून त्या व्यवहस्थत लावाव्यात.  

 ह्ा कल्पनेने प्रेरित िोऊन ती छपिाखाली असलेल्या मोठ्या खोलीत 

वक्राकाि हिन्याने चढत गेली. उतित्या छपिाला असलेल्या तीन हखडक्याांमुळे 

खोली लख्ख प्रकाहित झालेली िोती, आहण तीत उबदाि प्रसन्न वाताविण िोते. 

सभतीच्या भोवती पेट्या, मोठ्या लोखांडी ट्रांकाांची िाांग, िुन्या गाहलच्याांचे ढीग, 

मोडक्या तोडक्या फर्ननचिचे तुकडे, फेकून कदलेल्या कापडाांचे बोचके आहण सर्ि 

फर्ि वस्तू िोत्या. प्रत्येक व्यवहस्थत घिाला अिा प्रकािचे माळे असतात म्िणून 

मला त्याचे वणटन किायची गिि नािी. 

 खेळघि िलहवले गेले िोते, पण िोधािोधीनांति माथाटला खेलीच्या 

कोपऱ्यात मोठ्या धुिाड्यािवळ ते सापडले. 

 हतने ते बाििे ओढले आहण हतला कदसले की त्याच्या मागे लाकडाचा 

मोठा काळा पेर्ािा िोता िो वॉल्र्ि काकाांनी वर्ाटनुवर्ाटपूवी इर्लीहून पाठहवला 

िोता, वास्तहवक पािता- माथाटच्या िन्मापूवी. 

 एके कदविी मम्माने हतला त्याबद्दल साांहगतले िोते; की त्याला ककल्ली 

किी नव्िती, कािण वॉल्र्ि काकाांनी ते घिी पित येईपयांत ती पेर्ी तिीच न 

उघडता ठेवायला साांहगतली िोती; आहण तो भर्कां ती किणािा काका, िो िहक्तमान 

हिकािीसुद्धा िोता, तो ित्तींची हिकाि किण्यासाठी आकिकेला गेला तो पित 

कधीच आला नािी आहण त्यानांति त्याच्याबद्दल कुणीिी कािी एका िब्दानेिी 

ऐकले नािी.  



 त्या लिान मुलीने त्या पेर्ाऱ्याकडे मोठ्या हिज्ञासेने बहघतले, कािण 

आता हतचे लि योगायोगाने हतकडे वेधले गेले िोते.  

 तो पेर्ािा खूपच मोठा िोता. मम्माच्या प्रवासी ट्रांकेहून अहधक मोठा- 

आहण तो मळकर्लेल्या हपतळी हखळ्याांनी िडहवलेला िोता. तो इतका अविड 

िोता की माथाटने त्याच्या एका कोपऱ्याला धरून उचलायचा प्रयत्न केला तेव्िा 

हतच्या लिात आले की तो थोडासुद्धा िलू िकला नािी. पण त्याच्या झाकणाच्या 

बािूला ककल्लीसाठी एक िागा िोती. ते कुलूप तपासण्यासाठी ती खाली वाकली 

आहण हतने पाहिले की ते उघडण्यासाठी खूप मोठी ककल्ली लागेल.  

 आहण तुम्िाला िांका आल्याप्रमाणे त्या छोट्या मुलीला वॉल्र्िकाकाचा 

मोठा पेर्ािा उघडण्याची आहण त्यात काय आि ेि ेपािण्याची इच्छा झाली. कािण 

आपण हिज्ञासू असतोच. पण लिान मुली आपल्यापेिािी अहधक हिज्ञासू असतात. 

“वॉल्र्िकाका पित कधी येतील ह्ावि माझा हवश्वासच बसत नािी.” हतने हवचाि 

केला, “पप्पा एकदा असे म्िणाले िोते की कािी ित्तींनी त्याांना मारून र्ाकलेच 

असावे. िि माझ्या िवळ फक्त त्याची ककल्ली असती-” ती थाांबली. अभ्रे, उिा, 

चादिी ठेवण्याच्या अलमािीतील माांडणीत चाव्याांची एक मोठी पिडी िोती ि े

हतला आठवल्याबिोबि हतने हतच्या छोट्या िाताांनी र्ाळ्या वािहवल्या. त्या अनेक 

प्रकािच्या आहण आकािाच्या िोत्या, कदाहचत त्यापैकी एकीने तिी तो ििस्यमय 

पेर्ािा उघडेल!  

 ती हिन्याने झिझि खाली गेली आहण ती पिडी घेऊन पित माळ्यावि 

आली. नांति ती त्या हपतळी हखळे िडहवलेल्या पेर्ाऱ्यासमोि बसली आहण 

एकीनांति दसुिी ककल्ली त्यात घालून हतने ते चमत्कारिक िुनार् कुलूप उघडण्याचा 

प्रयत्न केला. कािी खूप मोठ्या िोत्या ति बऱ्याचिा लिान िोत्या. एक ककल्ली 

कुलूपात िायची पण ती कफिायचीच नािी; एखादी दसुिी अिी गच्च अडकायची की 



ती पुन्िा बाििे हनघणािच नािी की काय अिी हतला भीती वार्ायची. पण िेवर्ी 

ती पिडी िेव्िा िवळिवळ रिकामी झाली तेव्िा एक हवलिण आकािाची खूप 

िुनार् असलेली ककल्ली सििगत्या कुलूपात सिकली. आनांदाने ककचाळून माथाटने 

दोन्िी िाताांनी ती कफिवली, नांति हतने “रर्क रर्क” असा मोठा आवाि ऐकला 

आहण दसुऱ्या िणाला ते झाकण आपोआप वि उडाले!  

 त्या लिान मुलीने पेर्ाऱ्याच्या काठावि िणभि वाकून बहधतले, आहण 

हतच्या डोळ्याांना िे दशृ्य कदसले त्याने ती आश्चयाटने एकदम मागे सिली.  

 िळूिळू आहण काळिीपूवटक एक माणूस स्वतेःला सोडवून पेर्ाऱ्याबाििे 

आला. त्याने िहमनीवि बाििे पाऊल र्ाकले, िातपाय ताणले आहण नांति त्याने 

डोक्यावरून िरॅ् काढून तो त्या आश्चयटचककत झालेल्या मुलीसमोि उभा िाहिला. तो 

उांच आहण लुकडा िोता आहण त्याचा चेििा तपककिी ककवा उन्िाने काळवांडलेला 

िोता. 

 नांति दसुिा माणूस िाांभई दते िाळेतल्या झोपाळू पोिासािखे डोळे 

चोळीत पेर्ाऱ्यातून बाििे आला. तो मध्यम आकािाचा िोता आहण त्याची त्वचा 

सुद्धा पहिल्या माणसासािखीच काळवांडलेली िोती.  

 अिा हवलिण दशृ्याकडे माथाट र्क लावून आहण आ वासून बघत 

असतानाच हतसिा माणूस त्या पेर्ाऱ्यातून िाांगत बाििे आला. त्याची अांगकाांती 

सुद्धा त्याच्या सोबत्याांसािखीच िोती पण तो बुर्का आहण िाड िोता.  

 ते सवट हतघे हवहचत्र पद्धतीच्या पोर्ाखात िोते. त्याांनी छोरे् लाल 

मखमली सोन्याचा गोफ असलेले िॅकेट्स आहण आकािी हनळे िेिमी, चाांदीची बर्ने 

असलेले माांडचोळणे घातलेले िोते. त्याांच्या लाांब मोजयाांवि लाल, हपवळ्या आहण 

हनळ्या िांगाच्या रूां द रिहबन्सच्या झालिी लावलेल्या िोत्या. त्याांच्या िटॅ्सच्या कडा 



रूां द असून त्याांच्या र्ोकावि हििपेच िोते आहण त्यावरून तीन तीन फुर्ाांच्या भडक 

िांगाच्या रिहबन्स फडकत िोत्या. 

 त्याांच्या कानात सोन्याच्या मोठ्या वाळ्या िोत्या आहण त्याांच्या 

कमिपट्टयात चाकु सुिे आहण बांदकुाांच्या िाांगा िोत्या. त्याांचे डोळे काळे आहण 

चकाकणािे िोते आहण त्याांच्या हमिा लाांब आहण घनदार् असून त्याांचे आकाि 

डुकिाच्या िेपर्ी सािखे वेर्ोळे िोते.  

 “अिे बाप िे! पण तू अविड िोतास,” िेव्िा त्याने त्याचे मखमली 

िॅकेर् खाली ओढले आहण आकािी हनळ्या िांगाचा माांडचोळणा झर्कला तेव्िा तो 

िाडा उद्गािला. “आहण तू चेंगरून माझे िाल करून र्ाकलेस.” 

 “ते अर्ळ िोते, लुगुई” त्या लुकड्या माणसाने सौम्यपणे उत्ति कदले. ह्ा 

पेर्ाऱ्याच्या झाकणाने तुझ्यावि मला दाबून र्ाकले िोते. तिीिी मी तुझ्याकडे 

कदलहगिी व्यक्त कितोय.” 

 “माझ्या बाबतीत म्िणायचे ति,” मध्यम आकािाचा माणूस 

बेकफकीिपणे हसगािेर् गोलाकाि कफिवीत आहण पेर्वीत म्िणाला, “तुला ि ेमान्यच 

किावे लागेल की अनेक वर्ाांपासून तू माझा िवळचा हमत्र आिसे म्िणून हववाद 

करू नकोस.”  

 “तुम्िी माळ्यावि धुम्रपान मुळीच करू नये,” हसगािेर्च्या दशृ्याकडे 

पाहून स्वतेःला साविीत माथाट म्िणाली. “घिाला आग लावाल कदाहचत.”  

 मध्यम आकािाचा माणूस जयाने आधी हतच्याकडे लि कदले नव्िते, तो 

ह्ा हतच्या बोलण्याने त्या मुलीकडे वळला आहण आदिाने खाली वाकला. 



 “बाईसािबेाांनी हवनांती केली म्िणून,” तो म्िणाला. “मी माझी हसगािेर् 

र्ाकून दईेन.” आहण त्याने ती तक्तपोिीवि फेकली आहण त्याच्या पायाने 

हवझहवली.  

 “कोण आिात तुम्िी?” माथाटने हवचािले. िे आत्तापयांत अहतिय 

आश्चयटचककत करून हभववीत िोते त्याांना. 

 “आमची ओळख करून दणे्याची पिवानगी द्या आम्िाला.” त्याची िरॅ् 

डौलाने उांचावीत तो लुकडा माणूस म्िणाला.  

 “ि े लुगुई आिते,” िाड्याने मान डोलहवली; “आहण ि े बेनी आिते.” 

मध्यम आकािाचा माणूस आदिाने वाकला; “आहण मी हव्िक्र्ि. आम्िी हतघे 

दिोडेखोि आिोत---इर्लीचे दिोडेखोि.”  

 “दिोडेखोि!” भीतीयुक्त दषृ्टीने माथाट ककचाळली.  

 “अगदी बिोबि. आमच्या हतघाांसािखे भयांकि आहण सिसक दिोडेखोि 

सवट िगात कदाहचत नसतील.” हव्िक्र्ि गवाटने म्िणाला. 

 “अगदी बिोबि,” तो िाडा माणूस गांभीिपणे मान िलवीत म्िणाला. 

 “पण िा दषु्टपणा आिे!” माथाट उद्गािली. 

 “िोय, खिोखि.” हव्िक्र्िने उत्ति कदले. “आम्िी भयांकि दषु्ट आिोत. 

तुझ्यासमोि आता उभ्या असलेल्या ह्ा तीन माणसाांपेिा अहधक दषु्ट ह्ा सांपूणट 

िगात िोधूनिी सापडू िकणाि नािी.”  



 “अगदी बिोबि,” पाठठबा दते तो िाडा माणूस म्िणाला.  

 “पण तुम्िी इतके दषु्ट असायलाच नकोत,” ती मुलगी म्िणाली.  “ि-ेि-े

ि ेद्वाडपणाचे लिण आिे!”  

 हव्िक्र्िने निि खाली केली आहण तो ििमला.  

 “द्वाड!” बेनी धापा र्ाकीत आहण घाबिलेल्या नििेने म्िणाला. 

 “िा फािच कठोि िब्द आि,े” लुगुई देुःखाने म्िणाला आहण त्याने 

िाताांनी त्याचा चेििा झाकून घेतला.  

 “मी थोडा हवचाि केला,” तो िलक्या आवािात म्िणाला. 

भावनाहववि िोऊन तो ढासळला िोता. “हनभटत्सना आहण तीिी एका बाईकडून 

झाली!”  

 “ििी तुम्िी अहवचािाने बोलला असाल तिी तुम्िी हवचाि किायला 

िवा कुमािी की आमच्या दषु्टपणालािी कािी सबब आि.े कािण आम्िी दिोडेखोि 

कसे झालो मला हवचारू द्या नािी ति आम्िी दषु्टच िाहू नािी?”  

 माथाट गोंधळली आहण हतने हवचािपूवटक मान िलहवली. नांति हतला 

कािीतिी आठवले. 

 “ह्ापुढे तुम्िी दिोडेखोि िािणां िक्यच नािी,” ती म्िणाली. “कािण 

तुम्िी आता अमेरिकेत आिात.”  

 “अमेरिका!” हतघेिी एकदम ओिडले.  



 “हनहश्चतच. तुम्िी आता हिकागोमध्ये प्रेअिी अव्िने्यू मध्ये आिात. 

वॉल्र्ि काकाांनी तुम्िाला इर्लीहून येथे ह्ा पेर्ाऱ्यातून पाठहवले.” 

 ह्ा समाचािाने दिोडेखोि अहतिय भाांबावून गेल्याचे कदसले. लुगुई 

मोडक्या डोलखुचीवि खाली बसला आहण त्याने त्याचे कपाळ िेिमी िातरूमालाने 

पुसले. बेनी आहण हव्िक्र्ि मागे पेर्ाऱ्यावि पडले आहण हतच्याकडे त्याांनी हनस्तेि 

चेिऱ्याांनी डोळे हवस्फारून बहघतले. 

 िेव्िा तो कािीसा भानावि आला तेव्िा हव्िक्र्ि स्वतेःिीच बोलला. 

 “तुझ्या वॉल्र्ि काकाांनी आमच्यावि खूप मोठा अन्याय केला.” तो दरू्ण 

दते म्िणाला. “िेथे दिोडेखोिाांना मान कदला िातो त्या आमच्या हप्रय इर्लीपासून 

त्याांनी आम्िाला काढून घेतले- आहण आम्िाला अपरिहचत देिात आणून र्ाकले, िेथे 

कुणाला लुर्ायचां ककवा कुणाकडून ककती खांडणी मागायची ि े आम्िाला ठाऊक 

नािी.”  

 “ ि ेअगदी बिोबि आिे!” तो िाडा माणूस त्याच्या पायावि दाणकन 

धपार्ा घालीत म्िणाला. 

 “आहण इर्लीत आपला ककती छान नावलौककक िोता!” बेनी खेदाने 

म्िणाला. 

 “कदाहचत वॉल्र्ि काकाांना तुम्िाला सुधािण्याची इच्छा असेल.” 

माथाटने सुचहवले.  

 “येथे हिकागोमध्ये मग दिोडेखोि नािीत का?” हव्िक्र्िने हवचािले.  



 “ठीक,” लािेने वळत माथाट म्िणाली, “आम्िी त्याांना दिोडेखोि म्िणत 

नािी.”  

 “मग चरिताथाटचे साधन म्िणून आम्िी काय किावे?” बेनीने िताि 

िोऊन पृच्छा केली.  

 “अमेरिकेच्या मोठ्या िििाांमध्ये खूप कािी मोठे व्यवसाय 

किण्यासािखे आिते,” ती मुलगी म्िणाली. “माझे वडील वकील आिते (दिोडेखोि 

भीतीने कापू लागले) आहण माझ्या आईचा चुलत भाऊ पोहलस इन्स्पेक्र्ि आि.े”  

 “ओ,” हव्िक्र्ि म्िणाला. “िी चाांगली नेमणूक आि.े हविेर्तेः इर्लीत 

पोलीसाांना तपासणी किण्याची गिि असते.”  

 “सवट रठकाणी!” बेनी पुढे म्िणाला.  

 “मग तुम्िी दसुऱ्या गोष्टी करू िकाल.” माथाटने उत्तेिन दते सांभार्ण 

चालू ठेवले. 

 “तुम्िी छोट्या ढकलगाडीचे चालक ककवा हवहवध वस्तू भाांडािाचे 

कािकून िोऊ िकाल. कािी लोक उपिीहवकेसाठी नगिपाहलकेतील जयेष्ठ सदस्य 

सुद्धा िोऊ िकतात.”  

 दिोडेखोिाांनी देुःखाने त्याांचे डोके िलहवले.  

 “आम्िी अिा प्रकािच्या कामासाठी योग्य नािी,” हव्िक्र्ि म्िणाला. 

“आमचा धांदा लुर्मािीचा आि.े”  



 माथाटने हवचाि किायचा प्रयत्न केला. 

 “गॅस ऑकफसमध्ये नोकिी हमळणे थोडे कठीण आि.े” ती म्िणाली. “पण 

तुम्िी िािकािणी व्यक्ती बनू िकाल.”  

 “नािी!” बेनी सांतापाने उसळून ओिडला. “आम्िी आमचा िा श्रेष्ठ 

 धांदा सोडणाि नािी. आम्िी नेिमी दिोडेखोि आिोत आहण दिोडेखोिच िािणाि!”  

 “अगदी बिोबि!” िाडा माणूस सिमत झाला. 

 “हिकागोमध्ये सुद्धा लोक लुर्त असणािच,” हव्िक्र्िने उत्सािाने 

उल्लेख केला. 

 माथाटला अहतिय देुःख झाले. “मला वार्ते ते सवटच लुर्ले गेले आिते.” 

हतने ििकत घेतली. 

 “मग आम्िी दिोडेखोिाांना लुरू् िकू, कािण आमच्याकडे तसा अनुभव 

आहण असामान्य कौिल्य आि.े” बेनी म्िणाला. 

 “बापिे, अिेच्चा!” हनश्वास र्ाकीत ती मुलगी म्िणाली. “का त्या वॉल्र्ि 

काकाांनी ह्ा पेर्ाऱ्यात तुम्िाला येथे पाठहवले?”  

 दिोडेखोि उत्सुक झाले. “तेच ति आम्िाला िाणून घ्यायला आवडेल,” 

हव्िक्र्िने ठामपणे उत्सुकतेने घोहर्त केले. “कािण वॉल्र्ि काका आकिकेतून ित्तींची 

हिकाि किताना गमावले ि े कुणालाच कधीिी कळले नािी,” ती दढृहनश्चयाने पुढे 

बोलली. 



 “मग आमचे दवै आम्िी स्वीकािायलाच िवे आहण लुर्ण्याचे कौिल्य 

पणाला लावायलाच िवे.” हव्िक्र्ि म्िणाला.  

 “िोपयांत आम्िी हिवांत आिोत तोपयांत आम्िाला आमच्या धांद्यािी 

इमान िाखणां भाग आि ेआहण त्याची आम्िाला कािी लाि वार्त नािी.” 

 “अगदी बिोबि!” तो िाडा माणूस ओिडला. “बांधूांनो! आपण सुरूवात 

करूया. आता जया घिात आपण आिोत तेच लुरू्या.”  

 “छान!” इति ओिडले आहण झर्कन उठून उभे िाहिले. 

 बेनी त्या पोिीकडे वळून धमकावत म्िणाला, “येथेच थाांब!” त्याने 

हुकूम सोडला. “एक पाऊल ििी िलवलां ति डोकां  िक्तबांबाळ िोईल तुझां!” नांति तो 

िाांत आवािात पुढे म्िणाला, “घाबरू नकोस, सगळेच दिोडेखोि ह्ाच पद्धतीने 

त्याांच्या कैद्यािी वागतात. पण कुठल्यािी परिहस्थतीत अथाटतच आम्िी तुला 

अहिबात इिा किणाि नािी.”  

 “हनहश्चतच नािी,” हव्िक्र्ि म्िणाला. िाड्या माणसाने त्याच्या 

पट्ट्यातून सुिा काढला आहण त्याच्या डोक्यावरून कफिहवला. “ि े िक्त आि!े” तो 

एकदम भयानकतेने उद्गािला. “ह्ा केळी आिते!” बेनी भयांकि आवािात ओिडला. 

“आपल्या ित्रूांचा गोंधळ उडाला!” हव्िक्र्ि फुत्कािला.  

 मदतीसाठीिी ती ओिडू िकणाि नािी इतके माथाटला घाबिवून 

थिथित एकरे् सोडून त्याांच्या िातातील बांदकुा, हपस्तुले सिसावीत दातात धरून 



सुिे चमकावीत, वाकत- पुन्िा वाकत, चोिपावलाांनी सिपर्त ते भिाभि हिन्याने 

खाली गेले.  

 आता ककती वेळ हतला एकर्ीला माळ्यावि थाांबावे लागेल ि े हतचे 

हतलाच ठाऊक नव्िते. पण िेवर्ी ते दिोडेखोि माांििीच्या पावलाांनी एकामागून 

एक चढत वि येत असलेले हतने पाहिले.  

 सवाांच्या बाहूांमध्ये लुर्ीचे अविड ओझे िोते, आहण लुगुईने- हतच्या 

आईच्या उत्कृष्ट सायांकाळच्या पोिाखाच्या गठ्यावि माांसाची पाई ठेवलेली िोती. 

हव्िक्र्ि नांति आला. त्याच्या काखेमध्ये छोरे् छोरे् दाहगने, मेणबत्याांची पेर्ी, 

बैठकीतल्या खोलीतील घड्याळ िोते. बेनीिवळ कौरु्ांहबक बायबल, कल्ल्यािवळील 

चाांदीच्या दाहगन्याांची र्ोपली, ताांब्याची ककर्ली आहण पप्पाांचा लोकिीचा मऊ 

िाड उबदाि कोर् िोता.  

 “ओ, आनांदीआनांद!” िवळचां ओझां खाली ठेवीत हव्िक्र्ि म्िणाला, 

“पुन्िा एकदा लुर्ण्यात खूप मिा आि.े”  

 “ओ, अत्यानांद! बेनी म्िणाला, पण त्याने ककर्ली पायाच्या पांिावि पडू 

कदली आहण नाचताना कासाहवस िोत इर्ाहलयन भार्ेतले हवहचत्र िब्द पुर्पुर्ला. 

िेव्िा लुगुईने चोिीचा माल कढगात र्ाकला तेव्िा, माांसाची पाई िातात धिीत पुढे 

म्िणाला, “आपल्या िवळ खूप सांपत्ती आि.े आहण ि ेसवट एकाच घिातून हमळाले! 

िी अमेिीका म्िणिे खूप श्रीमांत आिे.”  

 नांति खांहििाने त्याने स्वतेः पाईचा तुकडा कापला आहण उिलेला त्याने 

त्याच्या साथीदािाांना कदला. नांति मग ते सवट हतघे तक्तपोिीवि बसले आहण तो 

पाई खाऊन र्ाकला तेव्िा माथाट त्याांच्याकडे देुःखाने बघत िोती.  



 “आपल्यािवळ एक गुिा पाहििे िोती,” बेनीने उल्लेख केला, कािण 

मग आपण आपल्या लुर्ीचा माल सुिहित रठकाणी ठेवला असता. गुप्त गुिहेवर्यी तू 

कािी साांगू िकतेस का?” त्याने माथाटला हवचािले. 

 “तेथे एक प्रचांड गुिा आि,े” हतने उत्ति कदले, “पण ते केन्चुककत आि.े 

तुम्िाला तेथे मोर्ािीने खूप काळ प्रवास करून िाणे भाग आि.े” 

 ते तीन दिोडेखोि हवचािात पडल्यासािखे कदसत िोते आहण िाांतपणे 

त्याांची पाई चघळत िोते, पण दसुऱ्याच िणाला दािाविची इलेहक्ट्रक बेल ऐकून ते 

दचकले, िी लाांब विच्या माळ्यावििी स्पष्टपणे ऐकू येत िोती.  

 “काय आि े ते?” कट्यािी उपसण्यात त्याांची झुांबड उडून त्याांचे पाय 

लर्परू् लागल्यावि घोगऱ्या आवािात हव्िक्र्िने फमाटवले.  

 माथाट हखडकीकडे पळाली आहण हतने फक्त पोस्र्मनला पाहिले, िो 

पत्र र्ाकून पुन्िा लाांब हनघून गेला िोता. पण ह्ा प्रसांगामुळे त्या त्रासदायक 

दिोडेखोिाांपासून किी सुर्का करून घेता येईल ह्ाबद्दल हतला एक कल्पना सुचली 

म्िणून हतने मोठ्या देुःखाने िातपाय झाडीत ककचाळी मािली.  

 “ते पोहलस आिते!” अकहल्पत धास्तीने दिोडेखोिाांनी एकमेकाांकडे 

बहघतले, आहण लुगुईने थिथि कापत हवचािले, “खूप आिते का ते तेथे?” 

 “एकिे बािा!” मोिायचे ढोंग किीत िाहिल्यानांति माथाट उद्गािली.  

 “मग आम्िी सांपलो!” बेनीने िािीि केले. “कािण इतक्या खूप िणाांिी 

आम्िी कधीिी झुांि देऊ िकत नािी, आहण हिवांत िाहू िकत नािी.”  



 “ते सिस्त्र आिते?” हव्िक्र्िने चौकिी केली, िणू कािी थांडीने कापिे 

भिल्यागत तो थिथित िोता.  

 “ओ, िोय.” ती म्िणाली. “त्याांच्यािवळ बांदकुा, तलवािी आहण 

हपस्तुले आहण कुऱ्िाडी आिते- आहण- आहण-”  

 “आहण काय?”  

 “आहण तोफा!”  

 ते हतघेिी दषु्ट देुःखाने, मोठ्याने हवव्िळले आहण बेनी ओढलेल्या 

आवािात म्िणालाेः “मला वार्तां ते आपले िाल िाल न किता आपल्याला 

ताबडतोब मारून र्ाकतील. मला असे साांहगतले गेले आि ेकी िे िक्तहपपासू आहण 

भयांकि आिते अिा अमेरिकन लोकाांची हचत्रे इांहडयन लोकाांनी िांगहवली आिते.”  

 “अगदी बिोबि!” कळून भीतीने कापत तो िाडा माणूस म्िणाला.  

 माथाट झर्क्यात हखडकीपासून बािूला झाली. “तुम्िी माझे हमत्र 

आिात, आिात की नािी?” ती म्िणाली.  

 “आम्िी एकहनष्ठ आिोत!” हव्िक्र्िने उत्ति कदले.  

 “आम्िी प्रेमयुक्त आदि कितो तुझा!” बेनी ओिडला.  

 “आम्िी िीवसुद्धा दऊे तुझ्यासाठी!” कािीिी झालां तिी आपलां मिण 

अर्ळ आि ेअसा हवचाि करून लुगुई पुढे बोलला. 

 “मग मी तुम्िाला वाचवीन.” ती मुलगी म्िणाली.  



 “कसे?” त्या हतघाांनी एकाच आवािात हवचािले. 

 “पेर्ाऱ्यात पित िा.” ती म्िणाली.  

 “मग मी झाकण बांद किीन िेणेकरून ते तुम्िाला िोधण्यात असमथट 

ठितील.”  

 ते भाांबावून आहण डळमळीत अवस्थेत खोलीत सवटत्र पाहू लागले, पण 

ती उद्गािली, “तुम्िाला पर्कन किायला िवे! ते लवकिच तुम्िाला पकडायला येथे 

येतील.”  

 नांति लुगुईने पेर्ाऱ्यात पर्कन उसळी मािली आहण तळाला सपार् 

िोऊन पडला. त्याच्या नांति बेनी त्यावि धडपडला आहण त्याने स्वतेःला मागच्या 

बािूस कोंबून घेतले. त्याच्या मागे िाताना हव्िक्र्िने हतच्याकडे िात करून 

सफाईने हतच्या िाताचे चुांबन घेतले. मग माथाट झाकण खाली दाबण्यासाठी 

पळाली, पण ती ते व्यवहस्थत दाबू िकत नव्िती.  

 “तुम्िाला खाली चेंगरून बसायलाच िवे.” ती त्याांना म्िणाली. 

 लुगुई कण्िला. “मी सवटतोपिी प्रयत्न किीत आि,े कुमािी” सवाटत 

विच्या बािूला असलेला हव्िक्र्ि म्िणाला. “पण ििी आम्िी पूवी िसे अगदी 

व्यवहस्थतपणे बसलो िोतो तसे नािी, िा पेर्ािा आमच्यासाठी कािीसा छोर्ा 

झालेला कदसतो.” 

 “अगदी बिोबि!” तळाला असलेल्या िाड्या माणसाचा िीण आवाि 

आला.  



  



 “मला ठाऊक आि ेकिाने िागा घेतली ते,” बेनी म्िणाला.  

 “काय?” हव्िक्र्िने सचतातुिपणे चौकिी केली. 

 “त्या पाईने!” बेनी पित उत्तिला.  

 “अगदी बिोबि!” तळातून अस्पष्ट बोल आले.  

 नांति माथाट त्या झाकणावि बसली आहण हतचां सवट विन हतने एकवरू्न 

ते खाली दाबले. हतला खूप आनांद झाला की कुलूप अडकले आहण हतने खाली उसळी 

मािली आहण सवट बळ एकवरू्न ककल्ली कफिहवली. 

 

 

 िी गोष्ट आपल्याला असे हिकहवते की जया हवर्यात आपला कािी 

सांबांध नािी, त्या गोष्टीत आपण नाक खुपसू नये. कािण माथाटने वॉल्र्ि काकाांचा 

ििस्यमय पेर्ािा उघडण्यापासून स्वतेःला आवि घातला असता ति त्या 

दिोडेखोिाांनी माळ्यावि चोरून आणलेल्या वस्तू हतला खाली आणण्याची गििच 

पडली नसती.  

 

 

     

  

  



काचेचा कुत्रा 

  

 

एकदा एक कुिल िादगुाि एका भवनातील सवाटत विच्या माळ्यावि 

िाित िोता आहण काळिीपूवटक आहण अध्ययनपूवटक अभ्यासात त्याचा वेळ 

घालवीत असे. त्याला खूपच ज्ञान िोते कािण त्याच्या पुढ्यात सवट प्रकािच्या िाद ू

किा किायच्या ह्ावि सवट पुस्तके िोती, आहण ह्ाखेिीि त्याने अनेक 

िादरू्ोण्याांचा िोध लावलेला िोता. 

 िा अद्भुत माणूस पूणटपणे आनांकदत िाहिला असता पण त्याच्या ह्ा 

अभ्यासात लोकाांकडून अडथळे हनमाटण व्िायचे िे त्याांच्या त्रासाबद्दल त्याचा सल्ला 

घ्यायला यायचे (जयाच्यामध्ये त्याला कािी रूची नसे) आहण बफट  हवकणािा, 

दधूवाला, पाव हवकणािा पोिगा, धोबी, िेंगदाणे हवकणािी बाई ि ेत्याचा दिवािा 

िोििोिात ठोठवायचे. त्याने त्या लोकाांिी कधीिी व्यविाि केला नव्िता, पण ते 

दििोि त्याच्या दिवािावि थाप मािायचे आहण त्याला त्याांच्या वस्तू ह्ा ककवा 

त्या हवकायचा प्रयत्न किायचे. िेव्िा तो त्याच्या पुस्तकात खूप गढलेला असायचा 

ककवा बुडबुडे येणाऱ्या भाांड्याकडे लि दते ििायचा तेव्िाच नेमकी त्याच्या 

दिवािावि थाप यायची आहण त्या आगांतुकाांना बाििे िाकलल्यावि त्याला त्याच्या 

हवचािाांची साखळी तुर्ल्याचे आहण त्याचे िसायन हबघडल्याचे लिात यायचे. 

 सितेिेवर्ी ह्ा अडथळ्याांचा त्याला सांताप आला आहण त्या लोकाांना 

दिू ठेवण्यासाठी त्याने त्याच्या दिवािािवळ एक कुत्रा ठेवण्याचे ठिहवले. कुत्रा 

कोठे हमळेल ि े त्याला ठाऊक नव्िते, पण त्याच्या घिािवळ काचेच्या वस्तू 

बनहवणािा एक गिीब माणूस िाित िोता जयाच्यािी त्याची थोडीिी ओळख िोती; 

म्िणून तो त्या माणसाच्या घिी गेला आहण त्याने त्याला हवचािले, 



  



“कुत्रा कोठे हमळेल का मला?”  

 “कोणत्या प्रकािचा कुत्रा?” त्या काचेच्या वस्तू बनहवणाऱ्या माणसाने 

हवचािले. 

 “एक कुत्रा, िो लोकाांवि भुांकेल आहण त्याांना बाििे िाकलून लावील. 

एक जयाला ठेवण्यात कािी त्रास िोणाि नािी आहण िो खाण्याहपण्याची अपेिा 

किणाि नािी. असा एक जयाच्या अांगावि हपसू नसतील आहण त्याला चाांगली सवय 

असून तो नीर्नेर्का असेल. एक जयाच्यािी मी बोलेन तेव्िा तो माझी आज्ञा 

पाळेल. थोडक्यात एक चाांगला कुत्रा.” तो िादगूाि म्िणाला. 

 “असा कुत्रा सापडणे कठीण आि,े” तो काचवाला म्िणाला. िो हनळ्या 

िांगाच्या काचेची जयात गुलाबी िांगाच्या काचेची फुले िोते ती फुलदाणी बनहवण्यात 

गकट  िोता. त्यात हििव्या काचेची पाने आहण हपवळ्या काचेची गुलाबाची फुलेसुद्धा 

िोती. 

 िादगूािाने त्याच्याकडे हवचािपूवटक पाहिले. “तुम्िी मला काचेचा कुत्रा 

का बनवून दऊे िकत नािी?” त्याने तत्िणी हवचािले. 

 “मी करू िकतो,” काचवाल्याने अहभप्राय कदला; “पण तो लोकाांवि 

भुांकणाि नािी, तुम्िाला ठाऊक आिेच.”  

 “ओ, ती व्यवस्था मी सििगत्या किीन.” तो म्िणाला. “िि मी 

काचेच्या कुत्र्याला भुांकायला लावू िकलो नािी ति मी अहतिय दबुळा िादगूाि 

असेन.”  



 “ठीक आि,े िि तुम्िी काचेचा कुत्रा वापरू िकाल ति तुम्िाला 

काचेचा कुत्रा बनवून दणे्यात मला आनांदच वारे्ल. फक्त माझ्या कामाच्या 

मोबदल्यात मला तुम्िी दाम कदला पाहििे.” 

 “हनहश्चतच,” िादगूाि सिमत झाला. “पण माझ्यािवळ ते खत्रुड द्रव्य 

नािी जयाला तुम्िी पैसा म्िणता. त्या बदल्यात तुम्िी माझ्याकडून माझ्या 

सामानातील कािी वस्तू घ्यायला िव्यात.”  

 त्या काचवाल्याने िणभि हवचाि केला. “जयाने माझा सांहधवात बिा 

िोऊ िकेल असे कािीतिी तुम्िी मला दऊे िकता का?” त्याने हवचािले.  

 “ओ, िोय. सििगत्या.”  

 “मग झाला ति सौदा. मी ताबडतोब कुत्रा बनहवण्याच्या तयािीला 

लागतो. कोणत्या िांगाची काच मी त्यासाठी वापरू?”  

 “गुलाबी िांग खूपच सुिेख आि,े” िादगूाि म्िणाला. “आहण तो 

कुत्र्यासाठी आकर्टक आि,े नािी का?”  

 “अगदीच,” त्या काचवाल्याने उत्ति कदले. “पण तो गुलाबीच असेल,” 

 म्िणून तो िादगूाि त्याच्या अभ्यासाकडे आहण काचवाला कुत्रा 

बनहवण्याच्या कामाला सुरूवात किण्यासाठी हनघून गेले.  

 दसुऱ्या कदविी सकाळी तो काखेत काचेचा कुत्रा घेऊन िादगूािाच्या 

खोलीत आला आहण त्याने तो काळिीपूवटक रे्बलावि ठेवला. तो सुांदि गुलाबी 

िांगाचा आहण कातलेल्या काचेचे- सुिेख आविण कदलेला िोता. आहण त्याच्या 



गळ्याभोवती हनळ्या िांगाची काचेची रिबीन गुांडाळलेली िोती. त्याच्या डोळ्यात 

काळ्या काचेचे रठपके िोते आहण अनेक लोक काचेचे डोळे घालतात व त्याांच्या 

डोळ्यात ििी बुद्धीमत्तेची चमक कदसते तिी त्याच्या डोळ्यात कदसत िोती.  

 त्या िादगूािाने स्वतेः त्या काचवाल्याचे कौिल्य बघून आनांद व्यक्त 

केला आहण तात्काळ त्याच्या िातात छोर्ीिी कुपी कदली. “ि ेतझुा सांहधवात बिा 

किेल,” तो म्िणाला. 

 “पण िी कुपी ति रिकामी आिे!” तो काचवाला नापसांती दिटहवत 

म्िणाला.  

 “ओ नािी, त्यात एक थेंब द्रव आि.े” िादगूािाने उत्ति कदले.  

 “िा एक थेंब माझा सांहधवात बिा किेल?” त्या काचवाल्याने आश्चयाटने 

चौकिी केली.  

 “अगदी हनेःसांियपणे. तो अद्भुत इलाि आि.े ह्ा कुपीत असलेला िा 

एक थेंब मानव िातीला ज्ञात असलेल्या कुठल्यािी व्याधीवि तात्काळ उपाय 

किील. ह्ा कािणाने ि े हविेर्तेः सांहधवातावि उत्तम आि.े पण त्याच्या 

सुिहिततेची सावधतेने चाांगली काळिी घे, कािण ह्ा िगातील अिा प्रकािचा िा 

एकमेव थेंब आि ेआहण त्याचे बनहवण्याचे िास्त्र मी हवसरून गेलेलो आि.े”  

 “आभािी आि े तुमचा,” तो काचवाला म्िणाला आहण त्याच्या घिी 

पितला. नांति त्या िादगूािाने त्या काचेच्या कुत्र्यावि अनेक मोहिनी मांत्र उच्चारून 

र्ाकले, जयानांति त्या छोट्या प्राण्याने त्याची िेपर्ी इकडून हतकडे िलहवली, नांति 

अथटपूणटतेने डावा डोळा हमचकावला आहण िेवर्ी तो भयांकि रितीने भुांकायला 

लागला- तुम्िी हवचािातच पडाल की िा आवाि गुलाबी काचेच्या कुत्र्यातून येत 



आि.े िादगूािाच्या मोहिनी हवदे्यचा तो प्रायेः हवस्मयकािक प्रकाि िोता, नािीति 

खहचतच तुम्िी स्वतेः ह्ा गोष्टी किा किाल ह्ामुळे तुम्िाला आश्चयट वार्णे 

अनपेहित असेल. 

 िादगूाि ििी हवस्मयचककत झाला नािी तिी त्याला आलेल्या त्याच्या 

ह्ा िादचू्या यिामुळे एखाद्या िाळेच्या हििकासािखा आनांद झाला. ताबडतोब 

त्याने त्या कुत्र्याला दािाच्या बाििे ठेवले िेणेकरून तेथे तो भुांकेल आहण कुणीिी 

दाि ठोठहवण्याचे धाडस किणाि नािी आहण म्िणून त्याच्या मालकाच्या अभ्यासात 

व्यत्यय येणाि नव्िता. 

 काचवाल्याने, त्याच्या घिी पोिोचल्यावि ठिहवले की िादगूािाने 

कदलेल्या थेंबाचा उपयोग त्याच वेळी लगेच पूणटतेः बिे िोण्यासाठी किायचा नािी. 

“माझा सांहधवात आि उत्तम आि,े” त्याने हवचाि केला. “आहण िोपयांत मी खूप 

आिािी पडत नािी तोपयांत ि ेऔर्ध िपून ठेवायचे ििाणपणाचे ठिेल. िेव्िा खूप 

गिि पडेल तेव्िा त्याचा मला खूपच उपयोग िोईल.” म्िणून त्याने ती कुपी त्याच्या 

कपार्ात ठेवली आहण तो काचेपासून अहधक गुलाब बनहवण्याच्या कामाला हनघून 

गेला. लवकिच त्याच्या मनात हवचाि आला की ते और्ध ठेवायलाच नको, म्िणून 

तो त्या िादगूािाकडे त्याहवर्यी हवचािायला हनघाला. पण िेव्िा तो 

दिवािािवळ पोिोचला तेव्िा तो काचेचा कुत्रा ह्ाच्यावि इतक्या भयानकतेने 

भुांकायला लागला की त्याला दिवािा ठोठावण्याचे धाडसच झाले नािी, आहण तो 

खूप घाईने त्याच्या स्वतेःच्या घिी पितला. खिोखि त्यानेच स्वतेः काळिीपूवटक 

आहण कौिल्याने बनहवलेल्या कुत्र्याकडून त्याचे असे ित्रुत्वाने स्वागत व्िावे म्िणून 

तो गिीब माणूस पूणटपणे अस्वस्थ झाला िोता. 

 दसुऱ्या कदविी सकाळी िेव्िा तो त्याचे वतटमानपत्र वाचत िोता तेव्िा 

त्याचे एका लेखाकडे लि गेले. त्यात असा वृत्ताांत िोता की, सुांदि कुमािी हमडास, 



िििातील सवाटत सुांदि श्रीमांत तरूणी खूप आिािी िोती आहण डॉक्र्िाांनी हतच्या 

िोगमुक्त िोण्याची आिा सोडून कदली िोती.   

 तो काचवाला ििी अहतिय दरिद्री िोता, तिी तो खूप कष्टाळू िोता 

आहण त्याचे भहवतव्यिी बेताचेच िोते तिी पण तो बुहद्धमान िोता. त्याला 

ताबडतोब त्याच्या पूवीच्या और्धाची आठवण झाली आहण त्याने ठिहवले की 

त्याचा स्वतेःचा आिाि दिू किण्याऐविी स्वतेःचा फायदा करून घ्यावा. त्याने 

स्वतेः खूप उत्तम कपडे घातले, केस सवचिले आहण कल्ले सवचिले, िात स्वच्छ धुतले 

आहण र्ाय घातला. बुर्ाांना पॉहलि केले आहण िॅकेर्च्या खालील कपडा स्वच्छ 

केला आहण िादईू और्धाची कुपी त्याच्या हखिात ठेवली. नांति त्याने त्याच्या 

दिवािाला कुलूप लावले आहण तो खाली गेला आहण िस्त्याांमधून चालत तो खूप 

मोठ्या इमाितीत गेला आहण िेथे अहतिय श्रीमांत कुमािी हमडास िाित िोती तेथे 

गेला.  

 वाकनीसाने दिवािा उघडला आहण म्िणाला, “साबण नको, पुस्तके 

नको, भािीपाला नको, डोक्याला लावायचे तेल नको, बेककग पावडि नको. 

