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हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण
त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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▪ हवनामूल्य हविरणासाठी उपलब्ध.
▪ आपले वाचून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडट करू िकिा.
▪

िे ई पुस्िक वेबसाईर्वर ठे वण्यापुवी ककं वा वाचनाव्यहिररक्त कोणिािी वापर
करण्यापुवी ई साहित्य प्रहिष्ठानची- लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आिे.

माझ्या अहििय गोड व सुिील नािीाः
हलना,
िर्षटिा,
िहनिा,
जान्िवी,
लक्ष्मी,
हसद्धी,
िेजल
आहण एिा
ह्ांना अकृ हत्रम आनंद देणाऱ्या सािासमुद्रापहलकडील
अनुपम सुंदर जपानी पररकथांची अनमोल भेर्.
- भाऊ

येई हथओदोरा ओझाकी

िी हवसाव्या ििकाच्या

प्रारं भीच्या जपानी लघुकथा आहण पररकथांची
अनुवाददका िोिी. हिचे अनुवाद प्रामाहणकपणे
अहभजाि आहण लोकहप्रय असून हिच्या मृत्यूनंिर
बऱ्याचदा पुनमुटदद्रि झालेले आिेि. िी बॅरन ओझाकीची
कन्या िोिी जे पाहिमात्य देिाि जाऊन हििण घेणारे
पहिले जपानी गृिस्थ िोिे आहण हवल्यम मॉररसनची
कन्या बाहथया कॅ थेराईन 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 इकडू न हिकडे व हिकडू न इकडे प्रवास के ला िो हिच्या कौर्ुंहबक
किटव्यासाठी. इर्लीसारख्या हवहवध देिाि प्रवास के ला आहण बुहद्धस्र् मंददरांच्या
सवाटि वरच्या माळ्यावर झोंबणाऱ्या गार वाऱ्याि वास्िव्य के ले. ह्ा सवट काळाि
हिची पत्रे चुकीने वारं वार कािीिी संबंध नसलेल्या जपानी राजकारणी युदकओ
ओझाकी कडे पोिचवली गेली आहण हिची त्याच्याकडे. १९०४ मध्ये िेवर्ी िे भेर्ले
आहण लवकरच हववािबद्ध झाले. हिच्या कलाकृ िींमध्येाः जपानी पररकथा, प्राचीन
जपानचे योद्धे आहण इिर गोष्टी, प्राचीन जपानच्या अद्भुिरम्य प्रेमकथा आहण
बुद्धाचे स्फरर्क आहण इिर पररकथा यांचा समावेि आिे.

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 सिंस्त्र 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.”
देव आहण दानव, सि् आहण असि् ह्ांचा झगडा फार पूवीपासून चालि
आलेला आिे. आधुहनक मानवाच्या रािण्या-वागण्याि आहण बुद्धीमत्तेि खूपच प्रगिी
झालेली आिे. पण लिावधी वषाांपासून त्याच्यास्वभावािील षहिपु (काम, क्रोध,
लोभ, मोि, मद व मत्सर) जसे िोिे िसेच आिेि, ककं बहुना िे अहधकाहधक वृसद्धंगि
िोि आिेि.
परोपकार, संकर्मोचन, योग्य मागटदिटन, त्याग व दुसऱ्याच्या दुाःखाबद्दल
वार्णारी अनुकंपा आहण त्या मोबदल्याि हमळणारे औदायट, कृ िज्ञिा आहण मौल्यवान
पाररिोहषके िा हनसगाटचा हनयमच आिे.
सत्य, हिव आहण सुंदर ह्ांच्या बाजूने लढू न असत्य, अमंगल आहण हवकृ ि ह्ा
हवरूद्ध हवजय हमळहवण्यािच मानवाच्या जीवनाचे कल्याण आिे.
--पररकथा िेच सांगिाि.

प्रस्िावना
िा जपानी पररकथांचा संग्रि म्िणजे श्री.अँियू लँग ह्ांच्याकडू न माझ्या हमत्राद्वारे
के लेल्या अप्रत्यि सूचनांचे फहलि िोय. सादानामी सान् हजन ह्ांनी हलहिलेल्या आधुहनक
पाठभेदािून त्या भाषांिरीि के ल्या गेलेल्या आिेि. या कथा िब्दिाः भाषांिरीि नािीि,
आहण त्या जरी जपानी पररकथा असल्या िरी जुन्या पद्धिीची जपानी अहभव्यक्ती
यथािथ्यपणे ठे वली आिे, त्यांचे कथन हवद्याथ्याांपेिा िरूण पािात्त्य वाचकांच्या
हजज्ञासापूिीचा उद्देि राखून के लेले आिे.
जयांनी भाषांिराि मला मदि के ली त्या श्री. वाय्. यासुओका, कु . फु सा ओकामोिो,
माझे बंधू नोबुमोरी ओझाकी, डॉ.योहिहिरो िाकाकी आहण कु . कामेको यामावो यांच्याकडे
कृ िज्ञिेच्या 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 आिे. हिचे नाव चोसेइ फु रो ककं वा “दीघाटयुष्य.” “बांबूिोड्या आहण
ििांकपुत्र” िे “िाके िारी मोनोगािारी” ह्ा अहभजाि ग्रंथािून घेिलेले आिे आहण िे
खरोखर अहभजाि वाङ्मय असले िरी त्याची गणना जपानी लोकांनी आपल्या पररकथाि
अहभजाि म्िणून के लेली नािी.
हचत्रे श्री. काकू झो फु हझयामा ह्ा र्ोदकयोच्या कलाकाराने काढलेली िोिी. जे मला
आवश्यक वार्ले व जयामुळे मला संिोष हमळाला अिा स्थाहनक सूक्ष्म िपिीलाचा ककं वा
हनवेदनाचा समावेि मी ह्ा गोष्टींचे कथाकथन इं ग्रजीि करिाना के लेला आिे आहण एक
ककं वा दोन घर्नांमधून मी िे प्रसंग दुसऱ्या पाठभेदािून वेचलेले आिेि. जपानच्या सुद
ं र
दंिकथा आहण पररकथा सदासवटदा ऐकणारे उभयिाः िरूण आहण म्िािारे , इं हग्लि ककं वा
अमेररकन उत्सुक श्रोिे मला आढळू न आले आहण त्या कथन करिाना मला असेिी आढळू न
आले की अहििय मोठ्या प्रमाणावर िे त्याहवषयी अनहभज्ञ आिेि आहण ह्ा गोष्टीनेच मला
पािात्त्य मुलांसाठी हलहिण्याचे प्रोत्सािन ददले.

