
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



जपानी परिकथा 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून ह ेिाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  

  



ई साहित्य प्रहिष्ठान 
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जपानी पररकथा 

 

संपाददकााः  येई हथओदोरा ओझाकी 

अनुवादकाः वसंि बागुल 

 

  



जपानी पररकथा  

संपाददकााः  येई हथओदोरा ओझाकी 

अनुवादकाः वसंि बागुल 

३०२, न्यु हिवम अपार्टमेंर् 

स्रे्िन रोड, उल्िासनगर-४, हज. ठाणे 

फोन: 0251-2587832, 8149068977 

vasant_pandit2002@yahoo.com 

या पुस्िकािील लेखनाचे सवट िक्क लेखकाकड े सुरहिि असून पुस्िकाचे ककवा त्यािील अंिाचे पुनमुटद्रण वा 

नाट्य, हचत्रपर् ककवा इिर रुपांिर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आिे.  िसे न केल्यास 

कायदिेीर कारवाई िोऊ िकि.े  

प्रकािक : ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

प्रकािन : २२ जुलै २०१८ 
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 हवनामूल्य हविरणासाठी उपलब्ध.  

 आपले वाचून झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवडट करू िकिा.   

 ि ेई पुस्िक वेबसाईर्वर ठेवण्यापुवी ककवा वाचनाव्यहिररक्त कोणिािी वापर 

करण्यापुवी ई -साहित्य प्रहिष्ठानची  लखेी परवानगी घेणे आवश्यक आि.े   

  



 

 

 

जपानी पररकथा 

सपंाददकााः  येई हथओदोरा ओझाकी 

अनुवादकाः वसंि बागुल 

  



 

माझ्या अहििय गोड व सुिील नािीाः 

हलना,  

िर्षििा,  

िहनिा,  

जान्िवी,  

लक्ष्मी,  

हसद्धी,  

िेजल  

आहण एिा 

ह्ांना अकृहत्रम आनंद दणेाऱ्या सािासमुद्रापहलकडील 

अनुपम सुंदर जपानी पररकथांची अनमोल भेर्. 

- भाऊ 

  



 

यईे हथओदोरा ओझाकी िी हवसाव्या ििकाच्या 

प्रारंभीच्या जपानी लघुकथा आहण पररकथांची 

अनुवाददका िोिी. हिचे अनुवाद प्रामाहणकपणे 

अहभजाि आहण लोकहप्रय असून हिच्या मृत्यूनंिर 

बऱ्याचदा पुनमुटदद्रि झालेले आििे. िी बॅरन 

ओझाकीची कन्या िोिी जे पाहिमात्य देिाि जाऊन 

हििण घेणारे पहिले जपानी गृिस्थ िोिे आहण हवल्यम मॉररसनची कन्या बाहथया 

कॅथेराईन मॉररसन या त्यांच्या हििकांपैकी एक िोत्या. हिचे आईवहडल पाच 

विाांनी हवभक्त झालेले िोिे आहण हिच्या आईवर त्या हिन्िी मुलींची, त्या 

एकोणवीस विाांच्या िोईपयांि, संगोपन करण्याची जबाबदारी पडली िोिी. त्याच 

वेळी, येईला हिच्या वहडलांबरोबर जपानला पाठहवण्याि आले जेथे हिने मौजेि 

ददवस घालहवले. त्यानंिर हिने हनयोहजि हववािाला नकार ददला, वहडलांचे घर 

सोडले आहण अथाटजटनासाठी हिहिका व सहचव बनली. सारी विे हिने युरोप आहण 

जपानचा इकडून हिकडे व हिकडून इकडे प्रवास केला िो हिच्या कौरंु्हबक 

किटव्यासाठी. इर्लीसारख्या हवहवध दिेाि प्रवास केला आहण बुहद्धस्र् मंददरांच्या 

सवाटि वरच्या माळ्यावर झोंबणाऱ्या गार वाऱ्याि वास्िव्य केले. ह्ा सवट काळाि 

हिची पत्रे चुकीने वारंवार कािीिी संबंध नसलेल्या जपानी राजकारणी युदकओ 

ओझाकी कडे पोिचवली गेली आहण हिची त्याच्याकडे. १९०४ मध्ये िेवर्ी िे 

भेर्ले आहण लवकरच हववािबद्ध झाले. हिच्या कलाकृिींमध्येाः जपानी पररकथा, 

प्राचीन जपानचे योद्ध े आहण इिर गोष्टी, प्राचीन जपानच्या अद्भुिरम्य प्रेमकथा 

आहण बुद्धाचे स्फरर्क आहण इिर पररकथा यांचा समावेि आि.े  

  



मनोगि 

 लिान बाळ जेव्िा बोलायला हिकिे िेव्िा पहिल्यांदा िे काय म्िणिे?“मला 

गोष्ट सांगा.” 

 लिान मुलांना गोष्टी फार आवडिाि. आहण त्याचं कारण म्िणजे त्याि 

असलेले चमत्कार आहण कल्पनारम्यिा. 

 जंगलाि जसे मोठे सपट, वाघ, ससि आहण ित्ती ह्ा सारखे सिस्त्र प्राणी 

असिाि; िसेच िररण, ससे आहण कासव ह्ासारखे हनष्पाप, हनरूपद्रवी प्राणीिी 

असिाि. ह्ा सवाांच्या स्वभावाि फारसा फरक नसिो. वरून वाघ, ससिासारखी 

भयंकर वार्णारी माणसे आिून अहििय प्रेमळ व दयाळू अंिाःकरणाची असिाि. 

 पिुपक्ष्यांना, दकड्या-मकोड्यांना बोलिा येि नािी, पण पररकथांमध्ये त्यांना 

बोलके करून मानवासारखे आचरण करिाना दाखहवलेले असिे. रािस, भुिे, 

िडळी आहण चेर्दकणी ह्ांना आपण कधीिी पाहिलेले नसिे; पण िे जसे वाईर् िसे 

चांगलेिी असिाि, असे पररकथांमध्ये आपण वाचिो. जगप्रहसद्ध नार्ककार 

िेक्सहपअरने म्िर्ल्याप्रमाणे – 

 “कािी माणसे भुिांची कामे करिाि िर कािी भुिे माणसांची कामे करिाि.”  

 दवे आहण दानव, सि् आहण असि् ह्ांचा झगडा फार पूवीपासून चालि 

आलेला आि.े आधुहनक मानवाच्या रािण्या-वागण्याि आहण बुद्धीमत्तेि खूपच 

प्रगिी झालेली आि.े पण लिावधी विाांपासून त्याच्यास्वभावािील िहिपु (काम, 

क्रोध, लोभ, मोि, मद व मत्सर) जसे िोिे िसेच आििे, ककबहुना िे अहधकाहधक 

वृसद्धगि िोि आििे.  



 परोपकार, संकर्मोचन, योग्य मागटदिटन, त्याग व दसुऱ्याच्या दाुःखाबद्दल 

वार्णारी अनुकंपा आहण त्या मोबदल्याि हमळणारे औदायट, कृिज्ञिा आहण 

मौल्यवान पाररिोहिके िा हनसगाटचा हनयमच आि.े  

 सत्य, हिव आहण सुंदर ह्ांच्या बाजूने लढून असत्य, अमंगल आहण हवकृि ह्ा 

हवरूद्ध हवजय हमळहवण्यािच मानवाच्या जीवनाचे कल्याण आि.े  

 --पररकथा िेच सांगिाि.  

 

  



प्रस्िावना 

 िा जपानी पररकथांचा संग्रि म्िणजे श्री.अँियू लँग ह्ांच्याकडून माझ्या 

हमत्राद्वारे केलेल्या अप्रत्यि सूचनांचे फहलि िोय. सादानामी सान् हजन ह्ांनी 

हलहिलेल्या आधुहनक पाठभेदािून त्या भािांिरीि केल्या गेलेल्या आििे. या कथा 

िब्दिाः भािांिरीि नािीि, आहण त्या जरी जपानी पररकथा असल्या िरी जुन्या 

पद्धिीची जपानी अहभव्यक्ती यथािथ्यपणे ठेवली आि,े त्यांचे कथन हवद्याथ्याांपेिा 

िरूण पािात्त्य वाचकांच्या हजज्ञासापूिीचा उदे्दि राखून केलेले आि.े 

 जयांनी भािांिराि मला मदि केली त्या श्री. वाय्. यासुओका, कु. फुसा 

ओकामोिो, माझे बंधू नोबुमोरी ओझाकी, डॉ.योहिहिरो िाकाकी आहण कु. कामेको 

यामावो यांच्याकडे कृिज्ञिेच्या ऋणहनदेिाचे श्रेय जािे. एक गोष्ट हजचे नाव मी 

“एका माणसाची गोष्ट जयाला मरायची इच्छा नसिे” हिन् सुइ िामेनागाने िंभर 

विाांपूवी हलहिलेल्या एका छोट्या पुस्िकािून घेिली आि.े हिचे नाव चोसेइ फुरो 

ककवा “दीघाटयुष्य.” “बांबूिोड्या आहण ििांकपुत्र” ि े“िाकेिारी मोनोगािारी” ह्ा 

अहभजाि ग्रंथािून घेिलेले आि े आहण िे खरोखर अहभजाि वाङ्मय असले िरी 

त्याची गणना जपानी लोकांनी आपल्या पररकथाि अहभजाि म्िणून केलेली नािी. 

 हचत्रे श्री. काकूझो फुहझयामा ह्ा र्ोदकयोच्या कलाकाराने काढलेली िोिी. जे 

मला आवश्यक वार्ले व जयामुळे मला संिोि हमळाला अिा स्थाहनक सूक्ष्म 

िपिीलाचा ककवा हनवेदनाचा समावेि मी ह्ा गोष्टींचे कथाकथन इंग्रजीि करिाना 

केलेला आि े आहण एक ककवा दोन घर्नांमधून मी िे प्रसंग दसुऱ्या पाठभेदािून 

वेचलेले आििे. जपानच्या सुंदर दिंकथा आहण पररकथा सदासवटदा ऐकणारे 

उभयिाः िरूण आहण म्िािारे, इंहग्लि ककवा अमेररकन उत्सुक श्रोिे मला आढळून 

आले आहण त्या कथन करिाना मला असेिी आढळून आले की अहििय मोठ्या 

प्रमाणावर िे त्याहवियी अनहभज्ञ आिेि आहण ह्ा गोष्टीनेच मला पािात्त्य 

मुलांसाठी हलहिण्याचे प्रोत्सािन ददले. 

वाय. र्ी. ओ. (र्ोदकयो, १९०८)  



अनकु्रमहणका 

 

१ माझा स्वामी िादंळाच्या थैलीचा 

 

२ जीभ कापलेली हचमणी 

 

३ कोळ्याचा पोरगा, उराहिमा िारोची गोष्ट 

 

४ िेिकरी आहण ऊदमांजर 

 

५ “हिनािंा” ककवा दहिणेकडे हनदिे करणारा रथ 

 

६ सुवणट बालक, ककिारोची सािसे 

 

७ राजकन्या िासेची किाणी 

 

८ एका माणसाची गोष्ट जयाला मृत्यूची इच्छा नव्ििी 

 

  



माझा स्वामी िादंळाच्या थलैीचा 

 

 

 फार फार विाांपूवी जपानमध्ये खूप िूर असा एक योद्धा रािि िोिा, जयाला 

सवटजण िावारा िोडा ककवा “माझा स्वामी िांदळाच्या थैलीचा” म्िणून ओळखि 

िोिे. त्याचे नाव फुहजवारा हिदसेािो िोिे, आहण त्याचे ि े नाव कसे बदलले 

ह्ाबद्दल एक अद्भुि गोष्ट आि.े 

 त्याचा स्वभावधमट 

योध्याचाच िोिा आहण आळस 

त्याला आवडि नसे, म्िणून िो 

एके ददविी सािसाच्या 

िोधासाठी जलपयटर्नास हनघाला. 

त्यासाठी त्याने आपल्या दोन्िी 

िलवारी कमरेस लर्कवल्या. 

त्याच्यािीपेिा उंच, अजस्त्र असे 

धनुष्य त्याने िािाि घेिले, पाठीस 

भािा बांधला आहण िो बािरे 

पडला. िो कधीिी गेला नव्ििा 

अिा ह्ा काठापासून त्या 

काठापयांि पसरलेल्या सेिानो 

कारािीच्या प्रचंड पुलापािी 

आला. जयाचा िेवर् एका सुंदर 

हबवा सरोवराजवळ िोि िोिा. िो 

त्या पुलावर पाय ठेविो न ठेविो 



िोच त्या रस्त्याच्या अगदी बाजूलाच एक भयंकर नाग (िॅगॉन) पडलेला त्याने 

पाहिला. िो भल्याथोरल्या दवेदार वृिाच्या खोडासारखा ददसि असून त्याने 

पुलाची पूणट रंुदी व्यापली िोिी. त्याच्या अजस्त्र पंजांपैकी एकाने पुलाच्या एका 

बाजूची संरिक सभि व्यापली िोिी िर दसुरी बाजू त्याच्या िेपर्ीने व्यापली िोिी. 

िो रािस झोपी गेल्यासारखा वार्ि असून िो श्वासोच्छवास घेई िेव्िा त्याच्या 

नाकपुड्यािून धूर आहण आगीचे लोळ बािेर पडि. 

 सुरुवािीला रस्त्यावर पडलेल्या त्या भयंकर सपाटच्या भीिीयुक्त दशृ्याची 

जाणीव िो र्ाळू िकला नािी, कारण त्याला एकिर मागे दफरायला िवे िोिे ककवा 

एकिर त्याच्या िरीरावरून सरळ चालि जायचे िोिे. िो िूर पुरूि िोिा, िथाहप 

सवट भीिी बाजूला ठेवून िो हनभटयपणे पुढे गेला. का s र, काs र ! िो त्या भयंकर 

नागाचे िरीर आपल्या पायाखाली हचरडि, आिा त्याच्या वेर्ोळ्यामधून मागे एक 

दषृ्टीिेपिी न र्ाकिा आपल्या मागाटने चालि राहिला. 

 िो कािी पावलं पुढे गेला िोच त्याला मागून कुणीिरी िाक मारल्याचा 

आवाज आला. मागे वळून पाहिल्यावर त्याला खूप आियट वार्ले, कारण त्याने 

पाहिले की िो अक्राळ हवक्राळ सपट पूणटपणे नािीसा झाला िोिा आहण त्याच्या 

जागी एक हवहचत्र ददसणारा माणूस, जो अत्यादराने जहमनीवर निमस्िक झालेला 

िोिा. त्याचे िांबडे केस त्याच्या खांद्यावर रूळि िोिे, भयंकर नागाच्या 

आकाराच्या त्याच्या डोक्यावर राजमुकूर् घािलेला िोिा आहण त्याचा सागरी 

हिरवा पोिाख सिपल्यांच्या रचनेचा िोिा. हिदसेािोला कळून चुकले की िो 

साधासुधा मत्यट प्राणी नािी आहण ह्ा हवहचत्र घर्नेबद्दल िो खूप आियटचदकि 

झाला. इिक्या थोड्यािा अवधीि कोठे गेला िो भयंकर नाग? ककवा त्याचे रूपांिर 

ह्ा माणसाि झाले, आहण ह्ा सवाांचा अथट काय? ि ेहवचार त्याच्या मनाि घोळि 

असिानाच िो पुलावर असलेल्या त्या माणसाकडे आला आहण त्याच्यािी संभािण 

करू लागला, 

 “िो िूच िोिास का जयाने मला नुकिीच िाक मारली?” 



 “िोय, मीच िोिो िो,” त्या माणसाने उत्तर ददले. “मला िुम्िाला एक 

कळकळीची हवनंिी करायची आि.े िी िुम्िी मान्य कराल असे िुम्िाला वार्िे का?”  

 “जर िी माझ्या आवाक्यािली असेल िर करीन,” हिदसेािो उत्तरला. “पण 

आधी मला सांग की िू कोण आिसे?” 

 “मी एक िीक्ष्ण नखे असलेला व जवाला बािरे र्ाकणारा ह्ा िळ्याचा 

नागराज आि.े आहण माझे घर पाण्यामध्ये बरोबर ह्ा पुलाच्या खाली आि.े” 

 “आहण िुला माझ्याकडून काय िवे आिे?” हिदसेािो म्िणाला.  

 “मला माझ्या जीवघेण्या अक्राळ हवक्राळ घोण ह्ा ित्रूला मारायचे आि,े जो 

पहलकडे पवटिावर राििो.” आहण त्या नागराजाने िळ्याच्या दकनाऱ्याच्या हवरूद्ध 

ददिेकडे असलेल्या पवटिहिखराकडे अंगुलीहनदिे केला. 

 “ह्ा िळ्याि मी अनेक विाांपासून राििो आहण मला मुला-नािवांचे मोठे 

कुरंु्ब आि.े कािी काळापासून आम्िी दिििीच्या वािावरणाि रिाि आिोि, 

कारण त्या अक्राळ हवक्राळ घोणने आमचे घर िोधून काढले आहण प्रत्येक रात्री िो 

आमच्या कुरंु्बािील एकाला घेऊन जािो. मी त्यांना वाचहवण्याि असमथट आि.े ि े

असंच खूप काळ चाललं िर, मी फक्त माझी मुलंच गमावणार नािी िर मी स्विाः 

सुद्धा त्या दषु्ट रािसाचा बळी ठरेन. म्िणून मी खूप दाुःखी आि,े आहण ि े सगळं 

माझ्यासाठी अहि झाल्यामुळे मी मानवी प्राण्याची मदि घ्यायचे ठरहवले आि.े फार 

ददवसांपासून ह्ाच उदे्दिाने मी भयंकर नागराजाच्या आकाराि पुलावर वार् पािि 

आि,े जे िुम्िी पाहिले—ह्ा आिेने की कुणीिरी िूर माणूस पुढे येईल. पण जे कुणी 

ह्ा रस्त्यावर आले िे मला पाहिल्याबरोबर खूप घाबरले आहण त्यांना जेवढं जोराि 

पळिा येईल िेवढ्या जोराि िे जीव घेऊन पळाले. िुम्िी पहिले मानव मला 

ददसलाि जयाने हनभटयपणे माझ्याकडे पाहिले, म्िणून मला लगेच वार्ले की िुम्िी 

मोठे धाडसी माणूस आिाि. िुम्िी माझ्यावर दया करावी अिी मी िुमच्याकडे 



याचना करीि आि.े िुम्िी मला मदि करणार नािीि का आहण माझा ित्रू घोण 

ह्ाला मारून र्ाकणार नािीि का?” 

 हिदसेािोला त्या नागराजाची गोष्ट ऐकून खूप दाुःख झाले आहण मोठ्या 

ित्परिेने त्याने जेवढी िक्य िोईल िेवढी मदि करण्याचे त्याला आश्वासन ददले. 

त्या योद्ध्याने घोण कोठे राििो असे त्याला हवचारले म्िणजे िो त्या प्राण्यावर 

लगेच िल्ला करेल. त्या नागराजाने उत्तर ददले की त्याचे घर हमकामी पवटिावर 

आि,े पण प्रत्येक रात्री िो हनहिि अिावेळी िळ्याच्या राजवाड्याि येिो, िोपयांि 

वार् पािणं उत्तम. म्िणून पुलाखाली असलेला नागराजाचा राजवाडा हिदसेािोला 

दाखहवण्याि आला. हवहचत्र म्िणजे िो पाण्याि खाली यजमाना मागोमाग जाि 

िोिा िेव्िा पुढे जाण्यासाठी पाणी दभुंगले गेले, आहण एवढ्या पाणलोर्ािून 

जािाना त्याचे कपडे ओले सुद्धा झाले नािीि. त्या सरोवराखाली पांढऱ्या िुभ्र 

संगमरवराने बांधलेल्या इिक्या सुंदर राजवाड्यासारखी कुठलीिी गोष्ट हिदसेािोने 

आजपयांि पाहिली नव्ििी. सागराच्या िळािी असलेल्या सागर सम्रार्ांच्या 

राजप्रासादाहवियी, िेथील नोकर चाकर आहण सेवकांहवियी व जेथे खाऱ्या 

पाण्यािले मासे असिाि त्याहवियी खूप ऐकले िोिे, पण येथे हबवा सरोवराच्या 

हृदयाि असलेली इमारि मात्र अहििय भव्य िोिी. अहििय नाजूक सोनेरी िांबूस 

मासे, मोठे रोिी मासे, चंदरेी मोठे मासे नागराज आहण त्यांच्या पाहुण्यांची वार् 

पािि िोिे. रे्बलावर मांडलेल्या पदाथाांची मेजवानी पाहून हिदसेािोला आियट 

वार्ले. स्फरर्कासारख्या स्वच्छ कमलपात्राप्रमाणे आहण पुष्पांप्रमाणे िारे् िोिी 

आहण दलुटभ र्ेंभुणीच्या लाकडापासून बनहवलेल्या जेवायच्या काड्या िोत्या. िे 

खाली बसल्याबरोबर सरक-दरवाजे उघडले गेले आहण दिा कमनीय सोनेरी नर्षिक 

मासळ्या बािरे आल्या, सोनेरी िांबूस संगीिकार मासे पारंपाररक जपानी िंिूवाद्य 

आहण सिार घेउन त्यांच्या मागे आले. अिा रीिीने मध्यरात्रीपयांि वेळ भराभर 

हनघून गेला आहण कणटमधुर संगीि आहण नृत्य ह्ांनी घोणच्या हवचारांना दरू 

सारले. िो नागराजत्या योद्ध्याला िाजया मददरेचा प्याला प्रेमाची भेर् म्िणून दऊे 



करणार िेवढ्याि पावलांच्या दण, दण आवाजाने िो राजवाडा िादरला. जणूकािी 

बलाढ्य सैन्यच जवळपास त्याच्या ददिेने कूच करीि िोिे. 

 हिदसेािो आहण त्याचे यजमान दोघेिी उभे राहिले आहण सज्जाकडे धावि 

गेले, आहण त्या योद्ध्याने हवरूद्ध ददिेला असलेल्या पवटिाकडे बहघिले िेव्िा 

त्याला जवळ आहण खूप जवळ येि असलेले धगधगत्या जवालांचे दोन भले मोठे 

गोळे ददसले. िो नागराज भीिीने थरथर कापि योद्ध्याच्या बाजूला उभा राहिला.  

 “िो घोण ! िो घोण! िे दोन धगधगिे गोळे त्याचे डोळे आििे. िो त्याच्या 

भक्ष्यासाठी येि आिे! आिा त्याला मारून र्ाकण्याची वेळ आि.े” 

 हिदसेािोने आपल्या यजमानाने अंगुलीहनदिे केलेल्या ददिेकडे पाहिले, आहण 

सायंकाळच्या िाऱ्यांच्या मंद प्रकािाि जवालेच्या दोन गोळ्यांच्या मागे दीघट 

लांबीचा प्रचंड िरीराचा घोण पवटिाभोविी वेर्ोळे घािलेला त्याला ददसला. आहण 

िेकडो पायांमध्ये दरूच्या अनेक ददव्यांसारख्या चमकणाऱ्या वस्िू दकनाऱ्याकडे 

िळूिळू सरकि िोत्या. 

 हिदसेािोने भीिीच्या हचन्िाचा लवलेििी दाखवला नािी. त्याने 

नागराजाला िांि करण्याचा प्रयत्न केला. “हभऊ नकोस, मी नक्कीच त्या घोणला 

मारीन. पर्कन माझे धनुष्य आहण बाण आण.” 

 नागराजाने त्याच्या आज्ञेप्रमाणे केले. आहण त्या योद्ध्याच्या लिाि आले की 

त्याच्या भात्याि फक्त िीनच बाण उरले आििे. त्याने धनुष्य उचलले, आहण खाचेि 

बाण बसवून काळजीपूवटक नेम धरला आहण सोडला.  

 िो बाण घोणच्या डोक्याच्या बरोब्बर मध्यभागी जाऊन आपर्ला, पण िो 

आरपार भेदनू जाण्याऐवजी कािीिी इजा न करिा आपरू्न उधळला आहण 

जहमनीवर पडला. 

 नाउमेद न िोिा, हिदसेािोने दसुरा बाण घेिला, खाचेि बसवला आहण 

सोडला. पुन्िा िो बाण त्याच हनिाणीवर आपर्ला, त्या घोणच्या डोक्याच्या अगदी 

मध्याभागी धडकला, फक्त आपरू्न उधळला आहण जहमनीवर पडला. िो घोण 



िस्त्राने अभेद्य िोिा! त्या िूर योद्ध्याचे बाणसुद्धा त्या घोणला मारून र्ाकण्यास 

असमथट ठरले ि ेपाहून त्या नागराजाचे धैयट खचले आहण िो भीिीने थरथर कापू 

लागला.  

 त्या योद्ध्याने पाहिले की आिा त्याच्या भात्याि फक्त एकच बाण हिल्लक 

आि ेआहण िेवढािी एक वाया गेला िर आपण घोणला मारू िकणार नािी. त्याने 

पाण्याच्या पहलकडे बहघिले त्या अजस्त्र सरपर्णाऱ्या प्राण्याच्या भयंकर िरीराने 

त्या पवटिाभोविी साि वेर्ोळे घािले िोिे आहण खाली िळ्याकडे िो लवकरच 

पोिोचणार िोिा. त्याच्या डोळ्यांच्या जवालेचे गोळे जवळ आहण जवळ येिाना 

चकाकि िोिे, आहण त्याच्या िेकडो पायांनी प्रकािाचे प्रहिसबब िळ्याि िांि 

पाण्यावर पाडायला सुरुवाि केली िोिी. 

 मग अचानक त्या योद्ध्याला आठवले की त्याने असे ऐकले िोिे की मानवी 

थुंकी िी घोणला प्राणघािक असिे. पण िा कािी सवटसाधारण घोण नव्ििा. िो 

इिका अक्राळ हवक्राळ िोिा की त्याला पाहिल्याबरोबर एखाद्याची भीिीने 

िारांबळ उडावी. हिदसेािोने िेवर्ची संधी घेण्याचा प्रयत्न करायचे ठरहवले. म्िणून 

िेवर्चा बाण घेऊन त्याचे र्ोक िोंडाि ठेवून नंिर धनुष्याच्या खाचेि खोवला 

आहण काळजीपूवटक पुन्िा एकदा सोडला. 

 ह्ा वेळेला मात्र घोणच्या कपाळाच्या मध्यभागी िो बाण आदळला पण 

पूवीसारखा कािी इजा न करिा उधळून जाण्याऐवजी िो सरळ घोणच्या डोक्यािून 

मेंदिू हिरला. मग आचके देि थरकापि त्या सैिानाच्या िरीराने िालचाल बंद 

केली, आहण त्याच्या मोठ्या डोळ्यािील आगीचा प्रकाि आहण िेकडो पाय वादळी 

ददवसाच्या अस्िासारखे अंधारून गेले, आहण मग िे काळवंडून गेले. संपूणट गगन 

अंधाःकाराने व्यापून र्ाकले, हवजांचा चमचमार् आहण कडकडार् झाला, वादळाचा 

प्रकोप िोऊन िो गजटना करीि िोिा, आहण असं वार्ि िोिं की आिा जगाचा अंि 

िोईल. िो नागराज आहण त्याची मुलं आहण सेवक वगट सवटजण आपला जीव 

वाचहवि राजवाड्याच्या हनरहनराळ्या जागेि स्विाःला लपवून घेि िोिा, मृत्यूची 



भीिी त्यांना वार्ि िोिी, इमारिी पायापासून िादरि िोत्या. िेवर्ी िी भयानक 

रात्र संपली. सुंदर स्वच्छ पिार् झाली. पवटिापासून िो घोण हनघून गेला िोिा.  

 हिदसेािोने सपटराजाला सज्जािून त्याच्याबरोबर बािरे यायला सांहगिले, 

कारण िो घोण मेला असून आिा भीिी वार्ण्याचे कािीच कारण नव्ििे. 

 मग त्या राजवाड्याि रािणारे सारे रहिवासी अत्यानंदाने बािरे आले, आहण 

हिदसेािोने त्या सरोवराकडे अंगुलीहनदेि केला. त्यारठकाणी घोणचे िरीर मृि 

अवस्थेि त्या पाण्यावर िरंगि िोिे, जे त्याच्याच रक्ताने माखून लाल झाले िोिे.  

 नागराजाच्या कृिज्ञिेला पारावार राहिला नािी. त्या योद्ध्याला साऱ्या 

जपानमध्ये आपला एकमेव अहििय पराक्रमी व पालनकिाट म्िणून संबोधले जाऊ 

लागले आहण सारे कुरंु्ब त्याच्यापुढे येऊन निमस्िक झाले. दसुऱ्या मेजवानीची 

ियारी करण्याि आली, पहिल्यापेिािी अहिभव्य. सवट प्रकारचे मासे कल्पकिेने 

बनहवले गेले, कच्चे, मंदाग्नीवर हिजहवलेले, उकडलेले आहण भाजलेले पोवळ्याच्या 

िबकािून आहण स्फरर्काच्या पात्रािून त्याच्यापुढे वाढले गेले. हिदसेािोने आपल्या 

आयुष्याि कधीिी चाखली नव्ििी अिी मददरा त्याला प्यायला ददली गेली. ह्ा 

साऱ्या आनंददायी आहण सुंदर गोष्टीि भर म्िणून िे सरोवर एखाद्या द्रवरूप 

हिऱ्यामाणकासारखं चकाकू लागलं. राजवाडा त्या ददविी रात्रीपेिािी िजारो 

पर्ींनी सुरेख ददसि िोिा. त्याच्या यजमानाने त्याने कािी ददवस रिावं म्िणून 

त्याचे मन वळहवण्याचा प्रयत्न केला, पण हिदसेािो घरी जाण्यावर ठाम िोिा. 

त्याचं म्िणणं िोिं की जयासाठी िो आला िोिा िे काम संपलं म्िणून परिायलाच 

िवं. त्यांना सोडून िो खूपच लवकर जाि आि े म्िणून त्या नागराजाला आहण 

त्याच्या कुरंु्हबयांना खूप वाईर् वार्ले. पण िो िर जािच आि ेिरी त्यांचा भयंकर 

ित्रू घोण कायमचा मारला गेल्याने कृिज्ञिेचे प्रहिक म्िणून त्याला कािी थोड्यािा 

भेर्वस्िू हस्वकारण्याची हवनंिी केली.  

 जेव्िा िो योद्धा जाण्यासाठी त्याची अनुज्ञा घेिाना द्वारमंडपाि उभा राहिला 

िेव्िा त्या मासळींचे रूपांिर अकस्माि माणसांच्या लवाजम्यामध्ये झाले. 

सवटजणांनी नागराजाचे सेवक म्िणून प्रदर्षिि करण्याचे समारंभाचे पोिाख घािले 



िोिे. नागराजाच्या मुकूर्ासारखे मुकूर् घािले िोिे. त्यांनी वाहून आणलेल्या 

भेर्वस्िू खालील प्रमाणे िोत्यााः 

 पहिली म्िणजे कास्याच्या धािूची भली मोठी घंर्ा. दसुरी म्िणजे िांदळाची 

थैली. हिसरी रेिमाची गुंडाळी, चौथी स्वयंपाकाचे भांडे, पाचवी घंर्ा.  