आमच्या तरूण बाईसािबे मिायला रे्कल्या आिते आहण आम्िाला अांत्यहवधीचे सवट 

सामान पुिहवले गेले आि.े”  

 आपल्याला फेिीवाला समिले गेल्याने काचवाल्याला खूप वाईर् 

वार्ले. “माझ्या हमत्रा,” त्याने गवाटने सुरूवात केली; पिांतु वाकनीसाने त्याला 

मध्येच थाांबवीत म्िर्ले, “थडग्याविचा दगडिी नको, कौरु्ांहबक स्मिानभूमी आि.े 

थडगे पण बाांधले गेले आि.े”  

 “िि तुम्िी मला बोलायची पिवानगी कदली ति स्मिानभूमीची 

कािीिी गिि लागणाि नािी,” काचवाला म्िणाला. 



 “डॉक्र्ि नको मिािय, डॉ.नी आमच्या तरूण बाईसािबेाांची आिा 

सोडली आहण हतने डॉ.ची.” त्या वाकनीसाने बोलणे िाांतपणे चालू ठेवले.  

 “मी डॉक्र्ि नािी,” त्या काचवाल्याने प्रत्युत्ति कदले.  

 “दसुिे कािी नािी, पण िी तुमची फेिी किासाठी?”  

 “तुमच्या तरूण बाईसािबे िादचू्या हमश्रणाने बऱ्या व्िाव्यात म्िणून 

मी मदतीसाठी आलो आि.े”  

 “आत या कृपया, आहण िॉलमध्ये बसा. मी कामवाल्या बाईिी 

बोलतो.” तो वाकनीस अहधक नम्रतेने म्िणाला. म्िणून तो काचवाला 

घिकामवाल्या बाईिी बोलला आहण घिकामवाल्या बाईने उपस्थापकाकडे त्या 

गोष्टीचा उल्लेख केला. उपस्थापकाने प्रमुख आचाऱ्याकडून सल्ला घेतला, प्रमुख 

आचाऱ्याने बाईसािबेाांच्या मोलकिणीच्या िाताचे चुांबन घेतले आहण त्या अनोळखी 

व्यक्तीला भेर्ायला पाठहवले. अिा रितीने ििी ती मृत्यूपांथाला लागली िोती तिी 

असे हिष्टाचािासि वैभविाली कुां पण तेथे िोते. िेव्िा त्या बाईसािबेाांच्या 

मोलकिणीने त्या काचवाल्याकडून ऐकले की त्याच्यािवळ असे और्ध आि ेकी ते 

हतच्या मालककणीला बिे किील तेव्िा ती म्िणाली, “मला आनांद झाला, या तुम्िी.”  

 “पण,” तो म्िणाला, “िि मी तुझ्या मालककणीला पूवटवत व्याधीिहित 

केले ति हतला माझ्यािी लग्न किावे लागेल.”  

 “मी तिी पृच्छा किीन, आहण बघते त्या िािी आिते की नािी.” 

मोलकिणीने उत्ति कदले आहण ती ताबडतोब कुमािी हमडासचा हवचाि घेण्यासाठी 

गेली.  



 त्या तरूणीने िणभििी काचकुच केली नािी. “मरून िाण्यापेिा मी 

कुठल्यािी ििठािी लग्न किीन!” ती ओिडली. “आणा त्याला ताबडतोब येथे!”  

 तसा तो काचवाला आला, त्याने थोड्यािा पाण्यात तो िादूचा थेंब 

ओतला, तो रूग्णाला कदला आहण दसुऱ्याच हमहनर्ाला कुमािी हमडास ििी ती 

पूवाटयुष्यात िोती तिी झाली. 

 “बाई गां!” ती उद्गािली. “आि िात्री किर्सटच्या समािांभात माझा 

वाङहनश्चय आि.े माझे मोत्याच्या िांगाचे िेिमी वस्त्र आण मेिी, आहण मी 

अांघोळीला आहण केस सवचिायला सुरूवात किीन लगेच. आहण अांत्यहवधीच्या 

फुलाांसाठी आहण तुझ्या िोकद्योतक अांगिख्याला कदलेली ऑडटि िद्द किण्याचे हवसरू 

नको.”  

 “पण, कुमािी हमडास!” हतच्या बािूला उभ्या असलेल्या काचवाल्यान े

कडक हविोध किीत म्िर्ले, “िि मी तुम्िाला बिे केले ति तुम्िी माझ्यािी लग्न 

किाल असे तुम्िी मला वचन कदले िोते.”  

 “मला ठाऊक आि,े” ती तरूणी म्िणाली. “पण आपल्या परिवािात 

योग्य अिवालात िािीि हनवेदन किण्यासाठी आहण आपल्या लग्नपहत्रका 

छापण्यासाठी वेळ िवा. उद्यापयांत थाांबा आहण आपण त्यावि बोलू.”  

 तो काचवाला हतला नविा म्िणून पसांत पडेल अिी छाप हतच्यावि 

पडली नािी, आहण कािी काळापुिते तिी त्याच्यापासून सुर्का करून घेण्याची 

सबब िोधण्यात हतला समाधान वार्ले. आहण हतला किर्सटचा स्वागत समािांभ 

चुकवायचा नव्िता. 



 त्याचवेळी तो माणूस मोठ्या आनांदाने घिी गेला, कािण त्याची युक्ती 

सफल झाली िोती. आहण आता तो एका श्रीमांत पत्नीिी हववाि किणाि िोता िी 

त्याला ह्ापुढे कायमचे ऐर् आिामात ठेवणाि िोती. 

 पहिली गोष्ट त्याने कोणती केली असेल ति काच बनहवण्याच्या सवट 

सामानाचे तुकडे तुकडे करून त्याांना फेकून दणेे. नांति तो बसला आहण त्याच्या 

बायकोचा पैसा कसा खचट किायचा ह्ाची आकडेमोड करू लागला. 

 पुढच्याच कदविी त्याने कुमािी हमडासला रे्लीफोन केला, िी कादांबिी 

वाचत िोती आहण मोठ्या आनांदाने चॉकलेट्स आहण मलई खात िोती. िणू कािी 

आयुष्यात ती कधीिी आिािी पडली नव्िती. 

 “ते िादईू हमश्रण तुम्िाला कोठून हमळाले जयाच्याने मी बिी झाले?” 

हतने हवचािले.  

 “एका हवद्वान िादगूािाकडून,” तो म्िणाला, आहण नांति हतची 

उत्सुकता अहधक वाढावी, म्िणून त्याने त्या िादगूािासाठी काचेचा कुत्रा कसा 

बनवून कदला आहण त्याला त्रास दणेाऱ्याांपासून त्याांना दिू ठेवण्यासाठी तो कसा भुांकू 

लागला ि ेसाांहगतले.  

 “ककती भन्नार्!” ती म्िणाली. “भुांकू िकेल अिा काचेच्या कुत्र्याची मी 

नेिमीच इच्छा केली िोती.” 

 “पण ह्ा िगात तो फक्त एकमेव आि,े” त्याने उत्ति कदले. “आहण तो 

त्या िादगूािाच्या मालकीचा आि.े”  

 “तुम्िी तो माझ्यासाठी हवकत घ्यायलाच िवा,” त्या बाईसािबे 

म्िणाल्या.  



 “त्या िादगूािाला पैिाांची कफकीि नािी.” तो काचवाला उत्तिला. 

 “मग तो तुम्िी माझ्यासाठी चोरून आणायला िवा,” हतने प्रत्युत्ति 

कदले. “तो भुांकणािा कुत्रा िोपयांत मला हमळत नािी तोपयांत एकिी कदवस मी खूर् 

िाहू िकत नािी.”  

 तो काचवाला खूप हखन्न झाला, पण म्िणाला, बघूया त्याला काय करू 

िकता येईल ते. कािण माणूस िा त्याच्या पत्नीला नेिमी खूर् ठेवण्याचा प्रयत्न 

किीत असतो आहण कुमािी हमडासने त्याला आठवड्याच्या आत हववाि किण्याचे 

वचन कदले िोते.  

 त्याच्या घिी िाताना त्याने िस्त्यात एक पोते हवकत घेतले. आहण 

िेव्िा तो िादगूािाच्या दािावरून गेला आहण तो गुलाबी कुत्रा त्याच्यावि भुांकू 

लागला तेव्िा त्याने ते पोते त्याच्यावि फेकले, पोत्याचे तोंड दोिीच्या तुकड्याने 

बाांधले आहण त्याच्या घिी घेऊन गेला. 

 दसुऱ्या कदविी त्याने ते पोते हनिोप्या मुलाबिोबि सकदच्छेसि कुमािी 

हमडासकडे पाठहवले. हतच्या मोठ्या तीव्र इच्छेनुसाि त्याने हतच्यासाठी चोरून 

आणलेल्या कुत्र्याबदद्ल हतची कृतज्ञता त्याला हमळेल असे वारू्न त्याने हतला 

वैयहक्तक भेर्ण्यासाठी बोलाहवले.  

 पण िेव्िा तो दिवािािवळ आला तेव्िा वाकनीसाने दिवािा 

उघडला आहण काय आश्चयट, त्याने पाहिले की त्या काचेच्या कुत्र्याने बाििे झेप 

घेतली आहण बेफामपणे त्याच्यावि भुांकायला सुरूवात केली.  

 “तुमच्या कुत्र्याला आविा!” तो भीतीने ओिडला.  



 “मी आवरू िकत नािी, मिािय,” वाकनीस उत्तिला. “िेव्िा तुम्िी 

येथे भेर्ायला याल तेव्िा तुमच्यावि भुांकण्यासाठी माझ्या तरूण बाईसािबेाांनी 

कुत्र्याला हुकूम सोडला आि.े तुम्िी स्वतेःची काळिी घेणे उत्तम, मिािय.” तो पुढे 

म्िणाला. “कािण िि तुम्िाला तो चावला ति तुम्िाला काच-भयगांड िोऊ िकतो!”  

 ह्ामुळे तो हबचािा काचवाला इतका घाबिला की तो घाईने तेथून 

हनघून गेला. पण तो और्धाच्या दकुानािवळ थाांबला आहण त्याने कुत्र्याकडून 

चावून न घेता कुमािी हमडासिी रे्हलफोनवि बोलण्यासाठी त्याच्यािवळचे 

अखेिचे दिा सेंर्चे नाणे र्ाकले. “पेल्फ ६७४२ िा नांबि लावा!” त्याने िाक मािली. 

 “िलॅो! काय आि?े” हतकडून तो म्िणाला.  

 “मला कुमािी हमडासिी बोलायचे आि.े” काचवाला म्िणाला. 

 तात्काळ एक गोड आवाि आला. “मी कुमािी हमडास बोलतेय. काय 

आि?े”  

 “माझ्यावि तो काचेचा कुत्रा सोडून तू इतक्या कू्रिपणे मला वागणूक 

का कदलीस?” त्या गिीब हबचाऱ्या माणसाने हवचािले.  

 “ठीक आि.े खिां साांगायचां म्िणिे,” त्या बाईसािबे म्िणाल्या. “मला 

तुमचे कपडे आवडत नािीत. तुमचे गाल हनस्तेि आहण घळघळीत आिते, तुमचे 

केस खिबिीत आहण लाांब आिते, तुमचे डोळे बािीक आहण लाल आिते, तुमचे िात 

मोठे आहण खडबडीत आिते आहण तुम्िी फें गडे आिात.”  



 “पण मी माझ्या या व्यहक्तमत्त्वाबाबत कािीिी करू िकत नािी!” 

काचवाल्याने बािू माांडली, “आहण तुम्िी खिोखि माझ्यािी लग्न किायचे वचन 

कदले िोते.”  

 “िि तुम्िी कदसायला उत्तम असता ति मी माझे वचन पाळले असते,” 

हतने त्याला दोर् दते म्िर्ले. “पण ह्ा परिहस्थतीत तुम्िी माझे योग्य िोडीदाि 

नव्िते, आहण िि माझ्या िवेलीपासून तुम्िी लाांब िाहिला नािीत ति मी माझा 

काचेचा कुत्रा तुमच्या अांगावि सोडेन!” नांति हतने फोन ठेवला आहण ह्ापेिा अहधक 

बोलण्यासािखे हतच्यािवळ कािीिी नव्िते.  

 तो ददुवैी काचवाला हवदीणट अांतेःकिणाने आहण हनिािेने घिी गेला 

आहण पलांगाच्या खाांबाला दोि बाांधून फािी घ्यायला लागला.  

 कुणीतिी दिवािा ठोठावला, आहण तो उघडल्यावि त्याने िादगूािाला 

पाहिले. “माझा कुत्रा मी ििवला,” त्याने िािीि केले.  

 “खिोखि ििवला तुम्िी तो?” तो काचवाला दोिाला गाठ बाांधीत 

उत्तिला.  

 “िोय, कुणीतिी चोिला त्याला.” 

 “खूप वाईर् झाले ते,” काचवाला ठामपणे बेपवाटईने उत्तिला.  

 “तुम्िी माझ्यासाठी दसुिा बनवून द्यायला िवा,” तो िादगूाि म्िणाला.  

 “पण मला ते िक्य नािी, मी काच बनहवण्याचे सवट साहित्य फेकून 

कदलेले आि.े”  



 “मग मी आता काय करू?” िादगूािाने हवचािले.  

 “ठाऊक नािी मला, त्या कुत्र्याबद्दल मला िोपयांत तुम्िी बिीस दते 

नािीत.” 

 “पण माझ्यािवळ पैसे नािीत,” िादगूाि म्िणाला. 

 “िादईु हमश्रणापैकी कािीतिी द्या मला मग,” तो दोिीचा फास बनवून 

डोक्यात घालण्याच्या तयािीत िोता त्या काचवाल्याने सुचहवले. 

 “फक्त एकच गोष्ट मी िाखून ठेवू िकलो,” िादगूािाने हवचािपूवटक 

उत्ति कदले, “ती आि ेसौंदयट भुकर्ी.”  

 “काय?” काचवाला दोि फेकून ओिडला, “तुमच्यािवळ खिोखि अिी 

वस्तू आि ेका?”  

 “िोय, अगदी बिोबि, िो कोणी ती भुकर्ी घेईल तो िगातील सवाटत 

सुांदि व्यक्ती िोणािच.” 

 “िि तुम्िी ते बिीस म्िणून मला द्याल ति,” तो काचवाला उत्कां ठेने 

म्िणाला, “मी तुमचा कुत्रा िोधून आणेन, कािण सवाटत िास्त माझी तीव्र इच्छा 

असेल ति ती िी की सुांदि िोणे.”  

 “पण मी तुम्िाला एक इिािा दतेो की िे सौंदयट फक्त विविचे असेल.” 

िादगूाि म्िणाला. 

  



  



“ते अगदी बिोबि आि,े” तो काचवाला िर्ाटने उत्तिला. “िेव्िा माझी 

त्वचा िाईल तेव्िा मी सुांदि असण्याची सचता किणाि नािी.”  

 “मग साांगा मला कोठे सापडेल माझा कुत्रा आहण तुम्िाला ती भुकर्ी 

हमळेल.” िादगूािाने वचन कदले.  

 तसा तो काचवाला बाििे गेला आहण िवळपास िोधण्याचे ढोंग करून 

पितला आहण म्िणाला, “मला तुमच्या कुत्र्याचा िोध लागला. तुम्िाला तो कुमािी 

हमडासच्या िवेलीत सापडेल.”  

 तो िादगूाि ते खिे िोते की नािी िे पडताळण्यासाठी तेथे गेला आहण 

खिोखि तो कुत्रा बाििे धावत येऊन त्यावि भुांकू लागला. नांति िादगूािाने त्याचे 

िात पसिले आहण िादचू्या मांत्राचा उच्चाि केला जयामुळे कुत्रा गाढ झोपी गेला, 

तेव्िा त्याने त्याला उचलले आहण भवनाच्या उांच माळ्यावि असलेल्या त्याच्या घिी 

त्याला नेल.े  

 त्यानांति त्याने ती सौंदयट भुकर्ी बिीस म्िणून काचवाल्याला 

दणे्यासाठी आणली आहण त्या माणसाने ती पर्कन हगळांकृत केली आहण तो 

िगातील सवाटत सुांदि माणूस बनला.  

 नांति तो कुमािी हमडासकडे गेला आहण हतला भेर्ायला बोलाहवले. 

त्यावेळी त्याच्यावि भुांकण्यासाठी कुत्रा नव्िता आहण िेव्िा त्या तरूण 

बाईसािबेाांनी त्याला पाहिले तेव्िा लगेचच ती त्याच्या सौंदयाटला मोहून त्याच्या 

प्रेमात पडली.  

 “िि तुम्िी सिदाि ककवा िािकुमाि असते ति,” हतने हनेःश्वास सोडला. 

“ति मी स्वखुर्ीने तुमच्यािी लग्न केले असते.”  



 “पण मी िािकुमाि आि,े” त्यान े उत्ति कदले. “काचेचा कुत्रा 

बनहवणाऱ्याांचा िािकुमाि.”  

 “ओि!” ती म्िणाली. “मग िि तुम्िी भत्ता म्िणून प्रत्येक िप्त्याला चाि 

डॉलसट स्वीकािले ति मी लग्नपहत्रका छापून तयाि किण्यासाठी हुकूम सोडीन.”  

 त्या माणसाने काचकुच केली, पण िेव्िा त्याच्या पलांगाच्या खाांबावि 

लर्कत असलेल्या फासाच्या दोिीहवर्यी हवचाि केला तेव्िा त्याने त्या अर्ीला 

सांमती कदली.  

 म्िणून त्याांनी हववाि केला, आहण नवऱ्या मुलीला हतच्या नवऱ्याच्या 

सौंदयाटबद्दल असूया वारू्न हतने हतच्या नवऱ्याचे हिणे कुत्र्याचे हिणे करून र्ाकले. 

म्िणून त्याने किाटत बुडण्याची योिना केली आहण बदल्यात हतला ददुवैी बनवून 

र्ाकले.  

 काचेच्या कुत्र्याहवर्यी म्िणायचे ति, िादगूािाने त्याच्या भुांकण्याचा 

उपयोग करून घेतला आहण त्याला दािाबाििे ठेवले. मला असे वार्ते की तो 

अिूनिी तेथेच आिे. मला अिूनिी वाईर् वार्ते कािण मला ह्ा गोष्टीच्या 

तात्पयाटबद्दल त्या िादगूािाचा हवचाि घ्यावा.  

  



क्वाऊकच्या िाणीसािबे 

  

 

एकदा काय झाले, एक िािा मृत्यू पावला, िसे इति िािे मृत्यू पावतात, 

इति मत्यट प्राणीमात्राांप्रमाणे तेिी श्वासाच्या अल्पतेला पात्र असतात. 

 िािाने ऐहिक िीवनाचा त्याग केला, कािण तो ददुवैी उधळ्या 

पद्धतीने िगला िोता, आहण त्याच्या प्रिेला अत्यल्प सोयींव्यहतरिक्त त्याने कािीच 

िाखून ठेवले नव्िते. त्याचे वडील त्याच्यासाठी हवपुल प्रमाणात हवत्त आहण 

महणित्नाांसि भिलेला खहिना सोडून गेले िोते. पण नुकत्याच मृत झालेल्या त्या 

मूखट िािाने बेबांदपणे गलथान आयुष्य घालवीत पै न् पै उधळून र्ाकली िोती. नांति 

त्याने प्रिेवि ती कां गाल िोईपयांत कि लादला, आहण ती सांपत्तीसुद्धा त्याच्या 

उधळ्या िािणीमानाने नािीिी झाली. पुढे त्याने लगोलग भव्य िािवाड्यातील 

उत्तम फर्ननचि हवकले, सोन्याचाांदीची िेवणाची तारे् आहण ककडूक हमडूक सुद्धा, 

सवट ककमती आहण भिििी गाहलचे आहण इति सामग्रीसि त्याच्या िािघिाण्याचे 

मोठे कपार्सुद्धा, त्याचे िीणट कपडे झाकण्यासाठी मळकर्लेला, कसि लागलेला मृद ू

लवाचा पोर्ाख फक्त हिल्लक िाहिला िोता. आहण त्याने अहधकति बेबांद िगण्यात 

पैसे उधळून र्ाकले. बेबांदपणे िगण्याचे माझ्याकडे स्पष्टीकिण मागू नका, मला फक्त 

एका वदांतेतून ठाऊक आि ेकी पैिाांपासून सुर्का करून घेण्याचा तो सवटश्रेष्ठ मागट 

आि.े आहण तो त्या उधळपट्टी किणाऱ्या िािाला सापडला िोता.  

 आता त्याने िािमुकुर्ातील अत्युत्तम महणित्न आहण िािदांडाविील 

गोळा काढून हवकला आहण सवट पैसे उधळून र्ाकले, बेबांद िीवनात खहचतच. पण 

आता िेवर्ी त्याच्या िवळची सांपत्ती सांपली िोती. तो आता त्याचा िािमुकूर् पण 

हवकू िकत नव्िता कािण िािाहिवाय तो घालायचा कुणालाच अहधकाि नव्िता,  



  



ना तो िािघिाण्याचा िािवाडा हवकू िकत िोता कािण फक्त िािालाच 

तेथे हनवास किण्याचा अहधकाि िोता.  

 म्िणून त्याला स्वतेःला वाईर् दिा झालेला रिकामा िािवाडा आठळून 

आला. आता त्यात फक्त हिसवाचा लाकडी मांचक िोता जयावि तो झोपायचा आहण 

एक स्रू्ल िोते जयावि बसून तो त्याचे बूर् आहण कसि लागलेले िीणट कपडे 

काढायचा.  

 अिा रितीने तो ह्ा अवस्थेला पोिोचला की कधीमधी तो िमॅ सँडहवच 

हवकत घेण्यासाठी त्याच्या मुख्य वककलाकडून दिा सेंर् घ्यायचा आहण त्या मुख्य 

वककलािवळ खूप कािी दिा सेंर् नसायचे. तो िािाला मूखटपणे सल्ला द्यायचा 

आहण त्याच्या बिोबि स्वतेःच्या भहवतव्याचािी नाि करून घेतला.  

 म्िणून िगण्यासािखे कािीिी न उिल्याने, हखळहखळे झालेले िाजय, 

कसि लागलेले घोळ आहण महणित्न काढून घेतलेला िािमुकूर् आहण दिा वर्ाांचा 

मुलगा वािस म्िणून सोडून अचानक मृत्यू पावला. 

 त्या मुलाचा कुणीिी िवेा किीत नसे, जयाने तो िािा िोईपयांत आपण 

िािे आिोत असा क्वहचतच हवचाि केला िोता. नांति तो एक मित्त्वाची मिान 

व्यक्ती म्िणून ओळखला िाऊ लागला, आहण िाजयाचे िािकािणी आहण खूर्मस्किे 

ह्ाांना मुख्य वककलाने पुढे करून त्याच्यासाठी काय केले िाऊ िकते ि े

ठिहवण्यासाठी एक बैठक बोलाहवली. 

 त्या लोकाांनी त्याचां गलथान िीवन िगण्यात मदत केलेली िोती, 

आहण आता त्याांची सवट सांपत्ती सांपली िोती आहण ते आता दरिद्री झाले िोते, आहण 

ते इतके गर्नवष्ठ िोते की ते कामिी किीत नसत. म्िणून त्याांनी त्या छोट्या िािाच्या 

खहिन्यात अहधक सांपत्ती यावी म्िणून एक योिना आखण्याचा प्रयत्न केला िी 

त्याांना सुर्सुर्ीत वार्ली.  



 बैठक सांपल्यावि मुख्य वकील त्या बालिािाकडे आला िो आवािात 

भोविा खेळत िोता त्याला म्िणाला, “मिािाि आम्िी िाजयाचे पूवीचे सामर्थयट 

आहण भव्यता पुनस्थाटहपत किण्याचा हवचाि केलेला आि.े”  

 “ठीक आि.े” मिािािाांनी हनष्काळिीपणे उत्ति कदले. “कसां किणाि 

ते?”  

 “तुमचा हववाि एखाद्या धनाढ्य बाईसािबेाांिी लावून दऊेन.” 

वककलाने उत्ति कदले.  

 “माझा हववाि किणाि!” िािा ओिडला. “का, मी फक्त दिा वर्ाांचा 

आि!े”  

 “मला ठाऊक आि,े त्याबद्दल कदलहगिी व्यक्त कितो. पण मिािाि मोठे 

िोतीलच, आहण िाजयाचा कायटभाि अिी मागणी कितो की तुम्िी हववाि किायला 

िवा.”  

 “मी आईिी हववाि करू िकतो का, त्याऐविी?” तो गिीब हबचािा 

लिान िािा म्िणाला जयाची आई तो लिान असतानाच वािली िोती.  

 “अहिबात नािी,” वककलाने ठामपणे म्िर्ले. “आईिी लग्न किणे 

बेकायदिेीि िोईल, पत्नीिी लग्न किणे योग्य आहण उहचत आि.े”  

 “तुम्िी स्वतेःच हतच्यािी लग्न करू िकत नािी का?” मिािािाांनी 

वककलाच्या पायाच्या बोर्ाकडे भोवऱ्याचा नेम धिला आहण त्यापासून 

वाचण्यासाठी वकील किी उडी माितो ि ेबघत आहण िसत चौकिी केली. 



 “मला स्पष्टीकिण करू द्या,” तो म्िणाला. “ह्ा िगात तुमच्याकडे एक 

पै सुद्धा नािी, पण तुमच्याकडे िाजय आि.े तेथे अिा ककतीतिी हस्त्रया आिते की त्या 

त्याांच्या सांपत्तीच्या बदल्यात िािमुकूर् घ्यायला आनांदाने तयाि िोतील. ििी िािा 

लिान मुलगा असला तिी. म्िणून आम्िी अिी िाहििात किायचे ठिहवले आि ेकी 

िी कुणी सवाटत िास्त ककमत दईेल ती क्वाऊकची सम्राज्ञी िोईल.”  

 “िि कोणत्यािी प्रकािे मला लग्न किणे भाग असेल ति,” िािा िणभि 

हवचाि केल्यानांति म्िणाला, “मी िस्त्रकािाच्या मुलीिी हनयानािी लग्न किीन.” 

“ती खूप गिीब आि,े” वककलाने उत्ति कदले. 

 “हतचे दात मोत्याचे आिते, हतचे डोळे िाांभळ्या िांगाचे मौल्यवान 

काचमणी आिते आहण हतचे केस सोन्याचे आिते,” छोट्या िािाने ठामपणे 

प्रहतज्ञापूवटक म्िर्ले. 

 “खिे आि ेमिािाि, पण हवचाि किा की तुमच्या पत्नीच्या सांपत्तीचा 

वापि केला गेला पाहििे. तुम्िी िि हतचे मोत्याचे दात उपर्ले, हतचे िाांभळ्या 

िांगाचे मौल्यवान काचमण्याचे डोळे उपरू्न काढले आहण हतच्या सोनेिी डोक्याची 

ििामत केली ति हनयाना किी कदसेल?”  

 मुलाला भीतीने कापिे भिले. “किा तुम्िाला काय किायचे ते,” तो 

हनिािेने म्िणाला. “फक्त त्या बाईसािबे िक्यतो सुांदि, नािूक आहण खेळकि 

असायला िव्यात.”  

 “आम्िी आमच्या पिीने सवोत्तम प्रयत्न करू,” मुख्य वकील उत्तिादाखल 

म्िणाला, आहण िेिािच्या िाजयात सगळीकडे त्या मुलासाठी क्वाऊकच्या 



िािासाठी पत्नी िवी म्िणून िाहििात दणे्याकरिता हनघून गेला. त्या लिान 

िािािी लग्न किण्याचा िक्क हमळवण्यासाठी िक्यतो िास्त मोठी िक्कम िािाला 

हमळावी म्िणून त्याला हललावात ठेवण्यात आले. म्िणून ठिलेल्या कदविी हबलकन्, 

मूलग्रेहव्िया, िुनकूम आहण अहधकाहधक दिूविच्या आिूबािूच्या सवट िाजयाांमधून 

येऊन िािवाड्यात बायका िमा झाल्या. 

 मुख्य वकील सकाळी लवकि िािवाड्यात आला आहण त्याने िािाचे 

तोंड धुवून केस सवचिले, आहण नांति िािमुकुर्ात िुनी वतटमानपत्रे कोंबून 

मिािािाांच्या डोक्यात व्यवहस्थत बसेल असा लिान केला. तो िािमुकूर् म्लान 

कदसत िोता, त्यावि लिानमोठी हछद्र ेिोती, जयात एकेकाळी महणित्ने िडहवलेली 

िोती, आहण आिूबािूने तो िोपयांत पूणटपणे हवस्कर्लेला आहण काळवांडलेला िोत 

नािी तोपयांत ठेचला गेलेला िोता. तिीिी तो वकील म्िणाला की तो िािाचा मुकूर् 

िोता आहण तो ह्ा हललावाच्या गांभीि प्रसांगी घालावा ि ेयोग्य िोते.  

 सवट मुलाांसािखे, ककवा दरिद्रीनािायण, मिािािाांचे पोर्ाखाचे कापड 

फार्लेले व मळकर् िोते, तो कसाबसा सादि किण्यािोगा िोता; आहण दसुिा नवा 

घेण्यासाठी त्याांच्यािवळ पैसे नव्िते. म्िणून वककलाने िािाच्या अांगाभोवती 

लोकिीचे कापड गुांडाळले आहण प्रेिकाांच्या रिकाम्या किेत मध्यभागी स्रू्लावि 

त्याला बसहवले.  

 आहण त्याच्या सभोवती सवट िािाच्या दिबािातील लोक आहण 

िािाचे िािकािणी, खुर्मस्किे आहण िे आळिी आहण िीवनासाठीिी काम न 

किणािे आळिी आहण गर्नवष्ठ लोकाांचािी त्यात समावेि िोता. खूप िोते ते, तुम्िी 

खात्री असू द्या. त्याांनी भव्य दखेावा केला िोता.  

 नांति प्रेिागािाचे दिवािे उघडले गेले आहण धनाढ्य हस्त्रया जयाांना 

क्वाऊकची िाणी बनण्याची मित्वाकाांिा िोती त्या घोळक्याांनी आत आल्या. िािाने 

त्याांच्याकडे खूप उहद्वग्नतेने बहघतले, आहण ठिहवले की त्या प्रत्येकिणी त्याची आिी 



िोण्याच्या लायकीच्या वयोवृद्धा िोत्या, आहण िािाच्या मक्याच्या िेताविील 

कावळ्याांना हभवहवण्यासाठीच्या बुिगावण्याएवढ्या कुरुप िोत्या. जयानांति 

त्याांच्यामध्ये त्याला कािीिी वेधकता वार्ली नािी.  

 पण त्या धनाढ्य हस्त्रयाांनी स्रू्लावि पाय मुडपून बसलेल्या त्या छोट्या 

िािाकडे कधीच पाहिले नािी. त्या ताबडतोब मुख्य वककलाभोवती गोळा झाल्या 

जयाने हललाव किण्याची भूहमका घेतली िोती.  

 “क्वाऊकच्या िाणीच्या मुकूर्ासाठी मला ककती दऊे किाल?” मोठ्या 

आवािात वककलाने हवचािले.  

 “कोठे आि े तो िािमुकूर्?” बर्बर्ीत पोर्ाख केलेल्या त्या धाांदिर् 

म्िातािीने हवचािले हिने नुकतेच हतच्या नवव्या नवऱ्याला थडग्यात पुिले िोते 

आहण त्यामुळे हतच्यािवळ ककतीतिी दिलि डॉलसट िोते.  

 “आता ह्ावेळी तो िािमुकूर् येथे नािी,” मुख्य वककलाने स्पष्टीकिण 

कदले. “पण िो कुणी सवाटत िास्त ककमत साांगेल त्यालाच तो डोक्यावि घालायचा 

िक्क हमळेल, आहण नांति ती तो हवकत घेऊ िकेल.” 

 “ओ,” ती धाांदिर् म्िातािी म्िणाली, “असां आि े ति.” नांति ती पुढे 

म्िणाली, “मी चौदा डॉलसट ककमत लावीन.” 

 “चौदा ििाि डॉलसट! ” तापर् कदसणािी बाई ओिडली िी कार्कुळी 

आहण उांच िोती, आहण हिच्या पूणट त्वचेवि सुिकुत्या िोत्या.- ‘थांडीमुळे कोिड्या 

झालेल्या सफिचांदासािखी.’ िािाने हवचाि केला. 

  



  



बोली प्रचांड प्रमाणात डोंगिासािखी वाढली आहण लिावधी रूपयात 

िक्कम वाढल्याने दारिद्र्याने हपडलेले िािदिबाऱ्याांचे चेििे उिळले.  

 “अखेिीस तो खूप सुिेख निीब काढील,” त्याांच्यापैकी एक साथीदाि 

दसुऱ्यािी कुिबुिला; “आहण मग त्याला ते खचट किण्यासाठी मदत किण्यात 

आपल्याला आनांदच िोईल.”  

 िािाला मोठी सचता वारू् लागली. 

 दयाळू ककवा सौिादट अांतेःकिणाच्या सवट हस्त्रयाांनी पैिाच्या 

कमतितेमुळे हललावाची बोली थाांबवली, आहण सुिकुत्या असलेल्या कृि म्िाताऱ्या 

पुिांध्रीने तो िािमुकूर् आहण नविा मुलगा कुठल्यािी ककमतीवि हमळवण्याचे 

हनहश्चत केले. ती िख्खड म्िातािी िेवर्ी इतकी चेकाळली की हतच्या डोक्यावरून 

हतचा केसाांचा र्ोप खाली पडला आहण हतचे नकली दात बािेि हनसर्ले; जयामुळे 

छोर्ा िािा खूप भेदरून गेला, पण तिीिी हतने हतचा िकेा सोडला नािी. 

 िेवर्ी मुख्य वककलाने ओिडून हललाव सांपल्याचे िािीि केले. 

 “मेिी ऍन ब्रॉडहिन्स्काय डी ला पोिकुस ह्ाांना एकोणचाळीस लाख 

सिािे चोवीस डॉलसट सोळा सेंट्स ना हवकला गेला!” आहण त्याच वेळी त्या तापर् 

कदसणाऱ्या स्त्रीने िोख िक्कम भिली, जयामुळे िी पिीकथा आि ेि ेहसद्ध िोते. 

 त्या हवद्रपू प्राण्यािी लग्न लागणाि ह्ा हवचािाने िािा इतका अस्वस्थ 

झाला की तो देुःखाने हवलाप करू लागला आहण िडू लागला, जयानांति त्या 

म्िातािीने त्याच्या कानामागे िोिात ठोसा मािला. पण हतच्या भावी नवऱ्याला 

लोकाांमध्ये हििा केल्याबद्दल वककलाने हतची खिडपट्टी काढीत म्िर्ले, 



 “अिून त्याच्यािी लग्न झालेले नािी. उद्या लग्न िोईपयांत थाांबा. नांति 

तुमच्या इच्छेप्रमाणे त्याला हिवीगाळ किा. पण आता तिी लोकाांना ि ेप्रेमळ िोडपे 

आि ेअसे वारू् द्या, ि ेयोग्य.”  

 त्या गिीब हबचाऱ्या िािाला त्याच्या भावी पत्नीची इतकी दिित 

बसली िोती की तो त्या िात्री झोपला खिा पण थोडा वेळच. त्याच्या डोक्यातून 

िस्त्रकािाच्या मुलीिी हववाि किण्याची कल्पनािी बाििे िात नव्िती िी 

िवळिवळ त्याच्याच वयाची िोती. हखडकीतून चांद्र कदसत नािी तोपयांत तो ह्ा 

कुिीवरून त्या कुिीवि वळत िोता आहण त्या कडक हबछान्यावि चांद्रप्रकािाचा 

पाांढऱ्या कापसासािखा चांद्रककिणाांचा तुकडा त्यावि पडेपयांत तो त्यावि धडपडत 

िोता. िेवर्ी िांभिाव्या वेळी तो वळला तेव्िा त्याचा िात हिसवी पलांगाच्या 

चौकर्ीत असलेल्या गुप्त सस्प्रगला धडकला आहण लगेचच विच्या स्विात रर्क् असा 

आवाि आला, आहण फळी वि उडून उघडली.  

 त्या आवािामुळे िािाने वि पाहिले, फळी उघडल्यावि तो पायाच्या 

बोर्ाांवि उभा िाहिला आहण आत पोिोचल्यावि त्याने घडी केलेला कागद बाििे 

काढला. त्याला पुस्तकासािखी अनेक पाने िोडलेली िोती, आहण पहिल्या पानावि 

हलहिलेले िोतेेः 

   “अडचणीत असेल िेव्िा िािा 

   पानाची ह्ा घडी किावी 

   आहण इहच्छत हमळावयाला 

   ती पेर्वूनी द्यावी.” 

 िी कािी चाांगली कहवता नव्िती, पण िेव्िा िािाने ती चांद्रप्रकािात 

वाचली तेव्िा त्याला खूप आनांद झाला. 



 “मी अडचणीत आि ेह्ा बद्दल िांकाच नािी,” तो उद्गािला; “म्िणून मी 

तो लगेच िाळीन, आहण काय िोते ते पािीन.” 

 त्याने ते पान फाडून घेतले आहण उिलेले पुस्तक त्या गुप्त िागी ठेवून 

कदले. नांति त्याने त्या कागदाची घडी केली, तो स्रू्लावि ठेवला आहण आगकाडीने 

त्याला पेर्हवले. 

 कागद छोर्ा असल्याने त्याने भयांकि पेर् घेतला, आहण िािा 

पलांगाच्या कडेवि बसून अहधितेने बघू लागला.  

 िेव्िा तो धूि नािीसा झाला तेव्िा त्याला ि ेपाहून आश्चयट वार्ले की 

त्या स्रू्लावि एक गोलमर्ोल माणूस िाताची घडी घालून पाय दमुडून िाांतपणे 

िािाकडे बघत वन्य गुलाबाच्या झाडापासून बनहवलेल्या काऴ्या तांबाखूचा पाईप 

ओढत िोता. 

 “ठीक, मी आि ेयेथे,” तो म्िणाला.  

 “असां का,” िािाने उत्ति कदले. “पण तुम्िी येथे कसे आलात?” 

 “तुम्िी कागद िाळला नािी का?” पृच्छा किीत त्या गोलमर्ोल 

माणसाने उत्ति कदले.  

 “िोय, मी केले तसेच,” िािाने कबूल केले.  

 “मग तुम्िी अडचणीत आिात, आहण त्यातून बाििे पडण्यास मी तुमची 

मदत किण्यासाठी आलो आि.े मी िािाच्या पलांगाच्या चौकर्ीचा नोकि आि.े” 



 “ओ!” िािा म्िणाला. “ मला ठाऊक नव्िते असा कुणी एक आि े

म्िणून.” 

 “तुमच्या हपतािींनािी ठाऊक नव्िते, नािीति पैिाांसाठी सवटकािी 

हवकून र्ाकण्याचा मूखटपणा त्याांनी केला नसता. दसुिां असां की त्याांनी हबछान्याचा 

मांचक नािी हवकला. आता, मग काय िवांय तुम्िाला?” 

 “मला काय िवांय ि े मला हनहश्चतपणे साांगता येणाि नािी.” िािाने 

उत्ति कदले. “पण मला काय िवे ि ेमला ठाऊक आि ेआहण ते म्िणिे ती म्िातािी 

िी माझ्यािी लग्न किणाि आि.े” 

 “ते खूप सोपां आि,े” तो िािमांचकाचा गुलाम म्िणाला. सवाटत 

हनकडीचे म्िणिे हतने मुख्य वककलाला कदलेले पैसे पित किणे, आहण िािीि किणे 

की िोडी िद्द झाली. घाबरू नका. तुम्िी िािे आिात, आहण तुमचा िब्द म्िणिे 

िािाज्ञा आि.े” 

 “खात्रीने आिेच,” मिािाि म्िणाले. “पण मला पैिाांची खूप हनकड 

आि.े िि त्या मुख्य वककलाने मेिी ऍन ब्रॉड हिनस्कीला हतचे लाखो पित केले ति 

मग मी िगू कसा?”  

 “उां ! ते अगदी सोपां आि.े” त्या माणसाने त्याचे िात त्याच्या हखिात 

घालून एक िुन्या पद्धतीची पैिाांची चामड्याची थैली बाििे काढून ती िािाकडे 

हभिकावत पुन्िा म्िर्ले. “ठेवा िी तुमच्याकडे,” तो म्िणाला, “आहण तुम्िी नेिमीच 

श्रीमांत असाल, कािण तुम्िी हतच्यातून िवे तेवढे चाांदीचे खूप खूप पांचवीस सेंट्स 



काढू िकता पण एकावेळी एकच काढू िकता, तुम्िी ककतीिी वेळा काढले तिी 

ििकत नािी. दसुिे नाणे तात्काळ त्या पैिाांच्या थैलीत प्रगर् िोईल.  

 “आभािी आि,े” िािा कृतज्ञतेने म्िणाला. “तुम्िी मला अत्युत्तम मदत 

केलीत; कािण आता माझ्यािवळ सवट गििा भागवण्याइतके पैसे िाितील आहण 

मला कुणािीिी लग्न किायला भाग पडावे लागणाि नािी. ििाि वेळा आभाि 

मानतो.!”  

 “छे छे, यात कसले आभाि मानायचे,” िळूिळू पाईपातून भपभप धूि 

सोडून चांद्रप्रकािात त्या काढलेल्या धुिाच्या वलयाांकडे पाहून तो म्िणाला. “ह्ा 

अिा गोष्टी माझ्यासाठी सोप्या आिते. एवढांच फक्त तुम्िाला िवां िोतां काय?”  

 “सध्यापुिता तिी मी एवढाच सवट हवचाि करू िकतो.” िािाने उत्ति 

कदले.  

 “मग पलांगाच्या चौकर्ीतील िी गुप्त फळी बांद किा.” तो माणून 

म्िणाला, “त्या पुस्तकातील इति पाने कधी तिी उपयोगाला येतील.” 

 तो मुलगा पलांगावि पूवीप्रमाणे उभा िाहिला आहण वि पोिोचून त्याने 

ती िागा फळीने बांद केली िेणेकरून कुणीिी ती िोधू िकणाि नािी. नांति तो त्या 

अभ्यागताकडे वळला, पण तो िािाच्या मांचकाच्या चौकर्ीचा गुलाम गुप्त झालेला 

िोता.  

 “माझी अपेिाच िोती तिी,” मिािाि म्िणाले. “तिीपण माझा हनिोप 

घेण्यासाठी तो थाांबला नािी ह्ाची मला खांत वार्ते.” 



 प्रफुल्ल हचत्ताने आहण मोठ्या हनसश्चतपणे िािपुत्राने ती कातड्याची 

पैिाांची थैली त्याच्या उिी खाली ठेवली आहण अांथरूणावि चढून िाऊन तो पुन्िा 

सकाळ िोईपयांत गाढ झोपी गेला. 