वाय. र्ी. ओ. (र्ोदकयो, १९०८)

अनुक्रमहणका
९ बांबूिोड्या आहण चंद्रकन्या
१० मात्सुयामाचा आरसा
११ अदाहचघाराचा रािस
१२ चिुर माकड आहण रानडु क्कर
१३ कु िल हिकारी आहण चिुर कोळी
१४ कोमेजलेल्या झाडाला फु ले आणणाऱ्या म्िािाऱ्याची गोष्ट
१५ पाकमत्स्य आहण माकड

बांबि
ू ोड्या आहण चंद्रकन्या
फार फार वषाांपूवी एक म्िािारा बांबूिोड्या रािि िोिा. िो खूप गरीब आहण
दुाःखी िोिा कारण परमेश्वराने त्यांना म्िािारपणाि आनंदी करण्यासाठी मुलबाळ
ददलेले नव्ििे. मरे पयांि त्याला कामापासून हवश्रांिी हमळे ल अिी आिा त्याला वार्ि
नव्ििी आहण िो गंभीर िांििेच्या अधीन झाला िोिा. जेथे जेथे बांबू त्यांचे लवहचक
हिरवे िुरे आकािाकडे उं चावि अिा जंगलाि व र्ेकड्यांकडे िो दररोज सकाळी जाि
असे. हनवडू न हनवडू न िो त्या जंगलािली हपसे िोडायचा आहण सारख्या लांबीचे
िुकडे करायचा ककं वा पेरे कापून िुकडे करायचा, बांबूचे िे िुकडे घरी आणायचा,
घराि लागणाऱ्या हवहवध वस्िू बनवायचा. िो आहण त्याची बायको त्या वस्िू हवकू न
चररिाथाटचे अल्पसे साधन हमळवायचे.
एके ददविी सकाळी नेिमीप्रमाणे िो कामासाठी बािेर पडला आहण त्याला बांबूंची
छान झाडी ददसली. िो िी कापण्याच्या कामाला लागला. अकस्माि त्याला बांबूच्या
उपवनाि िलकासा प्रकाि ओसंडून भरलेला ददसला. जणू कािी पौर्णटमेचा चंद्रच
त्याजागी उगवला िोिा. हवस्मयाने सभोविी बहघिल्यावर त्याला ददसले, एका
बांबूिून प्रकािाची झळाळी पाझरि आिे. आियाटने थक्क िोि त्याने त्याची कु ऱ्िाड
खाली र्ाकली आहण िो त्या प्रकािाकडे गेला. िो जसा जवळ गेला िसा त्याला
बांबूच्या हिरव्या खोडािल्या पोकळीमधून मंद प्रभा बािेर येिाना ददसली. आहण
अजूनिी आियटचदकि झालेल्या त्याला त्या झळाळीमध्ये एक मानवी आकृ िी फक्त
िीन इं च उं चीची, आहण अहििय सुंदर अिी ददसली.
“िू बांबूमध्ये माझ्या हनत्यकमाटि दृष्टीस पडली, म्िणजे िुला नक्कीच माझं अपत्य
म्िणून पाठहवलं गेलं आिे,” िो म्िािारा म्िणाला आहण त्या लिानिा देिाला िािाि
घेऊन त्याचं पालनपोषण करण्यासाठी त्याच्या पत्नीकडे घेऊन गेला.

िी इवलीिी बाहलका इिकी हनिांि सुंदर िोिी की त्या म्िािारीने हिला
कु ठल्यािी पररहस्थिीि इजा व्िायला नको म्िणून सुरहििररत्या एका र्ोपलीि
ठे वली.
आिा िे म्िािारं जोडपं खूप सुखी िोिं, कारण त्यांना स्विाःची मुले नव्ििी
ह्ाची दीघटकाळापासून त्यांना खंि िोिी, आहण अद्भूि ररिीने िे लिानसं मूल
त्यांच्या उत्तरायुष्याि आल्यामुळे वृद्धापकाळािील आनंदासि साऱ्या प्रेमाचा वषाटव
त्यांनी त्यावर के ला.

ह्ा वेळेपासून जेव्िा जेव्िा िो बांबू िोडू न खाली पाडायचा व कापायचा िेव्िा
पुन्िा पुन्िा बांबूच्या खाचेि त्या म्िािाऱ्याला सोने सापडायचे, फक्त सोनेच नािी िर
रत्न सुद्धा सापडायचे. म्िणून िळू िळू िो श्रीमंि झाला. त्याने त्याच्यासाठी एक सुंदर
घर बांधले आहण िो गरीब बांबूिोड्या ऐवजी एक श्रीमंि व्यक्ती म्िणून ओळखला
जाऊ लागला.
िीन महिने भराभर हनघून गेले आहण काय नवल म्िणावे, त्या काळाि बांबू
बालक पूणटपणे यौवनाि आले. म्िणून हिचे पालक मािाहपिा हिची वेणी फणी करून
हिला सुंदर दकमोनो (परं परागि जपानी कपडे) वेष घालीि. हिचं लावण्य इिकं
आियटकारक िोिं की त्यांनी हिला एखाद्या राजकु मारीसारखं पडद्यामागे झाकू न
ठे वलं. आहण िे स्विाः जागरूक राहून हिला बघायची कु णालािी अनुमिी देि नसि.
असा आभास व्िायचा की हिला जणू प्रकािापासून बनहवले आिे, कारण हिच्या मंद
प्रकािाने सारं घर उजळू न हनघायचे, म्िणून गडद अंधाराच्या रात्रीिी िा ददवस आिे
असेच वार्ायचे. जया जया वेळी त्या म्िािाऱ्याला उदासवाणे वार्ायचे त्या त्या वेळी
िो फक्त त्या वाढहवलेल्या मुलीकडे हनरखून बघायचा आहण त्याची हवषण्णिा
नािीिी व्िायची, आहण िो यौवनाि जसा आनंदी असायचा िसा उल्िहसि व्िायचा.
िेवर्ी त्यांच्या नहवन गवसलेल्या बालकाच्या नामकरण हवधीचा ददवस आला.
म्िणून त्या म्िािाऱ्या जोडप्याने सुहवख्याि नामकरण हवधी करणाऱ्याला बोलहवले
आहण त्याने हिचे नाव राजकु मारी चंद्रप्रभा ठे वले, कारण हिच्या िरीरािून अिी मंद
प्रभा हझरपायची की िी चंद्रदेवाचीच कन्या असावी असे वार्ायचे.
गाणे, नृत्य आहण संगीिाच्या जल्लोषाि िीन ददवस उत्सव साजरा करण्याि
आला. म्िािाऱ्या जोडप्याचे सवट हमत्र-मैहत्रणी व नािेवाईक िजर िोिे. आहण
राजकु मारी चंद्रप्रभेचा नामकरण हवधी सवाांनी खूप आनंदाि साजरा के ला. प्रत्येक
जण, जयाने जयाने हिला पाहिले िो असा अहभप्राय द्यायचा की ह्ा देिाि
आजूबाजूला दूरपयांि आहण सवटत्र कोठलेिी सौंदयट हिच्या पुढे दफके पडले असिे.
राजकु मारीच्या लावण्याची दकिी सवटत्र आहण दूरवर पसरली आहण अनेक
हववािेच्छु कांनी हिचा िाि हमळहवण्याची ककं वा हिच्या दिटनाची सुद्धा अहभलाषा
के ली.