 हिदसेािोला त्या सवट भेर्वस्िू हस्वकारण्याची इच्छा नव्ििी पण त्या 

नागराजाने इिका आग्रि केला की त्याला त्या नाकारिा आल्या नािीि. 

 िो नागराज त्या योद्ध्याबरोबर पुलापयांि सोबि गेला. आहण नंिर अनेक 

नमस्कार आहण िुभेच्छांसि त्याला हनरोप दऊेन भेर्वस्िूंसि सेवकांची हमरवणूक 

हिदसेािोच्या घरापयांि पाठहवली. 

 रात्र झाली िरी िो योद्धा घरी न परिल्यामुळे त्याचे कुरंु्ब आहण नोकर 

चाकर काळजीि पडले िोिे. पण नंिर त्यांनी हनष्किट काढला की िो झंझावािी 

वादळाि सापडला असेल आहण त्याने कुठेिरी आश्रय घेिला असेल. जेव्िा नोकर 

त्याच्या परिण्याची वार् बघि िोिे िेव्िा त्यांच्या नजरेस असे दषृ्य पडले की त्याचे 

आगमन िोि आि.े घरची सारी माणसं त्याला भेर्ण्यासाठी पुढे जमली, भेर्वस्िू 

आहण हवजयध्वज घेिलेल्या माणसांची रांग त्याच्या मागून येि असलेली पाहून 

त्यांना खूप आियट वार्ले की ह्ाचा अथट काय? 

 नागराजाच्या नोकरांनी त्या भेर्वस्िू खाली ठेवल्याबरोबर िे नािीसे झाले 

आहण हिदसेािोने जे कािी त्याच्या बाबिीि घडले िे सवट सांहगिले. 

 त्या कृिज्ञ नागराजाकडून हमळालेल्या भेर्वस्िूंमध्ये जादईुिक्ती असल्याचे 

आढळून आले. फक्त िेवढी घंर्ाच सवटसाधारण िोिी. हिदसेािोला हिचा कािी 

उपयोग नसल्याने भोविालच्या हनकर्विी लोकांना ददवसाच्या घरर्का दिटहवणारा 

घंर्ानाद ऐकू यावा म्िणून त्याच्या घराजवळ असलेल्या मंददराला त्याने िी भेर् 

म्िणून ददली व घंर्ा िेथे र्ांगली गेली.  

 एक िांदळाची हपिवी, त्या सरदारासाठी आहण त्याच्या संपूणट कुरंु्बाच्या 

जेवणासाठी, ददवसानुददवस खूप दकिीिी िांदळू हिच्यािून काढले गेले िरी िी 

कधीिी कमी झाली नािी. 



 िी रेिमाची गुंडाळी, दरवेळी नहवन विाटला राजदरबाराि जािाना 

घालण्यासाठी िो सरदार नहवन खास असा पोिाख हिवायचा. त्यासाठी पुन्िा 

पुन्िा त्या गुंडाळीिून लांब िुकडा कापायचा िरी िी सुद्धा कधीिी कमी झाली 

नािी. 

 स्वयंपाकाचे भांडेसुद्धा खूप आियटकारक िोिे. त्या भांड्याि र्ाकलेले, मग िे 

कािीिी असो त्याचा स्वाददष्ट पदाथट ियार व्िायचा िोिी आगीहिवाय. खरोखर िे 

खूप हमिव्ययी भांडे िोिे.  

 हिदसेािोच्या ऐश्वयाटची दकिी खूप दरूवर आहण सवटत्र पसरली. आहण त्याला 

िादंळावर आहण रेिमावर ककवा अग्नीवर खचट करायची गरजच पडली नािी. िो 

खूप धनवान आहण ऐश्वयटवान झाला आहण इिाःपर िो माझा स्वामी िादंळाच्या 

थैलीचा म्िणून नावलौदककास आला. 

 

 

 

 

  



जीभ कापललेी हचमणी 

  फार फार विाांपूवी जपानमध्ये एक म्िािारा आहण त्याची बायको 

रािि िोिी. िो म्िािारा खूप चांगला, दयाळू अंिाःकरणाचा कष्टाळू माणूस िोिा, 

पण त्याची बायको रागीर्-भांडखोर स्वभावाची असून आपल्या कडवर् जीभेने 

घरािला सगळा आनंद हबघडवून र्ाकीि असे. कािी ना कािी गोष्टीवरून िी 

सकाळपासून रात्रीपयांि सिि कुरकुर करीि असे. खूप ददवसांपासून हिच्या या 

उद्धर् वागण्याकडे लि दणे्याचे त्या म्िािाऱ्याने थांबहवले िोिे. िो जास्िीि जास्ि 

ददवस आपल्या िेिावर काम करण्याि घालवी, त्याला मूलबाळ नसल्याने, जेव्िा 

िो घरी असायचा िेव्िा त्याच्या करमणूकीचे साधन म्िणून त्याने एक हचमणी 

पाळली िोिी. त्या इवल्यािा पक्ष्यावर िो आपल्या मुलाप्रमाणे प्रेम करायचा. 

 खुल्या िवेि कष्टाचे काम करून जेव्िा िो रात्री परि यायचा िेव्िा त्याच्या 

मनाला आनंद देणारी एकच गोष्ट िोिी आहण िी म्िणजे त्याची पाळलेली हचमणी. 

हिच्यािी बोलणं, हिला छोट्या छोट्या युक्त्या हिकवणं, ह्ा गोष्टी िो करायचा 

आहण िी हचमणी िे पर्ापर् हिकायची. िो म्िािारा सपजरा उघडायचा आहण त्या 

हचमणीला घरभर उडू द्यायचा, िे एकत्र खेळायचे. जेव्िा रात्रीच्या जेवणाची वेळ 

यायची िेव्िा िो आपल्या जेवणािून दोन घास काढून ठेवी आहण त्या इवल्यािा 

पक्ष्याला भरवी. 

 आिा िो म्िािारा लाकडे िोडण्यासाठी जंगलाि गेला आहण म्िािारी कपडे 

धुण्यासाठी घरीच थांबली. आदल्या ददविी हिने खळ बनवून ठेवला िोिा आहण 

आिा िी िोधू लागली िर िो सवट नािीसा झालेला िोिा. काल काठोकाठ भरलेले 

भांडे आिा पूणटपणे ररकामे झालेले िोिे. 

जेव्िा िी स्विाःिीच हवचार करायला लागली की कोणी वापरला असेल 

ककवा कोणी चोरला असेल िो खळ, िेव्िा िी पाळलेली लिान हचमणी खाली उडि 



आली आहण मालकाने हिकहवलेल्या युक्तीप्रमाणे िी सुरेख पिीण आपले हपसांचे 

छोरे्से डोके नम्रिेने खाली वाकवून हचवहचवि म्िणाली, 

“मीच िी हजने खळ घेिलेला. मी हवचार केला त्या कढईि िो माझ्यासाठीच 

ठेवलेला िोिा आहण मी िो सवट खाल्ला. जर माझ्याकडून चूक झाली असेल िर मी 

हवनंिी करिे की मला िमा करावी!हचव,हचव,हचव!” 

ह्ावरून िुम्िी बघा की िी हचमणी खरे बोलणारी िोिी आहण अहििय 

चांगुलपणे िमा मागणाऱ्याला, त्या म्िािारीने स्वेच्छेने िमा करायला िवी िोिी. 

पण िसं झालं नािी. 

त्या म्िािारीने त्या हचमणीवर कधीच प्रेम केले नव्ििे, आहण िी हिला 

घाणेरडी पिीण म्िणायची आहण घरभर उडणाऱ्या पहिणीला पाळल्यामुळे 

अहिररक्त काम वाढल्याकारणाने िी त्या म्िािाऱ्यािी अनेकदा भांडली िोिी. 

त्याच्या ह्ा लाडलीहवरूद्ध िक्रार करायचे हनहमत्त सापडल्याने हिला खूप आनंद 

झाला िोिा. हिच्या ह्ा वाईर् विटणुकीबद्दल त्या गरीब हबचाऱ्या इवल्यािा 

पक्ष्यावर िी खूप रागावली, एवढेच नव्िे िर हिला खूप हिव्यािाप ददले आहण 

इिके कठोर आहण हनषु्ठर िब्द वापरूनिी हिचे समाधान झाले नािी िर संिापाच्या 

भराि हिने त्या हचमणीला पकडले, िी हचमणी झालेल्या चुकीबद्दल दकिी वाईर् 

वार्ले ि ेदाखहवि प्रत्येक वेळी आपले पंख पसरवून हिच्या पाया पडि िोिी—पण 

त्या दषु्ट म्िािारीला हिची दया आली नािी- हिने कात्री घेिली आहण त्या गरीब 

हबचाऱ्या इवल्यािा पक्ष्याची जीभ कापून र्ाकली. 

“मला समजलं माझा खळ िू ह्ा जीभेने घेिला! आिा िू बघिील हजभेहवना 

काय िोईल िुझे िे!” आहण अिा भयंकर िब्दांनी दखुवून हिने त्या पक्ष्याला 

िाकलून ददले. त्यामुळे काय िोईल याची यसत्कहचििी िमा न बाळगिा, हिच्या 

वेदनांवर हिने अल्पिीिी दया दाखवली नािी, दकिी हनषु्ठर िोिी िी!  



त्या म्िािारीने पक्ष्याला िाकलून ददल्यानंिर अहवरि कर्कर् कुरकुर करीि 

अजून थोडा अहधक भािाचा खळ बनहवला, िो कपड्यांना लावला आहण 

इंग्लंडमध्ये त्यांच्याि करिाि ििी कपड्यांना इस्िरी करण्याऐवजी सुकण्यासाठी 

फळ्यांवर उन्िाि वाळि र्ाकले. 

सायंकाळी िो म्िािारा घरी आला. नेिमीप्रमाणे परििाना, रस्त्यावरच िो 

अिा वेळेची वार् बघि िोिा की केव्िा िो 

प्रवेिद्वाराजवळ पोिचेल आहण केव्िा त्याला त्याची 

लाडकी, उडि आहण हचवहचव करीि 

त्याला भेरे्ल, हपसे 

सपजारून आपला आनंद 

दाखवेल आहण िेवर्ी त्याच्या 

खांद्यावर येऊन बसेल. पण 

आज रात्री त्या 

म्िािाऱ्याची खूप हनरािा 

झाली कारण त्याच्या 

लाडक्या हचमणीची 

त्याला सावलीिी ददसली 

नािी. 

त्याने चर्कन पावले 

उचलली, घाईघाईने गविी 

बूर् काढले आहण पावले र्ाकीि िो 

ओसरीवर आला. िरीिी त्याला हचमणी ददसली नािी. त्याची आिा अिी खात्री 

झाली की िापर् स्वभावाच्या त्याच्या बायकोने संिापाच्या भराि त्या हचमणीला 

सपजऱ्याि कोंडून ठेवले. म्िणून त्याने हिला िाक मारली आहण सचिािुरिेने 

म्िणालााः 



 “सुझुमी सान (हचऊिाई) कोठे आिसे िू आज?” 

त्या म्िािारीने सुरूवािीला आपल्याला कािीच ठाऊक नािी असा आव 

आणला आहण िी उत्तरली, “िुमची हचमणी? मला नक्कीच माहिि नािी, मला 

वार्िं संपूणट दपुारभर मी हिला पाहिलंच नािी. िुमची िी नमकिराम हचमणी 

िुमच्या लाडाकोडाला लाथाळून िुम्िाला सोडून उडून गेली असेल िर मला त्याचं 

कािीच आियट वार्णार नािी!” 

पण िेवर्ी म्िािाऱ्याने हिला स्वस्थ बसू ददले नािी, आपल्या लाडकी बाबि 

काय घडले ि ेिो िट्टाला पेरू्न पुन्िा पुन्िा हिला हवचारू लागला, हिने सारी कबुली 

ददली. हिने त्याला संिापून सांहगिले की हिने खास हिच्या कपड्यांना लावण्यासाठी 

बनहवलेला खळ त्या हचमणीने कसा फस्ि केला आहण हचमणीने हिने स्विाः केलेल्या 

कृत्याबद्दल किी कबुली ददली आहण मोठ्या संिापाच्या भराि हिने कािर घेऊन 

किी त्या हचमणीची जीभ कापली आहण िेवर्ी हिला िाकलून लावून पुन्िा घरी 

परिण्यास कसा मज्जाव घािला. नंिर िी म्िािारी हचमणीची जीभ दाखहवि 

म्िणाली, “िी िी जीभ, मी कापलेली! खत्रुड िुद्र पिीण, का हिने माझा सारा खळ 

खाल्ला?”  

“इिकी कू्रर िोऊ िकिेस िू? अरे दवेा! दकिी कठोर िोऊ िकिेस िू?” 

एवढेच सवट उत्तर िो म्िािारा दऊे िकि िोिा. िो इिका दयाळू अंिाःकरणाचा 

िोिा की िो आपल्या कजाग बायकोला हििा करू िकला नािी, पण आपल्या 

इवल्यािा हचमणीच्या बाबिीि जे कािी घडले त्याबद्दल त्याला भयंकर दाुःख झाले 

िोिे. 

“आपली जीभ हिने गमवावी ि ेदकिी भयंकर दभुाटग्य माझ्या गरीब हबचाऱ्या 

सुझुहम बाळाचे!” िो स्विाःिीच म्िणाला. “िी आिा ह्ापुढे कधीच हचवहचव करू 



िकणार नािी इिक्या हनदटयपणे हिची जीभ कापल्यावर हिला खहचिच दकिी 

यािना झाल्या असिील, नक्कीच िी आजारी पडली असणार! कािीच करिा येणार 

नािी का?” 

त्याची कजाग बायको झोपी गेल्यावर त्या म्िािाऱ्याने खूप अश्रू ढाळले. 

जेव्िा त्याने आपल्या सुिी अंगरख्याच्या बािीने अश्रू पुसले िेव्िा एका आनंदी 

हवचाराने त्याला ददलासा ददला, उद्या हचमणीचा िोध घ्यायला जायचे असे 

हनहिि ठरहवल्यावर िेवर्ी िो झोपी गेला. 

दसुऱ्या ददविी सकाळी िो लवकर उठला, िांबडं फुर्ि नािी िोच त्याने 

पर्ापर् घाईघाईने न्यािरी केली. रे्कड्यांमधून, जंगलांमधून चालि बांबूच्या प्रत्येक 

बेर्ाजवळ थांबि िो आक्रोि करू लागला, “कोठे, अरे दवेा कोठे राििे माझी जीभ 

कापलेली हचमणी? कोठे, अरे दवेा कोठे राििे माझी जीभ कापलेली हचमणी?” 

दपुारच्या जेवणापयांि िो कोठेच थांबला नािी आहण दपुारनंिर दरूवर 

असलेल्या भल्या मोठ्या बांबूच्या जंगलाि आपण आल्याचे त्याला आढळले. बांबूंचे 

वन िी हचमण्यांची येण्याजाण्याची आवडिी जागा असिे आहण त्याच्या 

हवश्वासाप्रमाणे त्या जंगलाच्या कडेला स्वागिासाठी आपली वार् पािि असलेली 

त्याची लाडकी हचमणी त्याला ददसली. अत्यानंदाने त्याच्या डोळ्यांवर त्याचा 

हवश्वासच बसि नव्ििा, िो पर्कन पुढे धावि हिला भेर्ायला सरसावला. हिने 

आपले इवलेसे डोके आदराने वाकहवले आहण आपला जुना हमत्र भेर्ल्याचा आनंद 

व्यक्त करण्यासाठी आपल्या मालकाने हिकहवलेल्या असंख्य क्लृप्त्या हिने करून 

दाखहवल्या आहण पूवीसारखी िी बोलूपण िकि िोिी. त्या म्िािाऱ्याने जे कािी 

घडलं त्याबद्दल खूप दाुःख व्यक्त केले आहण हिच्या जीभेहवियी चौकिी करून 

आियट व्यक्त केले की, जीभेहिवाय िी इिकं छान कसं बोलू िकिे? त्या हचमणीने 

आपली चोच उघडली आहण जुन्या जीभेच्या जागी नवीन आलेली जीभ दाखवली 



आहण त्याला हवनंिी केली की पूवी काय घडले िे हवसरून जा, कारण आिा सवट 

कािी कुिल-मंगल आि.े नंिर त्या म्िािाऱ्याला कळले की िी परी आि,े 

सवटसाधारण पिीण नािी. त्याला झालेला आनंद व्यक्त करून सांगणे कठीण िोिे. 

िो त्याचं सगळं दाुःख हवसरला. आपण दकिी थकलो आिोि ििेी िो हवसरला 

कारण त्याला त्याची िरवलेली हचमणी सापडली िोिी. त्याच्या अपेिेप्रमाणे 

त्याला जी भीिी वार्ि िोिी ििी िी आजारी नव्ििी आहण हवनाजीभेचीिी िी 

त्याला ददसली नािी, नव्या जीभेसि िी छान व आनंदाि िोिी, त्याच्या बायकोने 

ददलेल्या वाईर् वागणुकीच्या हचन्िाहिवाय. आहण सवाटि मित्त्वाचे म्िणजे िी परी 

िोिी. 

त्या हचमणीने त्याला हिच्या मागे यायला सांहगिले आहण त्याच्या पुढे उडि 

हिने त्याला बांबूवनाच्या मध्यभागी असलेल्या एका सुंदर घराकडे नेले. घराि 

हिरल्याबरोबर िे दकिी सुंदर रठकाण आि े ि े पाहून िो म्िािारा सवटथा 

हवस्मयचदकि झाला. िे िुभ्रकाष्टांनी बांधलेले िोिे. अहििय सुरेख, मऊ दधुी 

चर्यांनी गाहलच्यांची जागा घेिली िोिी जे त्याने कधीिी पाहिले नव्ििे. हचमणीने 

त्याला बसायला आणलेली हगरदी उत्कृष्ट हझरहझरीि रेिमापासून बनहवलेली 

िोिी. काचेच्या सुंदर फुलदाण्या आहण चकचकीि पेरर्का प्रत्येक खोलीिील 

िोकोनोमाि सजहवली िोिी (दवेळी, जेथे मौल्यवान वस्िू मांडलेल्या असिाि.) 

त्या हचमणीने म्िािाऱ्याला गौरवपदाकडे नेले आहण मग हवनम्रपणे थोडे दरू 

उभे राहून त्याने अनेक विे दाखहवलेल्या प्रीिीबद्दल अनेकदा हवनम्र अहभवादन 

केले. 

नंिर त्या राणी हचमणी सरकारने, आपण आिा हिला असे म्िणू, हिच्या सवट 

कुरंु्हबयांची म्िािाऱ्यािी ओळख करून ददली. हिच्या मुली सुंदर, नाजूक रेिमाचे 

झगे घालून जुन्या पद्धिीच्या िबकांमध्ये सवट प्रकारची स्वाददष्ट पक्वान्ने घेऊन आल्या 

ि े पाहून म्िािाऱ्याला वार्ले आपण स्वप्नच बघि आिोि. जेवणाच्या वेळी 



हचमणीच्या मुलींनी पाहुण्याच्या मनोरंजनासाठी छान असे नृत्य सादर केले. त्याला 

“सुझुमे-ओदोरी”ककवा “हचमणीचे नृत्य” असे म्िणिाि. 

म्िािाऱ्याने इिकी मजा कधीच लुर्ली नव्ििी. त्याच्या समोर िोणारे 

हचमण्या पऱ्यांचे नृत्य, त्याच्यासाठी केलेला मेजवान्यांचा पाहुणचार, त्या रमणीय 

स्थळावर वेळ कसा भराभर उडून गेला. 

पण रात्र झाली आहण अंधाःकाराने त्याला आठवण करून ददली की त्याला 

खूप लांब जायचे आि.े घरी परिण्यासाठी त्याला त्यांचा हनरोप घेण्याचा हवचार 

करणे भाग िोिे. त्याने अहििय प्रिंसनीय आदराहिथ्याबद्दल त्या प्रेमळ 

यजमाहनणीचे आभार मानले, आहण त्याच्या कजाग बायकोच्या िािून घडलेला 

अत्याचार सिन केल्याबद्दल िमा करण्याची हवनंिी केली. त्याने हचमण्याराणीला 

म्िर्ले की हिला सुंदर अिा घरामध्ये हनरपेि पाहून त्याच्या मनाला अहििय 

संिोि व आनंद झाला. त्याला िी घोर सचिा लागून राहिली िोिी की िी कुठे 

भर्कि असेल, हिचं काय झालं असेल आहण ह्ामुळेच िो हिचा िोध घेि आला 

िोिा. आिा सारं कािी ठीक आि ेअसं त्याला कळलं िोिं. िो आनंदाने घरी परिू 

िकि िोिा. हिला जर कािी त्याच्याकडून अपेहिि िोिे िे ि े की त्याला आपण 

बोलावणं पाठवावं आहण त्याने िात्काळ िेथे यावं. 

हचमणीराणीने त्याला अजून खूप ददवस राहून झालेल्या पररविटनाची मजा 

घेण्याची हवनंिी केली, पण िो म्िािारा म्िणाला, त्याला त्याच्या म्िािारीकडे 

जाणे भाग आि.े नेिमीच्या वेळेप्रमाणे िो घरी गेला नािी आहण कामावर गेला 

नािी की िी बहुधा या कारणाने कर्कर् करेल आहण म्िणून त्याची इच्छा असूनिी 

िो हिचे आमंत्रण हस्वकारु िकि नव्ििा. पण आिा हचमणीराणी कोठे राििे िे 

त्याला ठाऊक झाल्यामुळे त्याला वेळ हमळेल िेव्िा केव्िािी िो हिला भेर्ायला येऊ 

िकि िोिा. 



जेव्िा हिला कळले की येथे अहधक काळ रािण्यासाठी आपण म्िािाऱ्याचे मन 

वळवू िकि नािी िेव्िा हिने आपल्या कािी नोकरांना हुकूम सोडले आहण त्यांनी 

दोन संदकूा आणून ठेवल्या, एक मोठी आहण दसुरी लिान. त्या म्िािाऱ्यापुढे त्या 

ठेवण्याि आल्या आहण हचमण्या राणीने हवचारले की भेर्वस्िू म्िणून त्याला 

आवडेल हिची हनवड कर. िो म्िािारा हिचा प्रस्िाव नाकारू िकि नव्ििा आहण 

लिान संदकू हनवडि िो म्िणाला, “मी आिा खूप म्िािारा आहण कमजोर झालो 

असून मला मोठी आहण वजनदार संदकू पेलवली जाणार नािी, िू इिक्या प्रेमाने 

कोणिीिी संदकू हनवडण्याचे सांहगिल्यामुळे मी िी लिान संदकूच हनवडिो जी 

मला उचलून नेिाना सोपं जाईल.” 

नंिर सवट हचमण्यांनी िी त्याला पाठीवर ठेवण्यासाठी मदि केली आहण 

द्वारापयांि त्याला पोिचहवले. अनेकदा नमस्कार करून त्याला हनरोप दिेाना जेव्िा 

वेळ हमळेल िेव्िा परि येण्याची कळकळीची हवनंिी केली. अिा ररिीने िो 

म्िािारा आहण िी हप्रय हचमणी मोठ्या आनंदाने हवभक्त झाले. म्िािारीच्या िािून 

हनदटयपणे झालेल्या क्लेिाबद्दल हिने यसत्कहचििी दषु्ट भाव दाखहवला नािी. 

िथाहप म्िािाऱ्याला ि े आयुष्यभर सिन करावं लागेल याचंच खरं म्िणजे हिला 

दाुःख झालं. 

म्िािारा घरी आला िेव्िा म्िािारी नेिमीपेिा जास्िच हचडखोर बनली 

िोिी. कारण िो खूप उिीरा परि आला िोिा आहण िी त्याची खूप वेळेपासून वार् 

पािि िोिी. 

“इिक्या वेळेपयांि िुम्िी िोिाि कोठे?” हिने मोठ्या आवाजाि हवचारले. 

“का एवढ्या उिीराने परिलाि?” आपल्याबरोबर आणलेल्या भेर्वस्िू दाखहवि 

म्िािाऱ्याने हिला िांि करण्याचा प्रयत्न केला आहण त्याच्या बाबिीि जे कािी 



घडलं िे त्याने सारं हिला सांहगिलं आहण हचमणीच्या घरी दकिी 

आियटकारकररत्या त्याचा पाहुणचार झाला ि ेसांहगिले. 

“आिा आपण िी संदकू उघडून पाहूया.” हिला पुन्िा कुरकुर करायला वेळ न 

दिेा िो म्िािारा म्िणाला. “िी उघडायला िू मला मदि करायलाच िवी.” आहण िे 

दोघेिी त्या संदकूीसमोर बसले आहण त्यांनी िी उघडली. 

सोन्याचांदीच्या नाण्यांनी आहण इिर अनेक मौल्यवान वस्िूंनी काठोकाठ 

भरलेली िी पेर्ी पाहून त्यांच्या आियाटला पारावार राहिला नािी. जिा त्यांनी 

त्या वस्िू एकेक करून बािरे काढल्या आहण खाली ठेवल्या िेव्िा त्यांच्या छोट्यािा 

झोपडीिील चर्ई लखलख चमकू लागली आहण त्यांनी त्या वस्िूंना पुन्िा पुन्िा 

गोंजारले. धनदौलिीचे िे दशृ्य पाहून ि ेसवट आपलं झालं आि ेह्ा जाहणवेने त्या 

म्िािाऱ्याचा आनंद गगनाि मावेना. त्याच्या खूप मोठ्या अपेिेपेिािी त्या 

हचमणीने ददलेली भेर्वस्िू मोठी िोिी. कामधंदा सोडून दऊेन त्याचं उवटररि 

आयुष्य सुखसमाधानाि घालहवण्याचं सामथ्यट त्यामुळे त्याला प्राप्त झालं िोिं. 

िो अनेकदा म्िणाला, “िुझे आभार मानिो माझ्या इवल्यािा गुणी हचमणे! 

िुझे आभार मानिो माझ्या इवल्यािा गुणी हचमणे!” पण िी म्िािारी सोनेचांदी 

पाहिल्यानंिरचा आनंद आहण आियाटचा पहिला भर ओसरल्यावर हिच्या दषु्ट 

स्वभावािील िावरर्पणाला िी आवर घालू िकली नािी. भेर्वस्िूंची मोठी संदकू 

घरी आणली नािी म्िणून आिा िी म्िािारी त्याला दोि देऊ लागली िोिी, कारण 

त्या हचमणीने दऊे केलेल्या मोठ्या संदकूीऐवजी भोळेभाबडेपणे त्याने िलकी आहण 

उचलून आणायला सोपी असलेली छोर्ी संदकू घरी आणणे पसंि केले िोिे. 

“अरे मूखट म्िािाऱ्या,” िी म्िणाली; “िू िी मोठी संदकू का आणली नािीस? 

फक्त हवचार कर आपलं काय नुकसान झालं िे. आपल्याला ह्ापेिा दपु्पर् सोनं 

आहण चांदी हमळाली असिी, िू खहचिच मूखट म्िािारा आिसे!” िी ककचाळली 



आहण नंिर जेवढा संिाप व्यक्त करिा येईल िेवढा व्यक्त करून िी अंथरूणावर 

पडली. त्या म्िािाऱ्याला आिा हिला त्या संदकुीबद्दल सांगायची इच्छा नव्ििी, 

पण त्याला फार उिीर झाला िोिा. िी लोभी म्िािारी जयाला थोडीिीिी पात्र 

नव्ििी अिा अनपेहििपणे लाभलेल्या चांगल्या नहिबावर समाधानी नव्ििी, हिने 

िक्य असेल िर अहधकाहधक हमळहवण्याचे ठरहवले. 

दसुऱ्या ददविी सकाळी िी लवकर उठली आहण हिने त्या म्िािाऱ्याला 

हचमणीच्या घराच्या रस्त्याबदद्ल वणटन करायला सांहगिले. हिच्या मनाि काय 

आि ेि ेजेव्िा त्याने पाहिले िेव्िा हिला हिकडे जाण्यास त्याने मज्जाव घािला, पण 

त्याचा कािी उपयोग नव्ििा. त्याने सांहगिलेला एक िब्दिी हिला ऐकायचा 

नव्ििा. रागाच्या भराि हिने त्या हचमणीची जीभ कापून हिला यािना ददल्याची 

त्या म्िािारीला कािीच िरम वार्ि नव्ििी आहण िी हिच्या घरी जाि िोिी ि े

दकिी हवहचत्र िोिे. पण मोठी संदकू हमळहवण्याच्या हिच्या िावरर्पणाने हिला 

सारं कािी हवसरायला लावलं. हिच्या ह्ा कृत्याबद्दल िी हचमणी हिला रागवेल—

आहण खरोखर हिला िी हििािी करू िकेल ह्ाचा हवचारिी हिच्या डोक्याि 

हिरला नािी. 

जेव्िा िी हचमणीराणी दाुःखद मनोवस्थेि घरी परिली िोिी, हिला रडिाना 

आहण िोंडािून रक्त पडणाऱ्या अवस्थेि हिच्या सवट कुरंु्हबयांनी आहण नािेवाईकांनी 

हिला पहिल्यांदाच पाहिले िोिे िेव्िा िे त्या म्िािारीच्या कू्ररिेबद्दल बोलि िोिे. 

“असं कसं करू िकली िी?” िे एकमेकांना हवचारि िोिे. “इिकी मोठी हििा 

चुकीने िांदळाचा खळ खाल्ल्याच्या िुल्लक गुन्ह्ाबद्दल?” सवट त्रास सिन करूनिी 

चांगलं आहण प्रेमळ वागणाऱ्या त्या म्िािाऱ्याबद्दल त्यांना प्रेम वार्लं, पण त्या 

म्िािारीचा त्यांना द्विे वार्ला, आहण त्यांनी ठरहवले की जर त्यांना संधी हमळाली 

िर हजला िी पात्र आि ेअिी हििा हिला करायची. त्यांना फार काळ वार् पिावी 

लागली नािी. 



कािी वेळ चालल्यावर, हिच्या नवऱ्याला हिने काळजीपूवटक वणटन करायला 

सांहगिल्याप्रमाणे हिला बांबूचे वन सापडले आहण आिा िी त्यासमोर उभी राहून 

ओरडू लागलीाः 

“कोठे आि े त्या जीभ कापलेल्या हचमणीचे घर? कोठे आि े त्या जीभ 

कापलेल्या हचमणीचे घर?” 

िेवर्ी बांबूच्या पालवीिून बािरे डोकावणाऱ्या घराच्या पागोळ्या हिला 

ददसल्या. िी घाईघाईने दरवाजाकडे गेली आहण जोरजोराने दरवाजा ठोठावला. 