 िेव्िा सूयट उदयास आला तेव्िा मिािाििी उठले, तािेतवाने आहण 

स्वस्थ. आहण पहिली गोष्ट त्याांनी केली ती िी की मुख्य वककलाला बोलावणे 

पाठवले. 

 ती मिान मित्त्वाची व्यक्ती हखन्न आहण देुःखी कदसत िोती, पण तो 

मुलगा त्याच्या उजवल भहवतव्याने परिपूणट िोता. तो म्िणालाेः 

 “मी आता कुणािीिी लग्न न किण्याचे ठिहवले आि,े कािण आता माझां 

स्वतेःचां निीब उघडले आि.े म्िणून मी तुम्िाला अिी आज्ञा कितो की क्वाऊकच्या 

िाणीचा मुकूर् धािण किण्याचा िक्क हमळवण्यासाठी जया म्िातािीने पैसे कदले 

आिते ते हतचे पैसे पित किा. आहण लोकाांपुढे असे िािीि किा की आता हववाि 

समािांभ िोणाि नािी.” 

 ि ेऐकल्याबिोबि वकील थिथि कापू लागला, कािण त्याने पाहिले की 

लिानग्या िािाने आता हनश्चयपूवटक िािसत्ता िाती घेण्याचे ठिहवले िोते, आहण 

तो इतका अपिाधी कदसत िोता की मिािािाांना चौकिी किावी लागली. 

 “ठीक! आता काय झाले?”  

 “िािन्,” त्या ददुवैी माणसाने कापऱ्या आवािात उत्ति कदले, “मी त्या 

बाईला ते पैसे पित करू िकत नािी, कािण ते माझ्याकडून ििवले आिते!”  

 “ििवले ते?” िािा क्रोध आहण आश्चयट हमहश्रत आवािात ओिडला. 

“अगदी बिोबि मिािाि. काल िात्री हललावानांति मोठ्याने बोलल्यामुळे माझा 



घसा बसला िोता व कोिडा पडला िोता म्िणून मी और्धाांच्या दकुानात सर्ननका 

वड्या घेण्यासाठी गेलो; आहण मिािाि ि ेमान्य कितील की मी ककती मित्प्रयासाने 

त्या बाईला मोठी ककमत दणे्यासाठी प्रवृत्त केले िोते. ठीक, मी हनष्काळिीपणे ते 

पैिाांचे पुडके घोडागाडीतील माझ्या आसनाखाली तसेच र्ाकून कदले िोते आहण 

िेव्िा मी पित आलो तेव्िा ते गायब झालेले िोते. चोि सुद्धा कोठेिी दषृ्टीस पडला 

नािी.” 

 “तुम्िी पोहलसाला बोलाहवले का?” िािाने हवचािले. 

 “िोय, मी बोलहवले, पण ते दसुऱ्याच कामात िोते; आहण ििी त्याांनी 

लुर्ारूां ना िोधण्याचे आश्वासन कदले िोते तिी त्याांना तो सापडेल ह्ाची मला खूप 

कमी आिा वार्ते.”  

 िािाने हनेःश्वास सोडला. 

 “काय करूया आता आपण ?” त्याने हवचािले. 

 “मला भीती वार्ते, तुम्िाला मेिी ऍन ब्रॉडहिन्सिी लग्न किावेच 

लागेल,” मुख्य वककलाने उत्ति कदले. “नािीति हनहश्चतच फािी देणाऱ्याला तुम्िी 

हतचे डोके उडवून र्ाकण्याचा हुकूम सोडा.”  

 “ ते चुकीचे िोईल,” िािा ठामपणे म्िणाला. “त्या बाईला इिा किता 

कामा नये. आहण ह्ाच िणी आपण हतचे पैसे पित करू. कािण कोणत्यािी 

परिहस्थतीत मी हतच्यािी हववाि किणाि नािी.”  

 “तेच का तुमचे ििस्यमय भाग्य िे हतला हतचे पैसे पुिेपूि पित करू 

िकेल?”  



 “का, िोय,” िािा हवचािपूवटक म्िणाला. “पण त्याला कािीसा वेळ 

लागेल आहण तुमचां ते कठीण काम असेल, बोलवा त्या बाईला येथे.”  

 वकील मेिी ऍनला िोधायला गेला. हतने िेव्िा ऐकले की ती िाणी 

बनणाि नव्िती ति हतचे पैसे हतला पित हमळणाि िोते, तेव्िा ती क्रोधाने उसळली 

आहण हतने वककलाच्या कानफर्ीत इतक्या कू्रिपणे मािले की ते त्याला तासभि 

झोंबले. पण ती त्याच्या मागोमाग िािाच्या प्रेिागृिात गेली िेथे हतने मोठ्या 

आवािात िात्रभिाच्या व्यािासि िक्काने िक्कम पित किण्याचा तगादा लावला. 

 “वरिलाने तुमचे पैसे ििवून र्ाकले आिते,” तो िािपुत्र म्िणाला. “पण 

ते माझ्या स्वतेःच्या ििस्यमय पैिाांच्या हपिवीतून पै न् पै पित कितील. पण मला 

भीती वार्ते, तथाहप ते, तुम्िाला छोर््आ सुट्या पैिात स्वीकािावे लागतील.”  

 “त्याची कािी ििकत नािी,” ती वककलाकडे िळिळीत निि र्ाकून 

म्िणाली िणू कािी ती पुन्िा त्याच्या कानािवळ पोिोचणाि िोती. “ककतीिी 

लिान मोड असली तिी मला त्याचा कािी फिक पडत नािी. मला फक्त माझी 

प्रत्येक पै न् पै व्यािासि पित हमळावी एवढीच माझी इच्छा आि.े कोठे आिते ते?”  

 “िी घ्या,” िािाने चामड्याची पैिाांची थैली वककलाच्या िातात दते 

म्िर्ले. “तीत सवट चाांदीचे चतुथट भागात डॉलसट आिते, आहण ते त्या हपिवीतून 

प्रत्येक वेळी एकच काढावा लागेल, पण तुमच्या मागणीप्रमाणे तुम्िाला द्यायला 

त्यात पुष्कळसे ककबहुना अहधक असतील.”  

 तेथे खुच्याट नसल्याकािणाने वकीलसािबे एका कोपऱ्यात िहमनीवि 

बसले आहण त्याांनी त्या हपिवीतून पांचवीस सेंट्सची एकामागून एक नाणी काढून 



मोिायला सुरूवात केली. आहण ती म्िातािी त्याच्या समोि िहमनीवि बसली 

आहण त्याच्या िातातून प्रत्येक नाणे घेऊ लागली. 

 ती खूप िक्कम िोतीेः तीन दिलि नऊ लाख सिािे चोवीस डॉलसट 

आहण सोळा सेंट्स. आहण चाि वेळा ते पांचवीस सेंट्स काढले तेव्िा तो एक डॉलि 

व्िायचा. अिा रितीने ती िक्कम िमू लागली.  िािाने त्याांना तेथेच बसलेले 

सोडले आहण ते िाळेत गेला, आहण तेथून पितल्यावि नेिमीच वककलाच्या कामात 

अडथळे आणत आहण िाजयकािभाि व्यवहस्थत आहण प्रहतहष्ठतपणे चालहवण्यास पैसे 

खचट किण्यासाठी मागत असे. ह्ामुळे पैसे मोिण्यात कािीसा हवलांब लागत असे. 

पण ि ेदीघट काम िोते त्याला इलाि नव्िता.  

 िािा प्रौढावस्थेत आला आहण त्याने िस्त्रागािाच्या अहधकाऱ्याच्या 

सुांदि मुलीिी लग्न केले आहण आता त्याांना त्याांची दोन लोभस मुले झाली िोती. 

आहण कधीकधी ते िािवाड्याच्या प्रेिागािात िात आहण त्या लिानग्याांना पाांढऱ्या 

डोक्याच्या वककलाला चाांदीचे पाव डॉलसट मोिताना आहण तो हतला फसवत ति 

नािी ना म्िणून त्याच्या िालचालींकडे र्क लावून पािणाऱ्या िख्खड म्िातािीकडे 

बघू दते.  

 तीन दिलि नऊ लाख सिािे चोवीस डॉलसट आहण सोळा सेंट्स िी 

पाव डॉलसटच्या नाण्याांमध्ये खूप मोठी िक्कम िोती. पण िी त्या म्िातािीच्या 

पैिाांबाबत वककलाने केलेल्या हनष्काळिीपाणाची त्याला हििा िोती आहण तसेच 

मेिी ऍन ब्रॉडहिन्स्की डी ला पोिकुस ला सुद्धा हतने क्वाऊकच्या िाणीचा मुकूर् 

हमळवण्यासाठी दिा वर्ाांच्या िािािी लग्न किण्याच्या इच्छेबद्दलची हििा 

हमळाली िोती. 

     

  



मुलगी, हिची अस्वलावि मालकी िोती 

  

 

मम्मा व्यापािपेठेत कािी हवकत घ्यायला गेली िोती. नोिाला िेन 

ग्लॅडीिची काळिी घ्यायला साांहगतले गेले िोते, आहण नोिाने ती तसे किेल असे 

वचन कदले िोते. पण हतची दपुाि चाांदीला चकचकीत किण्याची िोती म्िणून 

विच्या माळ्यावि मोठ्या बैठकीत िेन ग्लॅडीिला एकर्ीला मनोिांिन किायला 

सोडून ती फिाळाच्या खोलीत थाांबली. 

 त्या इवल्यािा पोिीला एकरे् िािण्यात कािीच त्रास वार्त नव्िता. 

कािण भितकामाच्या एका तुकड्यावि ती काम किीत िोती- ती िोती पप्पाांच्या 

वाढकदवसाला दणे्यासाठीची- मांचकाविची उिी. म्िणून ती सभतीच्या बाििे 

आलेल्या मोठ्या हखडकीत स्वतेःचे पाय मुडपून हखडकीच्या रूां द कट्ट्यावि आली 

आहण हतने हतचे तपकीिी डोके हतच्या कामावि वाकहवले. तेवढ्यात दिवािा 

उघडला आहण िळूच पुन्िा बांद झाला. िेन ग्लॅडीिने हवचाि केला की ती नोिा 

असेल म्िणून हतने ‘फिगेर् मी-नॉर्’विील र्ाक्याांच्या अहधक िोड्या घेत नािी 

तोपयांत वि बहघतले नािी. नांति हतने वि बहघतले आहण हतला खोलीच्या 

मध्यभागी एक हवहचत्र माणूस हतच्याकडे आस्थेने बघत असलेला पाहून हतला खूप 

आश्चयट वार्ले.  

 तो बुर्का आहण िाड िोता. आहण हिना चढून आल्यामुळे त्याला धाप 

लागली िोती. त्याच्या एका िातात िुनी िेिमी िरॅ् िोती आहण दसुऱ्या िाताच्या 

कोपिात एक मोठे पुस्तक कोंबलेले िोते. त्याने काळे िॅकीर् आहण पँर् घातलेली 

िोती िे खूप िुने व कािीसे कळकर्लेले कदसत िोते आहण त्याच्या डोक्याला 

विच्या बािूस र्क्कल पडलेले िोते.  



  



 “माफ किा मला,” तो म्िणाला, िेव्िा ती मुलगी त्याच्याकडे 

गाांभीयटपूणट आश्चयाटने एकर्क बघत िोती. “आपण िेन ग्लॅडीि ब्राऊन आिात का?”  

 “िोय, सि,” हतने उत्ति कदले.  

 “खूप छान, खिोखि खूपच छान!” त्याने हवहचत्र प्रकािे िसत उल्लेख 

केला. “तुम्िाला िोधण्यासाठी मला खूप कसून िोध घ्यावा लागला आि,े पण 

िेवर्ी मला यि आले.”  

 “तुम्िी आत कसे आलात?” अभ्यागताबाबत अहवश्वास वाढत असताना 

िेन ग्लॅडीिने चौकिी केली. 

 “ते एक ििस्य आि,े” तो गूढपणे म्िणाला. 

 त्या मुलीला इिािा दणे्यास ते पुिेसे िोते. हतने त्या माणसाकडे पाहिले 

आहण त्या माणसाने हतच्याकडे पाहिले, आहण दोघेिी गांभीि आहण कािीसे 

सचताक्राांत कदसू लागले.  

 “काय िवांय तुम्िाला?” प्रहतहष्ठतपणाचा आव आणीत आहण स्वतेःला 

साविीत ती म्िणाली.  

 “ओि! आता आपण व्यविािाकडे वळत आिोत,” तो माणूस उत्सािाने 

म्िणाला. “मी आता तुमच्यािी स्पष्टपणेच बोलणाि आि.े ह्ा बिोबि सुरूवात 

कितो की, तुमच्या वहडलाांनी असभ्यपणे मला हिवीगाळ केले.”  

 िेन ग्लॅडीि हखडकीच्या कट्ट्यावरून ताडकन उठली आहण हतच्या 

लिानिा बोर्ाने हतने दिवािाकडे अांगुलीहनदिे केला. “ताबडतोब हनघा या 



खोलीतून!” ती ओिडली. सांतापाने हतचा आवाि थिथित िोता. “माझे पप्पा 

िगातले सवाटत चाांगले गृिस्थ आिते. त्याांनी कधीच कुणाला हिवीगाळ केली 

नािी!”  

 “मला स्पष्टीकिण किण्याची पिवानगी द्या कृपया,” हतच्या हनघून 

िाण्यासांबांधीच्या हवनांतीकडे दलुटि करून तो अभ्यागत म्िणाला. “तुझे वडील तुझ्या 

बाबतीत खूप प्रेमळ असतीलिी कािण तू त्याांची छोर्ी मुलगी आिसे, ठाऊक आिे 

तुला. पण िेव्िा ते बािािपेठेत त्याांच्या कायाटलयात िोते तेव्िा ते ककहचत कठोि 

िोते, हविेर्तेः पुस्तकाांच्या प्रहतहनधींिी. आता मी त्याांना दसुऱ्या कदविी हवनांती 

किीत समग्र पीर्ि हवकत घ्यायला साांहगतले, आहण त्याांनी काय केले असेल असे 

तुम्िाला वार्ते?”  

 ती कािीच बोलली नािी. 

 “का,” सांताप वाढवीत तो पुढे म्िणाला, त्याांनी कायाटलयातून हुकूम 

सोडला आहण ििकाकिवी मला अपमाहनत करून इमाितीबाििे िाकलून कदले! 

िगातील सवाटत उत्तम पप्पाांनी अिी वागणूक कदल्याबद्दल काय वार्ते तुम्िाला? 

अां? 

 “मला वार्तां ते अगदी बिोबि िोतां.” िेन ग्लॅडीि म्िणाली. “ओ, तुला 

असां वार्तां? ठीक,” तो माणूस म्िणाला. “मी ह्ा अपमानाबद्दल सूड घ्यायचा 

हनधाटि केला आि.े तुझे वडील मोठे आहण िक्तीिाली आहण धोकादायक आिते 

म्िणून त्याांच्या लिान मुलीवि िा सूड घेण्याचे ठिहवले आि.े” 



 िेन ग्लॅडीिचा भीतीने थिकाप उडाला. “काय किणाि आिात तुम्िी?” 

हतने पृच्छा केली.  

 “मी तुला ि ेपुस्तक भेर् म्िणून दणेाि आि,े” काखेतून पुस्तक काढीत 

त्याने उत्ति कदले. नांति तो खुचीच्या कडेवि बसला, त्याने त्याची िरॅ् छोट्या 

गालीच्यावि ठेवली आहण िाकीर्ाच्या आतल्या हखिातून फाऊां र्न पेन काढला. 

“मी त्यात तुझे नाव हलहिन,” तो म्िणाला. “कसे स्पेसलग हलहितेस ग्लॅहडिचे?”  

 “िी- एल-ए- डी- वाय- एस,” हतने स्पेसलग साांहगतले. 

 “आभािी आि.े” उभे िाहून हतच्या िातात पुस्तक दते तो पुढे म्िणाला, 

“माझ्यािी वागण्याबद्दलचा तुझ्या वहडलाांविील िा माझा सूड. कदाहचत समग्र 

पीर्ि हस्मथ हवकत न घेतल्याबद्दल त्याांना वाईर् वारे्ल. बिाय, येतो मी बेर्ा.”  

 तो दिवािाकडे चालत गेला, त्याने पुन्िा वाकून हतला नमस्काि केला, 

आहण खोली सोडली, आहण िेन ग्लॅडीि तो स्वतेःिीच खूप मिेत असलेला पाहू 

िकली. 

 िेव्िा त्या हवहचत्र छोट्या माणसामागे दिवािा बांद झाला तेव्िा ती 

मुलगी पुन्िा हखडकीत बसली आहण हतने त्या पुस्तकाकडे एक दहृष्टिेप र्ाकला. 

त्याचे मुखपृष्ठ ताांबडे आहण हपवळे िोते आहण पुढच्या बािूला ‘सथगा माहिगस्’ असे 

मोठ्या अििात हलहिलेले िोते. 

 नांति हतने ते उत्सुकतेने उघडले आहण पहिल्या पाांढऱ्या पानावि 

काळ्या अििात हतचे नाव हलहिलेले पाहिले. 



 “तो एक गमतीदाि छोर्ा माणूस िोता,” ती स्वतेःिीच हवचािपूवटक 

म्िणाली.  

 हतने दसुिे पान उघडले, आहण हतने हवदरू्काचे हचत्र पाहिले. त्याने 

लाल आहण हपवळे कपडे घातलेले िोते आहण त्याचा चेििा सफेद असून प्रत्येक 

गालावि आहण डोळ्याांवि तीन कोपिे असलेले लाल डाग िोते. 

 ती िेव्िा ि ेबघत िोती तेव्िा हतच्या िातातील पुस्तक िातातच कां प 

पावू लागले, आहण पान कडकडले आहण किकिले आहण एकाएकी एका हवदरु्काने 

बाििे उडी मािली आहण तो हतच्या िेिािी िहमनीवि उभा िाहिला, ताबडतोब तो 

एका सवटसामान्य हवदरु्कासािखा मोठा बनला.  

 िात आहण पाय ताठ किीत तो कािीसा असभ्यपणे िाांभया दते 

वेडेपणाने िसला आहण म्िणाला,  

 “ि ेउत्तम आिे! तुम्िाला ठाऊक नािी सपार् कागदावि दीघटकाळ उभे 

िाहिल्यावि एखाद्याच्या स्नायूांवि ककती ताण पडतो ते.”  

 पुस्तकातून उडी मारून बाििे आलेल्या हवदरु्काकडे िेन ग्लॅडीि र्क 

लावून बघत िोती आहण हतला कसा आश्चयाटचा धक्का बसला असेल ह्ाची तुम्िी 

कदाहचत कल्पना करू िकाल.  

 “तुम्िी अिा कुठल्यािी प्रकािची अपेिा केली नसेल, नािी का?” 

हवहचत्र हवदरु्की पद्धतीच्या वाकड्या नििेने हतच्याकडे पाित त्याने हवचािले. 

नांति तो खोलीत निि र्ाकण्यासाठी सभोवती कफिला, आहण हवस्मयचककत 

झालेली असूनिी िेन ग्लॅडीिला िसू आले. 

 “काय गांमत वार्ली तुला?” हवदरु्काने फमाटवले. 



 “का, तुमची पाठ सांपूणट पाांढिी आिे!” ती मुलगी ओिडली. “तुम्िी फक्त 

पुढूनच हवदरू्क आिात.”  

 “अगदी बहुतकरून,” हचडक्या सुिात तो म्िणाला. “कलाकािाने माझा 

फक्त दिटनी भागच बनहवला. त्याला माझी पाठ बनहवण्याचे अपेहितच नव्िते, 

कािण पुस्तकाच्या पानाच्या हवरूद्ध बािूस ती िोती.”  

 “पण त्यामुळे तुम्िी खूपच हवहचत्र कदसता!” िेन ग्लॅहडि हतचे डोळे 

अश्रूांनी ओलसि िोईपयांत िसत म्िणाली.  

 हवदरू्क खट्रू् झालेला कदसला आहण तो खुचीवि बसला िेणेकरून ती 

त्याची पाठ पाहू िकत नव्िती.  

 “मी एकर्ी गोष्ट नािी पुस्तकात,” त्याने िागाने िेिा मािला. ह्ामुळे 

हतला दसुिे पान उघडण्याची आठवण झाली तेव्िा तो प्राणी मोठ्याने कागदाचा 

चोळामोळा किीत पुस्तकातून उडी मारून बाििे आला आहण हखडकीिवळच्या 

आसनावि हतच्या िवळ बसला तेव्िा कसे बसे हतच्या लिात आले की त्यात 

माकडाच्या हचत्राचािी समावेि िोता. 

 “िी-िी-िी-िी-िी!” ची ची किीत त्या प्राण्याने त्या मुलीच्या खाांद्याकडे 

आहण नांति मध्यभागी असलेल्या रे्बलाकडे उडी मािली. “िी मोठी गांमत आिे! 

आता मी हचत्रातील माकडाऐविी खिेखुिे माकड आि.े” 

 “खिेखुिे माकडे बोलू िकत नािी,” िेन ग्लॅहडि वाक्ताडन किीत 

म्िणाली. 



 “तुला कसां ठाऊक? तू स्वतेःच तिी कधी िोती का?” त्या प्राण्याने 

चौकिी केली; आहण नांति तो िोििोिात िसला आहण हवदरू्किी िसला, िणू 

कािी त्याच्या िेऱ्याबद्दल त्याला मिा वार्ली िोती. 

 ह्ा वेळेला ती मुलगी पूणटपणे गोंधळली िोती. हतने अिून एक पान 

उघडले आहण ते दसुऱ्याांदा पािण्यापूवी एक किड्या िांगाचे गाढव त्या पुस्तकातून 

उडी मारून बाििे आले आहण हखडकीच्या आसनावरून मोठा खडखड आवाि 

किीत िहमनीवि धडपडले. 

 “तू खूप बेढब आहण वेंधळा आिसे, मला खात्री आिे!” ती मुलगी 

सांतापाने म्िणाली कािण तो प्राणी िवळिवळ हतला कोलमडून पाडणाि िोता.  

 “बेढब! आहण का नािी?” गाढवाने कोहपष्ठ आवािात फमाटवले. “िि 

एखाद्या मूखट कलाकािाने तुमचे अयोग्य िेखार्न केले असते, िसे माझे केले आि,े ति 

माझ्या अांदािाने तूसुद्धा बेढब झाली असतीस.”  

 “काय झालां तुला?” िेन ग्लॅहडिने हवचािले.  

 “माझे डाव्या बािूचे पुढचे आहण मागचे पाय िवळिवळ सिा इांचाांनी 

अहधक तोकडे आिते, तीच ती भानगड आिे! िि त्या कलाकािाला योग्यतेने 

िेखार्न किण्याचे माहित नव्िते ति त्याने गाढवाचे हचत्र काढायचा इतका तिी 

प्रयत्न का किावा?”  

 “मला नािी माहित,” त्याला उत्ति अपेहित िोते ि ेपाहून ती मुलगी 

म्िणाली. “मी कसाबसा उभा िाहू िकतो,” गाढवाने कुिकुि केली. 

 “आहण एवढी छोर्ी गोष्ट मला पाडून र्ाकेल.”  



 “कािी काळिी करू नकोस त्याची,” आहण झुांबिाकडे उडी मारून 

त्याला िेपर्ी गुांडाळून झोका घेत माकड म्िणाले, तेव्िा तो त्यातील सवट कदवे 

फोडणाि की काय म्िणून िेन ग्लॅहडिला भीती वार्ली. 

 “त्याच कलाकािाने माझे कान मोठे बनहवले, प्रत्येकाला ठाऊक आि ेकी 

माकडाचे कान मोठे नसतात व ते खूप लिान िेखार्ायचा कुणीिी उल्लेख केला 

नािी.”  

 “त्याच्यावि कोर्ाटत खर्ला भिायला िवा,” हवर्ण्णतेने हवदरू्काने िेिा 

मािला. “मला पाठच नािी.”  

 िेन ग्लॅहडिने हतच्या गोड चेिऱ्याविच्या गोंधळलेल्या भावाहनिी एक 

दसुऱ्याकडे बहघतले, आहण हतने पुस्तकाचे आणखी एक पान उघडले.  

 हपवळे तपककिी रठपके असलेल्या हचत्त्याने चामड्याच्या मोठ्या 

आिामखुचीच्या मागे हविेच्या चपळाईने उडी मािली आहण भयांकि िालचाली 

किीत दसुऱ्याांकडे पाहिले. 

 त्या माकडाने झुांबिाच्या मार्थयावि चढून ची ची केले. गाढवाने 

पळायचा प्रयत्न केल्याबिोबि तो डाव्या बािूला कलांडला. हवदरू्क खूपच हनस्तेि 

झाला, पण तो त्याच्या खुचीवि स्तब्धपणे बसला आहण त्याने आश्चयाटची िीळ 

घातली. 

 हचत्ता खुचीच्या पाठीवि दबा धरून बसला, त्याने त्याची िेपर्ी ह्ा 

बािूकडून त्या बािूकडे िोिात िलहवली- आहण िेन ग्लॅहडिसि सवाांकडे गुिकावून 

बहघतले. 



 “सवाटत आधी तू कुणावि िल्ला चढहवणाि आिसे?” त्याच्या पायावि 

उभां िािण्याचा प्रयत्न किीत गाढव म्िणाले. 

 “मी कुणाविच िल्ला चढवू िकत नािी.” हचत्ता गुिगुिला. 

“हचत्रकािाने माझे तोंड हमर्हवलेलेच बनहवले, म्िणून मला दातच नािीत, आहण तो 

माझी नखेिी बनवायची हवसिला. पण असे असूनिी मी भयांकि कदसणािा प्राणी 

आि;े नािी का मी?”  

 “ओ, िोय,” हवदरू्क बेपवाटईने म्िणाला. “मला वार्तां तसा भयांकि 

कदसणािा आिसेच तू. पण तुला ना दात ना नखे, त्यामुळे तुझ्या कदसण्याबद्दल 

आम्िाला कािी फिक पडत नािी.” ह्ाचा त्या हचत्त्याला इतका िाग आला की तो 

भयांकिरित्या गुिगुिला, आहण माकड त्याला िसले. 

 त्या नांतिच्याच िणी त्या मुलीच्या माांडीवरून ते पुस्तक खाली पडले, 

आहण िसे हतने ते झेलण्यासाठी िालचाल केली तसे त्या पुस्तकातील मागच्या 

बािूच्या िवळचे एक पान सताड उघडे पडले.  

 हतला झर्कन पुस्तकाच्या पानातील एक भयांकि थिकाप करून 

सोडणाऱ्या अस्वलाचे ओझिते दिटन घडले आहण त्या बिोबि हतने ते पुस्तक 

ताबडतोब फेकून कदले. ते कडकडार् िोऊन खोलीच्या मध्यभागी कोसळले, पण 

त्याच्या बािूला एक खूप मोठे थिकाप उडवणािे अस्वल उभे िाहिले जयाने पुस्तक 

बांद िोण्याच्या आत बाििे येण्यासाठी स्वतेःला हिसडा कदला िोता. 

 “आता,” हचत्ता त्याच्या उांच िागेवरून ओिडला. “तुम्िी स्वतेः सावध 

िािणां अहधक उत्तम! तुम्िी िसे माझ्याकडे पाहून िसलात तसे त्याच्याकडे पाहून 

िसू िकत नािीत. ह्ा अस्वलाला दात आहण नखे दोन्िी आिते.”  



 “खिोखि आिते मला,” अस्वल खोल, गांभीि आवािात म्िणाले. “आहण 

त्याांचा वापि कसा किायचा ि ेसुद्धा मला ठाऊक आि.े तुम्िी िि ि ेपुस्तक वाचले 

ति तुम्िाला आढळून येईल की मला ककती भयांकि, कू्रि, हनदटयी आहण थिकाप 

उडवून दणेािा असे िेखार्ले आिे ते, जयाचे िीवनातले काम म्िणिे लिान मुलींना- 

बुर्ाांना, कपड्याांना, रिबन्स आहण सवट कािी खाऊन र्ाकणे! आहण नांति लेखक 

म्िणतो अिा दषु्टपणाने ओठाांनी हमर्क्या मािण्यात मला आनांद वारे्ल.”  

 “ते फािच भयांकि आिे!” स्वतेःच्या पाश्वटभागावि बसत देुःखाने डोके 

िलहवत गाढव म्िणाले. “तुम्िाला काय वार्तां लेखकाने तुम्िाला मुलींसाठी भुकेले 

बनहवले? की तुम्िी प्राणीसुद्धा खाता?” 

 “लेखक माझ्या खाण्याबद्दल मुलीहिवाय कािीिी उल्लेख किीत नािी.” 

अस्वलाने उत्ति कदले. 

 “खूपच छान,” हवदरु्काने सुर्केचा दीघट श्वास सोडीत िेिा मािला. 

“तुम्िी िेन ग्लॅहडिला तुमच्या इच्छेप्रमाणे लवकिात लवकि खायला सुरूवात करू 

िकता. मला पाठ नसल्याकािणाने ती िसली िोती.”  

 “तू सुद्धा खाऊन र्ाकायला पात्र आिसे,” हचत्ता चामड्याच्या 

खुचीमागून ओिडला. “कािण मला दात आहण नखे नसल्यामुळे तू कुचेष्टा करून 

िसला िोतास! तुम्िाला असां वार्त नािी का श्रीयुत मिाकाय अस्वल मिािाि की 

मुलीला खाल्ल्यानांति तुम्िी हवदरू्क, माकड आहण गाढव याांना खाण्यात यिस्वी 

िोऊ िकणाि असां?” 



 “म्िणूनच कदाहचत एक हचत्तािी आि े वि,” अस्वल गुिगुिले. “मी 

ककती भुकेला आि े ह्ावि ते अवलांबून आि.े पण मला आधी लिान मुलीपासूनच 

सुरूवात किायला िवी, कािण लेखक म्िणतो दसुऱ्या कोणत्यािी गोष्टींपेिा मी 

हतलाच पसांत किावां.” 

 ि ेसांभार्ण ऐकून िेन ग्लॅहडि खूपच घाबिली आहण त्या माणसाने सूड 

घेण्यासाठी हतला ते पुस्तक कदले िोते ह्ाची हतला िाणीव व्िायला लागली िोती. 

िेव्िा समग्र पीर्ि हस्मथचे पुस्तक हवकत न घेतल्यामुळे त्याच्या लिान मुलीला 

हतचे बूर्, कपडे, रिबन्स आहण इति साऱ्या वस्तूांसि त्या मिाभयांकि अस्वलाने 

खाऊन र्ाकले ि ेपप्पाांना घिी आल्यावि कळल्यावि नक्कीच देुःख िोईल. 

 अस्वल उभे िाहिले आहण त्याच्या मागच्या पायाांवि हस्थि झाले. 

“ह्ाप्रमाणे मी पुस्तकात कदसतो.” तो म्िणाला. “आता त्या मुलीला खाताना बघा 

मला.”  

 तो िळूिळू ग्लॅहडिकडे गेला, आहण हवदरू्क, माकड, हचत्ता आहण 

गाढव सवटिण वतुटळ करून त्याांच्या भोवती उभे िाहिले आहण मोठ्या उत्सुकतेने 

त्याांच्याकडे लि दऊेन पाहू लागले.  

 पण तो भयांकि अिस्त्र अस्वल हतच्याकडे िाण्यापूवी अचानक एक 

हवचाि हतच्या मनात चमकला आहण ती ओिडली; 

 “थाांब! तू मला खाऊच िकत नािीस. ती मोठी चूक ठिेल.” 

 “का?” अस्वलाने आश्चयटचककत िोऊन हवचािले. 



 “कािण मी आता तुझी मालकीण झाली आि,े तू माझी खािगी 

मालमत्ता आिसे,” हतने उत्ति कदले. 

 “मला कळत नािी की तू िा दावा कसा किते आिसे ते,” ते अस्वल 

अपेिाभांग झालेल्या सुिात म्िणाले. 

 “का की, ि े पुस्तक मला कदले गेलेले िोते, माझे नाव पहिल्याच 

पानावि आि े आहण न्यायदषृ्ट्या तुमच्यावि माझी मालकी आि.े म्िणून तुम्िी 

तुमच्या मालककणीला खाऊन र्ाकण्याची हिम्मतच किायला नको मुळी!”  

 त्या अिस्त्र अस्वलाने काांकूां  केले. 

 “तुमच्यापैकी कुणी वाचू िकतो?” त्याने हवचािले. 

 “मी वाचू िकतो,” हवदरू्क म्िणाला. 

 “मग बघ ती खिे बोलते आि ेका ते. हतचां नाव त्या पुस्तकात आि ेका 

ते.” 

 त्या हवदरू्काने ते िातात घेतले आहण नावाकडे बहघतले. 

 “आि ेते,” तो म्िणाला. “िेन ग्लॅहडि ब्राऊन, आहण स्पष्टतया पूणटतया 

ठळक मोठ्या अििात.” 

 अस्वलाने हनेःश्वास सोडला. 

 “मग हनहश्चतपणे मी हतला खाऊ िकत नािी.” त्याने हनश्चय केला. 

“त्या लेखकाने हनिाि केले िसे बहुसांख्य लोक कितात.”  



  



 “पण तो त्या हचत्रकािासािखा वाईर् नािी,” गाढव उद्गािले िे 

अिूनिी सिळ उभे िाहू िकण्याचा प्रयत्न किीत िोते. 

 “दोर् तुमच्या स्वतेःकडेच आि.े” िेन ग्लॅडीि कठोिपणे म्िणाली. 

 “का तुम्िी पुस्तकातच िाित नािीत, िेथे तुम्िाला ठेवले गेले िोते?”  

 त्या सवट प्राण्याांनी वेडपर्पणे एकमेकाांकडे पाहिले, आहण हवदरू्क 

त्याच्या पाांढऱ्या िांगाखाली लािला. 

 “खिोखि-” अस्वलाने सुरूवात केली आहण नांति तो थोडासा थाांबला.  

 दिवािाविची घांर्ा मोठ्याने वािली. 

 “ती मम्मा आिे!” िेन ग्लॅहडि उसळी मारून उभी िाित म्िणाली. 

“िेवर्ी ती घिी आलीच. आता तुम्िी मूखट प्राणी-” पण त्याांनी पुस्तकाकडे धाव 

घेताना हतला अडथळा आणला. पानाांची फडफड, हभिटहभिट आहण सळसळ झाली. 

नांति तत्िणी ते पुस्तक िहमनीवि पडले आहण इति पुस्तकाांसािखे कदसू लागले, 

तेव्िा िेन ग्लॅहडिला ते सवट हवहचत्र सोबती नािीसे झालेले कदसले. 

   

 िी गोष्ट आपल्याला सवट प्रसांगाांवि पर्ापर् आहण स्पष्टपणे हवचाि 

किायला हिकवते; कािण िेन ग्लॅहडिला त्या अस्वलाविची मालकी वेळेवि 

आठवली नसती ति बहुतकरून दािाविची घांर्ा वािण्यापूवीच त्या अस्वलाने हतला 

खाऊन र्ाकले असते. 

     

  



िादनू ेभािलेली मदु्राििे 

  

 

एकदा एक नूक त्याच्या सुांदि िीवनाला कां र्ाळला आहण कािीतिी नवीन 

किण्याची अहभलार्ा त्याने धिली. नूक्सना हचिांिीव लोकाांपेिा, कदाहचत पऱ्या 

ककवा रिल्स सोडून अहधक आश्चयटकािक सामर्थयट असते. एखाद्याला वारे्ल की नूक 

त्याच्या साध्या इच्छेने कािीिी इहच्छत हमळवू िकतो पण तो इति बाबतीत 

आनांदी आहण समाधानी िाहू िकत नािी. पण असे पोपोपोच्या बाबतीत नव्िते जया 

नूकबद्दल आपण बोलत आिोत. तो ििािो वर्े िगला आहण त्याला वारे्ल त्या सवट 

आश्चयटकािक गोष्टींची मौि लुर्लेली िोती. तिीिी त्याचे िीवन त्याच्यासाठी 

कां र्ाळवाणे झाले िोते त्याच्यासािखे िो एका साध्या इच्छेनेिी समाधानी िोऊ 

िकत नव्िता. 

 िेवर्ी योगायोगाने पोपोपोने हवचाि केला की पृर्थवीविचे लोक िे 

िििात िाितात ते कसे िगतात ि े पािण्यासाठी त्याने त्याांना भेर्ण्याचा हनश्चय 

केला. िी खात्रीने एक किमणूक िोईल आहण कां र्ाळवाणे तास घालहवण्यास त्याचा 

उपयोग िोईल. म्िणून एके कदविी सकाळी न्यािािीनांति इतकी सुांदि आहण नािूक 

की तुम्िी कल्पनाच करू िकणाि नािीत त्याची, पोपोपो पृर्थवीकडे िायला 

हनघाला आहण लगेच एका मोठ्या िििाच्या मध्यभागी पोिोचला. 

  त्याचे हनवासस्थान इतके िाांत आहण स्वस्थ िोते की िििाच्या 

गिबिार्ाने त्याला धक्काच बसला. सभोवती तीन हमहनरे् बघण्याआधीच त्याची 

इतकी घाबिगुांडी उडाली की त्याने ते धाडस किायचे सोडून दऊेन तो तात्काळ घिी 

पितला. त्यामुळे पृर्थवीविील िििाांना भेर् दणे्याची त्याची इच्छापूती झाली. 



  



 पिांतु लवकिच त्याच्या कां र्ाळवाणेपणाच्या अहस्तत्वाने त्याला पुन्िा 

अस्वस्थ केले आहण त्याला हवचाि किायला लावला. िात्री लोक झोपलेले असतील 

आहण िििे िाांत असतील. त्याने िात्री भेर् दणे्याची इच्छा केली.  

 म्िणून पोपोपोने स्वतेःला एका िणात एका मोठ्या िििात आणून 

सोडले, िेथे त्याने िस्त्यावि कफिायला सुरूवात केली. प्रत्येकिण अांथरूणात िोता. 

पायिस्त्याच्या बािूला एकािी घोडागाडीचा खडखडार् ऐकू आला नािी की कामात 

व्यग्र असलेल्या माणसाांचा आिडाओिडा किण्याचा ककवा िाका मािण्याचा 

आवाििी नव्िता.  

 पोलीस सुद्धा िाांतपणे झोपलेले िोते आहण कुठलेिी चोि चोिी 

किण्यासाठी चोिपावलाांनी कफित नव्िते. 

 त्या नीिव िाांततेने त्याचे मन िाांत झाले, पोपोपोने ती मिा लुर्ायला 

सुरूवात केली. त्याने अनेक घिाांमध्ये प्रवेि करून त्याांच्या खोल्या मोठ्या हिज्ञासेने 

तपासल्या. कड्याकुलूपाांचा त्या नूकला कािी फिक पडला नािी आहण कदवसाच्या 

प्रकािाइतकेच तो िात्रीच्या अांधािात बघू िकत िोता. 

 कािी वेळानांति तो िििाच्या व्यापािी पेठेकडे िमत गमत कफिला. 

दकुानेिी अमत्याांसाठी अज्ञात असतात जयाांना पैिाांची ककवा हवहनमय आहण 

वस्तूांच्या अदलाबदलीची गिि नसते; म्िणून पोपोपोला ककतीतिी वस्तूांचा सांग्रि 

आहण व्यापािी मालाच्या नव्या दषृ्टीची खूप मौि वार्ली.  

 त्याच्या कफितीच्या दिम्यान तो हस्त्रयाांच्या र्ोप्याांच्या दकुानात हििला 

आहण एका मोठ्या काचेच्या खोक्यात ठेवलेल्या हवहिष्ट ठेवण व भुसा भिलेले पिी 

असलेल्या हस्त्रयाांच्या अनेक िटॅ्स पाहून त्याला अचांबा वार्ला. खिोखि, कािी 

बहुतकरून निीकाम असलेल्या िटॅ्सवि एक ककवा दोन पिी िोते. 



 आता नूक्स ि ेपिाांचे हविेर् पालक असतात आहण त्याांच्यावि खूप प्रेम 

कितात. त्याचे ि े हचमुकले दोस्त काचेच्या पेर्ीत पाहून तो त्रस्त झाला आहण 

ितेुपुिस्सि त्या र्ोप्याांवि ते ठेवले गेले िोते ह्ा बद्दल त्याला कल्पना नसल्याने 

त्याला देुःख झाले. म्िणून त्याने एका दिवाजयाची पट्टी मागे सिकवली आहण त्याांना 

नूक्सच्या हचवहचवची िीळ घातली, िी पक्षयाांना चाांगल्यापैकी ठाऊक िोती, आहण 

त्याने िाक मािली, 

 “या हमत्राांनो दिवािा उघडला आि े उडून िा बाििे!” पोपोपोला 

ठाऊक नव्िते की ते पिी भुसा भिलेले िोते; पिांतु प्रत्येक पिी नूक्सच्या िीळेची 

आहण िाकेची आज्ञा पाळण्यासाठी बाांधील िोता म्िणून त्यानी िटॅ्स सोडल्या आहण 

काचेच्या पेर्ीतून बािेि पडून ते सवट खोलीभि फडफडू लागले. 

 “गिीब हबचािे पिी!” दयाळू अांतेःकिणाचा नूक म्िणाला. “तुम्िाला 

आता पुन्िा िेतामध्ये आहण िांगलात िायची इच्छा िोणाि.” नांति त्याने 

त्याांच्यासाठी बाििेचा दिवािा उघडला आहण ओिडलाेः “िा तुम्िी! उडून िा 

माझ्या गोहििवाण्याांनो आहण पुन्िा सुखी व्िा.” हवस्मयचककत झालेल्या पक्षयाांनी 

तात्काळ आज्ञा पाळली आहण िेव्िा त्याांनी िात्रीच्या िवेत उांच भिािी घेतली तेव्िा 

नूकने दिवािा बांद केला आहण िस्त्याविची भर्कां ती त्याने पुन्िा सुरू केली. 

 पिारे् पिारे् त्याने खूप लिवेधी गोष्टी पाहिल्या, पण कदवस 

उिाडण्यापूवी त्याने ििि सिडून सांपहवले आहण दसुऱ्या कदविी सायांकाळी कािी 

तास लवकि येण्याचे ठिहवले. 

 िेव्िा पुढील कदविी अांधाि पडला तेव्िा तो पुन्िा त्या िििात आला 

आहण र्ोप्या हवकणाऱ्याच्या दकुानावरून िाताना त्यात त्याने प्रकाि पाहिला. 

आत गेल्यावि त्याला दोन हस्त्रया तेथे आढळल्या, एक डोके खाली रे्बलावि वाकवून 



मोठ्या देुःखाने हुांदके दते िोती, तेव्िा दसुिी हतचे साांत्वन किण्याचा प्रयत्न किीत 

िोती. मत्यट माणसाांच्या डोळ्याांना पोपोपो नक्कीच अदशृ्य िोता, म्िणून तो त्याांच्या 

बािूला उभे िाहून त्याांचे सांभार्ण ऐकू लागला. 

