
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



जपानी परिकथा 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे 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 स्तुतीच 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 

 

 

सादर करीि आि े

 

 

जपानी पररकथा-३ 

 

संपाददकााः  येई हथओदोरा ओझाकी 

अनुवादकाः वसंि बागुल 

 

  



जपानी पररकथा-३  

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 असनू पुस्िकाचे ककंवा त्यािील अंिाचे पुनमुटद्रण वा नाट्य, 

हचत्रपर् ककंवा इिर रुपांिर करण्यासाठी लेखकाची लखेी परवानगी घेण े आवश्यक आिे.  िस े न केल्यास 

कायदिेीर कारवाई िोऊ िकिे.  

प्रकािक : ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

प्रकािन : २८ ऑगस्र् २०१८ 
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▪ हवनामूल्य हविरणासाठी उपलब्ध.  

▪ आपले वाचून झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवडट करू िकिा.   

▪ ि ेई पुस्िक वेबसाईर्वर ठेवण्यापुवी ककंवा 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,  

िर्षटिा,  

िहनिा,  

जान्िवी,  

लक्ष्मी,  

हसद्धी,  

िजेल  

आहण एिा 

ह्ानंा अकृहत्रम आनदं दणेाऱ्या सािासमदु्रापहलकडील 

अनपुम सुदंर जपानी पररकथाचंी अनमोल भरे्. 

- 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 वषाांनी हवभक्त झालेले िोिे आहण 

हिच्या आईवर त्या हिन्िी मुलींची, त्या एकोणवीस वषाांच्या िो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 वषे 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 योद्धे 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, ससंि आहण ित्ती ह्ा सारखे सिसं्त्र प्राणी असिाि; 

िसेच िररण, ससे आहण कासव ह्ासारखे हनष्पाप, हनरूपद्रवी प्राणीिी असिाि. ह्ा 

सवाांच्या स्वभावाि फारसा फरक नसिो. वरून वाघ, ससंिासारखी 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 वषाांपासून त्याच्या  स्वभावािील षहिपु (काम, क्रोध, 



लोभ, मोि, मद व मत्सर) जसे िोिे िसेच आििे, ककंबहुना िे अहधकाहधक वृसद्धगंि 

िोि आििे.  

 परोपकार, संकर्मोचन, योग्य मागटदिटन, त्याग व दसुऱ्याच्या दाुःखाबद्दल 

वार्णारी अनुकंपा आहण त्या मोबदल्याि हमळणारे औदायट, कृिज्ञिा आहण मौल्यवान 

पाररिोहषके िा 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 भाषांिरीि केल्या गेलेल्या आििे. या कथा 

िब्दिाः भाषांिरीि 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 भाषांिराि 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 

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

ककंवा “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 संिोष हमळाला अिा स्थाहनक सूक्ष्म 

िपिीलाचा ककंवा हनवेदनाचा समावेि मी ह्ा गोष्टींचे कथाकथन इंग्रजीि करिाना 

केलेला आि े आहण एक ककंवा दोन घर्नांमधून मी िे प्रसंग दसुऱ्या पाठभेदािून 

वेचलेले आििे. जपानच्या सुंदर दिंकथा आहण पररकथा सदासवटदा ऐकणारे उभयिाः 

िरूण आहण म्िािारे, इंहग्लि ककंवा अमेररकन उत्सुक श्रोिे मला आढळून आले आहण 

त्या कथन करिाना मला असेिी आढळून आले की अहििय मोठ्या प्रमाणावर िे 

त्याहवषयी अनहभज्ञ आििे आहण ह्ा गोष्टीनेच मला पािात्त्य मुलांसाठी हलहिण्याचे 

प्रोत्सािन ददले. 

वाय. र्ी. ओ.--- र्ोदकयो, १९०८  
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माकड आहण खेकडा याचं ेभाडंण 

 फार फार वषाांपूवी जपानमध्ये िरदऋ्िूिील हनमटळ प्रभािकाळी, असे 

घडले की िांबूस रंगाचा चेिरा असलेले एक माकड आहण एक हपवळा खेकडा 

नदीकाठी एकत्र खेळि िोिे. जेव्िा िे इकडे हिकडे पळि िोिे िेव्िा खेकड्याला 

भािाचा गोळा आहण माकडाला पेरहसमॉन फळाचे बी सापडले.  



 खेकड्याने भािाचा गोळा वर उचलून माकडाला दाखहवि म्िर्ले, 

 “बघ, दकिी छान वस्िू मला सापडली िे!” 

 नंिर माकडाने पेरहसमॉनच्या फळाचे बी उंच धरि म्िर्ले, 

 “मला सुद्धा कािीिरी छान सापडले आिे! बघ!” 

 आिा माकडाला पेरहसमॉनची फळे आवडि असली िरी नुकिेच 

सापडलेले बी मात्र त्याच्या कािीिी उपयोगाचे नव्ििे. पेरहसमॉनचे बी दगडासारखे 

कठीण आहण न खाण्याजोगे िोिे. म्िणून िो त्याच्या िावरर् स्वभावामुळे खेकड्याच्या 

भािाच्या छान गोळ्याचा मत्सर करू लागला आहण त्याने अदलाबदलीचा प्रस्िाव 

मांडला. अथाटिच खेकड्याला िे दगडासारखे बी बदल्याि घेणे आवडले नािी आहण 

त्याने माकडाच्या त्या प्रस्िावाला संमिी ददली नािी. 

 नंिर त्या माकडाने खेकड्याचे मन वळहवण्याचा प्रयत्न करीि म्िर्ले, 

 “दकिी अजाण आिसे िू, भहवष्याचा हवचारच करीि नािीस! िुझा 

भािाचा गोळा आत्ताच खाल्ला जाईल, आहण िो हनहििच माझ्या बी पेिा मोठा 

आि,े पण जर िू ि ेबी जहमनीि लावले िर लवकरच कािी वषाटि त्याचे मोठे झाड 

िोईल आहण त्याला हवपुल छान हपकलेली पेरहसमॉनची फळे येिील. फक्त मीच िी 

फांद्यांना लगडलेली हपवळी फले िुला दाखवू िकेन! अथाटि जर िू माझ्यावर हवश्वास 

ठेवि नसिील िर मी स्विाः िे लावीन. असं असूनिी मला खात्री आि ेकी नंिर माझा 

सल्ला न ऐकल्याने िुला नक्कीच वाईर् वार्णार.” 

 भोळ्या स्वभावाचा खेकडा माकडाच्या चलाख प्रस्िावाला हवरोध करू 

िकला नािी. िेवर्ी िो त्याला वि झाला आहण माकडाच्या प्रस्िावाला त्याने संमिी 

ददली आहण अदलाबदली केली गेली. त्या िावरर् माकडाने िो भािाचा गोळा चर्कन 

बकाबका खाऊन र्ाकला आहण मोठ्या नाखुषीने पेरहसमॉनचे बी खेकड्याला दऊेन 



र्ाकले. त्याला िेसुद्धा त्याच्याजवळ ठेवायचे िोिे पण त्यामुळे खेकड्याला राग येईल 

आहण िो त्याच्या िीक्ष्ण कािरीसारख्या आकडीने त्याचा चावा घेईल म्िणून िो 

घाबरला िोिा. नंिर िे हवभक्त झाले, माकड जंगलािील झाडाि असलेल्या त्याच्या 

घरी गेला आहण खेकडा नदीदकनारी असलेल्या दगडांमध्ये. जेव्िा िो खेकडा त्याच्या 

घरी पोिोचला िेव्िा माकडाने सांहगिल्याप्रमाणे त्याने पेरहसमॉनचे बी जहमनीि 

पुरले. 

 पुढल्या वषी वसंि ऋिूि त्या छोट्यािा झाडाचे जहमनीिून फुरू्न वर 

आलेले अंकुर पाहून खेकड्याला खूपच आनंद झाला. प्रत्येक वषी िे मोठे मोठे िोि 

गेले, िेवर्ी एका वसंि ऋिूि त्याला बिर आला आहण पुढल्या िरद ्ऋिूि त्याला 

छान छान मोठे पेरहसमॉन आले. रंूद मऊसूि पानांच्यामध्ये िी सोन्याच्या 

गोळ्यासारखी फळे लगडलेली िोिी, आहण जिी िी पररपक्व िोऊ लागली िसा 

त्यांचा रंग गदट केिरी िोऊ लागला. गोगलगाय जिी सिंगे वर काढिे िसे डोळे वर 

करून सूयटप्रकािाि पूणटपणे पररपक्व िोि जाणाऱ्या फळांकडे रोज बािरे येऊन लांब 

डोळ्यांनी बघि रािण्याि त्याला खूप आनंद वार्ि असे.  

 “िी मधुर रसाळ फळे खािाना दकिी छान वारे्ल!” िो स्विाःिीच 

म्िणाला. 

 िेवर्ी एके ददविी त्याला कळले की पेरहसमॉन्स् नक्कीच हपकलेि, आहण 

त्याला एकाची चव घेऊन बघण्याची इच्छा झाली. त्याने झाडावर चढायची अनेकदा 

खर्पर् केली पण त्याच्यावर लर्कणाऱ्या सुंदर पेरहसमॉनकडे पोिोचण्याची त्याची 

आिा हनष्फळ झाली आहण प्रत्येक वेळी िो अयिस्वी झाला, कारण खेकड्याचे पाय 

झाडावर चढण्यासाठी बनहवलेले नसिाि िर फक्त जहमनीवर आहण दगडांमधून 

पळण्यासाठी बनहवलेले असिाि जे िो अगदी कुिलिेने करू िकि िोिा.  ह्ा 

त्याच्या हद्वधा मनाःहस्थिीि िो त्याच्या जुन्या सवंगड्याबद्दल, माकडाबद्दल हवचार 

करू लागला. जो त्याला ठाऊक िोिा की त्याच्याइिके जगाि उत्कृष्टपणे झाडावर 



कोणीिी चढू िकि नव्ििे. त्याने ठरहवले की माकडाला मदिीसाठी बोलवावे, आहण 

िो त्याला िोधायला हनघाला. 

 खेकड्याच्या पद्धिीने नदीच्या दगडी दकनाऱ्यावरून, पाऊलवारे्वरून 

िो अंधारलेल्या जंगलाि हिरला. खेकड्याला िेवर्ी माकड त्याच्या आवडत्या 

सुचीपणी वृिांमध्ये दपुारी डुलकी घेिाना ददसला. स्वप्न बघिाना झाडावरून पडून 

जाऊ नये म्िणून झाडाच्या फांदीला त्याने त्याच्या िेपर्ीचे वेर्ोळे करून घट्ट बांधून 

ठेवले िोिे. िथाहप जेव्िा त्याला िाक ऐकू आली िेव्िा िो पूणटपणे जागा झाला आहण 

खेकडा काय म्िणिो िे उत्सुकिेने ऐकू लागला. फार पूवी त्याने भािाच्या गोळ्याच्या 

बदल्याि ददलेल्या त्या बीचे झाड वाढले आहण त्याला छान छान फळे लागली आििे 

ि ेत्याने ऐकले िेव्िा त्याला खूप आनंद झाला, कारण त्याने त्याचवेळी त्या खेकड्याला 

फसहवण्याची योजना केली जेणेकरून त्याला सवट पेरहसमॉन िडप करिा येिील. 

 त्याने त्या खेकड्याबरोबर येऊन त्याच्यासाठी फळे िोडून देण्यास 

अनुमिी ददली. जेव्िा िे त्या रठकाणी पोिोचले िेव्िा त्या बी पासून एवढे मोठे झाड 

वाढून त्याला पेरहसमॉनची फळे त्या फांद्यांवर लगडलेली पाहून त्याला खूप मोठे 

आियट वार्ले.  

 िो पर्कन झाडावर चढला आहण एकामागून एक पेरहसमॉन िोडून 

हजिके पर्ापर्ा खािा येिील हििके जलद खायला त्याने सुरुवाि केली. जेवढं छानसं 

हपकलेलं फळ हनवडिा येईल िेवढे हनवडून कािीिी हिल्लक न उरेपयांि िो खािच 

गेला. खाली वार् पािि असलेल्या गरीब हबचाऱ्या भुकेल्या खेकड्याला त्याने एकिी 

फळ ददले नािी आहण जेव्िा त्याने संपहवले िेव्िा फक्त एक छोर्सं र्णक, न हपकलेलं 

फळ हिल्लक राहिलेले िोिे. 

 सिनिीलिेने वार् पािणाऱ्या त्या गरीब हबचाऱ्या खेकड्याच्या 

भावनांची िुम्िी कल्पना करू िकाल कारण फार काळापासून झाडाला वाढू दणेे, 

त्यावरची फळे हपकु देणे ह्ाची त्याने सिनिीलिेने वार् पाहिली िोिी आहण िी छान 



पेरहसमॉनची फळे त्या माकडाला िो अधािीपणे खाऊन र्ाकिाना बघि िोिा. िो 

इिका हनराि झाला िोिा की िो त्या झाडाभोविी फेऱ्या मारीि त्या माकडाला 

िाका मारून त्याच्या अहभवचनाची आठवण करून दिे िोिा. माकडाने सुरुवािीला 

त्याच्या िक्रारीकडे लि ददले नािी, पण मग िेवर्ी त्याने िे हिरवे कच्चे अहििय र्णक 

पेरहसमॉन िोडले आहण खेकड्याच्या डोक्यावर नेम धरला. पेरहसमॉन फळ हपकलेले 

नसिे िेव्िा दगडासारखे र्णक असिे. माकडाने फेकलेल्या वस्िूने बरोबर लक्ष्य साधले 

आहण खेकड्याला त्याचा जोरदार फर्का बसून त्याला दखुापि झाली. हजिके र्णक 

पेरहसमॉन िोडिा येिील िेवढे िोडून एकामागून एक त्याने त्या ििबल खेकड्यावर 

िो मरून पडेपयांि त्याच्यावर फेकले, त्याचे सबंध िरीर जखमांनी भरून गेले. त्याने 

स्विाःच लावलेल्या झाडाच्या पायथ्यािी िो मरणोन्मुख िोऊन पडल्याचे दशृ्य ददसि 

िोिे. 

 त्या खेकड्याला त्या दषु्ट माकडाने मारून र्ाकले असे जेव्िा त्या माकडाने 

बहघिले िेव्िा िो भीिीने भेकडासारखा थरथर कापि जेवढे जलद पळिा येईल िेवढे 

जलद पळून गेला. 

 आिा त्या खेकड्याला एक मुलगा िोिा. ि ेसगळे घडले त्या जागेपासून 

जवळच त्याच्या हमत्रासोबि खेळि िोिा. घराकडे जािाना त्याला त्याचे वडील 

भयंकर अवस्थेि मरून पडलेले ददसले, त्याच्या डोक्याच्या रठकऱ्या उडालेल्या िोत्या. 

त्याचे कवच अनेक रठकाणी मोडले गेले िोिे आहण त्याच्याभोविी कच्ची पेरहसमॉनची 

फळे पडलेली िोिी, जयांच्यामुळे िी प्राणघािक गोष्ट घडलेली िोिी. िे भयानक दशृ्य 

पाहून िे खेकड्याचे हपल्लू खाली बसून रडले. 

 पण कािी वेळ रडल्यावर िो स्विाःिीच म्िणाला की रडल्याने कािीिी 

चांगले िोणार नािी. त्याच्या वहडलांचा खून करणाऱ्याचा बदला घेणे ि ेत्याचे किटव्य 

िोिे आहण िेच करायचे त्याने ठरहवले. त्याने खुन्याला िोधण्यासाठी कािी सुगावा 

लागिो का ि े पाहिले. झाडाकडे पाहिल्यावर त्याला ददसून आले की झाडावरची 

सवोत्कृष्ट फळे नािीिी झालेली िोिी आहण अविीभविी कच्च्या पेरहसमॉन सोबि 



सालपर्ांचे असंख्य िुकडे इिाःस्ििाः हवखुरलेले िोिे जे त्याच्या वहडलांवर फेकले गेले 

िोिे. नंिर त्याला कळून चुकले की माकडच त्याच्या वहडलांचा खुनी आि ेकारण 

आिा त्याच्या वहडलांनी एकदा त्याला भािाचा गोळा आहण पेरहसमॉनच्या बी ची 

गोष्ट सांहगिली िोिी, ि े त्याला आठवले. खेकड्याच्या हपल्लाला माहिि िोिे की 

माकडाला इिर फळांपेिा पेरहसमॉनची फळे अहधक आवडिाि आहण आिा त्याची 

खात्री पर्ली िोिी की त्याच्या िावरर्पणामुळे खेकड्याच्याच मालकीची फळे 

त्याच्या मृत्यूला कारणीभूि झाली िोिी. 

 सुरुवािीला त्याने हवचार केला की माकडावर एकदम िल्ला करावा, 

इिका िो संिापाने जळफळि िोिा. दसुरा हवचार त्याच्या मनाि आला की ि ेव्यथट 

आि,े कारण माकड इिका धूिट प्राणी आि ेकी त्याच्यावर माि करणं कठीण िोिं. 

धूिाटची धूिाटिीच गाठ घालायला िवी आहण त्याने त्याच्या हमत्रांपैकी एकाकडे मदि 

माहगिली कारण त्याला ठाऊक िोिे की िो एकर्ा त्याला ठार मारण्याइिका 

िक्तीिाली नव्ििा. 

 खेकड्याचे हपल्लू लगेचच मॉर्टरला, त्याच्या वहडलांच्या जुन्या हमत्राला 

बोलहवण्यासाठी बािरे पडले आहण जे कािी घडले िे सवट त्याला सांहगिले. त्याने 

त्याच्या वहडलांच्या मृत्यूचा सूड घेण्यासाठी मॉर्टरची डोळ्याि पाणी आणून 

मनधरणी केली. िी दाुःखदायक गोष्ट ऐकून मॉर्टरला खूप वाईर् वार्ले आहण त्याने 

माकडाला ठार मारण्याची हििा करण्याचे वचन ददले. त्याने त्याला सावधानिेचा 

इिारा ददला की त्याने िो काय करिोय ह्ाची खूप काळजी घ्यायला िवी, कारण िे 

माकड म्िणजे िक्तीिाली आहण धूिट ित्रू िोिा. मॉर्टरने आिा मधमािी आहण र्णक 

बीजास (खेकड्याचे जुने हमत्र) ह्ांना त्या गोष्टींबाबि सल्लामसलि करण्यासाठी 

बोलाहवले. थोड्याच वेळाि मधमािी आहण र्णक बीज येऊन पोिोचले. जेव्िा त्यांना 

म्िािाऱ्या खेकड्याच्या मृत्यूबद्दल आहण माकडाबद्दल सहवस्िर सांहगिले गेले िेव्िा 

त्यांनी खेकड्याच्या हपल्लास, माकडाला मारून त्याचा सूड घेण्याच्या कामाि मदि 

करण्यास संमिी ददली. 



 साधने आहण मागट ह्ावर खूप वेळ बोलून त्यांनी त्यांच्या योजनेबद्दल 

सल्लामसलि केली आहण श्री. मॉर्टर खेकड्याच्या मुलाबरोबर त्याच्या गरीब 

हबचाऱ्या वहडलांना दफन करण्यासाठी मुलाला मदि करण्याकरीिा त्याच्या घरी 

गेला. 

 जेव्िा ि ेसवट घडि िोिे िेव्िा माकड, आपण ि ेसवट खूपच छान केले असे 

म्िणून स्विाःलाच धन्य समजि िोिे. (िासन िोण्यापूवी दषु्ट जसे करिाि िसे) आहण 

त्याने ि े चािुयाटने केले असे त्याला वार्ि िोिे. त्याने त्याच्या हमत्राचे हपकलेले 

पेरहसमॉन लुर्ले आहण नंिर त्याला ठार मारले ि ेत्याने पूणटपणे उत्तम केले असे त्याला 

वार्ले. त्याने केलेल्या वाईर् कृत्याबद्दल त्याला कोणत्या पररणामांना सामोरे जावे 

लागेल ह्ा भीिीच्या हवचारांना त्याने थारा ददला नािी आहण अद्यापिी त्याला जेवढे 

हनषू्ठरपणे हस्मि करिा येईल िेवढे िो करीि िोिा. जर त्याच्या लिाि आले असिे 

(त्याने स्विाःलाच सांहगिले असिे की त्याला िेथून हनसरू्न पळून जािाना कुणीिी 

पाहू िकले नािी) खेकड्याचे कुरंु्ब नक्कीच त्याचा द्वषे सिन करणार नािी आहण िे 

त्याचा सूड घेिील. म्िणून िो बािरे पडला नािी आहण अनेक ददवस घरािच लपून 

बसला. त्याला आढळून आले की अिा प्रकारचे जीवन िथाहप अहििय कंर्ाळवाणे 

आि.े जंगलािील मुक्त जीवनाची सवय असलेला िो िेवर्ी म्िणाला, 

 “कोणालाच माहिि नािी की मीच त्या खेकड्याला मारले! मला खात्री 

आि े की मी िेथून हनघण्यापूवीच त्या खेकड्याने िेवर्चा श्वास घेिला असणार. 

मेलेल्या खेकड्यांना िोंडे नसिाि. असा कोण आि ेकी जो सांगेल की मीच त्याचा खून 

केला म्िणून? जर ि े कोणाला ठाऊक नािी िर मी स्विाःला कोंडून घेऊन अिा 

गोष्टींबद्दल किाला कुढि बसू? जो संपलेला आि ेिो परि येऊच िकि नािी!” 

 ह्ा बरोबर िो बािरे पडून खेकड्याच्या वस्िीि हिरला आहण दबकि 

दबकि जाऊन िक्य िोईल िेवढे गुपचुपपणे खेकड्याच्या घराजवळ आडवळणाने 

जाऊन िेजाऱ्याच्या गप्पा ऐकण्याचा प्रयत्न करू लागला. त्याला ि ेमाहिि करायचे 



िोिे की खेकड्याच्या प्रमुखाच्या मृत्यूसाठी त्यांनी काय राखून ठेवले आि.े कारण िो 

म्िािारा खेकडा त्या जमािीचा प्रमुख िोिा. पण त्याला कािीच ऐकू आले नािी आहण 

िो स्विाःिीच म्िणाला, 

 “िे दकिी मूखट आििे की त्यांना ि ेठाऊक नािी की त्यांच्या प्रमुखाचा 

खून झालेला आि ेआहण त्यांना त्याची काळजी पण नािी!” 

 थोडंिी त्याला ठाऊक नव्ििे त्याचे िथाकहथि “माकडाचे ििाणपण.” 

जयाचा लिान खेकड्याच्या योजनेिी कािी संबंध नव्ििा. त्याच्या हपत्याला कोणी 

मारले ह्ा बाबिीि त्याने ििेूपुरस्सर ढोंग केले आहण हवश्वास ठेवला की त्याच्या 

मोठ्या चुकीमुळे िो मेला. ह्ा अथाटने त्याने माकडाचा सूड कोणीिी घेऊ िकणार 

नािी ि ेसचंिन िो करीि िोिा.  

 म्िणून माकड त्याच्या घरी पूणट समाधानाने परिले. त्याने स्विाःचीच 

समजूि घािली की त्याला आिा भीिी वार्ायचे कािीच कारण नािी. 

 एका छानिा ददविी जेव्िा माकड त्याच्या घरी बसलेले िोिे िेव्िा 

त्याला छोट्या खेकड्याकडून आलेल्या दिूाला पाहून आियट वार्ले. िेव्िा ह्ाचा अथट 

काय असू िकेल असा हवस्मय करीि असिानाच िो दिू त्याच्यापुढे निमस्िक िोऊन 

म्िणाला, 

 “मला माझ्या मालकाने िुमच्याकडे असे कळहवण्यासाठी पाठहवले आिे 

की त्याचे वडील पेरहसमॉनच्या झाडावर फळे िोडण्यासाठी चढण्याचा प्रयत्न करीि 

असिाना खाली पडून त्यांचा मृत्यू झाला. िा सािवा ददवस आि.े त्यांच्या मृत्यूनंिर 

िी त्यांची पहिली पुण्यहिथी आिे आहण माझ्या मालकाने त्यांच्या सन्मानाथट एक 

छोर्ा उत्सव साजरा करायचे ठरहवले आि.े िुम्िी त्यांच्या उत्तम हमत्रांपैकी एक 

आिाि म्िणून िुम्िाला त्याि सिभागी िोण्याचे आमंत्रण ददले आि.े माझ्या 



मालकाची इच्छा आि े की िुम्िी त्यांच्या घरी भेर् दऊेन त्यांच्या घराला िोभा 

आणावी.” 

 ि ेिब्द ऐकल्याबरोबर माकडाला मनािल्या मनाि खूप आनंद झाला 

कारण त्याची सवट भीिी जाऊन िो आिा हनसिंि झाला िोिा. त्याच्या हवरोधाि 

आिा कपर्कारस्थानाला सुरुवाि झाल्याचा िो अंदाज करू िकला नािी. 

खेकड्याच्या मृत्यूबद्दल त्याला खूप आियट वार्ल्याचे ढोंग करून िो म्िणाला, 

 “िुमच्या प्रमुखाच्या मृत्यूबद्दल ऐकून मला दाुःख िोि आि.े आम्िी 

हजवलग हमत्र िोिो िे िुम्िाला ठाऊक आिेच. मला आठविे की एकदा पेरहसमॉनच्या 

बी च्या बदल्याि आम्िी भािाचा गोळा अदलाबदली केला िोिा. िेवर्ी िे बी च 

त्याच्या मृत्यूला कारणीभूि व्िावे ह्ा गोष्टीचा हवचार करिा मला दाुःख िोि आि.े 

िुमचे अनेक मनाःपूवटक आभार मानून मी िुमच्या हवनंिीचा स्वीकार करिो. मला 

माझ्या जुन्या हमत्राचा सन्मान करण्याि आनंदच िोईल!” आहण त्याने त्याच्या 

डोळ्यािून खोरे् अश्रू ढाळले. 

 िो दिू मनािल्या मनाि िसला आहण त्याने हवचार केला, “िा दषु्ट माकड 

आिा खोरे् अश्रू ढाळि आि ेपण थोड्याच अवधीि िो खरे अश्रू ढाळेल,” पण त्याने 

मोठ्याने नम्रिेने माकडाचे आभार मानले आहण िो घरी गेला. 

 जेव्िा िो हनघून गेला िेव्िा िो दषु्ट माकड त्या लिान खेकड्याच्या 

हनरागसिेवर मोठ्याने िसला आहण थोडीिी कािी सिानुभूिी न दाखहविा जेथे 

त्याला आमंहत्रि केले िोिे त्या खेकड्याच्या सन्मानाथट आयोहजि केलेल्या मेजवानीची 

प्रहििा करू लागला. त्याने कपडे बदलले आहण गंभीरपणे िो त्या लिान खेकड्याकडे 

गेला. 



 त्याला ददसून आले की खेकड्याचे कुरंु्ब आहण नािेवाईक त्याचे स्वागि 

आहण पाहुणा म्िणून आदराहिथ्य करण्यासाठी त्याची वार् पािि िोिे. भेर्ीच्या 

नमस्कारानंिर त्याला ददवाणखान्याि नेण्याि आले. िेथे िोक करणाऱ्या िरूणाने 

त्याचे स्वागि केले. त्यांच्याि सांत्वनाचे बोलणे झाले आहण आभारांची दवेाण घेवाण 

झाली. िे सवटजण िािी मेजवानीस बसले आहण पाहुण्यांसारखी त्यांनी माकडाची 

करमणूक केली. 

 मेजवानी संपली, त्याला चिापानाच्या गृिाि एक कप चिा हपण्यासाठी 

आमंहत्रि केले गेले. जेव्िा लिान खेकड्याने चिापानाच्या गृिाि त्याला नेले िेव्िा 

त्याला िेथेच सोडून िो हनघून गेला. खूप वेळ झाला िरी िो परिला नािी. िेवर्ी 

माकड अधीर झाले. िो स्विाःिीच म्िणालााः 

 “िा चिापानाचा हवधी नेिमी फारच रर्ाळ असिो. इिका वेळ वार् 

पाहून मी थकलो जेवणाच्या वेळेला खूप साके प्यायल्यामुळे मला खूप ििान लागली 

आि!े” 

 िो नंिर लाकडी कोळिाच्या िेगडीजवळ गेला आहण दकर्लीमधून 

उकळिे पाणी ओिू लागला. त्यावेळी किाचा िरी राखेिून जोरदार स्फोर् झाला 

आहण कािीिरी उडून माकडाच्या मानेच्या उजव्या बाजूला त्याचा जोराचा िडाखा 

बसला. िे कठीण कवचाचे फळ िोिे, खेकड्याच्या हमत्रांपैकी एकाने िे त्या िेगडीि 

लपवून ठेवले िोिे. माकडाला खूप मोठा धक्का बसला. त्याने मागच्या बाजूस उडी 

मारली आहण नंिर िो त्या गृिामधून बािरे पळू लागला. 