जवळपासच्या हववािेच्छु कांनी िर स्विाःहून त्या घराभोविी िंबू र्ाकले आहण
राजकु मारीला ह्ा खोलीिून त्या खोलीि पडवीिून जािाना त्यांना हनदान हिचे दिटन
िरी व्िावे म्िणून त्यांनी आिून लपून बघण्यासाठी पडद्यांना छोर्ी हछद्रे पाडू न ठे वली
िोिी. हनद्रेचा देखील त्याग करून रात्रंददवस जागून हिला पािण्याची िे संधी िोधि,
पण सवट व्यथट. नंिर िे घराजवळ गेले आहण त्यांनी त्या म्िािाऱ्यािी आहण
म्िािारीिी ककं वा कािी नोकरांिी बोलण्याचा प्रयत्न के ला पण त्यांना परवानगी
हमळाली नािी.
िथाहप एवढी हनरािा पदरी पडण्याच्या उपरांि रात्रीमागून रात्र व
ददवसामागून ददवस हनरथटक मोहजि िे िेथेच थांबले. राजकु मारीला बघण्याची
त्यांची लालसा मोठी प्रबळ िोिी.
िथाहप त्यांचा दीघट िोध दकिी आिािीन आिे ह्ाची बऱ्याच जणांना जाणीव
िोऊन, हनराि िोऊन िे हखन्न झाले आहण िेवर्ी घरी परिले. सवाांना वगळल्यास
फक्त पाच सरदार असे िोिे की सवट अडथळ्यांना न जुमानिा त्यांचा उत्साि आहण
हनधाटर िीण िोण्याऐवजी वृसद्धंगि िोि िोिा. िी पाच माणसे खाण्या-हपण्याहिवाय
रािि िोिी आहण जे कािी त्यांच्यासाठी आणले जाई िे, िे अधािीपणे हिसकावून
घेि जेणेकरून त्यांना त्या घराबािेर नेिमी उभे राििा यावे. िे सवट प्रकारच्या
वािावरणाि, उन्िाि आहण पावसाि हिष्ठि रािि.
कािी वेळा िे राजकु मारीला पत्रे हलिीि पण उत्तराची कृ पादृष्टी त्यांच्यावर
कधीिी झाली नािी. मग उत्तरे हमळवण्याि जेव्िा त्यांची पत्रे अयिस्वी झाली िेव्िा
िे ििाि प्रेमाने त्यांना हनद्रा, अन्न, हवश्राम एवढेच नव्िे िर त्यांच्या घरापासूनिी
त्यांना कसे वंहचि के ले िोिे िे हिला िे कहविा हलहून सांगि. िरीिी राजकु मारी
चंद्रप्रभाकडू न काव्य हमळाल्याचे संकेि त्यांना हमळि नसि.
अिा ििाि अवस्थेि हिवाळा हनघून गेला. बफट आहण कडाक्याची थंडी ह्ांनी
त्यांची जागा िळू िळू वसंि ऋिूच्या सौम्य उबेला ददली. मग उन्िाळा आला आहण
सूयट िापून पांढरा ददसू लागला. वरच्या आकािाला आहण खाली धररत्रीला िोरपळू
लागला िोिा आहण अजूनिी िे पाच सरदार नजर ठे वून वार् बघि िोिे. ह्ा दीघट