जेव्िा नोकरांनी हिच्या राणीला सांहगिले की हिची म्िािारी मालकीण 

दाराि उभी राहून िुला भेर्ण्यासाठी पृच्छा करीि आि,े िेव्िा ह्ा अनपेहिि 

भेर्ीचे हिला कािीसे आियट वार्ले, अखेरीस िे घडलेच, घरापयांि येण्याचे सािस 

करण्याच्या हिच्या धीर्पणाचे हिला जरािी आियट वार्ले नािी. िथाहप हचमणी 

राणी एक सुिील पिीण िोिी, म्िणून एके काळी िी आपली मालकीण िोिी ह्ाची 

आठवण ठेवून िी त्या म्िािारीचे स्वागि करण्यासाठी बािरे आली. 

म्िािारीचा ििेू िोिा, की कािी झाले िरी िब्दांि वेळ घालवायचा नािी, 

िी बरोबर मुद्द्यावर आली, अगदी जरािी लाज वारू् न दिेा, आहण म्िणाली, 

“माझ्या म्िािाऱ्याचा केलास िसा माझा पाहुणचार करण्याची िसदी घेण्याची िुला 

आवश्यकिा नािी. मी स्विाः येथे आले िो हबनडोक मागे सोडून आला त्या 

संदकुीसाठी. िू जर िी मोठी संदकू मला ददलीस िर मी लवकराि लवकर हनघून 

जाईन—िचे फक्त मला िवं आिे!” 

हचमण्या राणीने लगेच रूकार ददला आहण आपल्या नोकरांना िी मोठी संदकू 

बािरे आणायला सांहगिली. म्िािारीने उिावीळपणे िी पकडली आहण उचलून 

हिच्या पाठीवर ठेवली आहण न थांबिा, हचमण्या राणीचे साधे आभारिी न मानिा 

घाईघाईने घराकडे हनघाली. 



िी संदकू इिकी वजनदार िोिी की िी पर्ापर् चालू िकि नव्ििी, हिला 

वारे्ल िसं पण थोडीिीच धावि िोिी. संदकुीि काय आि ेिे घरी जाऊन केव्िा 

पािीन ह्ा हिच्या इच्छेला िी आवर घालू िकि नव्ििी. दकिीिरी वेळा रस्त्यावर 

हवश्रांिीसाठी थांबून हिला खाली बसावं लागि िोिं. 

जेव्िा त्या जड ओझ्याखाली िी लर्पर्ि िोिी िेव्िा िी संदकू उघडून 

बघायची हिची िीव्र इच्छा इिकी बळावली िोिी की हिला िो मोि आवरला गेला 

नािी. िी फार काळ वार् पाहू िकि नव्ििी, कारण की हिला असं वार्ि िोिं की 

म्िािाऱ्याला हमळालेली छोर्ी संदकू जिी सोने चांदी आहण मौल्यवान 

हिऱ्यामाणकांनी भरलेली िोिी ििीच िी मोठी संदकूिी भरलेली असेल. 

िेवर्ी त्या िावरर् आहण स्वाथी म्िािारीने िी संदकू रस्त्याच्या कडेला खाली 

ठेवली आहण काळजीपूवटक उघडून लोभी दषृ्टीने िेथे संपत्तीची खाण असण्याची 

अपेिा करू लागली. हिने पाहिलं िर काय, िी इिकी घाबरली की जवळ जवळ 

हिची िुद्धच िरपली. जसे हिने झाकण उघडले िसे भयंकर आहण भीिीदायक 

ददसणारे अनेक रािस त्या संदकुीिून धडाधड उड्या मारि बािरे आले आहण त्यांनी 

हिला चोिो बाजंूनी घेरले. जणू कािी हिला मारून र्ाकायचा त्यांचा उदे्दि असावा. 

एवढ्यािा संदकुीि खच्चून भरलेले इिके भयंकर प्राणी हिने आपल्या भयानक 

स्वप्नाििी कधी पाहिले नव्ििे. एका हपिाच्चाच्या कपाळावर बरोब्बर मध्यभागी 

भला मोठा डोळा िोिा, िो हिच्या जवळ येऊन हिच्याकडे गुरकावून बघि िोिा. 

दसुरा रािस आपला जबडा वासून जणूकािी हिला हगळू पािि िोिा, एक प्रचंड 

सपट हिच्यावर फुत्कार घालि िोिा, आहण एक मोठ्ठा बेडूक डराव डराव करीि 

हिच्याकडे उड्या मारि येि िोिा. 

िी म्िािारी आयुष्याि इिकी कधीिी घाबरली नव्ििी, हिचे थरथरिे पाय 

हिला हजिक्या जलदपणे नेिील हििके जलद जीव वाचला ह्ा समाधानाने िी 

पळाली. जेव्िा िी घरी पोिोचली िेव्िा िी जहमनीवर कोसळली आहण हिच्या 



बाबिीि काय घडलं िे आहण त्या संदकुीिल्या रािसाकडून मरिा मरिा किी 

वाचली िे भरल्या अश्रूंनी हिने आपल्या नवऱ्याला सांहगिले. 

नंिर हिने हचमणीला दोि द्यायला सुरूवाि केली. पण म्िािाऱ्याने हिला 

थांबवीि म्िर्ले, “त्या हचमणीला दोि दऊे नकोस, ि ेिुझ्याच दषु्टपणाचे फळ िुला 

अखेर हमळालेच. मला फक्त अिी आिा आि े की भहवष्यकाळाि िुला िा धडा 

हमळाला असावा!” 

िी म्िािारी अहधक कािीच 

बोलली नािी आहण त्या 

ददवसापासून हिला आपल्या 

हचडखोरपणाचा, हनदटयीपणाचा 

पिात्ताप वारू् लागला आहण 

िळिळू िी सद्विटनी म्िािारी 

बनली. इिकी, की त्या म्िािाऱ्याला 

वारू् लागले की िीच िी व्यक्ती आि े

का, आहण त्यांनी आपले िेवर्चे 

ददवस एकमेकांच्या सिवासाि-

आनंदाि घालहवले. त्यांनी कसलीिी 

काळजी ककवा इच्छा केली नािी 

आहण त्या म्िािाऱ्याला त्या जीभ 

कापलेल्या हचमणीपासून हमळालेली 

धनसंपत्ती त्याने अहििय 

काळजीपूवटक खचट केली. 

 

  



कोळ्याचा पोरगा उराहिमा िारोची गोष्ट 

 

फार फार विाांपूवी जपानच्या दकनाऱ्यावरील रँ्गोच्या प्रांिाि हमझु-नो-य े

च्या छोट्यािा मच्छीमारांच्या खेड्याि एक िरूण कोळी रािि िोिा. त्याचे नाव 

िोिे उराहिमा िारो. त्याच्या पूवी त्याचे वहडल कोळी िोिे, आहण त्यांचे कौिल्य 

त्याच्या मुलाि दपुर्ीने उिरले िोिे कारण उराहिमा त्या ग्रामीण भागाि सवाटि 

कुिल कोळी िोिा. त्याचे साथीदार एका आठवड्याि पकडू िकणार नािीि 

त्यापेिा अहधक बोहनिो आहण िाई सारखे सागरी आहण गोड्या पाण्यािले मोठे 

मासे िो एका ददवसाि पकडायचा पण कोळ्यांच्या त्या छोट्यािा खेड्याि, चलाख 

सागरी कोळ्यांबरोबरच िो दयाळू अंिाःकरणाचा म्िणून अहधक प्रहसद्ध िोिा. 



त्याच्या संपूणट आयुष्याि त्याने कुणालािी दखुावले नव्ििे, ना लिानांना ना 

मोठ्यांना. जेव्िा िो मुलगा िोिा िेव्िा त्याचे सोबिी त्याला नेिमी िसायचे, कारण 

िो प्राण्यांची कू्रर थट्टा करण्याि त्यांच्याि सिभागी िोि नसे. पण िो नेिमी त्यांना 

ह्ा हनदटयी खेळापासून दरू ठेवण्याचा प्रयत्न करीि असे. 

जेव्िा उन्िाळ्याच्या एका अंधूक हिन्िीसांजेच्या वेळी ददवसा अखेरीचे 

मासेमारीचे काम आर्ोपून िो येि िोिा िेव्िा त्याला अचानक मुलांचा कंपू ददसला. 

िे सवटजण ककचाळि िोिे आहण उंच आवाजाि बोलि िोिे आहण किाहवियी िरी 

त्यांच्या मनाि खळबळ माजली िोिी. िी काय भानगड आि ेि ेपािण्यासाठी िो 

िेथे गेल्यावर त्याला ददसले की िे एका कासवाला छळि आििे. पहिला एक मुलगा 

त्याला ह्ा बाजूने ओढि िोिा, नंिर दसुरा मुलगा त्या बाजूने ओढि िोिा. हिसरा 

मुलगा त्याचवेळी त्याला काठीने मारीि िोिा आहण चवथा मुलगा त्याच्या 

कवचाला दगडाने ठेचि िोिा.  

आिा उराहिमाला त्या गरीब हबचाऱ्या कासवाबद्दल खूप वाईर् वार्ले आहण 

त्याने त्याला वाचहवण्याचे ठरहवले. िो मुलांना म्िणाला,  

“ि ेपिा मुलांनो, िुम्िी त्या गरीब हबचाऱ्या कासवाला इिकी वाईर् वागणूक 

दिे आिाि की अिाने िो लवकरच मरेल!” 

प्राण्यांच्या बाबिीि कू्रर िोऊन त्यांना छळण्याि आनंद मानणाऱ्या वयािल्या 

त्या मुलांनी उराहिमाच्या कोमल नापसंिीच्या बोलण्याकडे लि ददले नािी. 

त्यािील एक मोठा मुलगा उत्तरलााः 

“िे जगो की मरो कुणाला त्याची दफकीर? ि ेमुलांनो चालू द्या िुम्िी!” 

आहण त्यांनी न थांबिा त्या कासवाला अहधकाहधक कू्ररपणे छळायला 

सुरुवाि केली. उराहिमा िणभर थांबला आहण त्या मुलांना कसे उत्तमररत्या 

िािाळायचे म्िणून दसुरा पयाटय िोधू लागला. जेणे करून कासवाला त्यांनी 



त्याच्याकडे सोडून द्यावे म्िणून त्याने त्यांचे मन वळहवण्याचा प्रयत्न केला, म्िणून 

त्यांच्याकडे पाहून गालाि िसि िो म्िणालााः 

“मला खात्री आि ेिुम्िी खूप चांगली दयाळू मुलं आिाि! आिा िुम्िी मला िे 

कासव दणेार नािीि का? मला िे फार आवडेल!” 

“नािी, आम्िी िे कासव िुला मुळीच दणेार नािी.” त्याचं्यापैकी एक मुलगा 

म्िणाला. “का द्यावे िे आम्िी? आम्िी िे आमच्यासाठी पकडले आि.े”  

“िुम्िी जे कािी म्िणिा िे खरे आि,े” उराहिमा म्िणाला. “पण िुम्िाला 

कािीिी न दिेा मी िे मागि नािी. त्या बदल्याि मी िुम्िाला कािी पैसे दिेो—

दसुऱ्या िब्दाि ओहजसान (काका) िुमच्याकडून िे हवकि घेिील. ि ेनको आि ेका 

िुम्िाला माझ्या मुलांनो?” प्रत्येक नाण्याच्या मध्यभागी—असलेल्या हछद्रािून 

धागाच्या िुकड्याने ओवलेले पैसे त्याने त्यांच्या पुढ्याि ठेवले. “बघा मुलांनो ह्ा 

पैिांनी िुम्िाला िवं िे कािीिी िुम्िी 

हवकि घेऊ िकिा. ह्ा गरीब हबचाऱ्या 

कासवाबरोबर िुम्िी जे कािी करू 

िकिा त्यापेिा अहधक कािीिरी ह्ा 

पैिांनी िुम्िी करू िकाल. बघा िुम्िी 

दकिी चांगली मुलं आिाि. माझं ऐकाल 

िुम्िी.” 

िी मुलं मुळीच वाईर् नव्ििी, िी 

फक्त खोडकर िोिी. आहण जेव्िा 

उराहिमा बोलला िेव्िा त्याच्या दयाळू 

हस्मि िास्यानेआहण मृद ू िब्दांनी िे 



आकर्षिले गेले आहण “त्यांच्या आनंदाि िे सिभागी झाले.”जसे िे जपानमध्ये 

म्िणिाि. िळूिळू िे त्याच्याकडे पोिोचले, त्या छोट्यािा र्ाळीच्या म्िोरक्याने िे 

कासव त्याच्या पुढ्याि धरून म्िर्लेाः 

“रठक आि,े ओहजसान, जर िुम्िी पैसे ददले िर आम्िी ि े कासव िुम्िाला 

दऊे!” आहण उराहिमाने कासव घेिले आहण त्या मुलांना पैसे ददले जे आरडाओरडा 

करीि झर्कन नािीसे झाले.  

मग उराहिमाने त्या कासवाच्या पाठीवर थोपर्ले आहण िो म्िणाला, “अरे, 

िू गरीब हबचाऱ्या जीवा! गरीब हबचाऱ्या जीवा! –बघ, बघ! आिा िू सुरहिि 

आिसे!” 

असं म्िणिाि थोपर्ण्याला िजार विाांचं आयुष्य लाभिं, पण कासवाला दिा 

िजार विे लाभेल. ह्ा जगाि िुला कुठल्यािी प्राण्यापेिा जास्ि आयुष्य आि,े 

आहण िुझ्या मौल्यवान जीवनाला त्या कू्रर मुलांकडून मध्येच िोडलं गेलं असिं अिा 

मोठ्या धोक्याि िू िोिास. सुदवैाने मी इकडून जाि िोिो आहण िुला वाचवलं 

आहण म्िणून अद्याप िुझं जीवन आि.े आिा मी िुला माघारी िुझ्या घरी, समुद्राि 

लगेच घेऊन जािो. आिा पुन्िा पकडला जाऊ नकोस, कारण मग नंिर पुढच्या वेळी 

िुला वाचवायला कुणीच नसेल. 

िो दयाळू अंिाःकरणाचा मच्छीमार चालिा चालिा बोलिच दकनाऱ्यावरील 

खडकांवर आला, नंिर त्याने कासवाला पाण्याि सोडले आहण िो प्राणी नजरेआड 

िोईपयांि पािि राहिला. आहण िो घराकडे जायला वळला कारण िो थकला िोिा 

आहण सूयटिी बुडून गेला िोिा.  

दसुऱ्या ददविी सकाळी उराहिमा नेिमीप्रमाणे आपल्या नावेि बािरे पडला. 

वािावरण खूपच छान िोिे. समुद्र आहण आकाि दोघेिी हनळे िोिे आहण हवरळ 



धुके असलेल्या उन्िाळ्याच्या रम्य सकाळी िांि िोिे. उराहिमा आपल्या नावेि 

बसला आहण स्वप्नाळूपणे पूवीसारखा दोर फेकून िो समुद्राि हनघाला. त्याने दसुऱ्या 

मासेमारी नावांना लवकरच मागे र्ाकले, इिक्या अंिरावर की त्या ददसेनािा 

झाल्या आहण त्याची नाव हनळ्या जलाियावरून सारखी पुढे पुढे जािच राहिली. 

िथाहप त्याला स्विाःलाच कळि नव्ििे की त्या सकाळी िो हवलिण आनंदाि िोिा, 

मानवी जीवनाच्या थोड्यािा कालावधी ऐवजी त्याने त्या कासवाला िजारो विाांचे 

आयुष्य प्रदान करण्याची इच्छा केली िोिी. 

त्याच्या ह्ा हवचार समाधीिून अचानक धक्का बसून िो जागा झाला. त्याच्या 

स्विाःच्या नावाच्या िाका त्याला ऐकू येि िोत्या.  

“उराहिमा,उराहिमा!” 

घंर्ानादासारखा स्पष्ट आहण ग्रीष्म ऋिूिील मंद मंद वायूसारखे त्याचे नाव 

समुद्रावर िरंगि िोिे. िो उभा राहिला आहण त्याने सवट ददिांकडे नजर दफरहवली. 

त्याला वार्ले की दसुरी नाव त्याला ओलांडून पुढे गेली असणार, त्याने त्याला िक्य 

िोईल िेवढ्या लांबवर पसरलेल्या पाण्यावर एकर्क नजरेने पाहिले, जवळ ककवा 

दरू त्याला कुठल्यािी नावेचा मागमूस ददसला नािी, म्िणजेच िो आवाज 

कोणत्यािी मनुष्य प्राण्याचा असू िकि नव्ििा. 

त्याला धक्काच बसला. इिक्या स्पष्टपणे त्याला कुणी िाक मारली असावी या 

आियाटने त्याने स्विाःभोविी दफरून सवट ददिांना पाहिले आहण त्याला ददसले की 

त्याला ठाऊक नसिाना िे कासव नावेच्या बाजूला आलेले िोिे. उराहिमाने 

हवस्मयाने पाहिले. आदल्या ददविी त्याने जयाला वाचहवले िेच िे कासव िोिे. 

“ठीक, श्रीयुि कासव मिाराज,” उराहिमा म्िणाला, “िो िूच िोिास का जयाने 

माझ्या नावाने आत्ताच िाक मारली?” 

कासवाने अनेकदा मान डोलावली आहण म्िणालााः 



“िोय, मीच िो. आपल्या उदात्त छायेखाली माझ्या जीवनाचं रिण झालं. (ओ 

कागे समा दे) मी छान असून िुमचा आभारी आि े आहण मी येथे आलो िे िुमचे 

आभार मानण्यासाठी आहण िुमच्या दयाळुपणाबद्दल मी दकिी कृिज्ञ आि े िे 

सांगण्यासाठी.” 

“खरोखर,” उराहिमा म्िणाला, “िी िुझी अिीव नम्रिा आि.े वर नावेि ये. 

मी िुला धुम्रपान दऊे करेन पण िू कासव असल्यामुळे हनाःसंिय िू धूम्रपान करीि 

नसावा.”आहण िो धीवर ह्ा हवनोदावर िसला. “िी- िी- िी- िी!” कासविी 

िसला. “साके (िांदळाची दारू)िचे माझे हप्रय रसपान आि,े पण मला िंबाखू 

आवडि नािी.” 

“खरंय,” उराहिमा म्िणाला. “मी खूप ददलगीर आि े की िुला दऊे 

करण्यासाठी माझ्या नावेि साके नािी, पण वर ये, उन्िाि िुझी पाठ वाळव—

कासवाला असं करणं नेिमीच आवडिं.” 

मग कासव नावेि चढलं. धीवराने त्याला मदि केली आहण एकमेकांच्या 

आवडी हनवडीच्या गप्पा-र्प्पा केल्यानंिर कासव म्िणालेाः 

“िू कधी सागर सम्रार् नागराज याचा ररन हगन राजवाडा पाहिला आिसे का 

उराहिमा?” 

महच्छमाराने मान िलवली आहण िो उत्तरला, “नािी, विाटनुविाांनंिर समुद्र 

माझं घर झालं आि े पण जरी मी सागराखाली असलेल्या नागराजाच्या 

पािाळलोकाहवियी अनेकदा ऐकलं आि ेिरी िो अद्भुि राजवाडा माझ्या दषृ्टीस 

कधी पडला नािी. जरी िो अहस्ित्वाि असलाच िरी िो खूप दरू असला पाहिजे!” 



“ि ेखरं आि ेका? िू त्या सागर सम्रार्ाचा राजवाडा कधीिी पाहिला नािीस? 

मग ह्ा संपूणट हवश्वािील अद्भुि व नयनरम्य स्थळ िुझ्या नजरेिून सुर्ले. िो खूप 

लांब समुद्राच्या िळािी आि,े पण मी िुला िेथे नेईन. आपण लवकरच िेथे पोिोचू. 

जर िुला त्या सागर सम्रार्ाचे साम्राजय बघायचे असेल िर मी िुझा मागटदिटक 

िोईन.” 

“मला हनहििच िेथे जायला आवडेल आहण मला िेथे नेण्याचा हवचार 

करणारा िू खूप दयाळू आिसे. पण िुला ि ेलिाि ठेवायला िवे की मी फक्त एक 

गरीब मत्यट मानव असून मला िुझ्यासारख्या समुद्रािील प्राण्यांइिके पोिण्याचे 

सामथ्यट नािी-” 

महच्छमाराने अजून कािी बोलण्याच्या आि कासवाने त्याला थांबवीि 

म्िर्ले, “काय? िुला स्विाःला पोिण्याची आवश्यकिा नािी. जर िू माझ्या पाठीवर 

स्वार झालास िर कुठल्यािी प्रकारचा त्रास िोऊ न दिेा मी िुला नेईन.” 

“पण,” उराहिमा म्िणाला, “िुझ्या ह्ा इवल्यािा पाठीवर स्वार िोणं मला 

कसं िक्य आि?े” 

“िुला िे कदाहचि िास्यास्पद वारे्ल, पण मी िुला खात्रीपूवटक सांगिो की मी 

िे करू िकिो, िू लगेच प्रयत्न करून बघ! आत्ताच माझ्या पाठीवर बस आहण बघ िू 

हवचार केल्याप्रमाणे अिक्य आि ेका?” 

कासवाने आपलं बोलणं संपवलं. उराहिमाने त्याच्या कवचाकडे बहघिले 

आहण काय आियट िो प्राणी अकस्माि इिका मोठा झाला की एखादा माणूस 

त्याच्या पाठीवर सिज बसू िकेल. 



“ि ेखरोखर हवलिण आिे!” उराहिमा म्िणाला, “मग श्रीयुि कासव मिािय, 

िुमच्या दयाळू परवानगीने िुमच्या पाठीवर बसिो. दोकोइिो!” (र्ीपाः “ठीक”. िा 

िब्द फक्त खालच्या दजाटच्या लोकांकडून वापरला जािो.) जिी त्याने वर उडी 

मारली िसा िो उद्गारला. 

जणूकािी िी हवहचत्र कृिी म्िणजे सवटसामान्य घर्ना आिे ह्ा भावनेने 

कासव आपला चेिरा अहवचल ठेवून म्िणाला, “आिा आपण आपल्या सवडीनुसार 

सावकाि हनघूया.” आहण ि ेिब्द उच्चारून त्यानेआपल्या पाठीवरील उराहिमासि 

समुद्राि उडी घेिली. पाण्यामधून खाली कासवाने झेप घेिली. बऱ्याच वेळापयांि ि े

दोघेिी हवहिप्त सोबिी पाण्यामधून प्रवास करीि िोिे. उराहिमा ना कदाहप 

थकला, ना त्याचे कपडे पाण्याने ओले झाले. िेवर्ी खूप दरू अंिरावर आल्यावर 

नंिर एक ददैदप्यमान द्वार, आहण त्या द्वाराच्या मागे हिहिजावर राजवाड्याची 

लांब छपरे दषृ्टोत्पत्तीस आली. 

“िोय.” उराहिमा उद्गारला. “एखाद्या भव्य राजवाड्याचे द्वार वार्ावे िसे ि े

ददसिे! कासव मिािय मला सांगाल का की कोणिं रठकाण आपण आिा पाहू 

िकणार आिोि?” 

“िे प्रचंड द्वार ररन हगन राजवाड्याचे आि,े द्वारामागे िुम्िी जे हविाल छप्पर 

बघिा आिाि िे त्या सागर सम्रार्ाच्या राजवाड्याचे आि.े” 

“मग अखेरीस आपण सागर सम्रार्ाच्या प्रदिेाि आहण राजवाड्याच्या 

पररसराि आलो.” उराहिमा म्िणाला. 



“िोय, खरोखर” कासवाने उत्तर ददले. “आहण िुम्िाला वार्ि नािी का आपण 

दकिी जलद आलो िे?” आहण ि े बोलि असिानाच कासव द्वाराच्या बाजूला 

पोिोचले. “आलो आपण एकदाचे येथे, िुम्िाला कृपया येथूनच चालावे लागेल.” 

कासव पुढे गेले आहण द्वारपालािी बोलू लागले. िे म्िणाले, “जपान दिेािील 

ि ेउरोहिमा िारो आििे. त्यांना मी सन्मानाने हनमंहत्रि करून पाहुणा म्िणून या 

राजयाि आणले आि.े कृपया त्यांना मागट दाखवा.” 

नंिर द्वारपालाने, जो मासा िोिा, िात्काळ त्यांच्या समोरील द्वारािून पुढे 

िोऊन त्यांना मागट दाखहवला. सागर सम्रार् नागराजाचे िांबडा बांगडा, फ्लंडर, 

लेफ, करल आहण सवट नोकर चाकरांचे प्रमुख ह्ांनी मोठ्या आदराने वाकून 

पाहुण्याचे स्वागि केले. 

 “उराहिमा (समा) मिािय, सागर राजवाड्याि सागर सम्रार् नागराजाच्या 

दरबारी िुमचे स्वागि असो. इिक्या दरूवरच्या देिािून आल्याबद्दल िुमचे हत्रवार 

स्वागि. आहण िुम्िी कासव मिािय, उराहिमांना येथपयांि आणण्याि इिका सवट 

त्रास घेिल्याबद्दल आम्िी िुमचे खूप खूप आभारी आिोि.” नंिर उराहिमाकडे 

वळून िे म्िणाले, “कृपया यावे असे मागे मागे.” आहण येथून मािांचा सबंध समूि 

त्याचा मागटदिटक बनला. 

 उराहिमाला, एका गरीब महच्छमाऱ्याला राजवाड्याि कसे वागावे ि े

कळेना, पण जरी त्याच्यासाठी ि े सगळे अपररहचि िोिे िरी िो लाजला नािी 

ककवा संभ्रमाििी पडला नािी, िो अत्यंि िांिपणे त्याच्या दयाळू मागटदिटकामागून 

चालि िोिा जो त्याला राजवाड्याच्या आिील भागाि नेि िोिा. जेव्िा िो 

प्रवेिद्वाराजवळ पोिोचला िेव्िा िी सुंदर राजकुमारी हिच्या दास्यांबरोबर त्याचे 

स्वागि करण्यासाठी बािरे आली. इिर कुठल्यािी मानवी प्राण्यापेिा िी सुंदर 



िोिी. हिने लाल आहण दफकर् हिरव्या रंगाची वस्त्रे पररधान केलेली िोिी जिी 

कािी िी लार्ांखाली झुळझुळि िोिी, आहण हिच्या झग्याच्या चुण्यांमधून सोनेरी 

धागे लखलखि िोिे. ििकांपूवीच्या राजकन्येच्या वेिभूिेच्या पद्धिीप्रमाणे हिचे 

काळे भोर केस हिच्या खांद्यावर रूळि िोिे, आहण जेव्िा िी संभािण करायची 

िेव्िा हिच्या कंठध्वनीचा हननाद पाण्यावरून येणाऱ्या संगीिासारखा यायचा. 

हिच्याकडे पाहिल्याबरोबर हवस्मयाि िो इिका िरवून गेला की िो बोलूच िकि 

नव्ििा. नंिर त्याला आठवले की त्याला आदराने वाकायला िवे, पण अहभवादन 

करण्यासाठी िो खाली वाकणार िेवढ्याि राजकन्येने त्याचा िाि आपल्या िािाि 

घेिला आहण त्याला एका सुंदरददवाणखान्याि नेले आहण सवोच्च सन्मानाच्या 

आसनावर बसण्यासाठी पाचारण केले. 

 “उराहिमा िारो, माझ्या वहडलांच्या राजयाि िुझे स्वागि करिाना मला 

परम-आनंद िोि आि.े” राजकन्या म्िणाली. “काल िुम्िी एका कासवाची सुर्का 

केली आहण माझा प्राण वाचहवल्याबद्दल आभार मानण्यासाठी मी िुम्िाला येथे 

बोलहवले, कारण िे कासव मीच िोिे. िुम्िाला आवडेल िर िुम्िी ह्ा अिय 

यौवनाच्या दिेाि राहू िकिा, जेथे ग्रीष्म कधीिी संपि नािी, दाुःखाचे कदाहप 

आगमन िोि नािी. आहण जर िुमची इच्छा असेल िर मी िुमची पत्नी बनेन आहण 

मग ह्ापुढे आपण हनरंिर एकमेकांच्या सिवासाि राहू!” 

 हिचे ि े मधुर िब्द ऐकल्यावर त्याने हिच्या चेिऱ्याकडे अहनहमि नेत्रांनी 

बहघिले. त्याचे अंिाःकरण हवस्मय आहण आनंदाने भरून आले. आहण ि ेसारे स्वप्न 

िर नािी ना ह्ा आियाटने िो उत्तरला, 

 “िुमच्या या दयाळू वचनांबद्दल सिस्त्र धन्यवाद, जयाबद्दल मी सदोददि ऐकले 

आि ेपण पाहिले कदाहप नव्ििे अिा िुमच्या सुंदर दिेाि मला रिायला ददलेली 



अनुज्ञा मानण्यापहलकडे मला सारं िुच्छ वार्िे. िब्दांच्या पहलकडे, ि े सुंदर 

अहििय अद्भूि रठकाण मी कधीिी पाहिले नािी.” 

 जेव्िा िो बोलि िोिा िेव्िा मािांची रांग प्रगर् झाली. सवाांनी समारंभाचे 

पोिाख आहण पदवी हचन्ि े असलेली वस्त्रे पररधान केलेली िोिी. एकापाठोपाठ 

िांिपणे ददमाखदार पावले र्ाकीि त्यांनी ददवाणखान्याि प्रवेि केला. 

त्यांच्याजवळ स्वाददष्ट मािांच्या पदाथाांचे आहण िेवाळ्यांची िबके िोिी आहण िी 

सारी वधुवरांच्या समोर मांडण्याि आली. अिी अद्भूि मेजवानी स्वप्नाििी कुणी 

पाहिली नसेल. लग्नाचा सोिळा नेत्रददपक व अद्भूि िोिा आहण त्या राजाच्या 

राजयाि मोठा आनंदोत्सव झाला. जेव्िा िे युगुल लग्न-बंधनाि बांधले गेले िेव्िा 

त्यांना एकमेकांना हववािाप्रीत्यथट प्रेमाची भेर् म्िणून मद्याचे प्याले ददले गेले. िीन 

वेळा िीन प्रकारचे संगीि वाजहवले गेले, गीिे गायली गेली, चंदरेी खवले आहण 

सोनेरी िेपर्ी असलेल्या मािांनी लार्ांमधून खाली उिरून नृत्य केले. उराहिमाने 

अगदी मनसोक्तपणे आनंद लुर्ला. त्याच्या सबंध आयुष्याि अिा हवस्मयपूणट 

मेजवानी पुढे िो कधीिी बसला नव्ििा. 

 जेव्िा मेजवानी संपली िेव्िा राजकन्येने नवरदवेाला राजवाड्याि दफरून 

येण्यासाठी हवनंिी केली. नंिर िो आनंदी धीवर त्याच्या वधूच्या, सागरसम्रार्ाच्या 

कन्येच्या मागे गेला आहण त्याला भुरळ पाडणाऱ्या राजयािील अद्भूिरम्य गोष्टी 

दाखहवण्याि आल्या, जेथे यौवन आहण आनंद िािाि िाि घालून वास्िव्य करीि 

िोिे. जयारठकाणी काळ आहण वाधटक्य स्पिट करू िकि नव्ििे. िो राजवाडा 

मोत्या-पोवळ्यांनी अलंकृि केलेला िोिा, आहण त्या स्थळाचे सौंदयट आहण चमत्कार 

इिके उत्कृष्ट िोिे की त्याचे वणटन करायला हजव्िा अपुरी पडावी.  