 पडद्याच्या बािरे लपलेल्या मधमाश्या उडाल्या आहण त्यांनी माकडाच्या 

गालाचा चावा घेिला. माकडाला खूप वेदना िोि िोत्या, त्या कठीण कवचाच्या 

फळामुळे त्याच्या मानेला आग िोि िोिी आहण मधमाश्यांनी चावा घेिल्यामुळे 

त्याचा चेिरा अहििय ठणकि िोिा, पण िो संिापून ककंचाळि आहण चीची करीि 

पळि िोिा. 



 आिा खेकड्याच्या प्रवेिद्वाराजवळ दगडी उखळ अनेक दगडांसि 

लपलेले िोिे आहण जसे माकड त्याच्या खाली पळि आले िसे उखळ आहण सवट दगड 

माकडाच्या डोक्यावर आदळले. प्रवेिद्वाराच्या र्ोकावरून खाली पडणाऱ्या उखळीचे 

वजन माकड सिन करू िकेल का? िो त्याखाली मोठ्याने वेदना िोि चेंगरला गेला. 

उठायची त्याला िक्तीच राहिली नािी. जसा िो असह् अवस्थेि पडला िसा लिान 

खेकडा आला आहण कािरीसारखे त्याचे मोठे पंजे माकडावर धरि िो म्िणाला, “आिा 

िुला आठविे का की िू माझ्या बापाचा खून केला िोिा िे?” 

 “िर-मग-िू-आिसे माझा ित्रू— नािीस का?” धापा र्ाकीि माकड 

ििाि झालेले िोिे. 

 “अथाटिच,” लिान खेकडा म्िणाला. 

 “िी- िुझ्या-वहडलांची- चूक िोिी माझी नव्िे!” धापा र्ाकीि पिात्ताप 

न झालेले माकडे म्िणाले. 

 “अजूनिी िू खोरे् बोलू िकिोस? मी िुला लवकरच संपवून र्ाकिो!” 

आहण त्याच्या काळ्याकुट्ट नखांनी त्याने माकडाचे डोके उडवून र्ाकले. अिा ररिीने 

त्या दषु्ट माकडाला त्याच्या योग्यिेप्रमाणे हििा हमळाली, आहण छोट्या खेकड्याने 

बापाचा सूड घेिला. 

 माकड, खेकडा आहण पेरहसमॉनच्या बी चा िा असा िेवर् झाला. 

 

         

  



पाढंरा ससा आहण ससुरी 

 फार फार वषाांपूवी जेव्िा प्राणी बोलू िकि िोिे िेव्िा जपानमधील 

इनाबाच्या प्रांिाि एक छोर्ासा पांढरा ससा रिाि िोिा. समुद्राच्या एका 

दकनाऱ्यापासून दसुऱ्या दकनाऱ्यापयांि पसरलेल्या इनाबाच्या मुख्य प्रदिेािील 

ओकीच्या बेर्ावर त्याचे घर िोिे.  



 आिा सिाला समुद्र ओलांडून पहलकडे इनाबाकडे जाण्याची मोठी इच्छा 

िोिी. ददवसानुददवस िो बािरे जायचा, दकनाऱ्यावर बसायचा आहण मोठ्या 

अहभलाषेने पाण्यावरून इनाबाच्या ददिेकडे बघि बसायचा. ददवसानुददवस िो िेथे 

जाण्याच्या मागाटचा िोध लागेल अिी आिा करायचा. 

 एके ददविी नेिमीप्रमाणे िो ससा पहलकडे असलेल्या मुख्य प्रदिेाकडे 

बघि समुद्र दकनाऱ्यावर उभा िोिा. त्याच वेळी त्याला एक मोठी सुसर बेर्ाजवळ 

पोििाना ददसली.  

 “मोठा योगायोगच आि े िा!” सिाने हवचार केला. “आिा मी माझी 

इच्छा पुरी करू िकेन. मी त्या सुसरीला समुद्राच्या त्या दकनाऱ्यावर मला घेऊन 

जायला सांगेन!” 

 पण त्याला अिी िंका िोिी की त्याची इच्छा िी सुसर मान्य करेल की 

नािी. म्िणून त्याने हवचार केला की हिला मदिीसाठी हवनहवण्याऐवजी त्याला जे 

िवे िोिे िे हमळहवण्यासाठी युक्ती योजण्याचा प्रयत्न करावा.  

 म्िणून त्याने मोठ्या आवाजाि सुसरीला िाक मारली, आहण म्िणाला, 

 “ओ, सुसर मिािय, दकिी सुंदर ददवस आिे आज नािी?” 

 िो सुसर आल्िाददायक उन्िाची मौज लुर्ण्यासाठी स्विाः एकर्ाच बािरे 

आलेला िोिा. त्याला थोडेसे एकरे् एकरे् वार्ि िोिे. िोच उल्िहसि स्वागिाने त्याची 

िांिी भंग पावली. सुसर दकनाऱ्याजवळ पोिि आला. त्याच्यािी कोणीिरी बोलि 

आि ेि ेऐकून त्याला खूप आनंद झाला िोिा. 

 “मला आियट वार्ले की आत्ताच माझ्यािी कोणीिरी बोलले! िे िुम्िीच 

िोिा का श्री. ससे मिाराज? िुम्िाला स्विाःला खूपच एकरे् एकरे् वार्ि असणार!” 



 “अिो नािी, मी सवटथा एकर्ा नािी.” ससा म्िणाला. “पण िा ददवस 

फारच सुरेख असल्याने मी स्विाः मजा लुर्ण्यासाठी बािरे आलो आि.े िुम्िी थांबून 

माझ्याबरोबर थोडावेळ खेळणार नािी का?” 

 सुसर समुद्राच्या बािरे आला आहण दकनाऱ्यावर बसला आहण िे दोघे 

कािी वेळ एकहत्रि खेळले. मग ससा म्िणाला, 

 “श्री सुसर मिािय, िुम्िी समुद्राि राििा आहण मी बेर्ावर राििो. 

आहण आपण वारंवार भेर्ि नािी. म्िणून मला िुमच्याबद्दल फारच थोडं ठाऊक आि.े 

मग मला सांगा िुमचा समूि आमच्या समूिापेिा अहधक मोठा आि ेका?” 

 “खहचिच, सिांपेिा सुसरी अहधक आििे,” सुसरीने उत्तर ददले. “िुम्िी 

स्विाः पाहू िकि नािी का? िुम्िी ह्ा छोट्यािा बेर्ावर राििा िेव्िा मी समुद्राि 

राििो. िे जगाच्या सवट भागाि हवखुरलेले आििे. म्िणून िर मी समुद्राि रािणाऱ्या 

सुसरींना एकहत्रि बोलावले िर िुम्िी आमच्यािी िुलनाच करू िकणार नािी!” सुसर 

खूपच घमेंडखोर िोिा.  

 जयाला सुसरीला फसहवण्यासाठी युक्ती करायची िोिी, िो ससा 

म्िणाला, 

 “िुम्िाला असं वार्िं का की िुम्िी िव्या िेवढ्या सुसरींना बोलावून 

त्यांना समुद्राच्या ह्ा दकनाऱ्यावरून त्या दकनाऱ्यावरच्या इनाबापयांि रांगेि उभे 

करू िकिा?” 

 सुसरीने िणभर हवचार केला आहण मग िो उत्तरला, 

 “अथाटि, ि ेिक्य आिे.” 



 “मग कर प्रयत्न,” कावेबाज ससा म्िणाला, “आहण मी येथपासूनच त्यांना 

मोजायला सुरुवाि करीन!” 

 सुसर खूप सरळ, साध्या मनाचा िोिा. ससा त्याला फसहवण्याची युक्ती 

योहजि िोिा ह्ाची त्याला मुळीच कल्पना नव्ििी. आहण सिाने जे कािी सांहगिले 

त्याच्यािी िो सिमि झाला आहण म्िणाला, 

 “थांबा थोडं, मी मागे समुद्राि जािो आहण माझ्या समूिाला एकहत्रि 

बोलावून आणिो.” 

 सुसरने समुद्राि मुसंडी मारली आहण कािी काळ िो िेथेच राहिला. 

मधल्या काळाि ससा दकनाऱ्यावर थांबून सबुरीने वार् बघि िोिा. िेवर्ी िो खूप 

मोठ्या संख्येने इिर सुसरींना घेऊन प्रकर् झाला. 

 “बघा श्री ससे मिाराज!” सुसर म्िणाला, “ि ेरठकाण िे इनाबापयांि रांग 

बनहवणे म्िणजे माझ्या या हमत्रांना फारसे हविेष वार्ि नािी. इिक्या पुरेिा सुसरी 

आििे की येथून िर चीन ककंवा भारि दिेापयांि त्या दरूवर पसरिील. कधी 

पाहिल्याि का िुम्िी इिक्या साऱ्या सुसरी?” 

 नंिर सुसरींच्या समग्र समूिाने पाण्याि स्विाः ओकी आहण इनाबाच्या 

मुख्य प्रदिेापयांि पूल ियार करण्याच्या ििेूने रचना केली. जेव्िा सिाने िो सुसरींचा 

पूल बहघिला िेव्िा िो म्िणाला, 

 “दकिी भव्य! ि ेिक्य असेल ह्ावर माझा हवश्वासच नव्ििा. आिा मला 

िुम्िाला सवाांना मोजू दे! िथाहप ि ेकरण्यासाठी मी िुमची परवानगी घेिो की मला 

िुमच्या पाठीवरून चालि जावे लागेल िेव्िाच मला दसुऱ्या बाजूला जािा येईल, 

म्िणून कृपया िालचाल करू नका नािीिर मी समुद्राि पडून बुडून जाईन!” 



 म्िणून िो बेर्ावरून उडी मारून सुसरींच्या हवलिण पुलावरून उड्या 

मारीि, मोजि सुसरींच्या पाठीवरून दसुऱ्या बाजूला गेला. 

 “कृपया िांििा राखा, नािीिर मला मोजिा येणार नािी. एक, दोन, 

िीन, चार, पाच, सिा, साि, आठ, नऊ---- ” 

 अिा ररिीने िो धूिट ससा सुसरींच्या पाठीवरून समुद्र ओलांडून चालि 

बरोब्बर इनाबाच्या मुख्य प्रदिेाकडे गेला. इच्छा पूणट झाली िरी त्याला समाधान 

हमळाले नािी. त्यांचे आभार मानायचे सोडून िो त्यांची र्वाळी करू लागला, आहण 

िेवर्च्या सुसरीच्या पाठीवरून उडी मारिाना म्िणाला, 

 “ओ! मूखट सुसरींनो, आिा मी िुमचा वापर केलेला आिे!” 

 आहण िक्य िेवढ्या जलद पळून जािा येईल िेवढ्या जलद पळण्याच्या 

ियारीि िो िोिा. पण िो एवढ्या सिजासिजी हनसरू् िकला नािी. कारण त्या 

सुसरींना लवकरच कळून आले की केवळ समुद्र ओलांडण्यासाठी त्याने युक्ती करून 

त्यांना फसहवले, आहण आिा िो ससा त्यांच्या मूखटपणाबद्दल त्यांना िसि िोिा, ि े

पाहून िे रागाने बेफाम झाले. आहण त्यांनी त्याचा सूड घेण्याचे ठरहवले. म्िणून 

त्यांच्यापैकी कािी त्याच्या मागे धावले आहण त्यांनी त्याला पकडले. नंिर त्या 

थकलेल्या छोट्या प्राण्याला त्यांनी घेरले आहण त्याच्या अंगावरची सवट मऊ लव 

त्यांनी ओरबाडून काढली. िो मोठ्याने ककंचाळला आहण त्याला इजा करू नका म्िणून 

त्यान े त्यांच्या नाकदऱु्या काढल्या. पण त्याच्या केसांचा प्रत्येक पुंजका ओरबाडून 

काढिाना िे म्िणाले, 

 “योग्य बहिस हमळाले िुला!” 



 जेव्िा त्या सुसरींनी त्या सिाच्या मऊ लवाचा अखेरचा छोर्ा पुंजका 

ओरबाडून काढला िेव्िा त्यांनी त्याला समुद्र दकनाऱ्यावरील वाळूि फेकून ददले आहण 

त्यांनी जे कािी केले त्यावर िसि िसि पोिि िे दरू हनघून गेले.  

 ससा खूप दयनीय वाईर् अवस्थेि िोिा, त्याची सवट पांढरी सुंदर मऊ 

लव ओरबाडली गेली िोिी. त्याचे उघडे छोरे् िरीर वेदनेने थरथरि िोिे आहण सवट 

बाजंूनी रक्तस्त्राव िोि िोिा. िो िालचाल सुद्धा करू िकि नव्ििा. आहण पूणट 

असिायपणे त्याच्यावर कोसळलेल्या ददुवैावर रडि िोिा. असे असले िरी िी ददुटिा 

आहण िरीराच्या वेदना इनाबाचा िो पांढरा ससा सोिीि िोिा. पण कोणीिी त्या 

गरीब हबचाऱ्या प्राण्याला त्याच्या वाईर् अवस्थेि पाहून त्याहवषयी वाईर् वारू्न 

त्याच्या मदिीसाठी धावून येऊ िकले नािी, कारण सुसरींनी त्याच्यावर खूप कू्ररपणे 

सूड उगवला िोिा. 

 याचवेळी राजाच्या मुलांसारखी ददसणारी अनेक मुले त्या बाजूने आली 

आहण समुद्र दकनाऱ्यावर हवव्िळि पडलेल्या त्या सिाकडे पाहून िे थांबले आहण काय 

झाले म्िणून त्यांनी हवचारले. 

 सिाने त्याच्या दोन्िी पंजांमध्ये असलेले त्याचे डोके वर काढले आहण 

त्यांना उत्तर दिे म्िर्ले, 

 “माझे कािी सुसरींिी भांडण झाले त्याि मी झोडपला गेलो आहण त्यांनी 

माझी सवट मऊ लव ओरबाडून काढली आहण वेदनेने िडफडण्यासाठी मला येथे 

सोडले. म्िणून मी आक्रोि करीि आि.े” 

 आिा त्या िरूणांपैकी एक जण दषु्ट बुद्धीचा िोिा. पण त्याने 

दयाळूपणाचा आव आणला आहण िो सिाला म्िणाला, “मला िुझ्याबद्दल खूप वाईर् 

वार्िे. मला एक इलाज ठाऊक आि,े जर िू िो अंमलाि आणायचा प्रयत्न केलास िर 

िुझ्या त्वचेची दखुरी जखम बरी िोईल. जा आहण स्विाः समुद्राि अंघोळ कर. नंिर 



परि येऊन वाऱ्याि बैस. ह्ामुळे िुझी मृद ूलव पुन्िा उगवेल आहण िू जसा पूवी 

िोिास िसा िोिील.” 

 नंिर सवट िरूण पुढे गेले. उपाय सापडल्याच्या हवचाराने सिाला खूप 

आनंद झाला. िो गेला आहण त्याने समुद्राि अंघोळ केली आहण नंिर त्याच्या 

अंगावरून वारा वाहू िकेल अिा रठकाणी िो बसला. 

 पण जसे वाऱ्याने वाहून त्याला कोरडे केले, ििी त्याची कािडी िाठर 

आहण कठीण झाली आहण मीठाने त्याच्या वेदना इिक्या िीव्र झाल्या की िो त्या 

यािनांनी वाळूवर गडबडा लोळू लागला आहण जोरजोराि आक्रोि करू लागला.  

 नंिर पाठीवर थैली घेिलेला राजाचा दसुरा मुलगा िेथे आला. त्याने 

सिाला पाहिले आहण िो थांबला आहण त्याने सिाला हवचारले की िो इिक्या 

मोठ्याने का आक्रोि करीि आि.े 

 पण िो गरीब हबचारा ससा, िो माणूस आिा त्याच्यािी बोलि िोिा 

िसाच ददसणाऱ्या दसुऱ्या माणसाकडून िो फसहवला गेला िोिा िी आठवण काढून 

त्याने त्याला उत्तर ददले नािी पण रडणे चालूच ठेवले. 

 पण ह्ा माणसाचे अंिाःकरण दयाळू िोिे, आहण सिाला अहििय दया 

दाखहवि िो म्िणाला, 

 “ि ेगरीब हबचाऱ्या प्राण्या, मी बघि आि ेिुझी सवट मृद ूलव ओरबाडून 

जाऊन िुझी कािडी उघडी झाली आि.े कोणी िुला अिी कू्रर वागणूक ददली?” 

 जेव्िा त्याने ि ेप्रेमळ िब्द ऐकले िेव्िा त्याला त्याबद्दल कृिज्ञिा वार्ली 

आहण िांिपणे प्रोत्सािन दणे्याच्या त्याच्या पद्धिीवर प्रोत्साहिि िोऊन त्याच्यावर 

कोसळलेल्या संपूणट आपत्तीबद्दल त्याने त्या माणसाला सांहगिले. त्या लिानिा 

प्राण्याने त्याच्या हमत्रापासून कािीिी लपहवले नािी, िर त्याने सुसरींना युक्तीने कसे 



फसहवले आहण त्यांनी बनहवलेला पूल ओलांडून त्यांना मोजि िो दसुऱ्या बाजूला 

कसा आला आहण त्यांच्या मूखटपणाबद्दल त्याने त्यांची किी र्वाळी उडहवली आहण 

नंिर सुसरींनी त्याच्यावर कसा सूड उगहवला ि ेमनमोकळेपणाने सांहगिले. नंिर 

त्याच्यासमोर असलेल्या दयाळू हमत्रासारखाच ददसणाऱ्या त्या समूिािील एका 

माणसाने त्याला कसे फसहवले ि ेसवट त्या माणसाला सांहगिले. सिाने त्याच्यावर 

कोसळलेल्या अररष्टांची लांब कथा संपहविाना, त्याच्या जखमा बऱ्या िोिील आहण 

त्याची मृद ूलव पुन्िा उगवेल असे औषध देण्याची त्याला हवनंिी केली. 

 जेव्िा त्या सिाने त्याची किाणी संपहवली, िेव्िा त्या माणसाला त्याची 

खूपच दया आली आहण िो म्िणाला, 

 “िुला जे कािी सिन करावे लागले त्याबद्दल मला खूप वाईर् वार्िे, पण 

लिाि ठेव िू लबाडी करून सुसरींना युक्तीने फसहवले त्याचा िा पररणाम आि.े” 

 “मला ठाऊक आि,े” िो दाुःखी ससा म्िणाला, “पण मला आिा ह्ाचा 

पिात्ताप झाला आिे, आहण मी असे ठरहवले आि ेकी ह्ापुढे कोणालािी कधीिी 

फसवायचे नािी, म्िणून मी िुम्िाला हवनंिी करिो की जखमांनी ठणकणाऱ्या ह्ा 

माझ्या िरीराला मी कसे बरे करू जेणेकरून माझी मृद ूलव परि उगवेल, याबद्दल 

मला मागटदिटन करा.” 

 “मग मी िुला ह्ावर एक छान उपाय सांगिो,” िो माणूस म्िणाला, 

“पहिल्यांदा िळ्याि जाऊन त्याि स्वच्छ अंघोळ कर. आहण िुझ्या अंगावरील सारे 

मीठ धुऊन काढ. नंिर पाण्याच्या काठाजवळ उगवणारी कािी काबा फुले िोड, िी 

जहमनीवर पसरव आहण त्यावर गडबडा लोळ. जर िू असं केलंस िर त्या पुष्प 

परागांमुळे िुझ्या अंगावर पुन्िा मृद ूलव उगवेल आहण थोड्याच अवधीि िू संपूणट 

बरा िोिील.” 



 काय करायला िवे ि ेत्याला मोठ्या प्रेमळपणे सांहगिले गेल्याने सिाला 

खूप आनंद झाला. िो सरपर्िच त्याला सांहगिल्या गेलेल्या िळ्याकडे गेला आहण 

त्याि नीर्पणे त्याने अंघोळ केली. नंिर पाण्याजवळ उगवलेली काबा फुले िोडली 

आहण त्यावर स्विाःला लोळवून घेिले.  

 आहण काय आियट, जेव्िा िो िे करीि िोिा िेव्िा त्याने पाहिले की मृद ू

लव पुन्िा उगवली, वेदना थांबल्या आहण त्याच्या उद्भवलेल्या ददुवैापूवी त्याला जसे 

वार्ायचे िसे वारू् लागले. 

 प्रकृिीि भराभर सुधारणा झाल्यामुळे िो िषोत्फुल्ल झाला आहण 

आनंदाने उड्या मारीि जयाने त्याला मदि केली िोिी त्या माणसाकडे गेला आहण 

त्याच्यापुढे खाली गुडघे रे्कून म्िणाला, 

 “जे कािी िुम्िी माझ्यासाठी केले त्याबद्दल मी कृिज्ञिा व्यक्त करू िकि 

नािी! त्याबदल्याि िुमच्यासाठी कािीिरी करावे अिी माझी मनाःपूवटक इच्छा आि.े 

कृपया सांगा मला िुम्िी कोण आिाि?” 

 “जसा िू हवचार करिोस िसा मी राजाचा मुलगा नव्ि.े पण मी दिेधारी 

परी आि.े आहण माझे नाव ओकूहन-नुहि-नो-हमकोिो आि,े” त्या माणसाने उत्तर ददले, 

“आहण जे ह्ा मागाटने येथून गेलेले आििे िे माझे भाऊ आििे. इनाबाच्या प्रांिाि 

याकामी नावाची सुंदर राजकन्या राििे असे त्यांनी ऐकलेले आि,े हिला 

िोधण्यासाठी आहण हिला लग्नाची मागणी घालण्यासाठी िे जाि आििे. पण ह्ा 

मोिीमेिील मी त्यांचा नोकर आि,े म्िणून िी भली मोठी पोिडी घेऊन मी त्यांच्या 

मागे चालि आि.े” 

 जयाची त्या भागाि दवेासारखी पूजा व्िायची त्या स्विाः मिान परी 

ओकुहन-नुहि-नो-हमकोिोपुढे िो ससा हवनम्र झाला. 



 “ओ, मला ठाऊक नव्ििे की िुम्िी ओकुहन-नुहि-नो-हमकोिो आिाि. 

दकिी दया केलीि िुम्िी माझ्यावर! जयाने मला समुद्राि अंघोळ करायला पाठहवले 

िो िुमच्या भावांपैकी एक िोिा यावर हवश्वास ठेवणे मला अिक्य वार्िे. मला 

पूणटपणे खात्री आि ेकी जया राजकन्येच्या िोधाि िुमचे भाऊ गेले आििे िी पत्नी 

िोण्यासाठी त्यांना नकार दईेल आहण िुमच्या मनाच्या चांगुलपणामुळे िुम्िाला िी 

पसंि करेल. मला पूणट खात्री आिे की कािी ििेू न धरिा िुम्िी हिचे हृदय सजंकाल 

आहण िी िुमची पत्नी िोण्यासाठी िुम्िाला हवचारणार.” 

 ससा काय म्िणाला इकडे ओकुहन-नुहि-नो-हमकोिोने लि ददले नािी, 

पण त्या इवल्यािा प्राण्याला हनरोप दऊेन त्याने झपाझप पावले र्ाकीि त्याच्या 

भावांना गाठले. त्याला ददसून आले की नुकिेच िे राजकुमारीच्या प्रवेिद्वाराि 

पोिोचले आििे. 

 त्या सिाने जसे म्िर्ले िोिे त्याप्रमाणेच त्यापैकी कोणत्यािी भावाकडून 

पत्नी बनहवण्यासाठी राजकुमारीचे मन वळहवले गेले नािी, पण जेव्िा हिने त्या 

दयाळू भावाचा चेिरा बहघिला िेव्िा िी सरळ त्याच्याकडे गेली आहण म्िणाली, 

 “मी स्विाःला िुम्िाला दऊे करिे,” आहण अिा ररिीने त्यांचा हववाि 

झाला. 

 असा ह्ा गोष्टीचा िेवर् आि.े ओकुहन-नुहि-नो-हमकोिो ची जपानच्या 

कािी भागाि दवेाप्रमाणे पूजा केली जािे. आहण िो ससा “इनाबाचा पांढरा ससा” 

म्िणून प्रहसद्ध झाला. पण त्या सुसरींचे काय झाले ि ेकोणालाच ठाऊक नािी. 

  



राजकुमार यामािो िाकेची गोष्ट 

 

 मिान 

जपानी सम्रार्ाच्या 

अहधकार हचन्िांनी िीन 

खहजने बनले िोिे जे 

अहििय पहवत्र मानले 

जाि िोिे व अहिप्राचीन 

काळापासून अहििय 

सिकट िेने पिारा दऊेन 

आहण अहि सावध 

काळजीने संरहिि केले 

गेले िोिे. िे िोिे यािानो-

नो-कागामी ककंवा 

यािाचा आरसा, यासा 

कामी-नो-मागानामा 

ककंवा यासाकामीचे 

महणरत्न, आहण मुराकुमो-

नो-त्सुरुगी ककंवा मुरा 

कोमोची िलवार. 

 सम्रार्ाच्या या हिन्िी खहजन्यांपैकी मुराकोमोची िलवार कुसानागी-नो-

त्सुरुगी ककंवा गवि कापण्याची िलवार सवाटि जास्ि मौल्यवान आहण सवाटि जास्ि 

सन्माहनि झाली, कारण िी ह्ा दिेाच्या योद्ध्यांच्या सामथ्याटचे प्रहिक आहण 



सम्रार्ाच्या अवध्यिेचा संरिक िाईि िोिी. कारण िो सम्रार् त्यांना त्यांच्या 

पूवटजांच्या समाधीिील पूजनीय वस्िू समजि िोिा. 

 जवळ जवळ दोन िजार वषाांपूवी िी िलवार इिेच्या समाधीवर 

म्िणजेच अमािेरासू ह्ा अहििय मिान सौंदयटिाली सूयट दवेिेची पूजा केली जािे 

त्या मंददराि ठेवलेली िोिी, जयांचे जपानी सम्रार् वंिज मानले जािाि.  

 त्या िलवारीचे नाव मुराकुमो ऐवजी कासानागी म्िणजे गवि स्वच्छ 

करणारी का पडले ह्ा संबंधी िौयट, धाडस आहण धैयाटचे स्पष्टीकरण करणारी िी गोष्ट 

आि.े 

 फार फार वषाांपूवी सम्रार् केइको, जपानी राजघराण्याचा संस्थापक 

मिान हजम्मूच्या बाराव्या वंिजाला मुलगा झाला. िा राजकुमार सम्रार् केइकोचा 

दसुरा मुलगा िोिा आहण त्याचे नाव िोिे यामािो. त्याच्या बालपणापासून िो दकिी 

हवलिण सामथ्यटिाली, सूज्ञ आहण धैयटवान िोिा ि ेत्याने हसद्ध करून दाखहवले िोिे, 

आहण त्याच्या वहडलांना त्याच्या उत्तम भहविव्याबद्दल गवट िोिा, आहण िो त्याच्या 

मोठ्या मुलापेिािी त्यावर अहधक प्रेम करीि असे. 

 आिा जेव्िा राजकुमार यामािो एक मदट माणूस झाला (जपानच्या जुन्या 

काळािील इहििासाि मुलाने वयाच्या प्रारंभीच्या काळािील सोळा वषे पूणट केल्यास 

त्याला प्रौढत्व आले असे मानले जाई.) िेव्िा फरारी लोकांच्या र्ोळीचे प्रमुख दोन 

भाऊ कुमासो आहण िाकेरु िोिे. त्यांच्यापासून राजयावर संकरे् येऊ लागली. ि े

बंडखोर राजाहवरूद्ध बंड करणे, हुकूमि न जुमानणे, कायदभेंग करणे ह्ा गोष्टीिच 

आनंद मानि िोिे.  

 िेवर्ी राजा केइकोने त्याचा लिान मुलगा राजकुमार यामािोला त्या 

लुर्ारंूना नमहवण्यासाठी आहण िक्य असेल िर त्याच्या प्रदिेाची त्याच्या वाईर् 

विटणुकीपासून सुर्का करून घेण्यासाठी हुकूम सोडला. राजकुमार यामािोचे वय फक्त 

सोळा वषाांचे िोिे, परंिु कायद्यानुसार िो प्रौढ झाला िोिा. आहण जरी िो त्याच्या 



ह्ा िारूण्याि असला िरी त्याची पूणट वयाच्या योद्ध्याची हनभटय वृत्ती िोिी आहण 

भीिी म्िणजे काय ि ेत्याला ठाऊक नव्ििे. धाडस आहण धाडसी कृत्ये करण्याि त्याला 

कोणीिी प्रहिस्पधी नव्ििा, असे असूनिी त्याने त्याच्या वहडलांचा हुकूम आनंदाने 

स्वीकारला. 

 त्याने िाबडिोब हनघायची ियारी केली आहण जसे त्याचे एकहनष्ठ 

अनुयायी मोिीमेला जाण्यासाठी एकत्र जमले आहण सवट हचलखिे घासून लख्ख केले 

जाऊन अगंावर चढहवले गेले िेव्िा त्या राजवाड्याच्या पंचक्रोिीि खळबळ माजली. 