महिन्यांच्या िेवर्ी त्यांनी त्या म्िािाऱ्या बांबूिोड्याला बोलाहवले आहण त्यांच्यावर
दया दाखवून राजकु मारीचे दिटन घडहवण्यासाठी त्याची हवनवणी के ली. पण त्याने
उत्तर ददले की िो हिचा खरा हपिा नसल्याने त्याची आज्ञा पाळण्यासाठी िो हिला
आग्रि करू िकि नािी.
असे कठोर उत्तर हमळाल्यावर िे पाचिी सरदार आपापल्या घरी हनघून गेले
आहण त्या गर्वटष्ठ राजकु मारीच्या अंिाःकरणाला स्पिट करण्याच्या, हनदान हिचे दिटन
कसे िोईल ह्ा सचंिनाि गढू न गेले. त्यांनी िािाि जपमाळा घेिल्या आहण त्यांच्या
कु लदेविांच्या िीथटस्थळी जाऊन त्यांनी गुडघे र्ेकून आहण मौल्यवान धूप जाळू न
त्यांच्या अंिाःकरणािील इच्छा पूणट व्िावी म्िणून बुद्धदेवाची प्राथटना के ली. बरे च
ददवस हनघून गेले पण िरीिी त्यांनी त्यांच्या घरी हवश्रांिी घेिली नािी.
म्िणून िे पुन्िा बांबूिोड्याच्या घरी गेले. ह्ा वेळेला िो म्िािारा त्यांना
भेर्ायला बािेर आला, आहण त्यांनी त्याला हवचारले की कािीिी झाले िरीिी कु णािी
माणसाला भेर्ायचं नािी असा हिचा हनिय आिे का, आहण त्यांनी त्याला
कळकळीची हवनंिी के ली की त्यांच्याविीने त्याने हिच्यािी बोलून त्यांच्या प्रेमाची
मििी सांगावी. आहण उन्िािान्िाि व थंडीवाऱ्याि, न झोपिा हनवाऱ्याहवना िे हिची
सवट ऋिूंमध्ये अन्नपाण्याहिवाय, हवना हवश्राम हिला सजंकण्याची उत्कर् इच्छा धरून
हिची प्रहििा करीि िोिे. हिच्यासमोर आपली बाजू मांडण्याची संधी हमळावी
म्िणून त्यांनी हवनंिी के ली.
त्या म्िािाऱ्याने सावधानिापूवटक कान देऊन त्यांच्या प्रेमाची किाणी ऐकली,
कारण त्याच्या अंिरात्म्यापासून त्याला त्या एकहनष्ठ हववािेच्छु कांबद्दल वाईर् वार्ले
आहण पालनपोषण के लेल्या सुंदर कन्येचे लग्न त्यापैकी एकािी लावून द्यावे असे
त्याला वार्ले. म्िणून िो राजकु मारी चंद्रप्रभेकडे गेला आहण भहक्तभावाने म्िणाला,
“िू स्वगाटिून आलेली आिेस िे नेिमीच जरी मला वार्ि असले िरीपण माझ्या
स्विाःच्या बाळाप्रमाणे िुझं पालनपोषण करिाना मी खूप कष्ट घेिले आिेि. आहण िू
माझ्या सुरहिििेच्या आश्रयाखाली अत्यंि सुखी राहिली. िरीिी िू माझ्या
इच्छेप्रमाणे करायला नकार देिील?”

राजकु मारी चंद्रप्रभाने उत्तर ददले की त्याच्यासाठी करू िकणार नािी अिी
कोणिीिी गोष्ट नािी, कारण हिने हिच्या हपत्याप्रमाणे त्याचा आदर के ला व
त्याच्यावर प्रेम के ले िोिे. आहण हिला स्विाःलाच आठवि नव्ििे की पृथ्वीवर
येण्यापूवीचा काळ कसा िोिा.
त्या म्िािाऱ्याने मोठ्या आनंदाने हिचे किटव्यदििापूणट िब्द ऐकले. नंिर हिला
सांहगिले की िो मरण्यापूवी हिला सुरहिि आहण सुखी वैवाहिक जीवन जगिाना
पािण्यास दकिी उत्सुक िोिा.
“मी म्िािारा आिे, सत्तरी ओलांडली आिे, आहण माझा िेवर् कोणत्यािी िणी
िोऊ िकिो. ह्ा पाच हववािेच्छु ंना िू बघावे आहण त्यापैकी एकाची हनवड िू करावी
िे आवश्यक आहण यथाथट आिे.”
“अिो, पण का,” व्यहथि िोि राजकु मारी म्िणाली, “मला िे करायलाच िवं
का? मला आिा हववाि करायची इच्छा नािी.”
“िू मला गवसली आिेस,” म्िािाऱ्याने उत्तर ददले, “ खूप वषाांपूवी िुभ्र
प्रकािाि, िीन इं चाची अगदी लिानिी िोिीस िू. बांबूिून पाझरणाऱ्या
प्रकािझोिाि िू स्विाःला लपवून मला आकृ ष्ट के ले िोिे. म्िणून मी नेिमी हवचार
करायचो की मत्यट स्त्रीपेिा िू अहधक कािीिरी आिेस. जोपयांि मी हजवंि आिे
िोपयांि िुला जसं आवडेल िसं िू वागू िकिेस, पण कािी ददवसांनंिर मी मेलो िर
िुझी काळजी कोण घेणार? ह्ा कारणास्िव मी िुला हवनंिी करिो की ह्ा पाचिी
िूर माणसांना िू भेर् आहण एकािी हववाि करायचे मनावर घे!”
राजकु मारीने उत्तर ददले की हिला खात्री िोिी की पसरलेल्या वािेइिकी कािी
कदाहचि िी ददसायला सुंदर नसेल आहण त्यांची ओळख नसिानािी त्यांच्यापैकी
एकािी हववाि करायची जरी संमिी ददली िरी कदाहचि नंिर त्याच्या मनाि बदल
िोऊ िकिो. म्िणून हिला त्यांच्याबाबिीि खात्री वार्ि नव्ििी, जरी हिच्या हपत्याने