 “नाउमेद िोऊ नकोस ताई,” एक म्िणाली. “ििी तुझे सुिेख पिी 

चोिीला गेले असले तिी िटॅ्स ति हिल्लक िाहिल्या ना?”  

 “िाय!” दसुिीने आक्रोि केला, ती र्ोप्या बनवून हवकणािी िोती. “ह्ा 

अधटवर् सिावर् केलेल्या र्ोप्या आता कोण हवकत घेणाि, कािण पिी असलेल्या 

र्ोप्या घेण्याची आिकाल पद्धत आि,े आहण िि मी माझा माल हवकू िकले नािी 

ति मी पूणटपणे कां गाल िोईन.”  

 हतने पुन्िा स्फुां दनू िडायला सुरूवात केली आहण जया नूकने ते 

पक्षयाांच्या प्रेमापोर्ी चोिले आहण बेसावधपणे चूक करून पृर्थवीविील लोकाांपैकी 

एकाला देुःखी बनवल्याची िाणीव झाल्याबिोबि त्याला ििमल्यासािखे वार्ले. 

 ह्ा हवचािाने नांतिच्या िात्री त्याला त्या र्ोप्याांच्या दकुानात पुन्िा 

आणले तेव्िा त्या दोघी हस्त्रया घिी गेल्या िोत्या. त्याची अिी इच्छा िोती की 

कािीतिी मागट काढून ते पिी त्या िटॅ्सवि पित ठेवावेत िेणेकरून ती गिीब 

हबचािी बाई पुन्िा सुखी िोईल. म्िणून त्याने िवळच्या तळघिात येईपयांत िोध 

घेतला िे किड्या िांगाांच्या उां दिाांनी भिलेले िोते आहण िे िेिािच्या घिाांच्या 

सभतींमधून कुितडून अन्न साठहवण्याच्या खोलीतून चोरून आणून खात िोते. 

 “येथे योग्य तेच प्राणी आिते,” पोपोपोने हवचाि केला. “हस्त्रयाांच्या 

िटॅ्सवि ठेवण्यासाठी त्याांची मृद ू लव िवळिवळ पक्षयाांच्या हपसाांसािखीच आिे 

आहण मला एकदम िाणवले की उां दीि वैहिष्ट्यपूणटतेने सुांदि आहण डौलदाि 

असतात. तथाहप ते आता चोऱ्या किण्यात त्याांचे आयुष्य घालवीत आिते आहण 



आता हस्त्रयाांच्या िरॅ्वि िािण्यास त्याांना भाग पाडल्यास त्याांची नैहतकता अहधक 

सुधािेल.” 

 म्िणून त्याने चेरु्क केले आहण तळघिातील सवट उां दिाांना बाििे खेचले 

आहण पक्षयाांनी रिक्त केलेल्या काचेच्या पेर्ीतील िटॅ्सवि ठेवले आहण ते ऐहिक 

नसलेल्या नूकच्या नििेत ते कमीतकमी सुांदि तिी कदसत िोते. िटॅ्स सोडून इकड े

हतकडे ते पळू नयेत म्िणून पोपोपोने िादचूा प्रयोग करून त्याांना हनश्चेष्ट बनहवले 

आहण मग ह्ा कामाबद्दल तो इतका खूर् झाला की त्याने सुांदितेने सिहवलेल्या 

िटॅ्स पाहून ती र्ोप्याांची दकुानवाली येण्याची व ती खूर् झालेली पािण्यासाठी तो 

तेथे थाांबला. 

 ती सकाळी लवकिच हतच्या बहिणीसोबत आली आहण हतच्या 

चेिऱ्यावि करू् गोष्ट हवसिण्याचा भाव िोता. झाडून व धूळ पुसून पडद ेओढल्यावि 

हतने काचेच्या पेट्या उघडल्या व िटॅ्स बाििे काढल्या. 

 पण रिहबन आहण निीच्या झालिीत बसलेला इवलासा उां दीि 

बहघतल्याबिोबि हतने िोिात ककचाळी मािली आहण िरॅ् खाली फेकीत रे्बलावि 

उडी मािली आहण उद्गािली, “काय आि ेते? ओ! काय आि?े”  

 “उांदीि!” ती र्ोप्याच्या दकुानवाली धापा र्ाकीत भीतीने थिथि कापत 

िोती. 

 पोपोपो िा कल्लोळ पाित िोता, आता त्याला कळून चुकले की 

हविेर्तेः मानवी प्राण्याला उां दीि अहप्रय असतात. त्याने त्याांना िरॅ्वि ठेवून 

घोडचूक केली िोती म्िणून त्याने िळूच आज्ञेची िीळ घातली िी फक्त उांदिाांनीच 

ऐकली. 

 तात्काळ त्या साऱ्याांनी िटॅ्सवरून उड्या मािल्या आहण काचेच्या 

कपार्ाच्या उघड्या दिवािाबाििे दडूुदडूु धावत त्याांच्या तळघिात गेले. पण त्या 



कृतीने त्या र्ोपीच्या दकुानवालीला आहण हतच्या बहिणीला इतके घाबिहवले की 

त्या खूप िोिात ओिडत त्याांच्या पाठीवि पडून बेिुद्ध झाल्या.  

 पोपोपो िा दयाळू अांतेःकिणाचा नूक िोता, पण मानवी स्वभाव 

वैहिष्ट्याच्या अज्ञानीपणामुळे उद्भवलेल्या त्याांच्या क्लेिाांना त्याला प्रत्यि पिावे 

लागले, त्यामुळे त्याने सिळ घिी िायचे ठिहवले. म्िणून त्याने त्या गिीब बायाांना 

त्याांच्या देुःखातून हितके चाांगले साविता येईल हततके साविण्यासाठी तो हनघून 

गेला.  

 अद्याप तो कतटव्याच्या देुःखीभावनेपासून त्याची स्वतेःची सुर्का करून 

घेऊ िकत नव्िता, आहण ह्ा गोष्टींवि हवचाि केल्यानांति त्याने ठिहवले की--- 

 िेव्िापासून तो पक्षयाांना मुक्त करून र्ोप्याांच्या दकुानवालीच्या 

देुःखाला कािणीभूत झाला िोता तो प्रश्न त्या पक्षयाांना पूवटवत काचेच्या पेर्ीत ठेवून 

सोडवू िकत िोता. तो पक्षयाांवि प्रेम किायचा आहण त्याांना पुन्िा गुलाम बनवून 

हििा किणे त्याला नापसांत िोते, पण ह्ा देुःखाचा िेवर् किण्याचा तोच एकमेव 

मागट कदसत िोता. 

 म्िणून तो त्या पक्षयाांना िोधण्यासाठी बाििे पडला. ते खूप लाांब 

अांतिावि उडून गेले िोते, पण पोपोपोला त्याांच्यापयांत एका िणात पोिोचायला 

कािीच वेळ लागला नािी. एका ताांबूस सपगर् िांगाची फळे असलेल्या फाांदीवि 

मोठ्या आनांदाने गात बसलेल्या पक्षयाांना त्याने िोधून काढले. िेव्िा त्याांनी नूकला 

पाहिले तेव्िा ते पिी ओिडले, “आभािी आिोत, पोपोपो तुझे. आम्िाला मुक्त 

केल्याबद्दल तुझे आभाि मानतो.” 

 “माझे आभाि मानू नका,” नूकने प्रत्युत्ति कदले, “कािण मी तुम्िाला त्या 

र्ोप्याांच्या दकुानात पुन्िा पाठवायला आलो आिे”  



 “का?” हनळ्या िे ने िागाने फमाटवले, िेव्िा इतिाांनी त्याांचे गाणे 

थाांबवले िोते.  

 “कािण मला असे कदसले की त्या स्त्रीने तुम्िाला हतची मालमत्ता 

समिली आि ेआहण तुम्िाला गमहवल्यामुळे हतला खूप देुःख झाले आि.े” पोपोपोने 

उत्ति कदले. 

 “पण आठवा की हतच्या त्या काचेच्या पेर्ीत आम्िी ककती देुःखी िोतो 

ते,” लाल छातीचा दयाळ पिी गांभीिपणे म्िणाला, “आहण हतची मालमत्ता म्िणून 

िि म्िर्ले ति तुम्िी नूक आिात, आहण तुम्िी सवट पक्षयाांचे नैसर्नगक पालक आिात; 

तुम्िाला ठाऊक आि ेकी हनसगाटने आम्िाला मुक्त हनर्नमले आि.े खात्री किा की दषु्ट 

माणसाांनी आम्िाला गोळ्या घातल्या आहण आमच्यात भुसा भिला आहण त्या 

र्ोपीवाल्याांना हवकले. पण आम्िी त्याांची मालमत्ता आिोत िी कल्पना खुळचर् 

आि.े” 

 पोपोपो गोंधळला. “िि मी तुम्िाला मोकळे सोडले,” तो म्िणाला “दषु्ट 

माणसे तुम्िाला पुन्िा गोळ्या घालतील आहण तुम्िी कािी उत्तम परिहस्थतीत 

नसाल.” 

 “िी!” हनळा िे उद्गािला. “आम्िाला गोळ्या लागू िकत नािीत आता. 

कािण आमच्यात भुसा भिलेला आि.े आि सकाळीच दोन माणसाांनी आमच्यावि 

अनेक गोळ्या झाडल्या पण गोळ्याांनी आमच्या हपसाांना फक्त चोळवर्ले आहण 

भुिात दडवून घेतले. आता आम्िी माणसाांना घाबित नािीत.” 



 “ऐका!” पोपोपो कठोिपणे म्िणाला, कािण ते त्याच्यािी उत्तम 

वादहववाद किीत िोते. “गिीब हबचाऱ्या र्ोप्याांच्या दकुानदािीनी व्यापाऱ्याचे 

कदवाळे हनघेल, िि मी तुम्िाला हतच्या दकुानात पित पाठहवले नािी ति. असां 

वार्तां की तुम्िी त्या र्ोप्याांना सिहवणां गििेचां आि.े िरॅ्च्या चक्रावि पिी धािण 

किणे िी हस्त्रयाांच्या वेिभूर्ेची पद्धत आिे. म्िणून ििी गिीब हबचाऱ्या र्ोप्याांच्या 

दकुानदािीणीने रिबन आहण निीदाि झालिीने मौल्यवान वस्तू ककतीिी सुांदि 

रितीने सिहवल्या तिी पण त्या स्थानाांवि िोपयांत तुम्िी बसत नािीत तोपयांत त्या 

िुल्लक आिते.” 

 “वेिभूर्ेची पद्धत,” काळा पिी गांभीिपणे म्िणाला. “िी मानवाकडून 

बनहवली गेली. कोणता कायदा आि ेतेथे, पिी आहण नूक्स ह्ाांना वेिभूर्ेचे गुलाम 

िािण्याची गिि आिे?”  

 “असां असलां तिी ह्ा वेिभूर्ेिी आपल्याला काय किायचांय?” गाणािा 

तपककिी िांगाचा हलग्नेर् पिी ककचाळला. िि नूक्सना िरॅ्च्या ककनाऱ्याविील 

स्थानावि बसण्याची वेिभूर्ा असली ति तुम्िाला तेथे िािण्यात आनांद वारे्ल? 

उत्ति द्या मला पोपोपो!”  

 पण पोपोपो हनिाि झालेला िोता. तो ना पक्षयाांना पुन्िा त्या 

र्ोपीवाल्याच्या दकुानात पाठहवण्याची चूक करू िकत िोता, ना त्या र्ोपीच्या 

दकुानदािीणीला हतला झालेल्या नुकसानीचे देुःख हतने सिन किावे अिी इच्छा 

करू िकत िोता. म्िणून काय किता येईल ह्ाचा हवचाि किण्यासाठी तो घिी 

गेला.  खूप सचतन केल्यानांति त्याने नूक्सच्या िािाचा सल्ला घेण्याचे ठिहवले. 

िािेसािबेाांना भेर्ल्यानांति त्याने तात्काळ सांपूणट िकीकत त्याांना साांहगतली. 

िािाच्या कपाळावि िागाने आठ्या पडल्या. 



 “ह्ा गोष्टीत तुला पृर्थवीविील लोकाांच्या कामात अडथळा 

आणल्याबद्दल हिकवणूक हमळावी,” ते म्िणाले. “पण त्याांच्या त्रासाला कािणीभूत 

झाल्याबद्दल त्यावि कािी उपाय किणे ि े तुझे कतटव्यच आि.े आपले पिी गुलाम 

िोऊच िकत नािीत, ि े हनहश्चत; म्िणून तुला वेिभूर्ा पद्धती बदलायला िवी, 

म्िणिे हस्त्रयाांनी त्याांच्या िटॅ्सवि पिी बसवून घेण्याची वेिभूर्ा कधीच किायला 

नको.” 

 “कसे करू मी ते?” पोपोपोने हवचािले. 

 “एकदम. पृर्थवीविील लोकाांच्या वेिभूर्ा ह्ा नेिमी बदलत असतात, 

त्याांना एखाद्या गोष्टीचा लवकिच कां र्ाळा येतो. िेव्िा ते त्याांच्या वतटमानपत्र ककवा 

माहसकात अमुक-तमुक वेिभूर्ेबद्दल वाचतात तेव्िा ते त्या गोष्टीबद्दल कधीच िांका 

घेत नसतात, पण ताबडतोब वेिभूर्ेच्या आदिेाचे पालन कितात. म्िणून तू 

वतटमानपत्रे आहण माहसकाांना भेर् द ेआहण मुद्राििाांना िादनूे भारून र्ाक.” 

 “मुद्राििाांना िादनूे भारून र्ाकू?” पोपोपोने हवचािले. 

 “म्िणून आत्ताच त्याांना असे वाचायला प्रवृत्त कि की िटॅ्सवि पिी 

ठेवायची वेिभूर्ा फाि काळ किायला नको. त्यामुळे तुझ्या गिीब हबचाऱ्या र्ोप्या 

हवकणाऱ्याांना सचतेतून सुर्का हमळेल आहण अगदी त्याचवेळी आपल्या लाडक्या 

हप्रय अिा ििािो पिाांना ते मुक्त कितील जयाांचा कू्रिपणे वापि केला िात आि.े”  

पोपोपोने त्याच्या प्रज्ञावान िािाचे आभाि मानले आहण त्याच्या 

सल्ल्याप्रमाणे अनुसिण केले. िििातल्या वतटमानपत्राच्या आहण माहसकाच्या 

प्रत्येक कायाटलयाला नूककडून भेर् कदली गेली, आहण नांति तो इति िििात गेला. 



  



 िोपयांत त्या प्रदेिात वृत्तपत्राांच्या पानावि “ नव्या वेिभूर्ेचा वृत्ताांत” 

छापला िात नािी. कािी काळ पोपोपोने त्या मुद्राििाांना िादनूे भारून र्ाकले 

िेणेकरून ती छापलेली अििे िो कुणी पािील तो नूकच्या इच्छेप्रमाणेच पािील. 

कािीवेळा त्याने कामात गकट  असलेल्या सांपादकाांना बोलहवले आहण िोपयांत त्याला 

िवे ते अचूकपणे ते हलहित नािीत तोपयांत त्याांच्या मेंदलूा त्याने गोंधळात पाडले.  

 मत्यट माणसाांना क्वहचतच कळते की ककती मोठ्या प्रमाणात पऱ्या, नूक्स 

आहण रिल्सचा प्रभाव पडतो िे नेिमी त्याांच्या डोक्यात हवचाि ठेवतात आहण फक्त 

छोरे् सूज्ञ हचिांिीवच ती कल्पना करू िकतात.  

 दसुऱ्या कदविी सकाळी िेव्िा त्या र्ोपी हवकणाऱ्या बाईने हतचे 

वतटमानपत्र तपासून बहघतले तेव्िा हतला कदसले की, “कोणत्यािी स्त्रीने आता पिी 

असलेली िरॅ् डोक्यावि घालायची नािी आहण नव्या वेिभूर्ेसाठी िरॅ्वि फक्त 

रिबन्स आहण निीची झालिच लावणां गििेचां आि,े” ि ेवाचून ती िर्ोत्फुल्ल झाली. 

 पोपोपोने प्रत्येक र्ोपीवाल्याांच्या दकुानाांना भेर् दते मौि लुर्ली. एका 

बािूला हनष्काळिीपणे फेकून कदलेल्या त्या भुसा भिलेल्या पिाांना त्याने नविीवन 

कदलेले तो पाहू िकला. आहण जया नूकने त्याांना सांकर्ातून वाचहवले िोते त्याचे 

आभाि मानीत ते पिी िेताांवि आहण िांगलाकडे गाणी गात उडून गेले.  

 कािी वेळाने हिकाऱ्याने त्याांच्यावि बांदकुीच्या गोळ्या झाडल्या. पण 

त्याांच्यावि कािीच परिणाम झाला नािी ि ेपाहून त्याला आश्चयट वार्ले. िी गोष्ट 

वाचल्यावि तुम्िाला समिेल की र्ोप्या हवकणाऱ्याांच्या कािी दकुानाांपैकी एका 

दकुानात भुसा भिलेले पिी िोते िे हनहश्चतच बांदकुीच्या गोळीने ठाि िोऊ िकत 

नािीत. 

     

  



िसणािा पाणघोडा 

  

 

काांगो नदीच्या विच्या बािूला उपनद्याांपैकी एकीवि पाणघोड्याांचे 

प्राचीन आहण अहभिात कुरू्ांब िाित िोते. ते बढाईखोि वांिाच्या नोिाच्या खूप 

िुन्या काळातील – मानवाच्या अहस्तत्वापलीकडे – दिूस्थ अांधाियुगात, िेव्िा िग 

नवे िोते त्या काळातील िोते.  

 ते ह्ाच नदीच्या ककनाऱ्यावि नेिमी िाित आले िोते, त्यामुळे 

पाण्याचे प्रत्येक वळण, आहण किा, तळाचा प्रत्येक खोल आहण उथळपणा, प्रत्येक 

खडक आहण हतच्या ककनाऱ्यावि असलेला खड्डा आहण हचखल त्याांच्या आईइतकेच 

त्याांच्या परिचयाचे िोते. आहण मला वार्ते ते अद्यापपावेतो तेथे िाित आिते. 

 फाि पूवी ह्ा पाणघोड्याच्या िमातीतील िाणीला एक बाळ झाले 

िोते, जयाचे नाव हतने ककयो असे ठेवले िोते, कािण ते खूप लठ्ठ आहण गोलाकाि 

िोते. तथाहप त्यासांबांधी मी तुमची चुकीची कल्पना करून देणाि नािी. 

 मी असां म्िणेन की पाणघोड्याच्या भार्ेत ककयोचे योग्य भार्ाांति 

म्िणिे त्याचा अथट लठ्ठ आहण गोलाकाि ऐविी लठ्ठ आहण सुस्त असे िोते. कुणीिी 

िी चूक िाणीला साांहगतली नव्िती, कािण हतचे सुळे अक्राळ हवक्राळ िोते, आहण 

हतला ककयो िा िगातील सवाटत गोड बाळ वार्ायचा. 

 तो पाणघोडा म्िणून खिोखि ठीक िोता. तो नदीककनाऱ्याविील मऊ 

हचखलात लोळायचा, खेळायचा आहण आतल्या प्रदिेात डुलत िाऊन तेथे 

उगवलेल्या िानर्ी कोबीची पाने कुितडायचा आहण सकाळपासून िात्रीपयांत खूर् 

आहण समाधानी असायचा.  



  



आहण असा अहतिय िसिा आहण खेळकि पाणघोडा त्या पुिातन कुरु्ांबाने 

कधीिी पाहिला नव्िता. त्याचे इवलेसे लाल डोळे गमतीसि लुकलुकत, आहण 

िसण्यासािखे कािी असो वा नसो तो सवट प्रसांगी िसत असे.  

 त्या कािणाने काळे लोक िे त्या भूप्रदिेात िाित िोते ते त्याला “इप्पी” 

हवनोदी म्िणत, पण तिीिी त्याची भयांकि आई, त्याचप्रमाणे काका, आत्या आहण 

चुलत भाऊ िे नदीककनाऱ्याविील हवस्तीणट वसाितीत िाित िोते, त्याांना हभऊन ते 

त्याच्यािवळ िात नसत. 

 आहण िेव्िा ि े काळे लोक िे झाडींमध्ये पसिलेल्या छोट्यािा 

खेड्याांमध्ये िाित िोते, ते पाणघोड्याच्या बादिािी कुरु्ांबावि उघडपणे िल्ला 

किण्याचे धाडस किीत नव्िते, िेव्िा त्याांना ते हमळू िकले असते तेव्िा ते 

पाणघोड्याचे माांस अहतिय आवडीने खाण्यास तयाि िोते. पाणघोड्यापुढे ि ेििस्य 

नव्िते. आहण पुन्िा काळे लोक ह्ा प्राण्याांना हिवांत पकडण्याची योिना किीत, 

तेव्िा ते िणूकािी घोडे िोते असे समिून त्याांच्यावि स्वाि िोऊन िांगलातून त्याांना 

कफिवीत, अिा रितीने ते त्याांना गुलामहगिीच्या अवस्थेप्रत आणून र्ाकीत. 

 म्िणून या गोष्टी मनात ठेऊन िेव्िा िेव्िा काळ्या िातीच्या लोकाांची 

तेलकर् दगुांधी येई तेव्िा ते त्याांच्यावि नेिमी बेफामपणे िल्ला किायचे आहण िेव्िा 

अनपेहितपणे त्या ित्रूांिी गाठ पडायची तेव्िा ते त्याला तीक्षण सुळ्याांनी खसकन् 

ओढायचे ककवा त्याांच्या अिस्त्र पायाांनी त्याांना िहमनीत हचिडून र्ाकायचे. असे 

पाणघोडे आहण काळ्या लोकाांमध्ये हनिांति वैि िोते.  

 गोइ िा त्या काळ्या लोकाांच्या खेडेगावातील एका गावात िाित 

िोता. तो प्रमुखाच्या भावाचा मुलगा आहण खेडेगावातील चेर्क्याचा नातू िोता. 

नांति तो वृद्ध झाल्यावि “अहस्थिीन चमत्काि” म्िणून ओळखला िाऊ लागला, 

कािण तो स्वतेःला सपाटसािख्या अनेक वेर्ोळ्यात गुांडाळायचा आहण ि ेकिताना 

त्याच्या ििीिातले कोणतेिी िाड कुठल्यािी अांगहस्थतीत त्याला अडथळा आणीत 



नसत. ह्ा कािणाने तो थिथि कापत चालायचा, पण काळ्या लोकाांना 

त्याच्याहवर्यी आदिच वार्ायचा.  

 गोइची झोपडी झाडाांच्या फाांद्याांमध्ये हचखल भरून बनहवलेली िोती 

आहण त्याचे कपडे गवताच्या चर्ईपासून बनहवलेले िोते आहण ते चोिीकडून 

मध्यभागी बाांधलेले िोते. पण प्रमुखािी त्याचे सांबांध िोते आहण चेर्क्याने त्याला 

हवहिष्ट प्रहतष्ठा कदलेली िोती, आहण एकाांतवासाच्या हवचािाांची त्याला आसक्ती 

िोती. कदाहचत ह्ा हवचािाांनी त्याच्या ित्रूांवि, पाणघोड्याांवि िल्ला किण्याचे 

हवचाि त्याच्या मनात वािांवाि येणे नैसर्नगकच िोते की अनेक मागाांनी त्याने त्याांना 

पकडावे.  

 िेवर्ी त्याने त्याची योिना पूणट केली. आहण नदीच्या दोन एकाकी 

वळणाविच्या अध्याट वारे्वि मध्यभागी खोल खड्डा खणावयास तो हनघाला. िेव्िा 

खड्डा पूणट झाला तेव्िा त्याने झाडाांच्या छोट्या छोट्या फाांद्याांनी तो आच्छादनू 

र्ाकला आहण त्यावि माती पसिली आहण पृष्ठभाग इतक्या कावेबािपणे मऊसूत 

केला की त्याच्या खालच्या बािूला एक मोठे हववि आि ेह्ाचा कुणालािी सांिय 

येऊ नये. नांति गोइ िळुवािपणे स्वतेःिीच िसला आहण िात्रीच्या िेवणासाठी घिी 

हनघून गेला.  

 त्या सायांकाळी िाणी ककयोला म्िणाली, िो आता त्याच्या वयात 

छानसा मुलगा म्िणून वाढत िोता, “माझी अिी इच्छा आि ेकी वळणाच्या पलीकडे 

पळत िाऊन तू तुझ्या हनक्की काकाला बोलावून आण. मला एक छानसे हवहचत्र झाड 

सापडले आि,े आहण ते खाणे चाांगले की नािी ह्ाबद्दल मला त्याांना हवचािायचे 

आि.े”  

 तो खेळकि मनेःपूवटक िसला आहण तो चक्कि मािायला हनघाला. 

कोपऱ्याविील ककिाणा दकुानात खमीिची वडी आणायला पाठहवलेल्या मुलाला 

वार्ते इतके मित्त्वाचे ि ेकाम त्याला वार्ले.  



 “गुक-डक-डक! गुक-डक-डक-डक!” िी त्याची िसायची पद्धत िोती. 

आहण ििी तुम्िी हवचाि किाल की पाणघोडा अिा पद्धतीने िसत नािी, पण िि 

तुम्िी एकाला असां ऐकलां ति तुम्िाला मी बिोबि आि ेअसे आढळून येईल.  

 तो हचखलातून सिपर्त आहण झुडपाांमधून ताबडत चालत असताना 

पाण्यात अधी उभी असलेल्या त्याच्या आईने त्याचे सांगीतमय “गुक-डक-डक-डक” 

लाांब अांतिावि नािीसे िोत िाताना ऐकले. 

 ककयो इतक्या आनांदी वृत्तीने िात िोता की तो कोठे पावले र्ाकीत 

िोता त्याकडे त्याचे लिच नव्िते, म्िणून त्याच्या िसण्याच्या मध्येच त्याला 

मैदानाने खालच्या बािूला नेले, आहण तो गोइच्या खोल खड्ड्ड्याच्या तळािी 

पडला तेव्िा त्याला आश्चयट वार्ले. तो नुसता खूप िखमी झाला नािी ति तो खाली 

पडताना त्याच्या नाकाला िबिदस्त माि बसला, म्िणून तो िसणे बांद करून बाििे 

कसे पडता येईल ह्ाचाच हवचाि करू लागला. नांति त्याला आढळून आले की त्या 

सभती त्याच्या डोक्यापेिािी उांच िोत्या. म्िणून तो त्याच्या ददुवैावि थोडासा 

िसला, त्याच्या िसण्याने त्याला िाांत केले आहण तो झोपी गेला. परिणामतेः तो 

िात्रभि सकाळ िोईपयांत घोित िोता. 

 िेव्िा गोईने त्या खड्ड्ड्याच्या कडेवरून खाली डोकावून पाहिले तेव्िा 

तो उद्गािला, “का िा इप्पी खेळकि पोिगा ति!”  

 ककयोने त्या काळ्या माणसाचा वास ओळखला आहण त्याला 

चावण्यासाठी डोके िक्य तेवढे उांचावण्याचा प्रयत्न केला. त्याने पाहिले की गोई 

पाणघोड्याची भार्ा बोलत िोता, िी तो त्याच्या चेर्क्या आिोबाांकडून हिकला 

िोता. 

 “िाांत ििा, छोट्या बाळा; तू माझा कैदी आिसे.”  



 “िोय मला तुझ्या पायाचा तुकडा हमळेल िि मी त्यापयांत पोिोचलो 

ति,” ककयोने प्रत्युत्ति कदले आहण तो त्याच्याच हवनोदावि िसला. “गुक-डक-डक-

डक!”  

 पण गोई एक काळा माणूस िोता, पुढचे सांभार्ण किण्याऐविी तो 

हनघून गेला आहण दसुऱ्या कदविी सकाळपयांत तो पितला नािी. िेव्िा तो पुन्िा 

आला, त्याने खड्ड्ड्यावरून वाकून पाहिले तेव्िा ककयो भुकेने इतका अिक्त झाला 

िोता की तो िसूिी िकत नव्िता. 

 “तू ििण आलास?” गोईने हवचािले, “की तुला अिूनिी माझ्यािी 

लढायचे आिे?”  

 “काय िोईल िि मी ििण आलो ति?” ककयोने चौकिी केली. 

 त्या काळ्या माणसाने गोंधळून त्याचे लोकिी डोके खािहवले. “ि े

साांगणां कठीण आि,े इप्पी. तू इतका लिान आिसे की तू काम करू िकणाि नािीस, 

आहण खाण्यासाठी मी तुला ठाि मािलां ति तुझा सुळा मला गमवावा लागेल िो 

अिून पूणटपणे वाढलेला नािी. का, अिे खेळकि पोिा, का तू माझ्या हवविात 

पडलास? मला तुझ्या आईला ककवा तुझ्या काकाांपैकी एकाला पकडायची इच्छा 

िोती.”  

 “गुक-डक-डक-डक!” ककयो िसला. “तू मला िाऊ द्यायला िवांस, 

काळ्या माणसा; कािण कािी झालां तिी माझा तुला कािीच उपयोग नािी!”  

 “ते मी किणाि नािी.” गोई ठामपणे म्िणाला. “िि,” नांति सुचलेल्या 

हवचािाने तो पुढे म्िणाला, “तुला माझ्यािी सौदा किावा लागेल.” 



 “ऐकूद े तुझा सौदा मला, काळ्या माणसा, कािण मला भूक लागली 

आि.े” ककयो म्िणाला. 

 “मी तुला िाऊ दईेन पण िि तू माझ्या आिोबाांच्या सुळ्याची िपथ 

घेऊन एक वर्ट एक कदवसाने येथे येऊन ििायचे आहण माझा कैदी बनायचे.”  

 तो तरूण पाणघोडा हवचाि किण्यासाठी थाांबला कािण त्याला ठाऊक 

िोते की आिोबाांच्या सुळ्याची िपथ घेणे िी गांभीि बाब आि े पिांतु त्याला 

पिाकोर्ीची भूक लागली िोती आहण एक वर्ट आहण एक कदवस म्िणिे खूप 

दिूविचा काळ िोता, म्िणून तो दसुऱ्याांदा बेकफकीिीने िसत म्िणाला. “खूप छान, 

िि तू मला आत्ता िाऊ कदले ति मी माझ्या आिोबाांच्या सुळ्याांची िपथ घेऊन 

साांगतो की एक वर्ट एक कदवसानांति पित येईन आहण तुझा बांकदवान िोईन.” 

 गोईला खूप आनांद झाला. कािण त्याला ठाऊक िोते की एक वर्ट आहण 

एक कदवस ह्ा काळात ककयो िवळ िवळ पूणटपणे प्रौढ िोईल. म्िणून त्याने 

खड्ड्ड्याच्या कडा खणायला सुरूवात केली आहण मातीची भि र्ाकून उताि 

बनहवला जयामुळे पाणघोड्याला बाििे येता येईल.  

 ककयोला तो िहमनीवि आि ेि ेकळल्याबिोबि खूप आनांद झाला इतका 

की तो िास्याच्या आनांदी झर्क्यात मौि करू लागला. त्यानांति तो म्िणाला, 

“बिाय गोई, एक वर्ट आहण एक कदवसानांति आपण पुन्िा भेरू्या.” 

 नांति तो नदीकडे त्याच्या आईला भेर्ायला आहण सकाळची न्यािािी 

किायला डुलत डुलत हनघाला आहण गोई त्याच्या खेड्याकडे पितला. 

 त्यानांतिच्या महिन्याच्या दिम्यान काळा माणूस त्याच्या झोपडीत 

पडला िोता ककवा िांगलात हिकािीला िात िोता, त्याने त्यावेळी लाांबवि, “गुक-



डक-डक-डक!” असा पाणघोड्याच्या िसण्याचा आवाि ऐकला. पण त्याने नुसते 

स्वतेःिी हस्मत केले आहण हवचाि केलाेः “एक वर्ट आहण एक कदवस लवकिच हनघून 

िाईल!” 

 आता िेव्िा ककयो सुिहितपणे आहण चाांगल्या अवस्थेत त्याच्या 

आईकडे पोिोचला तेव्िा त्या िमातीच्या प्रत्येक सभासदाला आनांद झाला कािण 

तो खेळकि सवट सामान्याांचा खूप आवडता िोता. पण िेव्िा त्याने साांहगतले की एक 

वर्ट आहण एक कदवसानांति त्याला पुन्िा त्या काळ्या माणसाचा गुलाम व्िावे 

लागेल तेव्िा ते हवलाप करू लागले आहण िडू लागले आहण खूप िणाांचे अश्रू 

वाहिल्याने नदीच्या पाण्याची पातळी बऱ्याच इांचाांनी वाढली.  

 नेिमीप्रमाणे ककयो त्याांच्या देुःखावि फक्त िसला, पण त्या िातीची 

मोठी बैठक भिहवली गेली आहण ह्ा गोष्टीची गांभीि चचाट झाली. 

 “त्याच्या आिोबाांच्या सुळ्याांची िपथ घेतली गेली आि,े” हनक्की काका 

म्िणाले. “त्याने त्याचे वचन पाळायलाच िवे. पण त्याला मृत्यूपासून ककवा 

आयुष्यभिाच्या गुलामहगिीपासून कािीतिी मागट काढून त्याला वाचहवण्याचा प्रयत्न 

किणे ि ेआपले कतटव्य आि.े” 

 ह्ावि सवाांचे एकमत झाले, पण ककयोला त्याच्या ददुवैापासून किा 

पद्धतीने वाचहवता येईल ह्ाबद्दल कुणीच हवचाि करू िकला नािी. अिा रितीने 

महिने सांपले, त्या दिम्यानच्या काळात ह्ा खेळकिाव्यहतरिक्त, पाणघोड्याचे 

बादिािी कुरू्ांब देुःखी आहण हखन्न झाले िोते.  

 िेवर्ी ककयोच्या स्वातांत्र्याचा फक्त एक आठवडा उिला, त्याची आई, 

िाणी इतकी हखन्न, सचतातूि आहण काळिीग्रस्त झाली िोती की त्या िमातीची 

दसुिी बैठक बोलहवण्यात आली. ह्ा काळात तो िसणािा पाणघोडा आकािाने 



प्रचांड वाढला िोता आहण मोिमापात िवळिवळ पांधिा फूर् लाांब आहण सिा फूर् 

उांच झाला िोता. तेव्िाच त्याचे सुळे तीक्षण, अहतिय िुभ्र व एखाद्या ित्तीपेिा 

कठीण बनले िोते.  

 “माझ्या मुलाचा िीव वाचहवण्यासाठी कािी केले गेले नािी ति,” 

त्याची आई म्िणाली, “िोकाने मरून िाईन मी.” 

 नांति हतच्या नातेवाईकाांनी हनिथटक सूचना किायला सुरुवात केली, 

पण सूज्ञ आहण अहतिय मोठा पाणघोडा, नेप काका तात्काळ म्िणाले, “आपण 

सग्लकोमॉककडे िायलाच िवे आहण मदतीसाठी त्याांची याचना किायलाच िवी.” 

 नांति सािे स्तब्ध झाले. कािण बलाढ्य सग्लकोमॉकला तोंड देणे 

अहतिय धीर्पणाचे िोते. पण आईचे प्रेम कोणत्यािी िौयाटच्या तोलाचे िोते. 

 “मी स्वतेः त्याांच्याकडे िाईन िि नेप काका माझ्या सोबतीला आले 

ति,” ती तात्काळ म्िणाली. 

 नेप काकाांनी हवचािपूवटक पुढच्या पायाांनी हचखल थोपर्ला आहण 

त्याांची िेपर्ी त्याांनी मोकळेपणे इकडून हतकडे िलहवली. 

 “आपण नेिमीच सग्लकोमॉकची आज्ञा पाळली आि ेआहण त्याांना आदि 

दाखहवला आि.े” ते म्िणाले. “त्या कािणास्तव मी त्याांच्या समोि िायला घाबित 

नािी. मी येईन तुझ्याबिोबि.” त्याांना तेथे न बोलहवल्याबद्दल आनांद िोऊन त्या 

सवाांनी फुिफुि किीत पाठठबा कदला. 

 म्िणून िाणी आहण नेप काकाांच्या मधोमध पोित ककयो प्रवासाला 

हनघाला. ते सांपूणट कदवस आहण दसुऱ्या कदवसाचा सूयट बुडेपयांत आहण िेथे खडकाळ 



उांच सभतीखालील बलाढ्य सग्लकोमॉक जया गुिते िाित िोता तेथपयांत ते नदीतून 

पोित गेले.  

 ह्ा हभतीदायक प्राण्याच्या ििीिाचा कािी भाग िनाविाचा िोता, 

कािी भाग मानवाचा िोता, कािी भाग कोंबड्याचा ति कािी भाग मािाचा िोता. 

िगाच्या आिांभापासून तो िगत िोता. वर्ाटनुवर्ाांच्या ज्ञानामुळे तो कािीसा चेरू्क 

किणािा, कािीसा मायावी कािीसा िादगूाि ति कािीसा हवद्याधािी बनलेला 

िोता. मनुष्यप्राण्याला ि ेज्ञान नव्िते पण प्राचीन िनाविाांना ते ठाऊक िोते आहण 

त्याला ते भीत िोते. 

 ते हतघेिी पाणघोडे त्याांचे पुढील पाय नदीच्या काठावि ठेवून आहण 

ििीि पाण्यामध्ये ठेवून त्या गुिसेमोि थाांबले आहण सग्लकोमॉकला अहभवादनाच्या 

समूिगायनाने त्याांनी त्याला आवािन केले. तद्नांति िणाधाटत त्या गुिचेे मुख 

अांधािले गेले आहण अलगद आहण िाांतपणे तो प्राणी त्याांच्याकडे सिकत आला. तो 

प्राणी िवळ आलेला पाहून ते पाणघोडे घाबिले, आहण त्याांनी दोन्िी पायाांमध्ये 

डोके ठेवून त्याला अहभवादन केले.  

 “ओ सग्लकोमॉक, आम्िी तुमच्याकडे दयेची आहण स्नेििील सिकायाटची 

याचना किण्यासाठी आलो आिोत!” नेप काकाांनी सुरूवात केली, आहण नांति 

ककयोच्या कैदचेी आहण त्याने काळ्या माणसाला त्याच्याकडे पित िाण्याच्या 

वचनाची िकककत साांहगतली. 

 “त्याने त्याचे वचन पाळायलाच िवे,” तो पिू हनेःश्वास र्ाकीत 

म्िणाला. 

 त्या पाणघोड्याची आई मोठ्या देुःखाने हवव्िळली.  



 “पण मी त्या काळ्या माणसावि मात किण्यासाठी आहण त्याचे 

स्वातांत्र्य पित हमळहवण्यासाठी त्याला तयाि किीन.” सग्लकोमॉक पुढे म्िणाला. 

 ककयो िसला.  

 “तुझी नखे असलेला पांिा उचल,” सग्लकोमॉकने फमाटवले. ककयोने आज्ञा 

पाळली आहण त्या प्राण्याने त्याला त्याच्या केसाळ लाांब िीभेने स्पिट केला. नांति 

त्याने चाि लुकडे िात त्याच्या वाकलेल्या डोक्यावि धिले आहण तो, नांति, 

मनुष्यास ककवा प्राण्यास ककवा कोंबड्याला ककवा मािाला कळणाि नािी अिा 

अज्ञात भार्ेत पुर्पुर्ला. नांति तो पाणघोड्याांच्या भार्ेत पुन्िा बोलला. “तुझी 

कातडी इतकी हचवर् झाली आि े की कोणतािी माणूस तुला इिा करू िकणाि 

नािी. तुझी िक्ती दिा ित्तींपेिा िास्त झाली आि.े तुझे पाय इतके िीघ्रगती झाले 

आिते की वाऱ्यालािी मागे र्ाकिील. त्या माणसाला भीती वारू् द,े पण तुझ्या 

मनातली भीती तू कायमची काढून र्ाक, कािण सवट स्पधाांमध्ये तू बलाढ्य आिसे!”  

 नांति तो भयांकि सग्लकोमॉक खाली वाकला आहण त्याच्या कानात 

अहधक सूचनाांची कुिबूि त्याने केली तेव्िा िणू जवालेसािख्या श्वासाने त्याला 

िोिपळून काढले. त्या हतघा घोड्याांचे आभाि ऐकत तो दसुऱ्या हमहनर्ाला गुिते 

सिकला. ते पण पाण्यात सिकले आहण त्याांनी घिाकडच्या प्रवासाला सुरूवात 

केली. 

 आईचे हृदय आनांदाने भरून आले िोते, नेप काकाला सग्लकोमॉकचे 

ओझिते दिटन घडले िोते. त्याची आठवण झाल्याबिोबि एकदोनदा त्याांचा भीतीने 

थिकाप उडाला िोता, पण ककयो त्याला िेवढे िक्य िोईल तेवढा उल्िहसत कदसत 

िोता. त्याच्या प्रहतहष्ठत थोिल्याांबिोबि पोिायला तो समाधानी नव्िता. तो 

त्याांच्या ििीिाखालील पाण्यात सुिकी मािायचा. त्याांच्याभोवती स्पधाट किीत 

कफिायचा आहण घिाकडे िाताना सांपूणट आनांदाने िसायचा. 



 नांति त्या सवट िमातीने िाणीच्या मुलाचा कैवाि घेतल्याबद्दल 

िहक्तमान सग्लकोमॉकचे आभाि मानण्यासाठी प्राथटना म्िणून मोठी सभा घेतली 

आहण िेव्िा त्या िसऱ्या आहण खेळकिाची त्याला स्वतेःला काळ्या माणसाकडे 

स्वाधीन किायची वेळ झाली तेव्िा सवाांनी त्याचे चुांबन घेतले आहण त्याच्या 

सुिहिततेची भीती न बाळगता त्याला हनिोप कदला. 

 ककयो मोठ्या उत्सािाने िांगलात गेला आहण िांगलामध्ये िाताना तो 

नाहिसा िोईपयांत “गुक, डक, डक, डक!” असा दिूपयांत त्याचा आवाि ते ऐकू िकत 

िोते. 

 गोईने ते कदवस मोिलेले िोते, आहण ककयो केव्िा येईल िे त्याला 

ठाऊक िोते पण तो त्याच्या कैद्याचा वाढलेला आकाि पाहून थक्कच झाला. आहण 

िो सूज्ञपणे त्याने सौदा केला िोता त्याबद्दल तो स्वतेःलाच धन्य समित िोता. 

ककयो इतका लठ्ठ झाला िोता की त्याने त्याला खायचा हनधाटि केला. िचे तो 

पूणटपणे लवकि करू िकत िोता. आहण त्याच्या सिकािी खेडूताांना त्याच्या 

ििीिाचा वापि किण्याचेिी त्याला आठहवले. म्िणून त्याने पाणघोड्याला सुऱ्याने 

भोसकण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याची कातडी इतकी हचवर् िोती की त्याचा सुिाच 

बोथर् झाला. नांति त्याने दसुिी पद्धत अवलांहबली पण ककयोला कािीच इिा झाली 

नािी. 