वहडलांचा दरबार सोडण्यापूवी िो इिेच्या समाधीजवळ आला. त्याची आत्या 

राजकुमार यामािोचा हनरोप घेण्यासाठी गेली कारण त्याचे अंिाःकरण धोक्याला 

िोंड दणे्याच्या हवचाराने दाुःखी झाले िोिे. आहण त्याला त्याचे पूवटज, अमािेरासू 

सूयटदवेिेकडून सुरिा कवच िवे िोिे. राजकुमारी आत्या त्याचे आनंदाने स्वागि 

करण्यासाठी आहण त्याच्या हपत्याने, राजाने त्याच्यावर हवश्वासाने सोपहवलेल्या 

कामहगरीबद्दल त्याचे अहभनंदन करण्यासाठी बािरे आली. ि े खात्रीने िुझे निीब 

उजळवेल आहण िुझ्या धाडसी मोिीमेि मदि करेल असे म्िणि हिने त्याला एक 

आकषटक पायघोळ अंगरखा िी आठवण रािील अिी छोर्ी भेर्वस्िू ददली. नंिर हिने, 

त्याने स्वीकारलेल्या कायाटि त्याला यि आहण गिी हमळावी म्िणून सददच्छा व्यक्त 

केली आहण त्याचे अहभष्टसचंिन करून त्याला हनरोप ददला. 

 िो िरूण राजकुमार आत्यापुढे वाकला आहण मोठ्या आनंदाने आहण 

हवनम्रिेने त्याने त्या दयापूणट भेर्वस्िू स्वीकारल्या. 

 अनेक ददवसांनंिर िो दहिणेकडील बेर्ावर पोिोचला. त्याने िळूिळू 

आहण खात्रीपूवटक कुमासो आहण िाकेरूच्या मुख्यालयापयांि मागट क्रहमला. त्याला 

आिा खूप संकर्ांना िोंड द्यावे लागले कारण त्याला आढळून आले की िो भूप्रदिे 

जंगली आहण पराकाष्ठचेा कठीण िोिा. पवटि खूप उंच आहण मोठ्या चढणीचे िोिे. 

दऱ्या खोल आहण कोळोखलेल्या िोत्या. प्रचंड वृि आहण खडकाचे मोठे सुळके यांनी 



मागाटि अडथळे येऊन त्याच्या सैन्याच्या मागटक्रमणाला थोपहवले गेले िोिे. पुढे जाणे 

सवटस्वी अिक्य िोिे. 

 जरी िो राजकुमार युवक िोिा िरी त्याच्या जवळ ििाणपण िोिे, 

आहण पुढे त्याच्या माणसांना घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करणे व्यथट आि ेि ेजाणून िो 

मनािी म्िणाला, 

 “माझ्या माणसांना ह्ा दगुटम आहण त्यांच्यासाठी अज्ञाि असलेल्या 

प्रदिेाि युद्ध लढायची धडपड करायला लावणे म्िणजे माझेच काम मी अवघड करून 

घेण्यासारखे आि.े आपण रस्िे साफ करू िकि नािी आहण झुंजिी दऊे िकि नािी. 

डावपेचाचा अवलंब करणे आहण माझ्या ित्रूवर त्यांच्या नकळि चाल करून जाणेच 

ििाणपणाचे िोईल. अिा ररिीने फारसे पररश्रम न घेिाच मी त्यांना मारून र्ाकू 

िकेन.” 

 म्िणून त्याने त्याच्या सैन्याला त्या मागाटवरच थांबण्याची आज्ञा केली. 

त्याची पत्नी राजकुमारी ओिोिाची बाना त्याच्या सोबिच िोिी. हिला त्याने इिेच्या 

धमोपदहेिकेने ददलेला पोषाख आणायला सांगून त्याला स्विाःवर स्त्रीसारखा पोषाख 

चढवायला मदि करायला सांहगिले. हिच्या मदिीने त्याने िो पोषाख घािला आहण 

त्याचे केस त्याने खांद्यावरून रुळू ददले. ओिोिाची बानाने हिचा कंगवा आणला, िो 

त्याने त्याच्या केसांच्या काळ्या वेणीि खोवला, आहण नंिर त्याने िुम्िी पाहिलेल्या 

हचत्रािल्या प्रमाणे मणीरत्नांच्या माळांनी स्विाःला सजहवले. जेव्िा त्याने अपूवट 

सौंदयटप्रसाधनांचा वापर करून केस सवंचरले, िेव्िा ओिोिाची बानाने त्याला आरसा 

आणून ददला. स्विाःला हनरखून पाहिल्यावर त्याने हस्मि केले—वेषांिर अगदी 

हबनचूक झाले िोिे. 

 स्विाःलाच िो ओळखू िकि नव्ििा इिका बदल त्याि झाला िोिा. 

योद्ध्याच्या सवट खुणा नािीिा झाल्या िोत्या आहण खरोखर एक िेजस्वी सुंदर 

िरूणी त्याच्याकडे वळून बघि असल्याचे त्याला ददसले. 



 अिा ररिीने पूणटपणे वेषांिर करून िो एकर्ाच ित्रूच्या छावणीकडे 

हनघाला. रेिमी झग्याच्या घड्यांमध्ये त्याने सामथ्यटिाली हृदयािेजारी एक िीक्ष्ण 

धारदार खंजीर लपहवलेला िोिा. 

 जेव्िा राजकुमार पोिोचला िेव्िा िे दोन मुख्य कुमासो आहण िाकेरू 

त्यांच्या िंबूि िीिल संध्याकाळी हवश्रांिी घेि िोिे. त्यांच्या र्ोळीचा समूळ नाि 

करण्याच्या उदे्दिाने राजाचा पुत्र त्यांच्या प्रदिेाि अफार् सैन्याहनिी हिरला आि े

अिी बािमी नुकिीच त्यांच्या कानावर आल्याने िे िीच चचाट करीि िोिे. त्या 

दोघांनी त्या िरूण योद्ध्याची कीिी ऐकली िोिी आहण त्यांच्या दषु्ट आयुष्याि िे 

पहिल्यांदाच घाबरले िोिे. त्यांच्या संभाषणाि खंड पडून त्यांनी वर पाहिले आहण 

िंबूच्या दरवाजािून बािरे पाहिल्यावर त्यांना भव्य मौल्यवान वेषािील एक 

लावण्यविी स्त्री त्यांच्याकडे येिाना ददसली. मंद संहधप्रकािाि अचानक 

हपिाचासारखी िी लावण्यविी स्त्री प्रगर् झाली. त्यांचा भयंकर ित्रू वेष बदलून 

त्यांच्या पुढ्याि उभा आि ेअसे अल्पसेिी त्यांना स्वप्नाििी वार्ले नव्ििे. 

 “काय अप्रहिम लावण्यविी आि ेिी स्त्री! कोठून आलेली आि ेिी?” त्या 

कोमल आगंिुकाला पाहून त्यांचे युद्ध आहण त्यावरील चचाट सारे कािी हवसरून 

हवस्मय चदकि झालेला कुमासो म्िणाला. 

 त्याने वेषांिर केलेल्या राजकुमाराला बोर्ाने खुणावून, त्याला खाली 

बसायला सांगून मददरा वार्ण्याची आज्ञा केली. यामािो िाकेचे हृदय कमालीच्या 

आनंदाने उचंबळून आले कारण त्याला कळून चुकले िोिे की त्याची योजना आिा 

सफल िोईल. िथाहप त्याने कुिलिेने त्याच्या भावना लपहवल्या, आहण गोड 

लाजण्याच्या मुद्रेचा आव आणून िो मंद पावले र्ाकीि भेदरलेल्या िररणीसारखे 

दषृ्टीिेप र्ाकीि िो बंडखोरांच्या प्रमुखाकडे गेला. त्या मुलीच्या मोिक लावण्याने 

बेभान िोऊन हिच्या दिटनाच्या आनंदाच्या भराि ग्लासावर ग्लास ओिून िेवर्ी 

अहिमद्यपानाने िो िरट झाला.  



 िाच िो िण िोिा की जयाची िो िूर राजकुमार वार् बघि िोिा. 

मद्याचे पात्र जोराि खाली आपर्ीि त्याने त्या सझंगलेल्या आहण हवस्मयचदकि 

झालेल्या कुमासोला पकडले आहण छािीमध्ये लपहवलेला खंजीर काढून त्याला 

भोसकून ठार मारून र्ाकले. 

 िाकेरू, त्या लुर्ारूचा भाऊ, जेव्िा ि ेपाहू लागला िेव्िा त्याला भीिीने 

धक्काच बसला आहण त्याने िेथून सुर्का करून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण राजकुमार 

यामािो त्याच्यापेिा चपळ िोिा. िो िंबूच्या जवळ जाण्यापूवीच राजकुमार त्याच्या 

र्ाचेवर उभा राहिला आहण पोलादी िािांनी त्याने त्याचे कपडे घट्ट पकडले, आहण 

िो खंजीर िणभर त्याच्या डोळ्यांपुढे चमकला आहण त्याने त्याला भोसकले. िो 

जहमनीवर मरणोन्मुख िोऊन कोसळला पण अजूनिी मेलेला नव्ििा. 

 “एक िणभर थांबा!” वेदनेने धापा र्ाकीि िो लुर्ारू म्िणाला आहण 

त्याने राजकुमाराचे िाि पकडले.  

 यामािोने पकड थोडी सैल केली आहण म्िणाला, “का थांबावे मी, दषु्ट 

माणसा िू ?” 

 िो लुर्ारू भीिीने उभा राहिला आहण म्िणाला, “सांगा मला कोठून 

आलाि िुम्िी, आहण ि ेसन्माननीय श्रेय मी कोणाला दऊे? आजपावेिो माझा हवश्वास 

िोिा का माझा मृि भाऊ आहण मीच ह्ा प्रदिेाि सवाटि अहधक िक्तीिाली व्यक्ती 

आिोि, आहण आम्िाला पराभूि करू िकेल असा कोणीिी येथे नािी. फक्त िूच 

आमच्या ह्ा बालेदकल्ल्याि येण्याचे धाडस केलेस. िू एकट्यानेच आमच्यावर िल्ला 

करून आम्िाला ठार मारलेस! नक्कीच िू मत्यट प्राण्यापेिा अहधक कािीिरी आिसे, 

नािी का?” 



 नंिर िो िरूण राजकुमार गवाटने हस्मि करीि उत्तरला, “मी राजाचा 

पुत्र आि ेआहण माझे नाव यामािो आि.े आहण िुमच्या वाईर् कृत्यांचा सूड घेऊन सवट 

बंडखोरांना ठार मारण्यासाठी मला पाठहवण्याि आले आिे. यापुढे लुर्ालूर् आहण खून 

ह्ा भीिीचे सावर् आमच्या लोकांवर कधीिी रािणार नािी. आहण लाल रक्ताने 

हनथळणारा खंजीर त्याने त्या बंडखोराच्या डोक्यावर धरला. 

 “ओि,” मोठ्या कष्टाने धापा र्ाकीि िो मरणोन्मुख माणूस म्िणाला, “मी 

िुझ्याबद्दल अनेकदा ऐकले आि.े िू खरोखरच सिजगत्या आम्िाला िरहवणारा 

बलवान माणूस आिसे. िुला नवे नाव दणे्याची मला परवानगी द.े इिाःपर िू यामािो 

िाके म्िणून ओळखला जािील. यामािो मधील अहििय धैयटिाली पुरूष िी आमची 

पदवी िुला मरिाना मी बिाल करिो.” 

 आहण ह्ा उदात्त िब्दांबरोबर िाकेरू मागे कोसळला आहण मृत्यू 

पावला.  

 राजकुमाराने अिा ररिीने यिस्वीररत्या जगािील त्याच्या हपत्याच्या 

ित्रूंचा िेवर् केला आहण राजधानीकडे परिण्यास ियार झाला. त्याच्या परिीच्या 

मागाटि िो इदमूच्या प्रांिामधून गेला. िेथे त्याला जयाने त्या प्रदेिाि खूप सिसंाचार 

केला िोिा ि ेत्याला ठाऊक िोिे त्या इद्सूयो िाकेरू ह्ा फरार दषु्टािी गाठ पडली. 

त्याने पुन्िा डावपेचाचा अवलंब केला आहण काल्पहनक नाव धारण करून त्या 

बंडखोरािी मैत्रीचे नार्क केले. ि ेकेल्यावर त्याने लाकडाची िलवार बनवली आहण 

त्याच्या भक्कम िलवारीच्या बाजूला असलेल्या दांड्याि घट्टपणे कोंबून ठेवली. िी 

त्याने मुद्दामहून त्याच्या बाजूला खोवली आहण जेव्िा जेव्िा त्या हिसऱ्या लुर्ारूला 

िाकेरूला भेर्ण्याची वेळ येई िेव्िा िेव्िा िो िी धारण करि असे. 

 आिा त्याने िाकेरूला हििोकावा नदीच्या िीरावर येण्याचे आमंत्रण 

ददले आहण उत्सािवधटक िीिल पाण्याि पोिण्यासाठी उदु्यक्त केले. 



 उन्िाळ्याचे ददवस असल्यामुळे िो बंडखोर नदीि सूर मारायला 

अनुत्सुक नव्ििा, त्याचा ित्रू अजूनिी प्रवािाि खाली पोिि िोिा िे पाहून 

राजकुमाराने मागे वळून िक्य िेवढ्या जलदगिीने दकनारा गाठला. त्याला कळू न 

दिेा िाकेरूच्या धारदार पोलादी िलवारीच्या जागी आपल्याकडची लाकडी िलवार 

ठेवून हििाफीने अदलाबदली केली. 

 कािीच ठाऊक नसलेला लुर्ारू लवकरच दकनाऱ्यावर आला, जहमनीवर 

पोिोचल्याबरोबर त्याने अंगावर कपडे चढहवले, राजकुमार पुढे आला आहण त्याने 

िलवारबाजीिील कौिल्य आजमावण्यासाठी त्याला आव्िान दिे म्िर्ले, “चला 

आपणा दोघांपैकी कोण उत्तम िलवारबाज आि ेि ेहसद्ध करू या!” 

 िो लुर्ारू मोठ्या आनंदाने राजी झाला, त्याला खात्री िोिी की त्याचाच 

हवजय िोईल कारण त्या प्रांिाि िोच सुप्रहसद्ध िलवारबाज िोिा आहण त्याचा ित्रू 

कोण िोिा ि ेत्याला ठाऊक नव्ििे. त्याने िी त्याचीच िलवार आि ेम्िणून पर्कन 

उचलली आहण िल्ल्याला िोंड दणे्यास आहण स्विाःचे रिण करण्यास सज्ज झाला. 

अरेरे! त्याची िलवार राजकुमाराच्या िलवारींपैकी एक लाकडाची िोिी आहण 

व्यथटपणे िो िी म्यानािून काढण्याचा प्रयत्न करीि िोिा. िी खूप घट्ट बसली िोिी, 

त्याच्या िक्तीचा जोरदार वापर करूनिी िो हिला िलवू िकला नािी. जरी त्याच्या 

प्रयत्नांना यि आले िोिे िरी त्या िलवारीचा त्याला कािीच उपयोग िोऊ िकणार 

नव्ििा कारण िी लाकडाची िोिी. यामािो िाकेने पाहिले की त्याचा ित्रू सवट िक्ती 

एकवरू्न येिो आि,े िेव्िा त्याने िी िलवार उंचावर धरली जी त्याने िाकेरूपासून 

घेिली िोिी, िी त्याने खाली आणली आहण त्याच्या िस्िनैपुण्याने त्याने त्या लुर्ारूचे 

डोके उडहवले. 

 अिा ररिीने कधी बुहद्धमत्तेचा वापर करून आहण कािी वेळा िारीररक 

सामथ्याटचा उपयोग करून आहण इिर वेळा त्या काळाि जी सवटमान्य िोिी व जी 

आजच्या काळाि सनंद्य मानली जािे अिा कपर् नीिीचा अवलंब करून राजाच्या 



ित्रूंना एकामागोमाग एक सजंकले आहण देिाला आहण लोकांना िांििा आहण सुख 

प्राप्त करून ददले. 

 जेव्िा िो राजधानीि परि आला िेव्िा राजाने त्याच्या धाडसी कृत्यांची 

खूप प्रिंसा केली आहण त्याच्या सन्मानाथट व िो सुरहििररत्या घरी परि आला म्िणून 

राजाने राजवाड्याि मोठी मेजवानी ददली आहण त्याला अनेक अत्युत्तम भेर्वस्िू 

ददल्या. िेव्िापासून राजा कधी नव्ि े िेवढे अहधकाहधक प्रेम करू लागला आहण 

त्याच्या दषृ्टीसमोरून कोठेिी जाऊ ददले नािी कारण यामािो िाके, त्याचा मुलगा 

ह्ास अहििय मौल्यवान आहण त्याच्या िािांपैकी एक िाि मानले. 

 पण राजकुमाराला इिके मोठे जीवन कंर्ाळवाणेपणे जगणे आवडि 

नव्ििे, जेव्िा िो जवळ जवळ िीस वषाांचा झाला िेव्िा, आइनू वंिाचे जपानच्या 

बेर्ावरचे आददवासी जे जपानी लोकांकडून सजंकले जाऊन उत्तरेला ढकलले गेले िोिे 

त्यामुळे त्यांना ददलेल्या पूवटजांच्या प्रांिािील लगिच्या प्रदेिाि त्यांनी बंडखोरी 

माजवली िोिी. राजाने ठरहवले की िेथे सैन्य पाठवून त्यांच्यािी युद्ध करावे आहण 

त्यांच्याि समझोिा घडवून आणावा, पण त्यांचे नेिृत्व कोण करेल? 

 राजकुमार यामािो िाकेने लगेच त्या नव्याने हनमाटण झालेल्या 

बंडखोरांना हुकमिीखाली आणण्यासाठी मला पाठवावे असा प्रस्िाव मांडला. आिा 

राजाचे राजकुमारावर अहििय प्रेम िोिे व त्याच्या नजरेआड झालेला एक ददवसाचा 

कालावधीसुद्धा िो सिन करीि नसे, म्िणूनच हनहििच त्या धोकादायक मोहिमेवर 

त्याला पाठवायला राजा नाखूष िोिा. पण त्या सवट सैन्यामध्ये त्याच्या 

राजकुमारासारखा सामथ्यटिाली आहण िूर योद्धा कुणीिी नव्ििा, म्िणून 

मिाराजांना पयाटयच उरला नािी म्िणून मोठ्या नाखुषीने यामािोच्या इच्छेला 

त्यांनी अनुमिी ददली. 

 जेव्िा राजकुमाराची जाण्याची वेळ झाली िेव्िा राजाने एक िोली 

वृिाचा आठ िाि लांब असा भाला ददला. (त्याची मूठ बहुधा िोली वृिाच्या 



लाकडापासून बनहवलेली असावी.) आिा त्याने आइनू नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या 

पूवेकडील बंडखोरांना नमहवण्याची आज्ञा केली. 

 जेव्िा सैहनक युद्धासाठी बािरे पडि िेव्िा राजाकडून त्यांना आठ िाि 

लांब भाला म्िणजे योद्ध्याचे पाररिोहषक ददले जाई. आजच्या काळािील हनिाण 

ककंवा ध्वज ह्ाचे िेच मोल सैन्यदलाकडून ददले जािे. 

 राजकुमाराने आदराने आहण मोठ्या पूजय भावाने राजाकडून िो भाला 

स्वीकारला आहण राजधानी सोडून त्याने सैन्यासि पूवेकडे कूच केले. त्याच्या मागाटि 

त्याने सवटप्रथम पूजाअचाट करण्यासाठी इिेच्या सवट मंददरांना भेर् ददली आहण त्याची 

आत्या राजकुमारी यामािो आहण श्रेष्ठ धमोपदेहिका त्याच्या स्वागिासाठी बािरे 

आली. िी िीच िोिी हजने पूवी त्याला हिचा पोषाख ददला िोिा जो वरदान म्िणून 

हसद्ध झाला िोिा आहण त्या पहिमेकडील लुर्ारंूचा हिरच्छेद करण्याि त्याला त्याचे 

सिाय्य झाले िोिे. 

 त्याने त्याच्या बाबिीि जे कािी घडले िे सारे कािी हिला सांहगिले, 

आहण ह्ाच्या आधीच्या त्याच्यावर नेमून ददलेल्या कामहगरीच्या यिहस्विेि हिने 

ददलेल्या भेर्वस्िूंचा खूप मोठा वार्ा िोिा असे सांगून हिचे मनाःपूवटक आभार मानले. 

जेव्िा हिला कळले की त्याच्या हपत्याने त्याला ित्रूंिी युद्ध करण्यासाठी पुन्िा बािरे 

पाठवले आि ेिेव्िा िी मंददराि गेली, आहण एक िलवार व एक सुंदर बर्वा, जो हिने 

स्विाः बनहवला िोिा आहण जयाि रठणगी पाडण्यासाठी वापरण्याि येणारे 

गारगोर्ीचे दगड िोिे िो घेऊन िी पुन्िा प्रकर्ली, त्याकाळाि अहग्न हनमाटण 

करण्यासाठी आगपेर्ीऐवजी लोक त्याचा वापर करीि. ह्ा सवट भेर्वस्िू हिने त्याला 

हनरोप दिेाना ददल्या. 

 िी िलवार म्िणजे मुराकोमोची िलवार िोिी, िीन खहजन्यांपैकी एक 

आहण जपानच्या बादििाच्या हनवासस्थानापैकी एक िोिी. जी हिने हिच्या 



भाच्याला ददली, त्या पेिा भाग्याचे कुठलेिी कवच नसेल आहण त्याचा योग्य 

हनकडीच्या प्रसंगीच त्याचा वापर कर अिी हिने त्याला आज्ञा केली. 

 यामािो िाकेने आिा त्याच्या आत्याचा हनरोप घेिला, आहण पुन्िा 

त्याच्या सैन्याचे प्रमुखत्व स्वीकारून ओवार्ीच्या प्रांिािून अहिपूवेकडे कूच केले आहण 

नंिर िो सुरूगाच्या प्रांिाि पोिोचला. येथील प्रिासकाने राजकुमाराचे सहृदय 

स्वागि केले आहण बादिािी मेजवानी देऊन त्याचे मनोरंजन केले. जेव्िा ि ेसारे 

संपले िेव्िा प्रिासकाने त्याच्या पाहुण्यास सांहगिले की त्याचा दिे काळवीर्ांसाठी 

खूप प्रहसद्ध आि ेआहण राजकुमाराच्या करमणुकीसाठी त्यांनी हिकारीला यावे म्िणून 

इच्छा व्यक्त केली. राजकुमार यजमानाच्या सौजन्याने पूणटपणे फसला, जे पूणटपणे 

ढोंग िोिे, आहण त्याने हिकारीि सिभागी िोण्याची अनुमिी ददली. 

 नंिर त्या प्रिासकाने राजकुमाराला हनहबड अरण्याि आहण हवस्िृि 

मैदानाि नेले जेथे हवपुल प्रमाणाि आहण उंचच उंच गवि वाढलेले िोिे. त्याच्या 

मृत्यूचा घार् घालण्याच्या इच्छेने त्याच्यासाठी एक सापळा रचला आि े ह्ाची 

राजकुमाराला कािीिी कल्पना नव्ििी. राजकुमाराने स्वार िोऊन काळहवर्ांची 

हिकार केली िेव्िा काय आियट की त्याच्या समोरच्या झुडुपािून त्याने जवाला आहण 

धूर बािरे येिाना पाहिले. धोका जाणून िो मागे वळण्याचा प्रयत्न करू लागला पण 

िो जाण्यासाठी घोड्याला वळहविो न वळहविो िोच त्याच्या हवरूद्ध ददिेला सुद्धा 

गविाळ प्रदिेाने पेर् घेिला िोिा. त्याचवेळी त्याच्या उजव्या आहण डाव्या बाजंूनी 

अहग्नजवाला भडकल्या आहण सवट बाजंूनी अहििय जलद गिीने त्याच्याकडे येऊ 

लागल्या. त्याने अविीभविी सुर्केसाठी संधी िोधली. िेथे कोणीिी नव्ििे. िो अहग्नने 

वेढला गेला.  

 “िी काळहवर्ांची हिकार म्िणजे फक्त धूिट ित्रूची चलाखी िोिी िर!” 

िो राजकुमार त्याच्याकडे सवट बाजंूनी सरकि येणाऱ्या, त्याच्याभोविी िडिडणाऱ्या 

भडकलेल्या जवालांकडे आहण धूराकडे पाहून म्िणाला, 



 “दकिी मूखट आि ेमी. एखाद्या सिंस्त्र प्राण्यासारखा मोिाि पडून मी ह्ा 

सापळ्याि अडकलो!” आहण िो त्या प्रिासकाच्या हवश्वासघािकी हस्मििास्याचा 

हवचार करीि संिापाने दािओठ खाऊ लागला. 

 आिा खूप भयंकर पररहस्थिी असूनिी, राजकुमार मुळीच गोंधळला 

नािी. ह्ा भयानकिेच्या किराि त्याने जेव्िा त्याच्या आत्याचा हनरोप घेिला िोिा 

िेव्िा हिने त्याला ददलेल्या भेर्वस्िूंची आठवण झाली. त्याला वार्ले की हिने 

भहवष्यसूचक दरू दषृ्टीने अंदाज करून ह्ा वेळेची गरज ओळखली असणार. त्याने 

िांिपणे त्याच्या आत्याने ददलेल्या चकमकीच्या गारगोट्यांनी भरलेली हपिवी 

उघडली आहण त्याच्याजवळचे गवि पेर्वून ददले. नंिर त्याने म्यानािून मुराकुमोची 

िलवार बािरे काढली आहण अहििय वेगाने त्याच्या बाजूचे गवि कापायला सुरुवाि 

केली. गरज पडल्यावर मरू सुद्धा असे त्याने मनािी ठरवून घेिले. येणाऱ्या मृत्यूची 

केवळ वार् पािि उभे न राििा िो मृत्यूिी झुंज दऊे लागला. 

 हवलिण गोष्ट अिी घडली की वाऱ्याने वािण्याची ददिा बदलून िो 

हवरूद्ध ददिेने वाहू लागला. अद्यापपयांि झुडुपांचा जळणारा व त्याला भेडसावणारा 

अहििय भयंकर हिस्सा आिा वाऱ्याने उडि त्याच्याकडून लगेच वळला आहण 

राजकुमाराच्या िरीरावर एकिी ओरखडा न उमर्िा व त्याचा एकिी केस न जळिा 

त्याची आियटकारकररत्या सुर्का झाली. िेव्िा वाऱ्याने झंझावािाचे रूप घेिले आहण 

त्याने अनपेहििपणे प्रिासकाला घेरले आहण दसुऱ्याला मारणाराच जवालेि जळून 

मृत्यूमुखी पडला. 

 आिा राजकुमाराने त्याच्या सुर्केचे श्रेय मुराकुमोच्या िलवारीच्या 

गुणवैहिष्ट्यास आहण इिेच्या सूयटदवेिेने केलेल्या अमािेरासू यांच्या संरिणाला 

आहण त्याने संकर्ाच्या काळाि हिची आराधना केल्याने, हिने वारा आहण सवट 

नैसर्गटक िक्तींना हनयंत्रणाि आणून त्याच्या सुरहिििेची िमी घेिली िोिी, त्यांना 

ददले. त्याने त्याची मौल्यवान िलवार त्याच्या डोक्यावर आदराचे प्रिीक म्िणून 



अनेकदा उंच धरली. आहण त्याचवेळी त्याने हिला कुसानागी-नो-त्सुरुगी ककंवा 

िृणभेदक िलवार म्िणून नवे नाव ददले. जेथे त्याला पेर्लेल्या गविाच्या अहग्नने घेरले 

िोिे आहण त्या गविाळ प्रदिेाि िो जळण्यापासून वाचला िोिा त्या प्रदिेाला त्याने 

याइदझू ि ेनाव ददले. ह्ा ददवसापयांि िे स्थान याइदझू नावाच्या मोठ्या िोकाइदो 

रेल्वे स्थानकाजवळ आि,े िे स्थान जेथे थरारक प्रसंग घडला िोिा िे, म्िणून ओळखले 

जाऊ लागले. 

 अिाररिीने िूर राजकुमार यामािो िाके ित्रूने र्ाकलेल्या जाळ्यािून 

हनसर्ला. िो हिकमिी आहण धाडिी िोिा. िेवर्ी त्याने ित्रूंवर कुरघोडी करून 

त्यांना नमहवले. याइदझू सोडून िो िेवर्ी पूवेकडे हनघाला आहण िेथून त्याला 

ओलांडून जया कादझूसाकडे जायचे िोिे त्या दकनाऱ्याकडे आला. 

 िी भयंकर आहण सािसपूणट कृत्ये करिाना त्याची एकहनष्ठ आहण हप्रय 

पत्नी राजकुमारी ओिोिाची बाना त्याच्या मागोमाग येि िोिी. त्याच्यासाठी हिने 

त्या दीघट कंर्ाळवाण्या प्रवासाची आहण युद्धाच्या भयानकिेची पवाट केली नािी. 