 पण उराहिमाला सवाटि अहधक हवस्मयकारक वार्ले िे राजवाड्याभोविी 

असलेले उद्यान. येथे त्याला चार हभन्न ऋिूंचे सृहष्टसौंदयट एकाच वेळी बघायला 



हमळाले. ग्रीष्म आहण िमेंि, वसंि आहण िरद ह्ा ऋिूंची रमणीयिा िी सारी दशृ्ये 

एकाच वेळी त्या हवस्मयचदकि झालेल्या पाहुण्याला बघायला हमळाली.  

 पहिल्यांदा त्याने पूवेला पाहिले, ककां धू (plum)आहण चेरीची वृिे पूणट 

बिराि िोिी. बुलबुल गुलाबी झाडांमध्ये गाि िोिे आहण फुलपाखरू ह्ा 

फुलावरून त्या फुलावर भुर भुर उडि िोिे.  

 दहिणेकडे पाहिल्यास वृिे ग्रीष्माच्या पूणटिेने हिरवीगार िोिी. ददवादकडे 

आहण रािदकड्यांची दकरट दकरट मोठ्याने ऐकू येि िोिी.  

 पहिमेला पाहिल्यास िरदािील मॅपलवृि आकािािील सूयाटस्िासारखे 

िळपि िोिे आहण झेंडूची फुलझाडे पररपक्व झालेली िोिी.  

 उत्तरेला उराहिमाला पररविटन ददसायला लागले. कारण हिम िुिारांनी 

जमीन चंदरेीिुभ्र ददसि िोिी आहण वृि वेणू बफाटच्छाददि झाली िोिी आहण 

जलािये बफाटने गच्च भरली िोिी. 

 प्रत्येक ददविी उराहिमासाठी एक नवा चमत्कार, नवा आनंद िेथे िोिा. 

त्याचे ि े सौख्य इिके मोठे िोिे की िो सारे कािी हवसरला. अगदी आपलं घर, 

मािा-हपिा आहण त्याचा दिे सुद्धा. आपण मागे काय सोडून आलो ह्ाचा हवचारिी 

न येिा िीन ददवस हनघून गेले. नंिर त्याचे मन िाळ्यावर आले आहण त्याला 

आठवले की आपण कोण आिोि आहण आपण ह्ा अद्भूि जगािले नािी ककवा 

सागरसम्रार्ाच्या राजवाड्याचेिी नािी. िो स्विाःिीच म्िणाला, 

 “अरेरे! मला येथे थांबायला नको, कारण माझे मािा हपिा घरी आििे. 

एवढ्या काळाि काय घडले असेल त्यांच्याबाबिीि? नेिमीप्रमाणे मी परि न 

आल्यामुळे ह्ा ददवसाि िे खूप सचिा करीि असिील. आिा एकिी ददवस येथे न 



राििा मला लगेच परि जायला िवे.” आहण मोठ्या घाईघाईने त्याने परिीच्या 

प्रवासाची ियारी सुरू केली. 

 नंिर िो त्याच्या सुंदर पत्नीकडे, राजकन्येकडे गेला. खाली वाकून नमस्कार 

करीि िो म्िणाला, “खरोखर खूप काळापयांि िुमच्यासोबि मी आनंदाि िोिो, 

ओिोहिमे सामा (ि े हिचं नाव िोिं) आहण दकिी दयाळू अंिाःकरणाने िुम्िी 

माझ्यािी वागलाि, ि ेकुठलेिी िब्द सांगू िकणार नािीि. पण आिा मला िुमचा 

हनरोप घ्यायला िवा. मला माझ्या वृद्ध मािा-हपत्यांकडे जायलाच िवे.” 

 मग ओिोहिमे सामा रडायला लागली आहण िी हखन्न अंिाःकरणाने आहण मृद ू

स्वराि म्िणाली, “आपण येथे कुिल नािी का? उराहिमा, की िुम्िी मला इिक्या 

लवकर सोडून जाि आिाि? कसली घाई आि?े अजून एक ददवस माझ्यासोबि 

थांबा!” 

 पण उराहिमाला आपल्या वृद्ध मािा-हपत्यांची आठवण आली िोिी आहण 

जपानमध्ये मािा-हपत्याच्या किटव्यापेिा कुठलीिी गोष्ट मित्त्वाची नसिे, सुखापेिा 

ककवा प्रेमापेिािी, म्िणून िो आपल्या दढृहनियापासून ढळला नािी, पण उत्तरला, 

 “खरंच, मला जायलाच िवं. असा हवचार करू नका की मी िुम्िाला सोडून 

जाि आि.े ि ेिसं नािी. मला जाऊन माझ्या आईवहडलांना भेर्ायलाच िवं. मला 

फक्त एक ददवस जाऊ द ेआहण मी परि येईन.” 

 “मग,”राजकन्या दाुःखाने म्िणाली, “आिा कािी करिा येणे िक्य नािी. मी 

िुम्िाला माझ्याकडे एकिी ददवस ठेवण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी िुमच्या 

आईवहडलांकडे आजच पाठहविे, माझ्या प्रेमाचे प्रहिक म्िणून मी िुम्िाला ि े दिेे 



आि—ेकृपया िुम्िी िे घेऊन जा,” आहण हिने एक लकाकणारी लाल रेिमी गोंडे 

असलेल्या दोरखंडानी बांधलेली सुंदर पेर्ी आणली. 

 उराहिमाला आधीच त्या राजकन्येपासून इिके कािी हमळालेले िोिे की 

त्याला भेर्वस्िू स्वीकारिाना अपराध्यासारखे वार्ि िोिे, िो म्िणाला, “आपले 

आत्तापयांि माझ्यावर खूप उपकार झालेले आििे म्िणून िुमच्याकडून िी भेर्वस्िू 

स्वीकारणं योग्य वार्ि नािी, िरीपण िुमची इच्छाच आि ेिर घेिो,” आहण िो पुढे 

म्िणाला, 

 “सांगा मला ह्ा सुंदर पेर्ीि काय आि ेिे?” 

 “िी,” राजकन्या उत्तरली. “िी िामािे-बॅको (हिऱ्याच्या पंजाची पेर्ी) आि े

आहण ह्ाि कािीिरी खूप मौल्यवान आि.े िुम्िी िी पेर्ी उघडिा कामा नये, 

कािीिी झालं िरी! जर िुम्िी िी उघडली िर भयंकर घडेल िुमच्यासाठी! आिा 

मला वचन द्या की िुम्िी िी पेर्ी कदाहप उघडणार नािी!” आहण उराहिमाने वचन 

ददले की िी पेर्ी िो कदाहप उघडणार नािी—कािीिी झाले िरीिी. 

 नंिर ओिोहिमे सामाचा हनरोप घेऊन िो समुद्र दकनाऱ्याकडे खाली गेला, 

राजकन्या आहण हिच्या नेकर चाकरांचा लवाजमा त्याच्या मागोमाग गेला आहण 

िेथे त्याला एक प्रचंड कासव त्याची वार् बघि असलेले ददसले. 

 िो पर्कन त्या प्राण्यावर स्वार झाला आहण त्याने त्याला चमकणाऱ्या 

समुद्रावरून पूवेि नेले. त्याने मागे वळून पाहिले आहण ओिोहिमे सामाला िी 

कायमची नािीिी िोईपयांि िाि केला, आहण त्या सागर सम्रार्ाच्या अद्भूि 

राजवाड्याची भूमी दरू दरू अंिरावर नािीिी झाली. मग आपल्या दिेाकडे मोठ्या 

उत्सािाने त्याने नजर वळहवली, त्याने त्याच्यापुढे हिहिजावर उगवत्या हनळ्या 

रे्कड्या बहघिल्या. िेवर्ी त्या कासवाने त्याला एका उपसागराि नेले, िो जेथून 



आला िोिा िो दकनारा त्याला चांगलाच ठाऊक िोिा. िो दकनाऱ्यावर उिरला 

आहण त्याने त्या कासवाला सागर सम्रार्ाच्या साम्राजयाि परि जािाना पाहिले. 

 पण उराहिमा िेथे उभा राहिला आहण पाििो िो एका हवहचत्र भीिीने का 

त्रस्ि झाला? त्याच्या जवळून जाणाऱ्या लोकांकडे त्याची नजर का हखळली, आहण 

िे त्याच्याकडे वळून का बघि िोिे? दकनारा िोच, रे्कड्यािी त्याच पण त्याच्या 

बाजूने जाणाऱ्या लोकांचे चेिरे त्याला जरी चांगले पररहचि िोिे िरी पूवीपेिा िे 

वेगळेच ददसि िोिे. ह्ाचा अथट काय म्िणून आियटचदकि िोि िो चर्कन आपल्या 

जुन्या घराकडे चालू लागला. जरी िे वेगळे ददसि िोिे, पण िे त्याच रठकाणी उभे 

िोिे. त्याने िाक मारली, “बाबा, मी आत्ताच परिलोय!” आहण िो आि प्रवेि 

करणार िोच त्याने पाहिले की एक अनोळखी माणूस बािरे पडि आि.े 

 “कदाहचि मी बािरे गेलो असिाना माझे आईवहडल दसुरीकडे रिायला गेले 

असणार.” असा िो कोळी हवचार करीि िोिा. त्याला कािीसे हवहचत्र सचिाक्रांि 

झाल्यासारखे वार्ि िोिे, पण का ि ेिो सांगू िकि नव्ििा.  

 “माफ करा,”त्याच्याकडे र्क लावून बघि असणाऱ्या माणसाला िो म्िणाला, 

“पण अजूनिी कािी ददवसांपूवी मी ह्ा घराि रािि िोिो. माझं नाव उराहिमा 

िारो. मी माझ्या आईवहडलांना येथे सोडून गेलो िोिो, कोठे गेले िे?” 

 त्या माणसाचा चेिरा गोंधळलेला ददसू लागला. िो अजूनिी एकर्क 

उराहिमाच्या चेिऱ्याकडे बघि िोिा, िो म्िणाला, “काय? िू उराहिमा िारो 

आिसे?” 

 “िोय,” िो कोळी म्िणाला, “मी उराहिमा िारो!” 



 “िा, िा!” िो माणूस िसला, “िू अिी थट्टा करायला नको. िे खरं आि ेकी 

उराहिमा िारो नावाचा माणूस िीनिे विाांपूवी िोऊन गेला जो ह्ा खेड्याि रिाि 

िोिा. पण िी गोष्ट िीनिे विाांपूवीची जुनी आि.े िो आिा हजवंि असण्याची 

िक्यिाच नािी!” 

 जेव्िा उराहिमाने ि ेहवहचत्र िब्द ऐकले िेव्िा िो घाबरला आहण म्िणाला, 

“कृपा करा, कृपा करा, माझी अिी थट्टा करू नका; मी खूप गोंधळून गेलो आि.े मी 

खरोखर उराहिमा िारो आि,े आहण मी हनहििच िीनिे विे जगलो नािी. चार 

ककवा पाच ददवसांपूवी मी ह्ाच जागेवर रािि िोिो. सांगा मला, मला ि े सारं 

अहधक चेष्टहेवना कळायला िवं.” 

 पण त्या माणसाचा चेिरा अहधकाहधक गंभीर िोि गेला, आहण िो उत्तरला, 

“िू उराहिमा असिील ककवा नसिीलिी, मला ठाऊक नािी. पण उराहिमा िारो 

नावाच्या माणसाबद्दल मी ऐकले आि ेजो िीनिे विाांपूवी हजवंि िोिा. कदाहचि िू 

त्याचा आत्मा असणार आहण िुझ्या जुन्या घराला पुनभेर् द्यायला आला असणार?” 

 “का माझी हखल्ली उडहविा िुम्िी?” उराहिमा म्िणला. “मी आत्मा नािी! 

मी हजवंि माणूस आि.े िू माझे पाय बहघिले नािीस काय?” आहण त्या माणसाला 

दाखहवण्यासाठी त्याने ‘दाण दाण’ जहमनीवर पाय आपर्ले, आधी पहिला नंिर 

दसुरा. (जपानी भुिांना पाय नसिाि.) 

 “पण उराहिमा िारो िीनिे विाांपूवी िोऊन गेला. ि ेसारं मला ठाऊक आि,े 

कारण िे खेड्याच्या बखरीि हलहिलेलं आि.े” त्या माणसाने िट्ट सोडला नािी, िो 

त्या कोळ्याच्या बोलण्यावर हवश्वास ठेवू िकि नव्ििा. 



 उराहिमा गोंधळ आहण सचिेि 

िरवून गेला. िो उभा राहून 

त्याच्याभोविी बघू लागला, भयंकर 

गोंधळलेला, आहण खरोखर, िो 

जाण्यापूवी त्याच्या लिाि असलेल्या 

साऱ्या गोष्टी वेगळ्या स्वरूपाि ददसि 

िोत्या, आहण त्याला भयानक जाणीव 

झाली िी िी की िो माणूस जे कािी 

बोलि िोिा िे कदाहचि खरे आि.े 

त्याला वार्लं की आपण कािीिरी 

हवलिण स्वप्नच बघि आिोि. 

समुद्राच्या पहलकडे सागर सम्रार्ाच्या 

राजवाड्याि आपण जे ददवस 

घालहवले िे सारे ददवसच नव्ि ेिर, िी िेकडो विे िोिी, आहण त्या कालावधीि 

त्याचे आईवहडल कालवि झाले िोिे. जया खेड्याला िो नेिमी ओळखि िोिा िे 

आहण िेथील लोक ह्ांनी त्याची कथा हलहून ठेवली िोिी. आिा येथे फार काळ 

रािण्याि अथट नािी. त्याला समुद्रापहलकडे त्याच्या सुंदर पत्नीकडे जायलाच िवे 

िोिे. 

 राजकन्येने ददलेल्या पेर्ीला िािाि धरून िो समुद्रदकनाऱ्याकडे चालू 

लागला. पण कोणिा रस्िा िोिा? 

 िो एकर्ा िोधू िकि नव्ििा. अचानक त्याला त्या पेर्ीची आठवण झाली—

िामािे-बॅको. 

 “राजकन्येने िी पेर्ी दिेाना मला सांहगिले िोिे की िी सुंदर पेर्ी िू कदाहप 

उघडू नकोस-हिच्याि मौल्यवान वस्िू ठेवलेल्या आििे. पण आिा मला घर नािी, 



येथे मला जे कािी हप्रय िोिे िे सारे मी गमावले, आहण माझं हृदय दाुःखाने 

कमकुवि झाले आि.े अिा वेळी जर मी िी पेर्ी उघडली िर जयाने मला मदि 

िोईल असे कािीिरी मला सापडेल, कािीिरी जे मला समुद्रावरून माझ्या सुंदर 

राजकुमारीकडे घेऊन जायला मागट दाखवेल. आिा ह्ाहिवाय माझ्याकडे कािीिी 

पयाटय उरला नािी. िोय, िोय मी िी पेर्ी उघडीन आहण आि पािीन!” 

 आहण त्याच्या मनाने आज्ञाभंग करण्याच्या कृिीला अनुमिी ददली, िरी त्याने 

स्विाःच्या मनाची समजूि काढण्याचा प्रयत्न केला आहण त्याला वार्ले वचनभंग 

करणे िचे योग्य आि.े 

 िळूिळू, खूप 

िळू त्याने त्या लाल 

रेिमी दोरखंडाची 

गाठ सोडली, 

िळुवारपणे आहण 

नवलाईने त्याने त्या 

मौल्यवान पेर्ीचे 

झाकण उघडले. आहण 

काय ददसले त्याला 

आि? काय चमत्कार 

फक्त एक छोर्ासा 

सुंदर जांभळा ढग त्या 

पेर्ीिून िीन धुसर 

पुंजक्यांनी बािेर 

पडला. हनहमिाधाटि 

त्याने त्याचा चेिरा 



व्यापला आहण त्याच्यावरून झुळझुळला जणूकािी िो जायला नाखूि िोिा, आहण 

मग िो फेसासारखा समुद्रावरून िरंगि हनघून गेला. 

 उराहिमा जो अजूनिी त्या िणापयांि चोहविीिील देखणा िरणा बांड पुरूि 

िोिा, अकस्माि खूप, खूप म्िािारा झाला. वयोमानानुसार त्याची पाठ वाकली, 

आहण केस बफाटसारखे पांढरेिुभ्र झाले, त्याच्या चेिऱ्यावर सुरकुत्या पडल्या आहण 

िो त्या समुद्रदकनाऱ्यावर पडला आहण मरण पावला. 

 हबचारा उराहिमा! आज्ञाभंग केल्यामुळे समुद्राच्या पहलकडे असलेला सागर 

सम्रार्ाच्या साम्राजयाकडे ककवा त्या सुंदर राजकन्येकडे कधीच परि जाऊ िकला 

नािी. 

 लिान मुलांनो, िुमच्या पेिा सूज्ञ, ििाण्या असलेल्यांचा कदाहप आज्ञाभंग 

करू नका, कारण आज्ञाभंगामुळे ददुटिा आहण दाुःखमय जीवनाला आरंभ िोिो. 

 

 

 

 

  



ििेकरी आहण ऊदमाजंर 

 

फार फार विाांपूवी एक िेिकरी आहण त्याची बायको ििरापासून दरू 

पवटिांमध्ये आपले घर बनवून रिाि िोिे. त्यांचा फक्त एक दषु्ट आहण हवद्विेी 

िेजारी िोिा िो म्िणजे ऊदमांजर. दररोज रात्री िो ऊदमांजर बािरे यायचा आहण 

िेिाि सैरावैरा धावून, त्या िेिकऱ्याने खूप वेळ खचट करून काळजीपूवटक मिागि 

करून हपकहवलेला भाजीपाला आहण भाि ह्ाची नासाडी करायचा. िेवर्ी 

आपल्या खट्याळपणाि िो इिका कू्रर झाला आहण िेिामध्ये सवटत्र इिके नुकसान 

करू लागला की िो चांगल्या स्वभावाचा िेिकरी फार काळ सिन करू िकला 

नािी, आहण त्याने ि े थांबहवण्याचे ठरहवले. म्िणून त्याने त्या ऊदमांजराला 

पकडायच्या आिेने 

रात्रंददवस एक दडुंका 

घेऊन त्यावर िल्ला 

करायचे ठरहवले पण 

सवट व्यथट गेले. नंिर 

त्याने त्या दषु्ट 

प्राण्यासाठी सापळा 

लावला. 

 िेिकऱ्याच्या 

दाुःखाला आहण 

सिनिीलिेला फळ 

हमळाले कारण एका 

छानिा ददविी िो 

फेरी मारि असिाना 



िो ऊदमांजर जया ििेुने त्याने बीळ खोदलेले िोिे त्या बीळाि अडकलेला ददसला. 

िेिकऱ्याला आपला ित्रू पकडला गेल्याचे पाहून खूप आनंद झाला, आहण त्याने 

त्याला दोरखंडाने बांधून सुरहििपणे आपल्या घरी नेले. जेव्िा िो घरी पोिोचला 

िेव्िा िो िेिकरी आपल्या बायकोला म्िणाला; 

“अखेरीस त्या वाईर् ऊदमांजराला मी पकडले. मी जया वेळेला कामासाठी 

बािरे गेलेलो असेन िेव्िा त्याच्यावर नजर ठेव आहण त्याला पळून जाऊ दऊे 

नकोस, कारण आज रात्री मला त्याचा रस्सा बनवायचा आि.े” 

 असे म्िणि त्याने ऊदमांजराला कोठीच्या छपराच्या खांबाला र्ांगून ददले 

आहण िो िेिाि त्याच्या कामासाठी हनघून गेला. ऊदमांजर मोठ्या संकर्ाि 

सापडला िोिा, कारण रात्री आपला रस्सा बनहवला जाणार िी कल्पनाच त्याला 

आवडली नव्ििी. िो हवचार करू लागला, खूप वेळ हवचार करू लागला आहण 

अिी योजना करण्याचा प्रयत्न करू लागला जेणेकरून त्याची सुर्का िोईल. अिा 

भांबावलेल्या अवस्थेि स्पष्टपणे हवचार करणे अवघड िोिे, कारण त्याला उलरे् 

र्ांगलेले िोिे. त्याच्या अगदी जवळ कोठीच्या प्रवेिद्वाराकडून बािरे हिरवी िेिे 

आहण स्वच्छ ऊन पडलेले ददसि िोिे आहण िेथे ऊभे राहून म्िािाऱ्या िेिकऱ्याची 

बायको सािू कुर्ि िोिी. िी म्िािारी खूप थकलेली ददसि िोिी. हिचा चेिरा 

अनेक सुरकुत्यांच्या थरांनी भरला िोिा, आहण िो िपदकरी चामड्यासारखा ददसि 

िोिा. प्रत्येक वेळी हिच्या चेिऱ्यावरून ओघळणाऱ्या घमाला िी पुसि िोिी. “हप्रय 

बाईसािबे” िो कावेबाज ऊदमांजर म्िणाला, “ह्ा म्िािारपणाि िुम्िी ि े कठीण 

काम करिाना खूप थकला असाल, िुमच्यासाठी मला िे करू दणेार नािी का? 

कारण माझे बाहू फार मजबूि आििे, िुम्िाला थोडा वेळ आराम हमळेल!” 



 “िुझ्या दयाळुपणाबद्दल मी िुझी आभारी आि,े” िी म्िािारी म्िणाली. “पण 

माझ्यासाठी िुला मी ि ेकाम करू दणेार नािी. मी िुला मोकळं सोडू िकि नािी 

कारण मी िसं केल्यास िू पळून जािील, आहण माझा नवरा घरी आल्याबरोबर िू 

पळून गेल्याचे पाहून माझ्यावर 

रागवेल.” 

 आिा ऊदमांजर िा अहििय 

धूिट प्राण्यांमधला एक असिो, िो 

मृद ूआहण दाुःखी आवाजाि म्िणाला, 

“िू अहििय हनदटयी आिसे, िू मला 

सोडायला िवे कारण मी िुला वचन 

दिेो की मी पळून जायचा प्रयत्न 

करणार नािी. िू जर िुझ्या 

नवऱ्याला घाबरि असिील िर सािू 

कुर्ण्याचे संपल्यावर, िुझा नवरा 

परिण्याच्या आि मी स्विाःला 

िुझ्याकडून बांधून घेईन. अिा बांधलेल्या अवस्थेि मी खूप थकलो आहण उबगलो 

आि.े जर िू मला थोड्या हमहनर्ांसाठी खाली येऊ ददले िर मी खरोखर िुझा 

आभारी रािीन!” 

 िी म्िािारी खूप चांगली आहण साध्या स्वभावाची िोिी आहण 

कोणाहवियीसुद्धा वाईर् हवचार करणारी नव्ििी. पळून जाण्यासाठीच फक्त िो त्या 

म्िािारीला फसहवि िोिा ह्ाचा हिने यसत्कहचििी हवचार केला नव्ििा. हिने त्या 

प्राण्याकडे वळून पाहिले िेव्िा हिलासुद्धा खूप वाईर् वार्ले. पाय छिाला बांधून 

त्याला उलरे् र्ांगलेले िोिे, िो खूपच वाईर् अवस्थेि िोिा, त्याचे पाय इिके 

करकचनू बांधलेले िोिे की दोरीच्या गाठींनी त्याची कािडी कापली गेली िोिी. िी 



अंिाःकरणाने खूप दयाळू असल्यामुळे आहण त्या प्राण्याने ददलेल्या पळून न 

जाण्याच्या वचनावर हिने हवश्वास ठेवल्यामुळे हिने बांधलेली दोरी सोडली आहण 

त्याला खाली येऊ ददले. 

 नंिर त्या म्िािारीने त्याला लाकडी मुसळ ददले आहण त्याला सांहगिले की 

मी थोडावेळ हवश्रांिी घेईपयांि िू काम कर. त्याने मुसळ घेिले, पण त्याला 

सांहगिलेले काम करण्याऐवजी, त्या ऊदमांजराने त्या म्िािारीवर उसळी मारून 

मोठ्या लाकडाच्या िुकड्याने हिला ठोसा मारून खाली पाडले. नंिर त्याने हिला 

मारून र्ाकले आहण कापून र्ाकले आहण हिचा रस्सा बनहवला आहण त्या म्िािाऱ्या 

िेिकऱ्याची वार् पाहू लागला, त्या म्िािाऱ्याने ददवसभर िेिाि कष्टाचे काम केले 

आहण आिा िो नुकसानकारक ऊदमांजर त्याच्या िेिाची नासाडी करणार नािी 

ह्ा हवचाराने िो आनंददि झाला िोिा . 

 सूयाटस्िाच्या वेळी त्याने काम सोडले आहण िो घरी जायला वळला. िो खूप 

थकला िोिा, पण ऊदमांजराच्या गरम गरम रश्श्याच्या जेवणाबद्दलच्या हवचाराने 

परिीच्या वेळी त्याला उत्साि आला िोिा. त्या ऊदमांजराने त्याची सुर्का करून 

घेऊन त्या गरीब हबचाऱ्या म्िािारीवर सूड उगवला असेल ह्ाचा हवचार कधीच 

त्याच्या मनाला हिवला नािी. 

 त्याचवेळी ऊदमांजराने म्िािारीचे सोंग घेिले आहण जसे त्याने म्िािाऱ्याला 

जवळ येिाना पाहिले िसे िो त्या छोट्यािा घराच्या पडवीि म्िािाऱ्याच्या 

स्वागिासाठी बािरे येि म्िणाला, 

 “अखेरीस िुम्िी परि आलाि, मी त्या ऊदमांजराचे सूप बनवून िुमची 

बऱ्याच वेळापासून वार् बघि आि.े” 

 त्या म्िािाऱ्याने पर्ापर् आपले काड्यांचे सँडल काढले आहण जेवणाच्या 

छोट्यािा लाकडी िबकासमोर िो बसला. त्या हनष्पाप िेिकऱ्याला स्वप्नाििी 



वार्ि नव्ििे की िो त्याची बायको नािी जी त्याची रश्श्यासाठी वार् बघि िोिी. 

नंिर त्या ऊदमांजराने अकस्माि त्याचे रूप बदलले आहण िो परि आपल्या मूळ 

रूपाि आला, आहण ओरडला, 

  “अरे बायकोला खाणाऱ्या म्िािाऱ्या, जा, स्वयंपाकघरािली िाडं बघ!” 

 उपिासाने आहण मोठ्याने िसि िो घराच्या बािरे सर्कला आहण रे्कडीिील 

त्याच्या गुिकेडे परिला. म्िािारा एकर्ा मागे राहिला. त्याने काय ऐकले आहण 

काय पाहिले ह्ावर त्याचा हवश्वासच बसि नव्ििा. नंिर िो संपूणट सत्य 

कळल्यावर इिका घाबरला आहण भेदरला की िो िात्काळ बेिुद्ध पडला. थोड्या 

वेळाने िो भोविाली दफरून आला आहण त्याच्या डोळ्याि अश्रू आले. मोठ्या 

दाुःखाने आहण जोरजोराि िो रडू लागला. िो नैराश्याने आहण दाुःखाने इकडे हिकडे 

झोकांड्या दऊे लागला. वास्िवाि ि े दकिी भयंकर िोिे की त्याची एकहनष्ठ 

म्िािारी बायको मारली गेली िोिी आहण ऊदमांजराकडून िी हिजहवली गेली 

िोिी. त्याचवेळी जयाने त्याच्या िेिाची नासाडी केली िोिी त्या दषु्ट प्राण्यापासून 

त्याची सुर्का झाली िोिी ह्ाबद्दल िो स्विाःलाच धन्य समजि िोिा आहण िेिाि 

िांिपणे काम करीि िोिा त्यावेळी त्याच्या घरी काय चालले आि ेह्ाची त्याला 

कल्पनािी नव्ििी. अरे दवेा! दकिी भयानक हवचार, जो रस्सा िो हपण्याच्या बेिाि 

िोिा िो त्या प्राण्याने त्याच्या गरीब हबचाऱ्या बायकोला मारून बनहवलेला िोिा. 

“ओ हप्रये, ओ हप्रये, ओ हप्रये!” त्याने मोठ्याने आक्रोि केला. आिा त्याच पवटिामध्ये 

–फार दरू नव्ि ेएक दयाळू आहण चांगल्या स्वभावाचा म्िािारा ससा रािि िोिा. 

त्याने त्या म्िािाऱ्याचे आकं्रदन आहण हुंदके ऐकले आहण िात्काळ काय घडले ि े

बघण्यासाठी व आपण आपल्या िेजाऱ्याला कािी मदि करू िकिो का िे 

पािण्यासाठी िो आला. म्िािाऱ्याने जे घडले िे सवट कािी त्याला सांहगिले. जेव्िा 

त्या सिाने िी गोष्ट ऐकली िेव्िा त्याला त्या दषु्ट आहण लबाड ऊदमांजराचा खूप 

राग आला आहण त्याने त्याला सांहगिले की सवट गोष्टी त्याच्यावर सोपवून दे. आहण 



िो त्या म्िािाऱ्याच्या बायकोच्या मृत्यूचा सूड घेईल. िेवर्ी िेिकऱ्याला ददलासा 

हमळाला, त्या िेिकऱ्याने अश्रू पुसले आहण त्याच्या दाुःखाच्या प्रसंगी आल्याबद्दल 

त्याचे आभार मानले. 

 िेिकरी िांि िोि असल्याचे पाहून िो ससा त्याच्या घरी गेला आहण त्या 

ऊदमांजराला हििा करायची योजना आखू लागला. 

 दसुऱ्या ददविी वािावरण खूप छान िोिे. आहण ससा त्या ऊदमांजराला 

िोधायला हनघाला. जंगलामध्ये रे्कडीच्या बाजूला ककवा िेिामध्ये िो कोठेिी 

दषृ्टोत्पत्तीस पडला नािी, म्िणून िो ससा त्याच्या गुिकेडे गेला आहण त्याने त्याला 

लपलेले बहघिले, कारण प्राणी नेिमीच घाबरून स्विाःला लपवून घेिाि. आहण 

िेिकऱ्याच्या घरािून पळून आल्यापासून िर िो म्िािाऱ्याच्या क्रोधाला अहधकच 

घाबरि िोिा. 

 सिाने त्याला िाक मारली, 

 “इिक्या सुंदर ददवसाि िू बािरे का पडला नािीस? चल बािरे ये 

माझ्याबरोबर आहण आपण रे्कडीवर गवि कापायला जाऊ.” 

 ऊदमांजराला त्याचा कधीिी संिय आला नािी कारण ससा त्याचा हमत्र 

िोिा, त्याने राजीखुिीने बािरे पडण्याची त्याची अनुज्ञा मानली. फक्त 

िेिकऱ्याच्या िेजारापासून आहण िेिकऱ्याच्या भेर्ीपासून वार्णारी भीिी लांब 

गेल्याने त्याला आनंद झाला िोिा. सिाने त्याला घरापासून मैलोमैल बािरे 

रे्कडीवर दरू नेले जेथे गवि खूप उंच दार् आहण गोड वाढलेले िोिे. त्यांना घरी 

जेवढे गवि वाहून नेिा येईल िेवढे त्यांनी कापायला सुरूवाि केली जेणेकरून 

हिवाळ्याि त्याचा खाण्यासाठी िे साठा करू िकिील. जेव्िा प्रत्येकाने त्यांना जेवढे 

िवे िेवढे गवि कापले िेव्िा िे त्याचा भारा बांधून प्रत्येक जण त्याच्या पाठीवर 



ठेवून घराकडे जाणार िोिे. ह्ावेळी सिाने त्या ऊदमांजराला पुढे जायला 

सांहगिले. 