सांहगिले की िे सरदार अनुरूप आिेि िरी त्यांना भेर्णं हिला ििाणपणाचं वार्िं
नव्ििं.
“िू जे सवट कािी बोललीस िे अगदी योग्य आिे,” म्िािारा म्िणाला, “मग
कोणत्या प्रकारच्या माणसाला िू पिायची संमिी देिील? आनंदाने महिने हन महिने
िुझी वार् पािणाऱ्या ह्ा पाचिी माणसांना कािी मी बोलाहवले नािी. िे िुला
सजंकण्यासाठी घराच्या बािेर थंडीवाऱ्याि, उन्िापावसाि अनेकदा अन्नाहिवाय
उपािी रािि िुझी वार् पिाि िोिे. आणखी िू काय अपेिा करू िकिेस?”
नंिर राजकु मारी चंद्रप्रभाने म्िर्ले की त्यांना दिटन देण्यापूवी त्यांना प्रेमाची
परीिा द्यावी लागेल, त्या पाचिी योद्ध्यांनी जयाकािी गोष्टी मला िव्याि त्या गोष्टी
दूरवरच्या देिािून आणून देऊन माझ्यावरील प्रेमाचा पुरावा द्यावा.
त्याच ददविी सायंकाळी िे हववािेच्छु क िेथे आले आहण आळीपाळीने बासरी
वाजवू लागले आहण आपल्या गाढ आहण अहवश्रांि प्रेमाची मििी स्वरहचि गीिांमधून
सांगू लागले. बांबूिोड्या, त्याने जिन के लेल्या मुलीला सजंकण्याची इच्छा
करणाऱ्यांच्या सोहिकपणे दाखहवलेल्या सिनिीलिेला सिानुभूिी दाखहवण्यासाठी
बािेर गेला. नंिर त्याने हिचा हनरोप त्यांना ददला की, जो कोणी हिला िवी असलेली
वस्िू आणून देण्याि यिस्वी िोईल त्याच्यािी िी हववाि करण्यास संमिी देईल. िीच
त्यांची परीिा िोिी.
सवट पाचांनी कसोर्ी स्वीकारली आहण उत्कृ ष्ट योजना आखण्याचा हवचार
के ला, कारण त्यामुळे त्यांच्या आपापसािील मत्सराला आळा बसू िकणार िोिा.
राजकु मारी चंद्रप्रभेने मग पहिल्या सरदाराला हनरोप पाठहवला की हिची
त्याला अिी हवनंिी िोिी की त्याने हिच्यासाठी हिलापात्र आणावे जे भारिाि
बुद्धाच्या मालकीचे िोिे.
दुसऱ्या सरदाराला सांहगिले गेले की पूवेच्या सागरावर वसलेल्या िोराई
पवटिावर जाऊन त्याच्या हिखरावर वाढलेल्या अद्भूि वृिाची फांदी आणावी. त्या

वृिाची मुळे चांदीची असून खोड सोन्याचे आहण फांद्यांना श्वेिवणी हिरे लगडलेले
आिेि.
हिसऱ्या सरदाराला सांहगिले गेले की चीनमध्ये जाऊन अहग्नमूषकाला
िोधायचे आहण हिच्यासाठी त्याची कािडी आणायची.
चवथ्या सरदाराला सांहगिले गेले की त्याने जाऊन एका मोठ्या नागाचा िोध
घ्यायचा जयाच्या डोक्यावर एक मणी असून त्या मण्यािून पाच रं गांची दकरणे बािेर
पडिाि, िो मणी हिला आणून द्यावा.
पाचव्या सरदाराला सांहगिले गेले की असा एक पाकोळी पिी आिे की जयाच्या
पोर्ाि सिंपला आिे आहण िो सिंपला हिच्यासाठी आणून द्यायचा.
म्िािाऱ्याला िी सारी कामे खूप कठीण वार्ली आहण िा हनरोप त्यांच्याकडे
नेऊन देण्याि िो का-कू करू लागला, पण राजकु मारीने इिर कु ठलीिी अर् घािली
नव्ििी. म्िणून जेव्िा हिचा आदेि िब्दिाः त्या पाचिी जणांना ददला गेला िेव्िा िे
हिच्या अिक्यप्राय मागण्या ऐकू न ििाि झाले आहण त्यांना त्याबद्दल घृणा वार्ली.
आहण िे हनराि िोऊन त्यांच्या घरी परि गेले.
पण कािी वेळानंिर जेव्िा िे राजकु मारीबद्दल हवचार करू लागले िेव्िा
हिच्यासाठी त्यांच्या हृदयाि पुन्िा प्रेमाची जयोि पेर्ली. आहण हिच्या
इच्छापूिीसाठी प्रयत्न करण्याचा हनिय करायचे त्यांनी ठरहवले.
पहिल्या सरदाराने राजकु मारीला हनरोप पाठहवला की िो त्याचददविी
बुद्धाच्या हिलापात्राच्या िोधाि हनघि आिे आहण त्याने अिी आिा के ली की
लवकरच िो िे हिच्यासाठी आणेल. पण भारिभर प्रवास करण्याचे िेवढे धाररष्ट्य
त्याि नव्ििे. कारण त्याकाळी प्रवास करणं खूप कठीण आहण धोक्याचे िोिे म्िणून
िो क्योिोच्या मंददरांपैकी एका मंददराि गेला आहण त्याने धमटगुरूला हवपुल धनरािी
देऊन त्याच्याकडू न हिलापात्र हवकि घेिले. नंिर त्याने िे सुवणटवस्त्राि गुंडाळले
आहण िीन वषे थांबून िो परिला आहण त्याने िे म्िािाऱ्याला नेऊन ददले.

राजकु मारी चंद्रप्रभेला िो सरदार इिक्याि परिलेला पाहून आियट वार्ले.
हिने सुवणटवस्त्राि गुंडाळलेले िे पात्र बािेर काढले, ह्ा अपेिेने की हिला वार्ले की
त्याच्या प्रकािाने खोली भरून जाईल, पण िे प्रकािले नािी. हिला कळले की िे खरे
नसून नकली वस्िू िोिी, बुद्धाचे पात्र नव्ििे. हिने िे िात्काळ परि के ले आहण त्याला
भेर्ायचे नाकारले. त्या सरदाराने िे पात्र फे कू न ददले आहण हनराि िोऊन िो घरी
परिला. आिा राजकु मारीला प्राप्त करण्याच्या सगळ्या आिा त्याने सोडू न ददल्या.
दुसऱ्या सरदाराने त्याच्या आईवहडलांना सांहगिले की आरोग्यासाठी िवाबदल
म्िणून िो त्यांना सोडू न जाि आिे. कारण राजकु मारी चंद्रप्रभेवरील प्रेम व्यक्त
करण्याि त्याला लाज वार्ि िोिी. नंिर त्याने त्याचे घर सोडले, त्याचवेळी त्याने
राजकु मारीला हनरोप पाठहवला की हिला िवी असलेली सोन्याचांदीची फांदी
हमळहवण्यासाठी िो पवटि िोराईकडे जाि आिे. त्याने त्याच्या नोकरांना फक्त अध्याट
वार्ेपयांि सोबिीला येऊ ददले आहण नंिर त्यांना परि पाठहवले. िो समुद्रदकनाऱ्यावर
पोिोचला व एका छोट्या जिाजाि बसला आहण िीन ददवस जलप्रवास के ल्यानंिर
िो जहमनीवर उिरला आहण त्याने बऱ्याच हिल्पकारांना कामाला नेमले आहण
त्यांच्याकडू न अिा युक्तीने एक घर बांधून घेिले की जयाचा मागट कोणालािी िोधून
सापडणार नािी. नंिर त्याने स्विाःला सिा कु िल जवाहिऱ्यांसोबि कोंडू न घेिले
आहण राजकु मारीला खूष करण्यासाठी िोराई पवटिावर उगवलेल्या सोन्या-चांदीच्या
झाडाची अद्भूि फांदी बनहवण्याचा प्रयत्न के ला. जया कु णाला त्याने हवचारले त्या
प्रत्येकाने ठामपणे असे सांहगिले की पवटि िोराई िा दंिकथेिील पवटि असून िो
वास्िवाि नािी.
जेव्िा फांदी बनवून झाली, िेव्िा त्याने घराकडच्या प्रवासाला सुरुवाि के ली
आहण चेिऱ्यावर असा भाव आणला की जणूकािी िो प्रवासाि खूप दमलेला आिे.
त्याने लाखेचे रोगण लावलेल्या पेर्ीि रत्नांची फांदी ठे वून राजकु मारीला सादर
करण्याची बांबूिोड्याला हवनंिी के ली.
प्रवासाने महलन झालेले त्या सरदाराचे रूप पाहून िो म्िािारािी पुरिा
फसला, आहण त्याने हवचार के ला की िो नुकिाच िी फांदी घेऊन त्याच्या दीघट
प्रवासाहून परिला िोिा. म्िणून त्याने राजकु मारीचे मन वळवून त्याला भेर्ण्याची