कारण िी हिच्या लढवय्या पिीवर अहििय प्रेम करीि िोिी. त्या प्रेमापोर्ी 

त्याच्यावर युद्धाि सैहनकांनी छापा मारल्यास त्याच्या िािी िलवार द्यावी ककंवा िो 

थकून भागून छावणीि आल्यावर त्याच्या गरजेप्रमाणे त्याची िुश्रुषा करावी असे 

हिला वारे्. 

 परंिु राजकुमाराचे हृदय युद्ध आहण हवजय ह्ांनी पूणटपणे व्याप्त झालेले 

िोिे, आहण ओिोिाची बाना ह्ा त्याच्या एकहनष्ठ पत्नीची त्याने फारिी काळजी 

घेिली नािी. दीघट काळच्या प्रवासाने आहण हिच्याहवषयीची सचंिा आहण खेद व्यक्त 

करण्याि थंडपणा दाखहवल्यामुळे हिचे सौंदयट दफके पडि गेले आहण हिची िहस्िदिंी 

त्वचा उन्िामुळे भाजून िपदकरी रंगाची झाली आहण राजकुमाराने एके ददविी हिला 

सांहगिले की हिची जागा त्याच्या सोबि युद्धपथावर नसून राजवाड्याि घरी 

पडद्यामागे आि.े पण नवऱ्याचा कठोर नकार आहण बेपवाटई असूनिी ओिोिाची 

बानाच्या मनाि त्याला सोडून जावे असे येऊच िकले नािी. पण हिने िे केले असिे 



िर हिच्यासाठी िे उत्तम िोिे कारण जेव्िा िे ओवारीला येिाना इदझूच्या मागाटवर 

आले िेव्िा हिचे हृदय जवळ जवळ भंग पावले. 

 दवेदार वृिांच्या सावलीने झाकून र्ाकलेल्या राजकुमारी हमयादझूचे 

जेथे वास्िव्य िोिे त्या भव्य राजवाड्याच्या प्रवेिद्वाराजवळ िो पोिोचला. वसंि 

ऋिूच्या लाजऱ्या पिारे् मोिरलेल्या चेरी सारखी िी लावण्यविी िोिी, हिची वस्त्रे 

नाजूक, सुंदर आहण हनमटळ िोिी, आहण कांिी बफाटसारखी िुभ्र िोिी, कारण 

किटव्याच्या पदपथावरून चालिाना थकणं, हिणणं ककंवा उन्िाळ्याि िळपत्या 

सूयाटच्या उष्णिेि चालणं हिला ठाऊक नव्ििं. दीघट प्रवासामुळे मळकर्लेल्या 

कपड्यािल्या त्याच्या पत्नीची त्याला लाज वार्ली, आहण त्याने हिला हनरोप दऊेन 

मागे ठेऊन िो राजकुमारी हमयादझूला भेर्ायला गेला. ददवसांमागून ददवस आहण 

िासन् िास िो त्या बागेि आहण राजवाड्याि फक्त त्याच्या मौजमजेचा हवचार करीि 

त्याच्या नव्या मैहत्रणीबरोबर वेळ घालवू लागला, आहण त्याच वेळी िो त्याच्या 

पत्नीला मागे सोडून आला िोिा जी हबचारी जीवनाि आलेल्या अिा दाुःखाने िंबूि 

रडि बसली िोिी. िरीिी िी एकहनष्ठ पत्नी िोिी, आहण हिचा स्वभाव इिका सोहिक 

िोिा की हिने त्याला दोष दणे्यासाठी हिचे ओठ कधीच उघडले नािीि ककंवा 

कपाळावर आठ्या आणून हिने हिच्या चेिऱ्यावरील गोड हखन्निा कधीिी हबघडू ददली 

नािी, िो परि आल्यावर त्याच्या स्वागिासाठी हस्मििास्य करून हनत्य ित्पर 

असायची आहण िो जेव्िािी बािरे जायचा िेव्िा िी त्याला कधीिी प्रहिबंध करायची 

नािी. 

 िेवर्ी राजकुमार यामािो िाकेला समुद्र ओलांडून इदझूकडे जाण्यासाठी 

कादझूसाकडे हनघायचा ददवस आला िेव्िा त्याने त्याच्या बायकोला लवाजमा आहण 

सेवकांमागोमाग येण्याची आज्ञा करून िो राजकुमारी हमयादझूकडे आदराहिथ्याचा 

हनरोप घेण्यासाठी गेला. िी आकषटक पोषाख घालून त्याला अहभवादन करण्यासाठी 

बािरे आली आहण कधीिी ददसली नव्ििी इिकी सुंदर िी ददसि िोिी, आहण जेव्िा 

यामािो िाकेने हिला बहघिले िेव्िा उदास विटमानकाळाच्या आनंदाव्यहिररक्त 



त्याच्या पत्नीला आहण किटव्याला हवसरून गेला आहण त्याने िपथ घेिली की युद्ध 

संपल्यानंिर ओवारीला परि आल्यावर िो हिच्यािी हववाि करील. ि े िब्द 

उच्चारल्याबरोबर त्याने वर पाहिल्यावर त्याला ओिोिाची बानाचे हविाल अबोल 

बदामी डोळे पराकोर्ीच्या हवषादासि आहण आियाटसि त्याच्यावर अहनहमष दषृ्टीने 

रोखलेले ददसले, आहण त्याला ठाऊक िोिे की त्याने अपराध केलेला िोिा, पण त्याने 

त्याचे हृदय कठोर बनहवले आहण त्याच्यामुळे हिला झालेल्या वेदनांची जरािी पवाट 

न करिा िो प्रवासासाठी घोड्यावर स्वार झाला. 

 जेव्िा िो समुद्र दकनाऱ्यावर इदझूकडे पोिोचला िेव्िा त्याच्या 

माणसांनी सामुद्रधुनी ओलांडून कादझुसाकडे जाण्यासाठी िोड्या िोधण्याचा प्रयत्न 

केला पण इिक्या सवट सैहनकांना बोर्ीि बसणे अिक्य िोिे. नंिर राजकुमार समुद्र 

दकनाऱ्यावर उभा राहिला आहण त्याच्या सामथ्याटच्या गवाटि िुच्छिेने म्िणाला, 

 “िा कािी समुद्र नव्ि!े िा िर एक ओिोळ आि!े किासाठी िुम्िाला खूप 

िोड्या िव्याि? मी त्याि उडी मारू िकिो.” 

 िेवर्ी जेव्िा िे सवट िोड्यांमध्ये बसले आहण हनवेधपणे सामुद्रधुनी 

ओलांडण्याच्या मागाटवर आले िेव्िा आकाि अचानक ढगांनी भरून आले आहण मोठे 

वादळ हनमाटण झाले. लार्ा पवटिांसारख्या उंच उसळल्या आहण वाऱ्याचे 

आकांडिांडव सुरु झाले, हवजांचा कडकडार् आहण चमचमार् सुरु झाला. आहण जया 

िोडीि ओिोिाची बाना आहण राजकुमार व त्याची माणसे िोिी िी लार्ांच्या 

हिखरावरून हभरकावि गेली, असं वार्ायचं की त्यांचा प्रत्येक िण िेवर्चा िोिा 

आहण संिापलेला समुद्र त्यांना हगळंकृि करेल. कारण ररन हजन ह्ा सागरच्या िॅगन 

सम्रार्ाने यामािो िाकेने केलेली त्याची कुचेष्टा ऐकली िोिी. त्याचे िुच्छिेचे बोलणे 

ऐकल्याकारणाने संिापाच्या भराि भयंकर वादळ हनमाटण करून समुद्र एखाद्या 

ओिोळासारखा नसून दकिी भीषण असिो ि े दाखवून ददले. भयभीि झालेल्या 

नाहवकांनी गलबिाची हिडे खाली आणली आहण जीव वाचहवण्यासाठी सुकाणूचे 



रिण करण्याचा प्रयत्न केला. पण सवट कािी व्यथट िोिे. वादळ अहधकच सिंस्त्र िोि 

िोिे आहण सवाांनी त्यांचा िेवर् ददुवैावर सोडला.  

 नंिर एकहनष्ठ ओिोिाची बाना हिने नवऱ्याने ददलेले दाुःख, आहण त्याने 

केलेला हिचा अव्िरे हवसरून फक्त त्याच्या प्रेमाखािर त्याला वाचहवण्याच्या इच्छेने 

जरूर पडल्यास स्विाःच्या प्राणांची आहुिी दणे्याचे ठरहवले. 

 जेव्िा जिाजावर लार्ा आदळू लागल्या आहण प्रकोपाने वावर्ळ 

त्यांच्याभोविी हगरक्या घेऊ लागले िेव्िा िी उभी राहून म्िणाली, 

 “नक्कीच ररन हजन सागर ईश्वर ह्ाची राजकुमाराने थट्टा केल्याने त्याचा 

राग अनावर झाला आि.े म्िणून जर असे असेल िर, मी ओिोिाची बाना जो माझ्या 

पिीचा जीव घेण्याची इच्छा करिो त्याचा प्रकोप मी िमवीन!” 

 नंिर सागराला संबोधून िी म्िणाली, 

 “मी मिाराज ऑगस्िनेस, यामािो िाकेची जागा घेईन. त्यांच्या 

जीवासाठी िुमच्या क्रोधाखािर मी माझा जीव झोकून दईेन. म्िणून माझी हवनंिी 

ऐका आहण कादझूसाच्या दकनाऱ्यावर त्यांना सुरहििपणे पोिोचवा.” 

 ह्ा िब्दांबरोबरच हिने खवळलेल्या समुद्राि वेगाने उडी मारली आहण 

लार्ांनी हिला लगेचच घेरून नेले आहण िी अदशृ्य झाली. आहण काय आियट जयावर 

िे बघे लोक बसले िोिे िो समुद्र एखाद्या चर्ईसारखा िांि आहण हनिळ झाला िोिा. 

समुद्राच्या ईश्वराचा राग िमला िोिा, म्िणून वािावरण स्वच्छ झाले िोिे आहण 

सूयट उन्िाळ्याच्या ददवसासारखा लख्ख िळपू लागला िोिा. 

 यामािोिाके लवकरच पहलकडच्या दकनाऱ्यावर पोिोचला आहण 

सुरहििपणे जहमनीवर उिरला. त्यावेळी त्याची पत्नी ओिोिाची बानाने प्राथटना 



केलेली िोिी. युद्धािील त्याचा पराक्रम उत्कृष्ट िोिा आहण थोड्या काळािच 

पूवेकडील बंडखोर आइनूवर त्याने हवजय हमळहवला.  

 पराकाष्ठचे्या संकर्ाच्या काळाि त्याच्या एकहनष्ठ पत्नीने स्वेच्छेने आहण 

प्रेमाने स्विाः त्याग केला िोिा. त्यामुळे जहमनीवर सुरहिि पोिोचल्याचे सवट श्रेय 

त्याने त्याच्या पत्नीच्या एकहनष्ठिेला ददले. हिच्या स्मरणाने त्याचे हृदय द्रवले िोिे, 

एका िणासाठीिी िो हिला हवसरू िकि नव्ििा. हिच्या हृदयाची सुिीलिा आहण 

हिच्या प्रेमाची हविालिा यांचा आदर करायला हिकण्यासाठी त्याला फारच उिीर 

झाला िोिा. 

 जसा िो घराकडे जायला हनघाला िेव्िा मुसुइ िोगोच्या सखंडीिून 

जािाना िो िेथे उभा राहिला आहण लांबवर ददसणाऱ्या खालील दखेाव्याकडे एकर्क 

पाहू लागला. िो भूप्रदिे, त्या अहििय उंचीवरून सगळा कािी त्याच्या दषृ्टीपथाि 

आला िोिा. िे मैदान, जंगल आहण पवटिाबरोबर भूप्रदिेािून नागमोडी वािणाऱ्या 

नद्यांचे चंदरेी पटे्ट. नंिर त्याने अहििय दरू अंिरावरचा समुद्र पाहिला, जो लांब 

अंिरावर चमचमणाऱ्या हवरळ धुक्यासारखा ददसि िोिा. जेथे ओिोिाची बानाने 

त्याच्यासाठी आपले जीवन समर्पटि केले िोिे. आहण जसा िो त्या बाजूला वळला 

िसे त्याने त्याचे बाहू पसरले आहण हिच्या प्रेमाला आठवून, त्याने हिच्या एकहनष्ठ 

प्रेमाचा हिरस्कार केला िोिा ि े आठवून त्याच्या हृदयािील दाुःखाचा बांध फुरू्न 

त्याला रडू कोसळले िोिे. 

 “अझूमा, अझूमा, आि! (ओ! माझी बायको, माझी बायको!)” आहण 

आजपयांि र्ोदकयोिील एक हजल्िा म्िणून अझूमा म्िर्ला जािो जो राजकुमार 

यामािो िाकेच्या िोंडून हनघालेल्या िब्दांच्या स्मृिीप्रीत्यथट त्याला नाव ददले गेले 

िोिे. आहण िी जागािी लि वेधून घेिे जेथे त्याच्या एकहनष्ठ पत्नीने त्याला 

वाचहवण्यासाठी समुद्राि उडी घेिली िोिी, म्िणून जरी राजकुमारी ओिोिाची बाना 

जीवनाि दाुःखी िोिी िरी इहििासाने हिची स्मृिी िाजी ठेवली आि,े आहण हिच्या 



हनाःस्वाथीपणाची कथा आहण हिचे वीरमरण इहििासाच्या स्मृिीिून कधीिी नािीसे 

िोणार नािी. 

 यामािो िाकेने आिा त्याच्या वहडलांनी केलेल्या सवट आज्ञा पूणट केल्या, 

त्याने सवट बंडखोरांना नमहवले, लुर्ारू आहण ित्रूंपासून दिेाची सुर्का करून िांििा 

हनमाटण केली. त्याची कीिी खूप पसरली कारण त्या संपूणट प्रदेिाि त्याच्या हवरूद्ध 

कुणीिी उभे राहू िकि नव्ििे. िो युद्धामध्ये अहििय िहक्तमान आहण सल्ला 

मसलिीि हनष्णाि िोिा. 

 िो िडक जया रस्त्याने आला िोिा त्या रस्त्यानेच परि जाणार िोिा 

पण त्याच्या डोक्याि एक कल्पना आली की जर िो दसुऱ्या रस्त्याने गेला िर त्याला 

कािीिरी मनोरंजक सापडेल म्िणून िो ओवारीच्या प्रांिािून ओमीच्या प्रांिापयांि 

आला. 

 जेव्िा राजकुमार ओमीला पोिोचला िेव्िा त्याला असे आढळून आले की 

िेथील सवट लोकांमध्ये खूप खळबळ आहण भीिी पसरलेली आि.े अनेक घरांमध्ये िो 

गेला िेव्िा त्याला िोकहचन्ि ेददसली आहण मोठ्याने केलेला हवलाप ऐकू आला. जेव्िा 

त्याने त्या कारणाची चौकिी केली िेव्िा त्यांनी पवटिांमध्ये प्रकर् झालेल्या अहििय 

भयंकर रािसाबद्दल सांहगिले जो दररोज िेथून खाली उिरिो व खेड्यांवर िल्ला 

करिो आहण जयाला कोणाला पकडिो त्याला हगळंकृि करिो. अनेक घरे हनजटन केली 

गेली िोिी आहण िेिावरचे दनैंददन काम करायला जायला आहण हस्त्रया नदीवर 

िांदळू धुवायला जायला बािरे पडण्यास घाबरि असि. 

 जेव्िा यामािो िाकेने ि ेऐकले िेव्िा िो क्रोधाने पेर्ला, आहण अहििय 

संिापाने िो म्िणालााः 

 “दकयू-हियूच्या पहिम सीमेपासून िे येझोच्या पूवट कोपऱ्यापयांि मी 

राजाच्या सवट ित्रूंना नमहवले आि-ेिेथे कुणीिी हनयमांचे उल्लंघन करून राजाहवरूद्ध 

बंड करण्याचे धाडस करणार नािी. िी खरोखर आियाटची गोष्ट आि ेकी ह्ा जागेवर 



राजधानी जवळ एक दषु्ट रािस धैयट करून राििो काय आहण राजाच्या प्रजेि धास्िी 

हनमाटण करिो काय! त्याला फार काळ या हनष्पाप लोकांना हगळंकृि करून आनंद 

घेऊ दणेार नािी. आत्ताच हनघिो आहण त्याला ठार करिो.” ह्ा िब्दांबरोबरच िो 

इबुकी पवटिाकडे जायला हनघाला जेथे िो रािस रिायचा असे म्िर्ले जायचे. जेव्िा 

िो खूप उंचावर चढून गेला िेव्िा अचानक नागमोडी रस्त्यावर त्याच्यासमोर िो 

रािस भुजंग प्रकर् िोऊन त्याने त्याचा रस्िा रोखला. 

 “िाच िो रािस असला पाहिजे,” िो राजकुमार म्िणाला, “ह्ा 

भुजंगासाठी मला िलवारीची गरज नािी. मी त्याला माझ्या िािांनीच ठार करू 

िकिो.” 

 त्यानंिर त्याने िात्काळ त्या भुजंगावर उसळी मारली आहण केवळ 

िािांनीच त्याचा गळा दाबून त्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्या बेसुमार 

िाकदीने थोड्याच अवधीि त्याने त्या भुजंगावर प्रभुत्व गाजहवले आहण िो भुजंग 

त्याच्या पायाजवळ मरून पडला. आिा अचानक त्या पवटिावर अंधाःकार पसरला 

आहण पाऊस पडायला सुरूवाि झाली, म्िणून त्या अंधाराि आहण पावसाि 

राजकुमाराला रस्िा िोधणे कठीण गेले. िथाहप थोड्याच वेळाि िो रस्त्याने 

चाचपडि खाली येऊ लागला िेव्िा वािावरण हनवळले, आहण आपला िूर नायक 

पवटिाच्या पायथ्यािी येऊ िकला. 

 जेव्िा िो परि आला िेव्िा त्याला आजारी झाल्यासारखे वार्ले व 

पायांची आग िोऊन वेदना िोऊ लागल्या िेव्िा त्याच्या लिाि आले की भुजंगाने 

त्याला दिं केला असावा. त्याला इिका त्रास िोि िोिा की िो िालचाल करू िकि 

नव्ििा, की फारसे चालू िकि नव्ििा. म्िणून िो पवटिािील औषधी खहनजे 

असलेल्या पाण्याच्या झऱ्याकडे गेला जो जहमनीिून वर बुडबुड्यांसि उसळि िोिा 

आहण जहमनीखाली असलेल्या जवालामुखीच्या अहग्नने उकळि िोिा. 



 यामािो िाकेने त्या पाण्याि दररोज स्नान केले आहण िळूिळू त्याची 

िक्ती पुन्िा परि आली असल्याचे त्याला जाणवले. वेदनांपासून िो मुक्त झाला. नंिर 

िो एकेददविी संपूणटपणे बरा झाल्याचे त्याला आढळून आल्याने त्याला खूप आनंद 

झाला. िो इिेच्या मंददराि गेला िेथे िुम्िाला ठाऊकच आि े की दीघट मोहिमेवर 

जाण्याची िमी घेण्यापूवी िो िेथे प्राथटना करण्यासाठी गेला िोिा. त्याची आत्या, 

समाधीची धमोपदेहिका, हजने त्याला जािे वेळी आिीवाटद ददला िोिा िी त्याचे 

स्वागि करण्यासाठी परि आली. त्याने अचानक गाठी पडलेल्या संकर्ांबद्दल आहण 

दकिी आियटकारकररत्या त्याचा जीव कसा रहिला गेला ि ेसवट सांहगिले- आहण हिने 

त्याच्या धाडसाचे आहण त्याने केलेल्या पराक्रमाचे कौिुक केले आहण नंिर हिचा 

सवाटि उत्कृष्ट पोषाख त्यावर चढवून हिने सूयटदवेिा अमािेरासू ह्ा त्यांच्या पूवटज 

दवेिांचे आभार मानले आहण राजकुमाराच्या झालेल्या आियटकारक संरिणाचे सारे 

श्रेय त्या दोघींना ददले. 

 येथे जपानचा राजकुमार यामािो िाकेची गोष्ट संपिे. 

 

         

  



मोमोिारो ककंवा सत्पाळूच्या पतु्राची गोष्ट 

  

 

फार, फार 

वषाांपूवी एक 

म्िािारा आहण एक 

म्िािारी रािि 

िोिी, िे िेिकरी 

िोिे, आहण त्यांना 

रोजच्या 

उपजीहवकेसाठी खूप 

काबाडकष्ट करावे 

लागि. सभोविी 

असलेल्या 

िेिकऱ्यांसाठी िो 

म्िािारा जाऊन 

गवि कापण्याचे 

काम करीि असे, 

आहण जेव्िा िो 

गेलेला असे, िेव्िा 

त्याची बायको घरािील कामे आहण त्यांच्या स्विाःच्या छोट्यािा भािाच्या िेिाि 

काम करीि असे. 

 एके ददविी म्िािारा नेिमीप्रमाणे गवि कापण्यासाठी रे्कडीवर गेला 

आहण म्िािारीने कािी कपडे घेिले व िी िे धुवायला नदीवर गेली. 



 उन्िाळा जवळ आला िोिा, िे दोघेिी कामासाठी बािरे पडले िेव्िा 

नव्या हिरवळीने प्रदिे अहििय सुंदर ददसि िोिा. काठावरचे गवि हिरव्या 

पाचूसारखे मखमली ददसि िोिे, आहण वाळंुजाची मऊ मऊ फुले त्यांच्या झुबक्यांना 

बािरे िलहवि िोिे. 

 वाऱ्याच्या मंद झुळुका वािि िोत्या आहण पाण्याच्या िांि पृष्ठभागावर 

झुलि िोत्या आहण त्या म्िािाऱ्या दांपत्याच्या गालांना स्पिट करीि िोत्या जयामुळे 

त्यांची सकाळ अवणटनीय आनंदाची वार्ि िोिी. त्या म्िािारीला अखेरीस नदीच्या 

दकनाऱ्यावर एक छानिी जागा सापडली आहण हिने हिची र्ोपली खाली ठेवली. 

नंिर हिने िे कपडे धुण्याच्या कामाला सुरूवाि केली, हिने िे एकामागून एक त्या 

र्ोपलीिून काढून नदीच्या पाण्याि बुडवून दगडांवर घासून धुिले. पाणी 

स्फरर्कासारखे हनिळ िोिे आहण िी हचमुकल्या मािांना इकडून हिकडे पोििाना 

आहण िळािी असलेल्या गारगोट्यांना पाहू िकि िोिी. 

 िी कपडे धुण्याि मग्न असिानाच त्या हनझटराखाली एक मोठा सत्पाळू 

घरंगळि आला. म्िािारीने हिच्या कामािून वर बहघिले आहण हिला िो मोठा 

सत्पाळू ददसला. िी साठ वषे वयाची िोिी, आहण हिने हिच्या सबंध आयुष्याि इिका 

मोठा सत्पाळू कधीच बहघिला नव्ििा. 

 “दकिी मधुर असावा िा सत्पाळू!” िी स्विाःिीच म्िणाली. “मी 

हनहििच िो घेईन आहण घरी िो नेऊन माझ्या म्िािाऱ्याला दईेन.” 

 हिने हिचे िाि लांबहवले आहण त्याला पकडायचा प्रयत्न केला पण हिचा 

िाि त्याच्यापयांि पोिचू िकला नािी. हिने जवळपास एखादी काठी हमळिे का िे 

पाहिले, पण हिथे हिला एकिी काठी ददसली नािी, आहण जर िी काठी िोधायला 

गेली असिी िर िो सत्पाळू हिला गमवावा लागला असिा. 



 कािी िण थांबल्यावर हिने हवचार केला की हिने काय करावे, हिला 

एक जुनी मोहिनी मंत्राची कहविा आठवली. आिा हिने िो सत्पाळू कािीवेळ 

झऱ्यािच घरंगळि रिावा म्िणून र्ाळ्या वाजवायला सुरूवाि केली आहण र्ाळ्या 

वाजहविाना िी ि ेगाणे गाऊ लागलीाः 

 

“लांबचं पाणी अहि कडू आि े

जवळचं पाणी गोड गोड वािे 

लांबच्या पाण्याला सोडून ये िू 

गोड गोड पाण्याि हिरकाव घे िू.” 

 आहण काय आियट जसं जसं हिने िे छोरं्सं गाणं म्िणायला पुन्िा 

सुरूवाि केली िसा िसा िो सत्पाळू, िी म्िािारी दकनाऱ्यावर जेथे उभी िोिी हिकडे 

जवळ जवळ सरकू लागला आहण अगदी हिच्या समोर येऊन थांबला आहण िी त्याला 

िािाि घेऊ िकली. त्या म्िािारीला खूप िषट झाला. आनंदाने िी इिकी िरखून गेली 

िोिी की िी पुढे हिचं काम करूच िकली नािी, म्िणून हिने सवट कपडे बांबूच्या 

र्ोपलीि ठेवले, पाठीवर र्ोपली आहण िािाि सत्पाळू घेऊन िी घराकडे घाईघाईने 

हनघाली. 

 िी खूप वेळेपासून वार् पािि िोिी आहण हिचा नवरा घरी परिायला 

खूप उिीर झाला असे हिला वार्ले. जेव्िा सूयट अस्िाला जायला हनघाला िेव्िा हिचा 

नवरा घरी परिला, त्याच्या पाठीवरील गविाचा भारा इिका मोठा िोिा की िो 

त्याच्या आड झाकला गेल्याने हिला िो ददसूिी िकि नव्ििा. िो इिका थकलेला 

िोिा की त्याने चालिाना आधारासाठी काठी ऐवजी कोयिा घेिला िोिा व िो 

त्यावर वाकून चालि िोिा. 



 जेव्िा त्या म्िािारीने त्याला बहघिले िेव्िा हिने त्याला िाक मारली. 

 “ओ फी सान! (म्िािारा) िुम्िी घरी परि यावं म्िणून िुमची मी 

केव्िाची वार् बघि आि.े” 

 “काय झालं? िू एवढी उिावीळ का?” हिची हवलिण उत्सुकिा पाहून 

म्िािाऱ्याने आियाटने हवचारले. “मी बािरे असिाना कािी घडले का?” 

 “ओ, नािी!” म्िािारी उत्तरली, “कािीच घडले नािी, फक्त िुमच्यासाठी 

मला एक भेर्वस्िू सापडली!” 

 “छान झालं,” म्िािारा म्िणाला. नंिर त्याने िौदावर िािपाय धुिले 

आहण िो पडवीि आला. म्िािारी त्या छोट्यािा खोलीि पळि गेली आहण हिने 

कपार्ािून काढून िो सत्पाळू आणला. पूवीपेिािी िो जड वार्ला. िी िो उंचावून 

दाखहवि त्याला म्िणाली, 

 “फक्त बघा इकडे! असा इिका मोठा सत्पाळू िुमच्या सबंध आयुष्याि 

िुम्िी कधी पाहिला िोिा?” 

 जेव्िा त्या म्िािाऱ्याने त्या सत्पाळूकडे पाहिले िेव्िा त्याला खूप आियट 

वार्ले आहण िो म्िणालााः 

 “खरोखर आजपयांि मी कधीिी इिका मोठा सत्पाळू पाहिलेला नािी! 

कोठून हवकि आणलास िू?” 

 “मी िो हवकि घेिला नािी,” म्िािारी उत्तरली. “जेथे मी कपडे धुवायला 

गेली िोिी िेथे िो मला नदीि सापडला.” आहण हिने त्याला सबंध गोष्ट सांहगिली. 



 “िुला िो सापडला म्िणून मला खूप आनंद झाला आि.े आिा खाऊया 

आपण िो. कारण मला खूप भूक लागली आि,े” ओ फी सान म्िणाला.  

 त्याने स्वयंपाकघरािली सुरी आणली आहण फळीवर ठेवून िो िे 

कापणार, िेवढ्याि काय आियट त्या सत्पाळूचे आपोआप दोन भाग झाले आहण स्पष्ट 

आवाज म्िणाला, 

 “थोडं थांब म्िािाऱ्या माणसा!” आहण एका सुंदर लिानिा बालकाने 

बािरे पाऊल र्ाकले. 

 म्िािारा आहण त्याची बायको िे पाहून थक्क झाले आहण जहमनीवर 

कोसळले. िे बालक पुन्िा बोलले, 

 “घाबरू नका, मी कुणी हपिाच्च ककंवा परी नािी. मी िुम्िाला सत्य 

सांगेन. स्वगाटने िुमच्यावर दया केली आि.े िुम्िाला मूलबाळ नािी म्िणून िुम्िी 

ददवसरात्र िोक करीि िोिा. िुमचे रूदन ऐकले गेले आि े आहण िुमच्या 

वृद्धापकाळाि िुमचा पुत्र म्िणून मला येथे पाठहवण्याि आले आिे!” 