 जेव्िा िे थोडेसे पुढे गेले िेव्िा सिाने रठणगी पाडण्याचा दगड आहण पोलाद 

ऊदमांजराच्या पाठीवर असलेल्या गविाच्या भाऱ्यावर घासून गविाचा भारा 

पेर्वून ददला. ऊदमांजराने चकमकीचा दगड घासल्याचा आवाज ऐकला आहण 

त्याने हवचारले, 

 “कसला आवाज आि ेिड् िड्?” 

 “ओ कािी नािी,” ससा उत्तरला, “मी फक्त म्िर्ले ‘िड् िड्.’ कारण ह्ाला 

िडिड्या पवटि म्िणिाि.” 

 ऊदमांजराच्या पाठीवरील वाळलेल्या गविाच्या पूणट भाऱ्यावर आग 

पसरली. ऊदमांजराला जळणाऱ्या गविाचा िड् िड् आवाज ऐकू आला. त्याने 

हवचारले, “काय आि ेिे?” 

 “आिा आपण जळत्या पवटिावर आलो आिोि.” ससा उत्तरला. 

 यावेळेला गविाचा भारा पूणट पेरू्न गेला आहण त्याबरोबर ऊदमांजराच्या 

पाठीवरील सवट केस जळून गेले. आिा पेर्णाऱ्या गविाच्या धुराच्या वासाने त्याला 

कळले की काय झाले िे. 

 वेदनेने ककचाळि ऊदमांजर जेवढ्या जोराि पळिा येईल िेवढ्या जोराि 

पळि त्याच्या गुिकेडे गेले. ससा त्याचा पाठलाग करीि गेला िेव्िा त्याला िो 

अंथरूणावर दाुःखाने हवव्िळि पडलेला ददसला. 



 “दकिी ददुवैी प्राणी आिसे िू!” ससा म्िणाला. “ि े कसं घडलं ह्ाची मला 

कल्पनािी करवि नािी! जयाने िुझी पाठ लवकर बरी िोईल असे औिध मी घेऊन 

येईन!” 

 ऊदमांजराच्या हििेला आधीच सुरूवाि झाली असा हवचार करीि आनंदाने 

िसि ससा हनघून गेला. त्याने अिी आिा केली की िोरपळून गेल्यामुळे िो 

ऊदमांजर मरून जाईल. कारण जया गरीब हबचाऱ्या म्िािारीने त्याच्यावर हवश्वास 

ठेवला हिचाच खून करून िो अपराधी झाला िोिा. म्िणून त्याच्या बाबिीि जे 

घडलं िे कािी फारसं वाईर् नव्ििं. िो घरी गेला आहण त्याने हिखर् मीठ आहण 

लाल हमरचीची पूड एकत्र हमसळून मलम ियार केले. 

 िो िे ऊदमांजराकडे घेऊन गेला आहण िे लावण्यापूवी त्याला सांहगिले की 

त्यामुळे त्याला खूप वेदना िोिील पण त्याने त्या सोहिकिेने सिन करायला 

िव्याि. कारण िे जळल्याभाजल्याने झालेल्या ककवा ििाच प्रकारच्या जखमांवर 

खूपच आियटकारक औिध आि.े ऊदमांजराने त्याचे आभार मानले आहण लगेच 

त्याला िे लावायला सांहगिले. त्याच्या जखमी पाठीवर हिखर् मीठ आहण लाल 

हमरचीचा लेप लावल्याबरोबर त्याला जे क्लेि झाले त्याचे वणटन कुठल्यािी भािेि 

करिा येणे िक्य नव्ििे. िो पुन्िा पुन्िा गडबडा लोळू लागला आहण मोठमोठ्याने 

आकांि करू लागला. सिाला त्याच्याकडे पाहून वार्ले की िेिकऱ्याच्या 

बायकोच्या सूडाला सुरूवाि झाली आि.े 

 िो ऊदमांजर जवळ जवळ एक महिनाभर अंथरूणावर िोिा, पण िेवर्ी 

लाल हमरची पूड लावल्याने उलर् त्याच्या िोरपळणाऱ्या जखमा बऱ्या झाल्या 

आहण िो चांगला झाला. जेव्िा सिाने बहघिले की िो सुधारि आि ेिेव्िा त्याने त्या 

प्राण्याला मारण्यासाठी दसुरी योजना आखण्याचा बेि केला. म्िणून िो त्या 

ऊदमांजराला भेर्ण्यासाठी गेला आहण त्याची िब्येि सुधारल्याबद्दल त्याचे 

अहभनंदन केले. 



 त्यांच्या संभािणामध्ये सिाने उल्लेख केला की िो मच्छीमारीसाठी जाणार 

आि े आहण त्याने वणटन केले की जेव्िा वािावरण छान आहण समुद्र िांि असिो 

िेव्िा मासे मारी दकिी आनंददायी असिे. 

 ऊदमांजराने मोठ्या आनंदाने त्याचे हववरण ऐकले. आिा त्याने वेळ 

घालहवला िोिा आहण महिनाभराचे आजारपण आहण यािना िो हवसरला िोिा. 

िो मासे पकडायला जाण्याि दकिी गंमि आि ेयाचा हवचार करू लागला. म्िणून 

त्याने सिाला सांहगिले की पुढच्या वेळी िू मला मासे पकडण्यासाठी घेऊन चल 

आहण िेच त्या सिाला िवे िोिे म्िणून िो राजी झाला. 

 नंिर ससा घरी गेला आहण त्याने दोन िोड्या बनहवल्या, एक लाकडाची 

आहण दसुरी मािीची. िेवर्ी त्या ियार झाल्या आहण जेव्िा सिाने उभे राहून 

पाहिले िेव्िा त्याला कळले की जर त्याची योजना यिस्वी झाली िर त्याच्या 

त्रासांना फळ हमळेल. आहण आिा िो दषु्ट ऊदमांजराला मारण्याि यिस्वी िोऊ 

िकेल. 

 िो ददवस आला आहण सिाने त्या ऊदमांजराला मासे पकडण्यासाठी 

नेण्याची व्यवस्था केली. त्याने स्विाःसाठी लाकडाची िोडी ठेवली आहण 

ऊदमांजराला मािीची िोडी ददली. ऊदमांजराला िोड्यांबाबि कािीच माहििी 

नव्ििी. त्याला फक्त नवी िोडी हमळाली ह्ाचाच खूप आनंद झाला िोिा आहण 

त्याने हवचार केला की िो ससा दकिी दयाळू आि ेकी जयाने त्याला िोडी ददली. िे 

दोघेिी आपापल्या िोड्यांमध्ये बसले आहण हनघाले. दकनाऱ्यापासून कािी अंिरावर 

गेल्यावर सिाने असा प्रस्िाव मांडला की कोणिी िोडी अहधक जलद आि ेयाची 

आपण परीिा बघूया. ऊदमांजराने प्रस्िावाला मान्यिा ददली आहण िे दोघेिी कािी 

वेळ हजिके भराभर वल्िहविा येईल िेवढे भराभर वल्िहवण्याच्या कामाला लागले. 

ियटिीच्या मध्यभागी आल्यावर ऊदमांजराला ददसून आले की त्याच्या िोडीचे 

िुकडे िोणार आििे. कारण पाण्याने आिा मािी मऊ करायला सुरूवाि केली िोिी. 

भीिीने ओरडि त्याने सिाला मदिीसाठी िाक मारली. पण सिाने उत्तर ददले की 



िो म्िािारीच्या खुनाचा सूड घेिो आि.े बऱ्याच ददवसापासून त्याचा िाच ििेू िोिा 

आहण सिाला ह्ा हवचाराने आनंद झाला िोिा की त्याला त्याच्या दषु्ट अपराधाचे 

माप हमळाले आहण आिा बुडिाना त्याला मदिीसाठी कुणीिी नािी. नंिर त्याने 

वल्ि ेउचलले आहण सवट िक्तीहनिी ऊदमांजराला ठोकले. िोपयांि की जोपयांि िो 

बुडणाऱ्या मािीच्या िोडीबरोबर खाली पडि नािी. आहण नंिर िो पुन्िा कधी 

ददसला नािी. 

 अिा ररिीने त्याने म्िािाऱ्या िेिकऱ्याला ददलेले वचन पाळले. ससा आिा 

वळला आहण िो दकनाऱ्याकडे नाव वल्िवू लागला. जहमनीला लागल्याबरोबर 

त्याने समुद्रदकनाऱ्याला आपली बोर् लावली आहण त्या ऊदमांजराला, त्याच्या 

ित्रूला त्याने कसे मारून र्ाकले ि ेसारे सांगण्यासाठी िो घाईघाईने परिला. 

 म्िािाऱ्याने डोळ्याि अश्रू आणून त्याचे आभार मानले. िो म्िणाला, की 

बायकोच्या मृत्यूचा सूड घेिल्याहवना आत्तापयांि ना रात्री कधी िो झोपला ना 

ददवसा कधी त्याला िांििा हमळाली, पण आिा िो िांिपणे झोपू िकि िोिा. 

त्याने सिाला त्याच्या घराि रािण्यासाठी हवनंिी केली. म्िणून िेव्िापासून ससा 

त्या म्िािाऱ्या िेिकऱ्याबरोबर रिायला गेला आहण त्यांच्या अखेरच्या ददवसापयांि 

िे दोघेिी चांगले हमत्र म्िणून राहिले.  

  



“हिनािंा,” ककवा दहिणकेड ेहनदिे करणारा रथ 

  

िोकायंत्र, कायम उत्तरेकडे र्ोक रािणाऱ्या सुईचे, पूणटिया सवटसामान्य वस्िू 

आि.े जरी पहिल्यांदा त्याचा िोध लागला िेव्िा िे एक आियट िोिे िरी आिा िी 

एक हवलिण वस्िू आि ेअसे कुणालािी वार्ि नािी. 

 फार विाांपूवी चीनमध्ये अजूनिी एक आियटकारक िोध लागला िोिा त्याचे 

नाव हिनांिा िोिे. िा नेिमी दहिणेकडे हनदिे करणाऱ्या माणसाच्या आकृिीसि 

असलेला एक रथ िोिा. िो रथ कोठेिी ठेवलेला असो त्याची चाके दफरून िो 

बरोबर दहिणेकडेच हनदिे केलेला ददसायचा. 

 ह्ा चमत्काररक उपकरणाचा िोध पौराहणक युगािील िीन हचनी 

सम्रार्ांपैकी कोिेई नावाच्या एका सम्रार्ाने लावला. कोिेई िा सम्रार् युिी चा पुत्र 

िोिा. त्याचा जन्म िोण्यापूवीच त्याच्या दरूदषृ्टी असलेल्या आईने भहवष्य विटवले 

की हिचा मुलगा मोठा माणूस िोईल. 

 एका उन्िाळ्याच्या सायंकाळी ददवस संपायच्या वेळेला वािणारी थंड झुळूक 

आहण िाऱ्यांनी प्रकाहिि केलेल्या वरील नभाकडे एक र्क लावून पािण्यासाठी िी 

गेली. जेव्िा हिने उत्तरेकडच्या िाऱ्याकडे पाहिले िेव्िा हिला एक चमत्कार ददसला, 

प्रत्येक ददिेला हवजेचा लखलखार् ददसला. लगेचच हिचा मुलगा कोिेई ह्ा जगाि 

आला. 

 यथाकाळ िो पुरूि म्िणून मोठा झाला आहण त्याच्या हपत्याच्या, सम्रार् 

युिीच्या गादीवर बसला. त्याच्या प्रारंभीच्या राजवर्ीवर हियू ह्ा बंडखोराचे 

संकर् आले. त्या बंडखोराला स्विाःला राजा व्िायचे िोिे आहण त्यासाठी त्याने 

िेवर्पयांि अनेक लढाया लढल्या. हियु िा अहििय दषु्ट जादगूार िोिा, त्याचे डोके 

लोखंडाचे बनवलेले िोिे, आहण कुणीिी त्याला सजकू िकि नव्ििा. 



 िेवर्ी कोिेईने त्या बंडखोराहवरूद्ध युद्ध जािीर केले आहण आपल्या सैन्याला 

लढाईसाठी नेले आहण दोन्िी सैन्ये िाकूरोकूच्या मैदानावर समोरासमोर आली. 

सम्रार्ाने धाडसाने िल्ला केला, पण जादगुाराने युद्धभूमीवर दार् धुके खाली आणले, 

आहण जेव्िा राजाचे लष्कर गोंधळाि पडून मागट िोधण्याच्या प्रयत्नाि भर्कू लागले 

िेव्िा हियुने आपण राजाच्या सैन्याला दकिी मूखट बनहवले असे म्िणून िसि 

आपल्या सैन्यदलासि त्याने माघार घेिली. 

 िथाहप सम्रार्ाचे सैहनक दकिीिी िूर असले िरी बंडखोर जादगूार िेवर्ी 

आपल्या जादनूे हनसरू्न जायचा. कोिेई आपल्या राजवाड्याकडे परिला आहण 

हवचार करू लागला, सचिन करू लागला की त्या जादगूाराला कसे सजकावे कारण 

आिा न सोडण्याचा त्याने हनधाटर केला िोिा. बऱ्याच कालावधीनंिर त्याने, नेिमी 

दहिणेकडे हनदिे करीि असलेल्या मानवाच्या प्रहिकृिीसि असलेल्या हिनांिाचा 

िोध लावला कारण त्याकाळाि कोठेिी िोकायंत्रे नव्ििी. ह्ा उपकरणाबरोबर 

त्याला जादगूाराने उत्पन्न केलेल्या दार् धुक्याि त्याचे सैन्य गोंधळाि पडणार 

नसल्याने त्याला भीिी वार्ण्याची गरजच नव्ििी. 

 कोिेईने पुन्िा हियुच्या हवरूद्ध युद्ध पुकारले. त्याने त्याच्या लिरासमोर 

हिनांिा ठेवला आहण युद्धभूमीकडे कूच केले. 

 हनियपूवटक युद्ध सुरू झाले. राजाच्या सैन्यदलाने बंडखोरांना मागे िाकलले 

िेव्िा त्याने पुन्िा जादचूा आश्रय घेिला, आहण कािी हवहचत्र िब्द त्याने मोठ्या 

आवाजाि उच्चारल्या बरोबर िाबडिोब दार् धुके खाली युद्धभूमीवर पसरले. 

 पण कोणत्यािी सैहनकाने धुक्याची पवाट केली नािी, आहण कोणीिी गोंधळले 

गेले नािी. कोिेईने हिनांिी कडे हनदिे करून मागट िोधायला सांगून आहण एकिी 

चूक न करिा सैन्याला मागटदिटन केले. त्याने जवळून बंडखोरांचा पाठलाग केला 

आहण मोठी नदी येईपयांि त्यांना मागे िाकलले. कोिेई आहण त्याच्या माणसांना 



ददसलेली नदी पुराच्या पाण्याने ओसंडून वािि आि े त्यामुळे त्यांना िी ओलांडून 

जाणे अिक्य आि.े 

 हियूने झर्कन जादचूा प्रयोग करून त्याच्या सैन्याची पवाट न करिा 

पहलकडच्या िीरावर असलेल्या मोठ्या दकल्ल्याि स्विाःला कोंडून घेिले. 

 जेव्िा कोिेईला कळले की आपल्या सैन्याची आगेकूच रोखली गेली आि ेिेव्िा 

िो भयंकर हनराि झाला कारण िो बंडखोराला ओलांडून पुढे जाणार इिक्याि 

नदीने त्याला रोखले िोिे. 

 िो कािीच करू िकला नािी, कारम त्या काळाि िोड्या नव्ित्या म्िणून 

सम्रार्ाने प्रसन्न जागेवर िंबू उभारण्याची आज्ञा केली. 

 एके ददविी िो िंबूच्या बािरे आला आहण थोडा वेळ चालि राहिल्यावर िो 

एका डबक्याजवळ येऊन थांबला. िेथे िो काठावर बसला आहण हवचाराि िरवला. 

 िो िरदऋिू िोिा. काठावर वाढलेली उंच झाडी त्यांची पाने खाली गळि 

िोिी. िी पाने त्या डबक्याच्या पृष्ठभागावर इकडे हिकडे िरंगि िोिी. कोिेईचे 

लि पाण्याच्या काठावर असलेल्या कोळ्याने वेधून घेिले. जवळच असलेल्या 

िरंगणाऱ्या एका पानावर चढण्याचा िो लिानसा कीर्क प्रयत्न करीि िोिा. िेवर्ी 

िो त्याि यिस्वी झाला आहण िो लवकरच पाण्यावर िरंगि डबक्याच्या दसुऱ्या 

दकनाऱ्यावर आला. 

 ह्ा छोट्यािा प्रसंगाने बुहद्धमान सम्रार्ाला हवचार करायला लावले की जसे 

त्या पानाने त्या कोळ्याला िरंगि नेले िसे मला आहण माझ्या माणसांनािी 

कािीिरी वस्िू िरंगि पहलकडे नेऊ िकेल. जोपयांि िो पहिल्या िोडीचा िोध 

लावि नािी िोपयांि िो हचकार्ीने कामाला लागला. जेव्िा त्याला त्या कामाि यि 

आले िेव्िा त्याने त्याच्या माणसांना आणखी जास्ि िोड्या बनवायला सांहगिले 

आहण वेळेिच सवट सैन्याला पुरिील इिक्या िोड्या ियार झाल्या. 



कोिेईने आिा त्याचे सैन्य नदीपहलकडे नेले, आहण हियूच्या मुख्य 

कायाटलयावर िल्ला केला. त्याने पूणट हवजय हमळहवला आहण जयामुळे दिेाला 

बऱ्याच कालावधीपयांि त्रास झाला िोिा त्या युद्धाला संपहवले. 

 त्या सूज्ञ आहण पुण्यिील सम्रार्ाने जोपयांि संपूणट दिेाला सवटत्र सचिामुक्ती, 

संघिटिीनिा आहण सुबत्ता हमळि नािी िोपयांि हवश्राम घेिला नािी. जया प्रजेने 

त्याच्या अहधपत्याखाली खूप काळापयांि सुखिांिी उपभोगली त्या प्रजेला िो 

अहििय हप्रय झाला. जयांचा लोकांना खूप उपयोग िोईल अिा िोडी आहण 

दहिणेकडे हनदेि करणाऱ्या हिनांिा सारख्या अनेक उपकरणांचा िोध लावण्याि 

त्याने आपला खूप वेळ खचट केला आहण त्याि िो यिस्वी झालािी. 

 त्याने जवळ जवळ िंभर विे राजय केले. एके ददविी कोिेई वर बघि िोिा, 

िेव्िा आकाि- अचानक लाल रंगाचे झाले, सोन्यासारखी झळाळी असणारे 

कािीिरी पृथ्वीकडे आले. जेव्िा िे जवळ आले िेव्िा कोिेईने पाहिले की िो आग 

ओकणारा, पंख आहण नखे असणारा मोठा प्राणी (िॅगन) आि.े िो प्राण खाली 

पोिोचला आहण त्याने सम्रार्ापुढे नम्रिेने आपले हिर खाली झुकहवले. सम्राज्ञी 

आहण दरबारी लोक इिके घाबरले की िे ककचाळिच पळाले. 

 पण सम्रार्ाने फक्त हस्मििास्य केले आहण त्यांना थांबण्यासाठी िाक मारली, 

आहण म्िणाला, “हभऊ नका, िा स्वगाटिून आलेला दिू आि.े येथील माझा काळ 

संपला!” नंिर िो िॅगनवर स्वार झाला जयाने त्याला घेऊन आकािाकडे झेप 

घ्यायला सुरूवाि केली. 

 जेव्िा िी सम्राज्ञी आहण दरबारी लोकांनी ि ेपाहिलं िेव्िा िे एकहत्रि हवलाप 

करू लागले. 

 “थांबा िणभर! आम्िाला सुद्धा यायची इच्छा आि.े” आहण िे सगळे धावून 

आले. त्यांनी िॅगनची दाढी पकडण्याचा आहण त्यावर स्वार िोण्याचा प्रयत्न केला. 



 पण िे अिक्य िोिे कारण खूप लोकांना िॅगनवर स्वार व्िायचे िोिे. बरेच 

जण त्या प्राण्याच्या दाढीला र्ांगले गेले जेणे करून केसांना पकडून त्यांना त्यावर 

स्वार िोिा यावे पण िे जहमनीवर पडले. 

 दरम्यान सम्राज्ञी आहण थोडेसे दरबारी सुरहििररत्या िॅगनच्या पाठीवर 

बसले. िो िॅगन आकािाि इिका उंच उडाला की राजवाड्यािील सिवासी हनराि 

िोऊन मागे राहिले आहण त्यांना नंिर कुणीिी पाहिलं नािी. 

 कािी वेळानंिर राजवाड्याच्या आवाराि धनुष्य आहण बाण जहमनीवर 

पडला. सम्रार् कोिेईचेच िे आििे ि े त्यांनी ओळखले. दरबारी लोकांनी िे 

काळजीपूवटक घेिले आहण पहवत्र वस्िू म्िणून राजवाड्याि सांभाळून ठेवले. 

 

  



 “हिनािंा,” ककवा दहिणकेड ेहनदिे करणारा रथ 

  

  



िोकायंत्र, कायम उत्तरेकडे र्ोक रािणाऱ्या सुईचे, पूणटिया सवटसामान्य वस्िू 

आि.े जरी पहिल्यांदा त्याचा िोध लागला िेव्िा िे एक आियट िोिे िरी आिा िी 

एक हवलिण वस्िू आि ेअसे कुणालािी वार्ि नािी. 

 फार विाांपूवी चीनमध्ये अजूनिी एक आियटकारक िोध लागला िोिा त्याचे 

नाव हिनांिा िोिे. िा नेिमी दहिणेकडे हनदिे करणाऱ्या माणसाच्या आकृिीसि 

असलेला एक रथ िोिा. िो रथ कोठेिी ठेवलेला असो त्याची चाके दफरून िो 

बरोबर दहिणेकडेच हनदिे केलेला ददसायचा. 

 ह्ा चमत्काररक उपकरणाचा िोध पौराहणक युगािील िीन हचनी 

सम्रार्ांपैकी कोिेई नावाच्या एका सम्रार्ाने लावला. कोिेई िा सम्रार् युिी चा पुत्र 

िोिा. त्याचा जन्म िोण्यापूवीच त्याच्या दरूदषृ्टी असलेल्या आईने भहवष्य विटवले 

की हिचा मुलगा मोठा माणूस िोईल. 

 एका उन्िाळ्याच्या सायंकाळी ददवस संपायच्या वेळेला वािणारी थंड झुळूक 

आहण िाऱ्यांनी प्रकाहिि केलेल्या वरील नभाकडे एक र्क लावून पािण्यासाठी िी 

गेली. जेव्िा हिने उत्तरेकडच्या िाऱ्याकडे पाहिले िेव्िा हिला एक चमत्कार ददसला, 

प्रत्येक ददिेला हवजेचा लखलखार् ददसला. लगेचच हिचा मुलगा कोिेई ह्ा जगाि 

आला. 

 यथाकाळ िो पुरूि म्िणून मोठा झाला आहण त्याच्या हपत्याच्या, सम्रार् 

युिीच्या गादीवर बसला. त्याच्या प्रारंभीच्या राजवर्ीवर हियू ह्ा बंडखोराचे 

संकर् आले. त्या बंडखोराला स्विाःला राजा व्िायचे िोिे आहण त्यासाठी त्याने 

िेवर्पयांि अनेक लढाया लढल्या. हियु िा अहििय दषु्ट जादगूार िोिा, त्याचे डोके 

लोखंडाचे बनवलेले िोिे, आहण कुणीिी त्याला सजकू िकि नव्ििा. 

 िेवर्ी कोिेईने त्या बंडखोराहवरूद्ध युद्ध जािीर केले आहण आपल्या सैन्याला 

लढाईसाठी नेले आहण दोन्िी सैन्ये िाकूरोकूच्या मैदानावर समोरासमोर आली. 

सम्रार्ाने धाडसाने िल्ला केला, पण जादगुाराने युद्धभूमीवर दार् धुके खाली आणले, 



आहण जेव्िा राजाचे लष्कर गोंधळाि पडून मागट िोधण्याच्या प्रयत्नाि भर्कू लागले 

िेव्िा हियुने आपण राजाच्या सैन्याला दकिी मूखट बनहवले असे म्िणून िसि 

आपल्या सैन्यदलासि त्याने माघार घेिली. 

 िथाहप सम्रार्ाचे सैहनक दकिीिी िूर असले िरी बंडखोर जादगूार िेवर्ी 

आपल्या जादनूे हनसरू्न जायचा. कोिेई आपल्या राजवाड्याकडे परिला आहण 

हवचार करू लागला, सचिन करू लागला की त्या जादगूाराला कसे सजकावे कारण 

आिा न सोडण्याचा त्याने हनधाटर केला िोिा. बऱ्याच कालावधीनंिर त्याने, नेिमी 

दहिणेकडे हनदिे करीि असलेल्या मानवाच्या प्रहिकृिीसि असलेल्या हिनांिाचा 

िोध लावला कारण त्याकाळाि कोठेिी िोकायंत्रे नव्ििी. ह्ा उपकरणाबरोबर 

त्याला जादगूाराने उत्पन्न केलेल्या दार् धुक्याि त्याचे सैन्य गोंधळाि पडणार 

नसल्याने त्याला भीिी वार्ण्याची गरजच नव्ििी. 

 कोिेईने पुन्िा हियुच्या हवरूद्ध युद्ध पुकारले. त्याने त्याच्या लिरासमोर 

हिनांिा ठेवला आहण युद्धभूमीकडे कूच केले. 

 हनियपूवटक युद्ध सुरू झाले. राजाच्या सैन्यदलाने बंडखोरांना मागे िाकलले 

िेव्िा त्याने पुन्िा जादचूा आश्रय घेिला, आहण कािी हवहचत्र िब्द त्याने मोठ्या 

आवाजाि उच्चारल्या बरोबर िाबडिोब दार् धुके खाली युद्धभूमीवर पसरले. 

 पण कोणत्यािी सैहनकाने धुक्याची पवाट केली नािी, आहण कोणीिी गोंधळले 

गेले नािी. कोिेईने हिनांिी कडे हनदिे करून मागट िोधायला सांगून आहण एकिी 

चूक न करिा सैन्याला मागटदिटन केले. त्याने जवळून बंडखोरांचा पाठलाग केला 

आहण मोठी नदी येईपयांि त्यांना मागे िाकलले. कोिेई आहण त्याच्या माणसांना 

ददसलेली नदी पुराच्या पाण्याने ओसंडून वािि आि े त्यामुळे त्यांना िी ओलांडून 

जाणे अिक्य आि.े 

 हियूने झर्कन जादचूा प्रयोग करून त्याच्या सैन्याची पवाट न करिा 

पहलकडच्या िीरावर असलेल्या मोठ्या दकल्ल्याि स्विाःला कोंडून घेिले. 



 जेव्िा कोिेईला कळले की आपल्या सैन्याची आगेकूच रोखली गेली आि ेिेव्िा 

िो भयंकर हनराि झाला कारण िो बंडखोराला ओलांडून पुढे जाणार इिक्याि 

नदीने त्याला रोखले िोिे. 

 िो कािीच करू िकला नािी, कारम त्या काळाि िोड्या नव्ित्या म्िणून 

सम्रार्ाने प्रसन्न जागेवर िंबू उभारण्याची आज्ञा केली. 

 एके ददविी िो िंबूच्या बािरे आला आहण थोडा वेळ चालि राहिल्यावर िो 

एका डबक्याजवळ येऊन थांबला. िेथे िो काठावर बसला आहण हवचाराि िरवला. 

 िो िरदऋिू िोिा. काठावर वाढलेली उंच झाडी त्यांची पाने खाली गळि 

िोिी. िी पाने त्या डबक्याच्या पृष्ठभागावर इकडे हिकडे िरंगि िोिी. कोिेईचे 

लि पाण्याच्या काठावर असलेल्या कोळ्याने वेधून घेिले. जवळच असलेल्या 

िरंगणाऱ्या एका पानावर चढण्याचा िो लिानसा कीर्क प्रयत्न करीि िोिा. िेवर्ी 

िो त्याि यिस्वी झाला आहण िो लवकरच पाण्यावर िरंगि डबक्याच्या दसुऱ्या 

दकनाऱ्यावर आला. 

 ह्ा छोट्यािा प्रसंगाने बुहद्धमान सम्रार्ाला हवचार करायला लावले की जसे 

त्या पानाने त्या कोळ्याला िरंगि नेले िसे मला आहण माझ्या माणसांनािी 

कािीिरी वस्िू िरंगि पहलकडे नेऊ िकेल. जोपयांि िो पहिल्या िोडीचा िोध 

लावि नािी िोपयांि िो हचकार्ीने कामाला लागला. जेव्िा त्याला त्या कामाि यि 

आले िेव्िा त्याने त्याच्या माणसांना आणखी जास्ि िोड्या बनवायला सांहगिले 

आहण वेळेिच सवट सैन्याला पुरिील इिक्या िोड्या ियार झाल्या. 

कोिेईने आिा त्याचे सैन्य नदीपहलकडे नेले, आहण हियूच्या मुख्य 

कायाटलयावर िल्ला केला. त्याने पूणट हवजय हमळहवला आहण जयामुळे दिेाला 

बऱ्याच कालावधीपयांि त्रास झाला िोिा त्या युद्धाला संपहवले. 



 त्या सूज्ञ आहण पुण्यिील सम्रार्ाने जोपयांि संपूणट दिेाला सवटत्र सचिामुक्ती, 

संघिटिीनिा आहण सुबत्ता हमळि नािी िोपयांि हवश्राम घेिला नािी. जया प्रजेने 

त्याच्या अहधपत्याखाली खूप काळापयांि सुखिांिी उपभोगली त्या प्रजेला िो 

अहििय हप्रय झाला. जयांचा लोकांना खूप उपयोग िोईल अिा िोडी आहण 

दहिणेकडे हनदेि करणाऱ्या हिनांिा सारख्या अनेक उपकरणांचा िोध लावण्याि 

त्याने आपला खूप वेळ खचट केला आहण त्याि िो यिस्वी झालािी. 

 त्याने जवळ जवळ िंभर विे राजय केले. एके ददविी कोिेई वर बघि िोिा, 

िेव्िा आकाि- अचानक लाल रंगाचे झाले, सोन्यासारखी झळाळी असणारे 

कािीिरी पृथ्वीकडे आले. जेव्िा िे जवळ आले िेव्िा कोिेईने पाहिले की िो आग 

ओकणारा, पंख आहण नखे असणारा मोठा प्राणी (िॅगन) आि.े िो प्राण खाली 

पोिोचला आहण त्याने सम्रार्ापुढे नम्रिेने आपले हिर खाली झुकहवले. सम्राज्ञी 

आहण दरबारी लोक इिके घाबरले की िे ककचाळिच पळाले. 