  आहण आता खिोखि त्या िसऱ्या आहण खेळकिाने उत्तम िर्टभिीत 

िास्य केले, इतके की िांगलापयांत त्याच्या “गुक-डक-डक-डक!” िा प्रहतध्वनी 

उमर्ला. गोईने त्याला न मािण्याचे ठिहवले कािण ते अिक्य िोते. पण ओझे 

वािणािे िनावि म्िणून त्याचा उपयोग किायचा असे त्याने ठिवले. तो ककयोच्या 

पाठीवि चढला आहण त्याने त्याला िपेर् किायची आज्ञा सोडली. म्िणून ककयो 

चपळाईने व दडुक्या चालीने खेड्याांमधून धावू लागला, त्याचे छोरे् डोळे 

िर्ोत्फुल्लासि चमकत िोते.  



 इति काळे गोईच्या कैद्यावि खूर् झालेले िोते आहण त्या िसऱ्या 

खेळकिाच्या पाठीवि स्वाि िोण्याची त्याांनी त्याची पिवानगी माहगतली. म्िणून 

गोईने त्याांच्यािी मनगट्या, सिपल्याांचे िाि आहण छोरे् छोरे् सोन्याचे दाहगने अिा 

त्या ककडूक हमडूकाचा सांपूणटपणे ढीग िोत नािी तोपयांत सौदा केला. नांति डझनभि 

काळे त्याच्या पाठीवि बसून िपेर्ीचा आनांद घेऊ लागले आहण एक ति त्याच्या 

नाकािवळ िाऊन ओिडला, 

 “धाव धाव, हचखलाच्या कुत्र्या, धाव!”  

 आहण ककयो धावला. वाऱ्याच्या गतीने र्ाांगा र्ाकीत खेड्यापासून लाांब, 

िांगलातून थेर् नदीककनाऱ्यावि. ती काळी माणसे भीतीने आकाांत करू लागली, 

खेळकि िसऱ्याने डिकाळी फोडली आहण त्याांची धाांदल उडाली.  

 नांति त्याांना समोि नदीच्या हवरूद्ध कदिेला सग्लकोमॉकची गुिा कदसू 

लागली. ककयोने पाण्यात उडी मािली आहण तो त्या लोकाांना पाण्यावि गर्ाांगळ्या 

खायला सोडून पाण्याच्या तळािी गेला. पण सग्लकोमॉकने ककयोचे िसणे ऐकलेले 

िोते आहण काय किायचे ि ेत्याला ठाऊक िोते. िेव्िा तो िसिा खेळकि पाण्याच्या 

पृष्ठभागावि आला तेव्िा त्याने घिातून पाणी उडहवले तेव्िा तेथे त्याला एकिी 

काळा माणूस दषृ्टोत्पत्तीस पडला नािी.  

 ककयो एकर्ाच खेड्यात पित आला तेव्िा गोई आश्चयाटने म्िणाला, 

“माझे भाऊ कोठे आिेत?”  

 “मला ठाऊक नािी,” ककयोने उत्ति कदले, “मी त्याांना लाांबपयांत घेऊन 

गेलो आहण मी िेथे त्याांना नेले तेथेच ते िाहून गेले.” गोईला अिून प्रश्न हवचािायचे 

िोते, पण काळ्या लोकाांची दसुिी झुांड त्या िसणाऱ्या पाणघोड्याच्या पाठीवि 

बसण्यासाठी उतावीळपणे वार् पाित िोती. म्िणून त्याांनी ककमत कदली आहण ते 

चढून त्याांच्या िागेवि बसले, त्यानांति त्याांनी सवाटत मित्त्वाचे म्िर्ले, 



 “धाव हचखलात लोळणाऱ्या धाव!” 

 आहण ककयो पूवीसािखा धावला आहण त्याांना घेऊन सग्लकोमॉकच्या 

गुिपेुढे सोडून एकर्ाच पितला.  

 पण आता गोई त्याच्या सवांगड्याांच्या दवैाबद्दल सचताक्राांत झाला 

िोता, कािण तो एकर्ाच काळा माणूस उिला िोता.  

 म्िणून तो पाणघोड्यावि बसला आहण ओिडला. 

 “पळ, नदीमधल्या डुकिा-पळ!” 

 ककयो त्याचे आनांदी िास्य िसला. “गुक-डक-डक-डक!” आहण 

वाऱ्याच्या गतीने पळाला. पण ह्ावेळी तो नदीच्या काठाकडे सिळ गेला िेथे 

त्याच्या िमातीचे लोक िाित िोते आहण नदीत बुडी मारून गोईला प्रवािाच्या 

मध्यभागी तिांगत ठेवून तळािी गेला.  

 त्या काळ्या माणसाने उिव्या बािूला असलेल्या नदीच्या काठाकडे 

पोित िायला सुरूवात केली, पण तेथे बादिािी िमातीचे अधे पाणघोडे आहण नेप 

काका त्याला मऊ हचखलात तुडहवण्यासाठी त्याची वार् बघत िोते. म्िणून तो 

नदीच्या डाव्या ककनाऱ्याकडे वळला आहण तेथे िाणी मा आहण हनक्की काका िागाने 

डोळे लाल करून त्याांच्या सुळ्याांनी त्याला फाडून र्ाकण्याची वार् बघत िोते. 

 नांति गोईने भीतीने कककाळी फोडली, त्याच्यावि निि ठेवून 

त्याच्यािवळ पोित असलेल्या ककयोला पाहून तो ओिडला. “मला वाचव ककयो! 

वाचव मला! मी तुला गुलामहगिीतून मुक्त किीन!”  

 “ते कािी पुिेसां नािी.” ककयो िसला. 



  

  



“मी आयुष्यभि तुझी सेवा किीन!” गोई म्िणाला, “तू ििी आज्ञा कििील 

तसे मी सवट कािी किेन!”  

 “एक वर्ट आहण एका कदवसात तू पित येऊन माझा कैदी िोिील, िि 

मी तुला सुर्का करून घ्यायला पिवानगी कदली ति?” ककयो म्िणाला. 

 “मी किीन, मी किीन, मी किीन!” गोई ओिडला. 

 “तुझ्या आिोबाांची िपथ घेऊन साांग!” ककयोने काळ्या माणसाांना 

िपथ घेण्यासाठी सुळे नसतात याचे स्मिण ठेवून आज्ञा केली. आहण गोईने त्याच्या 

आिोबाांच्या िाडाांची िपथ घेतली. 

 नांति ककयो त्या काळ्या माणसाकडे पोित गेला िो कसाबसा त्याच्या 

पाठीवि बसला. अिा रितीने ते नदीककनाऱ्यावि आले िेथे ककयोने त्याच्या आईला 

आहण त्याच्या िमातीच्या लोकाांना त्याने केलेल्या एक वर्ट एक कदवस झाल्यावि तो 

गुलाम बनेल या अर्ीबद्दल साांहगतले िोते तेथे घेऊन आला. 

 त्यामुळे त्या काळ्या माणसाला िाांतपणे सुर्का करून घेण्याची 

पिवानगी दणे्यात आली आहण पुन्िा एकदा तो िसिा खेळकि त्याच्या लोकाांबिोबि 

िाहिला आहण आनांदी झाला. 

 िेव्िा एक वर्ट आहण एक कदवस सांपला तेव्िा ककयो गोईच्या पितीची 

वार् बघू लागला. पण तो पित आला नािी, त्यानांतििी नािी आहण कधीच नािी.  

 कािण काळ्या माणसाने मनगट्या, सिपल्याांचे िाि आहण छोट्या 

सोन्याच्या दाहगन्याांचे गाठोडे बनहवलेले िोते आहण तो खूप मैल प्रवास करून 

दसुऱ्या दिेात गेला िेथे प्राचीन आहण बादिािी िमातीतल्या पाणघोड्याांबद्दल 



कुणालािी माहिती नव्िती. आहण तेथे त्याने स्वतेःला सवटश्रेष्ठ अहधकािी बनवून 

घेतले कािण तो खूप श्रीमांत िोता आहण त्यामुळे लोक त्याच्यापुढे वाकू लागले. 

 कदवसेंकदवस तो अिांकािी आहण गर्नवष्ठ बनला पण िात्री िेव्िा तो 

अांथरूणावि तळमळत पडायचा आहण त्याला झोप यायची नािी. त्याची 

सद्सहद्ववेक बुद्धी त्याला अस्वस्थ किायची. कािण त्याच्याकडून त्याच्या 

आिोबाांच्या िाडाांची िपथ घेतली गेली िोती आहण त्याच्या आिोबाांना िाडे 

नव्िती. 

 

     

  



िादचूी चॉकलटे्स 

  

 

बोस्र्न मध्ये डॉ.डॉस नावाचा एक हवद्वान वयोवृद्ध िसायन िास्त्रज्ञ िाित 

िोता जयाला कािीसा िादरू्ोण्याचा अभ्यास किण्याची िौस िोती. तेथेच बोस्र्न 

मध्ये क्लॅिी बेल सूड्ड्स नावाची तरूणी सुद्धा िाित िोती, हिच्यािवळ भिपूि पैसा, 

थोडीिी बुद्धीमत्ता आहण िांगमांचावि िायची तीव्र इच्छा िोती. 

 म्िणून क्लॅरिबेल डॉ. डॉसकडे गेली आहण म्िणाली, “मी ना गाऊ 

िकते ना नाचू िकते, ना मी काव्य पाठ करू िकते, ना मी हपयानो वािवू िकते, 

ना मी दोिीवरून चालू िकते, ना मला उड्या मािता येत ना मला लत्ता प्रिाि 

किता येत; तिी मला िांगभूमीवि िायची इच्छा आि.े ति मी काय करू?”  

 “ ह्ा हसद्धीच्या मोबदल्यात तू मला पैसे देण्यास तयाि आिसे काय?” 

 “हनहश्चतच,” क्लॅरिबेल पैिाांची थैली िलहवत छणछणार् किीत 

म्िणाली. “मग उद्या दोन वािता तू माझ्याकडे ये,” तो म्िणाला. 

 त्या सांपूणट िात्रभि तो, जयाला िादरू्ोणा म्िणून ओळखला िातो, 

त्याचा अभ्यास किीत िाहिला, त्यामुळे िेव्िा क्लॅरिबेल सूड्ड्स दसुऱ्या कदविी दोन 

वािता आली तेव्िा त्याने हतला कािी हमश्रण असलेली पेर्ी दाखवली ती िें च 

चॉकलेट्स सदिृ िोती. 

  

  



  



“ि ेप्रगत युग आि,े” तो म्िातािा म्िणाला, “आहण मला स्वतेःला आनांद 

िोत आि े की तुझा डॉस काका त्याच्याबिोबि चालतो आि.े आता तुझा एखादा 

िुन्या पद्धतीचा िादरू्ोणावाला असता ति त्याने तुला घाणेिड्या कडू और्धाच्या 

गोळ्या हगळायला कदल्या असत्या, पण मी तुझ्या अहभरूचीचा आहण सोईचा 

हवचाि केलेला आि.े येथे कािी िादचूी चॉकलेट्स आिते. िि तू ि ेकफकर् िाांभळ्या 

िांगाचे चॉकलेर् खाल्लेस ति त्यानांति तू सििगत्या आहण डौलदािपणे नृत्य कििील 

िणू कािी तू त्याची आयुष्यभि तालीम केलेली िोती. गुलाबी िांगाची गोळी 

खाल्यावि तू बुलबुल पक्षयासािखी गोड गािील. पाांढिे खाल्यावि तू वाक्चातुयाटत 

ह्ा प्रदिेातील सवाटत उत्तम वक्ता बनण्यास समथट िोिील. तपककिी िांगाचा तुकडा 

तुझ्यावि मोहिनी मांत्र र्ाकून तुला रूबेनस्र्ाईन पेिािी उत्तम हपयानो वादक 

बनहवल, सलबासािख्या हपवळ्या िांगाची गोळी तू खाल्यास लत्ताप्रिािाने तुझा पाय 

सििगत्या तुझ्या डोक्यावि सिा फूर् उांचीपयांत उडवू िकिील.” 

 “ककती मस्त!” क्लॅरिबेल उद्गािली िी िर्ोत्फुल्ल झाली िोती. “तुम्िी 

खहचतच खूप हुिाि िादगूाि आहण समिदाि िसायनिास्त्रज्ञ आिात.” आहण हतने 

पेर्ीत िात घालून बाििे काढला. 

 “अिां!” तो हवद्वान म्िणाला, “चेक कृपया.” 

 “ओि, िोय, िमखास! हवसिलेच, ककती मूखट मी!” हतने उत्ति कदले.  

 त्याने समिूतदािपणे पेर्ी त्याच्या िातातच ठेवली आहण िेव्िा हतने 

मोठी िक्कम भरून सिी केली तेव्िाच त्याने हतला स्वतेःला त्या पेर्ीला िात लावू 

कदला. 



 “तुम्िाला खात्री आि ेका की तुम्िी ते िवे तवेढे परिणामकािक बनहवले 

आि?े” हतने ससचत पृच्छा केली, “माझ्यावि त्याांचा परिणाम िोण्यास खूप वेळ 

लागेल.” 

 “माझी एकच भीती आि,े” डॉ.डॉसनी उत्ति कदले. “की मी ते खूपच 

परिणामकािक बनहवलेले आिते. कािण मला पहिल्याांदाच िी अद्भुत चॉकलेट्स 

तयाि किण्यासाठी साांहगतले गेले आि.े” 

 “कािी काळिी करू नका,” क्लॅरिबेल म्िणाली. “ते हितकी प्रकक्रया 

माझ्यावि कितील तेवढी उत्तम कृती मी स्वतेः किीन.” असे म्िर्ल्यावि ती हनघून 

गेली. नांति ती सुक्या मेव्याच्या दकुानात थाांबली, पण ती हतची हचत्तिांिक 

मौल्यवान पैर्ी रिबनच्या काऊां र्िविच हवसिली.  

 नांति लिानिी बेसी बोस्र्हवक त्या काऊां र्िकडे केसाांची रिबन घ्यायला 

आली आहण हतने हतचे पासटल त्या पेर्ीिवळच ठेवले. िेव्िा ती गेली तेव्िा हतने 

इति वस्तूांच्या बिोबि ती पेर्ीिी घेतली आहण दडूुदडूु धावत घिी गेली. 

 िोपयांत कदवाणखान्यातील कपार्ात ती कोर् र्ाांगत नािी तोपयांत 

आहण हतची पुडकी ती मोित नािी तोपयांत हतला कळलेच नािी की हतच्या 

पासटलबिोबि एक पेर्ी सुद्धा आली आि.े नांति हतने ती उघडली आहण ती उद्गािली, 

“काय ि,े िी ति चॉकलेर्ची पेर्ी! कुणीतिी चुकीने ती हवसिलेली आि.े त्याची 

एवढी कािी काळिी किायची गिि नािी. थोडेच तुकडे आिते ते.” म्िणून हतने त्या 

वस्तू चॉकलेर्च्या तार्लीत र्ाकल्या. िी िॉलच्या रे्बलावि िोती. आहण 

चॉकलेर्चा एक तुकडा घेत-हतला चॉकलेर्स् आवडायचे- आहण खिेदी केलेल्या वस्तू 

तपासत चर्कन तोंडात र्ाकले.  



 ते हतच्यासाठी कािी खूप नव्िते, कािण बेसी फक्त बािा वर्ाांची िोती, 

आहण दकुानात ती इतके पैसे खचट किील ह्ावि हतच्या आई वहडलाांचा हवश्वास 

नव्िता. पण िेव्िा ती केसाांवि रिबन लावायचा प्रयत्न करू लागली तेव्िा अचानक 

हतला हपयानो वािवायची इच्छा झाली आहण िेवर्ी ती इच्छा इतकी प्रबळ झाली 

की ती बैठकीच्या खोलीत गेली आहण हतने हपयानो उघडला. 

 त्या छोट्या मुलीने कमालीच्या उत्सािाने त्या दोन सांगीतिचना 

हिकण्याची युक्ती िोधून काढली िी प्रायेः अमलात आणताना हतच्या उिव्या आहण 

डाव्या िाताला झर्के बसले जयामुळे सांगीतात फािच वाईर् हवसांवाद हनमाटण िोत 

िोता. पण चॉकलेर् बॉनबॉनच्या परिणामामुळे ती खाली बसली आहण हतची बोरे् 

सफाईदािपणे स्विमांडलावरून कफरू लागली आहण कुिल स्विसांवादाचा इतका 

आहवष्काि करू लागली की हतच्या वाद्य वादनाने तीच हवस्मयचककत झाली. 

 तथाहप ती नाांदी िोती. दसुऱ्या िणात हतने हवदोव्िने (िमटन 

सांगीतकाि लुडहवग व्िनॅ) च्या हपयानोविच्या सातव्या सांगीतावि झेप घेतली आहण 

ते अत्युत्तम पद्धतीने वािहवले.  

 हतची आई तो अपूवट स्विमाधुयाटचा आवेि ऐकून िा कोण सांगीतकाि 

पाहुणा आला आि े ि े पािण्यासाठी हिन्यावरून खाली आली. पण िेव्िा हतच्या 

लिात आले की ती हतची स्वतेःचीच मुलगी िोती िी इतक्या सवोत्तम पद्धतीने 

वािहवत िोती की हतच्या हृदयाला धडकी भिल्याचा झर्का आला (की ती त्याच्या 

वचटस्वाखाली आली) आहण तो ओसित नािी तोपयांत ती सोफ्यावि बसली. 

 दिम्यान बेसी सांगीताची दसुिी िचना न थकता उत्सािपूणट वािवीत 

िोती. हतला सांगीताची आवड िोती आहण आता हपयानोवि बसल्यावि हतला ते 

सािे गवसले िोते, आहण ती ऐकत िोती आहण स्वियांत्रावरून सफाईदािपणे 

कफिणािे िात ती बघत िोती. 



 सांहधप्रकाि खोलीत अहधक गडद झाला िोता आहण बेसीचे वडील घिी 

आले िोते आहण त्याांनी िरॅ् आहण ओव्ििकोर् र्ाांगला आहण त्याांची छत्री त्याांनी 

खुांर्ीला र्ाांगली. नांति त्याांनी कोण हपयानो वािवीत आि े ते बघण्यासाठी 

बैठकीच्या खोलीत डोकावून पाहिले.  

 “अप्रहतम!” ते उद्गािले. पण आई आली आहण ती िळुवािपणे हतच्या 

ओठाांवि बोर् ठेवीत कुिबुिली, 

 “हतला अडथळा आणू नका, िॉन! आपल्या मुलीची तांद्री लागली आि.े 

इतकां  उत्कृष्ट सांगीत तुम्िी कधी ऐकलां िोतां का?” 

 “का, अलौककक प्रहतभािाली आि े ती बेर्ी!” कदङमूढ झालेले वडील 

धापा र्ाकत म्िणाले. “सवाांवि आहधपत्य गािवतेय! खूप हवस्मयकािक आि ेि!े”  

 िेव्िा ते उभे िाहून ऐकत िोते तेव्िाच हसनेर्चे सदस्य तेथे येऊन 

पोिोचले, त्याांना त्या सांध्याकाळच्या भोिनासाठी आमांहत्रत केलेले िोते. आहण 

येलचे प्राध्यापक- हवद्वत्ताप्रचुि सखोल ज्ञान असलेले- कोर् काढण्याआधीच पार्ीत 

सामील झाले.  

 बेसी वािहवतच िोती आहण ते तीनिी वयोवृद्ध दार्ीवार्ीने उभ े

िाहून, िाांतपणे तो हवस्मयचककत झालेला समुदाय सांगीताचे श्रवण किीत िोता 

आहण भोिनाच्या घांरे्ची वार् पाित िोता. 

 श्रीयुत बोस्र्हवक याांनी, जयाांना खूप भूक लागलेली िोती, त्याांच्या 

बािूला असलेल्या रे्बलाविील हडिमध्ये असलेल्या चॉकलेट्सपैकी एक गुलाबी 

िांगाचे चॉकलेर् घेऊन खाल्ले. प्राध्यापक त्याांच्याकडे बघत िोते म्िणून श्रीयुत 

बोस्र्हवक ह्ाांनी मोठ्या नम्रतेने त्याांच्याकडे ती हडि धिली. प्राध्यापकाांनी 

हपवळ्या सलबू िांगाचे चॉकलेर् घेतले आहण सहचवाने त्याचा िात पुढे लाांबवून 



कफकर् िाांभळ्या िांगाचे चॉकलेर् घेतले. त्याांनी ते खाल्ले नािी कािण िेवणावि 

परिणाम िोईल असा हवचाि करून त्याांनी ते िाकीर्ाच्या हखिात र्ाकले. सौ. 

बोस्र्हवक हतच्या मुलीला हतने काय केले ि े न हवचािता हतचे सांगीत एकाग्रतेने 

ऐकत िोती. आपण काय केले ह्ाचा हवचाि न किता हतने उिलेला तुकडा घेतला 

आहण िळूिळू गट्ट केला. 

 आता ती हडि रिकामी झाली िोती, आहण क्लॅरिबेल सूदची मौल्यवान 

चॉकलेट्स हतच्या मालकीतून कायमची नािीिी झालेली िोती.  

 अचानक श्रीयुत बोस्र्हवक िे खूप मोठे गृिस्थ िोते त्याांनी एकेिी 

तािस्विात बायकी उच्च स्विात गायला सुरूवात केली. बेसी वािवत िोती त्या 

स्विाचे ते गाणे नव्िते, आहण हवसांवाद इतका धक्कादायक िोता की प्राध्यापकाांनी 

हस्मत केले, सहचवाने त्याचे िात कानावि ठेवले आहण सौ. बोस्र्हवक िोिात 

ककचाळली:  

 “हवल्यम!” 

 हतचा नविा हिहस्र्न हनल्सनची हुबेहूब नक्कल किण्याचा प्रयत्न किीत 

िोता आहण त्याची पत्नी ककवा पाहुणे िे कािी म्िणत असतील त्याांच्याकडे दलुटि 

किीत िोता.  

 सुदवैाने आता िेवणाची घांर्ा वािली िोती, आहण सौ.बोस्र्हवकने 

बेसीला हपयानोवरून ओढले आहण हतच्या पाहुण्याांना भोिनगृिात नेले. श्री. 

बोस्र्हवक त्याांच्या मागे िात “ग्रीष्मातील अखेिचे गुलाब पुष्प” ि ेगाणे गात िोते. 

िण ू कािी खूप सांतुष्ट झालेल्या ििािो श्रोत्याांनी पुन्िा एकदा गाण्याची फमाटईि 

केली िोती.  

 ती गिीब हबचािी बाई हतच्या नवऱ्याचे अप्रहतहष्ठत वतटन बघून खूप 

िताि झाली. त्याला कसा आवि घालायचा याचे हतला आश्चयट वार्त िोते.  



 प्राध्यापक नेिमीपेिा अहधक गांभीि झाले िोते, सहचवाांच्या चेिऱ्यावि 

अपिाधाची भावना िोती, आहण बेसी हतची बोरे् अिूनिी अिी कफिवीत िोती की 

िणू कािी हतला अिूनिी हपयानोवि बयासची इच्छा िोती.  

 ििी हतचा नविा दसुऱ्या गाण्यात घुसला िोता तिी सौ.बोस्र्हवकने 

त्याांची बसायची सोय करून कदली. नांति मोलकिणीने पातळ िस्सा आत आणला. 

 िेव्िा ती प्लेर् घेऊन प्राध्यापकाकडे आली तेव्िा ते िुब्ध आवािात 

ककचाळले, 

 “उांच धि ते! उांचावि-मी म्िणतो!”  

 आहण उसळी माित अचानक लाथ मारून हडिला त्याांनी छतापयांत 

उडहवले, तेथून ती हडि खाली येता येता हतच्यातला िस्सा बेसीवि साांडला आहण 

हडिच्या रठकऱ्या रठकऱ्या िोऊन त्या प्राध्यापकाच्या र्कलावि पडल्या. 

 ह्ा हनघृटण कृत्याला पाहून तो सहचव भीतीने उद्गािला आहण त्याने 

त्याांच्या यिमानीणबाईंकडे दषृ्टीिेप र्ाकला. 

 कािी वेळ सौ.बोस्र्हवक समोि र्क लावून थक्क झाल्याच्या 

आहवभाटवात बघत िोती, पण आता सहचवािी हतची नििानिि झाल्यावि ती 

सफाईदािपणे त्याांच्यापुढे वाकली आहण िोमदाि सुिात हतने ‘लाईर् हब्रगेडविच्या 

आिोपाचे’ गाणे गायला सुरूवात केली. 

 सहचवाला भीतीने कापिे भिले. असा लाांछनास्पद गलथानपणा अिा 

सभ्य कुरु्ांबात त्याने ना कधी ऐकला िोता ना पाहिला िोता. त्याचा नावलौककक 

धोक्यात आला िोता असा त्याला िाणवले. आता त्या खोलीत उघडपणे एखाद्याला 

मदतीचे आवािन किता येईल असे कुणीिी कदसत नव्िते.  



  ती मोलकिीण बेभानपणे स्वयांपाकघिात धावत गेली, श्री. बोस्र्हवक 

‘ओ मला वचन दे’ ि ेगाणे म्िणत िोते, प्रोफेसि झुांबिाविील गोल कदव्याांना लाथ 

मािण्याचा प्रयत्न किीत िोते, सौ.बोस्र्हवकने गाण्यात बदल करून आता 

“बोर्ीविील िळत्या तक्तपोिीविील मुलगा” ि ेगाणे गायला सुरूवात केली िोती 

आहण बेसी बैठकीच्या खोलीकडे चोरून िात, ‘फ्लाईंग डचमॅन’ ह्ा गीताला 

सुरूवात किीत िोती.  

 त्या सहचवाला खात्री वार्त नव्िती, आहण लगेचच त्याला वेड लागले 

नव्िते म्िणून त्या बिबिपुिीतून हनघून, िॉलमधून त्याची िरॅ् आहण कोर् घेऊन तो 

झर्कन घाईने त्या घिातून हनसर्ला. 

 त्या िात्री ते उिीिाच त्याांचे िािकीय भार्ण हलिायला बसले िे 

त्याांना दपुािी फानेडल िॉलमध्ये द्यायचे िोते, पण बोस्र्हवक ह्ाांच्या घिातील 

घर्नाांनी त्याांचा धीि खचला िोता. त्यामुळे ते स्वतेःच्या हवचािाांचा तोल कसाबसा 

साविीत िोते पण पुन्िा पुन्िा त्याांच्या हवचािात खांड पडत िोता. कािण सामान्यतेः 

सुप्रहतहष्ठत कुरु्ांबात घडलेल्या अिा हवहचत्र घर्नाांची आठवण झाल्यावि त्याांना कीव 

येत िोती. 

 दसुऱ्या कदविी त्याांना श्री. बोस्र्हवक िस्त्यात भेर्ले, पण हतिस्कृतीपूणट 

कठोि िागीर् नििेने त्याांच्याकडे बघत ते पुढे हनघून गेले. त्याांना वार्ले की- 

खिोखि भहवष्यात ह्ा सद्गृिस्थाला ओळखण्यात वेळ फुकर् घालवायचा नािी. 

श्री. बोस्र्हवक त्या उघड उघड दाखहवलेल्या तुच्छतेने स्वाभाहवकपणे सांतापले. 

तिीिी त्या कदवसाच्या सांध्याकाळपूवीच्या मेिवानीच्या वेळच्या घर्नाांच्या अस्पष्ट 

स्मृती त्याांच्या मनात अिूनिी िेंगाळत िोत्या, त्यामुळे सहचवावि हचडण्याचे धाडस 

किावे की नािी ि ेत्याांना कळत नव्िते.  



 िासकीय बैठक िी त्या कदवसाची हविेर् गोष्ट िोती, कािण सहचवाांचे 

वकृ्तत्व बोस्र्नमध्ये चाांगलेच प्रहसद्ध िोते. म्िणून मोठा िॉल गदीने भरून गेला 

िोता, आहण पहिल्या िाांगाांपैकी एकीत बोस्र्हवक कुरु्ांब येलच्या हवद्वान 

प्राध्यापकाांच्या बािूला बसलेले िोते. ते थकलेले आहण हनस्तेि कदसत िोते; िणू 

कािी त्याांनी अहतिय वाईर् सांध्याकाळ घालहवली िोती, आहण सहचव त्याांना पाहून 

इतके हखन्न झाले िोते की दसुऱ्याांदा त्याांच्या कदिेने त्याांना पािवले गेले नािी. 

 िेव्िा मिापौि परिचय करून दते िोते तेव्िा तो मोठा माणूस 

खुचीमध्ये चूळबूळ किीत िोता, योगायोगाने त्याने त्याचा अांगठा आहण बोर् 

कोर्ाच्या हखिात घातले आहण त्याला कफकर् िाांभळ्या िांगाचे चॉकलेर् सापडले िे 

त्याने सायांकाळपूवी त्यात ठेवलेले िोते. 

 “ह्ामुळे माझा घसा स्वच्छ िोईल,” असा सहचवाने हवचाि केला आहण 

चॉकलेर् त्याच्या तोंडात र्ाकले. 

 कािी हमहनर्ाांनांति अफार् श्रोतृिनाांसमोि ते उभे िाहिले, जयाांनी 

मोठ्या उत्सािाने प्रिांसा करून त्याांचे स्वागत केले. 

 “माझ्या हमत्राांनो,” सहचवाांनी गांभीि आवािात सुरूवात केली. “िा 

प्रामुख्याने मोलाचा आहण खास प्रसांग आि.े” 

 नांति ते थाांबले, डाव्या पायावि त्याांनी स्वतेःचा तोल साांभाळला आहण 

नृत्यनाट्य नतटकाप्रमाणे उिवा पाय िवेत उडहवला.  

 आश्चयट आहण भीतीने तेथे असलेल्या प्रेिकाांमध्ये गडबड उडाली पण 

सहचव त्याकडे कािीच लि दते नव्िता असे कदसून आले. 

 त्याांनी त्याांच्या पायाच्या बोर्ाविील र्ोकावि उभे िाहून स्वतेःभोवती 

हगिकी घेतली आहण मोठ्या डौलदािपणे डाव्या आहण उिव्या बािूला पदन्यास 



केला, आहण पुढच्या िाांगेत बसलेल्या र्क्कल असलेल्या माणसाला आश्चयाटचा धक्काच 

बसला कािण त्याच्या कदिेने सहचवाने कामोत्सुक निि र्ाकली. 

 योगायोगाने तेथे ििि असलेली क्लॅरिबेल सूद िोिात ककचाळून 

ताडकन उभी िाहिली, नाचणाऱ्या सहचवाकडे आिोप करून बोर् दाखवून मोठ्याने 

ओिडलीेः 

 “तोच तो माणूस जयाने माझे चॉकलेट्स चोिले! धिा त्याला पकडा 

त्याला! पळून िाऊ देऊ नका त्याला!” 

 हतला अचानक वेड लागले असावे असा हवचाि करून चौकीदािाने 

हतला घाईघाईने सभागृिाबाििे काढले, आहण सहचवाच्या हमत्राने त्याला घट्ट 

पकडले आहण व्यासपीठाच्या प्रवेिद्वािाकडून िस्त्यावि नेले. 

 तेथे उघड्या गाडीत त्याांना बसहवले आहण िायव्ििला त्याांना घिी 

पोिचहवण्याची सूचना केली. 

 त्या िादचू्या चॉकलेट्सचा परिणाम इतका िबिदस्त िोता की त्या 

गिीब हबचाऱ्या सहचवाला स्वतेःवि ताबा ठेवता आला नािी. इतका, की तो त्या 

गाडीच्या मागच्या भागावि उभा िाहिला आहण घि येईपयांत मोठ्या िोमाने नृत्य 

किीत िाहिला. तेव्िा लिान मुलाांचा घोळका त्या गाडीच्या मागे िात मौि लुर्त 

िोता आहण गांभीि प्रकृतीच्या नागरिकाांना त्याचे देुःख वार्त िोते, िे देुःखाने माना 

िलहवत कुिबुित िोते की “आणखी एका माणसाच्या डोक्यावि परिणाम झाला.”  

 त्या सहचवाला ह्ा आतताई कृत्यामुळे िी लाि आहण ििम वार्ली 

हतच्यापासून मुक्त व्िायला त्या गिीब सहचवाला अनेक महिने लागले. तो िी 

चमत्कारिक कृती किायला का प्रवृत्त झाला ह्ाची ओझितीिी कल्पना त्याला 

कधीच आली नािी. कदाहचत, सुदवैाने त्याच्याकडून ते िेवर्चे चॉकलेर् खाल्ले गेले 

िोते, कािण त्याचा नािीपेिा खूपच वाईर् परिणाम झाला असता. 



  

  



सािहिकच क्लॅरिबेल त्या हवद्वान िसायन िास्त्रज्ञाकडे पुन्िा गेली आहण 

हतने दसुऱ्या िादईू चॉकलेट्सच्या पेर्ीसाठी त्याला सिी करून एक चेक कदला, पण 

हतला आता खूपच काळिी घ्यावी लागणाि िोती कािण आता ती सुप्रहसद्ध अष्टपैलू 

नतटकी झाली आि.े 

   

 िी किाणी आपल्याला असे हिकवते की- एखादी कृती आपल्याला 

समिली नसली तिी त्याबद्दल दसुऱ्याची हनभटत्सना करू नये कािण आपल्या 

बाबतीत काय घडेल ह्ाची आपल्याला कािीच कल्पना नसते. ती अिून असा 

उपदिेिी किते की सावटिहनक रठकाणी आपले पुडके हवसिायचे नािी याची 

काळिी घ्यावी आहण प्रसांगविात लोकाांची पुडकी हिस्तीने तिीच सोडून द्यावीत. 

 

     

  



कालपरुूर्ाची कैद 

  

 

हिम िा काऊबॉयचा मुलगा िोता, आहण तो ऍरिझोनाच्या हवस्तृत 

मैदानाांवि िाित िोता. त्याच्या वहडलाांनी त्याला िानर्ी घोड्याला ककवा तिण्या 

साांडाला अचूक व उत्कृष्टपणे फासा लावून कसे पकडायचे ि ेहिकहवले िोते, आहण 

हिममध्ये त्याच्या कौिल्याला पुस्ती दणेािी िक्ती िोती आहण तो ऍरिझोनामधल्या 

कोणत्यािी उत्कृष्ट काऊबॉयसािखा िोता. 

 िेव्िा तो बािा वर्ाांचा झाला तेव्िा त्याने पूवेला भेर् कदली िेथे 

त्याच्या वहडलाांचे भाऊ, काका चाल्सट िाित िोते. हिमने त्याचा फासा बिोबि 

घेतला िोता कािण त्याला फासा र्ाकण्याच्या कसबाबद्दल अहभमान िोता, आहण 

त्याच्या चुलत भावाांना एक काऊबॉय काय करू िकतो ि े दाखहवण्याची त्याला 

इच्छा िोती.  

 सुरूवातीला िििातील मुली आहण मुले याांना हिमच्या फासा 

फेकण्याचा खाांब आहण हनिोधन किणािा खेळ पािण्यात मौि वार्त िोती, पण 

लवकिच ते कां र्ाळले, आहण हिमने सुद्धा ठिवले की िििासाठी तो कािी योग्य खेळ 

नव्िता. 

 पण एके कदविी कसायाने हिमला त्याच्या घोड्याांपैकी एकावि स्वाि 

िोऊन कुिणाकडे िायला साांहगतले िोते. िे अगोदि मोकळे नव्िते, आहण हिमने 

उत्सािाने रुकाि कदला. त्याची बऱ्याच कदवसाांपासून घोड्याच्या पाठीवि स्वाि 

िोण्याची इच्छा िोती, आहण िुन्या काळात िसे फासा घेऊन िायचे तसे कदसावे 

असे त्याला वार्ले म्िणून त्याने फासा बिोबि नेला. 



  

  



तो धीिगांभीिपणे िस्त्यावरून प्रवास किीत िोता, पण िेव्िा तो खुल्या 

प्रदिेातल्या िस्त्यावि पोिोचला तेव्िा त्याचे िक्त सळसळले आहण तो 

हवियोन्मादाने बेफाम झाला आहण कसायाच्या घोड्याला पूणटपणे बेफाम दौडवू 

लागला, त्याने खऱ्या काऊबॉयच्या पद्धतीने मुसांडी मािली. 

 नांति त्याला अिूनिी अहधक स्वातांत्र्य िवे िोते आहण मोठ्या िेतातील 

दाांडा खाली पाडून त्याने कुिणावरून घोडा दामर्ला आहण काल्पहनक गुिाढोिाांवि 

फास फेकीत मनाचां समाधान िोईपयांत आनांदाने आिोळी मारून हचत्काि केला. 

 फासा लाांब फेकल्याबिोबि अचानक दोिीच्या वेढ्यात तो किावि तिी 

अडकला आहण मैदानापासून िवळ िवळ तीन फूर् अांतिावि हस्थि झाला. त्यावेळी 

दोि घट्ट ताणला गेला आहण हिम िवळ िवळ घोड्यावरून ओढला गेला. 

 ि ेअनपेहित िोते, त्यािीपेिा ते आश्चयटकािक िोते, कािण मैदान इतके 

मोकळे िोते की त्यावि झाडाचा एक बुांधादेखील नव्िता. हिमचे डोळे आश्चयाटने 

हवस्फािले गेले. पण त्याच वेळी ओिडण्याचा आवाि आल्यावि त्याला कळून चुकले 

िोते की त्याने कािीतिी पकडले आि.े 

 “येथे, िाऊ दे! िाऊ द ेमला, मी म्िणतो! तुला कदसू िकत नािी का तू 

काय केलेस ते?”  

 नािी, हिम कािीच पाहू िकत नव्िता. त्याच्या फासाच्या दोिीत काय 

अडकले िोते ि े कदसल्याहिवाय त्याला सोडण्याचा ितेू नव्िता. म्िणून त्याने 

त्याच्या वहडलाांनी हिकहवलेल्या िुन्या क्लृप्तीचा अवलांब केला आहण िेथे त्याचा 

फास अडकलेला िोता त्या िागेभोवती कसायाच्या घोड्यावरून कफरू लागला.  

 अिा रितीने तो िसा िसा िवळ सिकू लागला तसा त्याच्या 

हिकािीने दोिाचा वेढा वि उचललेला त्याला कदसला. अिून त्याने पाहिले की तो 

किालाच नािी ति िवेत वेर्ोळे घालत चाललेला िोता. फासाचे एक र्ोक 



खोहगिात असलेल्या गोलाकाि कड्याला घट्ट बाांधलेले िोते. िेव्िा दोि िवळ िवळ 

पूणट गुांडाळला गेला आहण घोड्याने ओढायला सुरुवात केली आहण भीतीने घोडा 

फुिफुिला, तेव्िा हिम खाली उतिला. घोड्याला हनयांत्रणात ठेवण्यासाठी त्याने 

एका िाताने घोड्याचा लगाम धिला आहण तो दोिाच्या मागे गेला, आहण 

िणभिातच त्याने फासाच्या वेढ्यात एक म्िातािा घट्ट पकडला गेलेला पाहिला.  

 त्याच्या डोक्याला र्क्कल िोते आहण ते उघडे िोते पण त्याचे कल्ले 

कमिेपयांत वाढलेले िोते. त्याच्या ििीिाभोवती पाांढिािुभ्र सैल झगा िोता. त्याच्या 

एका िातात मोठा कोयता िोता आहण दसुऱ्या काखेत वाळूचे घड्याळ िोते.  

 िेव्िा हिम त्याच्याकडे आश्चयाटने र्क लावून बघत िोता, तेव्िा तो 

आदिणीय म्िातािा िागाच्या आवािात बोलला, “आता, मग हितक्या िलद तुला 

िक्य िोईल तेवढ्या िलद तो दोि काढ! तू तुझ्या मूखटपणाने सवट गोष्टी पृर्थवीवि 

कुां ठीत केल्या आिते. बिे-काय बघतो आिेस र्क लावून? तुला ठाऊक नािी मी कोण 

आि ेते?”  

 “नािी,” हिम मूढपणे म्िणाला. 

 “ठीक, मी काल-पुरूर् आि.े काल! आता त्विा कि आहण मला मुक्त 

कि- िि तुला िग यथायोग्य चालावांस वार्त असेल ति.” 

 “कसां काय पकडलां मी तुम्िाला?” हिमने त्याच्या कैद्याला 

सोडहवण्याची कािीएक िालचाल न किता हवचािले. 



 “मला ठाऊक नािी. मी ह्ापूवी कधीिी पकडलो गेलो नव्ितो,” तो 

कालपुरूर् गुिगुिला. “पण मला वार्ते तू मूखटपणाने तुझा फासा फेकल्याकािणाने ि े

घडले.” 

 “मी तुम्िाला पाहिलां नव्ितां.” हिम म्िणाला.  

 “खहचतच तू पाहिलां नािीस. मी मनुष्यप्राण्याांच्या दषृ्टीसाठी अदशृ्य 

आि,े िोपयांत ते तीन फुर्ाांवि िाित नािीत तोपयांत, आहण त्यासाठी त्याांच्यापासून 

मी अहधक अांतिावि िािण्याची काळिी घेतो. म्िणूनच मी िे िेत ओलाांडून िात 

िोतो, िेथे मला वार्लां कुणीच नसावां आहण मी पूणटपणे सुिहित ििायला िवां िोतां, 

तुझ्या त्या अचानक फाश्यापासूनसुद्धा. आता, मग,” तो पुढे िागाने म्िणाला, “तू िा 

दोि काढणाि आिसे ना?” 

 “का काढावा मी?” हिम म्िणाला. 

 “कािण तू मला पकडल्यािणापासून िगातील प्रत्येक गोष्ट थाांबली 

आि.े मला वार्त नािी की सवट िगाचे व्यविाि, सुख-समाधान, युद्ध आहण प्रेम, 

क्लेि आहण मित्वाकाांिा आहण प्रत्येक गोष्ट थाांबावी असे तुला वार्त असेल. तू 

मला प्रेतासािखे बाांधून ठेवल्यापासून घड्याळाची रर्क रर्क थाांबलेली आि.े  

 हिम िसला. तो म्िातािा दोिखांडाच्या वेर्ोळ्यात गुडघ्यापासून ते 

दाढीपयांत सांपूणटपणे गुांडाळला गेला िोता ि ेपािणे खिोखि गमतीचे िोते.  

 “मी किीन तुमची सुर्का चाांगली,” मुलगा म्िणाला. “सवाांकडून मी 

असां ऐकलेलां आि ेकी तुम्िी िीवन ििा िास्तच धकाधकीचां बनवलां आि.े” 



 “खिोखिच मी कितो,” कालपुरूर्ाने हनेःश्वास सोडून उत्ति कदले. मी 

ह्ाच हमहनर्ाला झर्पर् कामचत्का ह्ा हव्दपावि अपेहित आि.े आहण मला वार्ते 

िा छोर्ा मुलगा माझी नेिमीची कामे कोलमडून र्ाकीत आिे!” 