 ि े ऐकून िो म्िािारा आहण त्याची बायको खूप आनंददि झाले. 

म्िािारपणीच्या एकलकोंड्या जीवनाि त्यांना सिाय्य करायला कुणी मूलबाळ नािी 

ह्ा दाुःखाने िे रात्रंददवस रडि िोिे आहण आिा त्यांच्या प्राथटनेला उत्तर हमळाले िोिे. 

त्यांचा आनंद गगनाि मावि नव्ििा इिका की त्यांचे िािपाय कुठे ठेवावे ि ेत्यांना 

कळि नव्ििे. आधी म्िािाऱ्याने त्या बालकाला त्याच्या िािाि घेिले आहण नंिर 

म्िािारीनेिी िसेच केले. त्यांनी त्याचे नाव मोमोिारो ककंवा सत्पाळूचा पुत्र असे 

ठेवले. कारण िो सत्पाळूिून बािरे आला िोिा. 

 वषे भराभर हनघून गेली आहण िे बालक पंधरा वषाांचे झाले. त्याच्या 

वयाच्या मुलांमध्ये दसुऱ्या कोणत्यािी मुलांपेिा िो सवाटि उंच आहण बलवान िोिा. 



त्याचा चेिरा सुंदर आहण हृदय पूणटपणे हनभटय िोिे आहण त्याच्या वयाि िो खूप 

हववेकी िोिा. जेव्िा िे म्िािारे जोडपे त्याच्याकडे बघायचे िेव्िा त्यांना खूप आनंद 

व्िायचा. कारण त्यांनी हवचार केल्याप्रमाणे िो एखाद्या नायकासारखा िूरवीर िोिा.  

 एके ददविी मोमोिारो त्याच्या प्रहिपालकाकडे आला आहण गंभीरपणे 

म्िणाला, 

 “हपिाजी, एका हवलिण योगायोगाने आपण हपिा-पुत्र बनलो. िुमची 

माझ्यावरील कृपा पवटिांवरील गविापेिािी उत्तुंग आि,े जे कापण्याचे िुमचे दनैंददन 

काम िोिे आहण जेथे आई कपडे धुिे त्या नदीपेिािी अथांग आिे. मला ि ेकळि नािी 

की िुमचे दकिी आभार मानावेि.” 

 “का,” म्िािाऱ्याने उत्तर ददले,  “हपत्याने पुत्राचे पालनपोषण करणे ि े

हनसगट हनयमानुसारच आि.े जेव्िा िू मोठा िोिील िेव्िा आमची काळजी घेण्याची 

िुझी पाळी रािील म्िणून कािी झाले िरी िेथे कािी आपल्यामध्ये लाभ ककंवा िानी 

नािी, सारे कािी समसमानच रािील. खरोखर, मला ककंहचि आियट वार्िे की िू 

अिा ररिीने माझे आभार मानावेि!” आहण म्िािारा त्रस्ि झालेला ददसला. 

 “मला आिा आि ेकी िुम्िी मला िमा कराल,” मोमोिारो म्िणाला, 

“पण िुम्िी दाखहवलेल्या प्रेमाची मला परिफेड करायची आि े आहण ह्ा सवट 

गोष्टींउप्पर िुम्िी मला अनुमिी द्यावी.” 

 “िुझी जिी इच्छा असेल िसे मी िुला करू दईेन. कारण िू इिर 

मुलांपेिा पूणटपणे वेगळा आिसे.” 

 “मग मला लगेचच जाऊ द्या!” 



 “काय म्िणालास? िू िुझ्या म्िािाऱ्या आईवहडलांना आहण जुन्या 

घराला सोडून जाणार?” 

 “आत्ता िुम्िी मला जाऊ ददलेि िर मी खात्रीने नक्कीच परि येईन!” 

 “कोठे जािो आिसे िू?” 

 “मला जायचे आि ेत्यामुळे िुम्िाला ि ेहवहचत्र वार्णारच,” मोमोिारो 

म्िणाला, “कारण मी िुम्िाला माझा िेिू सांहगिलेला नािी. येथून खूप लांब 

जपानच्या ईिान्येला िेथे समुद्राि एक बेर् आि.े ि ेबेर् म्िणजे सैिानांच्या र्ोळीचा 

बालेदकल्ला आि.े िा प्रदिे त्यांनी कसा पादाक्रांि केला, लोकांना लुरू्न कसे ठार केले, 

आहण त्यांना जे कािी सापडले िे कसे घेऊन गेले ह्ाबाबि मी अनेकदा ऐकले आि.े 

िे फक्त दषु्टच नािीि िर आपल्या सम्रार्ािी बेईमान असून त्यांच्या कायद्याचा 

आज्ञाभंगिी करिाि. िे नरभिकिी आििे कारण जे गरीब लोक ददुवैाने त्यांच्या 

िािी लागिाि त्यांना िे ठार मारून खाऊन र्ाकिाि. ि ेसैिान म्िणजे घृणास्पद 

प्राणी आििे. मला िेथे जाऊन त्यांना सजंकायलाच िवे आहण त्यांनी ह्ा प्रदिेाची 

लुर्लेली मालमत्ता परि आणायला िवी. थोड्या कालावधीसाठी मला येथून 

जाण्याचा िाच ििेू आिे!” 

 वयाच्या फक्त पंधरा वषाांच्या मुलाच्या िोंडून असे ऐकल्याने 

म्िािाऱ्याला खूप आियट वार्ले. त्या मुलाला जाऊ दणेे योग्य आि ेअसे त्याला वार्ले. 

िो बलवान आहण हनभीड िोिा आहण ह्ा व्यहिररक्त िो सवटसामान्य बालक नव्ििा 

ि ेम्िािाऱ्याला ठाऊक िोिे, कारण स्वगाटिून आलेली एक भेर्वस्िू म्िणून िो िोिा, 

आहण त्याला पूणट खात्री िोिी की सैिान त्याला इजा करण्याि दबुटल ठरिील. 



 “िू जे कािी सांहगिलेस िे खूपच हचत्तरंजक आि,े मोमोिारो,” िो 

म्िािारा म्िणाला. “िुझ्या हनियाला मी प्रहिबंध घालणार नािी. िुझी इच्छा असेल 

िर िू जाऊ िकिोस. त्याबरोबर िुला वारे्ल िसं लवकराि लवकर जा आहण त्या 

रािसांचा हवध्वंस करून त्या दिेाि िांििा आण.” 

 “िुमच्या सवट दयाळूपणाबद्दल मी िुमचा आभारी आि,े” मोमोिारो 

म्िणाला जयाने त्याच ददविी जायची ियारी सुरू केली. िो पूणटपणे धाडसी िोिा 

आहण भीिी म्िणजे काय त्याला ठाऊक नव्ििे. 

 म्िािारा आहण म्िािारी लगेच स्वयंपाकघरािील उखळीि िांदळू कुरू्न 

त्याच्या वड्या बनहवण्याच्या कामाला लागले कारण मोमोिारो त्याच्या बरोबर िे 

प्रवासाि घेऊन जाणार िोिा. 

 िेवर्ी वड्या ियार झाल्या आहण मोमोिारो त्याच्या दीघट प्रवासाला 

हनघाला. 

 हनरोप देणे ि े नेिमीच दाुःखाचे असिे. िसे आिा िोिे. त्या दोन्िी 

म्िािाऱ्यांचे डोळे भरून आले आहण थरथरत्या आवाजाि िे म्िणालेाः 

 “जा समस्ि काळजीने आहण त्वरेने. िू हवजयी िोऊन परि येणार अिी 

आम्िी अपेिा करिो!” 

 मोमोिारोला त्याच्या आईवहडलांना सोडून जािाना खूप दाुःख झाले. 

(जरी त्याला ठाऊक िोिे की िो लवकरच परि येऊ िकेल) कारण िो गेल्यानंिर िे 

एकाकी कसे राहू िकिील याचा िो हवचार करीि िोिा. पण िो पूणटपणे हनभटयिेने 

म्िणाला, “येिो मी! मी जािोय आिा. मी गेल्यावर स्विाःची उत्तम काळजी घ्या. 



बरंय येिो मी!” आहण त्याने झर्कन घराबािरे पाऊल र्ाकले. हनिब्दिेि मोमोिारो 

आहण त्याच्या मािाहपत्यांची अखेरच्या हनरोपाि त्यांची दषृ्टादषृ्ट झाली. 

 माध्यान्ि झाली िोिी, िरीिी मोमोिारो घाईघाईने मागाटला लागला. 

त्याला भूक लागलीसे वारू्न त्याने त्याची हपिवी उघडली आहण िांदळाची एक वडी 

काढून रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या झाडाखाली खायला बसला. जेव्िा िो जेवायला 

बसला िेव्िा एक सिंगरूएवढा (लिान घोडा) कुत्रा उंच वाढलेल्या गविामधून धावि 

आला. िो सरळ मोमोिारोकडे आला आहण त्याने दाि दाखहवि क्रोधाने म्िर्ले, 

  “िू उद्धर् माणूस आिसे, माझ्या िेिािून जािाना िू माझी परवानगी 

घेिली नािीस. जर िुझ्या हपिवीिील सवट वड्या िू मला ददल्यास िर िू जाऊ 

िकिोस; अन्यथा ठार मारेपयांि मी िुझा चावा घेईन!” 

 मोमोिारो फक्त हिरस्काराने िसला, 

 “काय म्िणिोस िू िे? िुला ठाऊक आि े का मी कोण आि े िे? मी 

मोमोिारो आि,े आहण मी सैिानांना नमहवण्यासाठी जपानच्या ईिान्येला असलेल्या 

त्यांच्या बेर्ावरील बालेदकल्ल्याकडे जाि आि.े जर िू माझ्या मागाटि येऊन मला 

थांबहवण्याचा प्रयत्न केला िर मी धडापासून िुझे िीर कापून र्ाकीन!” 

 त्या कुत्र्याचे वागणे अचानक बदलले. त्याची िेपर्ी त्याच्या पायांमध्ये 

लोळू लागली. आहण त्याने त्याचे कपाळ जहमनीवर रे्कले. 

 “काय ऐकिो आि ेमी िे? मोमोिारोचे नाव? िुम्िी खरोखर मोमोिारो 

आिाि? मी िुमच्या सामथ्याटबद्दल अनेकदा ऐकले आि.े िुम्िी कोण आिाि ि े न 

जाणल्यामुळे मी िुमच्यािी मूखटपणाने वागलो. माझ्या मूखटपणाबद्दल मला िमा 

कराल का? िुम्िी खरोखर त्या सैिानांच्या बेर्ावर िल्ला करण्यासाठी जाि आिाि 



का? जर िुम्िी ह्ा उद्धर्ाला िुमच्या सिचरांपैकी एक म्िणून िुमच्या बरोबर घेिले 

िर मी िुमचा खूप कृिज्ञ रािीन.” 

 “मला वार्िं िुझी इच्छा असेल िर िुला मी सोबि घ्यावं.” मोमोिारो 

म्िणाला. 

 “मी िुझा आभारी आिे!” कुत्रा म्िणाला. “दसुरं असं की मला खूप भूक 

लागली आि.े िुमच्या जवळ असलेल्या वड्यांपैकी एक मला देिा का?” 

 “िी जपानमधील सवाटि उत्कृष्ट वडी आि,े” मोमोिारो म्िणाला.  “मी 

िुला िी संपूणट दऊे िकि नािी, मी िुला फक्त अधी दईेन.” 

 “खूप खूप आभारी आि ेिुमचा,” त्याच्याकडे फेकलेला िुकडा घेि कुत्रा 

म्िणाला. 

 नंिर मोमोिारो उठला आहण कुत्रा त्याच्या मागोमाग चालू लागला. खूप 

वेळेपयांि िे रे्कड्या आहण दऱ्याखोऱ्यािून चालि िोिे. िे जाि असिाना एका 

झाडावरून एक प्राणी उिरून त्यांच्यापुढे थोड्या अंिरावर आला. िो प्राणी लगेचच 

मोमोिारोकडे आला आहण म्िणाला, 

 “िुभ प्रभाि, मोमोिारो! ह्ा प्रदिेाच्या भागामध्ये आल्याबद्दल िुझे 

स्वागि असो. िुझ्याबरोबर येण्याची िू मला परवानगी दिेोस का?” 

 “मोमोिारोला सोबि म्िणून एक कुत्रा आि.े िुझ्यासारख्या माकडाचे 

युद्धामध्ये काय काम? आम्िी त्या सैिानांिी युद्ध करायला जाि आिोि! चल बाजूला 

िो!” 



 कुत्रा आहण माकडाने आपआपसाि भांडायला आहण एकमेकांना 

चावायला सुरुवाि केली, कारण ि ेदोन प्राणी नेिमीच एकमेकांचा द्वषे करिाि.  

 “आिा भांडू नका!” त्यांच्याि मध्यस्थी करीि मोमोिारो म्िणाला, “एक 

िणभर थांब कुत्रा!”  

 “जो िुमच्या मागे येि आि ेिो कािी सवटथा योग्यिापूणट प्राणी नािी!” 

कुत्रा म्िणाला. 

 “काय ठाऊक आि ेिुला त्याच्याबाबिीि?” मोमोिारोने हवचारले, आहण 

कुत्र्याला बाजूला सारीि त्याने माकडाला हवचारले, “कोण आिेस िू?” 

 “मी ह्ा रे्कड्यांमध्ये रािणारा एक माकड आि,े” माकडाने उत्तर ददले.  

“सैिानांच्या बेर्ावरील िुमच्या मोिीमेबद्दल मी ऐकले आि े आहण िुमच्याबरोबर 

येण्यासाठी मी आलो आि.े िुमच्या सोबि येण्याव्यहिररक्त मला किाििी आनंद 

वार्णार नािी!” 

 “िुला खरोखर त्या सैिानाच्या बेर्ावर येऊन माझ्याबरोबर त्यांच्यािी 

लढाई करण्याची इच्छा आि ेका?” 

 “िोय, मिाराज,” माकडाने उत्तर ददले. 

 “िुझ्या धैयाटचे मी कौिुक करिो,” मोमोिारो म्िणाला.  “िा घे माझ्या 

गोड िांदळाच्या वडीमधला एक िुकडा. चल बरोबर!” 

 म्िणून माकड मोमोिारो बरोबर सिभागी झाला. कुत्रा आहण माकडाचे 

आपसाि पर्ायचे नािी. िे एकमेकांवर खेकसायचे आहण भांडण करायची इच्छा 



करायचे. त्यामुळे मोमोिारोला चीड यायची. आहण िेवर्ी त्याने कुत्र्याला ध्वज घेऊन 

पुढे पाठहवले आहण माकडाला िलवारीसि मागे ठेवले आहण पोलादी युद्ध पंख्यासि 

िो मध्यभागी राहिला. 

 कािी काळानंिर िे एका हवहस्िणट कुरणावर आले. येथे एक पिी त्या 

छोट्या पथकासमोर िळूच खाली जहमनीवर उिरला. इिका सुंदर पिी मोमोिारोने 

आजपयांि कधीच पाहिला नव्ििा. त्याच्या िरीरावर हनरहनराळ्या पाच हपसाऱ्यांचे 

पोषाख िोिे. आहण त्याच्या डोक्यावर लाल जदट रंगाचा हिरपेच िोिा. 

 कुत्रा िाबडिोब त्याच्याकडे धावि गेला आहण त्याला पकडून ठार 

मारण्याचा प्रयत्न करू लागला. पण पिाने त्याला नखांनी ओरबाडले आहण कुत्र्याच्या 

िेपर्ीकडे उडाला. आहण दोघांमध्ये दारूण युद्ध चालले.  

 मोमोिारोला ि ेबघून पिाचे कौिुक केल्यावाचून रािवले गेले नािी, 

त्याने युद्धाि खूप िडफ दाखहवली िोिी. िो हनहििच चांगला योद्धा असावा असे 

त्याला वार्ले. 

 मोमोिारो त्या दोन्िी योद्ध्यांकडे गेला आहण कुत्र्यास मागे आवरि िो 

पिाला म्िणाला, 

 “बदमाि! िू माझ्या प्रवासाि अडथळा आणिो आिसे. िाबडिोब िरण 

ये, आहण मी िुला माझ्यासोबि नेईन. जर िू ऐकले नािीस िर िुझ्या डोक्याचा चावा 

घेण्यासाठी मी ह्ा कुत्र्याला िुझ्यावर सोडीन!” 

 नंिर पिी त्याला िाबडिोब िरण आला आहण मोमोिारोच्या 

पररवाराि सिभागी िोण्यासाठी त्याने हवनंिी केली.  

 “िुमच्या सेवक कुत्र्यािी भांडल्याबद्दल मी िुमची किी माफी मागू िचे 

मला कळि नािी, पण मी िुम्िाला पाहिले नव्ििे. मी एक दाुःखी पिी आि.े जयाला 



िीिर पिी म्िणिाि. जर िुम्िी माझ्या उद्धर्पणाबद्दल मला िमा केली आहण 

िुमच्याबरोबर मला येऊ ददले िर मी ि े िुमचे औदायटच समजेन. कृपया िुम्िी 

कुत्र्याच्या आहण माकडाच्या मागे मला येऊ द्या!” 

 “िुझ्या लवकरच िरण येण्याबद्दल मी िुझे अहभनंदन करिो,” मोमोिारो 

हस्मि करीि म्िणाला. “ये आहण सैिानावर चढाई करण्यासाठी आम्िाला येऊन 

हमळ.” 

 “िुम्िी त्या पक्ष्याला सुद्धा िुमच्याबरोबर घेणार आिाि?” कुत्र्याने 

मध्येच व्यत्यय आणून म्िर्ले. 

 “असा अनावश्यक प्रश्न िू का हवचारिोस? मी काय बोललो ि ेिू ऐकले 

नािीस का? मला ह्ा पिाला सोबि न्यायचे आि,े कारण माझी ििी इच्छा आिे!” 

 “हू!ं” कुत्रा म्िणाला. 

 मग मोमोिारो उभा राहिला आहण त्याने िी आज्ञा ददली, 

 “आिा िुम्िी सवाांनी माझे ऐकले पाहिजे. सैन्याि असिाना पहिली 

आवश्यक गोष्ट म्िणजे एकोपा. एक सूज्ञ वचन आि ेकी पृथ्वीवरील लाभ िा स्वगाटिील 

लाभापेिािी उत्तम असिो. आपल्यािील युिी िी ऐहिक लाभापेिा उत्तम असिे. 

जेव्िा आपल्यामध्ये िांििा नसिे िेव्िा ित्रूला नमहवणे सोपे नसिे. ह्ापुढे िुम्िी 

हिघांनी कुत्रा, माकड आहण िीिर पिी यांनी एकमिाने मैत्री केली पाहिजे. जो 

पहिल्यांदा भांडण सुरू करेल त्याला िात्काळ बािरे काढून र्ाकण्याि येईल!” 

 त्या हिघांनी न भांडण्याचे वचन ददले. िीिर पक्ष्याला मोमोिारोच्या 

संचािील सभासद केले गेले आहण त्याला अधी वडी हमळाली. 



 मोमोिारोचा प्रभाव एवढा मोठा िोिा की िे हिघे चांगले हमत्र बनले 

आहण लवकरच पुढे िो त्यांचा नेिा बनला. घाईघाईने जािाना ददवसामागून ददवस 

हनघून गेल्यावर िेवर्ी िे ईिान्येच्या समुद्रदकनाऱ्यावर आले. पण िेथे एका 

हिहिजाहिवाय कािीच दषृ्टोत्पत्तीस येि नव्ििे. बेर्ाचा मागमूसिी नव्ििा. काय जे 

सवटकािी िोिे िे फक्त िांििेचा भंग करणाऱ्या दकनाऱ्यावरील लार्ा िोत्या. 

 आिा कुत्रा, माकड आहण िीिर पिी मोठ्या धाडसाने दऱ्याखोऱ्यािून, 

रे्कड्यांवरून चालि आले िोिे. पण त्यांनी पूवी कधीिी समुद्र पाहिलेला नव्ििा. िो 

पहिल्यांदा पाहिल्याने त्यांचा गोंधळ उडालेला िोिा. त्यामुळे िे िांिपणे एकमेकांकडे 

रोखून बघि िोिे. कसे िे पाणी ओलांडणार आहण सैिानाच्या बेर्ावर पोिोचणार? 

 मोमोिारोने पाहिले की समुद्राचे दशृ्य पाहून िे घाबरले आििे म्िणून 

त्यांची परीिा पािि खवळून िो मोठ्याने म्िणाला, 

 “का िुम्िी काचकूच करिािाि? िुम्िी समुद्राला हभिा काय? ओि, 

दकिी हभत्रे आिाि िुम्िी? सैिानांिी लढण्यासाठी िुमच्यासारखे हभत्रे प्राणी घेऊन 

जाणे अिक्य आि.े त्यापेिा मी एकट्याने जाणे अहि उत्तम. मी िुम्िाला आत्ताच्या 

आत्ता काढून र्ाकिो!” 

 िा कठोर ठपका ऐकून त्या हिन्िी प्राण्यांना धक्काच बसला. त्यांनी 

मोमोिारोची बािी पकडली आहण त्यांना परि न पाठहवण्याची हवनंिी केली. 

 “कृपा करा, मोमोिारो!” कुत्रा म्िणाला. 

 “आम्िी असे खूप लांब आलो आिोि!” माकड म्िणाले. 

 “आम्िाला येथे सोडून दणे्याचे माणुसकीिीन िोईल!” िीिर पिी 

म्िणाला. 



 “आम्िी कािी सवटस्वी समुद्राला भीि नािी.” माकड पुन्िा म्िणाले. 

 “कृपया आम्िाला िुमच्याबरोबर न्या,” िीिर पिी म्िणाला. 

 “कृपा करा,” कुत्रा म्िणाला. 

 त्यांना आिा थोडे धाडस आले िोिे, म्िणून मोमोिारो म्िणाला, 

 “ठीक आि ेिर, मी िुम्िाला माझ्यासोबि नेिो, पण सावध रिा!” 

 मोमोिारोला आिा एक छोरे् जिाज हमळाले आहण िे सवट जिाजावर 

चढले. 

 वारा आहण वािावरण कोरडे आहण छान िोिे, आहण जिाज समुद्रावरून 

एखाद्या बाणासारखे पुढे गेले. पाण्यामधून प्रवास करण्याची िी त्यांची पहिली वेळ 

िोिी आहण म्िणून कुत्रा, माकड आहण िीिर पिी त्या मोठ्या लार्ांना आहण 

जिाजाच्या िलेकाव्यांना सुरूवािीला खूप घाबरले, पण िळूिळू त्यांना पाण्याची 

सवय झाली आहण िे पुन्िा खूप आनंददि झाले. िे दररोज त्यांच्या छोट्यािा 

जिाजाच्या नौिलावर येरझारा घालीि सैिानांच्या बेर्ाकडे उत्सुकिेने बघि िोिे. 

 जेव्िा त्यांना ह्ाचा कंर्ाळा यायचा िेव्िा जयांचा त्यांना अहभमान 

वार्ायचा अिा त्यांच्या पराक्रमाच्या गोष्टी िे एकमेकांना सांगायचे, नंिर एकहत्रि 

कािी खेळ खेळायचे आहण मोमोिारोची त्या हिन्िी प्राण्यांच्या ह्ा माकडचेष्टा 

बघिाना करमणूक व्िायची. अिा ररिीने िे त्यांचे लांब कंर्ाळवाणे पयटर्न कािीिी 

न करिा हवसरून जायचे. जया सैिानांनी त्या दिेाि खूप नुकसान केले िोिे त्यांना 

ठार मारण्याची त्यांना प्रबळ इच्छा झाली िोिी. 

 जेव्िा त्यांच्या मजीनुसार वारा वाहू लागला, आहण त्यांच्या मागाटि 

वादळ आले नािी, त्या जिाजाने द्रिुगिीने प्रवास केला आहण एकेददविी जेव्िा सूयट 



िेजस्वीररत्या प्रकािि िोिा िेव्िा जिाजाच्या पुढच्या भागावरील चार बघ्यांना त्या 

प्रदिेाचे दिटन घडले. 

 मोमोिारोला लगेच कळले की िो सैिानांचा बालेदकल्ला िोिा. 

दकनाऱ्याच्या धोकादायक उिाराच्या र्ोकावर समुद्राकडे रे्िळणी करणारा एक मोठा 

दकल्ला िोिा. त्याचं अद्भूि कायट िािाच्या अंिरावर िोिे, दोन्िी िािांमध्ये िो त्याचे 

डोके धरून हवचार करीि िोिा की िल्ल्याला सुरुवाि किी करावी. त्याचे हिन्िी 

अनुयायी त्याच्याकडे बघून त्याच्या आज्ञेची वार् बघि िोिे. िेवर्ी त्याने िीिर 

पिाला िाक मारली. 

 “िू आमच्याजवळ आिसे िी मोठी संधी आि,े” मोमोिारो त्या पक्ष्याला 

म्िणाला. “कारण िुला छान पंख आििे. िाबडिोब दकल्ल्याकडे उडि जा आहण 

सैिानांना युद्धाि गुंिव. आम्िी िुझ्या मागे येिो.” 

 िीिर पिाने िाबडिोब आज्ञा पाळली. िो आनंदाने पंख फडफडहवि 

जिाजावरून उडाला. िो पिी लवकरच त्या बेर्ावर पोिोचला आहण दकल्ल्याच्या 

मध्यभागी असलेल्या छपरावर त्याने पहवत्रा घेिला, मोठ्याने ओरडि िो म्िणाला, 

 “समस्ि सैिानांनो माझं ऐका! जपानचा श्रेष्ठ सेनापिी मोमोिारो 

िुमच्यािी युद्ध करून िुमचा बालेदकल्ला िुमच्याकडून िाब्याि घेण्यासाठी आला 

आि.े जर िुम्िाला िुमचा जीव वाचवायचा असेल िर  िाबडिोब िरण या, आहण 

िरणागिीचे हचन्ि म्िणून िुम्िाला िुमच्या कपाळावर उगवलेली सिंगे मोडून द्यावी 

लागिील. जर िुम्िी िाबडिोब िरण आला नािीि, परंिु युद्ध करायचे ठरहवलेि िर 

आम्िी, िीिर पिी, कुत्रा आहण माकड सारे िुमचा चावा घेऊ आहण फाडून िुम्िाला 

ठार मारून र्ाकू!” 

 सिंग असलेले सैिान िीिर पिाकडे पाहून फक्त िसले आहण म्िणाले, 



 “रानर्ी िीिर पिी, खरोखर! िुझ्यासारख्या याःकहिि पिाकडून ि े

िब्द ऐकणे म्िणजे िास्यास्पद आि.े आमच्या पोलादी सळ्यांपैकी एकीचा फर्का 

बसेपयांि थांब!” 

 िे सैिान खरोखर खूपच संिापलेले िोिे. त्यांनी त्यांची सिंगे आहण 

लालखरबरीि केसांच्या जर्ा उग्रपणे िलहवल्या आहण घाईघाईने व्याघ्ांबर नेसून 

त्यांनी स्विाःला अहधक भयंकर बनहवले. त्यांनी नंिर पोलादी सळ्या आणल्या आहण 

जेथे िीिर पिी त्यांच्या डोक्यावर हघरट्या घालीि िोिा िेथे जाऊन त्याला त्यांनी 

खाली पाडायचा प्रयत्न केला. िीिर पिी वर एका बाजूला उडाला आहण त्यांच्या 

फर्क्यांपासून वाचायचा प्रयत्न करू लागला, नंिर त्याने एकाच्या डोक्यावर िल्ला 

केला आहण नंिर दसुऱ्या सैिानाच्या. नंिर िो त्यांच्या अविीभोविी उडून इिक्या 

भयंकर ररिीने पंख फडफडवू लागला की िे सैिान आियटचदकि िोऊन असा हवचार 

करू लागले की िे एका पिािी युद्ध करिाििे की अनेक पिांिी. 

 त्या दरम्यान, मोमोिारोने जिाज जहमनीवर आणले िोिे. जसे िे 

पोिोचले िसे त्याने पाहिले की िो दकनारा एक उभा कडा िोिा आहण िो दकल्ला 

मोठ्या उंच सभंिींनी आहण मोठ्या लोखंडी प्रवेिद्वारांनी घेरलेला िोिा. आहण िर्बंदी 

बांधून मजबूि केलेला िोिा. 

 मोमोिारो जहमनीवर उिरला आहण हिखरावर जाण्यासाठी कोठे प्रवेि 

हमळिो का ह्ा आिेने वर चालि िोिा. त्याच्या मागे माकड आहण कुत्रा जाि िोिे. 

लवकरच िे कुमाररका जेथे कपडे धूि िोत्या िेथे ओढ्यावर आले. मोमोिारोने पाहिले 

की िे कपडे रक्ताच्या डागांनी माखलेले िोिे आहण िे कपडे धुिाना त्या दोघी 

िरूणींच्या गालावरून अश्रू झरझर ओघळि िोिे. िो थांबला आहण त्यांच्यािी बोलू 

लागला, 

 “कोण आिाि िुम्िी आहण का रडिािाि?” 