 पण सम्रार्ाने फक्त हस्मििास्य केले आहण त्यांना थांबण्यासाठी िाक मारली, 

आहण म्िणाला, “हभऊ नका, िा स्वगाटिून आलेला दिू आि.े येथील माझा काळ 

संपला!” नंिर िो िॅगनवर स्वार झाला जयाने त्याला घेऊन आकािाकडे झेप 

घ्यायला सुरूवाि केली. 

 जेव्िा िी सम्राज्ञी आहण दरबारी लोकांनी ि ेपाहिलं िेव्िा िे एकहत्रि हवलाप 

करू लागले. 

 “थांबा िणभर! आम्िाला सुद्धा यायची इच्छा आि.े” आहण िे सगळे धावून 

आले. त्यांनी िॅगनची दाढी पकडण्याचा आहण त्यावर स्वार िोण्याचा प्रयत्न केला. 

 पण िे अिक्य िोिे कारण खूप लोकांना िॅगनवर स्वार व्िायचे िोिे. बरेच 

जण त्या प्राण्याच्या दाढीला र्ांगले गेले जेणे करून केसांना पकडून त्यांना त्यावर 

स्वार िोिा यावे पण िे जहमनीवर पडले. 



 दरम्यान सम्राज्ञी आहण थोडेसे दरबारी सुरहििररत्या िॅगनच्या पाठीवर 

बसले. िो िॅगन आकािाि इिका उंच उडाला की राजवाड्यािील सिवासी हनराि 

िोऊन मागे राहिले आहण त्यांना नंिर कुणीिी पाहिलं नािी. 

 कािी वेळानंिर राजवाड्याच्या आवाराि धनुष्य आहण बाण जहमनीवर 

पडला. सम्रार् कोिेईचेच िे आििे ि े त्यांनी ओळखले. दरबारी लोकांनी िे 

काळजीपूवटक घेिले आहण पहवत्र वस्िू म्िणून राजवाड्याि सांभाळून ठेवले. 

  



सवुणट बालक, ककिारोची सािस े

  

 

फार फार विाांपूवी ककिोकी 

नावाचा िूर सैहनक क्योिो मध्ये रिायचा. 

िो एका सुंदर स्त्रीच्या प्रेमाि पडला आहण 

त्याने हिच्यािी लग्न केले. त्यानंिर फार 

काळ झाला नािी िोच त्याच्या कािी 

हवद्विेी हमत्रांमुळे न्यायालयाि त्याची 

बदनामी झाली आहण त्याला कामावरून 

बडिफट  करण्याि आले. ह्ा 

दवैदरु्षवलासाचा त्याच्या मनाला एवढा 

त्रास झाला की ह्ा बडिफीनंिर िो 

हजवंि राहू िकला नािी—िो मेला, जगाला िोंड दणे्यासाठी त्याच्या एकट्या सुंदर 

िरूण पत्नीला िो सोडून गेला. नवऱ्याचा मृत्यू झाल्याबरोबर नवऱ्याच्या ित्रूंना 

घाबरून जेथे फक्त लाकूडिोड्याहिवाय कुणीिी येि नव्ििे अिा अहिगारा 

पवटिाच्या हनजटन अरण्याि िी हनघून गेली. हिला एक लिान मुलगा झाला. िी 

त्याला ककिारो ककवा सोन्या बाळा म्िणायची. आिा त्या मुलाहवियीची अद्भुि 

गोष्ट म्िणजे जसा जसा िो वयाने वाढू लागला िसा िसा िो अहधक बलवान िोि 

गेला, इिका की िो आठ विाांचा झाला िेव्िा िो एखाद्या लाकूडिोड्यासारखा 

जलद गिीने झाडे िोडायचा. नंिर त्याच्या आईने त्याला एक मोठी कुऱ्िाड ददली, 

िो िी घेऊन जंगलाि जायचा आहण लाकूडिोड्यांना मदि करायचा. त्याला िे 

अद्भुि बालक म्िणायचे आहण त्याच्या आईला पवटिांची वृद्ध दाई म्िणायचे. कारण 



हिची उच्च श्रेणी त्यांना माहिि नव्ििी. दसुरा ककिारोचा आवडिा हवरंगुळा म्िणजे 

खडक आहण दगड फोडणे. िुम्िी कल्पना करू िकिा की िो दकिी बलवान िोिा! 

 इिर मुलांपेिा पूणटिया वेगळा, ककिारो वन्य पवटिांमध्ये वाढला आहण 

प्राण्यांिी मैत्री करून िो त्यांना आहण त्यांच्या भािेला समजून घ्यायला हिकला. 

िळूिळू िे पूणटपणे माणसाळले आहण ककिारोला िे त्यांचा मालक समजू लागले, 

आहण िो त्यांना त्याचा नोकर आहण दिू समजू लागला. पण त्याचे खास नोकर िोिे 

अस्वल, िररण, माकड आहण ससा. 

 अस्वल नेिमी आपल्या हपल्लाला ककिारो बरोबर दगंामस्िी करण्यासाठी 

घेऊन येई आहण जेव्िा िी त्याला घरी घेऊन जाण्यासाठी येई िेव्िा िो हिच्या 

पाठीवर स्वार िोऊन हिच्या गुिेपयांि जाई. त्याला िररणिी खूप आवडायचे आहण 

त्या प्राण्याच्या गळ्याभोविी िो िाि र्ाकून दाखहवि असे की त्याला त्याच्या 

सिगांची भीिी वार्ि नािी. िे एकत्र खूप मौज मस्िी करीि. 

 एके ददविी, नेिमीप्रमाणे ककिारो पवटिांवर गेला. त्यामागोमाग िररण, 

अस्वल, माकड आहण ससा गेले. रे्कडीवर कािी वेळ चढल्यावर दरीिून आहण 

कच्च्या रस्त्याने जाि िे वर आले. िेथून िे हवस्िृि आहण गविाळ मैदानावर आले जे 

रानर्ी फुलांमुळे अहििय सुरेख ददसि िोिे. 

 येथे, खरोखर खूप सुंदर जागा िोिी जेथे िे एकहत्रिपणे दगंामस्िी आहण 

मौजमजा करिील. िररणाने झाडावर आपले सिग मजेखािर घासले, माकडाने 

त्याची पाठ खाजवली, सिाने त्याचे लांब कान खाजवले आहण अस्वलाने 

समाधानाने ची s s ची आवाज काढला. 

 ककिारो म्िणाला, “येथे खेळ खेळण्यासाठी चांगली जागा आि.े झोंबा 

झोंबीची स्पधाट खेळूया. िुम्िा सवाांचे काय मि आिे?” 



 अस्वल सवाटि मोठे आहण वयोवृद्ध असल्याने, सवाांच्या विीने उत्तरलेाः 

 “िी खूप मजा येईल.” िो म्िणाला. मी सवाटि िक्तीमान प्राणी आि ेम्िणून 

मी पहिलवानांसाठी मंच ियार करीन.” आहण त्याने जहमन खोदण्यास प्रारंभ केला 

आहण आकार दणे्यासाठी थोपर्ले. 

 “ठीक आि,े” ककिारो म्िणाला, “जेव्िा िुम्िी एकमेकांिी कुस्िी कराल िेव्िा 

मी बघि रािीन. प्रत्येक फेरीि जो सजकेल त्याला मी बहिस दईेन.” 

 “दकिी मज्जा! आम्िी प्रत्येक जण बहिस हमळहवण्याचा प्रयत्न करू,” अस्वल 

म्िणाले. जेथे त्यांना कुस्िी करायची िोिी िेथे िररण, माकड आहण ससा 

अस्वलाला मंच उभारण्यासाठी मदि करू लागले. जेव्िा िे संपले िेव्िा ककिारो 

ओरडला, 

 “आिा सुरू करा! माकड आहण ससा खेळाचे उद्घार्न करिील, िररण पंचाचे 

काम करेल. आिा िररण मिािय िुम्िी पंच रिाल!” 

 “िी, िी!” िररण उत्तरले, “मी पंच रािीन, आिा माकड मिािय आहण ससा 

मिािय, जर िुम्िी ियार असाल िर मंचावर आपापली जागा घ्या.” 

 नंिर माकड आहण ससा उड्या मारीि बािेर आले, झर्कन् आहण चपळाईने िे 

कुस्िीच्या मंचावर आले. िररण पंच म्िणून त्यांच्या मध्ये उभे राहिले आहण 

म्िणाले, 



 “लाल पाठ! लाल पाठ!” (ि े माकडासाठी, जपानमध्ये जयाची पाठ लाल 

असिे.) “िू ियार आिसे का?” 

 नंिर िो सिाकडे वळला, 

 “लांब कान! लांब कान! िू ियार आिसे का?” 

 जेव्िा िररणाने संकेि म्िणून झाडाचे पान वर उंचावले िेव्िा ि ेछोरे् मल्ल 

एकमेकांकडे पाहू लागले. जेव्िा त्याने पान खाली र्ाकले िेव्िा माकड आहण 

ससा“योईश्यो, योईश्यो!” म्िणि एकमेकांवर िुरू्न पडले आहण मंचाच्या कडेजवळ 

एकमेकांना ढकलू लागले. जेव्िा माकड आहण ससा झोंबी करू लागले िेव्िा िे 

पडण्याच्या धोक्याि आले िेव्िा िररण त्यांना उत्तेजनपर ककवा सावधानिेचा 

इिारा दिे ओरडू लागले. 

 “लाल पाठ्या!लाल पाठ्या!िुझ्या पायावर उभा रिा!” िररणाने ओरडून 

सांहगिले.  

 “लांब कान्या! लांब कान्या! जोर कर, जोर कर, माकडाकडून पराहजि िोऊ 

नकोस.!” अस्वलाने ची ची केले म्िणून माकड आहण ससा त्यांच्या हमत्रांकडून 

प्रोत्साहिि झाल्याने एकमेकांवर हवजय हमळहवण्यासाठी कठोर पररश्रम घेऊ 

लागले. अखेर सिाने माकडावर हवजय हमळहवला. माकड अडखळल्यासारखे झाले 

िेव्िा सिाने त्याला विुटळाबािरे एका उडीसरिी उडहवले. 



 हबचारे माकड पाठ चोळीि वर बसले, जेव्िा िो रागाने ककचाळला िेव्िा 

त्याचा चेिरा खूप लांब झाला. “ओ, ओ! माझी पाठ दखुावली- माझ्या पाठीला इजा 

झाली!” 

 माकडाला जहमनीवर वाईर् अवस्थेि पडलेले पाहून िररणाने पान उंच धरून 

म्िर्ले, “िी फेरी संपली—ससा सजकला.” 

 ककिारोने मग त्याच्या जेवणाचा डबा उघडला आहण भािाचा गोळा काढून 

सिाला दिे िो म्िणाला, “ि े िुझे बहिस, आहण िू िुझ्या किृटत्वावर चांगले 

हमळवलेस!” 

 आिा माकड उठले, िे खूप हचडलेले िोिे. आहण जपानमध्ये म्िणिाि, “त्याचे 

पोर् दखुू लागले,” कारण त्याला वार्ि िोिे की न्यायाने पाििा िो िरला नव्ििा, 

म्िणून िो ककिारो आहण त्याच्या बाजूला उभ्या असलेल्यांना म्िणाला,  

 “मी न्याय्य ररिीने िरलो नव्ििो. माझा पाय घसरला आहण मी पडलो. 

कृपया मला पुन्िा दसुरी संधी द्या आहण दसुऱ्या फेरीि मला सिािी झोंबी खेळू 

द्या.”  

 नंिर ककिारोने अनुमिी ददल्यावर ससा आहण माकड पुन्िा झोंबी खेळू 

लागले. आिा प्रत्येकाला ठाऊक आि ेकी माकड िा स्वभावाने धूिट प्राणी असिो, 

आहण त्याने हनिय केला की सिापेिा चांगले करू जर िक्य असेल िर. ि े

करण्यासाठी त्याने हवचार केला की सवाटि चांगला आहण खात्रीिीर मागट म्िणजे 

सिाचे लांब कान धरणे. लगेचच त्याने िसे करण्याची ियारी केली. सिाचा लांब 

कान ओढल्यामुळे त्याला वेदना झाल्या आहण िो सुरहिि िेत्राच्या बािरे फेकला 



गेला. िी संधी साधून माकडाने सिाचा एक पाय पकडला आहण मंचाच्या 

मध्यभागी त्याला फेकून ददले. आिा माकडाचा हवजय झाला िोिा आहण हवजयी 

म्िणून त्याला ककिारोकडून भािाचा गोळा हमळाला िोिा, त्यामुळे िो खूप खूि 

झाला आहण िो आपली दखुरी पाठ हवसरून गेला. िररण वर आले आहण त्याने 

सिाला हवचारले की िो दसुऱ्या फेरीसाठी ियार आि ेका, जर असेल िर िो पुन्िा 

त्याच्याबरोबर झोंबी करण्याचा प्रयत्न करणार का, आहण सिाने संमिी ददली, िे 

दोघेिी झोंबीसाठी ियार झाले. अस्वल पंच म्िणून पुढे आले. 

 िररणाचे सिग लांब िोिे आहण सिाचे कानिी लांब िोिे. जे िी स्पधाट बघि 

िोिे त्यांना िी खरोखर गमिीिीर आहण हवहचत्र स्पधाट वार्ि िोिी. िररणाने 

आपली गुडघा रे्कला आहण अस्वलाने पान उंच करून त्याचा पराभव जािीर केला. 

कािी वेळा एक कािी वेळा दसुरा, छोट्या गर्ाने हवजय हमळवीि थकेपयांि 

एकमेकांचे मनोरंजन केले. िेवर्ी ककिारो उठला आहण म्िणाला, 

 “आज एवढं पुरे. झोंबी खेळण्यासाठी दकिी छान जागा सापडली आपल्याला. 

उद्यासुद्धा परि येऊ आपण. आिा आपण सवट घरी जाऊ चला!” असे म्िणून ककिारो 

पुढे चालू लागला व सवट प्राणी त्याच्या मागून चालू लागले. 

 थोडे अंिर चालल्यावर िे दरीिून वािणाऱ्या एका नदीच्या दकनारी येऊन 

ठेपले. ककिारो आहण त्याचे चार केसाळ हमत्र उभे राहिले आहण पहलकडे जायचे 

साधन िोधू लागले. िेथे एकिी पूल नव्ििा. नदी हिच्या मागाटने “दाण, दाण” 

करीि वािि िोिी. सवट प्राणी गंभीर झाले, िो हनझटर कसा ओलांडावा आहण ह्ा 

सायंकाळचे वेळी घरी कसे जावे ह्ा हवचाराि िे पडले. िथाहप, ककिारो म्िणाला, 

 “िणभर थांबा, थोड्या वेळािच मी पूल ियार करिो.” 

 अस्वल, िररण, माकड आहण ससा िो काय करिो याकडे बघि राहिले. 



 ककिारो नदीच्या एका दकनाऱ्यापासून दसुऱ्या दकनाऱ्यापयांि वाढलेल्या 

झाडांकडे गेला. िेवर्ी िो दकनाऱ्यावर वाढलेल्या खूप मोठ्या झाडासमोर जाऊन 

थांबला. त्याने झाडाचा बुंधा पकडला आहण सवट िक्ती लावून एकदा, दोनदा, 

िीनदा ओढला! हिसरा जोर इिका प्रचंड िोिा की मुळांनी आपली जागा सोडली 

आहण “मेरी, मेरी” (कड्, कड्) आवाज करीि उत्कृष्ट पूल बनहवि हनझटरावर पडला. 

 “वा!” ककिारो म्िणाला. “काय वार्िं िुम्िाला माझ्या पुलाबद्दल? िा पूणट 

सुरहिि आि,े म्िणून या माझ्या मागे.” आहण त्याने ओलांडण्यासाठी पहिलं पाऊल 

र्ाकलं. चारिी प्राणी मागे गेले. ह्ापूवी त्यांनी इिका कोणी िहक्तमान कधीिी 

बहघिला नव्ििा. िे उद्गारले, 

 “दकिी िहक्तमान आि ेिा! दकिी िहक्तमान!” 

 नदीवर ि ेसवट कािी घडि असिाना एक लाकूडिोड्या खडकावर उभे राहून 

हनझटराकडे बघि िोिा. खाली काय घडि आि ेि े त्याने पाहिलेले असिे. ककिारो 

आहण त्याच्या प्राणीहमत्रांकडे िो मोठ्या आियाटने बघि िोिा. त्या मुलाने 

मुळासकर् झाड उपरू्न नदीवर पूल ियार केला ह्ावर त्याचा हवश्वासच बसि 

नव्ििा. आपण स्वप्न िर बघि नािी ना म्िणून िो डोळे चोळू लागला. 

 लाकूडिोड्याला त्याचे कपडे बघून आहण ि ेसवट पाहून नवल वार्ले आहण िो 

स्विाःिी म्िणाला,  

 “िा कािी सवटसामान्य मुलगा नािी. िा कोणाचा मुलगा असू िकिो? आजच 

मी त्याचा िपास करिो.”  



 िो घाईघाईने त्या हवहचत्र लोकांच्या मागे गेला आहण त्यांच्या मागचा पूल 

त्याने ओलांडला. ककिारोला ह्ा सवट गोष्टींची कािीच कल्पना नव्ििी आहण आपला 

पाठलाग केला जाि आि ेह्ाची त्याला थोडी िंका आली. नदीच्या दसुऱ्या काठावर 

पोिोचल्यावर िो आहण िे प्राणी हवभक्त झाले, िे जंगलािील त्यांच्या गुििे गेले 

आहण िो त्याच्या आईकडे गेला जी त्याची वार् बघि िोिी. 

 सूहचपणी वृिांच्या जंगलािील िे छोरे्से घर जे एखाद्या उभ्या केलेल्या 

काडेपेर्ीसारखे ददसि िोिे. त्याि हिरल्याबरोबर िो आपल्या आईला अहभवादन 

करायला गेला आहण म्िणाला, 

 “ओक्कासान (आई), मी येथे आि ेबघ!” 

 “अरे, दकम्बो!” मोठ्या आनंदाने हस्मि करीि िी म्िणाली. ददवसभरानंिर 

आपल्या मुलाला सुरहििररत्या घरी आलेले पाहून हिला आनंद झाला िोिा. “दकिी 

उिीर झाला िुला आज! मला भीिी वार्ली िोिी की कािी िरी घडलं िुझ्या 

बाबिीि. इिका वेळ कोठे िोिास िू?” 

 “मी माझे हमत्र अस्वल, िररण, माकड आहण सिाला घेऊन वर रे्कड्यांमध्ये 

गेलो िोिो आहण िेथे झोंबीच्या खेळाची स्पधाट लावून कोण िहक्तमान आि े िे 

आजमावीि िोिो. आम्िी साऱ्यांनी खेळाि आनंद घेिला. आहण उद्या सुद्धा त्याच 

जागी जाऊन दसुरी स्पधाट घेऊ.” 

 “आिा सांग मग सवाटि िहक्तिाली कोण आिे?” आपल्याला माहिि नािी 

असा बिाणा करून त्याच्या आईने हवचारले. 



 “अगं आई,” ककिारो म्िणाला. “िुला ठाऊक नािी का मी सवाटि िहक्तमान 

आि ेि?े मला त्यांच्यापैकी कुणाबरोबर झोंबी खेळायची गरजच नव्ििी.” 

 “पण िुझ्यानंिर मग कोण सवाटि िहक्तमान आिे?” 

 “िक्तीमध्ये माझ्यानंिर अस्वल आि,े” ककिारो म्िणाला. 

 “आहण अस्वलानंिर?” त्याच्या आईने पुन्िा हवचारले. 

 “अस्वलानंिर कोण िहक्तमान आि ेिे सांगणं िेवढं सोपं नािी. कारण िररण, 

माकड आहण ससा ि ेसारे एकमेकांसारखे िहक्तमान आििे. ” ककिारो म्िणाला. 

 अचानक बािरेून आलेल्या आवाजाने ककिारो आहण त्याची आई दचकली. 

 “माझं ऐक, लिान पोरा! पुढच्या वेळी जेव्िा िू जािील िेव्िा झोंबीच्या 

स्पधेकडे ह्ा म्िािाऱ्याला िुझ्याबरोबर ने. त्याला पण िुमच्याबरोबर सिभाग 

घ्यायला आवडेल!” 

 िा िोच लाकूडिोड्या िोिा जो नदीपासून ककिारोच्या मागे मागे येि िोिा. 

त्याने आपले लाकडी बूर् काढले आहण िो घराि हिरला. यामा-उबा आहण हिचा 

मुलगा आियाटने थक्कच झाले. त्यांनी हवस्मयचदकि िोऊन आगंिुकाकडे बहघिले. 

कारण की त्याला ह्ापूवी त्यांनी कधीिी पाहिले नव्ििे. 

 “कोण िुम्िी?” िे दोघे उद्गारले. 



 नंिर िो लाकूडिोड्या िसला आहण म्िणाला, “मी कोण आि ेि े िूिट कािी 

मित्त्वाचे नािी, पण आपण बघूया कोणाचे बाहू जास्ि िाकदवान आििे, या मुलाचे 

की माझे?” 

 मग ककिारो, जयाने आपले सवट जीवन जंगलाि घालहवले िो हिष्टाचार न 

बाळगिा त्या माणसाला उत्तर दिे म्िणाला, “िुमची इच्छा असेल िर आपण ह्ाची 

परीिा पाहू, पण जो कुणी पराभूि िोईल त्याबद्दल िुम्िाला राग यायला नको.” 

मग ककिारो आहण लाकूडिोड्या या दोघांनी आपले उजवे बाहू बािरे काढले आहण 

एकमेकांचे पंजे घट्ट पकडले. खूप वेळेपयांि ककिारो आहण िो म्िािारा प्रत्येकजण 

एकमेकांचे बाहू कसे वाकिील अिा प्रकारची झोंबी करून प्रयत्न करीि िोिे. पण 

िो म्िािारा फारच बलवान िोिा आहण िी चमत्काररक जोडी सारखीच 

एकमेकांच्या िोडीची िोिी. िेवर्ी म्िािाऱ्याने थांबून खेळ अहनर्षणि असल्याचे 

जािीर केले. 

 “िू खरोखरच बलवान मुलगा आिसे. िेथे अिी कािी माणसे आििे जी 

माझ्या उजव्या बाहूबद्दल स्िुिी करिाि!” लाकूडिोड्या म्िणाला. “कािी िासांपूवी 

मी िुला पहिल्यांदाच खडकावरून बहघिले जेव्िा िू िे झाड उपरू्न त्या ओढ्यावर 

पूल ियार केला. हवश्वास बसि नव्ििा म्िणून मी िुझ्या मागे मागे िुझ्या घरी 

आलो. मी आिा ह्ा दपुारी परीिा पाहिली आहण िुझे बाहू दकिी बळकर् आििे िे 

हसद्ध झाले. जेव्िा िू पूणटपणे मोठा िोिील िेव्िा खात्रीने जपानमध्ये सवाटि जास्ि 

िक्तीमान म्िणून िू गणला जािील. िू ह्ा जंगली पवटिांमध्ये स्विाःला लपवून 

ठेवले आिसे िी वाईर् गोष्ट आि.े” 

 नंिर िो ककिारोच्या आईकडे वळला,  



 “आहण िू, आई आपल्या मुलाला कधी राजधानीकडे नेण्याचा हवचार केला 

नािीस का आहण सामुराई (जपानी हिलेदार) सारखे आपल्या कमरेला दोन 

िलवारी लावण्याचे हिकवले नािी का?” 

 “िुम्िी माझ्या मुलाबद्दल ममत्व दाखहवले. दकिी दयाळू आिाि िुम्िी!” 

आईने उत्तर ददले, “पण िुम्िी पाहिले आि ेकी िो कसा रानर्ी आहण अहिहिि आिे 

आहण मला भीिी वार्िे की िुम्िी सांहगिल्याप्रमाणे िसं करायला त्याला दकिी 

कठीण वारे्ल. िो खूप बलवान असल्यामुळे मी त्याला लिानपणापासून ह्ा 

दिेाच्या अज्ञाि भागाि लपवून ठेवले आि.े कारण त्याच्याजवळ येणाऱ्या 

कोणालािी िो इजा करिो. मी नेिमी अिी इच्छा करायची की एके ददविी माझ्या 

मुलाला दोन िलवारी धारण करणाऱ्या हिलेदाराच्या रूपाि बघावे, पण मला 

कुणीिी प्रहिहष्ठि स्नेिी नािी की जो राजधानीि आमची ओळख करू िकेल, मला 

भीिी वार्िे की माझी इच्छा कधीच पूणट िोणार नािी.” 

 “िुम्िाला याबाबिीि त्रास करून घेण्याची गरज नािी. िुम्िाला खरं 

सांगायचं म्िणजे मी लाकूडिोड्या नािीच! मी जपानच्या मोठ्या 

सैन्याहधकाऱ्यांपैकी एक आि.े माझं नाव आि े सादाहमत्सू, आहण मी िक्तीिाली 

उमराव हमनामोिो-नो-राइकोचा जिाहगरदार आि.े दिेाच्या सभोवार दफरून जे 

हवलिण िाकदीचे अहभवचन दिेील अिा मुलांना िोधून आणण्याची मला त्याने 

आज्ञा केली आि.े जेणेकरून त्यांना आपल्या लष्करासाठी सैहनकाचे हििण ददले 

जावे. मी हवचार केला की वेि पालरू्न लाकूडिोड्याचे रूप घेऊनच मला िे उत्तम 

जमू िकेल. सुदवैाने अनपेहििपणे योगायोगाने िुमचा मुलगा भेर्ला. आपला 

मुलगा सामुराई (हिलेदार) व्िावा अिी िुमची खरोखर इच्छा असेल िर उमराव 



राइको कडे त्याला घेऊन जाऊन उमेदवार म्िणून त्याच्या सेवेि ह्ाला िजर करीन. 

ह्ावर िुम्िाला कािी म्िणायचे आिे?” 

 जसा जसा त्या अहधकाऱ्याने िळूिळू त्याच्या योजनेचा उलगडा केला िसे 

िसे त्या आईचे हृदय आनंदाने भरून गेले. हिने पाहिले की आयुष्यािली एक इच्छा 

पूणट करायची िी संधी चालून आलेली आि.े जी मृत्यूपूवी हिला, ककिारोला 

सामुराईच्या रूपाि पिायचे िोिे. जहमनीवर निमस्िक िोऊन िी उत्तरली, 

 “िुमच्या म्िणण्याचा अथट खरोखर िसा असेल िर मग मी माझ्या मुलाला 

िुमच्या स्वाधीन करिे.” एवढा सवट वेळपयांि ककिारो आपल्या आईच्या बाजूला 

बसून िे काय म्िणिाि ि ेऐकि िोिा. जेव्िा त्याच्या आईने बोलणे संपहवले िेव्िा 

िो उद्गारला, 

 “ओिो, काय आनंदी आनंद! मी ह्ा सैन्याहधकाऱ्याच्याबरोबर जाईन आहण 

एक ददवस सामुराई बनेन!” 

 ककिारोचे भहविव्य हनहिि झाले आहण सैन्याहधकाऱ्याने ककिारोला 

त्याच्याबरोबर घेऊन लगेचच राजधानीकडे हनघायला सुरुवाि करायचे ठरहवले. 

यामा-उबाचा मुलगा हिला सोडून जािो आि े ह्ाचे हिला दकिी दाुःख झाले िे 

सांगणं कठीण, कारण हिचा मुलगा हिचं सवटस्व िोिा. पण जपानमध्ये म्िणिाि 

िसे हिने आपले दाुःख अहवचल चेिऱ्यामागे लपहवले. हिला ठाऊक िोिे की त्याने 

हिला सोडून जाणे िे हिच्या मुलाच्या हििाचे िोिे. आहण िो दरू जाि असिाना 

त्याला नाउमेद करायला नको. ककिारोने हिला अहभवचन ददले की िो हिला 

कधीच हवसरणार नािी, आहण म्िणाला की जेव्िा दोन िलवारी धारण केलेला 

सरदार िो बनेल िेव्िा िो हिच्यासाठी घर बांधेल आहण हिची सेवा करेल.  



 िो दरू जाि आि ेअसे जेव्िा अस्वल, िररण, माकड आहण ससा ि ेसारे प्राणी, 

जयांना त्याने त्याच्या सेवेसाठी पाळले िोिे, त्यांना कळले िेव्िा नेिमीप्रमाणे िे 

त्याच्याजवळ िजर िोण्यासाठी हवचारू लागले. जेव्िा त्यांना कळले की िो 

चांगल्या कामासाठी दरू जाि आिे िेव्िा िे पवटिाच्या पायथ्यािी त्याला हनरोप 

दणे्यासाठी त्याच्या मागे गेले.  

 “दकम्बो,” आई म्िणाली, “काळजी घे आहण चांगला मुलगा िो.” 

 “ककिारो मिािय, एकहनष्ठ प्राणी म्िणाले, “िुभास्िे पंथानाः सन्िु” काळजी 

घ्या.  

 नंिर िे सवट त्याला िेवर्चे पािण्यासाठी झाडावर चढले आहण त्या 

उंचीवरून त्यांनी त्याला पाहिले आहण त्याची सावली िळूिळू लिान िोि गेल्याचे 

व िेवर्ी िो दषृ्टीआड झाल्याचे त्यांना ददसले. 

 सैन्याहधकारी सादाहमत्सू अनपेहििपणे ककिारोसारखा अद्भूि मुलगा 

गवसल्यामुळे आनंदाने मागट क्रहमि िोिा.  

 इष्ट स्थळी पोिोचल्याबरोबर ककिारोने लगेचच उमराव हमनामोिो-नो-

राइको कडे त्याला नेले आहण ककिारोबद्दल त्यांना सांगून िा मुलगा त्याला कसा 

सापडला ि े सांहगिले. उमराव राइकोला िी गोष्ट ऐकून खूप आनंद झाला आहण 

त्याने ककिारोला आपल्यापुढे आणण्याची आज्ञा ददली आहण जिाहगरदारांपैकी एक 

त्याला बनहवले. 

 उमराव राइकोचे लष्कर “चार िूर योद्ध”े म्िणून प्रहसद्ध दल िोिे. ह्ा 

योद्ध्यांची त्याने सैन्यांमधल्या सवाटि अहधक िहक्तमान वीरांमधून स्विाः हनवड 

केली िोिी. ह्ा छोट्या आहण योग्य हनवडीचे दल संपूणट जपान मध्ये त्या 

माणसांच्या हनभटय िौयाटहवियी ख्यािनाम िोिे.  



 जेव्िा ककिारो प्रौढ झाला िेव्िा त्याच्या मालकाने त्याला चार िूरांचा प्रमुख 

केले. िो सवाांपेिा खूप िहक्तमान िोिा. त्या प्रसंगानंिर ििराि लवकरच अिी 

बािमी गेली की नरभिक रािस जवळच हनवास करून आि.े आहण लोक भीिीने 

िादरून गेले आििे. उमराव राइकोने संकर्ीिून सोडहवण्यासाठी ककिारोला आज्ञा 

केली. त्याला आपल्या िलवारीच्या यिाच्या परीिेबद्दल आनंद झाला आहण िो 

लगेच हनघाला.  