 “खूप वाईर्!” दात हवचकहवत हिम म्िणाला. “पण कािीिी झाले तिी 

िग थाांबले, तेव्िा थोडीिी हवश्राांती घ्यायला तुम्िाला कािीच ििकत नािी. िेव्िा 

मी तुम्िाला सोडून दईेन तेव्िा वेळ पुन्िा धावायला लागेल. कोठे आिते तुमचे 

पांख?” 

 “मला नािीत ते,” म्िाताऱ्याने उत्ति कदले. “ती एक गोष्ट आि े िी 

कोणीतिी बनहवली िोती जयाने मला कधीिी पाहिले नव्िते, वस्तुतेः मी कािीसा 

िळू चालतो.” 

 “कळलां, तुम्िी तुमचा वेळ घेता.” मुलाने िेिा मािला. “त्या कोयत्याचा 

किासाठी उपयोग कितािात तुम्िी?” 

 “लोकाांची कत्तल किण्यासाठी,” तो वयोवृद्ध म्िणाला. “प्रत्येक वेळी 

िेव्िा मी कोयता कफिहवतो तेव्िा कुणीतिी मितो.” 

 “मग तुम्िाला असे बाांधलेल्या अवस्थेत ठेवल्यास मला िीवन 

वाचहवण्याचे पदक हमळायलाच िवे,” हिम म्िणाला.  

 “कािी लोक बिाच काळ हिवांत िाितील. पण त्याांना ते कळू िकणाि 

नािी,” तो कालपुरूर् हवर्ण्ण हस्मत किीत म्िणाला. “म्िणून त्याांना त्याचा कािीच 

फायदा नािी. तू मला लवकि मुक्त केलेले बिे.” 



 “नािी,” हिम हनधाटिाचा आहवभाटव आणून म्िणाला. “कदाहचत मी 

तुम्िाला पुन्िा कधीिी पकडू िकणाि नािी, म्िणून मी तुम्िाला कािी काळ पकडून 

ठेवीन, मग बघू िग तुमच्याहिवाय कसे िालचाल किते ते.” 

 नांति त्याने म्िाताऱ्याला, िसा तो बाांधलेल्या अवस्थेत िोता तसा 

झोका कदला आहण कसायाच्या घोड्याच्या पाठीवि त्याला बाांधले आहण स्वतेः 

खोहगिावि बसत तो िििाकडे िायला हनघाला. तेव्िा त्याने एका िाताने 

म्िाताऱ्याला पकडले आहण दसुऱ्या िाताने कूच किीत लगाम पकडला.  

 िेव्िा तो िस्त्यावि पोिोचला तेव्िा त्याच्या दषृ्टीस हवहचत्र दशृ्य 

कदसले. एक घोडा आहण बग्गी िस्त्याच्या मध्यभागी उभी िोती. घोडा दडुकी चाल 

किण्याच्या कृतीत असून त्याचे डोके आहण दोन पाय िवेत उांच धिलेले िोते. पण 

स्तब्ध अवस्थेत. त्या बग्गीत एक बाई आहण एक माणूस बसलेला िोता, पण त्याांचे 

रूपाांति एका दगडात झालेले िोते. ते अहधक हनश्चल आहण ताठि िाहू िकत नव्िते. 

 “त्याांच्यािवळ काळ नािीए!” म्िाताऱ्याने सुस्कािा सोडला. “मला तू 

आता िाऊ दऊे िकणाि नािीस का?” 

 “अिून नािी,” मुलाने उत्ति कदले. 

 ििि येईपयांत तो प्रवास किीत िाहिला. िेथे सवट लोक हिमने 

काळपुरूर्ाला फासा र्ाकला िोता तेव्िापासून अगदी बिोबि त्याच अवस्थेत िोते. 

सुक्या मालाच्या मोठ्या दकुानासमोि थाांबत मुलाने घोडा बाांधला आहण तो आत 

गेला. कािकून माल आणून दते िोता आहण हगऱ्िाईकाांच्या िाांगेसमोि नमुने 

दाखहवत िोता. पण प्रत्येक िण िणू अचानक पुतळा बनले िोते.  



 तेथे कािीतिी देुःखदायक दशृ्ये त्यात िोती. आहण थिकाप उडहवणािा 

गािठा हिमच्या पाठीवि खालीवि वाढायला सुरुवात झाली िोती म्िणून तो 

घाईघाईने बाििे पडला. 

 पदपथाच्या कडेला एक गिीब, अपांग हभकािी त्याची िरॅ् बाििे काढून 

बसला िोता, आहण त्याच्या बािूला एक श्रीमांत कदसणािा सद्गृिस्थ उभा िोता. 

िो त्या हभकाऱ्याच्या िरॅ्मध्ये पैसे र्ाकण्याच्या बेतात िोता. हिमला ठाऊक िोते 

की तो सभ्य गृिस्थ खूप श्रीमांत िोता. पण थोडासा हचक्कू िोता, म्िणून त्याने 

धावत िाऊन त्याच्या हखिातून पैिाचे पाकीर् बाििे काढण्याचे धाडस केले, जयात 

२० सोन्याचे डॉलसट िोते. एका पै ऐविी त्याने ते चकाकणािे सोन्याचे नाणे त्या 

सद्गृिस्थाच्या िातात ठेवले आहण ते पैिाचे पाकीर् पुन्िा त्या श्रीमांताच्या हखिात 

ठेवले. 

 “िेव्िा तो सिीव िोईल तेव्िा िी दणेगी हमळाल्याचे त्याला आश्चयट 

वारे्ल,” असा त्या मुलाने हवचाि केला.  

 तो पुन्िा घोड्यावि चढला आहण िस्त्याने प्रवास करू लागला. िसा तो 

त्याच्या खारर्क हमत्राच्या दकुानािवळ आला तसे त्याच्या लिात आले की माांसाचे 

अनेक तुकडे बाििे र्ाांगलेले िोते.  

 “मला भीती वार्ते की ते माांस खिाब िोईल,” तो बोलला. 

 “माांस खिाब व्िायला कािी काळ लागेल,” म्िाताऱ्याने उत्ति कदले.  

 ि ेहवहचत्र पण सत्य पाहून हिमला धक्काच बसला.  

 “असां कदसतां की काळ सवट गोष्टीत िस्तिेप कितो.” 



 “िोय, तू िगातील अहतिय श्रेष्ठ अिा व्यक्तीला बांकदवान केलेले 

आिसे.” तो म्िातािा नापसांती व्यक्त किीत म्िणाला. “आहण त्याला पुन्िा िाऊ 

द्यायची तुला पुिेिी अक्कल नािी.”  

 हिमने उत्ति कदले नािी. आहण लवकिच ते त्याच्या काकाच्या घिाकडे 

आले िेथे तो पुन्िा घोड्यावरून खाली उतिला. िस्ता लोकाांच्या ताफ्याांनी भिलेला 

िोता, पण सािे कािी हनश्चल िोते. त्याच्या दोन लिान चुलत बहिणी िाळेत 

िाण्यासाठी नुकत्याच दािातून िाळेत िाण्याच्या िस्त्यावि येत िोत्या, 

त्याांच्यािवळ त्याांची पुस्तके आहण हलिायच्या पाट्या त्याांच्या काखेत िोत्या, म्िणून 

त्याांना खाली पडण्यापासून वाचहवण्यासाठी हिमला कुां पणावरून उडी मािणे भाग 

िोते. 

 पुढच्या खोलीत त्याची आत्या बायबल वाचीत िोती. ती नुकतीच पान 

उलर्णाि िोती तेवढ्यात काळ थाांबला. िेवणाच्या खोलीत त्याचे काका िेवण 

सांपवीत िोते. त्याांचे तोंड उघडे िोते आहण िेवणाच्या वेळी वापिण्याचा कार्ा 

त्याांनी तोंडासमोि धिला िोता, त्याच वेळी त्याांच्या बािूला असलेल्या घडी 

केलेल्या वतटमानपत्रावि त्याांचे डोळे हस्थि झाले िोते.  

 हिमने स्वतेः ते माांस खाल्ले- त्याच्या काकाांचे आहण िेव्िा ते त्याने 

खाल्ले तेव्िा तो बािेि त्याच्या कैद्याकडे गेला.  

 “एक गोष्ट आि ेिी मला समित नािी,”तो म्िणाला. 

 “काय ते?” तो कालपुरूर् म्िणाला.  

 “मीच का इकडे हतकडे कफरू िकतो िेव्िा सवटिण गोठलेले असतात.?” 



 “त्याचे कािण म्िणिे मी तुझा बांकदवान आि.े” म्िाताऱ्याने उत्ति कदले. 

तुला िे िवे ते काळािी करू िकतोस. पण िि तू सावध िाहिला नािीस ति तुला 

त्याबद्दल देुःख भोगावे लागेल. 

 हिमने पावाचा पापुद्रा पिाांकडे फेकला तो िवेत र्ाांगला गेला, वेळ 

थाांबलेला असल्याने तो तेथेच िवेत तिांगत िाहिला.  

 “कािी झालां तिी,” तो िसला, मी कुणािी पेिा िास्त कदवस िगतो 

आि.े कुणीच पुन्िा माझी बिोबिी कधी करू िकणाि नािी.” 

 “प्रत्येक िीवनाला त्याचा हिहवतकाळ प्रदान केलेला असतो,” तो 

म्िातािा म्िणाला. “तू योग्य वेळेपयांत िीवन िगल्यानांति माझा कोयता तुझी ित्या 

किेल.” 

 “मी तुमच्या कोयत्याला हवसिलोच िोतो,” हिम हवचािपूवटक 

म्िणाला.  

 नांति एक खोडी काढण्याची भावना त्या पोिाच्या डोक्यात आली, 

कािण त्याला असे वार्ले की गांमत किण्याची साांप्रत सांधी पुन्िा कधीिी प्राप्त 

िोणाि नािी.  

 त्याने काळाला त्याच्या काकाांच्या खाांबाला दोिाने बाांधले, िेणे करून 

तो हनसरू्न िाऊ नये, नांति तो िस्त्याच्या पहलकडील कोपऱ्याविच्या ककिाणा 

दकुानात गेला. त्याचकदविी अनपेहितपणे सलगमच्या र्ोपलीवि हिमने पाय 

कदल्याने दकुानदाि त्याच्यावि खूप िागावला िोता म्िणून त्याने काकवीच्या 

सपपाचा नळच सुरु करून कदला.  



 “आता काळ सुरू झाल्यावि काकवी िहमनीवि पसिेल, मग चाांगलाच 

गोंधळ उडेल,” हिम िसत म्िणाला.  

 थोडांसां पुढे खाली िस्त्यावि न्िाव्याचे दकुान िोते, आहण खुचीवि 

बसलेल्या माणसाने पाहिले की सवट मुलाांनी त्याला सांपूणट िििात अहतिय वाईर् 

प्रवृत्तीचा माणूस म्िणून िािीि केले िोते. त्याला मुले आवडत नसत आहण मुलाांना 

ते ठाऊक िोते. न्िावी त्या माणसाचे केस िाांपूने धूत िोता, तेवढ्यात काळ बांकदवान 

झाला िोता. हिम और्धाच्या दकुानाकडे धावत गेला आहण हचकर् गोंदाची बार्ली 

घेऊन आला आहण त्या दषु्ट माणसाच्या सपिािलेल्या केसाांवि त्याने तो ओतला. 

 “ह्ामुळे नक्कीच त्याला आश्चयट वारे्ल, िेव्िा तो िागा िोईल,” हिमने 

हवचाि केला.  

 तेथे िवळच िाळा िोती. हिमने आत प्रवेि केला आहण त्याला िाळेत 

फािच थोडी मुले िमा झालेली आढळून आले. हििक त्याांच्या हलहिण्याच्या 

बाकावि बसलेले असून नेिमीप्रमाणे त्याांची मुद्रा कठोि आहण आठ्या घातलेली 

िोती. खडूचा एक तुकडा घेऊन हिमने मोठ्या अििात खालील ओळी हलहिल्याेः 

 “प्रत्येक हवद्यार्थयाटला हवनांती की आि त्याने वगाटत प्रवेि केल्यािणी 

ओिडावे आहण त्याने त्याची पुस्तके हििकाच्या डोक्यावि कृपया फेकावीत.  

  सिी, प्रा. िापट.” 

 “ह्ामुळे चाांगलाच गदािोळ मािायलाच िवा,” तो खोडकि िाताना 

कुिबुिला. 

 कोपऱ्यावि मुलीगन पोहलस कुमािी स्कॅ्रपलिी अहतिय वाईर् 

हिळोप्याच्या गप्पा मािीत िोती, हतला हतच्या िेिाऱ्याबद्दल अहप्रय बोलण्यात 



नेिमी आनांद वार्त असे. हिमला वार्ले िी खूप चाांगलीिी सांधी हुकायला नको. 

म्िणून त्याने पोहलसाची र्ोपी आहण हपतळी बर्नाांचा कोर् काढला आहण कुमािी 

स्कॅ्रपलच्या डोक्यावि ठेवला आहण हतच्या डोक्याविची हपसाांची आहण रिबन 

लावलेली िरॅ् मोठ्या उत्सािाने पोहलसाच्या डोक्यावि ठेवली. त्याचा परिणाम 

इतका ििा हपकहवणािा िोता की तो पोिगा मोठ्याने िसला, आहण कािी चाांगली 

माणसेिी त्या कोपऱ्यावि उभी िोती. हिमने ठिहवले की कु. स्कॅ्रपल आहण 

अहधकािी मुलीगन ि े खूप खळबळ हनमाटण कितील िेव्िा काळाचा प्रवास सुरु 

िोईल. मग त्या गुिाखी पोिाला कैद्याची आठवण झाली, आहण तो हूकने 

अडकवलेल्या खाांबाकडे चालत गेला. तो तीन फुर्ाांवि आला तेव्िा त्याला कदसले की 

काळपुरूर् त्या फासाच्या यातायातीत सोहिकपणे उभा िोता. तो खूप सांतापलेला 

आहण त्रस्त कदसत िोता, तथाहप तो गुिगुिला, 

 “ठीक, केव्िा सोडायचां ठिहवलांस तू मला?” 

  “मी तुमच्या त्या कुरूप कोयत्याबद्दल हवचाि किीत आिे,” हिम 

म्िणाला. 

 “त्याच्याहवर्यी काय?” काळपरुूर्ाने हवचािले. 

 “कदाहचत मी तुम्िाला िाऊ कदले ति पहिली गोष्ट म्िणिे माझा सूड 

घेण्यासाठी तुम्िी तो माझ्याकडे कफिवाल,” तो मुलगा उत्तिला. काळपुरूर्ाने कठोि 

नििेने त्याच्याकडे बहघतले, पण तो म्िणाला, 

 “मला ििािो वर्ाांपासून ि े ज्ञान आि े की, आहण खहचतच मला ि े

ठाऊक आि ेकी मुलां िी खोडकि आहण बेपवाट असतात. पण मला मुलां आवडतात, 

कािण ती मोठी झाल्यावि माझ्या िगातील माणसे आहण लोक बनतात. आता िि 

तू िसां मला पकडलांस तसां एखाद्या माणसाने मला योगायोगाने पकडलां असतां ति 



मला त्याने तात्काळ सोडावे म्िणून मी त्याला भीती घातली असतीच. पण मुलाांना 

फाििी भीती वार्त नािी. मला ठाऊक नािी तसा मी तुला दोर् कदला की काय. 

फाि फाि वर्ाांपूवी िेव्िा िग नवे िोते तेव्िा मी स्वतेः मुलगा िोतोच की. पण 

नक्कीच तू माझ्यािी खूपच गांमत केली, आहण आता मला आिा वार्ते की माझे 

वृद्धत्व पाहून तू माझा नक्कीच आदि कििील. िाऊ द ेमला, आहण मी तुला वचन 

दईेन की माझ्या ह्ा कैदबेद्दल मी सवटकािी हवसरून िाईन. असे असले तिी ह्ा 

प्रसांगाने मला कािी खूप इिा झाली नािी कािण कुणालाच कधीच कळणाि नािी 

की मी तीन तासाांसाठी ककवा अहधक काळ, काळ थाांबला िोता म्िणून.” 

 “रठक आि,े” हिम आनांदाने म्िणाला. “तुम्िी मला वचन कदले की तुम्िी 

माझी कत्तल किणाि नािी म्िणून मी तुम्िाला िाऊ दतेो.” पण त्याचा असा समि 

िोता की िििातील लोक पुन्िा हिवांत िोतील तेव्िा त्याांना सांिय येईल की काळ 

थाांबला िोता म्िणून. 

 त्याने काळिीपूवटक त्या म्िाताऱ्याचा दोि काढला. तो मुक्त झाला 

तेव्िा त्याने कोयता खाांद्यावि घेतला, त्याचा पाांढिा िुभ्र झगा पुन्िा व्यवहस्थत 

केला आहण मान डोलावून हनिोप घेतला.  

 दसुऱ्या िणाला तो मुक्त झालेला िोता, आहण वदटळीचा सळसळार्, 

गडगडार् आहण डिकाळ्या फोडीत िलकासा धक्का दते िग पुन्िा हनयहमत व 

पूवटवत झाले.  

 हिमने त्याचा फास गुांडाळला, खार्काच्या घोड्यावि बसला आहण 

िळूिळू खाली िस्त्यावरून प्रवास करू लागला. 

  

  



  



मोठी ककचाळी कोपऱ्यावरून आली िेथे लोकाांची मोठी गदी िमली. 

घोड्याविील त्याच्या िागेवरून हिमने बहघतले, पोहलसाच्या गणवेिातील कुमािी 

स्कॅ्रपल िागाने मुलीगनच्या तोंडावि मुष्टीप्रिाि किीत िोती, तेव्िा अहधकािी 

िागाने स्कॅ्रपलची िॅर् पायाने तुडवीत िोता िी तो डोक्यातून काढताना गदी 

कुचेष्टनेे िसत िोती. 

 िेव्िा तो िाळेिवळ आला तेव्िा त्याने मोठ्या िमावाच्या ककचाळ्या 

ऐकल्या आहण प्रा. िापटच्या फळ्याविील सिीमुळे िमलेल्या िमावाचे सिसक वतटन 

मोडून काढताना त्याांच्यावि मोठा कठीण प्रसांग गुदिला िोता. 

 न्िाव्याच्या हखडकीतून त्याला कदसले की तो “दषु्ट माणूस” वेडाहपसा 

िोऊन न्िाव्याला केस सवचिण्याच्या ब्रिने चोपून काढीत िोता, िेव्िा त्याचे केस 

बांदकुीच्या सांहगनीसािखे सवट कदिाांकडे उभे िाहिले िोते. आहण ककिाणा दकुानदाि, 

“आग, आग” म्िणून दािाबाििे पळत िोता. तो िेव्िा हिथे पाय ठेवी हतथे त्याच्या 

बुर्ाचे काकवीने माखलेले ठसे असत. 

 हिमचे मन आनांदाने फुलून गेले, जया खळबळीला तो कािणीभूत झाला 

िोता ती पाित तो मिा लुर्ीत िोता. तेव्िाच कुणीतिी त्याचा पाय धरून त्याला 

घोड्यावरून खाली ओढले. 

 “काय कितोस येथे तू, ए बदमाि?” तो कसाई िागाने ओिडला, “त ू

मला वचन कदले नव्िते का की ह्ा प्राण्याला हप्लम्पर्नच्या गायिानात सोडीन 

म्िणून? आहण तू ह्ा गिीब हबचाऱ्या म्िाताऱ्या घोड्यावि बसून एखाद्या सज्जन 

गृिस्थासािखा आिामात कफितोयस!”  

 “िी खिी गोष्ट आि,े” हिम आश्चयाटने म्िणाला, “मी घोड्याबद्दल 

पूणटपणे हवसिलो िोतो!”  



   

 िी गोष्ट आपल्याला काळाचे अहतिय श्रेष्ठ मित्त्व आहण त्याला 

थाांबहवण्यात ककती वेडेपणा असतो ि ेहिकहवते. कािण तुम्िी हिमसािखे काळाला 

अचल बनवू िकण्यात यिस्वी व्िाल ति िग ि े अनाकर्टक आहण हनखालस 

असुखावि िोईल. 

 

     

 

  



अद्भतु पांप 

 

 

 फाि वर्ाांपूवी नव्ि,े खडकाळ नापीक न्यू इांग्लांडच्या मळ्यात एक 

माणूस आहण त्याची पत्नी िाित िोती. ते अहतिय हवचाििील, प्रामाहणक आहण 

कष्टाळू असून सकाळपासून अांधाि पडेपयांत त्याांच्या हनकृष्ट िहमनीत त्याांच्या 

तुर्पुांजया िीवनाला आधाि दणे्यासाठी खपत असत.  

 त्याांचे घि छोरे्से, एका मिल्याचे, रे्कडीच्या उतािावि िोते, आहण 

त्याच्या अवतीभवती इतके दगड पसिले िोते की त्या िहमनीतून तुिळक हििवळ 

वाढायची. त्या रे्कडीच्या पायर्थयािी घिापासून एक चतुथाांि मैल वळणाविच्या 

िस्त्यावि एक हनझटि िोता आहण तेथून ती बाई रे्कडीवि पाणी भरून घेऊन 

िायची. ि ेकां र्ाळवाणे काम िोते, त्यामुळे ह्ा कष्टाने वाकून वाकून, झुकून झुकून 

ती कृि झाली िोती. तिीिी- ती नम्रपणे आहण एकहनष्ठनेे हतचे कतटव्य पाि 

पाडायची. घिकाम, पाणी भिणे आहण त्याांच्या िहमनीच्या सुपीक भागावि 

उगवलेल्या तुर्पुांजया पीकपाण्याबाबत ती हतच्या नवऱ्याला कुदळ फावडे घेऊन 

मदत किायची. 

 एके कदविी ती खाली झऱ्याकडील वारे्वरून गेली. हतचे मोठे बूर् 

दगडगोट्याांना डाव्याउिव्या बािूला हवखिीत िोते, हतने बहघतले की एक मोठा 

ककडा पाठीवि पडलेला िोता व तो त्याच्या छोट्या पायाांनी धडपड किीत िोता 

िेणेकरून त्याचे पाय िहमनीला लागावे. पिांतु ते किण्यात तो यिस्वी िोऊ िकत 

नव्िता. म्िणून ती बाई िी प्रेमळ अांतेःकिणाची िोती, खाली बसली आहण 

िळुवािपणे त्या ककड्याला हतने बोर्ाांनी उचलून सिळ केले. तात्काळ तो 

िस्त्यापासून दडूुदडूु धावत गेला आहण ती झऱ्यावि गेली. 



  



 दसुऱ्या कदविी िेव्िा ती पाणी आणायला गेली तेव्िा हतला तो ककडा 

पुन्िा पाठीवि पडलेला कदसला व तो सिळ िोण्याचा प्रयत्न किताना पाहून हतला 

खूप आश्चयट वार्ले. पित एकदा ती बाई थाांबली आहण हतने त्याला पुन्िा पायावि 

उभे केले. हतने वाकून त्या प्राण्याकडे बहघतले तेव्िा हतला िलकासा आवाि आला. 

“ओि, खूप आभािी आि ेमी तुमचा! मला वाचहवल्याबद्दल मी खूप आभािी आिे 

तुमचा!”  

 एक ककडा हतच्याच भार्ेत बोलत आि ेि ेपाहून ती कािीिी घाबिली, 

ती थोडीिी मागे सिकली आहण उद्गािली, 

 “अिे दवेा! तू खात्रीने माणसासािखा बोलूच िकत नािीस!” 

 भीतीतून साविल्यावि ती पुन्िा त्या ककड्यािवळ वाकली जयाने हतला 

असे उत्ति कदलेेः “का बोलू नये मी, िि मला कािी साांगायचे असल्यास?” 

 “कािण तू एक ककडा आिसे.” त्या बाईने उत्ति कदले. 

 “ते खिां आि,े आहण तू माझा िीव वाचहवलास- ित्रूांपासून, 

हचमण्याांपासून तू माझां ििण केलांस. आहण िी दसुिी वेळ आि,े तुम्िी मला मदत 

किायची, म्िणून मी तुमच्या कृतज्ञतेचे दणेे लागतो. मनुष्यप्राण्याप्रमाणेच ककडेसुद्धा 

स्वतेःच्या िीवाला िपतात ककमत दतेात, आहण मी तुमच्यापेिा िास्त मित्त्वाचा 

प्राणी आि,े तुमच्या अज्ञानाची समि असेल. पण मला साांगा तुम्िी दििोि ह्ा 

झऱ्यावि का येता?” 

 “पाण्यासाठी,” त्या बोलणाऱ्या ककड्याकडे वेड्यासािखे र्क लावून 

पाित हतने उत्ति कदले. 



 “कष्टाचे काम नािी का ते?” त्या प्राण्याने पृच्छा केली. 

 “िोय, पण रे्कडीवि पाणी नािी ना,” ती म्िणाली. 

 “मग हविीि खोद आहण त्याला पांप लाव,” ककड्याने उत्ति कदले. 

 हतने मान िलवली. 

 “माझ्या माणसाने एकदा प्रयत्न करून पाहिला, पण तेथे पाणी लागले 

नािी.” ती मोठ्या देुःखाने म्िणाली. 

 “पुन्िा प्रयत्न कि,” ककड्याने आज्ञा केली. “आहण तुझ्या दयाळूपणाची 

पितफेड म्िणून मी असे वचन दतेो की िि तुम्िाला पाणी हमळाले नािी ति दसुिे 

कािीतिी तुमच्यासाठी अहधक मौल्यवान हमळेल. तुम्िी आता िायलाच िवां. पण 

हवसरू नका, हविीि खोदा.” आहण नांति हनिोप घेण्यासाठी न थाांबता तो त्विेने 

पळाला आहण दगडाांमध्ये नािीसा झाला. 

 त्या ककड्याने िे कािी साांहगतले त्यामुळे ती बाई गोंधळलेल्या अवस्थेत 

घिी पितली, आहण िेव्िा हतचा नविा कामावरून घिी आला तेव्िा हतने सांपूणट 

गोष्ट त्याला साांहगतली.  

 त्या गिीब माणसाने खोलवि हवचाि केला आहण नांति ठामपणे म्िर्ले, 

“हप्रये, त्या ककड्याने िे कािी साांहगतले त्यात सत्य असू िकते. अिूनिी िगात 

िादरू्ोणा असू िकतो, जयाअथी तो ककडा बोलू िकतो, आहण िि तेथे 

िादरू्ोण्यासािखी कािी गोष्ट असेल ति कदाहचत हमळेल आपल्याला पाणी त्या 

हविीिीतून. हविीिीतून पाणी काढण्यासाठी िो पांप मी हवकत घेतला िोता, पण 

हविीि कोिडी हनघाल्याने तो पांप आता कोठािात पडला आिे. आहण ककड्याच्या 



सल्ल्याप्रमाणे हविीि खोदण्यासाठी परिश्रम घ्यावे लागतील. परिश्रम ति मी 

किीन, आहण हविीि खोदने.” 

 दसुऱ्या कदविी त्याने सुरूवात केली, आहण खूप खोल खोदले. इतके की 

त्याला हविीिीतून वि यायला खूप कष्ट पडले, पण पाण्याचा एक थेंबिी त्याला 

गवसला नािी.  

 “कदाहचत तुम्िी पुिेसां खोदलां नसेल.” त्याची पत्नी म्िणाली, िेव्िा 

त्याने त्याच्या अपयिाबद्दल साांहगतले. 

 म्िणून त्याने पुढच्या कदविी एक हिडी बनवली िी त्याने त्या 

खड्ड्ड्यात र्ाकली आहण नांति तो खोद ूलागला, खोद ूलागला, अगदी हिडीचे र्ोक 

िेमतेम वि पोिचेपयांत. पण तिीिी अिून पाणी लागले नािी. 

 दसुऱ्या कदविी िेव्िा ती बाई बादली घेऊन झऱ्यािवळ गेली तेव्िा 

हतला तो ककडा हतच्या िस्त्याच्या कडेला असलेल्या दगडावि बसलेला कदसला. 

म्िणून ती थाांबली आहण म्िणाली, 

 “माझ्या नवऱ्याने हविीि खोदली, पण पाणी लागले नािी.” 

 “त्याांनी हविीिीत पांप र्ाकला का?” ककड्याने हवचािले. 

 “नािी,” हतने उत्ति कदले. 

 “मग मी फमाटवल्याप्रमाणे किा, पांप आत र्ाका आहण मी वचन दतेो की 

ििी पाणी हमळाले नािी तिी कािीतिी अहधक मौल्यवान हमळेल.” असे म्िणून 

ककर्क दगडाखाली सिकला आहण नािीसा झाला. ती बाई घिी गेली आहण 

ककर्काने िे साांहगतले ते हतने नवऱ्याला साांहगतले. 



 “ठीक,” तो साधाभोळा माणूस उत्तिला, “असा प्रयत्न किण्यात कािी 

नुकसान नािी.” 

 म्िणून त्याने कोठािातून पांप घेतला आहण हविीिीत बसहवला. आहण 

नांति त्याने मूठ पकडली आहण उपसायला सुरूवात केली. तेव्िा त्याची पत्नी बािूला 

उभी िाहून काय िोईल ते बघू लागली. 

 पाणी आले नािी, पण थोड्या हमहनर्ातच त्या पांपाच्या नळातून 

सोन्याची नाणी बाििे पडली. आहण नांति अिून एक आहण अिून एक असे अनेक 

पसाभि असा िहमनीवि छोर्ासा ढीग पडला. 

 नांति त्या माणसाने पांप किणे थाांबहवले आहण मग ती सोन्याची नाणी 

गोळा करून त्याच्या बायकोच्या वस्त्रात भिायला हतच्या मदतीला धावला. पण 

ह्ा सनसनार्ीने आहण िर्ाटने त्याांच्या िाताांचा थिकाप उडाला व किीबिी त्याांनी 

ती चमकणािी नाणी गोळा केली.  

 िेवर्ी हतने ती नाणी हतच्या उिापयांत गोळा केली आहण ते घिी 

पळाले, िेथे त्याांनी रे्बलावि सवट नाणी ओतली आहण मोिली. 

 सवट नाण्याांवि अमेरिकेच्या र्ाकसाळीच्या अहभलेखाचा हिक्का िोता 

आहण प्रत्येक नाण्याची ककमत पाच डॉलसट िोती. कािी हझिलेली िोती व कािी 

वापरून वापरून िांगिीन झालेली िोती, ति कािी चमकणािी आहण नवीन िोती, 

िणू कािी ती फाििी िाताळलेलीच नव्िती. 

 िेव्िा त्याांनी सवट नाण्याांचा हििोब केला, तेव्िा ते तीनिे डॉलसट भिले. 

अचानक ती बाई बोलली, “अिो तो ककडा खिांच म्िणाला िोता की हविीिीतून 

पाण्यापेिािी मौल्यवान वस्तू तुम्िाला हमळेल. पण कुणीतिी ह्ा िस्त्याने इकडून 

िाईल आहण आपले गुहपत बाििे पडेल म्िणून पांपाची मूठ काढा व पळा लगेच.”  



 म्िणून तो माणूस पांपाकडे पळाला आहण त्याने पांपाची मूठ काढली िी 

त्याने घिी आणून अांथरूणाखाली लपवून ठेवली. त्या िात्री त्याांचा ििािी डोळा 

लागला नािी. अांथरूणातच पडल्या पडल्या ते त्याांच्या सुदवैाबद्दल आहण त्या 

हपवळ्या सोन्याचे काय किावे ह्ाबद्दल हवचाि किीत िोते. त्याांना त्याांच्या सांपूणट 

गतकालीन आयुष्यात त्याांना अल्पिा डॉलसटहिवाय कधीच कािीच हमळाले नव्िते. 

आहण आता त्याांच्याकडचे तुर्के चिाभाांडे सोन्याच्या नाण्याांनी िवळ िवळ खच्चून 

भिले िोते. 

 पुढचा कदवस िहववािचा िोता. ते लवकि उठले आहण त्याांची सांपत्ती 

सुिहित आि ेकी नािी ि ेपािण्यासाठी ते पळाले. ते तेथेच िोते, चिाच्या भाांड्यात 

खच्चून भिलेला ढीग. त्यामाणसाने िेगडी पेर्वण्यापूवी आहण त्या बाईने न्याििी 

बनहवण्यापूवी त्याांची निि त्यावि हखळून ििावी असे त्याांना वार्त िोते. 

 िेव्िा ते त्याांचे साधांसां िेवण घेत िोते तेव्िा ती बाई म्िणाली, 

 “आपण आि चचटमध्ये िाऊ आहण आपल्याला अचानक लाभलेल्या 

सांपत्तीबद्दल दवेाचे आभाि मानू. आहण मी त्या धमटगुरूला ह्ा सोन्याच्या 

नाण्याांपैकी एक दईेन.” 

 “आपण चचटला िाणां ि ेउत्तमच िोईल.” हतच्या नवऱ्याने उत्ति कदले, 

“आहण दवेाचे आभािसुद्धा मानायला िवेत. पण पैसे कसे खचट किायचे ते मी िात्रीच 

ठिवून र्ाकले आि ेम्िणून धमटगुरूला द्यायला कािीच उिणाि नािी.” 

 “आपण अहधक उपसू िकतो,” ती बाई म्िणाली.  



 “कदाहचत, ककवा कदाहचत नािी.” तो दितेने म्िणाला. “िे कािी 

आपल्यािवळ आि े त्याविच आपण समाधान मानू, कािण हविीिीत अिूनिी 

अहधक असेल की नािी मी साांगू िकत नािी.” 

 “मग िा आहण िोधा,” हतने प्रत्युत्ति कदले. “कािण मला काळिी 

वार्ते, धमटगुरूला कािीतिी द्यायला िवां, िो माणूस गिीब आहण लायक आि.े” 

 म्िणून त्या माणसाने अांथरूणाखालून पांप आहण मूठ घेतली आहण त्या 

िागी बसहवली. नांति त्याने खूप मोठी लाकडी बादली घेतली व ती नळाखाली 

ठेवली आहण उपसायला सुरूवात केली. त्या बादलीत सोन्याची नाणी पडायला 

लागली ि ेपाहून त्याांना खूप िर्ट झाला, आहण ती काठोकाठ भरून गेलेली पाहून 

त्या बाईने दसुिी बादली आणली. पण आता ती धाि अचानक बांद पडली, आहण तो 

माणूस मोठ्या आनांदाने म्िणाला,  

 “हप्रये, आिच्या कदवसासाठी एवढां पुिे! आपण मोठ्या प्रमाणावि 

सांपत्ती िोडली आि ेआहण धमटगुरूला सोन्याचे नाणे हमळणाि. खिोखि मला वार्तां 

की दानपेर्ीतिी आपण पैसे र्ाकावेत.”  

 नांति चिाचे भाांडे एवढी सोन्याची नाणी पेलवू िकणाि नािी म्िणून 

त्या िेतकऱ्याने ती बादली लाकडाच्या पेर्ीत ओतली. आहण झाडाांच्या फाांद्या आहण 

वाळलेली पाने त्यावि पसिहवली िेणेकरून त्याखाली काय आि े ह्ाचा कुणाला 

सांिय येणाि नािी. 

 त्यानांति त्याांनी उत्तम कपडे परिधान केले आहण ते चचटला िाण्यासाठी 

हनघाले. प्रत्येकाने त्या धमटगुरूला भेर् म्िणून दणे्यासाठी चिाच्या भाांड्यातून एक 

एक चमकणािे सोन्याचे नाणे घेतले.  



 रे्कडीवरून खाली दिीत व ती ओलाांडून ते चालत गेले, ते इतके आनांदी 

आहण उल्िहसत झाले िोते की तेवढे अांति चालताना त्याांना कािीच वार्ले नािी. 

िेवर्ी ते गावातील एका छोट्या चचटमध्ये आहण प्राथटना सुरू िोण्याच्या वेळेलाच 

आत पोिोचले.  

 धमटगुरूसाठी आणलेल्या त्याांच्या सांपत्ती आहण भेर्वस्तूबद्दल त्याांना 

अहभमान वार्त िोता. उपधमटगुरू केव्िा ती दानपेर्ी त्याांच्याकडे पाठहवतात ह्ाची 

ते आतुितेने वार् पाित िोते. िेवर्ी ती पेर्ी आली आहण िेतकऱ्याने त्या पेर्ीवि 

त्याचा िात उांच धिला िेणेकरून तो काय र्ाकतो आि ेि ेचचटमध्ये प्राथटनेसाठी िमा 

झालेल्या सवट हिस्ती लोकाांच्या लिात यावे. त्या बाईनेिी तसेच केले, त्याांना त्या 

सुिील धमटगुरूला ते दणे्यात खूपच मित्त्वाचे व सुखद वार्त िोते.  

 सोन्याची नाणी त्याांना त्या पेर्ीत र्ाकताना िेव्िा धमटगुरूने 

व्यासपीठावरून पाहिले तेव्िा त्याचा त्याच्या डोळ्याांवि हवश्वासच बसत नव्िता. 

तथाहप िेव्िा ती पेर्ी रे्बलावि ठेवण्यात आली तेव्िा त्याने ती दोन सोन्याची 

नाणी बहघतली तेव्िा तो इतका आश्चयटचककत झाला की तो त्याचे प्रवचनच 

हवसिला. 

 िेव्िा प्राथटना सांपून लोक चचटच्या बाििे िाऊ लागले तेव्िा त्या सुिील 

माणसाने त्या िेतकऱ्याला आहण त्याच्या बायकोला थाांबहवले आहण हवचािले, “ि े

इतके सोने तुम्िाला कोठे हमळाले?” 

 त्या बाईने मोठ्या आनांदाने साांहगतले की हतने त्या ककड्याला कसे 

वाचहवले आहण त्या बदल्यात त्याांना त्या आश्चयटकािक पांपाद्वािे ककती मोठे बहिस 

हमळाले. त्या धमटगुरूने गांभीिपणे सवट ऐकले आहण िेव्िा गोष्ट सांपली तेव्िा तो 

म्िणाला,  



 “लोककथेनुसाि अिा हवहचत्र गोष्टी युगानुयुगे घडत असतात, आहण 

मला आता असे आढळून आले की अिा गोष्टी आिसुद्धा घडतात. कािण तुमच्या 

गोष्टीत तो ककडा आढळला िो बोलू िकत िोता आहण तुम्िाला एवढी सांपत्ती प्रदान 

किण्याची त्याच्यात िक्ती आि.े” नांति त्याने त्या सोन्याच्या नाण्याांकडे 

काळिीपूवटक पाहिले आहण तो पुढे म्िणाला, 

 “ि े सोन्याचे नाणे एकति परिकथेतील सोने असावे ककवा ि े खिेखुिे 

धातूचे आि ेजयावि अमेरिकन सिकािच्या र्ाकसाळीचा हिक्का आि.े िि ती नाणी 

परिकथेतील असतील ति ती चोवीस तासात नािीिी िोतील, म्िणून मग ते 

कुणासाठीच ठीक नसणाि. िि ते खिोखिचे पैसे असतील ति तुमच्या ककड्याने ते 

िमखास कुणाचे तिी चोिलेले असणाि आहण ते तुमच्या हवहििीमध्ये ठेवले 

असणाि. कािण सवट पैसे कुणाच्या तिी मालकीचे असणाि आहण िि तुम्िी ते 

प्रामाहणकपणे कमहवले नसतील, पण तुम्िी उल्लेख केल्याप्रमाणे ते खिोखि 

ििस्यमय पद्धतीने आले असतील ति ते जयाच्या मालकीचे िोते त्याच्या 

सांमतीहिवाय ते घेतलेले असतील. खिे पैसे कोठून येऊ िकले असतील?” 

 ह्ा हवधानाने िेतकिी आहण त्याची बायको गोंधळून गेले आहण 

एकमेकाांकडे अपिाधीपणे पाहू लागले, कािण ते प्रामाहणक िोते आहण कुणावि 

अन्याय किण्याची त्याांची इच्छा नव्िती.  

 “मग तुम्िाला वार्तां की त्या ककड्याने ते पैसे चोिले असतील?” ती 

बाई म्िणाली. 

 “त्याच्या िादरू्ोण्याच्या िक्तींनी त्याने बहुधा त्याच्या कायदिेीि 

मालकाकडून ते पैसे घेतले असतील. कािी ककडे ििी बोलू िकत असतील तिी 

त्याांना चाांगल्या वाईर्ातील फिक कळू िकत नािी व ते तसे साांगू िकत नािीत. 



तुमच्या दयाळूपणाच्या मोबदल्यात बहिस दणे्याच्या इच्छेने त्या ककड्याने ते पैसे 

हवधीवत त्या मालकाकडून घेतले आहण तुम्िी पांपाने उपसून ते हमळहवले.” 

 “कदाहचत ते खिोखि काल्पहनक सोनां आि,े” त्या माणसाने सुचहवले. 

“िि तसां असेल ति आपण िििात िाऊ आहण ते नािीसे िोण्याच्या आत खचट 

करून र्ाकू.” 

 “ते चुकीचां िोईल,” धमटगुरूने उत्ति कदले. “ कािण व्यापाऱ्याांिवळ ना 

पैसे असतील ना माल असेल, असे खोरे् सोने त्याांना दणेे म्िणिे त्याांना लुर्णे 

असेल.” 

 “काय किावे मग आम्िी?” ती गिीब बाई हतचे िात काळिीने आहण 

हनिािेने चोळत म्िणाली. 

 “िा घिी आहण उद्यापयांत वार् पिा. िि सोनां तुमच्या ताब्यात असेल 

ति ते खिां सोनां आिे, काल्पहनक नािी. पण िि ते सोनां खिां असेल ति ते तुम्िी 

तुमच्या कायदिेीि मालकासाठी िाखून ठेवायचा प्रयत्न किायलाच िवा. िी 

नाणीसुद्धा पित घेऊन िा, िी तुम्िी मला कदलीत कािण ते प्रामाहणकपणे न 

हमळाल्यामुळे मी ते हस्वकारू िकत नािी.  

 त्याांनी िे कािी ऐकलां त्यामुळे अस्वस्थ िोऊन मोठ्या देुःखाने ती गिीब 

माणसे घिी पितली. झोपेहिवाय दसुिी िात्र गेली आहण सोमवािी सकाळी 

उिाडल्यावि ते उठले आहण सोने अिूनिी दगृ्गोचि आि ेकी नािी ते बघण्यासाठी 

धावत गेले.  

 “अखेिीस ि े खिे पैसे आिते!” तो माणूस ओिडला, कािण एक नाणे 

सुद्धा नािीसे झालेले नव्िते.  



 िेव्िा ती बाई त्याकदविी झऱ्याकडे गेली तेव्िा हतने त्या ककड्याला 

िोधले आहण हतच्या अपेिेप्रमाणे तो त्या सपार् दगडावि बसलेला िोता.  

 “आता तू खूर् आिसे ना?” त्या ककड्याने ती बाई त्याच्यापुढे 

थाांबल्याबिोबि हतला हवचािले.  