 “आम्िी सैिानराजाचे कैदी आिोि. आम्िाला आमच्या घरापासून ह्ा 

बेर्ावर आणले गेले िोिे. जरी आम्िी दाईहमओसच्या(सरदाराच्या) मुली असलो िरी 

आम्िाला त्याच्या नोकरांप्रमाणे वागावे लागिे आहण एक ददवस िो आम्िालािी ठार 

मारेल” आहण त्या िरूणींनी रक्ताच्या डागांनी माखलेले कपडे त्याला दाखहवले-- 

“आहण िो आम्िाला खाऊनिी र्ाकेल आहण आम्िाला कोणीिी मदि करणारासुद्धा 

नािी.” 

 आहण ह्ा भयंकर हवचाराने त्यांना रडू फुरू्न त्यांच्या डोळ्यािून अश्रू 

वाहू लागले.  

 “मी िुमची सुर्का करीन,” मोमोिारो म्िणाला.  “आिा ह्ापुढे अहधक 

रडू नका. फक्त ह्ा दकल्ल्याि कसे हिरायचे िे मला सांगा.” 

 नंिर त्या दोन्िी हस्त्रयांनी त्या दकल्ल्याच्या सभंिीच्या खालच्या बाजूस 

थोडे मागे असलेले छोरे्से द्वार मोमोिारोला दाखहवले. िे इिके छोरे् िोिे की 

मोमोिारोला मोठ्या कष्टाने सरपर्ि आि जावे लागले. िो िीिर पिी, जो 

आत्तापयांि सवट वेळ लढि िोिा, त्याने मोमोिारोला आहण  त्याच्या मागून जोराि 

येि असलेल्या त्याच्या र्ोळीला बहघिले. 

 मोमोिारोचे आक्रमण इिके भीषण िोिे की सैिान त्याच्या हवरोधाि 

उभे राहू िकले नािीि. सुरुवािीला त्यांचा ित्रू म्िणजे एकर्ा िीिर पिी िोिा. पण 

आिा मोमोिारो, कुत्रा आहण माकड येऊन पोिोचल्यामुळे िे गोंधळून गेले िोिे. 

कारण त्यांचे िे चार ित्रू िंभराइिके खूप िक्तीिाली िोिे. कािी सैिान दकल्ल्याच्या 

कमीि कमी उंचीच्या संरिक सभंिीवरून खाली कोसळले आहण खाली खडकावर 

आदळून त्यांचे िुकडे िुकडे झाले. इिर समुद्राि पडून बुडून गेले, अनेक िर िीन 

प्राण्यांकडून ठार मारले गेले. त्या सैिानांचा प्रमुखच फक्त िेवर्ी उरला. त्याने 



िरणागिी पत्करायचे ठरहवले, कारण त्याला ठाऊक िोिे की त्याचा ित्रू मत्यट 

प्राण्यांपेिा प्रबळ िोिा.  

 िो नम्रपणे मोमोिारोकडे आला. त्याने त्याची पोलादी सळई फेकून 

ददली आहण जेत्यापुढे गुडघे रे्कले. िरणागिीचे हचन्ि म्िणून डोक्यावरची सिंगे 

मोडून र्ाकली, कारण िीच त्यांच्या िक्ती आहण सामथ्याटचे प्रिीक िोिी.  

 “मी िुम्िाला घाबरलो आि,े” िो लीनिेने म्िणाला.  “मी िुमच्या हवरूद्ध 

उभा राहू िकि नािी. जर िुम्िी मला जीवदान ददलेि िर दकल्ल्याि लपहवलेला सवट 

खहजना मी िुमच्या स्वाधीन करीन.” 

 मोमोिारो िसला. 

 “िुझ्यासारख्या, मोठ्या सैिानाला अिी दयेची भीक मागणं िोभि 

नािी, नािी का? िुझ्यासारख्या पाप्याला मी जीवदान देऊ िकणार नािी. िू दकिीिी 

आजटव केले िरीिी. कारण िू अनेक लोकांना िालिाल करून ठार मारले आिसे आहण 

फार वषाांपासून िू आमच्या देिाला लुर्ले आिसे.” 

 मोमोिारोने सैिानाच्या प्रमुखाला बांधून र्ाकले व माकडाच्या िाब्याि 

त्याला ददले. ि ेकेल्यानंिर दकल्ल्याच्या प्रत्येक खोलीि िो गेला आहण त्याने कैद्यांना 

मुक्त केले आहण त्याला जेवढा खहजना त्याला सापडला िेवढा त्याने गोळा केला. 

 कुत्रा आहण िीिर पिाने लुर्ीचा माल घरापयांि वाहून आणला आहण 

अिा ररिीने मोमोिारो हवजयी िोऊन, सैिानाच्या प्रमुखाला कैदी बनवून त्याच्या 

घरी परिला. 

 आहण त्या दोन गरीब हबचाऱ्या युविींना, दाइहमओच्या मुलींना, आहण 

जयांना त्या दषु्ट सैिानाने पकडून आणून गुलाम बनहवले िोिे त्या इिर हस्त्रयांनािी 

सुरहििपणे त्यांच्या घरी पोिोचवून त्यांच्या आईवहडलांच्या स्वाधीन केले. 



 संपूणट दिेाने मोमोिारोला त्याच्या हवजयी परिीच्या वेळी िूरवीर 

म्िणून घोहषि केले. जया लुर्ारू सैिानांपासून बऱ्याच काळापयांि त्यांच्या देिाि 

भीिी हनमाटण झाली िोिी त्या सैिानांपासून मुक्त झाल्याने सारे आनंद साजरा करीि 

िोिे.  

 त्या म्िािाऱ्या जोडप्याचा आनंद सवाटि मोठा िोिा, आहण मोमोिारोने 

आणलेला खहजना त्यांना त्यांचे संपूणट आयुष्य सुखी आहण िांििेने घालहविाना 

आयुष्यभर अखेरपयांि पुरला. 

 

         

  



रािोमॉनचा नरभिक दषु्ट रािस 

 

 फार फार वषाांपूवी क्योिो 

ह्ा ििरािील लोक एका भयंकर 

नरभिक रािसामुळे खूप घाबरले 

िोिे, जयाच्याबद्दल असे म्िर्ले जाि 

िोिे की रािोमॉनचे प्रवेिद्वार 

संधीप्रकािाचे वेळी झपार्ले जायचे 

आहण जो कोणी त्यािून जायचा त्याला 

जबरदस्िीने पकडले जायचे. िरवलेला 

बळी पुन्िा कधीच ददसायचा नािी, 

म्िणून असे कुजबुजले जायचे की िो 

भयंकर रािस नरमांसभिक िोिा, जो 

फक्त त्या दाुःखी बळींना केवळ ठारच 

मारीि नसे िर त्यांना खाऊनिी र्ाकीि 

असे. आिा त्या ििरािील आहण 

साहनध्यािील सवट लोकांना खूप भीिी 

वार्ि िोिी आहण कोणीिी 

सूयाटस्िानंिर रािोमॉनच्या प्रवेिद्वाराजवळ जाऊन धोका पत्करण्याचे धाडस करीि 

नव्ििा. 

 आिा ह्ा काळाि क्योिोमध्ये राइको नावाचा सेनापिी रािि िोिा 

जयाने स्विाःला त्याच्या िौयटकृत्यांमुळे कीिीमान बनहवलेले िोिे. कािी काळापूवी 

त्याने त्याच्या नावाभोविी त्या प्रदिेाि वलय हनमाटण केले िोिे, कारण जेथे नरमांस 

भिक र्ोळी जी मद्याऐवजी मनुष्यप्राण्याचे रक्त प्रािन करायची, त्यांच्या 



प्रमुखाबरोबर रिायची त्या ओयेयामावर त्याने िल्ला केला िोिा. त्याने त्यांचा पूणट 

पराभव केला िोिा आहण सैिानाच्या प्रमुखाचे डोके उडहवले िोिे. 

 ह्ा िूर योद्ध्यामागे नेिमी एकहनष्ठ सरदारांची र्ोळी असायची. ह्ा 

र्ोळीि पाच मिापराक्रमी सरदार िोिे. एके ददविी सायंकाळी जेव्िा िे पाच सरदार 

भािाच्या वार्ीि साके हपण्याच्या मेजवानीसाठी बसले िोिे आहण सोबि कच्चे व 

हिजवलेले आहण भाजलेले मांस खाि िोिे आहण त्यांच्या आरोग्यासाठी, 

पराक्रमासाठी पेले उंच धरीि िोिे, िेव्िा िोजो इिरांना म्िणाला, 

 “रािोमॉनच्या प्रवेिद्वाराजवळ सूयाटस्िानंिर प्रत्येक सायंकाळी एक 

नरभिक रािस येिो आहण त्यािून जाणाऱ्या प्रत्येकाला िो जबरीने पकडून नेिो 

अिी अफवा िुम्िी सवाांनी ऐकली आि ेना?” 

 दसुरा सरदार वािानाबेने त्याला उत्तर दिे म्िर्ले. 

 “असं कािी हनरथटक बोलू नका! आमचे ओयेयामाकडचे प्रमुख राइको 

यांचेकडून सवट नरभिक रािस मारले गेले िोिे! ि ेखरंच असू िकि नािी. कारण 

कोणीिी नरभिक रािस ह्ा मोठ्या ित्येमधून वाचले असिील िर ह्ा ििरामध्ये 

येण्याचे धाडस िे करू िकणार नािीि, कारण त्यांना ठाऊक आि ेकी आमच्या िूर 

मालकाला ि ेकळले की त्यांच्यापैकी कोणी अद्याप हजवंि आिेि िर त्यांच्यावर िे 

िात्काळ िल्ला करिील!” 

 “मग िुम्िी मी काय म्िणिो ह्ावर अहवश्वास दाखहवणार का? आहण 

िुम्िी हवचार कराल की मी िुम्िाला कािीिरी खोरं् सांगिो आि ेम्िणून?” 

 “नािी, िुम्िी खोरं् बोलि आिाि असं आम्िाला वार्ि नािी,” वािानाबे 

म्िणाला, “पण िुम्िी त्या म्िािारीची गोष्ट ऐकली असेल जी हवश्वसनीय नािी.” 



 “मग मी जे कािी म्िणिो िे हसद्ध करण्यासाठी आपण एक योजना आखू, 

िुम्िी स्विाः िेथे जाऊन िुम्िीच िे खरं की खोरं् ि ेिोधा.” िोजो म्िणाला. 

 वािानाबे, दसुरा सरदार आपल्या सोबत्याने त्यावर हवश्वास ठेवावा ि े

सिन न झाल्याने त्याने िाबडिोब उत्तर ददले, 

 “खहचिच, मी लगेच जािो आहण स्विाः िोध घेिो!” 

 म्िणून वािानाबे लगेच जायला ियार झाला—त्याने कमरेला त्याची 

पल्लेदार िलवार खोचली, हचलखि घािले आहण डोक्याला मोठे हिरस्त्राण घट्ट 

बांधले. जेव्िा िो जायला ियार झाला िेव्िा िो इिरांना म्िणाला, 

 “मला कािीिरी द्या म्िणजे मी िेथे जाऊन आलो ि ेत्यामुळे मी हसद्ध 

करेन!” 

 त्या माणसांपैकी एकाने हलहिण्याच्या कागदाची गुंडाळी आहण भारिीय 

िाई व कंुचल्याची पेर्ी ददली आहण चार सिचरांनी कागदाच्या एका िुकड्यावर 

त्यांची नावे हलहिली. 

 “मी घेईन ि,े” वािानाबे म्िणाला, “आहण िे रािोमॉनच्या प्रवेिद्वारावर 

ठेवा म्िणजे उद्या सकाळी िुम्िी सवटजण जाल आहण िे पिाल. मी त्या नरमांस 

भिकांपैकी एकाला ककंवा दोघांना पकडू िकेन मग!” आहण िो घोड्यावर स्वार झाला 

आहण िूरपणे प्रवासास हनघाला. 

 िी अहििय अंधारी रात्र िोिी, आहण िेथे वािानाबेचा मागट उजळायला 

चंद्रिी नव्ििा आहण िारािी नव्ििा. त्या अंधाःकाराला आणखी भयंकर 

बनहवण्यासाठी वादळ आले, मुसळधार पाऊस पडू लागला, वारा पवटिांमध्ये 

लांडग्यासारखा आकं्रद ूलागला. सवटसामान्य माणूस बािरे पडण्याच्या भीिीने थरथर 



कापू लागला असिा, पण वािानाबे िा िूर आहण हनभीड योद्धा िोिा. आहण आिा 

त्याचा सन्मान आहण िब्द पणाला लागले िोिे, म्िणून िो त्या रात्रीि भरधाव जाि 

िोिा. त्यावेळी त्याच्या सिचरांना घोड्याच्या र्ापांचा आवाज दरू लांब अंिरावर 

जाि कमी कमी िोऊ लागलेला ऐकू येि िोिा. नंिर त्यांनी सरकदरवाजे बंद केले 

आहण कोळिाच्या िेगडीभोविी गोळा िोऊन आियट करीि िोिे की आिा काय 

िोईल—आहण त्यांच्या सिचराचा त्यापैकी एका भयंकर नरमांस भिकािी सामना 

िोईल की नािी. 

 िेवर्ी वािानाबे रािोमॉनच्या प्रवेिद्वारावर आला, पण अंधाराि जेवढे 

हनरखून पाििा येईल िेवढे हनरखून पाहिल्यावरिी नरमांस भिकाचा सुगावा त्याला 

लागला नािी. 

 “मी हवचार केल्याप्रमाणेच आि,े” वािानाबे स्विाःिीच म्िणाला, “िेथे 

नक्कीच नरमांस भिक रािस नसावेि, िी केवळ म्िािारीची गोष्ट आि.े मी िा कागद 

प्रवेिद्वारावर हचर्कवीन म्िणजे िे उद्या येथे आल्यावर बघिील म्िणजे त्यांना कळेल 

की मी येथे आलो िोिे आहण नंिर मी माझ्या घरी जाईन आहण त्या सवाांना िसेन.” 

 त्याच्या सिचरांनी सह्ा केलेला कागद त्याने प्रवेिद्वारावर हचर्कहवला 

आहण त्याच्या घोड्याला घराकडे जाण्यासाठी वळहवले. 

 आहण जसं त्याने िसं केलं िेव्िा त्याला अिी जाणीव झाली की त्याच्या 

पाठीमागे कोणीिरी आि ेआहण त्याचवेळी त्याला थांबहवण्यासाठी आवाज आला. 

नंिर त्याचे हिरस्त्राण पाठीमागून घट्ट पकडले गेले.  

 “कोण आिसे िू?” वािानाबे हनभीडपणे म्िणाला. नंिर त्याने िाि बािरे 

काढून त्याला कोणी पकडले ि ेिोधण्यासाठी चाचपडले. जसा त्याने स्पिट केला िसे 

त्याला िािासारखे कािीिरी असल्याचे जाणवले—िे केसांनी पूणटपणे आच्छादलेले 

िोिे आहण झाडाच्या खोडाएवढे मोठे िोिे. 



 वािानाबेला िात्काळ कळले की िा बाहू नरभिक रािसाचा आिे, 

म्िणून त्याने त्याची िलवार उपसली आहण क्रोधाने त्याला छारू्न र्ाकले. 

 मोठी दाुःखािट ककंचाळी ऐकू आली आहण मग नरभिकाने योद्ध्याच्या 

पुढ्याि उसळी मारली. 

 वािानाबेचे डोळे आियाटने हवस्फारले गेले, कारण त्याने पाहिले की त्या 

मोठ्या प्रवेिद्वारापेिािी िो नरभिक उंच िोिा. त्याचे डोळे सूयटप्रकािाि 

चमकणाऱ्या आरिाप्रमाणे चमकले आहण त्याचा प्रचंड जबडा हवस्िृिपणे वासला 

गेला िोिा. आहण जसा िो रािस श्वासोच्छवास घेऊ लागला ििा त्याच्या 

जबड्यािून अग्नीच्या जवाळा बािरे उफाळल्या गेल्या.  

 नरभिकाला वार्ले की िो त्याच्या ित्रूला घाबरवून सोडेल पण 

वािानाबे कदाहपिी कचरला नािी. त्याने त्याची सारी िक्ती एकवरू्न त्या 

नरभिकावर िल्ला केला आहण अिा ररिीने िे समोरासमोर खूप काळ लढले. िेवर्ी 

त्या नरभिक रािसाला कळून चुकले की िो वािानाबेला ना घाबरवून सोडू िकिो 

ना त्याचा पराभव करूिकिो. त्याचा स्विाःचाच पराभव िोणार अिी त्याची खात्री 

पर्ल्याने त्याने पलायनाचा पहवत्रा घेिला पण त्या रािसाला सोडायचे नािी असे 

पके्क ठरवून वािानाबेने घोड्याला र्ाच मारली आहण त्याचा पाठलाग केला.  

 पण सरदार जरी खूप जलद स्वार झाला िरी नरभिक रािस अहधक 

वेगाने पळाला. त्या सैिानाच्या पुढे जाण्याि िो अयिस्वी ठरला. िो सैिान िळूिळू 

अदशृ्य झाल्याने िो हनराि झाला. 

 जेथे भयंकर युद्ध झाले िोिे त्या प्रवेिद्वाराकडे वािानाबे परि आला 

आहण घोड्यावरून खाली उिरला. िसे केल्याबरोबर िो जहमनीवर असलेल्या 

कािीिरी वस्िूवर अडखळून पडला. 



 िे उचलण्यासाठी खाली वाकल्याबरोबर त्याला आढळून आले की िो 

नरभिक रािसाचा बाहू िोिा जो त्याने युद्धामध्ये सपासप वार करून कापून र्ाकला 

िोिा. नरभिक रािसािी झुंज दिेाना केलेल्या सािसाचे बहिस म्िणून पुरावा 

सापडल्याने त्याला खूपच आनंद झाला िोिा. म्िणून त्याने िे काळजीपूवटक उचलून 

हवजयाचे हचन्ि म्िणून घरी आणले. 

 जेव्िा िो परिला िेव्िा त्याने त्याच्या सिचऱ्यांना िो बाहू दाखहवला 

जे त्याला त्यांच्या र्ोळीचा नायक म्िणून संबोहधि िोिे आहण त्यांनी त्याला मोठी 

मेजवानी ददली. त्याचे अद्भूि िौयट क्योिोच्या दरूवरच्या प्रदिेाि प्रसृि झाले आहण 

दरूवरचे आहण जवळचे लोक नरभिक रािसाचा बाहू पािण्यासाठी आले. 

 िो बाहू सुरहिि कसा ठेवावा ह्ाबद्दल वािानाबेची अस्वस्थिा वाढि 

िोिी, कारण त्याला ठाऊक िोिे की जया नरभिक रािसाचा िो िाि िोिा िो 

अजूनिी हजवंि िोिा. त्याला खात्रीने असे वारू् लागले की जेव्िा त्या नरभिकाची 

भीिी नािीिी िोईल िेव्िा िो त्याचा बाहू परि हमळहवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी 

पुन्िा येईल. म्िणून वािानाबेने भक्कम लाकडापासून एक पेर्ी ियार केली आहण 

हिच्या भोविी लोखंडी पट्ट्ट्या ठोकल्या. ह्ा पेर्ीि त्याने िो बाहू ठेवला आहण 

अवजड झाकणाने िी बंद करून कोणालािी िी उघडण्यास मनाई केली. त्याने िी 

पेर्ी त्याच्या खोलीि आहण त्याच्या स्विाःच्या हनयंत्रणाि ठेवली आहण त्याच्या 

नजरेसमोरून िी िलू न दणे्याची दििा घेिली. 

  आिा एके रात्री द्वारमंडपावर आि येण्यासाठी परवानगी मागि 

ठोठावण्याचा आवाज ऐकू आला. जेव्िा नोकराने कोण आि ेम्िणून दाराजवळ जाऊन 

पाहिले िेव्िा त्याला फक्त एक म्िािारी ददसली, पेिरावावरून िी खूपच प्रहिहष्ठि 

ददसि िोिी. जेव्िा हिला िी कोण आिे व काय काम आि ेम्िणून हवचारण्याि आले 

िेव्िा हिने मंद हस्मि करीि उत्तर ददले की त्या घराचा मालक जेव्िा लिान मूल िोिा 

िेव्िा िी त्याची पररचाररका िोिी. जर घरमालक घरी असिील िर िी त्यांना 

भेर्ण्याची परवानगी मागि िोिी. 



 त्या नोकराने म्िािारीला दाराजवळ सोडले आहण त्याच्या मालकाला 

सांगायला गेला की त्याची जुनी पररचाररका त्याला भेर्ायला आली िोिी. रात्रीच्या 

वेळी त्याला हिने भेर्ायला यावे ि े वािानाबेला हवहचत्र वार्ले, पण जुन्या 

पररचाररकेचा हवचार करिा जी त्याला मािृकेसमान िोिी, आहण हजला त्याने 

बऱ्याच ददवसांपासून पाहिले नव्ििे िेव्िा त्याच्या हृदयािून नाजूक भावना उसळून 

आल्या. त्याने त्याच्या नोकराला हिला आि आणण्याची आज्ञा केली. 

 त्या म्िािारीला आि खोलीि नेण्याि आले, आहण ररिीररवाजानुसार 

नमस्कार आगिस्वागि झाल्यावर िी म्िणालीाः 

 “मिाराज रािोमॉनच्या प्रवेिद्वाराकडे नरमांस भिकािी झालेल्या 

िुमच्या धाडसी युद्धाबद्दलची वािाट सवटत्र पसरली, इिकी की िुमच्या गरीब 

पररचाररकेनेिी िी ऐकली. प्रत्येकजण काय म्िणिो की िुम्िी त्या नरभिकाचा एक 

बाहू कापून र्ाकला िे खरोखर सत्य आिे? जर िुम्िी िे केले असेल िर िुमचे ि ेकृत्य 

खरोखरच वाखाणण्याजोगे आि.े” 

 “मी खूपच हनराि झालो,” वािानाबे म्िणाला, “माझी इच्छा िोिी की 

त्या रािसाला कैद करून आणावे, पण त्या ऐवजी मी फक्त त्याचा बाहूच िोडून आणू 

िकलो !” 

 “िा हवचार करिाना मला खूप अहभमान वार्िो,” म्िािारीने उत्तर ददले, 

“की माझा मालक इिका िूर िोिा की त्याने नरभिक रािसाचा बाहू िोडण्याचे 

धाडस केले. िुझ्या ह्ा धाडसाची िुलना किािीच िोऊ िकणार नािी. मृत्यूपूवी 

माझी अिी मोठी इच्छा िोिी की िो बाहू पिावा.” िी पुन्िा पुन्िा हवनंिी करीि 

म्िणाली. 



 “नािी,” वािानाबे म्िणाला. “मला माफ करा पण मी िुमची हवनंिी 

मान्य करू िकि नािी.” 

 “पण का?” त्या म्िािारीने हवचारले. 

 “कारण, नरभिक रािस सूडबुद्धी असलेले प्राणी असिाि, आहण जर मी 

िी पेर्ी उघडली िर कािी सांगिा येि नािी अचानक केव्िा िो नरभिक रािस प्रकर् 

िोईल आहण त्याचा बाहू घेऊन जाईल िे. माझ्याजवळ िी जी पेर्ी आि ेहिचे झाकण 

मी ह्ाच ििेूने अहििय भक्कम बनवून घेिले आि,े आहण ह्ा पेर्ीि नरभिक 

रािसाचा बाहू सुरहिि ठेवला आि.े कािीिी झाले िरी मी िो बाहू कुणालािी कधीिी 

दाखहवणार नािी.” 

 “िुमची पूवटदििा खूपच संयुहक्तक आि,े” म्िािारी म्िणाली. “पण मी 

िुमची जुनी पररचाररका आि,े म्िणून िुम्िी खात्रीने मला िो बाहू दाखहवण्यास नकार 

दणेार नािी. मी िुमच्या िूर कृत्याबद्दल नुकिेच ऐकले आि,े आहण सकाळपयांि मी 

थांबू िकि नािी. म्िणून मी लगेचच आले िुम्िी मला िो दाखवावा िी हवनंिी 

करण्यासाठी.” 

 म्िािारीने केलेल्या हवनंिी मुळे वािानाबे उहद्वग्न झाला खरा, परंिु िो 

अजूनिी त्याचा िट्ट सोडीि नव्ििा. मग म्िािारी म्िणालीाः 

 “त्या नरभिक रािसाने मला गुप्तिरे बनवून िुमच्याकडे पाठहवले आि े

असा िुम्िाला संिय येि आि ेका?” 

 “नािी, िुम्िी नरभिक रािसाचे िरे आिाि असा मला मुळीच संिय 

येि नािी कारण िुम्िी माझ्या जुन्या पररचाररका आिाि,” वािानाबे म्िणाला. 



 “मग िुम्िी मला िो बाहू दाखहवण्यासाठी फार काळ नकार दऊे िकणार 

नािी.” म्िािारीने हवनवणी केली. “कारण आयुष्याि माझी एकदा िरी नरभिक 

रािसाचा बाहू बघण्याची खूप मोठी इच्छा आिे!” 

 वािानाबे फार काळ नकार आवरू िकला नािी, म्िणून िो त्याचा आग्रि 

सोडीि म्िणाला, “मग मी िुम्िाला त्या नरभिक रािसाचा बाहू दाखवीन कारण िो 

बघण्यासाठी िुम्िीच कळकळीची हवनंिी करीि आिाि. या, माझ्या मागे!” आहण 

त्याने हिला त्याच्या खोलीकडे नेले, िी म्िािारी त्याच्या मागे गेली. 

 जेव्िा िे दोघे खोलीि िोिे िेव्िा वािानाबेने खोलीचे दार काळजीपूवटक 

बंद केले, आहण नंिर िो कोपऱ्याि ठेवलेल्या पेर्ीकडे जाऊन उभा राहिला आहण 

त्याने पेर्ीचे झाकण उघडले. त्यानंिर त्याने म्िािारीला आि पािण्यासाठी जवळ 

बोलाहवले, कारण त्याला िो बाहू पेर्ीिून कधीच बािरे काढायचा नव्ििा. 

 “कसा ददसिो िो? मला नीर्सं पाहू द्या त्याच्याकडे,” िी म्िािारी 

पररचाररका आनंदपूणट मुद्रनेे म्िणाली. िी जवळ आहण जवळ आली, जणू कािी िी 

पेर्ीसमोर येऊन उभी रािीपयांि खूप घाबरली िोिी. अकस्माि हिने हिचे िाि पेर्ीि 

खुपसले, भयंकर आवाजाि ककंचाळि बाहूला पकडले, हिच्या ककंचाळण्याने खोली 

िादरली! 

 “ओ काय आनंद! मला माझा बाहू परि हमळाला!” 

 आहण िात्काळ त्या म्िािारीचे रूपांिर एका मोठ्या उत्तुंग भयंकर 

नरभिक रािसाि झाले! 

 वािानाबेने मागे उसळी मारली आहण िणभर िो िलूिी िकि नव्ििा 

इिका िो हवस्मयचदकि झाला. परंिु रािोमॉनच्या प्रवेिद्वाराजवळ त्याच्यावर 



िल्ला चढहवणारा िो नरभिक रािस आि ेि ेओळखल्याबरोबर त्याच्या नेिमीच्या 

धाडसाने त्याने त्याला त्यावेळी िेथेच ठार मारून र्ाकण्याचे ठरहवले. त्याने त्याची 

िलवार घट्ट पकडली आहण म्यानािून वीजेसारखी बािरे उपसून त्याने त्या नरभिक 

रािसाला कापून काढायचा प्रयत्न केला. 

 वािानाबेने इिकी जलद िालचाल केली की िो प्राणी थोडक्याि 

बचावला. त्या नरभिक रािसाने छिाकडे उसळी मारली, आहण छप्पर फाडून िो 

धुक्याि आहण ढगाि नािीसा झाला. 

 अिा ररिीने िो नरभिक रािस त्याच्या बाहूसि हनसरू्न पळून गेला. 

त्या सरदाराने हनरािेने दाि ओठ खाल्ले, पण एवढेच काय िो करू िकि िोिा. त्याने 

नरभिक रािसाला संपहवण्याच्या दसुऱ्या संधीची सबुरीने वार् बहघिली. पण 

वािानाबेच्या अफार् िक्ती आहण धाडसाला िो रािस घाबरला, आहण क्योिोला 

त्याने पुन्िा कधीच त्रास ददला नािी. म्िणून ििरािील लोक पुन्िा एकदा रात्रीच्या 

वेळी सुद्धा ििरािून हनभीडपणे दफरू लागले आहण वािानाबेचे सािसी कृत्य कधीिी 

हवसरले गेले नािी! 