अनुमिी हमळहवण्याचा प्रयत्न के ला. पण िी स्िब्ध राहिली आहण खूप दुाःखी ददसली.
त्या म्िािाऱ्याने िी फांदी काढायला सुरुवाि के ली आहण संपूणट देिाि िे अद्भूि व
मौल्यवान रत्न कोठे सापडणार नािी म्िणून कौिुक के ले. नंिर िो सरदाराहवषयी
बोलू लागला की िो दकिी सुंदर आिे आहण िोराई पवटिासारख्या अहि दूर रठकाणी
प्रवास करण्याची जबाबदारी त्याने घेिली म्िणून िो दकिी िूर आिे अिी त्याची
स्िुिी के ली.
राजकु मारी चंद्रप्रभेने िी फांदी िािाि घेिली आहण काळजीपूवटक हिच्याकडे
बहघिले. नंिर हिने हिच्या सांभाळ करणाऱ्या हपत्याला सांहगिले की िोराई
पवटिावर उगवलेल्या सोन्याचांदीच्या झाडाची फांदी इिक्या जलद आहण सिजगत्या
प्राप्त करणे िे माणसाला अिक्यप्राय आिे, आहण मोठ्या दुाःखाने हिला सांगावेसे
वार्ले की िी फांदी कृ हत्रम आिे असा हिचा हवश्वास िोिा.
म्िािारा मग अपेिा करणाऱ्या सरदाराकडे गेला, जो आिा घरापयांि
पोिोचला िोिा, आहण िी फांदी त्याला कोठे हमळाली ह्ाबद्दल म्िािाऱ्याने त्या
सरदाराला हवचारले. मग त्या माणसाने कािीिी लाज न धरिा एक दीघट गोष्ट
बनहवली.
“दोन वषाांपूवी मी एक छोर्े जिाज घेिले आहण िोराई पवटिाच्या िोधाथट
हनघालो. वायुपेिािी अहधक गिीने कािी काळ गेल्यावर मी दूरस्थ पूवेकडील
सागरावर पोिोचलो. नंिर खूप मोठे वादळ आले आहण मी बरे च ददवस ददिािीन
भर्कि िोिो आहण िेवर्ी आम्िी वाऱ्याबरोबर अज्ञाि बेर्ावर वािि गेलो. िेथे
रािसांची वस्िी आढळू न आली, जयांनी मारून खाऊन र्ाकण्याची भीिी दाखहवली.
िथाहप मी त्या भयंकर प्राण्यांिी मैत्री के ली आहण त्यांनी नौका दुरूस्ि करण्याि
नावाड्यांना मदि के ली आहण मी पुन्िा जलप्रवासास सुरूवाि के ली. आमचा
अन्नपुरवठा संपला आहण आम्िी नावेिच आजारी पडलो. िेवर्ी पहिल्या
ददवसापासून पाचिेव्या ददविी मी दूर हिहिजावर पवटिहिखरासारखे पाहिले.
जवळ पोिोचल्यावर िे बेर् आिे असे ददसून आले आहण त्याच्या मध्यभागी एक पवटि
उभा ददसला. दोनिीन ददवसांच्या भ्रमंिीनंिर मला ददसले की समुद्रदकनाऱ्याकडू न