 “आम्िी अत्यांत देुःखी आिोत,” हतने उत्ति कदले. “कािण ििी तुम्िी 

आम्िाला खूप सोनां कदलां, तिी आमचे सुिील धमटगुरू म्िणाले की ि ेसोने दसुऱ्या 

कुणाच्या तिी मालकीचे असणाि आहण ते तुम्िी आम्िाला बहिस दणे्यासाठी चोरून 

आणले असणाि.” 

 “तुमचा धमटगुरू कदाहचत खूप चाांगला माणूस असणाि,” कािीिा 

सांतापाने त्या ककड्याने प्रत्युत्ति कदले. “पण तो हनहश्चतच खूप मोठा हवद्वान नािी. 

तथाहप तुम्िाला िि सोनां नको असेल ति िसां मी तुम्िाला सोनां कदले तसेच मी 

सििरित्या ते तुमच्याकडून पित काढून घेऊ िकतो.”  

 “पण आम्िाला ते िवांच आिे!” ती बाई घाबरून म्िणाली. “ते िि 

प्रामाहणकपणे येत असेल ति,” ती पुढे म्िणाली.  

 “ते चोिलेलां नािी,” तो ककडा फुिांगरू्न उत्तिला, “आहण आता 

कुणाच्यािी नािी पण तुमच्या मालकीचे आि.े िेव्िा तू माझा िीव वाचहवलास 

तेव्िा तू गिीब आिसे ि ेिाणून तुला बहिस कसां द्यावां िा हवचाि मी किीत िोतो, 

मी ठिहवलां की कुठल्यािी वस्तूपेिा सोनांच तुला अहतिय सुखी करू िकेल.” 

 “तुम्िाला ि ेठाऊक असायलाच िवां ,” तो पुढे बोलू लागला, “की मी 

ििी खूपच लिान आहण िुल्लक कदसतो, तिी मी खिोखि सवट ककड्याांचा िािा 



आि.े आहण माझी प्रिा माझ्या बािीक सािीक इच्छाांची सुद्धा आज्ञा पाळतात. 

िहमनीच्या तळात िाित असल्याने, त्याांना नेिमी सोन्याची नाणी आहण पैसे 

सापडतात िे माणसाांकडून हचिा ककवा खोल तड्याांमध्ये पडल्यावि ते मातीने 

झाकले िातात ककवा गवत ककवा िानर्ी वेलींनी झाकले िातात. िेव्िा िेव्िा 

माझ्या प्रिेला असे पैसे सापडतात तेव्िा तेव्िा ते ह्ा गोष्टींची वाताट मला 

कळहवतात. पण मी ते तसेच पडू दतेो कािण ककड्याांना त्याांचा उपयोग असू िकत 

नािी. तथाहप, िेव्िा मी तुला ि े सोने द्यायचे ठिहवले तेव्िा ते कोणत्यािी 

मनुष्यप्राण्याकडून न चोिता मी ते कसे हमळहवले ि े मला ठाऊक िोते. ििवलेले 

सोने ह्ा रे्कडीवि आणण्यासाठी माझ्याकडून ििािो ककड्याांना पाठहवण्यात येते ि े

सत्य तू स्वीकारू िकतेस. पण तुझ्या नवऱ्याने ती हविीि रिकामी केली तेव्िा 

दिेाच्या सवट भागातून ते सोने येथे पोिचू लागले, आहण िात्रीच्या वेळी माझ्या 

लोकाांनी ते त्या हविीिीत र्ाकले. म्िणून तू स्पष्ट सद्सहद्ववेकबुद्धीने आहण तू ते 

कािीच चुकीचे किीत नािीस अिी िाणीव ठेवून ते सोने वापरू िकतेस.” 

 ह्ा स्पष्टीकिणाने त्या बाईला आनांद झाला. आहण िेव्िा ती घिी 

पितली आहण हतच्या नवऱ्याला तो ककडा काय म्िणाला ि े हतने साांहगतले तेव्िा 

त्यालािी खूप आनांद झाला.  

 म्िणून त्याांनी अचानक खूप नाणी घेतली आहण ते अन्नधान्य, कपडेलत्ते 

आहण अनेक जया वस्तूांची त्याांना गिि िोती त्या वस्तूांची खिेदी किण्यासाठी ते 

बािािपेठेत गेले. पण त्याांना त्याांच्या नव्याने प्राप्त झालेल्या सांपत्तीबद्दल इतका गवट 

झाला िोता की त्याांनी तो लपवायचे कष्ट घेतले नािी. त्याांना असां वार्त िोतां की 

प्रत्येकाला समिावां की त्याांच्यािवळ पैसा िोता. त्या खेड्यातील कािी दषु्ट 

माणसाांना त्याांच्यािवळ सोने आि ेि ेपाहून ते सोने आपल्याला हमळावे अिी त्याांना 

इच्छा झाल्यास त्यात कािीच आश्चयट नव्िते.  



 “िि ते एवढ्या मुक्त िस्ताने पैसे खचट किीत आिते ति त्याांच्या घिी 

पैिाांचा मोठा साठा असला पाहििे,” असे ते एकमेकाांिी कुिबुित िोते. “ते खिे 

आि,े” ती माणसां म्िणाली. “ते घिी पितण्यापूवी घाईघाईने िाऊ आहण सवट घि 

चाळून र्ाकू.” 

 म्िणून त्या माणसाांनी खेडे सोडले आहण त्विेने ते रे्कडीविील िेतावि 

गेले. िेथे त्याांनी दिवािा तोडला आहण िोपयांत त्याांना लाकडी पेर्ीतील आहण 

चिाच्या भाांड्यातील सोने सापडत नािी तोपयांत त्याांनी सवट सामान अस्ताव्यस्त 

करून र्ाकले. ते सोने गाठोड्यात बाांधण्यात त्याांना फाि वेळ लागला नािी. ते 

त्याांनी पाठीवि घेतले आहण तेथून हनघून गेले. कािण बहुधा ते खूप घाईत िोते 

म्िणून त्याांनी अस्ताव्यस्त केलेले सामान पुन्िा नीर् लावले नािी. 

 लवकिच ती सुिील स्त्री आहण हतचा नविा काखेत सामानाचे बोचके 

घेऊन खेड्यातून रे्कडीवि आले. त्याांच्यामागे त्याांनी हवकत घेतलेली बोचकी 

उचलण्यासाठी भाड्याने लावलेली मुलाांची गदी िोती. नांति दसुिे तरूण आहण 

खेड्यातील धठर्गण आहण त्या उधळपट्टी किणाऱ्या िोडप्याला पाहून आकर्नर्त 

झालेली लोकां  िोती. ते सवट साध्या हिज्ञासेने त्याांच्यामागे धूमकेतूच्या िेपर्ीसािखे 

िाऊन ियोत्सवाच्या हमिवणूकीत भर्कत िोते. सवाटत िेवर्ी गुगीन्स िा दकुानदाि 

िोता िो त्याच्यािवळच्या िेिमी कपड्याला मोठ्या नािूकतेने आणीत िोता जयाचे 

पैसे त्याला घिी पोिोचल्यावि हमळणाि िोते. कािण त्याांनी िेवढे पैसे नेले िोते ते 

सवट मुक्त िस्ते खचट केलेले िोते.  

 तो िेतकिी िो खूप हवनम्र िोता, तो आता गवाटने इतका फुगला िोता 

की त्याने त्याच्या डोक्याविील िॅर्चा काठ डाव्या कानावि कलांडवला आहण मोठी 

हसगाि प्यायला जयाने त्याला िलद आिािी पाडले. त्याची बायको त्याच्या बािूने 

मोिासािखी ठुमकत चालत िोती आहण पूवी हिच्याकडे कधीिी लि गेले नािी, ते 



लोक हतच्याकडे कर्ाि र्ाकीत िोती. तो सांपत्तीमुळे हमळालेला आदि आहण 

मानवांदना पाहून त्याांना खूप आनांद झाला िोता. त्या हमिवणुकीचां त्याांना कौतुक 

वार्त िोतां िी त्याांच्या मागे िोती. 

 पण, अिेिे त्याांना नव्याने प्राप्त झालेले समाधान! िेव्िा ते त्याांच्या घिी 

पितले तेव्िा त्याांना घिाचा दिवािा मोडलेला कदसला, त्यातील फर्ननचि इतस्ततेः 

हवखुिलेले िोते आहण त्याांचे सोन्याचे अखेिचे प्रत्येक नाणे चोिीस गेले िोते. 

 त्या िमावाने दात हवचकले आहण त्याांच्या व्यहक्तगत स्वभावाप्रमाणे 

अविलेनापूवटक िेिे मािले आहण गुगीन्स दकुानदािाने आणलेल्या िेिमी 

पोर्ाखाच्या ककमतीची मोठ्या आवािात मागणी केली. 

 नांति ती बाई नवऱ्याच्या कानात कुिबुिली की िा पळा आहण कािी 

सोन्याची नाणी उपसून आणा. तोपयांत ती गदीला िाांत ठेवील आहण त्याने तात्काळ 

आज्ञा पाळली. पण कािी िणातच तो पाांढऱ्या फर्क चेिऱ्याहनिी पितला आहण 

हतला पांप कोिडा असल्याचे व आता नळातून सोन्याची नाणी बाििे पडू िकत 

नािीत असे साांहगतले. 

 ती हमिवणूक िेतकिी आहण त्याच्या बायकोच्या श्रीमांतीच्या ढोंगावि 

िसत आहण कुचेष्टा किीत खेड्यात पितले. आहण कािी खोडकि मुलाांनी रे्कडीवरून 

त्याांच्या घिावि दगड फेकले. गुगीन्सने त्या बाईला फसवले म्िणून अहतिय 

कठोिपणे फैलावि घेऊन िेिमी वस्त्रे पित घेतली आहण िेवर्ी त्या िोडप्याला 

त्याांच्या गवाटचे आहण आनांदाचे रूपाांति अपमानात झालेले पाहून त्याांना अहतिय 

कडवर् देुःख झाले. 

 नुकताच सूयट अस्ताला िाण्यापूवी त्या बाईने डोळे पुसले आहण 

नेिमीप्रमाणे पुन्िा सवटसामान्य पोर्ाख घातला. आहण झऱ्याकाठी पाण्याला गेली. 

िेव्िा ती त्या सपार् दगडािवळ आली तेव्िा तो कीर्किाि त्यावि बसलेला हतने 

पाहिला. 



  

  



“हविीि कोिडी पडली!” ती िागाने ओिडली. 

 “िोय,” कीर्काने िाांतपणे उत्ति कदले, “माझ्या प्रिेने िोधून आणलेले 

सवट सोने तू उपसून नेले आिसे.”  

 “पण आम्िी आता कां गाल झालो आिोत,” ती बाई िस्त्यावि बसून िडत 

म्िणाली. “कािण आमच्यािवळ असलेली पै न् पै चोिाांनी लुरू्न नेली.” 

 “माफ किा,” कीर्काने प्रत्युत्ति कदले. “पण िी तुझी स्वतेःची चूक आि.े 

स्वतेःच्या सांपत्तीचे तू मोठे प्रदिटन माांडून दसुऱ्याांना त्याबद्दल सांिय येईल असे 

वागायला नको िोतेस. िसे आि े तसे- तू केवळ ते सोने गमावलेस िसे ह्ापूवी 

इतिाांनी गमावले. असे िगाच्या अांतापूवी बहुतकरून अनेकदा ते गमावले 

असतील.”  

 “पण आता आम्िी काय किावे?” हतने हवचािले. 

 “मी तुला पैसे देण्यापूवी तू काय किीत िोतीस?”  

 “आम्िी सकाळपासून सायांकाळपयांक काम किीत िोतो.” ती म्िणाली. 

 “ति मग काम अिूनिी तुमच्यासाठी उिलेले आि,े” कीर्काने स्वतेःला 

साविीत िेिा मािला. “ते कािी तुमच्याकडून कुणी चोरून घेण्याचा प्रयत्न किणाि 

नािी तुम्िाला खात्री असेल!” आहण तो दगडावरून घसिला आहण िेवर्ी कायमचा 

नािीसा झाला. 

   



 िी गोष्ट आपल्याला असे हिकहवते की हनििांकािी मनाने सुदवैाचा 

स्वीकाि किावा आहण नेमस्तपणाने त्याचा वापि किावा. कािण त्या िेतकऱ्याने 

आहण त्याच्या बायकोने त्याांच्या सांपत्तीच्या प्रदिटनाचा मोि र्ाळला असता ति 

अखेिच्या कदवसापयांत त्याांना ती रर्कवून ठेवता आली असती. 

     

  



पुतळा, िो सिीव झाला 

  

 

समस्त पऱ्याांच्या दिेात र्न्को माांकी ह्ा हपवळ्या चेर्क्यासािखा खूप 

खट्याळ कोणीिी नािी. तो एके कदविी िििातून उडत िोता, मत्यट माणसाांच्या 

दषृ्टीस पूणटपणे अदशृ्य िोता. पण तो स्वतेः मात्र सवटकािी गोष्टी बघू िकत िोता. 

त्याच्या नििेला आले की श्री. फ्लोमॅनच्या हवहवध वस्तू भाांडािाच्या दकुानात 

काचेच्या तावदानामागे एक मेणाची बाई उभी िोती. त्या मेणाच्या बाईला सुांदितेने 

पोर्ाख चढहवलेला िोता, आहण हतच्या ताणलेल्या ताठ िातात एक काडट िोते 

जयावि िब्द हलहिलेले िोतेेः 

 “दलुटभ ककमत!”  

 िा फॅिनेबल छानदाि वेर्  

 पॅिीसहून आयात केलेला असून  

 ककमत २० डॉलसट 

 कमी केलेल्या ककमतीत फक्त १९.९८ डॉलसट 

 िी हचत्ताकर्टक घोर्णा हगऱ्िाईक हस्त्रयाांच्या गदीत हखडकीपुढे उभी 

किण्यात आली िोती. िो हचककत्सक दषृ्टीने त्याच्याकडे बघत िोता. र्न्को माांकी 

स्वतेःिीच िळुवाि व खळखळत िसत िोता जयाचा अथट खट्याळपणा िोता. नांति 

तो त्या मेणाच्या मानवी आकृतीिवळ उडत गेला आहण त्याने त्याच्या कपाळावि 

दोनदा श्वास सोडला. तेव्िापासून तात्काळ तो पुतळा सिीव झाला, पण 

भाांबावलेल्या अवस्थेत अनपेहित सांवेदनेसि ती तिीच पूवीप्रमाणे घोर्णापत्र 

िातात धरून बाििेील हस्त्रयाांकडे र्क लावून बघत िोती. 

  



  



तो चेर्क्या पुन्िा िसला आहण उडून गेला. र्न्को माांकीच फक्त काय तो 

त्या मेणाच्या बाईची त्रासापासून सुर्का किायला उिला िोता, ते अगदी खात्रीने 

हतच्यासाठी अनपेहितपणे घडले िोते असा त्या खोडकि चेर्क्याने हवचाि केला. 

ह्ा अननुभवी स्त्रीला ह्ा स्नेििून्य आहण हनदटय िगापासून सोडहवण्यात खिी गांमत 

आि ेअसािी त्याने हवचाि केला. 

 सुदवैाने िवळ िवळ सिा वािले िोते िेव्िा त्या पुतळ्याला 

पहिल्याांदा िाणवले की तो हिवांत झाला आि ेआहण त्या पुतळ्याने कािी हवचाि 

किण्याआधीच एका माणसाने हतथे येऊन सवट हखडक्याांच्या काचा खाली ओढून 

हिज्ञासू हगऱ्िाईकाांच्या दषृ्टीपासून ते बांद केले. 

 नांति कािकून आहण िोखपाल आहण तक्तपोिीवि कफिणािी माणसे 

आहण पैसा िमा किणाऱ्या मुली घिी गेल्या आहण िात्रभिासाठी दकुान बांद झाले, 

फक्त दसुऱ्या कदवसासाठी फििी साफ किणािेच थाांबले िोते. 

 त्या मेणाच्या बाईला छोट्या खोलीसािख्या पेर्ीकेत ठेवलेले िोते, त्या 

दिवाजयाच्या बािूला आत बाििे िाण्यासाठी थोडीिी िागा ठेवलेली िोती. 

म्िणून त्या फििी पुसणाऱ्या बाईने त्या पुतळ्याकडे लिच कदले नव्िते, हतने 

घोर्णापत्र िहमनीवि फेकून कदले िोते आहण िेिमी वस्त्राांच्या कढगाऱ्यावि बसून ती 

कोण िोती आहण कोठे िोती आहण ती सिीव किी झाली िोती याचेच आश्चयट 

किीत िोती. 

 हप्रय वाचकिो तुम्िाला हवचाि किायलाच िवा की ती कदसायला ििी 

मोठी, श्रीमांती थार्ाचा पोर्ाख घातलेली, गुलाबी गालाची, मऊ भुिभुिणाऱ्या 

सोनेिी केसाांची कदसत असली तिी ती वयाने अिून खूपच लिान िोती- अगदी 

अध्याट तासापूवी िन्मलेल्या नविात बाळाइतकी. िे कािी िग हतला ठाऊक झाले 

िोते ते म्िणिे हखडकीतून िोणािे ओझिते दिटन; िे कािी हतला लोकाांबद्दल ठाऊक 

झाले िोते ते िे की हस्त्रयाांच्या घोळक्यातील कृती, जया हतच्यासमोि हखडकीच्या 



तावदानासमोि उभे िाहून हतचा पोर्ाख बिोबि मापात आि े की नािी ि े बघत 

िोत्या आहण हतच्या छान पेििेावाबद्दल िेिे मािीत िोत्या. 

 म्िणून हतला त्याहवर्यी फािच थोडा हवचाि किावा लागला आहण 

हतचे हवचाि किणे कािीसे िलेावले, तिी हतने एक गोष्ट किायची खिोखि हनहश्चत 

ठिवली, ती म्िणिे हतच्यासािख्या सुांदि पोर्ाख न केलेल्या व हतच्या इतक्या सुांदि 

दखेण्या जया अनेक हस्त्रया हतच्याकडे उमटर्पणे र्क लावून पाित िोत्या, त्याांच्या पुढे 

हखडकीत इथून पुढे उभे ििायचे नािी. 

 पण िोपयांत ती एका मित्त्वाच्या हनणटयाप्रत पोिोचली िोती, तोपयांत 

मध्यिात्र उलरू्न गेली िोती, त्या मोठ्या हनमटनुष्य दकुानातील कदवे मांद प्रकािात 

िळत िोते म्िणून ती हतच्या हखडकीतून िाांगत बाििे आली आहण दकुानाच्या 

माांडण्याांमधील िस्त्यात चालू लागली आहण मोठ्या उत्सुकतेने हतच्या आिूबािूला 

असलेल्या भिििी सांपत्तीतून थाांबत थाांबत ती िात िोती. 

 िेव्िा ती कडा सिहवलेल्या िटॅ्स असलेल्या काचेच्या खोक्याांिवळ 

आली तेव्िा हतला आठवले की िस्त्याविील हस्त्रयाांच्या डोक्यावि अगदी तिाच 

बनावर्ीच्या िटॅ्स िोत्या. म्िणून हतने हतला सािेल अिी र्ोपी हनवडली आहण 

काळिीपूवटक हतच्या सोनेिी बर्ाांवि बसहवली. हतची काय स्वभावप्रवृत्ती िोती 

ह्ाचे स्पष्टीकिण दणे्याची मला इच्छा नािी. हतने आििात ती र्ोपी व्यवहस्थत 

बसली की नािी ि े पािण्यासाठी एक दषृ्टीिेप र्ाकला आहण ि े हतने हनहश्चतपणे 

केले. ती हतच्या पोिाखाला हमळती िुळती नव्िती. पण ती गिीब हबचािी इतकी 

लिान िोती की हतला िांगसांगतीची अहभरूची नव्िती.  

 िेव्िा ती िातमोजयाच्या हखडकीिवळ गेली तेव्िा हतला आठवले की 

हतने पाहिलेल्या हस्त्रयाांनी तसेच िातमोिे घातलेले िोते. हतने पेर्ीतून एक िोडी 

घेतली आहण मेणाचे आविण असलेल्या कडक बोर्ाांवि ठाकठीक बसहवण्याचा प्रयत्न 

केला. पण ते िातमोिे इतके लिान िोते की ते िोडािवळच फार्ले. नांति हतने 



दसुिी िोडी घेऊन प्रयत्न केला आहण आणखी खूप तसेच फार्ले. पण एक तास 

सांपण्यापूवी ती हििवे िातमोिे िातावि चढहवण्यात यिस्वी झाली.  

 नांति हतने दकुानामागे असलेल्या प्रतवािीने लावलेल्या हवहवध 

वस्तूांच्या मोठ्या सांग्रिातून उन्िात वापिायची छत्री हनवडली. पण हतला ती 

किासाठी वापिायची असते त्याची कल्पनाच नव्िती. पण इति हस्त्रया अिा वस्तू 

बाळगतात ि ेपाहून हतलािी एक आपल्यािवळ असावेसे वार्ले.  

 िेव्िा ती आििासमोि उभी िाहून स्वतेःचे गांभीििीत्या पिीिण करू 

लागली तेव्िा हतला हखडकीबाििे उभ्या िाहिल्या िोत्या त्या हस्त्रयाांमध्ये आहण 

हतच्यामध्ये हतच्या अननुभवी डोळ्याांना कािीिी लिणीय असा फिक िाणवला 

नािी. त्यानांति हतने दकुानाबाििे पडण्याचा प्रयत्न केला. पण प्रत्येक दिवािाचे 

कुलूप घट्ट लावलेले असल्याचे हतला आढळून आले.  

 त्या मेणाच्या बाईला कािी घाई नव्िती. हतने पूवीच्या अहस्तत्वापासून 

सांयमाचा वािसा घेतलेला िोता. साांप्रत सिीव असणे आहण सुांदि कपडे परिधान 

केलेले असणे िाच हतचा पुिेपूि आनांद िोता. म्िणून ती एका स्रू्लावि बसली आहण 

सकाळ व्िायची वार् पाहू लागली.  

 िेव्िा ििकाने कुलूप उघडले तेव्िा ती मेणाची बाई एका झर्क्यात 

त्याच्या बािूने बािेि गेली आहण ताठिपणे पण कदमाखात र्ाांगा र्ाकीत खाली 

िस्त्यावि चालत आली. ती सुप्रहसद्ध स्त्री दकुानाच्या हखडकीतून बाििे पडून 

हिस्तबद्धरित्या चालत गेलेली पाहून तो गिीब हबचािा माणूस पूणटपणे भाांबावून 

गेला आहण दिवािाच्या पायिीवि कोपिाचा सांवेदनिील भाग आपर्ल्याने 

स्वतेःला बेिुद्ध िोण्यापासून साविण्यासाठी तो त्या कढगावि पडला. िेव्िा तो 

िुद्धीवि आला तेव्िा ती कोपऱ्यावि वळून नािीिी झालेली िोती. 

 त्या मेणाच्या बाईच्या बाहलि मनाने तकट  लावला, िेव्िा ती सिीव 

झाली तेव्िा हतचे प्रत्यि कतटव्य असे िोते की हतने त्या िगािी समिस व्िावे िे 



इति लोक किीत िोते. हतला ि ेकळू िकत नव्िते की िक्तामाांसाच्या लोकाांपेिा ती 

ककती हभन्न आि,े ना हतला ि ेकळत िोते की ती अगोदि एक पुतळा िोती आहण 

खोडकि र्ान्को माांकीच्या खोड्या किण्याविील प्रेमामुळे ती एक अपूवट अनुभव घेत 

िोती. हतच्या खूपिा अज्ञानीपणाने हतला स्वतेःला आत्महवश्वास कदला िोता जयाचा 

हतला योग्य रितीने िक्क कदला गेलेला नव्िता.  

 अद्याप सकाळच िोती आहण खूप थोड्यािा लोकाांना हतने पाहिले िे 

िस्त्यामधून घाईने िात िोते. त्याांच्यापैकी बिेचसे उपािािगृिात आहण िेवणाच्या 

दकुानाकडे वळत िोते आहण त्याांचे उदाििण समोि ठेवून त्या मेणाच्या बाईन े

एकात प्रवेि केला आहण िेवणाच्या रे्बलासमोि स्रू्लावि बसली. 

 “कॉफी आहण िोल्स!” दसुऱ्या रे्बलाविची ती दकुानातली मुलगी 

म्िणाली.  

 “कॉफी आहण िोल्स!” त्या पुतळ्याने पुनरुक्ती केली, आहण लवकिच 

उपािािगृिातील सेवकाने हतच्यापुढे ते ठेवले. खहचतच हतला भूक नव्िती. हतची 

प्रकृती प्रामुख्याने लाकडाची िोती आहण हतला अन्नाची गिि नव्िती, पण हतने त्या 

दकुानातील मुलीकडे लि कदले आहण हतने पाहिले की त्या मुलीने कॉफी उचलली 

आहण तोंडाला लावून हपऊन र्ाकली. म्िणून त्या स्त्रीनेिी तसेच केले आहण 

दसुऱ्याच िणाला काय आश्चयट की तो गिम द्रवपदाथट हतच्या लाकडी बिगड्याांमधून 

ओघळू लागला. त्या कॉफीने हतच्या मेणाच्या ओठाांवि फोड आले आहण तो अनुभव 

इतका अहप्रय िोता की ती उभी िाहिली आहण नोकिाच्या “वीस सेंट्स मॅम” या 

मागणीकडे लि न देता हतने उपािािगृि सोडले. हतचा त्याांना फसहवण्याचा ितेू 

नव्िता, ति त्या गिीब प्राण्याला “वीस सेंट्स मॅम” ह्ाची कल्पनाच नव्िती.  

 ििी ती बाििे पडली तिी फ्लोमॅनच्या दकुानातील हखडक्याांच्या 

तावदानाची सिावर् किणाऱ्यािी हतची गाठ पडली, पण तो माणूस ककहचत ऱ्िस्व 



दषृ्टीचा िोता. पण त्या स्त्रीची चेििेपट्टी कािीिी परिहचत वार्ल्याने त्याने नम्रपणे 

त्याची र्ोपी उांच धिली. त्या मेणाच्या बाईने सुद्धा हतची िॅर्, आपण कािीतिी 

उहचत किीत आिोत िा हवचाि करून उांच धिली आहण तो माणूस भेदिलेल्या 

चेिऱ्याने घाईने हनघून गेला.  

 नांति एका बाईने हतच्या बाहूला स्पिट केला आहण म्िणाली, “िमा 

किा, बाईसािबे, पण तुमच्या पोर्ाखामागे ककमतीचे घोर्णापत्र लोंबत आि.े” 

 “िोय ठाऊक आि े मला,” त्या मेणाच्या बाईने ताठिपणे उत्ति कदले. 

“मूळ ककमत २० डॉलसट िोती पण ती कमी करून १९ डॉलसट ९८ सेंट्स ठेवलेली 

आि.े”  

 त्या बाईला अिा उदासीनतेकडे पाहून आश्चयट वार्ले आहण ती हनघून 

गेली. कािी घोडागाड्या िस्त्याच्या कडेला उभ्या िोत्या. तो पुतळा काांकूां  किीत 

आि े ि े पाहून चालक हतच्याकडे पोिोचला आहण स्वतेःच्या र्ोपीला स्पिट किीत 

“गाडी बाईसािबे?” असे त्याने हवचािले. 

 “नािी,” ती म्िणाली, त्याला न समिून, “मी मेण आि.े” 

 “ओि!” तो उद्गािला आहण हतच्याकडे आश्चयाटने पाहू लागला.  

 “ि ेतुमचे सकाळचे वतटमानपत्र!” वतटमानपत्रे हवकणािा मुलगा मोठ्याने 

ओिडला. 

 “माझे, असे तू म्िणालास?” हतने हवचािले. 



 “नक्कीच! इहतिास, कागदाांचा दस्ता, प्रिासत्ताकाचे! घेणाि नािीत का 

तुम्िी?” 

 “किासाठी असतां ते?” त्या मेणाच्या बाईने साधेपणाने हवचािले. 

  “का, वाचण्यासाठी खहचतच, सवट बातम्या, माहित आि ेतुम्िाला?” 

हतने मान िलवली आहण वृत्तपत्रावि निि र्ाकली. 

 “ते सवट रठपक्याांसािखे कदसतात आहण एकहत्रत हमसळलेले.” ती 

म्िणाली. “मला खेद वार्तो, मी ते वाचू िकत नािी.”  

 “कधी िाळेत गेला नािीत?” त्या मुलाने उत्सुक िोऊन हवचािले. 

 “नािी, कोणती िाळा?” हतने चौकिी केली. 

 त्या मुलाने हतच्याकडे सांतापाने बहघतले. 

 “कदसतेच आिे!” तो ओिडला, “तुम्िी फक्त पुतळा आिात. तेच काय ते 

आिात!” आहण तो दसुऱ्या आिादायक ग्रािकाच्या िोधात पळाला. 

 “त्याला काय म्िणायचां याचां मला आश्चयट वार्ते.” त्या गिीब बाईने 

हवचाि केला. “खिांच का मी कािी प्रकािे वेगळी आिे? मी त्याांच्यासािखी कदसते िे 

हनहश्चतच, मी त्याांच्यासािखी कृती किण्याचा प्रयत्न किते, तिीिी तो मुलगा मला 

पुतळा म्िणाला आहण मी हवहचत्रपणे कृती किते असे त्याला वार्त असावे, असे 

कदसते.” 



 ह्ा कल्पनेने ती ककहचत सचताक्राांत झाली, पण ती कोपऱ्यावि चालत 

गेली हिथे हतने पाहिले की लोकाांना आत बसवून घेण्यासाठी एक टॅ्रम उभी िोती. 

त्या मेणाच्या बाईने तिीिी इति िसे वागतील तसेच वागायचे ठिवले आहण 

गाडीत कोपऱ्यात बसलीसुद्धा. कािी इमाितींचे सांकुल ओलाांडल्यानांति वािक 

हतच्यािवळ आला आहण म्िणाला, “ भाडे, कृपया!” 

 “ते काय असते?” हतने हनिागसपणे हवचािले. 

 “तुमचे भाडे!” त्या माणसाने साांहगतले. 

 ती वेड्यासािखी त्याच्याकडे र्क लावून बघत त्याला काय म्िणायचे 

ह्ाचा हवचाि किण्याचा प्रयत्न करू लागली. 

 “चला, आर्पा!” तो वािक गुिगुिला, “एक ति पैसे भिा नािीति खाली 

उतिा!” तिीिी हतला कािीच समिले नािी, आहण त्याने िानर्ीपणाने हतचे बाहू 

पकडले आहण हतला हतच्या पायाांवि उभे केले. पण कठीण लाकडापासून 

बनहवलेल्या हतच्या िाताांिी सांपकट  आला तेव्िा तो आश्चयटचककत झाला.  

 तो खाली वाकला आहण त्याने हतच्या चेिऱ्याकडे हनिखून पाहिले 

तेव्िा ती िक्तामाांसाची नसून मेणाची आि ेि ेपाहून तो भीतीने मोठ्याने ओिडला 

आहण त्याने गाडीतून खाली उडी मािली. िणू कािी त्याने एखाद ेभूत पाहिले िोते 

म्िणून तो पळू लागला. 

 ह्ामुळे इति प्रवासीसुद्धा िोिात ओिडले आहण र्क्कि झाली असावी 

ह्ा भीतीने त्याांनी गाडीतून उड्या मािल्या आहण चालकाला कािीति अहनष्ट घडले 

आि े ि े कळून त्यानेिी तसेच केले. त्या मेणाच्या बाईने इतिाांना पळताना पाहून 

सवाटत िेवर्ी हतनेिी उडी मािली आहण हवरूद्ध कदिेकडून िोिात येणाऱ्या गाडीत 

बसली. हतला भीतीयुक्त आिडाओिडा आहण धोक्याच्या सूचनाांचा आिडा ओिडा 



सवट बािूांनी ऐकू आला पण हतला हतचा धोका कळण्याआधी ती खाली धडकली 

आहण इमाितीचा अधाट सांकुल ओलाांडेपयांत फिफर्त गेली.  

 िेव्िा गाडी थाांब्यापयांत आणली गेली, तेव्िा एक पोलीस तेथे 

पोिोचला आहण त्याने हतला चाकाांखालून बाििे ओढले. हतचा पोर्ाख मोठ्या 

प्रमाणात फार्ला गेला िोता आहण मातीने माखला िोता. हतचा डावा कान पूणटपणे 

नािीसा झाला िोता आहण डाव्या बािूचे डोके आत घुसले िोते. पण ती पर्कन िात 

रे्कीत हतच्या पायाांवि उभी िाहिली आहण हतने हतची िरॅ् माहगतली. एका सभ्य 

गृिस्थाने ती आधीच उचलली िोती. पोहलसाने हतच्या िातात ती कदली आहण त्याने 

पाहिले की हतच्या डोक्याला मोठे भोक पडलेले िोते आहण ती पोकळी उघडी 

पडलेली िोती. तो गिीब माणूस भीतीने इतका थिथि कापू लागला की खिोखि 

त्याचे दोन्िी गुडघे एकमेकाांवि आपरू् लागले. 

 “का- का बाई, तुम्िी मेलात की काय!” तो धापा र्ाकीत म्िणाला. 

 “मेलेले म्िणिे काय तुमच्या म्िणण्याचा अथट?” ती मेणाची बाई 

म्िणाली.  

 त्या पोहलसाला कापिे भिले आहण तो कपाळाविील घाम पुसू लागला. 

 “तुम्िी आिात तिाच?” त्याने देुःखाने हवव्िळत उत्ति कदले. गोळा 

झालेली गदी आश्चयाटने हतच्याकडे बघत िोती आहण एक मध्यमवयीन सद्गृिस्थ 

आता उद्गािला, 

 “का, ती मेणाची आि!े”  

 “मेण!” पोहलस कफरून म्िणाला. 



 “हनहश्चतच ती हखडकीत ठेवलेल्या पुतळ्याांपैकी एक आि.े” त्या 

मध्यमवयीन माणसाने िािीि केले. 

 तेथे जया लोकाांची गदी िमली िोती ती सवट ओिडली, “तुमचां म्िणणां 

बिोबि आि,े म्िणूनच ती अिी आिे! ती पुतळा आिे!”  

 “तू पुतळा आिसे?” पोहलसाने किािी भार्ेत चौकिी केली. त्या 

मेणाच्या बाईने उत्ति कदले नािी. ती आता अडचणीत येणाि ह्ाची हतला भीती 

वारू् लागली. कािण र्क लावून बघणाऱ्या गदीने हतची पांचाईत केली िोती. 

 अचानक तेथे एक बूर्पॉहलिवाला समस्या सोडहवण्याच्या प्रयत्नात 

म्िणाला, “तुम्िी सवट चुकतािात! पुतळा बोलू िकतो का? पुतळा चालू िकतो का? 

पुतळा हिवांत असू िकतो का?” 

 “िाांत!” तो पोहलस िलक्या आवािात म्िणाला. आहण त्याने “इकड े

बघा!” असे म्िणून त्याने त्या बाईच्या डोक्याला पडलेल्या भोकाकडे हनदेि केला. 

वतटमानपत्रवाल्या मुलाने पाहिले आहण त्याचा चेििा पाांढिा पडला आहण थिकाप 

िोऊ नये म्िणून त्याने हिर्ी वािवली. 

 आता दसुिा पोहलस पोिोचला आहण थोड्यािा चचेनांति त्या हवहचत्र 

प्राण्याला मुख्य कायाटलयात नेण्याचे ठिहवण्यात आले. म्िणून त्याांनी तात्काळ 

घोडागाडी मागहवली आहण खिाब झालेल्या मेणाच्या बाईला पोहलस स्रे्िनला 

नेण्यात आले. तेथे पोहलसाांनी हतला तुरूां गातल्या खोलीत कोंडून कुलूप लावले आहण 

मोठ्या घाईने इन्स्पेक्र्ि मगला ती आश्चयटकािक गोष्ट साांहगतली. 

 पोहलस अहधकािी मगने नुकतीच हनकृष्ट प्रतीची न्याििी खाल्ली िोती 

आहण ते कािी चाांगल्या मनेःहस्थतीत नव्िते. म्िणून ते मोठयाने ओिडले आहण 



त्यचा अभागी पोहलसाांवि ते डाफरून म्िणाले, “एका हववेकिील माणसाकडे 

काल्पहनक गोष्टी घेऊन येणािे तुम्िीच स्वतेः पुतळे आिात!” त्याने हनदेि केला की 

त्याांच्या उतावळेपणामुळे ते ककती दोर्ी आिते. 

  

त्या पोहलसाने स्पष्टीकिण किण्याचा खूप प्रयत्न केला पण पोहलस 

अहधकािी मगने कािीिी ऐकून घेतले नािी. आहण अिूनिी िेव्िा ते त्यावि 

वादहववाद किीत िोते तेव्िा श्री. फ्लोमॅन- हवहवध वस्तूांच्या भाांडािाचा मालक 

घाईघाईने तेथे आला. 

 “मला एक डझनभि गुप्तचि ताबडतोब िवेत इन्स्पेक्र्ि!”  

 “ किासाठी?” मगने फमाटवले. 

 “माझ्या दकुानातील मेणाच्या बायाांपैकी एक माझ्या दकुानातून 

१९.९८ डॉलसटचा पोर्ाख, ४.२३ डॉलसटची िरॅ् व २.१९ डॉलसटची छत्री आहण 

७६ सेंर्सच्या िातमोजयाांची िोडी घेऊन पळून गेली आहण मला हतला अर्क करुन 

घ्यायची आिे!” 

 िेव्िा तो श्वास घेण्यासाठी िणभि थाांबला तेव्िा तो इन्स्पेक्र्ि 

हवस्मयचककत िोऊन डोळे फाडून बघू लागला. 

 “एकाच वेळी प्रत्येकाला वेड लागले आि ेकाय?” त्याने उपिोहधकपणे 

चौकिी केली. “मेणाचा पुतळा कसा काय पळून िाऊ िकेल?” 



 “मला ठाऊक नािी. िेव्िा माझ्या द्वािपालाने आि सकाळी दिवािा 

उघडला तेव्िा त्याने हतला बाििे पळून िाताना पाहिले.” 

 “त्याने का अडवले नािी हतला?” मगने हवचािले. 

 “तो खूप घाबिला िोता. पण ती माझ्या दकुानातल्या वस्तू घेऊन 

पळाली, सन्माननीय मिािय, आहण हतला अर्क करून िवी मला!” त्या 

दकुानदािाने िािीि केले. 

 त्या इन्स्पेक्र्िने िणभि हवचाि केला. “तुम्िाला हतच्यावि फौिदािी 

किता येणाि नािी. कािण पुतळ्याने चोिी केल्यावि त्याांच्या हविोधात कायदा 

नािी.”  

 श्री. फ्लोमॅनने देुःखाने हनेःश्वास सोडला. “म्िणिे मी १९.९८ डॉलसट 

पोर्ाखाचे आहण ४.२३ डॉलसटची िरॅ् आहण--” 

 “त्याला कािी अथट नािी.” पोहलस अहधकािी मगने त्याांना मध्येच 

थाांबवीत म्िर्ले. “ह्ा िििातील पोहलस आदिणीय नागरिकाांच्या सांििणासाठी 

नेिमीच तत्पि असतात. आम्िी अगोदिच त्या बाईला अर्क केलेली आि े आहण 

हतला तुरूां गाच्या खोली नांबि १६ मध्ये बांद करून ठेवले आि.े तुम्िी तुमच्या चोिीस 

गेलेल्या वस्तू पित घेऊ िकता. िि तुमची इच्छा असेल ति, पण चोिीसाठी 

हतच्यावि फौिदािी किण्यापूवी पुतळ्याांवि लागू पडणािा कायदा िोधा.”  

 “सवट िवे मला,” श्री.फ्लोमॅन म्िणाले, “ते १९.९८ डॉलसट पोर्ाखाचे 

आहण.....”  



  



 “या इकडे,” पोहलसाने त्याला मध्येच थाांबहवले. “मी तुम्िाला 

तुरूां गाकडे नेतो.”  

 पण िेव्िा त्याांनी नांबि १६ मध्ये प्रवेि केला तेव्िा त्याांना फक्त हनर्निव 

पुतळा िहमनीवि आडवा पडलेला कदसला. त्याच्या मेणाला भेगा गेल्या िोत्या 

आहण पोपडे हनघालेले िोते. त्याचे डोके भयांकिरित्या खिाब झालेले िोते आहण तो 

तयाि केलेला पोर्ाख धुळीने माखला िोता. मळकर्लेला आहण खूप हवस्कर्लेला 

िोता. कािण खोड्या किणाऱ्या त्या र्न्को माांकीने एक श्वासाची फुां कि त्या गिीब 

हबचाऱ्या मेणाच्या बाईच्या ििीिात र्ाकून हतला हिवांत केले िोते. ते िणभांगुि 

िीवन तात्काळ सांपले िोते. 

 “ि े मी हवचाि केल्याप्रमाणे घडले.” असे तो पोहलस अहधकािी मग 

खुचीत सांतोर्ाने पाठ रे्कीत म्िणाला. “मला ठाऊक िोते, सवट काळ ती गोष्ट खोर्ी 

िोती. असे कदसते की िि ह्ा सांपूणट िगात हस्थिबुद्धीचे लोकां  समि घालण्याकरिता 

नसते ति सवट िग भ्रहमष्ट झाले असते. पुतळे िे मेणाचे आहण लाकडाचे आहण असेच 

कािीतिी असतात.”  

 “तो हनयम असेल कदाहचत,” पोहलस स्वतेःिीच पुर्पुर्ला, “पण िा 

पुतळा हिवांत िोता िे खिे!”  

  



उत्ति ध्रवुाविील पाांढऱ्या अस्वलाांचा िािा 

 

 उत्तिेकडील अहतदिू दिेातील हिमनगाांमध्ये उत्ति धु्रवाविील पाांढऱ्या 

अस्वलाांचा िािा ििात िोता. तो अक्राळ हवक्राळ व अवाढव्य िोता. तो जया सवाांना 

परिहचत िोता त्याांच्यािी तो अहतिय सूज्ञपणे व स्नेिपूणट वागत असे. त्याचे ििीि 

लाांब दार् पाांढऱ्या केसाांनी आच्छाकदलेले िोते. मध्यिात्रीच्या सूयाटच्या ककिणाांमध्ये 

त्याचे केस चाांदीसािखे चमकायचे. त्याची नखे अहतिय मिबूत आहण तीक्षण िोती, 

जयामुळे तो मऊसूत बफाटवरून सुिहितपणे चालू िकत असे ककवा तो मासे आहण 

समुद्रातील िलचि प्राण्याांना फाडून र्ाकीत असे िे त्याचे अन्न िोते.  

 िेव्िा तो िवळ यायचा तेव्िा सील मासे त्याला घाबिायचे आहण 

त्याला र्ाळायचा प्रयत्न किायचे. पण कुिव पिी, सफेद आहण िाखाडी िांगाचे, 

दोन्िी त्याच्यावि प्रेम किायचे कािण त्याच्या मेिवानीतील त्याांना खायला 

दणे्यासाठी तो उिवून ठेवायचा.  