 गुििेल्या रािसाला आियट वार्ले. ककिारोने त्याचे अजस्त्र मुंडके झर्क्याि 

उडहवले. व िे त्याने आपल्या हवजयाचे द्योिक म्िणून मालकाकडे नेले.  

 ककिारो आिा दिेाचा सुप्रहसद्ध मिावीर म्िणून गाजू लागला. िक्ती, दकिी 

आहण संपत्ती िी त्याच्याकडे आली. आिा त्याने आईला ददलेले अहभवचन पाळले 

आहण आपल्या वृद्ध आईसाठी आरामदायी घर बांधले. िी त्याच्यासोबि अखेरपयांि 

राजधानीि राहिली. 

 एका श्रेष्ठ नायकाची िी गोष्ट नािी का? 

 

 

  



राजकन्या िासचेी किाणी 

 फार फार विाांपूवी जपानच्या प्राचीन राजधानी नारा मध्ये राजकुमार 

िोयोनारी फुहजवारा नावाचा हवद्वान राजयमंत्री रािि िोिा. राजकन्या मुरासाकी 

(नीललोहिि) नावाची त्याची पत्नी कुलीन, सद्विटनी आहण सुंदर िोिी. जेव्िा िे खूप 

िरूण िोिे िेव्िा कुलीन कुरंु्हबयांकडून जपानी ररिीररवाजाप्रमाणे त्यांचा हववाि 

झाला िोिा आहण िेव्िापासून िे आत्तापावेिो िे आनंदाने एकत्र नांदि िोिे. िथाहप 

त्यांच्या मोठ्या दाुःखाचे एक कारण िोिे, िे म्िणजे विाांमागून विे गेली पण त्यांना 

मूलबाळ झाले नव्ििे. ह्ा गोष्टीने त्यांना फार दाुःखी केले. त्यांचं स्विाःचं मूल 

असावं, जयाने मोठं िोऊन त्यांच्या वृद्धापकाळाि त्यांना आनंद द्यावा, कुरंु्बाचं नाव 

पुढे चालवावं आहण त्यांचा मृत्यू झाल्यावर त्यांच्या पूवटजांची परंपरा पुढे चालू 

ठेवावी अिी त्या दोघांची फार इच्छा िोिी. त्या राजपुत्राने आहण त्याच्या सुंदर 

पत्नीने खूप हवचार हवहनमय आहण सचिन केल्यानंिर त्यांनी असे ठरहवले की िासे-

नो-क्वान्नोन (िासे येथील दयेची दवेिा) च्या मंददराकडे िीथटयात्रेला जावं, कारण 

त्यांच्या सुंदर धार्षमक रूढीप्रमाणे त्यांचा हवश्वास िोिा की दयेची मािा क्वान्नोन, 

येऊन त्यांच्या गंभीर प्राथटनेला पावून त्या रूपाि त्यांची इच्छा पूणट करेल जयाची 

त्यांना खूप गरज िोिी. ह्ा समस्ि विाांच्या प्राथटनेनंिर खरोखर त्यांच्या हविेि 

िीथटयात्रेला िी त्यांना इष्टपुत्राच्या रूपाि प्रसन्न िोईल, कारण त्या दोन जीवांच्या 

जीवनाची िी सवाटि मोठी हनकड िोिी. आयुष्याने जेवढं कािी त्यांना दिेा येईल 

िेवढं सवट ददलेलं िोिं पण िे सवट त्यांच्यासाठी व्यथट िोिं कारण ह्ा असमाधानाने 

त्यांची हृदये आकं्रदि िोिी. 

 म्िणून राजकुमार िोयोनारी आहण त्याची पत्नी िासे येथील क्वान्नोनच्या 

मंददराकडे गेले व िेथे त्यांनी खूप काळ घालहवला, िे दररोज सुगंधी धूप जाळि 

आहण क्वान्नोन ह्ा स्वगीय आईला प्राथटना करीि की त्यांच्या संपूणट जीवनाची 

अहभलािा मान्य करावी. आहण त्यांच्या प्राथटनेला िी भरून पावली. 



 अखेर राजकुमारी मुरासाकीला मुलगी झाली आहण हिचं हृदय आनंदाने 

भरून आलं. हिच्या पिीस िे मूल सादर करिाना त्या दोघांनी ठरहवले की त्याचं 

नाव िासे-हिमे ककवा िासेची राजकुमारी ठेवावे, कारण त्या रठकाणी क्वान्नोनकडून 

त्यांना िी ईश्वरी दणेगी हमळाली िोिी. त्यांनी मोठ्या काळजीपूवटक आहण 

नाजूकिेने हिला लिानाचे मोठे केले 

आहण िे मूल ओजस्वी आहण 

सुंदरपणे हवकहसि झाले. 

 जेव्िा िी मुलगी पाच विाांची 

झाली िेव्िा हिची आई भयंकर 

आजारी पडली आहण सवट वैद्य 

आहण त्यांची औिधेिी हिला वाचवू 

िकले नािीि. िेवर्चा श्वास 

घेण्याच्या थोड्या वेळापूवी हिने 

हिच्या मुलीला हिच्याकडे 

बोलहवले, आहण िळुवारपणे हिच्या 

डोक्यावर थोपर्ीि म्िणालीाः 

 “िासे-हिमे, िुला ठाऊक आि े

का की िुझी आई आिा फार काळ 

हजवंि राहू िकणार नािी? जरी 

माझा मृत्यू झाला िरी िू सदाचारी 

मुलगी म्िणून मोठी िो. िुझ्या 

पररचाररकेला ककवा कुरंु्बािील 

इिर कुणालािी िुझ्याकडून त्रास िोणार नािी याची दििा घे. कदाहचि िुझे 

वडील दसुरे लग्न करिील आहण कुणीिरी िुझी आई म्िणून माझी जागा घेईल. जरी 

असे घडले िरी माझ्यासाठी िू उहद्वग्न िोऊ नकोस, पण िुझ्या वहडलांच्या दसुऱ्या 



पत्नीचा आपल्या खऱ्या आईसारखा आदर कर. िी आहण िुझे वडील यांच्यािी 

आज्ञाधारकपणे आहण हनष्ठनेे वाग. लिाि ठेव आपल्या आईपेिा श्रेष्ठ असलेल्यांची 

आज्ञा पाळ आहण िुझ्या पदरी असलेल्यांिी दयेने, प्रेमाने वाग. ि े हवसरू नकोस. 

जेव्िा िू मोठी िोिील, मी िी आिा घेऊन मरण पाविे आि ेकी िू एक आदिट स्त्री 

म्िणून मोठी व्िावीस.” 

 िासे-हिमे आदरपूवटक दषृ्टीकोन ठेवून हिच्या आईचे बोलणे ऐकि िोिी आहण 

हिने हिला अहभवचन ददले की, हिने सांहगिल्याप्रमाणेच िी वागेल. अिी एक म्िण 

आि ेकी आत्मा िीन असेल िर िो िंभर असिो. जरी िी आई गमावण्याचं दाुःख 

सिन करण्याइिपि मोठी नसली िरी िासे-हिमे एक छोर्ीिी राजकन्या आईच्या 

इच्छेप्रमाणे सदाचारी आहण आज्ञाधारक म्िणून वाढली. 

 पहिल्या पत्नीच्या मृत्यूनंिर फार काळ झाला नािी िोच राजकुमार 

िोयोनारीने कुलीन कुरंु्बाि जन्म झालेल्या राजकुमारी िेरूिे ह्ा घरंदाज स्त्रीिी 

लग्न केले. अरेरे, सुिील आहण सूज्ञ राजकुमारी मुरासाकीसाठी स्वभावाने िी खूप 

वेगळी िोिी, कू्रर आहण दषु्ट हृदयाची. हिने हिच्या सावत्र मुलीवर कधीच प्रेम केले 

नािी. िी नेिमी त्या आईहवना असलेल्या लिान मुलीिी हनदटयिेने वागि स्विाःिी 

म्िणायचीाः 

 “ि ेमाझं मूल नािी! ि ेमाझं मूल नािी!” 

 पण िासे-हिमे हिचा हनदटयपणा सिन करायची, सावत्र आईची प्रेमाने सेवा 

करायची, सवटथा हिची आज्ञा पाळायची, हिला कधीच त्रास द्यायची नािी. अगदी 

हिच्या स्विाःच्या आईने हिकहवले िोिे िसे, त्यामुळे िेरूिे बाईंना हिच्याहवरूद्ध 

िक्रार करण्याचे कारणच नव्ििे. 

 छोर्ीिी राजकन्या खूप व्यासंगी िोिी आहण हिचं सगळ्याि आवडिं 

अध्ययन म्िणजे संगीि आहण काव्य, ददवसािले बरेच िास त्या सरावाि िी 



घालवी, हिला (जपानी िंिुवाद्य) कोिो वाजहवण्याची कला, पत्रलेखन आहण 

पद्यरचनेची कला हिकवू िकिील असे हनष्णाि आहण प्रवीण लोक हिच्या 

वहडलांच्या पदरी िोिे. जेव्िा िी बारा विाांची झाली िेव्िा िी िे वाद्य इिके सुंदर 

वाजवायची की सम्रार्ांसमोर हिचा संगीिाचा कायटक्रम राजवाड्याि सादर 

करण्यासाठी हिला व हिच्या सावत्र आईला पाचारण केले जाई. 

 िो सकुराच्या फुलांचा सण िोिा आहण राजप्रासादामध्ये मोठा आनंदोत्सव 

िोिा. सम्रार्ाने स्विाःहून जोमाने त्या ऋिूच्या मौजेि सिभाग घेिला िोिा आहण 

त्याने आज्ञा केली की राजकुमारी िासेने त्याच्यासमोर िंिुवाद्य वाजवून कायटक्रम 

सादर करावा आहण हिची आई िेरूिेने बासरी वाजवून हिला साथ द्यावी. 

 उंच व्यासपीठावर सम्रार् बसले. त्यांच्यासमोर जांभळ्या रंगाचे गोंडे 

लावलेला, बारीक कापून िासलेल्या बांबूचा पडदा िोिा. जेणेकरून राजेसािबे 

सवटकािी पाहू िकिील पण त्यांना मात्र कुणीिी पाहू िकणार नािी. कारण 

सवटसामान्य माणसाला त्यांचा पहवत्र चेिरा पािण्याची परवानगी नव्ििी. 

 िासे-हिमे िरूण असूनिी हिची स्मरणिक्ती इिकी िल्लख िोिी, इिकी 

प्रहिभावान िोिी की हिच्याबद्दल हनपुण हििकांनािी िी नेिमी चदकि करून 

सोडायची. या मित्त्वाच्या प्रसंगी हिने खूप छान वाजहवले पण हिची सावत्र आई 

राजकुमारी िेरूिे अहििय आळिी बाई िोिी. हिने रोजचा सराव करण्याचा 

कधीिी त्रास घेिला नािी. त्यामुळे हिची साथ करण्याि िी यिस्वी झाली नािी 

आहण हिला राजदरबारािील एखाद्या स्त्रीने हिची जागा घ्यावी म्िणून हिला 

हवनंिी करावी लागली. िी मोठी लज्जास्पद गोष्ट िोिी. हिला भयंकर संिाप येऊन 

मत्सर वारू् लागला कारण जेथे हिला अपयि आले िेथेच हिच्या सावत्र मुलीला यि 

हमळाले िोिे आहण त्याि अहििय वाईर् भर म्िणजे त्या सम्रार्ाने छोट्या 

राजकुमारीला राजवाड्याि छान वाजहवल्यामुळे भेर्वस्िू पाठहवल्या िोत्या. 



 राजकुमारी िेरूिेला हिच्या सावत्र मुलीचा द्विे करण्याला अजून एक कारण 

िोिे िे असे की हिच्या सुदवैाने हिला एक मुलगा झाला िोिा आहण हिच्या 

अंिमटनाि िी गुप्त हवचार करीि म्िणि असे, 

“जर फक्त िासे-हिमे राहिली नसिी, िर माझ्या मुलाला त्याच्या हपत्याचे 

समस्ि प्रेम हमळाले असिे.” 

 िया हवचाराला आळा घालायला िी कधीच हिकली नािी व हिचे िे हवचार 

इिके हवकोपाला गेले की िी हिच्या सावत्र मुलीला जीवे मारण्याची घोर इच्छा 

करू लागली. 

 एके ददविी हिने गुप्तपणे आज्ञा करून हवि मागहवले आहण हिने िे थोड्या 

गोड दारूि हमसळले. िी हविारी दारू हिने एका बार्लीि ओिली. ििाच 

ददसणाऱ्या दसुऱ्या बार्लीि हिने चांगली दारू ओिली. मे महिन्याच्या पाचव्या 

ददविी येणाऱ्या मुलांच्या सणाच्या ददवसाचा िो प्रसंग िोिा, आहण िासे-हिमे 

हिच्या लिान भावाबरोबर खेळि िोिी. त्याच्या सवट योद्ध्यांची आहण वीरांची 

खेळणी बािरे इिस्ििाः पसरली िोिी आहण िी त्याला प्रत्येकाबाबि छान छान 

गोष्टी सांगि िोिी. िे दोघेिी आपसाि मजा लुर्ि िोिे आहण आनंदाने 

नोकरांबरोबर िसि िोिे. त्याच वेळी त्याच्या आईने दारूच्या दोन बार्ल्या आहण 

स्वाददष्ट केक घेऊन प्रवेि केला. 

 “िुम्िी दोघेिी दकिी मस्िी आहण आनंदाि आिाि,” हस्मििास्य करीि िी दषु्ट 

राजकुमारी िेरूिे म्िणाली, “बघा बहिस म्िणून गोड दारू आहण माझ्या सालस 

मुलांसाठी कािी छान केक आणले आििे.” आहण हिने हनरहनराळ्या बार्ल्यांमधून 

दोन पेल्यांि दारू ओिली. 



 हिची सावत्र आई दकिी भयंकर कृत्य करीि आि ेि ेिासे-हिमेला स्वप्नाििी 

कधी वार्ले नािी. हिने आधीच भरलेला पेला उचलला आहण हिच्या सावत्र भावास 

ददला. 

 त्या दषु्ट बाईने हविाच्या बार्लीवर काळजीपूवटक खूण करून ठेवली िोिी. 

पण खोलीि प्रवेि करिाना िी अस्वस्थ झाली िोिी आहण त्यामुळे घाईघाईने आहण 

अनवधानाने हिने िो हविाचा पेला हिच्या स्विाःच्या मुलाला ददला िोिा. ह्ा सवट 

वेळेि िी त्या छोट्यािा राजकुमारीकडे मोठ्या उत्सुकिेने पािि िोिी. पण त्या 

िरूण मुलीच्या चेिऱ्यावर कािीच बदल न झालेला पाहून हिला खूप आियट वार्ले. 

अचानक िो लिान मुलगा वेदनेने ककचाळला आहण जहमनीवर धाडकन कोसळला. 

त्याची आई पर्कन त्याच्याकडे धावली आहण हिने खोलीि आणलेल्या छोट्यािा 

दोन बार्ल्या दििेने पालथ्या केल्या आहण त्याला उचलले. नोकरांनी धावपळ 

करीि डॉक्र्रांना बोलाहवले पण त्याला कोणीच वाचवू िकले नािी. एका 

िासाभरािच त्याने आईच्या िािावरच प्राण सोडला. त्या जुन्या काळाि डॉक्र्रांना 

फारसे ज्ञान नव्ििे आहण असा अंदाज केला गेला की मुलाला दारू मानवली नािी, 

आहण आचके आल्यामुळे िो मरण पावला. 

 हिच्या सावत्र मुलीला मारून र्ाकण्याच्या प्रयत्नाि हिच्या स्विाःच्याच 

मुलाचा प्राण हिला गमवावा लागला. अिा ररिीने हिलाच त्याची हििा हमळाली; 

पण स्विाःला दोि दणे्याऐवजी हिच्या स्विाःच्या हृदयाि सावत्र मुलीहवियी 

अहधकाहधक द्विे, कडवर्पणा आहण हिरस्कार भरला गेला. आहण िी मोठ्या 

उिावीळपणे िासे-हिमेला इजा करण्याची संधी हमळण्याची वार् पाहू लागली. 

िथाहप हिला खूप काळ वार् पिावी लागली. 

 जेव्िा िासे-हिमे िेरा विाांची झाली िेव्िा िी त्यापूवीच एक उल्लेखनीय 

गुणवत्तेची कवहयत्री म्िणून उल्लेखली जाऊ लागली. अिी हनपुणिा व कलेची 



जोपासना करणाऱ्या जुन्या जपानी हस्त्रयांमध्ये आढळून येिे अिी िी मानमरािब 

प्राप्त झालेली स्त्री िोिी. 

 नारामध्ये पावसाळा सुरू िोिा आहण पूर जवळच्या भूभागाला दररोज िानी 

पोचवीि िोिा अिा वािाट येि िोत्या. िात्सुिा नदी सम्रार्ाच्या राजवाड्यामधून 

पाण्याने दथुडी भरून वािि िोिी आहण नदीला लागून असलेल्या अरंूद 

रस्त्यावरून पाण्याच्या लोंढ्यांच्या गजटनांमुळे ददवसरात्र सम्रार् अस्वस्थ िोि िोिे. 

पररणामी गंभीर िणाव हनमाटण झाला िोिा. पुराच्या पाण्याचा आवाज 

रोखण्यासाठी स्वगाटकडे हनरंिर प्राथटना करण्यासाठी बुहद्धष्ट मंददरािील धमटगुरंूना 

आज्ञा करण्यासाठी सम्रार्ाचे िासन पाठहवले गेले. पण िे सवट व्यथट गेले. 

 मग दरबारािील मंडळाि कुजबुज झाली की दरबारािील हद्विीय मंत्री 

राजकुमार िोयोनारी फुहजवाराची कन्या सांप्रि खूप मोठी ईश्वरी दणेगी हमळालेली 

कवहयत्री आि े व श्रेष्ठ लोकांनी ि े प्रमाहणि केले आि.े फार पूवी ईश्वरी देणगी 

हमळालेल्या सुंदर कुमाररका कवहयत्रींनी त्यांच्या काव्यािून प्राथटना करून स्वगाटला 

िलवून सोडले िोिे आहण दषु्काळामुळे िुहधि झालेल्या जहमनीवर पाऊस आणून 

पाडला िोिा- असे प्राचीन काळािील कवहयत्रींचे चररत्र लेखक ओनो-नो-कोमाची 

ह्ांनी म्िणून ठेवले आि.े जर राजकुमारी िासेने काव्य हलहून िे प्राथटना म्िणून 

अपटण केले िर जोिाि वािणाऱ्या नद्यांच्या आवाजाला आहण मिाराजांना िोणारे 

क्लेि यांना थांबवू िकणार नािी का? जे कािी दरबारािील लोकांनी म्िर्ले िे 

िेवर्ी सम्रार्ाच्या कानावर पडले आहण ह्ाचा पररणाम म्िणून मंत्री राजकुमार 

िोयोनारीला आदिे पाठहवला गेला. 

 िेव्िा हिच्या वहडलांनी हिला बोलाहवणे पाठवून राजाज्ञेबद्दल सांहगिले. 

िेव्िा िासे-हिमेसाठी िे मिदआ्ियट आहण भीिी िोिी. त्या छोट्या मुलीच्या 

खांद्यावर खरोखर अवजड किटव्य लादले गेले िोिे- िे म्िणजे काव्यगुणांच्या 

जोरावर सम्रार्ाचे प्राण वाचहवणे. 



 िेवर्ी िो ददवस आला आहण हिचे काव्य हलहून पूणट झाले. िे पणटपत्रावर 

सोनवखाटने कोरून हलहिले िोिे. हिच्या वहडलांबरोबर, सेवकांबरोबर आहण 

राजदरबारािील कािी अहधकाऱ्यांबरोबर गजटना करणाऱ्या पाण्याच्या लोंढ्याच्या 

दकनाऱ्याकडे हनघाली, आपल्या हृदयाला स्वगाटकडे उन्नि करीि, स्वगाटच्या ददिेने 

दोन्िी िाि वर उभारून हिने रचलेले काव्य मोठ्याने पठण करण्यास सुरूवाि केली. 

 सभोविी उभ्या असलेल्या लोकांना िे खरोखरच अद्भूि वार्ले. पाण्याने 

गजटना थांबहवली आहण प्राथटनेच्या थेर् उत्तरादाखल नदी िांि झाली. त्यानंिर 

सम्रार् व्याधीमुक्त िोऊन हनरोगी झाले. 

 मिाराज खूप खूि झाले, हिला राजवाड्याि बोलहवण्याि आले व सचजो-सवट 

सैन्याहधपिी िी पदवी हिला प्रदान करण्याि येऊन हिला सन्माहनि करण्याि आले 

व प्रहिष्ठनेे गौरहवण्याि आले. त्या वेळेपासून हिला सचगो-हिमे ककवा राजकुमारी-

सैन्याहधपिी म्िणून संबोहधि करण्याि आले आहण सवाांनी हिच्याबद्दल प्रेम व 

आदर व्यक्त केला. 

 एकच व्यक्ती अिी िोिी की हिला िासे-हिमेच्या यिाबद्दल आनंद वार्ला 

नािी आहण िी म्िणजे हिची सावत्र आई. हिच्या, सावत्र मुलीला जिर दऊेन 

मारण्याच्या प्रयत्नाि हिचा स्विाःचाच मुलगा हिच्या िािून मारला गेला िोिा 

ह्ाबद्दल िी सिि कुढि असे. मुलीचा उत्किट, सामथ्यट आहण मानसन्मान, 

राजप्रासादाकडून बिाल झालेली मजी आहण संपूणट राजदरबाराकडून झालेली 

प्रिंसा पाहून हिला िरमल्यासारखे वार्ायचे. हिच्या हृदयाि असूया आहण मत्सर 

आगीसारखे पेरू्न उठले िोिे. िासे-हिमेबद्दल िी हिच्या नवऱ्याला बरेच कािी 

खोरे्नारे् सांगि असे. पण त्याचा कािी उपयोग िोि नसे. हिच्या त्या गोष्टींपैकी 

एकिी िो ऐकि नसे. आहण कठोरपणे हिला बजावि असे की िी संपूणटिया हिचीच 

चूक आि.े 



 िेवर्ी हिच्या सावत्र आईने हिच्या नवऱ्याच्या अनुपहस्थिीची संधी साधून 

हिच्या जुन्या नोकरांपैकी एकाला हुकूम सोडून सांहगिले की त्या हनष्पाप मुलीला 

भयंकर अरण्य असलेल्या प्रदिेाच्या भागािील हिबारी पवटिांमध्ये न्या आहण हिचा 

वध करा. कुरंु्बावर कोसळणारी बदनामी थोपहवण्यासाठी एकच मागट आिे- आहण 

िो म्िणजे हिला मारून र्ाकणं, अिी एक भीिण कथा लिानग्या राजकुमारीबद्दल 

कहल्पली िोिी. 

 कािोदा, हिचा खास नोकर त्याच्या मालदकणीची आज्ञा पाळायला बांहधल 

िोिा. असं असलं िरी त्याने पाहिले की त्या मुलीच्या हपत्याच्या गैरिजेरीि 

आज्ञाधारकपणाचे ढोंग करणेच सयुहक्तक व ििाणपणाचे ठरेल. म्िणून त्याने िासे-

हिमेला एका पालखीि बसहवले आहण त्या प्रदिेािील अरण्याि सवाटि हनजटन जागा 

िोधि िो हिच्यासोबि गेला. आपल्याला अिा हवहचत्र पद्धिीने पाठहवण्याि येि 

आि े ि े कळूनिी त्या गरीब हबचाऱ्या मुलीला हिच्या हनदटय सावत्र आईहवरूद्ध 

हनिेध करण्याि हिि वार्ले नािी. म्िणून हिला जसे सांहगिले गेले त्याप्रमाणे िी 

गेली. 

 पण त्या वृद्ध सेवकाला लिानिी राजकन्या पूणटपणे हनष्पाप आि ेि ेठाऊक 

िोिे. हिच्या सावत्र आईने अहि अत्याचाराची आज्ञा करून त्याला ियार केले िोिे. 

आहण म्िणून त्याने हिचा जीव वाचहवण्याचे ठरहवले. नािीिर त्याने हिला ठार 

मारले असिे. िथाहप िो कू्रर काम करून घेणाऱ्या मालदकणीकडे जाऊ िकला 

नािी. म्िणून त्याने बािरे अरण्यािच रिायचे ठरहवले. कािी िेिकऱ्यांच्या मदिीने 

त्याने िेथे एक लिानिी झोपडी बांधली आहण त्याच्या बायकोला गुप्तपणे बोलावून 

घेऊन ह्ा दोन पुण्यिील वृद्ध लोकांनी आपली सवट िक्ती पणाला लावून त्या ददुैवी 

राजकुमारीची दखेभाल केली. हिला सवटथा असा हवश्वास वार्ायचा की जेव्िा हिचे 

वडील घरी परििील आहण िी कोठेच ददसि नािी ि े त्यांना कळल्याबरोबर िे 

हिचा िोध घेिील. 



 राजकुमार िोयोनारी, कािी आठवड्यानंिर घरी आला िेव्िा त्याच्या 

पत्नीकडून सांहगिले गेले की त्याची मुलगी हिमेने कािीिरी अपराध केला आहण 

त्यामुळे िोणाऱ्या हििेला हभऊन िी पळून गेली. िो सचिेने जवळ जवळ आजारीच 

पडला. घरािील प्रत्येकाने िीच गोष्ट सांहगिली की िासे-हिमे अचानक नािीिी 

झाली आहण कुणालाच ठाऊक नव्ििे की का आहण कोठे. लोकापवादाला घाबरून 

त्याने िी गोष्ट ििीच दाबून ठेवली आहण सगळीकडे हिचा िोध घेिला पण व्यथट. 

 एके ददविी िी असह् सचिा हवसरण्याच्या प्रयत्नाि त्याने त्याच्या सवट 

नोकरांना बोलाहवले आहण सांहगिले की आपण बऱ्याच ददवसांसाठी हिकार 

करण्याकररिा पवटिांमध्ये बरोबर जाऊ. िे लवकरच ियार िोऊन घोड्यांवर बसले 

आहण प्रवेिद्वारावर थांबून त्यांच्या मालकाची वार् पाहू लागले. संपूणट ियारीहनिी 

िो स्वार झाला आहण हिबारी पवटिांच्या प्रदिेाि जायला हनघाला. मोठे दल 

त्याच्या मागून हनघाले. िो सवाांच्या पुढे हनघाला. िेवर्ी त्याला आढळून आले की 

िो एका अरंूद व रम्य दरीि आला आि.े 

 सभोविी असलेल्या सुंदर दशृ्यांची प्रिंसा करीि त्याला असे ददसले की त्या 

रे्कड्यांपैकी एका रे्कडीवर अगदी जवळ एक इवलेसे घर आिे. आहण नंिर स्पष्ट, 

स्वच्छ आहण लख्ख असा वाचन करण्याचा सुंदर मोठा आवाज त्याला ऐकू आला. 

इिक्या हनजटन रठकाणी व्यासंगाने कोण अभ्यास करीि आिे ह्ा हजज्ञासेने िो प्रेररि 

झाला, घोड्यावरून खाली उिरला आहण अश्वरिकाकडे घोडा ठेवून िो रे्कडीच्या 

बाजूने वर चालि गेला आहण त्या झोपडीजवळ पोिोचला. जसा जसा िो जवळ 

जाऊ लागला, िसे िसे त्याचे आियट वाढि गेले. कारण वाचन करणारी एक सुंदर 

मुलगी िोिी. झोपडी संपूणट उघडी िोिी आहण िी दशृ्याकडे िोंड करून बसली 

िोिी. लिपूवटक ऐकल्यावर त्याला कळले की िी बौद्ध धमटग्रंथाचे हनिांि भक्तीने 

वाचन करीि आि.े अहधकाहधक उत्सुक िोि घाईघाईने िो छोट्यािा द्वाराजवळ 

आला आहण लिानिा बागेि हिरला आहण पाििो िर त्याची िरवलेली िासे-हिमे 

त्याची कन्या त्याच्या दषृ्टोत्पत्तीस पडली. िी जे कािी म्िणि िोिी त्याि िी इिकी 



एकाग्र झाली िोिी की हिच्या वहडलांनी बोलेपयांि हिला कािीच ददसले नािी की 

ऐकू आले नािी. 

 “िासे-हिमे!” िो ओरडला, “िी िूच आिसे. माझी िासे-हिमे!” 

 िी इिकी हवस्मयचदकि झाली िोिी की हिला िे भानच उरले नािी की हिचे 

स्विाःचे प्रेमळ वडील हिला िाक मारीि आििे. कािी िालचाल करायची वा 

बोलायचे िी पार हवसरून गेली. 

 “माझे हपिा, माझे वडील! खरोखर िुम्िीच आिाि- ओ, माझे हपिा!” एवढंच 

िी सारं म्िणू िकली, आहण पळि जाऊन हिने त्याच्या जाड बाह्ांना घट्ट पकडले व 

त्याि आपले िोंड झाकले व हिला भावना अनावर िोऊन हिच्या अश्रूंचा बांध 

फुर्ला. 

 हिच्या वहडलांनी हिच्या काळ्याभोर केसांना थोपर्ले आहण मृद ू िब्दाि 

हवचारले की ि ेसारं कािी का घडलं िे सांग. पण िी फक्त रडि िोिी, आहण त्याला 

मोठे आियट वार्ि िोिे की िो खरोखर स्वप्न िर नािी ना पािि. 

 नंिर त्याचा हवश्वसनीय नोकर कािोदा बािरे आला आहण स्विाः जहमनीवर 

नम्रपणे त्याच्या मालकापुढे वाकून अन्यायाची संपूणट कथा किी घडली ि ेधडा धडा 

सांहगिले, आहण त्याची मुलगी अरण्याि आहण हनजटन स्थळी सापडली िी त्या दोन 

वृद्धांनी हिला किी जपून ठेवली ििेी सांहगिले. राजकुमाराच्या हवस्मय आहण 

त्याच्या मुलीसि िो घाईघाईने घरी हनघाला. घरािील सवट माणसांना िी 

आनंदाची बािमी कळहवण्यासाठी त्या मंडळींपैकी एकाने पुढे घोडा वेगाि 

दौडहवला, आहण काय घडले ि े सावत्र आईने ऐकल्याबरोबर हिच्या नवऱ्याच्या 

भेर्ीि हिचा दषु्टपणा उघडकीस येईल या भीिीने आहण िरसमद े िोऊन घरािून 

हनघून हिच्या वहडलांच्या आश्रयाखाली जाण्यास पळून गेली. नंिर हिच्याबद्दल 

कधीच कािीच ऐकू आले नािी. 