माझ्याकडे एक चमकणारा प्राणी येि िोिा आहण त्याच्या िािाि सोनेरी पात्र िोिे.
मी त्याच्या जवळ गेलो आहण त्याला हवचारले की पवटि िोराईचे बेर् िर नािी ना
सुदव
ै ाने सापडले? आहण िो उत्तरला,
“िोय, िा पवटि िोराईच आिे!”
“मोठ्या प्रयासाने मी िे हिखर चढलो, जहमनीि चांदीची मुळे असलेला िो
सोनेरी वृि िेथे उभा िोिा. त्या हवहचत्र प्रदेिाि चमत्कार खूप िोिे आहण जर मी
त्याबद्दल िुम्िाला सांगायला लागलो िर मी कधीच थांबू िकणार नािी. फांदी
िोडल्यानंिर माझी िेथे खूप काळ रिायची इच्छा असूनिी मी िेथे थांबलो नािी. मी
घाईने परिलो. पराकाष्ठेच्या वेगाने मी आलो िरी मला परिायला चारिे ददवस
लागले. आहण िुम्िी पाििच आिाि की समुद्राच्या त्या जलप्रवासाि माझे कपडे
अजूनिी िसेच ओले आिेि. कपडे बदलेपयांििी मला रािवले गेले नािी, इिका मी
राजकु मारीला िी फांदी आणून देण्याि उत्सुक िोिो.”
त्याच िणाला िे जवाहिरे , जयांना िी फांदी बनहवण्यासाठी कामाला ठे वले गेले
िोिे पण अजूनिी सरदाराकडू न त्यांना त्यांच्या कामाच्या मजुरीचे पैसे ददले गेले
नव्ििे, िे त्या घरी आले आहण त्यांनी राजकु मारीला हलहिलेल्या हवनंिीअजाटि
हलहिले िोिे की त्यांच्या मजुरीचे पैसे हमळावेि. िे म्िणाले की आत्ता जी चांदीच्या
डिाळ्या व रत्नांच्या फळांनी लगडलेली सोन्याची फांदी हिला सादर के ली गेली, िी
बनहवण्यासाठी त्यांनी एक िजार ददवस पररश्रम के ले. पण अजूनिी त्यांना त्यांच्या
मजुरीचे पैसे हमळाले नव्ििे. अिा ररिीने ह्ा सरदाराची लबाडी उघडकीस आली
आहण राजकु मारीला त्या आग्रिी हववािाथीकडू न सुर्का झाल्याने आनंद िोऊन हिने
मोठ्या संिोषाने िी फांदी परि के ली. हिने त्या कामगारांना आि बोलाहवले आहण
त्यांना उदारिस्िे त्यांच्या मजुरीचे पैसे ददले आहण िे आनंदाने हनघून गेले. पण
घराकडे जािाना त्यांची त्या हनराि सरदारािी गाठ पडली िेव्िा त्याचे गुहपि
फोडल्याबद्दल त्याने त्यांना बेदम मारले आहण िे कसेबसे आपला जीव वाचवून
पळाले. सरदार नंिर घरी परिला, त्याच्या अंिाःकरणाि त्वेष िोिा. राजकु मारीला

सजंकण्याि यि न आल्यामुळे िो ििाि िोऊन समाजाला सोडू न एकांिवासाि जीवन
घालहवण्यासाठी पवटिांमध्ये हनघून गेला.
आिा हिसऱ्या सरदाराचा चीनमध्ये एक हमत्र िोिा. म्िणून त्याने त्याला
हलहिले की अहग्नमूषकाची कािडी हमळव. त्या प्राण्याच्या िरीराच्या कु ठल्यािी
भागाला अहग्न इजा करू िकि नव्ििा, असा त्याचा गुणधमट िोिा. िी इहच्छलेली
गोष्ट प्राप्त करण्यासाठी िो दकिीिी ककं मि मोजू िकि िोिा. जया जिाजावरून त्याचा
हमत्र जलपयटर्न करीि िोिा िो त्या बंदरावर आला. त्याच्याकडू न जिी बािमी
हमळाली िसा त्याने साि ददवस घोड्यावरून प्रवास के ला. त्याने त्याच्या हमत्राला
मोठी रक्कम ददली आहण अहग्नमूषकाची कािडी हमळवली. जेव्िा िो घरी पोिोचला
िेव्िा त्याने िी काळजीपूवटक एका पेर्ीि ठे वली आहण राजकु मारीकडे िी पाठवून
हिच्या उत्तराची वार् पािि बािेर उभा राहिला.
बांबूिोड्याने त्या सरदाराकडू न िी पेर्ी घेिली आहण नेिमीप्रमाणे
राजकु मारीकडे नेऊन सरदाराला भेर्ण्यासाठी हिचे मन िात्काळ वळहवण्याचा प्रयत्न
के ला. पण राजकु मारी चंद्रप्रभेने असे म्िणि नकार ददला की आधी िी कािडी अग्नीवर
ठे वील. जर िी खरी वस्िू असेल िर िी जळणार नािी. म्िणून हिने रे िमी वेष्टन
काढले आहण पेर्ी उघडू न िी कािडी आगीि र्ाकली. िड् िड् करीि िी कािडी
िाबडिोब जळाली आहण राजकु मारीला कळले की ह्ा सरदाराने सुद्धा हिचा िब्द
पूणट के ला नािी. म्िणून हिसरा सरदार सुद्धा अपयिी ठरला.
आिा चौथा सरदार उवटररि सरदारांपेिा फार धाडसी नव्ििा. पाच रं गांची
चमकणारी रत्ने जयाच्या हिरावर आिेि अिा पंखपिी नागाच्या िोधाि बािेर
पडण्याऐवजी त्याने आपल्या सवट सेवकांना एकत्र बोलाहवले आहण त्यांना जपान
आहण चीनच्या दूर दूर हनजटन प्रदेिाि जाऊन त्याला िोधण्याचा हुकू म सोडला आहण
िो सापडेपयांि कु णीिी परि येऊ नये अिी सक्त िाकीद ददली.
त्याचे असंख्य नोकर आहण चाकर हनरहनराळ्या ददिेला हनघाले. पण मनाि
कोणिािी उद्देि न बाळगिा, िथाहप त्यांनी त्याची आज्ञा पाळली िोिी व त्याची