         

  



म्िािाऱ्याच ेगलडं कसे नािीस ेझाले 

 

 फार फार 

वषाांपूवी एक सुिील 

म्िािारा रािि िोिा, 

जयाच्या उजव्या गालावर 

रे्हनसच्या चेंडूसारखे एक 

गलंड वाढि िोिे. ह्ा 

मोठ्या गाठीने त्या 

म्िािाऱ्याला हवरूप 

बनहवले िोिे आहण त्याने 

त्याला इिके क्लेि ददले 

िोिे की त्याने अनेक 

वषाांपासून वेळ आहण 

पैसा खचट करून त्यापासून सुर्का करून घेण्याचा प्रयत्न केला िोिा. वारे्ल िो प्रत्येक 

प्रयत्न त्याने करून पाहिला. जवळपासच्या आहण दरूवरच्या अनेक डॉक्र्रांचा सल्ला 

त्याने घेिला िोिा आहण सवट प्रकारच्या औषधांचा आिून आहण बािरेून वापर करून 

पाहिला िोिा. पण त्या सवाांचा कािीच उपयोग झाला नव्ििा. िी मोठी गाठ अहधक 

मोठी, त्याच्या चेिऱ्याएवढी िोि गेली आहण हनरािेने त्याने सवट आिा सोडून 

नाइलाजास्िव आयुष्यभर िे र्ेंगुळ सिन करायचे ठरहवले.  

 एके ददविी त्याच्या घरािील सरपण संपले. त्याच्या बायकोला िे लगेच 

िवे िोिे म्िणून िो म्िािारा लाकडे िोडून आणण्यासाठी कुऱ्िाड घेऊन रे्कड्यांमध्ये 

गेला जे त्याच्या घरापासून फारसे लांब नव्ििे. िरदऋ्िूच्या प्रारंभािील िो सुंदर 

ददवस िोिा आहण म्िािारा िाजया िवेची मौज लुर्ि िोिा आहण त्याला घरी जायची 



घाई नव्ििी. म्िणून िो लाकडे िोडीि असिाना दपुार िीघ्िेने संपली आहण त्याने 

त्याच्या बायकोकडे नेण्यासाठी लाकडांचा मोठा भारा पाठीवर ठेवला. जेव्िा ददवस 

मावळायला लागला िेव्िा िो घराकडे जायला वळला.  

 िो म्िािारा पवटिावरून फारसा खाली उिरला नािी िोच आभाळ 

ढगांनी भरून आले आहण मुसळधार वृष्टीला सुरुवाि झाली. त्याने आजूबाजूला कोठे 

आसरा हमळिो का पाहिले पण त्याला जळिी िेगडी असलेली झोपडीिी ददसली 

नािी. िेवर्ी त्याला झाडाच्या पोकळ खोडाि मोठी ढोली ददसली. िी ढोली 

जहमनीलगि असल्याने िो सिजपणे सरपर्ि आि गेला, आहण आि ह्ा आिेने जाऊन 

बसला की िो केवळ पवटिाच्या पावसाि हभजला िोिा आहण लवकरच िे वािावरण 

हनवळेल. 

 पण म्िािाऱ्याच्या नैराश्यिेि भर म्िणून वािावरण हनवळायच्या 

ऐवजी पाऊस अहधकाहधक जोरदार कोसळू लागला आहण अखेरीस पवटिावर 

मेघगजटनेसि वादळ सुरू झाले. गडगडार् भयंकर ररिीने सुरू झाला, आकाि जणू 

हवजांनी पेर्ले िोिे आहण म्िािाऱ्याला आपण हजवंि राहू यावर हवश्वासच बसि 

नव्ििा. त्याने हवचार केला की भीिीने त्याला मृत्यू येईल. िथाहप िेवर्ी आकाि 

हनरभ्र झाले आहण सबंध प्रदिे सूयाटस्िाच्या प्रकािदकरणांनी िळपू लागला. त्या सुंदर 

संहधप्रकािामुळे म्िािाऱ्याला पुन्िा चैिन्य प्राप्त झाले, आहण आिून पोकळ असलेल्या 

झाडािील लपण्याच्या त्या हवहचत्र जागेिून िो बािरे पडणार इिक्याि जवळ येि 

असलेल्या अनेक लोकांच्या पावलांचा आवाज त्याच्या कानावर आला. त्याने लगेचच 

असा हवचार केला की त्याचे हमत्रच त्याला िोधीि िेथे आले असावेि, आहण आिा 

घरापयांि चालि जायला सोबि म्िणून खूप आनंदी हमत्रांचा सिवास लाभेल ह्ा 

कल्पनेने त्याला खूप िषट झाला. पण काय आियट की झाडाच्या बािरे पाहिल्यावर 

त्याला ददसले की, िे त्याचे हमत्र नव्ि,े िर िेकडो रािस त्या रठकाणाकडे येिाििे. 

जसजसा िो अहधकाहधक बघू लागला िसा िसा त्याला मोठा चमत्कार ददसू लागला. 

त्यापैकी कािी भीमकाय दतै्या सारखे हविाल िोिे, इिरांचे डोळे त्यांच्या िरीराच्या 



प्रमाणाबािरे भले मोठे िोिे, इिरांना िास्यास्पद लांब नाके िोिी, आहण कािींचे 

जबडे ह्ा कानापासून त्या कानापयांि उघडणारे भासि िोिे. सवाांच्या कपाळावर 

सिंगे उगवलेली िोिी. म्िािाऱ्याला िे पाहिल्याबरोबर इिके आियट वार्ले की त्याचा 

िोल जाऊन िो झाडाच्या ढोलीबािरे पडला. सुदवैाने रािसांनी त्याला पाहिले नािी 

कारण िे झाड मागच्या बाजूला िोिे. म्िणून त्याने स्विाःला सावरले आहण िो 

सरपर्ि मागे जाऊन पुन्िा झाडाि बसला. 

 जेव्िा िो िेथे आियट करीि बसून िो घरी कधी जाईल म्िणून अधीरिेने 

वार् बघि िोिा िेव्िा त्याला आनंदोत्सवाच्या संगीिाचा आवाज ऐकू आला, आहण 

नंिर कािी रािसांनी गायला सुरूवाि केली. 

 “काय करि आििे ि ेप्राणी?” म्िािारा स्विाःिीच म्िणाला, “मी बािरे 

पािीन, िे कािीिरी गमिीिीर आि ेखरे.” 

 म्िािाऱ्याने बािरे डोकावून पाहिल्याबरोबर त्याला ददसले की जया 

झाडाचा त्याने आश्रय घेिला िोिा, त्याच झाडाला पाठ रे्कून त्या रािसांचा प्रमुख 

बसला िोिा, आहण बाकीचे रािस त्याच्या भोविी बसले िोिे, कािी पीि िोिे िर 

कािी नाचि िोिे. अन्नपदाथट आहण मद्य जहमनीवर हवखुरलेले िोिे आहण िे रािस 

उघडपणे मनोरंजन करीि िोिे आहण स्विाः अहििय मौज लुर्ि िोिे. 

 त्यांच्या त्या हवहचत्र चाळ्यांमुळे म्िािाऱ्याला िसू फुर्ले. 

 “दकिी गमिीदार आि े िे!” म्िािारा स्विाःिीच िसला, “मी आिा 

पूणटिया म्िािारा झालो आि,े पण असे कािीिरी हवलिण मी माझ्या संपूणट आयुष्याि 

बहघिले नािी.” 



 िे रािस जे कािी करीि िोिे िे पािण्याि िो इिका िन्मय व धुंद झाला 

िोिा की त्याचे त्यालाच भान उरले नािी आहण त्याने झाडािून बािरे पावले र्ाकली 

आहण त्यांच्याकडे बघि उभा राहिला. 

 रािसांचा प्रमुख नुकिाच एक साकेचा मोठा कप िािाि घेि िोिा आहण 

नाचणाऱ्या रािसांपैकी एकाकडे बघि िोिा. थोड्याच वेळाि िो कंर्ाळवाणे पणाने 

म्िणाला, 

 “िुझे नृत्य कािीसे रर्ाळ आि.े िे पािण्याचा मला कंर्ाळा आला आि.े 

ह्ाच्यापेिा छान नाचेल असा िुमच्याि कोणी एक नािी का?” 

 आिा त्या म्िािाऱ्याला आयुष्यभर नृत्य आवडि िोिे. िो पूणटपणे त्या 

कलेि हनपुण िोिा. आहण त्याला ठाऊक िोिे की त्या रािसांपेिा िो नक्कीच चांगला 

नाचू िकेल. 

 “त्या रािसांसमोर जाऊन मी नाचावे का? आहण त्यांना पाहू द्यावे की 

मनुष्यप्राणी काय करू िकिाि िे? कदाहचि ि ेधोकादायक असेल कारण मी त्यांना 

खूष केले नािी िर िे मला ठार मारिील!” असे िो म्िािारा स्विाःिीच म्िणाला. 

 िथाहप नृत्यावरील प्रेमाने त्याची भीिी मावळली. थोड्यावेळानंिर िो 

स्विाःवर िाबा ठेऊ िकला नािी. त्या रािसांच्या सबंध मेजवानीसमोर िो आला 

आहण त्याने लगेच नृत्य करायला सुरुवाि केली. आपण त्यांना खूष करू िकू की नािी 

ह्ावर आपले जीवन मृत्यू अवलंबून आि ेह्ाची जाणीव िोऊन त्या म्िािाऱ्याने त्या 

हवहचत्र प्राण्यांसमोर त्याचे नृत्यािील कौिल्य पणाला लावण्याचे पराकाष्ठचेे प्रयत्न 

केले. 



  “दकिी हवहचत्र!” सिंग असलेला िो रािसांचा प्रमुख म्िणाला. “मी  

असा कुिल निटक कधीिी पूवी पाहिला नािी! िो कौिुकास्पद नाचला!” 

 जेव्िा त्या म्िािाऱ्याने त्याचे नृत्य संपहवले िेव्िा िो मोठा रािस 

म्िणाला, “िुझ्या गमिीिीर नृत्याबद्दल खूप आभारी आि.े आिा आमच्याबरोबर 

दारूचा प्याला हपऊन आम्िाला संिुष्ट कर.” आहण ह्ा िब्दाबरोबर त्याने त्याच्या 

िािाि सवाटि मोठा दारूचा पेला ददला. 

 म्िािाऱ्याने नम्रपणे त्यांचे आभार मानले आहण म्िणाला, 

 “मला िुमच्यासारख्या सन्माननीय व्यक्तीकडून अिा दयाळूपणाची 

अपेिा नव्ििी. मला भीिी वार्ली की माझ्या अकुिल नृत्याने मी िुमच्या आनंदी 

मेजवानीि व्यत्यय आणला.” 

 “नािी, नािी.” मोठ्या रािसाने उत्तर ददले. “िुम्िी आमच्यासाठी नृत्य 

करण्यासाठी येथे वारंवार यायलाच िवे. िुमच्या कौिल्याने आम्िाला खूप आनंद 

ददलेला आि.े” 

 म्िािाऱ्याने पुन्िा आभार मानून िसे करण्याचे वचन ददले. 

 “मग िुम्िी पुन्िा याल का बाबा?”रािसाने हवचारले. 

 “हनहििच येईन मी,” म्िािाऱ्याने उत्तर ददले.  

 “मग िुला िुझा िब्द राखण्यासाठी कािीिरी िारण ठेवून जायला िवे.” 

रािस म्िणाला. 

 “िुम्िाला जे काय आवडेल िे,” म्िािारा म्िणाला. 



 “आिा िारण म्िणून सगळ्याि उत्तम अिी कोणिी वस्िू िुम्िी 

आमच्याकडे ठेवून जाऊ िकिा?” सभोविी बघि रािस म्िणाला. 

 नंिर प्रमुखाच्या मागे गुडघे रे्कून त्या रािसाचा सेवक म्िणाला, 

 “खूण म्िणून ठेवून घ्यायची वस्िू त्यांच्या मालकीची व अत्यंि मित्त्वाची 

असली पाहिजे. मला त्या म्िािाऱ्याच्या उजव्या गालावर गलंड ददसि आि.े आिा 

मत्यट माणसे अिा प्रकारचे गलंड अहििय िुभ मानिाि. मिाराज मला म्िािाऱ्याच्या 

उजव्या गालावरची मोठी गाठ काढून घेऊ द्या, िे उद्या नक्की येिील िी परि 

घेण्यासाठी फक्त.” 

 “िू खूप हुिार आिसे.” प्रमुख रािस संमिीदिटक सिंग िलहवि म्िणाला. 

नंिर त्याने त्याचा केसाळ बाहू बािरे काढला आहण नखांच्या पंजासारख्या ददसणाऱ्या 

िािाने त्या म्िािाऱ्याच्या उजव्या गालावरील मोठी गाठ काढून घेिली. चमत्कार 

सांगायचा म्िणजे त्या रािसाच्या स्पिाटने िी मोठी गाठ हपकलेल्या आलुबुखाऱ्याचे 

फळ झाडावरून अलगद िािाि यावे ििी आली आहण नंिर िो रािसांचा आनंदी 

कळप अकस्माि नािीसा झाला. 

 जे कािी घडले त्या संभ्रमाि िो म्िािारा िरवून गेला. कािी वेळ िो 

कोठे आि ेिे त्याला कळलेच नािी. जे कािी घडले िे त्याला पूणटपणे समजले िेव्िा 

त्याच्या चेिऱ्यावरील र्ेंगुळ नािीसे झाल्याचे पाहून त्याला खूप आनंद झाला. जे 

बऱ्याच वषाांपासून त्याच्या चेिऱ्याला हवद्रपू बनहवि िोिे िे खरोखर त्याला स्विाःला 

कािीिी वेदना न िोिा काढले गेले िोिे. कािी जखम उरली का म्िणून िाि वर करून 

कािी वार्िे का म्िणून पाहिले पण त्याला आढळून आले की त्याचा उजवा गाल डाव्या 

गालासारखाच हनिळ िोिा. 



 सूयाटस्ि िोऊन बराच वेळ झाला िोिा. आहण दकिोर चंद्र आकािाि 

चंदरेी चंद्रकोरीप्रमाणे उगवलेला िोिा. म्िािाऱ्याला वार्ले की त्याला खूप उिीर 

झाला म्िणून िो घाईघाईने घरी हनघाला. िो संपूणटवेळ त्या उजव्या गालाला थोपरू्न 

पािि िे गलंड नािीसे झाल्याच्या सुदवैाची खात्री करीि िोिा. त्याला इिका आनंद 

झाला िोिा की त्याला असे आढळून आले की िांिपणे चालणे त्याला अिक्य झाले 

िोिे—घराकडे जािाना िो संपूणट वेळ नाचि आहण पळि गेला. 

 त्याला असे ददसून आले की त्याची बायको खूपच सचंिािुर झालेली 

िोिी. काय घडले म्िणून इिका उिीर झाला ह्ाचं हिला आियट वार्ि िोिं. 

त्याददविी दपुारी त्याने घर सोडल्यापासून काय काय घडले ि ेसारे हिला सांहगिले. 

त्याच्या चेिऱ्यावरची हवद्रपू मोठी गाठ नािीिी झाल्यामुळे हिच्या नवऱ्याइिकाच 

हिलािी आनंद झाला िोिा, कारण हिच्या िारूण्यामध्ये त्याच्या सुंदरिेबद्दल हिला 

अहभमान वार्ायचा आहण त्या गाठीची सिि भयंकर वाढ िोि असल्याने हिचे िे 

रोजचे दाुःख वार्ि िोिे. 

 ह्ा सुिील म्िािाऱ्या जोडप्यािेजारी एक दषु्ट आहण भांडखोर म्िािारा 

रािि िोिा. त्याला सुद्धा डाव्या गालावर गलंड िोिे आहण अनेक वषाांपासून िे वाढि 

गेल्याने त्याला त्याचा त्रास िोि िोिा. आहण त्याने सुद्धा त्यापासून सुर्का करून 

घेण्यासाठी सवट पद्धिीने प्रयत्न केले िोिे पण सवट व्यथट. 

 त्याला नोकराकडून िाबडिोब कळले की त्याच्या िेजाऱ्याची मोठी गाठ 

त्याच्या चेिऱ्यावरून सुदवैाने नािीिी झाली िोिी, म्िणून त्याने त्याच सायंकाळी 

त्याच्या हमत्राला िी मोठी गाठ किी नािीिी झाली ह्ा बद्दलची सवट िकीकि 

हवचारली. त्या सुिील म्िािाऱ्याने त्या भांडखोर िेजाऱ्याला त्याच्याबाबिीि जे 

कािी घडले िे सवट सांहगिले. त्याने त्या जागेचे वणटन करून सांहगिले जेथे त्याला 

पोकळ झाडाि लपण्यासाठी रठकाण हमळाले िोिे. आहण दपुारी उिीरा सूयाटस्िाच्या 

वेळी त्याला िेथे उपहस्थि रािण्याचा सल्ला ददला. 



  िो म्िािारा िेजारी लगेचच दसुऱ्या ददविी हनघाला आहण कािी वेळ 

िोध घेिल्यावर त्याच्या हमत्राने वणटन केले त्या वृिाकडे आला. िेथे त्याने स्विाःला 

लपवून घेिले आहण िो संहधप्रकािाची वार् पाहू लागला. 

 त्याने सांहगिले िोिे त्याप्रमाणे त्या घर्केला रािसांची र्ोळी आली 

आहण त्यांनी नृत्य आहण संगीिासि मेजवानी सुरू केली. जेव्िा ि ेसारे कािी चालले 

िेव्िा रािसांच्या प्रमुखाने सभोविी पाहिले आहण म्िर्ले, 

 “आिा आपल्याला वचन ददल्याप्रमाणे त्या म्िािाऱ्याची यायची वेळ 

झाली आि.े का आला नािी िो?” 

 जेव्िा त्या दसुऱ्या म्िािाऱ्याने ि ेिब्द ऐकले िेव्िा लपलेल्या जागेिून 

िो धाविच बािरे आला आहण त्या सैिानासमोर गुडघे रे्कून म्िणाला, 

 “मी िुमच्यािी बोलण्याची कधीची वार् बघि आिे!” 

 “ओि, िू िो कालचा म्िािारा आिसे िर,” िो रािसांचा प्रमुख म्िणाला. 

“िू आल्याबद्दल िुझे आभार मानिो, आिा िुला लवकरच आमच्यासाठी नृत्य करावे 

लागेल.” 

 िो म्िािारा उभा राहिला आहण त्याने त्याचा पंखा उघडला आहण नृत्य 

करायला सुरुवाि केली. पण िो कधीच नृत्य हिकला नव्ििा आहण आवश्यक 

िावभाव आहण हनरहनराळ्या िारीररक िालचाली त्याला ठाऊक नव्ित्या. त्याने 

हवचार केला की िो कािीिी करून रािसांना खूि करू िकेल म्िणून िो उड्या मारू 

लागला, पाय आपरू् लागला आहण त्याने आजपयांि जी कािी नृत्ये पाहिली िोिी 

त्यांचे अनुकरण करू लागला.  

 त्या रािसांना त्याच्या प्रदिटनाने असंिोष झाला आहण िे सवट हमळून 

बोलू लागले, 



 “दकिी वाईर् नाचिोय िो आज!” 

 नंिर िो प्रमुख रािस त्या म्िािाऱ्याला म्िणाला, 

 “िुमचा आिाचा नृत्याचा कायटक्रम कालपेिा खूपच वेगळा झाला. 

आम्िाला अिा प्रकारचे नृत्य ह्ापुढे अजून बघायची मुळीच इच्छा नािी. िुम्िी 

आमच्याजवळ गिाण ठेवलेली वस्िू िुम्िाला परि करू. िुम्िाला आिा िात्काळ जावे 

लागेल.” 

 ह्ा िब्दाबरोबर त्याने त्याच्या पोषाखाच्या घडीि ठेवलेले र्ेंगुळ बािरे 

काढले जे त्या म्िािाऱ्याने छान नृत्य केल्यामुळे त्यांनी आदल्या ददविी ठेवून घेिले 

िोिे आहण जो म्िािारा त्यांच्या पुढ्याि उभा िोिा त्याच्या उजव्या गालावर फेकून 

मारले. िे र्ेंगुळ िाबडिोब त्याच्या गालाला घट्ट हचकर्ले. जणू कािी हनरंिरपणे 

िेथेच िे हनमाटण झाले िोिे. आहण दकिीिी त्याला िेथून ओढून काढायचा प्रयत्न केला 

िरी िो हनष्फळ िोिा. डाव्या गालावरचे र्ेंगुळ नष्ट व्िावे अिी इच्छा असलेल्या त्या 

दषु्ट म्िािाऱ्याला िे नष्ट िोण्याऐवजी त्याच्या उजव्या गालावर अजून एक दसुरे र्ेंगुळ 

जडल्याने खूप धास्िी वार्ली. 

 त्याने त्याच्या चेिऱ्यावर एक िाि ठेवला नंिर दसुऱ्या बाजूला दसुरा 

िाि ठेवला आहण िो खरोखर भयंकर स्वप्न िर नािी ना बघि ह्ाची खात्री करू 

लागला. नािी, अगदी हनहििपणे, अगदी खात्रीने त्याच्या डाव्या िसेच उजव्या 

बाजूच्या गालावरिी र्ेंगुळ आलेले िोिे. सवट रािस नािीसे झालेले िोिे आहण आिा 

घरी परि जाण्याहिवाय त्याच्यापुढे कािीच मागट नव्ििा. अहििय केहवलवाणी अिी 

त्याची अवस्था झाली िोिी, कारण त्याचा चेिरा दोन्िी बाजूला एक-एक अिा 

मोठ्या र्ेंगुळांमुळे जपानी भोपळ्यासारखा ददसि िोिा. 

         

  



पाच रंगाचंी रत्न ेआहण सम्राज्ञी जोकवा 

एक परुािन हचनी किाणी 

 फार फार वषाांपूवी एक मिान हचनी सम्राज्ञी रािि िोिी जी हिचा भाऊ 

सम्रार् फुकी नंिर राजपदावर आली िोिी. िे मिाकायचे (सत्य) युग िोिे, आहण ह्ा 

कारणानेच हिचे नाव सम्राज्ञी जोकवा िोिे, िी हिच्या भावाइिकीच म्िणजे पंचवीस 

फूर् उंच िोिी. िी अद्भूि आहण सामथ्यटवान प्रिासक िोिी. राजा फुकीच्या प्रजेिील 

एकाने पुकारलेल्या बंडादरम्यान—आकािाला जयाने पेलून धरले िोिे िो आधारस्िंभ 

आकािाचा भाग मोडला िोिा िो ह्ा दोन्िी गोष्टींचे जे नुकसान झाले िोिे िे हिने 

कसे दरुूस्ि केले िोिे ह्ा बाबिीि िेथे एक मजेदार गोष्ट आि.े 

 त्या बंडखोराचे नाव िोिे कोकाई. िो सव्वीस फूर् उंच िोिा. त्याचे 

िरीर पूणटपणे केसांनी झाकलेले िोिे. आहण त्याचा चेिरा पोलादासारखा काळा 

िोिा. िो खरोखर भीषण आहण मायावी वल्ली िोिा. जेव्िा सम्रार् फुकी मृत्यू 

पावला, िेव्िा कोकाईला चीनचा सम्रार् िोण्याची मित्वाकांिा िोिी पण त्याची 

योजना अयिस्वी झाली आहण जोकवा, मृि सम्रार्ाची बहिण राजससंिासनावर 

बसली. त्याचा बेि उधळून लावला गेल्याने कोकाईला खूप संिाप आला आहण त्याने 

बंड पुकारले. त्याचे पहिले कृत्य म्िणजे जलहपिाच्याचा उपयोग करून त्या प्रदिेावर 

त्याने मोठ्या पुराचे लोर् आणले. ह्ामुळे गरीब लोक बेघर झाले आहण जेव्िा सम्राज्ञी 

जोकवाने हिच्या जनिेची िी कठीण अवस्था पाहिली आहण कोकाईचे ि ेसनंद्य कृत्य 

आि ेह्ाची जाणीव हिला झाली िेव्िा हिने त्याच्या हवरूद्ध युद्ध पुकारले. 

 आिा सम्राज्ञी जोकवाकडे िाको आहण येइको नावाचे दोन िरूण योद्ध े

िोिे, आहण पहिल्याला हिने आघाडीवरील सैन्याचा वररष्ठ अहधकारी बनहवले िोिे. 

सम्राज्ञीने त्याची हनवड केल्याबद्दल िाकोला खूप आनंद झाला िोिा, आहण त्याने 

युद्धावर जायची ियारी केली. त्याला िोधिा येईल िेवढी जास्िीि जास्ि लांब बरची 



िोधून काढली आहण िो लाल घोड्यावर स्वार झाला. िो बािेर पडणार इिक्याि 

त्याच्या मागे वेगाने येणाऱ्या घोड्याच्या र्ापांचा आहण ओरडण्याचा आवाज आला. 

 “िाको! थांब! आघाडीवरच्या सैन्याच्या िुकडीचा आहधकारी मीच 

आि!े” 

 त्याने मागे पाहिले िो त्याचा सिचर येईको पांढऱ्या घोड्यावर स्वार 

िोऊन म्यानािून िलवार उपसून त्यावर चाल करून येिाना त्याला ददसला. 

 िाकोचा क्रोध पेर्ला, आहण िो त्याच्या प्रहिस्पध्याटिी िोंड दणे्यासाठी 

वळि ओरडलााः 

 “उमटर् चांडाळा! मला आघाडीवरच्या सैन्याचे नेिृत्व करून युद्धासाठी 

सम्राज्ञीकडून माझी नेमणूक करण्याि आली आि.े िुझी हिम्मि आि े का मला 

थांबवायची?” 

 “िोय,” येइकोने उत्तर ददले. “मला सैन्याचे नेिृत्व करावे लागणार आि े

आहण िेव्िा िू माझे अनुसरण करावे.” 

 ह्ा हनर्भटड उत्तराने िाकेच्या क्रोधाच्या रठणगीचा जवालेि स्फोर् झाला. 

 “मला असे उत्तर दणे्याचे धैयट दाखहवलेस? घे मग,” आहण त्याने त्याच्या 

बरची सि त्याच्यावर िल्ला चढहवला. 

 पण येईको पर्कन बाजूला वळला, आहण अगदी त्याचवेळी त्याने 

िलवार उगारून वररष्ठ अहधकाऱ्याच्या घोड्याच्या डोक्यावर प्रिार केला. 

घोड्यावरून खाली उिरायला त्याला भाग पाडले, िाको वैऱ्याला मुसंडी मारण्याच्या 

बेिाि असिानाच येइकोने त्या सेनानीच्या छािीवरील मानहचन्ि हवजेच्या गिीने 

फाडून र्ाकले आहण िो भरधाव वेगाने घोड्यावरून हनघून गेला. िी दक्रया इिकी 



झर्पर् घडली की िाको काय करावे ह्ा भांबावलेल्या अवस्थेि उभा राहिला. िी 

सम्राज्ञी ह्ा दशृ्याची प्रेिक िोिी आहण मित्वाकांिी येइकोच्या चपळाईची प्रिंसा 

केल्याहवना हिला रिावले गेले नािी. त्या प्रहिस्पध्याांचे सांत्वन करण्याच्या उदे्दिाने 

हिने त्या दोघांना आघाडीच्या सैन्याचे वररष्ठ अहधकारी म्िणून नेमण्याचे हनहिि 

केले. 

 म्िणून िाकोला आघाडीच्या सैन्याच्या डाव्या बाजूचा वररष्ठ अहधकारी 

आहण येइकोला उजव्या बाजूच्या सैन्याचा वररष्ठ अहधकारी बनहवला गेला. एक लाख 

सैहनकांनी त्यांच्या मागे कोकाईच्या बंडाचा हबमोड करण्यासाठी कूच केले. 

 थोड्याच अवधीि िे दोन्िी वररष्ठ अहधकारी दकल्ल्यावर जाऊन 

पोिोचले जेथे कोकाईने िर्बंदी करून स्विाःला सुरहिि ठेवले िोिे. त्यांच्या 

आगमनाचे कळिाच िो मायावी रािस म्िणालााः 

 “एका श्वासाने मी ह्ा दोन्िी िृणप्राय हचमुरड्यांना उडवून लावीन.” 

(त्यांच्यािी युद्ध करणे दकिी कठीण आिे ह्ाचा त्याने फारच थोडा हवचार केला 

िोिा.) 

 ह्ा िब्दांबरोबर कोकाईने आवेिाने लोखंडी सळई पकडली आहण 

काळ्या घोड्यावर स्वार झाला, आहण त्याच्या दोन्िी ित्रूंवर संिापलेल्या 

वाघासारखी झडप घालण्यासाठी पुढे सरसावला. 

 जसे त्या िरूण योद्ध्यांनी पाहिले की िो त्यांच्यावर कोसळि आि,े िे 

एकमेकांना म्िणाले, “याला आपण हजवंि हनसरू् दिेा कामा नये.” आहण त्यांनी 

त्याच्यावर उजव्या बाजूने आहण डाव्या बाजूने समिेर आहण बरचीने िल्ला केला. 