 वृद्ध सेवक कािेदाला त्याच्या मालकाच्या सेवेि उच्च श्रेणीि पदोन्निी दणे्याि 

आली, जीवनाच्या अखेरपयांि िो आनंददि राहिला. लिानग्या राजकुमारीिी 

एकहनष्ठ राहिला, जयाने हिचा जीव वाचहवला त्या हवश्वासू सेवकाला सवट श्रेय 

हमळाले. हिला नंिर हिच्या हनषु्ठर सावत्र आईकडून पुन्िा कधीिी त्रास झाला नािी, 

आहण हिचे ददवस हिच्या हपत्यासोबि आनंदाने आहण िांििेि गेले. 

 राजकुमार िोयोनारीला मुलगा नव्ििा, म्िणून त्याने राजदरबारािीस एका 

उमरावाचा िरूण मुलगा त्याचा वारस म्िणून आहण त्याची कन्या िासे-हिमे हिचे 

लग्न लावण्याकरिा दत्तक घेिला, थोड्या विाटिच त्यांचे लग्न झाले. िासे-हिमेचे 

वृद्धापकाळािील जीवन खूप चांगले गेले आहण सवट जणांच्या िोंडून िचे हनघायचे 

की िी खूप प्रज्ञावान आहण धमटहनष्ठ असून राजकुमार िोयोनारीच्या प्राचीन 

हनवासस्थानाि अहधपत्य करणारी लावण्यविी गृिस्वाहमनी िोिी. दक्रयािील 

राजयकत्याटपासून नुकिेच सेवाहनवृत्त झालेल्या आपल्या हपत्यासमोर त्या कुरंु्बािील 

भावी राजयकिाट म्िणून आपल्या मुलाला सादर करिाना हिला खूप आनंद झाला. 

 आजपयांि दकओिो येथील बुद्धमंददरांपैकी एकाि हवणकामाचा एक भाग 

जोपासून ठेवला आि.े कमळाच्या दठेापासून काढलेल्या झुळझुळीि रेिमी धाग्यांनी 

बुद्धाच्या आकृिीचे भरिकाम केलेले, सभिीवर सोडलेले सुंदर िुकडे िेथे आििे. असं 

म्िणिाि की िी कलाकृिी पुण्यिील राजकुमारी िासेच्या िािची आि.े 

  



मतृ्य ूनको असलले्या माणसाची गोष्ट  

 

 

 फार फार विाांपूवी सेंिारो नावाचा एक माणूस रिाि िोिा. त्याच्या 

आडनावाचा अथट िोिा, “लिाधीि” पण जरी िो फारसा श्रीमंि नव्ििा िरी 

फारसा गरीबिी नव्ििा. त्याच्या 

नहिबाने त्याला वहडलोपार्षजि वारसा 

प्राप्त संपत्ती हमळालेली िोिी. त्यावरच 

िो जगि िोिा, वयाचा बत्तीस विाांचा 

िोईपयांि त्याने हनष्काळजीपणे वेळ 

घालहवला िोिा आहण कामाबद्दल त्याने 

कधीिी गांभीयाटने हवचार केला नव्ििा. 

 एके ददविी कािीिी कारण 

नसिाना, मृत्यू आहण 

आजारपणाबद्दलचा हवचार त्याच्या 

मनाि आला. आजारी पडणे आहण मृत्यू 

पावणे ह्ा कल्पनेने िो खूप दाुःखी आहण 

िरैाण झाला. 

 “मला हजवंि रािणे आवडेल” िो 

स्विाःिीच म्िणाला, “अगदी कमीि 

कमी पाचिे ककवा सिािे विे वयाचा 

िोईपयांि, सवट प्रकारच्या व्याधींपासून 



मुक्त. सवट सामान्य माणसाच्या आयुष्याचा कालावधी खूपच कमी असिो.” िो 

स्विाःच्या मनाला हवचारू लागला, इथून पुढे मी साधेपणाने आहण कार्कसरीने 

जगल्यास जोपयांि माझी इच्छा असेल िोपयांि माझे आयुष्य दीघट िोईल. 

 त्याला सम्रार्ांच्या प्राचीन इहििासािील अनेक गोष्टी ठाऊक िोत्या की जे 

िजारो विे जगले आहण यामािोची राजकन्या अिी िोिी म्िणिाि की जी वयाच्या 

पाचिे विेपयांि जगली. िी दीघाटयुष्याच्या नोंदीची अगदी अहलकडची गोष्ट िोिी. 

 हिन-नो-हिको ह्ा हचनी राजाची कथा त्याने अनेकदा ऐकली िोिी. हचनी 

इहििासािील अनेक सामथ्यटिाली आहण बलाढ्य राजयकत्याांपैकी िो एक िोिा. 

त्याने हवहस्िणट राजप्रासाद बांधले िोिे आहण त्यानेच हचनची प्रहसद्ध प्रचंड सभििी 

बांधली िोिी. त्याने इच्छा केलेल्या जगािील सवट वस्िू त्याला प्राप्त झालेल्या 

िोत्या. पण इिके सौख्य चैनहवलास, राजदरबारािील वैभव, पदरी असलेले 

प्रज्ञावान मंत्री आहण साम्राजयािील ददगंि दकिी असूनिी िो दाुःखी, कष्टी िोिा, 

कारण त्याला ठाऊक िोिे की एक ददवस त्याला मृत्यू येणार आहण ि ेसवट सोडून 

त्याला जावे लागणार. 

 हिन-नो-हिको रात्री झोपला आहण जेव्िा िो सकाळी उठला िेव्िा 

सकाळपासून संपूणट ददवसभर अहवरि त्याला मृत्यूचाच हवचार सिाहवि िोिा. िो 

त्यापासून दरू जाऊ िकि नव्ििा. ओ, जर त्याला फक्त आयुष्य दीघट करणारे 

रामबाण औिध सापडले असिे िर िो खूप सुखी झाला असिा. 

 त्याने त्याच्या राजदरबारािील लोकांची बैठक बोलाहवली आहण त्यांना 

हवचारले की जया हवियी त्याने अनेकदा ऐकले िोिे िे आयुष्य दीघट करणारे 

रामबाण औिध त्याच्यासाठी कोणी िोधू िकणार नािी का? 

 एक म्िािारा राजदरबारी जयाचे नाव जोफुकू िोिे, त्याने सांहगिले की खूप 

लांब समुद्राच्या पहलकडे िोराइझन नावाचा दिे िोिा. िेथे खरोखर एक िपस्वी 



रिाि िोिा. त्याला “आयुष्य दीघट करणाऱ्या रामबाण औिधा” बद्दल गुप्त माहििी 

िोिी. जयाने त्याचा अद्भूि घोर् प्यायला िोिा त्याला हचरकाल आयुष्य लाभले 

िोिे.  

  सम्रार्ाने जोफुकूला िोरायझनच्या भूमीकडे जाऊन त्या िपस्व्याला िोधून 

आयुष्य दीघट करणाऱ्या रामबाण औिधाची जादईु कुपी आणण्याची आज्ञा केली. 

त्या िपस्व्याला भेर् म्िणून दणे्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खहजना, हिरे, माहणक 

मोिी यांनी लादलेले असे एक सवाटि उत्कृष्ट जिाज जोफुकूसाठी सज्ज करून ददले. 

 जोफुकूने समुद्रमागे नौकेिून खूप जलप्रवास केला, पण प्रहििा करणाऱ्या 

समुद्राकडे िो कधीच परिू िकला नािी. पण िेव्िापासून फुजी पवटि िा कहल्पि 

कथेिील िोरायझन (हिहिज), जयाला आयुष्य दीघट करणाऱ्या रामबाण 

औिधाहवियीचे रिस्य माहिि िोिे त्या िपस्व्याचे हनवासस्थान िोिा असे म्िर्ले 

जाि िोिे. आहण जोफुकूची त्यांचा आश्रयदािा परमेश्वर म्िणून पूजा केली जाि 

िोिी. 

 आिा सेंिारोने असा हनधाटर केला की त्या िपस्व्याचा िोध घेण्यासाठी बािरे 

पडावे आहण जर त्याला िक्य झाले िर िो िाश्वि जीवनाचे जल प्राप्त करू 

िकणारा एक असेल. िो लिान असिाना त्याला असे सांहगिले गेले िोिे की फक्त 

फुजी पवटिावरच िे िपस्वी रािि नािीि िर सवट पवटि हिखरांवर त्यांचे वास्िव्य 

असिे.  

 म्िणून िो त्याचे जुने घर दखेभाल करण्यासाठी नािेवाईकांच्या स्वाधीन 

करून त्याच्या प्रदीघट िोधासाठी हनघाला. त्याने भूमीवरील सवट पवटिमय प्रदिेाि 

प्रवास करून सवोच्च हिखरांच्या अग्रभागांवर चढून िोध घेिला पण त्याला कधीच 

िपस्वी सापडला नािी. 



 िेवर्ी खूप ददवस भर्कि भर्कि िो एका अज्ञाि प्रदिेाि आला, िेथे त्याला 

एक हिकारी भेर्ला. “िुम्िी मला सांगू िकाल का,” सेंिारोने पृच्छा केली, की 

“आयुष्य दीघट करणारे रामबाण औिध जयाच्याकडे आि ेअसा िपस्वी कोठे राििो 

िे?”  

 “नािी,” िो हिकारी म्िणाला, “अिा प्रकारचा िपस्वी कोठे राििो ि े मी 

िुम्िाला सांगू िकि नािी. पण या भागाि एक कुहवख्याि दरोडेखोर राििो. असं 

म्िर्लं जािं की िो दोनिे अनुयायांच्या र्ोळीचा सरदार आि.े” 

 ह्ा हवहचत्र उत्तराने सेंिारोला खूप चीड आली आहण अिा मागाटने 

िपस्व्यांचा िोध घेण्याि आहण अहधक वेळ घालवण्याि दकिी मूखटपणा आि ेअसा 

त्याने हवचार केला म्िणून त्याने लगेचच जपानच्या दहिणेकडील िपस्व्यांचा 

आश्रयदािा परमेश्वर म्िणून जयाची पूजा केली जािे त्या जोफुकूच्या समाधीकडे 

जाण्याचे ठरहवले. 

 सेंिारो समाधीजवळ पोिोचला आहण त्याने साि ददवस प्राथटना करून त्याला 

जे कािी िवे िे िोधण्याकरीिा िपस्व्यांकडे जाण्याचा मागट दाखवावा म्िणून 

जोफुकूची त्याने हमनिवारी केली. 

 सािव्या ददविीच्या मध्यरात्री त्या मंददराि सेंिारोने गुडघे रे्कले, 

समाधीच्या गाभाऱ्यािील दरवाजा धाडकन् उघडला गेला आहण जोफुकू िेजस्वी 

ढगांमधून प्रकर् झाला. आहण सेंिारोला जवळ यायला सांगून म्िणाला, “िुझी 

इच्छा खूपच स्वाथीपणाची असल्याने िी सिजासिजी मान्य करणे िक्य नािी. 

िुला असं वार्िं की आपण िपस्वी बनावे जेणेकरून आयुष्य दीघट करणारे रामबाण 

औिध िुला सापडेल. िपस्व्याचे जीवन दकिी कठीण असिे ि ेिुला ठाऊक आि ेका? 

िपस्व्याला फक्त फळे, कंदमुळे आहण दवेदार वृिांची साल खाण्याची अनुमिी आि.े 



िपस्व्याला स्विाःला जगािी पूणटपणे संबंध िोडावे लागिाि िेव्िाच त्याचे हृदय 

सोन्यासारखे िुद्ध िोिे आहण ऐहिक वासनांपासून िो मुक्त राििो. िळूिळू ह्ा 

कठोर हनयमांचे पालन केल्यानंिर िपस्व्याला भूक, थंडी, उष्मा ह्ांची जाणीव 

िोणे बंद िोिे आहण त्याचे िरीर इिके िलके िोिे की िो बगळा ककवा रोिी 

मािावर स्वार िोऊ िकिो, आहण त्याचे पाय ओले न िोिा िो पाण्यावर चालू 

िकिो.” 

 “सेंिारो, िुला चांगलं, अहििय सुख समाधानाचं जीवन आवडिं. िू 

सवटसामान्य माणूसच नािीस. कारण िू हवलिण आळिी आिेस. थंड आहण उष्ण 

याबाबिीि िू इिर लोकांपेिा खूपच अहधक संवेदनिील आिसे. िू कधीच 

अनवाणी चालला नािीस ककवा िू हिवाळ्याि कधीच पािळ कपडे घािले नािीस. 

िुला असं वार्िं का की िपस्व्यासारखं जगायला िुझ्याजवळ सिनिक्ती आहण 

सोहिकपणा आि ेअसा?” 

 “िथाहप िुझ्या प्राथटनेला प्रहिसाद म्िणून मी िुला दसुऱ्या मागाटने मदि 

करीन. मी िुला िाश्वि जीवनाच्या दिेाि पाठवीन, जेथे मृत्यू कधीिी येि नािी—

जेथे लोक हनरंिर हजवंि राििाि!”  

 असे म्िणि जोफुकूने कागदापासून बनहवलेला छोर्ासा बगळा त्याच्या 

िािावर ठेवला आहण त्याला सांहगिले की याच्या पाठीवर बैस, िो िुला िेथे 

नेईल.” 

 सेंिारोने आियट करीि आज्ञा पाळली. त्याला त्यावर आरामाि स्वार िोिा 

येईल इिका पुरेसा िो बगळा मोठा झाला. नंिर त्याने त्याचे पंख पसरहवले, 

आकािाि उंच भरारी घेिली आहण पवटिांवरून जलद समुद्राकडे झेप घेिली. 

सेंिारो सुरुवािीला पुरिा घाबरला िोिा, पण िळूिळू िवेिून िीघ्रगिीच्या 



उड्डाणाची त्याला सवय झाली. न थांबिा िे िजारो मैल गेले. िो पिी कािी 

खाण्यासाठी ककवा हवश्रांिीसाठी थांबला नािी. पण िो हनाःसंिय कागदाचा 

बनहवलेला पिी िोिा. त्यामुळे त्याला अन्नाची गरजच नव्ििी आहण हवहचत्र गोष्ट 

म्िणजे सेंिारोलािी कसलीच गरज पडली नािी.  

 बऱ्याच ददवसानंिर िे एका बेर्ावर पोिोचले. िो बगळा जहमनीवरून कािी 

काळ उडि राहिला व नंिर खाली उिरला. 

 सेंिारो त्या पिाच्या पाठीवरून उिरि नािी िोच त्या पिाने स्वेच्छेने 

स्विाःची घडी केली आहण िो त्याच्या हखिाि जाऊन बसला. 

 आिा सेंिारो अचंहबि िोि िाश्वि जीवनाचा दिे कसा असिो ि े मोठ्या 

कुिूिलाने पाहू लागला. िो त्या दिेाि सुरुवािीला चक्कर मारून आला. नंिर 

ििरािून दफरून आला. त्याच्या देिापेिा खहचिच सवट गोष्टी संपूणटपणे हवहचत्र 

आहण हभन्न िोत्या. दिे आहण लोक दोन्िी समृद्ध िोिे म्िणून त्याने ठरहवले की येथे 

रािणेच त्याच्यासाठी उत्तम राहिल. म्िणून िो एका िॉरे्लाि उिरला. 

 मालक दयाळू िोिा आहण जेव्िा सेंिारोने सांहगिले की िेथे त्याला रिायचे 

आि,े िेव्िा त्याने िेथील प्रिासकाची मदि घेऊन िेथील मुक्कामासाठी आवश्यक 

असलेल्या गोष्टींची िरिूद करून दणे्याचे आश्वासन ददले. एवढेच नािी िर त्याच्या 

पाहुण्यासाठी त्याने एक घर सुद्धा त्याला िोधून ददले आहण अिा ररिीने सेंिारोने 

त्याची इच्छापूिी हमळवली आहण िो हनरंिर हजवंि रािणाऱ्या लोकांच्या दिेाचा 

रहिवासी झाला. 

 त्या बेर्ावरील रहिवािांच्या आठवणीि कुणीिी कधीिी मृत्यू पावलं नव्ििं 

की आजारी पडलं नव्ििं व ह्ा गोष्टींबाबि िे अज्ञाि िोिे. जेथे सवटत्र आनंद, 

परमसुख आहण संिोि सवट माणसांच्या हृदयाि भरलेला असिो आहण जेथे फक्त 

मृत्यूनंिरच जािा येिे असा सुंदर देि म्िणजे स्वगट, ह्ाबद्दल भारि आहण चीनमधून 

आलेल्या धमटगुरंूनी िेथे येऊन त्या बेर्ावरील रहिवािांना सांहगिलेले िोिे, अिी 



समजूि हपढ्यान् हपढ्या चालि आलेली िोिी. पण स्वगाटकडे घेऊन जाणारा िा मृत्यू 

म्िणजे काय ि ेनेमकं कोणालाच ठाऊक नव्ििं. 

  सेंिारो आहण इिर सवटसामान्य माणसांपेिा अहििय हभन्न असलेल्या ह्ा 

लोकांना मृत्यूची भीिीच ठाऊक नव्ििी. त्याऐवजी िे सवट श्रीमंि आहण गरीब लोक 

कािीिरी छान आहण प्रिस्ि अिा गोष्टींची वांछा करीि िोिे. िे त्यांच्या दीघट, दीघट 

आयुष्याला कंर्ाळून गेले िोिे. आहण ििकापूवी जया स्वगाटहवियी धमटगुरंूनी त्यांना 

सांहगिलेले िोिे िेथे जाण्यासाठी िे आसुसलेले िोिे. 

 बेर्ावरील रहिवािांच्या बोलण्यािून ि ेसवट कािी सेंिारोला लवकरच कळून 

आले. ह्ा हवपरीि देिाि त्याला त्याच्या कल्पनेनुसार आढळून आले की प्रत्येक गोष्ट 

अस्िाव्यस्ि िोिी. मृत्यूला चुकहवण्याची त्याची इच्छा िोिी. कधीच मृत्यू येणार 

नािी ह्ाची हनहिििा जया रहिवािांना िोिी त्या दाुःख पररिार आहण आनंदाच्या 

िाश्वि जीवनाच्या देिाि िो आला िोिा िेच मृत्यूच्या िोधाि धन्यिा मानि िोिे. 

िोच हवचार करीि िोिे. 

 अद्यापपावेिो त्याचे असे मि झाले िोिे की हविाला िे चांगलं अन्न म्िणून 

सेवन करिाि आहण जया गोष्टी अन्न म्िणून नेिमीच्या सवयीप्रमाणे खायच्या 

असिाि त्याच गोष्टी िे नेिमीप्रमाणे नापसंि करीि िोिे. जेव्िा जेव्िा दसुऱ्या 

दिेािून कािी व्यापारी िेथे पोिोचि िेव्िा श्रीमंि माणसे त्यांच्याकडून हवि 

घेण्यासाठी उत्सुकिेने झुंबड उडहवि. िे हवि िे उिाहवळपणे हगळंकृि करीि, ह्ा 

आिेने की मृत्यू येईल आहण िे स्वगाटि जािील.  

 इिर दिेािील प्राणघािक हविाचा ह्ा अद्भूि स्थानाि कािीच पररणाम 

िोि नसे. आहण जे लोक मृत्यू यावा म्िणून िे सेवन करीि त्याचा खूप वाईर् 

पररणाम िोण्याऐवजी थोड्याच वेळाि त्यांना अहििय छान वार्ायला लागून िे 

अहधक हनरोगी िोि.  



 मृत्यू किासारखा असू िकिो ह्ाची िे व्यथट कल्पना करीि असि. धनाढ्य 

लोक, त्यांचे आयुष्य दोनिे िे िीनिे विाांनी कुणी कमी केले असिे िर िे त्यांची 

सवट संपत्ती आहण मालमत्ता सुद्धा त्यांनी देऊ केली असिी. कुठल्यािी बदलाहिवाय 

सिि िेच िेच आयुष्य जगिाना िे लोक कंर्ाळलेले आहण दाुःखी ददसि.  

 औिध हवके्रत्याच्या दकुानाि एक औिध असायचे, त्याला सिि मागणी 

असायची कारण त्याचा वापर केल्याने त्यांचे केस थोडेिरी भुरकर् व्िावे व त्यांना 

पोर्ाचे हवकार व्िावेि अिी त्यांची अपेिा असायची. 

 सवाटि जास्ि रूहचर भोजन म्िणून हविारी चक्रीमासा उपिारगृिामध्ये 

वाढला जायचा आहण फेरीवाले रस्िोरस्िी उडत्या स्पॅहनि दकड्यांचे कालवण 

हवकायचे ि े पाहून िर िो थक्कच झाला. इिक्या भयानक गोष्टी खाऊन हपऊनिी 

त्यांना कधी आजारी पडलेले पाहिले नािी की कधी हिविाप आलेले पाहिले नािी. 

 सेंिारो आनंदीि झाला िोिा. िो स्विाःिी म्िणाला की िो अिा जीवनाला 

कधीिी कंर्ाळणार नािी. पूणट हवचाराअंिी त्याचे असे मि झाले की मृत्यूची इच्छा 

करणे अधार्षमक आि.े त्या बेर्ावर िोच फक्त आनंदीि िोिा. त्याच्या मिाने त्याला 

िजारो विे जगायची इच्छा असून जीवनाचा आनंद लुर्ायचा िोिा. त्याने स्विाःला 

उद्योगधंद्याि उिरहवले, सध्यािरी मािृभूमीकडे परि जायचे स्वप्न िो कधीच बघि 

नव्ििा.  

 विाटनुविे गेली, िथाहप सुरुवािीसारख्या सवट गोष्टी मउसूि गेल्या नािीि. 

त्याला व्यापाराि खूप मोठा िोर्ा आला आहण कािी चुकांमुळे िेजाऱ्यांिी भानगडी 

झाल्या. त्यामुळे िो खूप त्रस्ि झाला िोिा. 

 बाणाच्या वेगाने वेळ हनघून गेला कारण िो सकाळपासून सायंकाळपयांि 

कामाि व्यग्र िोिा. िीनिे विे अिा कंर्ाळवाण्या हस्थिीि हनघून गेली आहण नंिर 

ह्ा दिेाि राहून त्याला कंर्ाळा आला आहण त्याला त्याच्या स्विाःच्या दिेाि 

त्याच्या जुन्या घरी जायची आस लागली. िथाहप फार काळ िो िेथे राहिला, 



जीवन म्िणजे नेिमीच त्याला एक खेळ वार्ला, म्िणून येथे कायमचे रािणे ि ेदकिी 

मूखटपणाचे आहण कंर्ाळवाणे नव्ििे का? 

 सेंिारोला त्या िाश्वि जीवनाच्या दिेािून सुर्का करून घेण्याची इच्छा 

झाली. मृत्यूपासून सुर्का करून घेण्याच्या बाबिीि पूवी जयाने त्याला मदि केली 

िोिी त्या जोफुकूचे त्याला स्मरण झाले आहण त्याला त्याच्या स्विाःच्या दिेाि परि 

आणण्यासाठी त्याने त्या साधूची आराधना केली. 

 िो आराधना करीि नािी िोच िो कागदाचा बगळा फहददिी त्याच्या 

हखिािून बािरे पडला. सेंिारो हवस्मयचदकि िोऊन पाहू लागला की एवढ्या 

विाांपासून आजपयांि िो खराब कसा झाला नािी. पुन्िा एकदा िो पिी त्यावर 

आरूढ िोिा येईल एवढा मोठा झाला. त्याच्यावर आरूढ झाल्याबरोबर त्या पिाने 

पंख पसरहवले आहण िो उडाला. अहििय वेगाने िो समुद्र ओलांडि जपानच्या 

ददिेने उडाला.  

 माणसाचा स्वभाव दकिी िकेेखोर असिो, त्याने मागे पाहिले आहण आपण 

मागे काय सोडून जाि आिोि ह्ाचे त्याला खूप दाुःख झाले. त्याने त्या पक्ष्याला 

थांबवायचा खूप प्रयत्न केला पण व्यथट, त्या बगळ्याने त्याचा मागट सोडला नािी. 

समुद्र ओलांडि िो िजारो मैल उडिच िोिा. 

 नंिर वादळ आले, आहण िो कागदाचा अद्भूि पिी ओला िोऊन त्याचा 

चोळामोळा झाला आहण िो समुद्राि पडला. सेंिारोिी त्याच्याबरोबर पडला. आिा 

आपण बुडून जाणार ह्ा भीिीने त्याने मोठ्याने ककचाळि वाचहवण्यासाठी 

जोफुकूचा धावा केला. त्याने सभोवार पाहिले पण त्याच्या दषृ्टीिेपाि एकिी जिाज 

पडले नािी. त्याच्या नाकािोंडाि समुद्राचे खूप पाणी गेले आहण त्याची अवस्था 

अहधकच केहवलवाणी झाली. स्विाःला िरंगिे ठेवण्यासाठी त्याची धडपड चालू 

िोिी िेवढ्याि एक भलामोठा भीमकाय िाकट मासा त्याच्याकडे पोिि येिाना 

त्याला ददसला. जसा िो जवळ आला िसा त्याला हगळून घेण्याच्या ियारीि त्याचा 



प्रचंड जबडा उघडला. त्या भीिीने िो बधीर झाला आहण त्याचा मृत्यू आिा जवळ 

आला आि ेह्ाची त्याला जाणीव झाली. हजिक्या मोठ्याने ओरडिा येईल हििक्या 

मोठ्याने ओरडून िो स्विाःला वाचहवण्यासाठी जोफुकूला िाका मारू लागला.  

 ओिो, त्याच्या स्विाःच्या ओरडण्यानेच सेंिारो जागा झाला. त्याला असे ज्ञाि 

झाले की त्याच्या प्राथटने दरम्यान त्याला समाधीसमोर गाढ झोप लागली िोिी. 

आहण त्याचे सारे अलौकीक आहण भयानक सािस ि ेकेवळ बेफाम स्वप्न िोिे. त्याला 

भीिीने थंड घाम येऊन िो पूणटपणे गोंधळाि पडला िोिा.  

 अकस्माि एक िेजस्वी प्रकाि त्याच्याकडे आला आहण त्या प्रकािाि एक दिू 

उभा राहिला. त्या दिुाने एक पुस्िक िािाि धरले िोिे. आहण िो सेंिारोिी बोलू 

लागला, 

 “मला जोफुकूकडून िुझ्याकडे िुझ्या प्रथटनेच्या उत्तरादाखल पाठहवण्याि आले 

आि.े िुला स्वप्नाि िाश्वि दिे पािण्याची अनुमिी ददली गेली िोिी. पण िुला िेथे 

रािण्याचा कंर्ाळा आला िोिा आहण िू याचना केली म्िणून िुला स्वदिेी 

परिण्याची परवानगी दणे्याि आली, जेणेकरून िुला खहचिच मृत्यू यावा. जोफुकूने 

म्िणूनच िुला समुद्राि पाडण्याचा आहण नंिर िुला हगळून र्ाकण्यासाठी िाकट  

पाठहवण्याचा प्रयत्न केला असावा. िुझी मरणाची इच्छा खरी नव्ििी िरी सुद्धा त्या 

िणाला िू मदिीसाठी ककचाळलास आहण जोराि ओरडलास.” 

 एक िपस्वी बनणे ककवा आयुष्य दीघट करणारे रामबाण औिध िोधणे ि ेसुद्धा 

िुझ्यासाठी व्यथट िोिे. ि ेसुद्धा िुझ्यासारख्याला योग्य नव्ि.े िुझे जीवन हििकेसे 

खडिर नािी. िू िुझ्या वहडलोपार्षजि घरी जाणे आहण चांगलं, कष्टाळू जीवन जगणे 

िचे िुझ्यासाठी उत्तम ठरेल. िुझ्या पूवटजांच्या पुण्यहिथीकडे दलुटि करू नकोस 

आहण िुझ्या मुलाबाळांच्या भहविव्यासाठी िजवीज करण्याचे किटव्य पार पाड. 

अिा ररिीने िू उत्तम प्रकारचे आहण सुखी जीवन जग. पण मृत्यूपासून सुर्का करून 

घेण्याचे हनरथटक मनोरथ सोडून द,े कारण कोणिाच मनुष्यप्राणी िसं करू िकि 



नािी. आहण ह्ािून िुला हनहििच कळून चुकले असेल की आपमिलबी लालसेिून 

कधीिी सौख्य हनमाटण िोऊ िकि नािी.” 

 “ह्ा पुस्िकाि अनेक आज्ञा आहण हनयम आििे, िे िुला समजले िर 

िुझ्यासाठी िे फार हििकर िोईल. जर िू त्याचं अध्ययन केलंस िर मी हनदेि 

केल्याप्रमाणे िुला उत्तम मागटदिटन लाभेल.” 

 त्या दिुाचे बोलणे संपल्याबरोबर िो अदशृ्य झाला आहण सेंिारोने िी 

हिकवण आपल्या हृदयाि जपून ठेवली. िािाि पुस्िक घेऊन िो त्याच्या जुन्या घरी 

परिला आहण हनरथटक मनोरथ करणे सोडून दऊेन िो उत्तम आहण सफल जीवन 

जगण्याचा प्रयत्न करू लागला. आहण पुस्िकाि ददलेल्या हिकवणीचे त्याने अध्ययन 

केले आहण इिाःपर त्याचा आहण त्याच्या घराचा उत्किट झाला. 

 

 

  



ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

मराठी भािा आिा झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आि.े रडणार यांकडे लि नका दऊे. 

मराठीि कधीच नव्ििे इिके वाचक आििे आिा. पुवी पुस्िकाच्या एका आवृत्तीच्या 

िजार दोनिजार प्रिी छापल्या जाि. पाच िजार म्िणजे डोक्यावरून पाणी.  

आिा ई पुस्िकांच्या जमान्याि एक एक पुस्िक पाच दिा लाख वाचकांपयांि 

जािं. विाटला चाळीसेक लाख डाऊनलोड िोिाि. वाचक एकमेकांना परस्पर फ़ॉरवडट 

करिाि. व्िदस अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु रु्थ, वेबसाईर्, पेन्िाईव्ि, हसडी अिा असंख्य 

मागाांनी पुस्िकं व्िायरल व्िायलीि. सुसार् सुर्हलि. खेड्यापाड्यांच्या गल्लीबोळांपासून 

िे जगाच्या पारठवरच्या प्रत्येक दिेाि. रॉकेर्च्या वेगान े सुसार् सुर्लेल्या मराठीच्या 

वेगाला आिा कोणी थाबंवू िकि नािी.  

या धूमधडक क्रांिीि साहमल व्िा. आपल्या ओळखीच्या मराठी सािरांना याि 

ओढा. त्यांचे ई मेल पत्त,े व्िादसप नंबर आम्िाला पाठवा. िुम्िी फ़क्त दिा वाचक आणा. 

िे िंभर आणिील. आहण िे दिािजार. िुमच्या व्िादसप ग्रुपमधून याची जाहिराि करा. 

आपल्याला फ़ुकर् पुस्िकं वाचकांपयांि पोिोचवायची आििे. आपल्याला रर्व्िी पेपर ची 

जाहिराि परवडि नािी. आमचे वाचक िचे आमचे जाहिराि एजंर्. िेच आमची िाकद. 

मराठी भािेची िाकद जगाला दाखव.ू  

 