 अनेकदा त्याची प्रिा, पाांढिी अस्वले आिािी ककवा कािी त्रासात 

असायचे तेव्िा ते त्याचा सल्ला घेण्यासाठी यायचे, पण ते सूज्ञपणे त्याच्या 

हिकािीच्या िागेपासून स्वतेःला लाांब ठेवायचे िेणेकरून त्याच्या खेळात अडथळा 

येऊ नये आहण त्याला िाग येऊ नये.  

 अस्वले िी कािी उत्तिेकडून हिमनगासािखी यायची तेव्िा ती 

आपापसात कुिबुिायची की िा पाांढऱ्या अस्वलाांचा िािा िा एकति िादगूाि 

असला पाहििे ककवा त्याला सामर्थयटिाली सांििण असले पाहििे. कािण कोणतीिी 

ऐहिक गोष्ट त्याला इिा करू िकत नािी, हवपुल अन्न हमळहवण्यात तो कधीिी 

अपयिी िोऊ िकत नािी, आहण तो कदवसागहणक आहण वर्ाटमागून वर्े तो 

अहधकाहधक मोठा आहण िहक्तमान िोत आि.े तिीिी ह्ा उत्तिेच्या सम्रार्ाची 

िेव्िा माणसािी गाठ पडली तेव्िा त्याच्या सुिाणतेने त्याला हनिाि केले.  



  

  



एके कदविी हिमनगामधल्या गुितेून तो बाििे आला. उन्िाळ्यामुळे बफट  

हवतळून तयाि झालेल्या पाण्याच्या लार्ाांमधून एक नौका िालचाल किताना त्याने 

पाहिली. त्या नौकेत माणसे िोती.  

 त्या भल्या मोठ्या अस्वलाने असे प्राणी कधीिी पाहिले नव्िते. हवहचत्र 

वास हुांगत उद्भवलेल्या हिज्ञासेने त्याांना ित्रू समिावे की हमत्र ककवा अन्न समिाव े

की कुिके माांस समिावे ह्ाबद्दल तो आश्चयट किीत िोता.  

 िेव्िा तो िािा पाण्याच्या ककनाऱ्यािवळ आला तेव्िा तो माणूस 

त्याच्यािवळील हवहचत्र ित्यािासोबत नौकेत उभा िाहिला आहण त्याने मोठा 

‘आवाि’ केला. त्या पाांढऱ्या अस्वलाला धक्का बसला, त्याचा मेंद ूबधीि झाला, तो 

हवचाििून्य झाला, त्याचे अवयव िादिले आहण त्याांनी त्याला खाली आणले आहण 

कडक बफाटवि त्याचे ििीि िोिात कोसळले.  

 िचे सवटकािी कािी काळापुिते त्याला आठवत िोते.  

 िेव्िा तो िागा झाला तेव्िा त्याच्या अवाढव्य ििीिाचा प्रत्येक इांच 

वेदनेने ठणकत िोता. त्या माणसाांनी त्याच्या चामडीविचे तेिस्वी केस कापून 

र्ाकलेले िोते आहण त्याला ते दिूविच्या ििािाकडे नेत िोते.  

 त्याच्यावि ििािो कुिव हमत्र वतुटळाकाि कफित िोते आहण आश्चयट 

किीत िोते की त्याांचा उपकािकताट खिोखि मेला की काय, आहण त्याला खाऊन 

र्ाकणे यथायोग्य िोते काय. पण िेव्िा त्याांनी त्याला त्याचे डोके वि काढताना व 

थिथि कापताना पाहिले तेव्िा त्याांना कळले की तो अिूनिी हिवांत आि े आहण 

त्याांच्या सवांगड्याांपैकी एक त्याला म्िणाला, 

 “लाांडग्याांचां बिोबि िोतां. िािा िा मोठा िादगूाि आि.े कािण माणसे 

सुद्धा त्याला मारून र्ाकू िकत नािीत. पण त्याच्यावि कािी आविण नसल्याने 



त्याला कािी त्रास िोतो आि.े चला, प्रत्येकाला त्याला िेव्िढी हपसे दतेा येतील 

तेवढी दऊेन त्याच्या दयाळूपणाची पितफेड करू या.” 

 ह्ा कल्पनेने त्या कुिव पक्षयाांना आनांद झाला. एकामागून एकाने 

त्याांच्या चोचीने पांखाखालील मऊ हपसे उपरू्न खाली येऊन िळुवािपणे त्या 

उत्तिेकडील पाांढऱ्या अस्वलाच्या ििीिावि पसिहवली. नांति त्याांनी समूिगीताने 

त्याला आवािन केले, 

 “धैयट धि, हमत्रा! तुमच्या िाठ केसाांपेिा आमची हपसे अहधक मऊ 

आहण सुांदि आिते. ते तुझा थांडीवाऱ्यापासून बचाव कितील आहण तू झोपिील 

तेव्िा तुला ते ऊब दतेील. धैयट धि, आहण उत्साहित ििा.” आहण त्या अस्वलाांच्या 

िािाला वेदना सिन किायचे धैयट हमळाले आहण तो पुन्िा उत्सािी आहण 

िहक्तिाली झाला. 

 पिाच्या अांगावि वाढावी तिी त्याच्या अांगावि हपसे वाढली आहण 

त्याच्या ििीिाला त्याच्या स्वतेःच्या केसाांप्रमाणे झाकून र्ाकले. बिीचिी हपसे 

िांगाने िुभ्र िोती पण कािी कुिव किड्या िांगाचे असल्याने मिािािाांचे दिटन ििासे 

िांगिीन झाले िोते.  

 उवटिीत उन्िाळ्यात आहण सवट सिा महिन्याांच्या िात्रीतून िािा फक्त 

मासे आहण सील मासे खाण्याकिीता पकडण्यासाठीच त्या बफाटच्छाकदत कपािीतून 

बाििे पडायचा. हपसाांच्या आच्छादनाची त्याला कािीिी लज्जा वार्ायची नािी. 

पण त्याला ते अिूनिी हवहचत्र वार्ायचे त्यामुळे त्याने त्याच्या कोणत्यािी अस्वल 

बांधूला भेर्ायचे र्ाळले िोते.  

 त्याच्या त्या एकलकोंड्या काळात जया माणसाांनी त्याला इिा केली 

िोती, त्या माणसाांचा त्याने खूप हवचाि केला आहण त्याांनी केलेला “प्रचांड आवाि” 



त्याला आठवला. त्याने ठिहवले की त्या भयांकि प्राण्याांपासून दिू िाहिलेलेच उत्तम. 

अि रितीने त्याने त्याच्या बुद्धीत भि र्ाकली. 

  िेव्िा चांद्र आकािातून कािीसा खाली कलला आहण सूयाटने 

हिमनगाांना इांद्रधनुच्या आकर्टक छर्ा देऊन चमकहवले िोते तेव्िा दोन पाांढिी 

अस्वले हिकािीच्या मोसमाबद्दल सल्ला घेण्यासाठी त्या िािाच्या कपािीकडे आले, 

पण िेव्िा त्याांनी त्याचे ििीि केसाांऐविी हपसाांनी आच्छाकदलेले पाहिले तेव्िा 

त्याांनी िसायला सुरुवात केली आहण एक म्िणाला, 

 “आपला िहक्तमान िािा पिी बनला! कधी उत्ति धु्रवाविील हपसे 

असलेले अस्वल कुणी ऐकले आि ेका?”  

 नांति िािाचा क्रोध उफाळून आला. तो मोठ्याने गुिगुिला आहण 

कदमाखदािपणे त्याांच्यावि चालून गेला. आहण त्याने त्याच्या अक्राळ हवक्राळ पांिाने 

र्वाळी किणाऱ्याला ठोसा मािला आहण तो त्याच्या पायापािी हनिीव िोऊन 

पडला.  

 दसुिा त्याच्या सवांगड्याांकडे धावत गेला आहण िािाच्या हवहचत्र 

रूपाची बातमी त्याने त्याांच्यापयांत पोिोचवली. त्याचा परिणाम असा झाला की 

बफाटच्या हवस्तीणट मैदानावि उत्ति धु्रवाविील सवट पाांढऱ्या अस्वलाांची बैठक भिली, 

िेथे त्याांनी त्याांच्या सम्रार्ाच्या अद्भूत बदलाबद्दल गांभीिपणे चचाट केली. 

 “तो वास्तवात फाि काळपयांत अस्वल िाहू िकणाि नािी,” एक 

म्िणाला. “ना तो न्यायतेः पिी म्िणवू िकतो, पण तो अधाट अस्वल आहण अधाट 

पिी त्यामुळे तो आपला िािा व्िायला अपात्रच िािील.” 

 “मग कोण त्याची िागा घेणाि?” दसुऱ्याने हवचािले.  



 “तोच तो िो त्याच्यािी युद्ध करून त्याचा पिाभव किेल,” त्या 

गर्ातील वृद्ध अस्वलाांपैकी एक म्िणाला. “िो सवाटत िास्त िहक्तमान असेल तोच 

आपल्या प्रिातीचे ििण किण्यास योग्य आि.े” 

 कािी काळ तेथे िाांतता पसिली िोती, पण सिते िेवर्ी एक मोठे 

अस्वल पुढे येऊन म्िणाले, “मी किीन त्याच्यािी युद्ध; भsू भsू आपल्या प्रिातीमध्ये 

सवाटत िहक्तमान आिे मी! आहण मी उत्ति धु्रवाविील अस्वलाांचा िािा िोईन.” 

 इतिाांनी सांमतीदिटक मान िलहवली, आहण िािाकडे दतूाला पाठवून 

त्याने मोठ्या अस्वलािी युद्ध किावे व त्याला सिकावे ककवा त्याच्या 

सावटभौमत्वाचा त्याग किावा, असा हनिोप पाठहवला. 

 पुढे तो दतू असेिी म्िणाला, “कािण हपसे असलेले अस्वल ि ेअस्वल 

नसतेच मुळी. जयाची आज्ञा आम्िी पाळू तो आमच्यासािखाच असायला िवा.” 

 “मी हपसे पाांघिली कािण त्याने मला आल्िाद वार्तो.” िािा 

गुिगुिला. “मी कािी फाि मोठा िादगूाि नािी. तथाहप मी युद्ध किीन आहण िि 

त्या अस्वलाने मला ििहवले ति तो माझ्या िागी िािा िोईल.” 

 नांति तो त्याच्या हमत्रानाां, कुिवाांना भेर्ला िे अिूनिी मृत 

अस्वलाांच्या ििीिावि ताव मािीत िोते आहण त्याांना त्याने आगामी युद्धाबद्दल 

साांहगतले. 

 “मी सिकेन,” तो अहभमानाने म्िणाला. “ििी माझी प्रिा बिोबि 

असली, कािण त्याांना स्वतेःला त्याांच्यासािख्या केसाळ अस्वलाची आज्ञा पाळणे 

आवडते.” 



 कुिव पक्षयाांची िाणी म्िणाली, “मी काल गरूड पक्षयाला भेर्ले, जयाने 

मानवाच्या मोठ्या िििापासून स्वतेःची सुर्का करून घेतली िोती आहण त्या गरूड 

पक्षयाने साांहगतले की त्याने एक अक्राळहवक्राळ पाांढऱ्या अस्वलाची कातडी 

िस्त्यावि गाडीच्या मागे घिांगळत िाताना पाहिली िोती. ती कातडी तुमचीच 

असली पाहििे मिािाि, आहण तुमची इच्छा असेल ति मी िेकडो कुिव पिी 

िििात पाठवीन आहण ती तुमच्याकडे पित पाठवीन.” 

 “िाऊ द्या त्याांना! ” िािा कठोिपणे म्िणाला आहण िेकडो कुिव पिी 

दहिणेकडे वेगाने झेपावले.  

 तीन कदवस ते सिळ बाणासािखे हवखुिलेल्या घिाांवरून, खेड्याांकडे 

आहण िििाांकडे उडाले. नांति त्याांचा िोध सुरू झाला. ते कुिव पिी िूि आहण धूतट 

आहण सूज्ञ िोते. चौर्थया कदविी ते एका मोठ्या मिानगिीत पोिोचले आहण एका 

गाडीच्या मागे बैठकीवि मोठया पाांढऱ्या अस्वलाचा पोर्ाख िस्त्यावि घिांगळत 

िाताना त्याांना कदसला. नांति त्या पक्षयाांनी खाली झडप घातली- त्या सवट 

िेकडोंनी- कातडी चोचीत पकडली आहण झर्पर् उडून गेले. 

 त्याांना उिीि झाला िोता. त्या िािाचे मिायुद्ध सातव्या कदविी िोते 

आहण त्विेने त्याांना त्या उत्ति ध्रुवाच्या प्रदेिात वेळेवि पोिोचायचे िोते. 

 दिम्यानच्या काळात तो अस्वल-पिी युद्धासाठी तयािी किीत िोता. 

त्याने बफाटच्या लिान कपािीत त्याची नखे धािदाि केली. त्याने सील मासा 

पकडला आहण त्याच्या हपवळ्या मोठ्या दाताांखाली त्याची िाडे हचिडून दाताांची 

पिीिा घेतली. आहण कुिव पक्षयाांच्या िाणीने हतच्या र्ोळीला त्याच्या ििीिाविची 

हपसे मऊसूत िोईपयांत साफ किण्यासाठी सोडले. 



 पण प्रत्येक कदविी ते सचताक्राांत िोऊन दहिणेच्या आकािात दषृ्टीिेप 

र्ाकायचे. िेकडो कुिव त्या िािाची त्वचा पित आणतात का याची ते वार् बघत 

िोते.  

 सातवा कदवस उिाडला आहण उत्ति धु्रवाविील सािी अस्वले िािाच्या 

कपािी भोवतालच्या प्रदिेात िमा झाली. त्यातच तो वूफ खांबीि हवियाच्या 

आत्महवश्वासासि तेथे ििि िोता.  

 “िेव्िा माझी नखे त्यावि चाल करून िातील तेव्िा त्या अस्वल 

पक्षयाची हपसे भिाभि उडून िातील!” त्याने फुिािकी मािली, आहण इति िसले 

आहण त्याांनी त्याला प्रोत्सािन कदले. 

 त्या िािाची त्वचा त्याला पुन्िा पित न हमळाल्याने तो हनिाि झाला 

िोता, पण त्याहवना त्याने िूिपणे लढण्याचा हनश्चय केला िोता. त्याने त्याच्या 

कपािीबाििे येण्याच्या मागाटतून िािाच्या रूबाबाने आहण गवाटने आगेकूच केले 

आहण िेव्िा तो त्याच्या ित्रूच्या सन्मुख आला तेव्िा त्याने भयांकि डिकाळी फोडली 

जयामुळे वूफच्या हृदयाची स्पांदने िणभि बांद पडली, आहण त्याला िाणीव झाली 

की त्याच्याच वांिाच्या अिा सूज्ञ आहण बलवान िािािी झुांि देणे ककती गांभीि बाब 

िोती.  

 एक ककवा दोन िोिदाि फर्क्याांची दवेाण घेवाण झाल्यावि त्याचा 

ित्रू वूफचे धैयट माघाि घेऊ लागले आहण त्याने ठिहवले की िोिात आिडाओिडा 

करून त्याच्या वैऱ्याला घाबिवून सोडायचे.  

 “ये िवळ अस्वल- पक्षया!” तो ओिडला. “अहधक िवळ ये, म्िणिे 

तुझ्या अांगाविचा हपसािा मी उपरू्न काढेन!”  

  



  



त्या अवमानाने िािाला क्रोध आला िोता त्यापेिा दपु्पर् आकािाचा 

िोईपयांत त्याने त्याची हपसे पिासािखी सपिािली आहण नांति र्ाांगा र्ाकीत तो पुढे 

आला आहण त्याने वूफला इतका िोिदाि ठोसा मािला की जयामुळे त्याची कवर्ी 

अांड्याच्या र्िफलासािखी तडतड आवाि किीत फुर्ली आहण तो िहमनीवि आडवा 

पडला. 

 िेव्िा अस्वलाांचा िमाव भीती आहण आश्चयाटने त्याांच्या कैवाऱ्याचे 

कोसळणे पाित िोते तेव्िा आकाि अांधारून आले िोते. त्याचवेळी िेकडो कुिव 

पिी खाली आले आहण त्याांनी िािाच्या ििीिाला हनतळ पाांढऱ्या केसाांनी झाकले. 

तेव्िा ते सूयाटच्या प्रकािात चाांदीसािखे लखलखू लागले.  

 आहण बघा! त्या अस्वलाांनी त्याांच्या समोि उभ्या असलेल्या ख्यातनाम 

िािाच्या रूपात त्याांच्या सूज्ञ आदिणीय स्वामीला पाहिला. आहण एकमताने त्याांनी 

त्याांच्या िाठ केसाळ डोक्याांनी उत्ति धु्रवाविच्या पाांढऱ्या अस्वलाांच्या िहक्तमान 

िािाला आदियुक्त वांदन केले.  

 

 िी गोष्ट असे हिकहवते की खिी प्रहतष्ठा आहण धैयट बाह् देखाव्यावि 

अवलांबून नसते ति तो आतून यावा लागतो. बढाया आहण व्यथट गिटना ह्ा 

युद्धामधील तुच्छ ित्यािे िोत. 

     

  



उच्चपदस्थ अहधकािी आहण फुलपाखरू 

 

 एक उच्चपदस्थ अहधकािी ककयाांग िो येथे ििायचा, जयाचा स्वभाव 

पिाकाष्ठचेा हचडखोि आहण फर्कळ िोता. त्यामुळे सवट त्याचा हतिस्काि किायचे. 

तो प्रत्येक व्यक्तीवि गुिगुिायचा, डाफिायचा आहण त्याला कुणीिी, कधीिी, 

कुठल्यािी परिहस्थतीत िसताना ककवा आनांदी असलेले पाहिले नव्िते. हविेर्तेः तो 

मुलाांचा आहण मुलींचा हतर्कािा किायचा, कािण मुले त्याची थट्टा किायची, 

जयामुळे त्याला सांताप यायचा. आहण मुली त्याची र्ि उडवायच्या, त्यामुळे त्याचा 

स्वाहभमान दखुावला िायचा.  

 िेव्िा तो इतका कुप्रहसद्ध बनला की कुणीिी त्याच्यािी बोलेनासे 

झाले, िेव्िा ह्ा हवर्यीची बातमी सम्रार्ाच्या कानावि गेली तेव्िा त्याने त्याला 

अमेरिकेत स्थलाांति किायचा हुकूम सोडला. ि ेत्याच्या खूप चाांगल्या सोयीचे िोते. 

पण चीन सोडण्यापूवी त्याने प्रज्ञावान िादगूाि िावोत्-साइच्या मालकीचे अहतिय 

उत्कृष्ट असे िादचेू पुस्तक चोरून नेले. नांति त्याने साठहवलेले थोडेसे पैसे िमा केले 

आहण अमेरिकेला िाण्यासाठी ििाि पकडले.  

 पहश्चमेच्या मध्यभागी असलेल्या एका िििात तो स्थाहयक झाला 

आहण अथाटतच त्याने धोब्याचा धांदा सुरू केला कािण मिूि ककवा उच्चपदस्थ 

अहधकाऱ्यापेिा प्रत्येक हचनी माणसाचा िा आवडता व्यवसाय म्िणून त्याने तो 

स्वीकािला.  

 त्या िििातील दसुऱ्या कुठल्यािी हचनी माणसािी त्याने परिचय 

करून घेतला नािी. जयाांच्यािी िेव्िािी त्याची गाठ पडायची आहण ते त्याच्या 

िरॅ्विील लाल बर्न पाहून तो खिाखुिा उच्चपदस्थ अहधकािी असावा म्िणून त्याला 

वाकून नमस्काि किायचे. तो लाल आहण पाांढिे हचन्ि धािण किायचा. तेव्िा लोक 

त्याच्याकडे कपडे धुण्यासाठी आणून द्यायचे.  



  



हचनी अििे असलेले कागद ते आणून द्यायचे तेव्िा तो ती तपासायचा, 

िीच काय ती फक्त त्या अििाांची दवेाणघेवाण त्याच्यामागे तो ठेवायचा. 

 एके कदविी एक हवद्रपू माणूस २६३ १/२ मेन स्ट्रीर्च्या तळघिातील 

दकुानात इस्त्री किीत िोता. त्याने वि बहघतले आहण त्याला कदसले की त्याच्या 

हखडकीिवळ पोिकर् चेििे ढकलाढकली किीत िोते. बहुतेक हचनी लोकाांनी त्या 

मुलाांिी मैत्री केली िोती आहण िा त्याांचा हतिस्काि करून त्याांना िाकलून 

लावण्याचा प्रयत्न किीत िोता. पण िेव्िा तो त्याच्या कामावि पित आला तेव्िा 

त्याला ती मुले पुन्िा हखडकीिवळ उभी िाहून खोडकिपणे त्याच्याकडे बघून िसत 

िोती. 

 त्या अश्लाघ्य गुांड अहधकाऱ्याने त्याांच्यावि माँचू भार्ेतून भयांकि 

िब्दाांचा भहडमाि केला, पण त्याचा कािीिी उपयोग झाला नािी. त्या मुलाांना तेथे 

थाांबण्यात मौि वार्त िोती आहण दसुऱ्या कदविी िाळा सुर्ते ना सुर्ते तोच ती 

तेथे ििि झाली आहण त्याचप्रमाणे नांतिच्या कदविीिी आहण पुढील कदविीिी. 

हखडकीच्या साहन्नध्यात त्या हचनी माणसाला त्रास दणे्यात त्याांना आनांद वार्त 

िोता म्िणून. 

 पुढच्या कदविी िहववाि असल्यामुळे मुले कदसली नािीत. पण तो 

म्लेंच्छ माणूस त्याच्या छोट्यािा दकुानात काम किीत िोता तेव्िा एक फुलपाखरू 

उघड्या दिवािातून आत आले आहण त्या खोलीत फडफडू लागले.  

 त्या अहधकाऱ्याने दिवािा बांद केला आहण िोपयांत तो त्याला पकडू 

िकला नािी तोपयांत त्याने त्याचा पाठलाग केला. त्याने त्या फुलपाखिाच्या सुांदि 

पांखाांवि दोन र्ाचण्या खुपसून त्याला सभतीवि लर्कवले. त्यामुळे त्या 

फुलपाखिाला इिा झाली नािी, पांखाांमध्ये त्याला दखुापत झाली नािी, पण तो 

सुिहित कैदी बनला. 



 ते फुलपाखरू आकािाने खूप मोठे िोते. आहण त्याचे पांख कुिलतेने व 

आकर्टक िांगाांनी िांगलेल्या मोठ्या चचटमधल्या हखडकीवि असलेल्या निीदाि िांगीत 

काचाांसािखे िोते.  

 त्या अहधकाऱ्याने लाकडी पेर्ी उघडली आहण त्याने चोिलेल्या िाओत्-

साइचे उत्कृष्ट िादचेू पुस्तक काढून पुढ्यात ठेवले. पाने उलर्ल्यावि तो एका 

उताऱ्यावि आला जयात “फुलपाखिाांची भार्ा किी समिायची” याचे वणटन केलेले 

िोते. त्याने ते काळिीपूवटक वाचले आहण नांति िादईू सूत्रात ते एका कपात हमश्रण 

करून वेडावाकडा चेििा किीत हपऊन र्ाकले.  

 तात्काळ तो त्या फुलपाखिािी असे म्िणत बोलू लागला, “का प्रवेि 

केलास तू ह्ा खोलीत?” 

 “मला मधाच्या पोळ्याचा सुगांध आला.” त्या फुलपाखिाने उत्ति कदले. 

“म्िणून मी असा हवचाि केला की येथे मध हमळेल.” 

 “पण तू ति माझा कैदी आिसे,” तो अहधकािी उत्तिला, “मला आवडलां 

ति मी तुला ठाि मािीन ककवा सभतीवि उपासमािीने तुला मिायला सोडीन.” 

 “मला तीच अपेिा िोती,”फुलपाखिाने हनेःश्वास र्ाकीत म्िर्ले. “पण 

असां असलां तिी आमची प्रिाती कमी कदवसच िगते. मृत्यू लवकि ककवा नांति, 

मिायचांच आि.े” 

 “तिीिी तुला िगावसां वार्तां, नािी का?” त्या अहधकाऱ्याने हवचािले.  

 “िोय, िीवन िि मनोिम असेल आहण िग ि े सुांदि असेल ति मी 

मृत्यूला िोधणाि नािी.” 



 “मग,” तो अहधकािी म्िणाला, “मी तुला िीवनदान दतेो, दीघट आहण 

मनोिम िीवन- िि कािी काळासाठी तू माझी आज्ञा पाळण्याचां आहण माझे आदिे 

पूणट किण्याचे वचन दिेील ति.” 

 “एक फुलपाखरू मानवाची सेवा कसे करू िकेल?” त्या प्राण्याने 

आश्चयाटने हवचािले.  

 “प्रायेः ते करू िकत नािीत.” त्याचे उत्ति िोते, “पण माझ्यािवळ एक 

िादईु पुस्तक आि.े िे मला हवहचत्र गोष्टी हिकहवते. तू वचन दतेोस?” 

 “ओ, िोय, मी वचन दतेो,” कािण तुमचा गुलाम असूनिी मला 

िीवनात कािीतिी मिा लुर्ायला हमळेल, पण तुम्िी िि मला मारून र्ाकले ति 

सवट गोष्टींचा िेवर् िोईल!” 

 “खिां आि,े” तो अहधकािी म्िणाला. “पण फुलपाखिाांना आत्मे नसतात 

म्िणून तू पुन्िा हिवांत िोऊ िकणाि नािीस” 

 “पण मी आधीच तीन वेळा िन्मल्याचा आनांद लुर्ला आि.े” फुलपाखरू 

उत्तिादाखल कािीिा गवाटने म्िणाले. “मी फुलपाखरू िोण्यापूवी सुिवांर् व कोर् 

िोतो. ििी माझ्यापेिा तुमचां आयुष्य दीघट असलां तिी तुम्िी कािीच कधीच नािी 

ति केवळ एक हचनी माणूस आिात.” 

 “मी तुझां आयुष्य खूप कदवसाांसाठी लाांबवू िकतो, िि तू माझी आज्ञा 

पाळलीस,” त्या हचनी माणसाने िािीि केले. “मी ते सििगत्या माझ्या िादनूे करू 

िकतो.” 



 “खहचतच मी तुमची आज्ञा पाळेन.” फुलपाखरू अभाहवतपणे म्िणाले.  

 “मग ऐक! तुला मुलां माहित आिते? – मुले आहण मुली?” 

 “िोय मला ते ठाऊक आिते. ते माझा पाठलाग कितात आहण मला 

पकडायचा प्रयत्न कितात, िसे तुम्िी केलेले आि.े” फुलपाखिाने उत्ति कदले. 

 “आहण ते हखडकीतून माझी र्वाळी कितात आहण हखल्ली उडवतात.” 

तो अहधकािी कडवर्पणे बोलत िाहिला. 

 “त्या कािणास्तव ते माझे आहण तुझेिी ित्रू आिते! पण तुझ्या मदतीने 

आहण ह्ा िादचू्या पुस्तकाच्या मदतीने आपण त्याांनी केलेल्या अपमानाचा 

चाांगलाच बदला घेऊ.” 

 “मला त्याांचा बदला घ्यावासा वार्त नािी.” फुलपाखरू म्िणाले, 

“कािीिी झालां तिी ती मुलेच आिते आहण माझ्यासािख्या सुांदि प्राण्याला त्याांनी 

पकडणां ि ेस्वाभाहवकच आि.े” 

 “तथाहप ह्ा बाबतीत मी गांभीि आिे! आहण तुला माझी आज्ञा 

पाळायलाच िवी.” अहधकािी हचडून हनषु्ठिपणे म्िणाला, “कमीत कमी मी त्याांचा 

बदला घेईनच.”  

 नांति त्याने काकवीचा एक थेंब फुलपाखिाच्या डोक्याच्या बािूला 

हचर्कहवला आहण म्िणाला, “खात ििा ते. िेव्िा मी माझे पुस्तक वाचत िािीन 

आहण िादचेू सूत्र बनवीन.” म्िणून त्या फुलपाखिाने काकवीवि ताव मािला आहण 



त्या अहधकाऱ्याने पुस्तक अभ्यासले, नांति त्याने एक िादईु सांयुग एका पत्र्याच्या 

कपात एकत्र केले. 

 िेव्िा ते हमश्रण तयाि झाले तेव्िा त्याने फुलपाखिाला सभतीपासून 

मुक्त केले आहण त्याला तो म्िणाला, 

 “मी तुला हुकूम सोडतो की तू तुझे पुढचे दोन्िी पाय ह्ा हमश्रणात 

बुडव आहण नांति मुले भेरे्पयांत उडत ििा. तो मुलगा असो की मुलगी, िवळ िा 

आहण त्याच्या कपाळाला तुझ्या पायाांनी स्पिट कि. जयाला कुणाला िा स्पिट िोईल, 

पुस्तक असे सुचहवते की ते डुक्कि िोईल, आहण त्यानांति तो कायमचा डुक्किच 

िािील. नांति तू माझ्याकडे पित ये आहण त्या कपातील द्रवात पुनश्च तुझे पाय 

बुडव. म्िणून माझे सवट ित्रू- मुले हभकाि डुक्कि िोतील, तेव्िा कुणीिी माझ्या 

िादरू्ोण्याबद्दल आिोप किणाि नािी.” 

 “ठीक आि.े तुमचा हुकूम असल्याने मी तो मानतो,” त्या फुलपाखिाने 

म्िर्ले. नांति त्याने त्याचे पुढील पाय िे सिापेिा छोरे् िोते त्या कपातील द्रवात 

बुडहवले, आहण दिवाजयाबाििे उडून त्या िििाच्या काठाविील घिाांवि उडत गेला. 

तेथे एका फुलाांच्या बहगच्यात तो उतिला आहण त्याच्यावि मुलाांना डुकिे 

बनहवण्याचे सोपहवलेले कायट तो हवसिला. 

 ह्ा फुलावरून त्या फुलावि उडता उडता ते िादईू सांयुग त्याच्या 

पायावरून पुसले गेले, सूयट अस्ताला चालला िोता म्िणून फुलपाखिाला िेवर्ी 

अचानक त्याच्या मालकाची आठवण झाली, त्याने ककतीिी प्रयत्न केला असला तिी 

त्या मुलाांना तो अपाय करू िकला नव्िता. पण प्रयत्न किायचा त्याचा ितेू 

नव्िताच मुळी. 

 “तो खत्रूड हचनी माणूस,” त्याने हवचाि केला, “मुलाांचा द्वरे् कितो 

आहण त्याांचा सांिाि किण्याची इच्छा धितो. पण खिां म्िणिे मला स्वतेःला मुले 



खूप आवडतात आहण मी त्याांना इिा किणाि नािी. खहचतच मी माझ्या 

मालकाकडे िाणाि कािण तो िादगूाि आि,े तो मला िोधून काढेल आहण ठाि 

मािेल, पण ह्ा बाबतीत मी त्याला सििगत्या फसवू िकतो.”  

 िेव्िा ते फुलपाखरू अहधकाऱ्याच्या धुलाई कें द्राांच्या दिवाजयािवळ 

उडत आले तेव्िा त्याने मोठ्या उत्सुकतेने हवचािले,  “ठीक, मुलाांना भेर्लास 

का तू?”  

 “िोय भेर्लो मी,” फुलपाखिाने िाांतपणे उत्ति कदले. “ती सोनेिी 

केसाांची खूप सुांदि मुलगी िोती- पण आता ती ची ची किणािी डुकिीण झाली 

आि!े”  

 “छान! छान! छान!” तो अहधकािी खोलीमध्ये आनांदाने नाचत 

ओिडला. “तुला िात्रीच्या िेवणासाठी काकवी हमळेल आहण उद्या तू दोन मुलाांचे 

डुकिात रूपाांति किायलाच िवे.” फुलपाखिाने कािीच उत्ति कदले नािी. पण 

िाांतपणे काकवी खाल्ली. स्वतेःिवळ प्राण नािी, सद्सहद्ववेक बुद्धी नािी आहण 

सद्सहद्ववेक बुद्धी नसल्यामुळे अमोघ आनांदासि मोठ्या उत्सािाने त्या 

अहधकाऱ्यािी खोरे् बोलण्याचे त्याने सामर्थयट एकवर्ले िोते. 

 दसुऱ्या कदविी सकाळी अहधकाऱ्याच्या हुकूमाप्रमाणे त्या फुलपाखिाने 

हमश्रणात पाय बुडहवले आहण तो मुलाांच्या िोधाथट उडाला. 

 िेव्िा तो िििाच्या ककनाऱ्याकडे आला तेव्िा त्याची निि खुिाड्यात 

असलेल्या डुकिाकडे गेली आहण िेव्िा तो खुिाड्याच्या काठावि बसला तेव्िा त्याने 

त्या प्राण्याकडे बहघतले आहण हवचाि केला. 



 “िि मी िादईु सांयुगाचा स्पिट करून मुलाचे रूपाांति डुकिात करू 

िकतो ति डुकिाला स्पिट केल्यावि काय िोईल याचे मला आश्चयट वार्ते.”  

 िादरु्ोण्यातील ह्ा मुद्द्याने हिज्ञासू िोऊन ते फुलपाखरू खाली उडत 

आले आहण त्याने त्या डुकिाच्या नाकाला पुढच्या पायाांनी स्पिट केला. तात्काळ तो 

प्राणी नािीसा झाला आहण त्याच्या िागी केसाांचे िांिाळ असलेल्या घाणेिड्या 

कदसणाऱ्या मुलाने डुकिाच्या खुिाड्यातून उडी मािली आहण तो िस्त्यावरून हुप 

हुप ओिडत पळाला. 

 “गमतीदाि आि े ते,” फुलपाखरू स्वतेःिीच म्िणाले. “िि 

अहधकाऱ्याला ि ेकळले की त्याला त्रास देण्याऱ्या प्राण्याांपैकी मी आणखी एकाला 

मुक्त केले ति त्याला माझा खूप िाग येईल.” त्या मुलाच्या मागे तो फडफडत गेला 

िो माांििाला दगड मािण्यासाठी थाांबला िोता. पण मनीमाऊ झाडावि पळत 

हनसर्ली िेथे दार् फाांद्याांनी हतचे दगडाांपासून सांििण केले. नांति त्या मुलाला 

नव्याने पेिलेली बाग आढळली, आहण ते पेिलेले बी सगळीकडे इतस्ततेः दिूवि 

पसिेपयांत त्याने ते वाफे पायाने तुडवले, आहण बागेची नासधूस केली. नांति त्याने 

एक फाांदी पकडली आहण िेतात िाांतपणे चित उभ्या असलेल्या वासिाला िोिदाि 

तडाखा मािला. तो गिीब हबचािा प्राणी मोठ्या करूणेने ची ची किीत पळाला 

आहण तो मुलगा िसला आहण त्या घाबिलेल्या प्राण्याला अहधकाहधक भीती 

दाखहवत त्याच्या मागे पळाला. 

 “खिोखि,” त्या फुलपाखिाने हवचाि केला, “तो अहधकािी मुलाांचा द्वरे् 

कितो ह्ाबद्दल आता मला आश्चयट वार्त नािी िि ह्ा मुलासािखी सवटच मुले कू्रि 

असतील ति.” 



 त्या वासिाने त्याच्यापासून बचाव केल्यावि तो मुलगा पित िस्त्यावि 

आला, िेथे त्याला दोन मुली िाळेत िाताना भेर्ल्या. त्यापैकी एकीच्या िातात 

लाल सफिचांद िोते आहण त्या मुलाने ते हिसकावून घेतले आहण त्याने ते खायला 

सुरूवात केली. त्या लिान मुलीने िडायला सुरूवात केली, पण हतची मैत्रीण अहधक 

धाडसी आहण दणगर् िोती, ती ओिडली, “तुला स्वतेःला कािी लाि ििम 

वार्ायला िवी, घाणेिडा पोिगा तू!”  

 ह्ावि तो मुलगा तेथे पोिोचला आहण हतच्या कोवळ्या गालावि 

त्याने चपिाक मािली. त्यामुळे हतने स्फुां दायला सुरूवात केली. 

 यद्यहप त्या मुलाला ना मन िोते, ना सद्सहद्ववेकबुद्धी िोती. त्या 

फुलपाखिाचे हृदय खूप कोमल िोते आहण आता त्याने त्या मुलाचे वागणे सिन 

किायचे नािी असे ठिहवले. 

 “िि मी त्याला अहस्तत्वात िाहू कदले ति,” त्याने हवचाि केला. “मी 

स्वतेःलाच माफ करू िकणाि नािी, कािण तो िािस सकाळपासून िात्रीपयांत 

वाईर् गोष्टीच किणाि.”  

 म्िणून तो सिळ त्या मुलाच्या चेिऱ्यावि उडाला आहण त्याने त्याचे 

हचकर् पाय त्याच्या कपाळाला लावले. 

 दसुऱ्याच िणाला तो मुलगा नािीसा झाला पण डुरूक डुरूक किीत 

एक डुक्कि त्विेने धावत खुिाड्याच्या कदिेने गेले. 

 त्या फुलपाखिाने देुःखाने हनेःश्वास सोडला. “ह्ा वेळेला खिोखि त्या 

मुलावि अहधकाऱ्याच्या िादचूा उपयोग केला.” िेव्िा तो मांद झुळूकेवि िळूिळू 

तिांगत िोता तेव्िा तो पुर्पुर्ला. “पण तो मुलगा मुळातच डुक्कि िोता. म्िणून मी 



स्वतेःला दोर् दणे्याचे कािण नािी. त्या लिान मुली गोड आहण सुकुमाि िोत्या 

आहण माझा िीव वाचहवण्यासाठी मला त्याांना दखुापत किायची नव्िती, पण सवट 

मुले अिीच डुकिे झाली ति त्या अहधकाऱ्याची आज्ञा अमलात आणण्यात मी काां कूां  

किायला नको.” 

 नांति तो गुलाबाच्या झाडाकडे उडाला आहण सायांकाळपयांत आनांदात 

िाहिला. सूयट बुडाल्यावि तो त्याच्या मालकाकडे पितला. 

 “तू त्या दोघाांचे डुकिात रूपाांति केले का?” त्याने तात्काळ हवचािले.  

 “िो, केले मी,” त्या फुलपाखिाने उत्ति कदले. “एक िोती सुांदि काळ्या 

डोळ्याांची मुलगी आहण दसुिा िोता चेिऱ्यावि तपककिी डाग असलेला लाल 

केसाांचा, अनवाणी वतटमानपत्रे हवकणािा मुलगा.” 

 “छान! छान! छान! तो अहधकािी िर्ोत्फुल्ल िोऊन ओिडला. “तेच ते, 

जयाांनी मला एकदा खूप छळले िोते! वतटमानपत्रे हवकणािी िी िी मुले तुला 

भेर्तील त्या सवाांचे रूपाांति डुकिात कि!”  

 “ठीक आि,े” त्या फुलपाखिाने िाांतपणे उत्ति कदले आहण त्याने िात्रीचे 

काकवीचे िेवण केले.  

 अिा रितीने त्याच पद्धतीने बिेच कदवस गेले. ते फुलपाखरू सूयोदयाचे 

वेळी हनितेूकपणे बागेत फडफडायचे आहण त्या अहधकाऱ्याकडे िात्री पितून मुलाांना 

डुकिे बनवल्याच्या खोट्या गोष्टी साांगायचे. कधी एका मुलाचे त्याने डुकिात 

रूपाांति केल्याचे तो साांगायचा, ति कधी दोन ति कधी कधी तीन पण, तो 

अहधकािी नेिमीच त्याच्या वृत्ताांताचे स्वागत किायचा. फुलपाखरू ितेुतेः िर्ाटने 

त्याला वृत्ताांत साांगायचा आहण तो त्याला भिपूि काकवी िेवायला द्यायचा. 



 तथाहप, एके कदविी, फुलपाखिाने हवचाि केला की वृत्ताांतात बदल 

किायला िवा िेणेकरून त्या अहधकाऱ्याला सांिय वार्णाि नािी. आहण िेव्िा 

मालकाने हवचािले की त्या कदविी कोणत्या मुलाला डुक्कि बनहवले तेव्िा त्या 

खोर्ािड्या प्राण्याने उत्ति कदले, “तो हचनी मुलगा िोता, आहण िेव्िा मी त्याला 

स्पिट केला तेव्िा त्याचे काळ्या डुकिात रूपाांति झाले.”  

 ह्ामुळे त्या अहधकाऱ्याला िाग आला, िो खास करून हचडलेल्या 

मनोवस्थेत िोता. त्याने द्वरे्बुद्धीने फुलपाखिाला बोर्ाने फर्का मािला आहण िवळ 

िवळ त्याचा सुांदि पांख मोडला. कािण हचनी मुलाांनी एकदा त्याची ठर्गल 

उडहवली िोती ि ेतो हवसिला आहण फक्त अमेरिकन मुलाांविील त्याचा द्वरे् त्याने 

लिात ठेवला िोता.  

 त्या अहधकाऱ्याच्या उद्धर्पणामुळे फुलपाखिाला खूप सांताप आला. 

त्याने त्या अहधकाऱ्याची काकवी खायचे नाकािले. आहण तो िागाने सवट 

सायांकाळभि फुिांगरू्न बसला. कािण त्या अहधकाऱ्याला हितका मुलाांचा द्वरे् 

वार्ायचा हततकाच द्वरे् त्याला त्या अहधकाऱ्याबद्दल वार्ला.  

 िेव्िा सकाळ झाली तेव्िा अिूनिी तो सांतापाने थिथि कापत िोता. 

पण तो अहधकािी ओिडला, “चल त्विा कि, दरिद्री गुलामा, कािण आि तुला चाि 

मुलाांना डुकिे बनवायची आिते. कालची त्रुर्ी पूणट किायची आिे.”  

 पण फुलपाखिाने कािीिी उत्ति कदले नािी. त्याचे छोरे् काऴे डोळे 

खट्याळपणे चमकत िोते. आहण िसे त्याने त्या िादईु सांयुगात त्याचे पाय बुडहवले 

तसे तो िोिदािपणे त्या अहधकाऱ्याच्या चेिऱ्यावि झेपावला आहण त्याच्या हवद्रपू 

सपार् कपाळावि स्पिट केला.  

  



  



त्यानांति लवकिच एका सभ्य गृिस्थाने धुलाई कें द्राच्या खोलीत प्रवेि 

केला. तो अहधकािी तेथे नव्िता पण ककळसवाणा, ककडककडीत डुक्कि, िो अहतिय 

वाईर्रित्या मोठी ककचाळी फोडीत त्या खोलीत पळत िोता.  

 ते फुलपाखरू हनझटिाकडे उडाले आहण त्याने त्या िादईु सांयुगाचे अांि 

त्यात पूणटपणे धुऊन र्ाकले आहण िेव्िा िात्र झाली तेव्िा ते गुलाबाच्या झुडूपात 

झोपी गेले.  
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