पण सवटिक्तीमान कोकाईने सिजासिजी िार मानली नािी—त्याने त्याची लोखंडी 

सळई मोठ्या रिार्गाडग्यासारखी गरगर दफरहवली आहण खूप काळ त्यांचे युद्ध ना 

यि ना अपयि संपादन करीि चालले. िेवर्ी रािसाच्या लोखंडी सळईचा वार 



चुकहवण्यासाठी िाकोने त्याचा घोडा इिक्या वेगाने वळहवला की त्या प्राण्याचे खूर 

मोठ्या पाषाणावर आपर्ले, आहण मालकाला जहमनीवर फेकीि भीिीने 

चौकर्ीसारखा मागच्या पायावर उभा राहिला. 

 पररणामी कोकाईने त्याची िीनधारी िलवार बािरे काढली आहण हचि 

पडलेल्या िाकोला िो ठार मारणार इिक्याि त्या मायावी रािसाची दषु्ट इच्छा पूणट 

िोण्याआधीच िूर येइकोने घोड्याला दफरहवले आहण त्याचेयासमोर येऊन िाकद 

आजमावली. आहण पडलेल्या माणसाला ठार मारू ददले नािी. पण कोकाई थकला 

िोिा, िरीिी िो त्या हनभीड आहण िरूण सैहनकांपुढे निमस्िक व्िायला ियार 

नव्ििा, म्िणून घोड्याला सभोवार वळवून त्याने युद्धािून पळ काढला. िाको जो 

थोडासा सुन्न झाला िोिा िरी िो त्या वेळी त्याच्या पायावर उभा राहिला िोिा. 

आहण िो व त्याचा सिचर माघार घेिलेल्या ित्रूमागे धावले, एक पायी आहण दसुरा 

घोड्याच्या पाठीवर. 

 कोकाईने पाहिले की त्याचा पाठलाग िोि आि,े लगेचच िो 

िल्लेखोराकडे वळला, िो हनहििच घोड्यावर बसलेला येइको िोिा, त्याने त्याच्या 

भात्यािून बाण काढला, िो त्याच्या धनुष्याला लावला आहण येइकोवर सोडला.  

 हवजेच्या चपळाईने दििेने येइकोने भाल्याचा दांडा चुकहवला जो 

त्याच्या हिरस्त्राणाच्या दोरीला चारू्न गेला िोिा, आहण हनधोकपणे िाकोच्या 

हचलखिापुढे आदळून पडला.  

 त्या मायावी रािसाने पाहिले की त्याचे ित्रू सुरहिि िोिे. त्याला ििेी 

ठाऊक िोिे की त्यावर दसुरा बाण सोडण्याएवढा त्यांच्याजवळ वेळ नव्ििा,  म्िणून 

त्याने स्विाःला वाचहवण्यासाठी जादचूा अवलंब केला. त्याने जादचूी छडी पुढे केली 

आहण िाबडिोब मोठा पूर हनमाटण झाला. जोकवाचे सैन्य आहण हिचे िरूण वररष्ठ 

सैन्याहधकारी झऱ्यावर वािणाऱ्या िरदािल्या पानांसारखे वािि गेले. 



 िाको आहण येइको ह्ांना िे गळाभर पाण्याि धडपडि असल्याचे 

स्विाःला आढळून आले आहण सभोवार पाहिल्यावर त्यांना ददसले की संिप्त कोकाई 

लोखंडी सळई उंच उगारून पाण्यािून त्यांच्यावर चाल करून येि िोिा. त्यांनी प्रत्येक 

िणी हवचार केला की त्यांचा हिरच्छेद िोईल पण िौयाटने िो कोकाईच्या 

आर्ोक्यापासून लांब जाण्यासाठी सपासप िाि मारीि पोहू लागले. अचानक त्यांना 

ददसून आले की पाण्याबािरे सरळ आलेल्या एका बेर्ासमोर िे िोिे. त्यांनी वर पाहिले 

िो त्यांना बफाटसारख्या पांढऱ्या दाढीचा म्िािारा त्यांच्याकडे पाहून िसि असलेला 

ददसला. त्यांनी त्या म्िािाऱ्याकडे मदिीसाठी आरडाओरडा केला. म्िािाऱ्याने त्याची 

मान डोलहवली आहण िो खाली दकनाऱ्यावर आला. जेव्िा त्याने पुराच्या पाण्याला 

पदस्पिट केला िेव्िा पूर हवभागला गेला आहण छानपैकी रस्िा प्रगर् झाला. त्या 

बुडणाऱ्या माणसांना िे स्विाः अगदी सुरहिि िोिे असे आढळून आल्याने खूप आियट 

वार्ले. चमत्कार िोऊन पाण्याबािरे आलेल्या बेर्ावर एव्िाना िो कोकाई पोिोचला 

िोिा, त्याचे ित्रू वाचले िोिे ि ेपाहून िो खूप संिापला िोिा. िो पाण्यामधून त्या 

म्िािाऱ्याकडे धावि गेला आहण असे वार्ले की िो त्याला नक्कीच ठार मारणार. पण 

म्िािाऱ्याला त्याची यसत्कंहचििी भीिी वार्ली नािी आहण िो िांिपणे त्या मायावी 

रािसाच्या िल्ल्याची वार् पाहू लागला. 

 जसा कोकाई जवळ आला िसा म्िािारा मोठ्याने आहण आनंदाने िस ू

लागला आहण एका प्रचंड आहण सुंदर बगळ्याि त्याचे रूपांिर िोऊन िो पंख 

फडफडवीि आकािाि उंच उडून गेला.  

 जेव्िा िाको आहण येइकोने ि ेपाहिले—त्यांनी ओळखले की त्यांचा िारक 

िा केवळ एक मनुष्य प्राणी नव्ििा िर कदाहचि िो रूप बदललेला दवे िोिा आहण 

त्यांनी िी पूजय व्यक्ती कोण िोिी ि ेनंिर िोधून काढण्याची आिा व्यक्त केली. 

 मध्यांिरीच्या काळाि त्यांनी हवश्रांिी घेिली िोिी. आहण ददवस 

संपायला आल्याने सूयट अस्िास जाि िोिा. कोकाई आहण त्या िरूण योद्ध्यांनी त्या 

ददविी अजून युद्ध करण्याची कल्पना सोडून ददली िोिी. 



 त्या रात्री िाको आहण येइकोने ठरहवले की कोकाइिी युद्ध करण्याि 

कािीच अथट नािी कारण त्याच्याजवळ अलौदकक सामथ्यट िोिे आहण िे त्याच्यापुढे 

केवळ मनुष्यप्राणी िोिे, म्िणून त्यांनी स्विाःला सम्राज्ञी जोकवाकडे िजर केले. दीघट 

हवचार हवमिाटनंिर सम्राज्ञीने अहग्नसम्रार् हिकुयूला मायावी बंडखोराहवरूद्ध मदि 

करण्यासाठी आहण त्या रािसा हवरूद्ध हिच्या सैन्याचे नेिृत्व करण्यासाठी मदि 

माहगिली. 

 आिा हिकुयू, अहग्नसम्रार् दहिण धु्रवाकडे रािि िोिा. िी त्याच्या 

वास्िव्यासाठीची जागा िोिी कारण िो कोठेिी असो त्याच्या भोविीची प्रत्येक वस्िू 

भस्म िोई, पण बफट  आहण हिमिुषार जाळून र्ाकणे िक्य नव्ििे. िो ददसायला 

भीमकाय िोिा आहण त्याची उंची िीस फूर् िोिी. त्याचा चेिरा संगमरवरासारखा 

िोिा आहण त्याचे केस आहण दाढी लांब व हिमिुषारासारखी पांढरी िुभ्र िोिी. त्याचे 

सामथ्यट अफार् िोिे आहण कोकाई जसा पाण्याचा िसा िो अहग्नचा स्वामी िोिा. 

 “हनाःसंिय,” सम्राज्ञीने हवचार केला. “हिकूयू कोकाइचा पराभव करू 

िकेल.” म्िणून हिने येइकोला कोकाइ हवरूद्ध युद्ध करून त्याचा अखेरचा पराभव 

करण्यासाठी यावे अिी हवनंिी करण्यासाठी दहिण धु्रवाकडे असलेल्या हिकूयू कडे 

पाठहवले. 

 सम्राज्ञीची हवनंिी ऐकून अहग्नसम्रार् िसला व म्िणालााः 

 “िी सोपी गोष्ट आि,े खात्रीने! कोकाइने हनमाटण केलेल्या पुरामध्ये जेव्िा 

िुम्िी आहण िुमचा सेनानी बुडि िोिे िेव्िा दसुरा हिसरा कुणी नसून मीच िुम्िाला 

वाचहवले िोिे!” 

   येइकोला ि ेकळून आियट वार्ले. त्याने मोठ्या हनकडीच्या वेळी त्यांची 

मदि केल्याबद्दल अहग्नसम्रार्ाचे आभार मानले आहण त्या दषु्ट कोकाइिी युद्ध करून 

त्याचा पराभव करण्यासाठी नेिृत्व करण्यासाठी यावे म्िणून त्याची हवनवणी केली. 



 त्याने हवनवणी केल्याप्रमाणे हिकूयूने केले आहण िो येइको बरोबर 

सम्राज्ञीकडे आला. हिने अंिाःकरणपूवटक त्याचे स्वागि केले आहण त्याला का 

बोलाहवले ि ेिात्काळ सांहगिले- आहण हिच्या सैन्याचे आहधपत्य करण्याची त्याला 

हवनंिी केली. त्याचे उत्तर खूपच ददलासा दणेारे िोिेाः 

 “कािी सचंिा करू नका. मी नक्कीच कोकाइला ठार मारीन.” 

 हिकूयूने नंिर स्विाःची िीस िजार सैन्याच्या प्रमुखपदी नेमणूक करून 

घेिली आहण िाको व येइकोने त्यला मागट दाखहवि त्यांनी ित्रूच्या दकल्ल्याकडे कूच 

केले. अहग्नसम्रार्ाला कोकाइचे सामथ्यट ठाऊक िोिे, म्िणून त्याने त्याच्या सैन्याला 

हवहिष्ट झुडुपे गोळा करायला सांहगिले. िे त्यांना मोठ्या प्रमाणावर जाळले आहण 

प्रत्येक सैहनकाला िी हमळवलेली राख हपिवीि भरायला सांहगिली. 

 कोकाइ एकीकडे त्याच्या स्विाःच्या अिकंाराि िोिा, त्याने हवचार केला 

की हिकूयू त्याच्या पेिा कमी सामथ्यटवान आि,े आहण िो रागाने गुरगुरि म्िणालााः 

 “जरी िू अहग्नसम्रार् असलास, िरी मी िुला लवकरच हवझवू िकिो.” 

 नंिर त्याने मंत्रोच्चारांचा पुनरूच्चार केला, आहण पाण्याचा पूर ओसंडून 

वाहू लागला व डोंगराएवढ्या लार्ा हनमाटण झाल्या. हिकूयूने जरािी न घाबरिा 

त्याच्या सैन्याला त्यांच्याकडची राख पसरहवण्याची आज्ञा केली जी त्याने त्यांना 

बनवायला सांहगिली िोिी. त्याने आज्ञा केल्याप्रमाणे सवट जणांनी केले. त्यांनी 

जाळलेल्या झुडुपाचे सामथ्यट म्िणजे जेव्िा िी राख पाण्याि हमसळली गेली िेव्िा 

त्या पाण्याचे रूपांिर कडक हचखलाि झाले आहण िे सवट बुडण्यापासून वाचले. 

 आिा जेव्िा िो मायावी कोकाइ अहग्नसम्रार्ाचे बुहद्धचािुयट पाहून 

धास्िावला, त्याचा क्रोध इिका मोठा झाला की िो उिावीळपणे ित्रूवर चालून गेला. 



 येइकोसुद्धा घोड्यावर चढून त्याच्याकडे गेला आहण कािी काळ िे दोघे 

खूप लढले. त्या दोघांची जोडी युद्धाि चांगलीच पारंगि िोिी. िाको जो त्यांचे युद्ध 

काळजीपूवटक बघि िोिा, त्याच्या लिाि आले की येइको आिा थकायला लागला 

आि.े त्याचा सिकारी मारला जाईल की काय ह्ा भीिीने त्याने येइकोची जागा 

घेिली. 

 पण आिा कोकाइसुद्धा थकला िोिा आहण िाकोहवरूद्ध जास्ि वेळ 

रर्काव धरिा येणार नव्ििे. म्िणून िो कौिल्याने म्िणालााः 

 “िू खूप ददलदार आिसे, िू िुझ्या हमत्राला ठार िोण्यापासून 

वाचहवण्यासाठी धोका पत्करलास, मी अिा चांगल्या माणसांना इजा करणार नािी.” 

आहण त्याने त्याचा घोडा वळवि माघार घेण्याचे ढोंग केले. िाकोला रिकापासून दरू 

फेकून त्याच्याभोविी विुटळाकार दफरून त्यावर हवस्मयकारक िल्ला करण्याचा 

त्याचा ििेू िोिा. 

 पण हिकूयूला त्या मायावी रािसाचा धूिटपणा कळला आहण िो 

िात्काळ म्िणालााः 

 “िू भेकड आिसे! िू मला फसवू िकि नािीस!” 

 असे म्िणि अहग्नसम्रार्ाने बेसावध िाकोला िल्ला करण्याहवषयी 

खुणावले. कोकाइ आिा संिापाने हिकूयूकडे वळला, पण िो थकला असल्याने चांगला 

लढू िकला नािी, आहण लगेच त्याच्या खांद्याला जखम झाली. त्याने ह्ा धुमिक्रीिून 

हनसर्ण्याचा हनियपूवटक प्रयत्न केला. 

 जेव्िा ह्ा दोन मोठ्या नेत्यांमध्ये युद्ध सुरू िोिे िेव्िा सैन्य त्यांच्या 

इिाऱ्याची वार् पािि िोिे. हिकूयूने आिा जोकवाच्या सैहनकांना िुरू्न पडण्याचा 

आदिे ददला, त्यांनी िसे केले आहण मोठी कत्तल करून त्यांना धूळ चारली, आहण िो 

मायावी रािस कसाबसा जीव वाचहवि हनसर्ला. 



 जलसैिानाला मदिीसाठी बोलाहवणे कोकाइला हनरथटक वार्ले कारण 

हिकूयूला चेरू्काहवरूद्धची हवद्या ठाऊक िोिी. त्या मायावी रािसाला आढळून आले 

की युद्ध त्याच्या हवरोधाि िोिे. वेदनेने िो वेडा झाला, कारण जखमेने त्याला खूप 

पीडा िोि िोिी. हनरािेने आहण भीिीने बेभान िोऊन त्याचे डोके िूपवटिाच्या 

खडकांवर आपर्ले आहण िो िेथेच मृत्यूमुखी पडला. 

 िा त्या दषु्ट कोकाइचा अंि िोिा पण िुम्िी पिाल की जोकवाच्या 

साम्राजयािील संकर्ांचा अंि झाला नव्ििा. त्या मायावी रािसाने पवटिाला मारलेली 

धडक इिकी जोरदार िोिी की पवटिाचे फुरू्न िुकडे झाले आहण पृथ्वीमधून अहग्न 

बािरे पडला आहण आकािाला आधार देणाऱ्या स्िंभांपैकी एक िुर्ला आहण 

आकािाचा एक कोपरा पृथ्वीवर पडून रे्कला गेला. 

 हिकूयू, अहग्नसम्रार्ाने त्या मायावी रािसाचे कलेवर सम्राज्ञी जोकवाकडे 

नेले, त्यांनी हिच्या ित्रूंचा पाडाव केल्याचा आहण प्रमुखांच्या हवजयाचा आनंद व्यक्त 

केला. हिने हिकूयूवर भेर्वस्िूंची आहण सन्मानाची बरसाि केली. 

 पण कोकाइच्या कोसळण्यामुळे पवटि िुरू्न त्याच्यािून सारख्या 

अहग्नजवाला बािरे येि िोत्या. संपूणट खेड्यांचा हवध्वंस झाला, भािाची िेिे भस्मसाि 

झाली, नद्यांची पात्रे लाव्िारसाने िुडुंब भरली आहण बेघर लोक मोठ्या संकर्ाि 

सापडले. म्िणून हवजयी हिकूयूला पाररिोहषके ददल्याबरोबर अहििय वेगाने सम्राज्ञी 

त्या दघुटर्नाग्रस्ि रठकाणी पोिोचली. हिला आढळून आले की पृथ्वी आहण 

आकािाच्या आधाराला िानी पोचली िोिी, आहण िे रठकाण अंधाराने इिके व्यापले 

िोिे की हिला अनथाटची परमावधी दकिी झाली ि ेहिच्याकडचा ददवा लावून हिला 

बघावे लागले. 

 ह्ाची खािरजमा करून हिने दरुूस्िी करायला घेिली. ह्ाच्या िेवर्ी 

हिने हिच्या प्रजेला पाच रंगांची रत्ने जमा करायला सांहगिली- हनळी, हपवळी, 

िांबडी, काळी आहण पांढरी. जेव्िा हिला िी प्राप्त झाली िेव्िा हिने िी एका हवहिष्ट 



हचनी मािीच्या मोठ्या भांड्याि उकळवली आहण त्या हमश्रणाचे रूपांिर द्रवरूप 

पीठाि झाले. हिला ठाऊक िोिे की ह्ामुळे िी आकािाला दरुूस्ि करू िकि िोिी. 

आिा सवट कािी ियार झालेले िोिे. 

 हिच्या डोक्यावर उंच जागी िरंगणाऱ्या ढगांना हिने बोलाहवले, त्यावर 

िी बसली आहण आकािाकडे स्वार झाली. पाच रत्नांच्या हमश्रणाने बनवलेली पािळ 

पीठ असलेली फुलदाणी हिच्या िािाि िोिी. िी लवकरच आकािाच्या िुर्लेल्या 

कोपऱ्यापयांि पोिोचली आहण हिने िो लेप लावून िो कोपरा दरुूस्ि केला. ि े

केल्यानंिर िी मोडलेल्या स्िंभाकडे वळली आहण प्रचंड कासवाच्या पायाने िोिी 

दरुूस्ि केला. ि ेसवट झाल्यावर िी ढगांवर बसली आहण पृथ्वीवर उिरली, अिी आिा 

करीि की आिा सवट कािी ठीक िोईल, पण अजूनिी पूणटपणे असलेला अंधार 

पाहिल्यावर िी धास्िावली. ना ददवसा सूयट चमकि िोिा ना रात्री चंद्र. 

 खूप गोंधळल्यावर िेवर्ी, हिच्या साम्राजयािील सूज्ञ लोकांची हिने सभा 

बोलावली. अिा पेचप्रसंगाि काय करावे ह्ाचा सल्ला हिने त्यांना हवचारला. 

 त्यांच्यापैकी दोन सूज्ञ म्िणालेाः 

 “नुकत्याच झालेल्या अपघािामुळे आकािाचा मागट खराब झालेला आिे 

म्िणून सूयट आहण चंद्र यांना घरी रािणे भाग पडले आि.े म्िणून ना सूयट त्याचे दैनंददन 

मागटक्रमण करू िकला ना चंद्र प्रहि रात्री मागटक्रमण करू िकला. केवळ वाईर् 

मागाांमुळे. सूयाटला आहण चंद्राला ि ेमाहिि नािी की मिाराणी सम्राज्ञींनी जो रस्िा 

खराब झाला िोिा िो दरुूस्ि केला आि,े म्िणून आपण िेथे जाऊन त्या दोघांना ह्ा 

गोष्टीची माहििी द्यायला िवी की रस्िे दरुूस्ि झालेले आििे आहण सुरहिि झालेले 

आििे.” 

 त्या सूज्ञ माणसांनी जे कािी सुचहवले त्याला सम्राज्ञीने मान्यिा ददली 

आहण त्यांना नेमून ददलेले कायट करण्यास आरंभ करण्याची आज्ञा केली. पण ि ेएवढे 



सोपे नव्ििे कारण सूयट आहण चंद्राचा राजवाडा लाखो मैल लांब पूवेला िोिा. जर 

त्यांनी पायी प्रवास केला असिा िर िे कधीच त्या राजवाड्याि पोिचू िकले नसिे 

आहण रस्त्यािच म्िािारे िोऊन मेले असिे. पण जोकवाने इंद्रजालाचा अवलंब केला. 

हिने हिच्या दोन राजदिूांना अद्भूि रथ ददले जे मंत्रिक्तीने िवेि दफरि आहण 

हमहनर्ाला िजारो मैल वेगाने दफरि. िे अहििय उत्सािाने ढगांवर स्वार िोऊन 

हनघाले आहण अनेक ददवसांनंिर िे चंद्र आहण सूयट जेथे आनंदाने रािि िोिे त्या दिेाि 

जाऊन पोिोचले. 

 त्या दोन्िी राजदिूांना त्यांच्या िेजाच्या राजांना भेर्ण्याची अनुमिी 

हमळाली आहण अनेक ददवसांपासून आपण हवश्वापासून एकांिवास का स्वीकारला? 

असे त्यांना हवचारले. त्यांच्या अिा करण्याने जग आहण त्यािील लोकांना ददवसरात्र 

अहििय गडद अंधाराि घालवावे लागि िोिे. 

 सूयट आहण चंद्राने उत्तर ददलेाः 

 “िुम्िाला ि े हनहििच ठाऊक असेल, की िूपवटि अचानक आगीसि 

फुर्ला आहण आकािािला रस्िा मोठ्या प्रमाणाि खराब झाला. अिा ओबडधोबड 

रस्त्याने मी सूयट, मला आढळून आले की अिा रस्त्याने दनैंददन मागटक्रमण करणे 

अिक्य िोिे- आहण हनहििच चंद्रसुद्धा रात्री बािरे पडला नािी! म्िणून आम्िी 

आमच्या खाजगी जीवनाि कािी काळ हवश्रांिी घेिली.” 

 नंिर त्या दोघां सूज्ञ माणसांनी खाली वाकून नमस्कार केला आहण 

म्िर्लेाः 

 “आमच्या सम्राज्ञी जोकवा ह्ांनी पाच रंगांच्या अद्भूि रत्नांनी रस्िा 

आधीच दरुूस्ि केला आि,े म्िणून आम्िी आपणा दोघांस हवनंिी करिो की आिा िो 

रस्िा अगदी जवालामुखी उफाळण्यापूवी िोिा िसाच आि.े” 



 पण अजूनिी सूयट आहण चंद्र काचकूच करीि म्िणि िोिे की आकािाचे 

स्िंभ चांगलेच मोडले गेले असल्याचे त्यांनी ऐकले िोिे आहण जरी रस्िे पुन्िा दरुूस्ि 

करण्याि आले असले िरी त्यांना अजूनिी त्यांच्या हनयहमि मागटक्रमणासाठी एकदम 

बािरे पडण्याि भीिी वार्ि िोिी. 

 “िुम्िाला मोडलेल्या स्िंभांची सचंिा करण्याची गरज नािी,” िे दोन्िी 

राजदिू म्िणाले. “आमच्या सम्राज्ञीने त्यांची प्रचंड कासवाच्या पायाबरोबर डागडुजी 

केलेली असून आिा िे पूवटवि पके्क झाले आििे.” 

 नंिर िे चंद्र आहण सूयट समाधानी ददसले आहण दोघेिी त्या रस्त्याची 

िपासणी करण्यासाठी हनघाले. 

त्यांना असे आढळून आले की 

सम्राज्ञीच्या प्रहिहनधींनी त्या 

दोघांना जे सांहगिले िोिे िे अगदी 

बरोबर िोिे. 

 आकािािील 

रस्त्यांचे परीिण केल्यानंिर सूयट 

आहण चंद्राने पृथ्वीला पुन्िा प्रकाि 

द्यायला सुरूवाि केली. सवट 

लोकांना खूप आनंद झाला आहण 

चीनमध्ये सम्राज्ञी जोकवाच्या 

राजयाि िे िांिी आहण सुबत्तेसि 

हनसिंिपणे सुखाने नांद ूलागले. 

 

         



ई साहित्य प्रहिष्ठान 

ई साहित्य प्रहिष्ठान दिा वषाांपुवी सुरू झालं. जगभराि ई पुस्िकांची 

संकल्पना रुजू लागि असिानाच मराठीििी ई पुस्िकं सुरू झाली. मराठीि अमॅझॉन 

सारख ेप्रचंड इन्व्िसे्ट्ट्मेंर् करणारे हखलाडी उिरले. त्यांच्यासमोर ई साहित्य म्िणजे 

अगदीच सलंबुटरं्बू. पण गेली दिा वषां आहण आजिी गुगलवर “मराठी पुस्िक” ककंवा 

“Marathi ebook” र्ाकल ेकी ४ कोर्ी ९३ लाख नांवांमध्ये पहिले दसुरे नाव येिे िे 

ई साहित्यचेच. िी करामि आि ेआमच्या लेखकांची. वाचकांना साित्याने दजेदार 

मनोरंजक उच्च प्रिीची पुस्िके “हवनामूल्य” देणारे आमचे लेखक िचे या स्पधेचे हवजेिे 

आििे.  

मराठीि “साहित्यरत्नांच्या खाणी” हनपजोि या ज्ञानोबांनी माहगिलेल्या 

पसायदानाला ईश्वराने िेवढ्याच उदारिेने खाणींचा वषाटव करून प्रहिसाद ददला. 

मराठीचे ददुवै ि ेकी या खाणींिली रत्ने बािरे आणण ेआहण त्यांचे पैलू पडल्यावर 

त्यांना िोकेस करण ेआहण जागहिक वाचकांसमोर िे पेि करणे याि आपण कमी 

पडलो. इथे उत्तम साहित्यासाठी भुकेलेले वाचक आहण उत्तम वाचकांच्या प्रहििेिले 

साहिहत्यक यांच्याि हिज बनणे आवश्यक आि.े हविेषिाः डॉ. हनिीन मोरे यांसारखे 

साहिहत्यक जयांना हलहिण्याि आनंद आि ेपण त्यापुढील जर्ील प्रदक्रयेि पडण्याि 

रस नािी अिांसाठी. हवदिेांि मोठे लेखक एजंर् नेमिाि आहण िे बाकी सवट व्यविार 

पिािाि. मराठीि िी सोय नािी.  

ई साहित्य प्रहिष्ठान िी कािी अनुभवी प्रोफ़ेिनल प्रकािन संस्था नव्ि.े पण 

गेल्या दिा वषाांि आमच्या ि ेलिाि आले की मराठीि रत्नांच्या खाणी आििे आहण 

त्यांि उिरून िाि काळे करून मािी गाळ उपसि राहून जर हचवर्पणे काम करि 

राहिल े िर एकाहून एक भारी रत्ने गवसणार आििे. एखाद्या मोठ्या धहनकाने, 



पंहडिांच्या सिाय्याने, दरबारी आश्रयासि जर ि े काम िािी घेिले िर मराठी 

भाषेिल ेसाहित्य जागहिक पर्लावर आपला ठसा नक्की उमर्वेल. 

डॉ. हनिीन मोरे यांची अकरा अप्रकाहिि पुस्िके प्रकािाि आणण्याचा मान 

ई साहित्यला हमळाला. माधुरी नाईक याांची दहा, िंभू गणपुले यांची नऊ, डॉ. वसंि 

बागुल यांची बारा, िुभांगी पासेबंद यांची साि, अहवनाि नगरकर यांची पाच, 

रत्नाकर मिाजन यांची सिा, ििांक परुळेकर यांची चार, अरुण कुळकणी यांची चार 

अिा अनेकांच्या पुस्िकांना वाचकांपयांि नेण्याचे भाग्य ई साहित्यला लाभले. असे 

अनेक “स्वांिाःसुखाय” हलिीणारे उत्तमोत्तम लेखक कवी या मराठीच्या 

“साहित्यरत्नांहचया खाणीं” मध्य ेआििे. अिोक कोठारे यांनी मिाभारिाच्या मूळ 

संहििेच ेमराठी भाषांिर सुरू केले आि.े सौरभ वागळे, ओंकार झाजे, पंकज घारे, 

हवनायक पोिदार, ददप्ती काबाडे, भूपेि कंुभार, सोनाली सामंि, केिकी ििा, सुरज 

गािाडे, हनहमष सोनार, सहविा नाबर, संजय बनसोडे, आिा पार्ील, नासा 

येविीकर, हनरंजन कुलकणी असे अनेक नवीन लेखक साित्यपूणट लेखन करि आििे. 

ई साहित्य कडे िौिी लेखकांची कमी कधीच नव्ििी. पण आिा िौसेच्या वरच्या 

पायरीवरचे, लेखनाकडे गंभीरपणे पिाणारे आहण आपल्या लेखनाि प्रगिी किी 

िोईल याकडे लि देणारे लेखक येि आििे. त्यांच्या साहित्याच्या प्रकािाला उजाळा 

हमळो. वाचकांना आनंद हमळो. मराठीची भरभरार् िोवो. जगािील सवोत्कृष्ट 

साहिहत्यक प्रसवणारी भाषा म्िणून मराठीची ओळख जगाला िोवो. 

आमेन 

सुनील सामंि 

ई साहित्य प्रहिष्ठान 