मागणी अिक्य आिे असे गृिीि धरले िोिे. त्यांनी फक्त रम्य अिा प्रदेिाि हवश्रांिी
घेिली आहण त्यांच्या मालकाच्या गैरवाजवीपणाबद्दल कु रकु र के ली.
दरम्यानच्या काळाि त्याने हवचार के ला की त्याचे नोकर महणरत्न आणण्याि
नक्कीच अयिस्वी िोणार नािीि. त्याने त्याचे घर दुरूस्ि करून सुसज्ज के ले,
राजकु मारीच्या स्वागि समारं भाची ियारी के ली. कारण त्याला वार्ले की
राजकु मारीला आपण नक्कीच सजंकू.
एक वषट संपले, िो वार् पाहून पाहून थकू न गेला आहण िरीिी त्याची माणसे
नागमणी घेऊन परिली नािीि. िो सरदार अहििय उहद्वग्न झाला. िो फार काळ
त्यांची वार् पाहू िकला नािी. म्िणून त्याने फक्त दोन माणसे घेिली आहण एक जिाज
भाड्याने घेऊन कप्तानाला त्या नागाच्या िोधाथट हनघायचा आदेि ददला. कप्तान
आहण त्या खलािांना िा िोध मूखटपणाचा वार्ला आहण त्यांनी िे काम करण्यास
नकार ददला. पण सरदाराने त्यांना सक्ती के ली आहण िे समुद्राि हिरले.
थोड्या ददवसांनी िे एका झंझावािी वादळाि सापडले. िे वादळ खूप काळ
रर्कले. जेव्िा त्या वादळाचा प्रकोप कमी झाला िेव्िा त्या सरदाराने त्या नागाची
हिकार करण्याचे सोडू न द्यायचे ठरहवले. िेवर्ी िे समुद्रदकनाऱ्यावर वािि आले.
कारण त्या काळाि नौकानयन एवढे हवकहसि नव्ििे. प्रवास आहण सचंिेने िो एकदम
थकू न गेला. त्या सरदाराने हवश्रांिी घ्यायचे सोडू न ददले. त्याला खूप थंडी भरून
आली आहण सुजलेल्या चेिऱ्याने िो अंथरूणावर पडला.
त्या रठकाणच्या राजयपालाने त्याची दुदि
ट ा ऐकू न दूिांबरोबर त्याला हनमंत्रण
पत्रक पाठवून घरी बोलाहवले. त्याने जेव्िा त्याच्यावरील संकर्ांचा हवचार के ला
िेव्िा त्याचे राजकु मारीवरील प्रेमाचे रूपांिर रोषाि झाले. त्याच्या जया िालअपेष्टा
त्याला सिन कराव्या लागल्या त्याबद्दल त्याने राजकु मारीला दोषी ठरहवले. त्याने
असा हवचार के ला की बहुधा पूणटपणे त्याला मारण्याची हिची इच्छा असावी.
जेणेकरून त्याच्यापासून हिची सुर्का व्िावी, आहण हिची इच्छा पूणट करण्यासाठी
त्याला अिा अिक्य दीघट िोधाला पाठहवले.

ह्ा मुद्द्यावर जी माणसे त्याने रत्नाचा िोध घेण्यास पाठहवली िोिी, िी
माणसे त्याला भेर्ावयास आली आहण त्यांची वार् पािावी लागल्यामुळे राग
करण्याऐवजी त्याने त्यांची स्िुिी के ली िेव्िा त्यांना आियट वार्ले. त्यांच्या मालकाने
त्यांना सांहगिले की त्या धाडसाचा त्याला उबग आला आहण म्िणाला की त्याने असे
ठरहवले की भहवष्याि कधीिी िो त्या राजकु मारीच्या घराजवळ पुन्िा जाणार नािी.
सवाांसारखेच उरलेला पाचवा सरदारिी िोधाि अयिस्वी झाला. त्याला
पाकोळी पक्ष्याचा िंख सापडला नािी. ह्ा काळाि राजकु मारी चंद्रप्रभेच्या
लावण्याची प्रहसद्धी सम्रार्ाच्या कानावर गेली आहण त्याने दरबारािील एका स्त्रीला
हिच्याकडे पाठवून िी राजकन्या वृत्ताप्रमाणे खरोखरच इिकी सुंदर आिे का िे
पडिाळण्यास सांहगिले. ििी िी असल्यास हिची प्रहििा करणाऱ्या स्त्रीकडे
येण्यासाठी हिला हुकू म सोडला.
जेव्िा राजदरबारािील स्त्री िेथे पोिोचली िेव्िा हिच्या हपत्याने हवनवणी
करूनिी िी न ऐकिा राजकु मारी चंद्रप्रभेने हिला भेर्ण्यास नकार ददला. िा
सम्रार्ाचा हुकू म आिे असे म्िणि सम्रार्ाच्या दूिाने आग्रि के ला. राजकु मारी चंद्रप्रभेने
सांहगिले की सम्रार्ाच्या हुकू माची आज्ञा पाळू न राजवाड्याि जाण्याची जर हिला
सक्ती के ली गेली िर िी पृथ्वीवरून गुप्त िोईल.
जेव्िा सम्रार्ाला त्याच्या हुकू माची आज्ञा न मानण्याच्या हिच्या िट्टाबद्दल,
आहण जर आज्ञापालनाचे हिच्यावर दडपण आणले गेले िर िी पूणटिया अदृश्य िोईल
असे सांहगिले गेले, िेव्िा त्याने स्विाः जाऊन हिला भेर्ण्याचे ठरहवले. म्िणून त्याने
त्या बांबूिोड्याच्या घराजवळ हिकार खेळायचे हनहमत्त करून राजकु मारीला प्रत्यि
भेर्ण्याची योजना आखली. म्िािाऱ्याला त्याने आपला िेिू कळहवला आहण त्याच्या
योजनेला संमिी हमळवली. दुसऱ्या ददविी आधीच बािेरच्या स्वारीसाठी ियारी
करून सम्रार् त्याच्या लवाजम्यासि हनघाला. त्याला बांबूिोड्याचे घर सापडले आहण
िो घोड्यावरून खाली उिरला. नंिर िो सरळ घराि घुसला आहण जेथे राजकु मारी
हिच्या कु माररका दासीबरोबर बसली िोिी िेथे गेला.

असं लावण्य त्याने आजपयांि कु ठे िी पाहिलं नव्ििं, िो फक्त हिच्याकडे बघि
राहिला. िी सौम्य िेजाि िळपि िोिी, असं सौंदयट त्याने कु ठल्यािी मानवी प्राण्याि
बहघिलं नव्ििं. जेव्िा चंद्रप्रभेला कळले की हिच्याकडे एक परकी व्यक्ती बघि आिे
िेव्िा हिने त्या खोलीिून पलायन करण्याचा प्रयत्न के ला. पण सम्रार्ाने हिला पकडले
आहण िो काय म्िणिो िे ऐकू न घेण्याची त्याने हिला हवनंिी के ली. पण बाह्ांमध्ये
िोंड लपवणं िेच हिचं उत्तर िोिं.
सम्रार् हिच्या अहििय गाढ प्रेमाि पडला आहण त्याने हिला दरबाराि येण्याची
हवनंिी के ली. िेथे त्याने हिला सन्मानाची जागा, हिची जी इच्छा असेल िे देऊ के ले
आहण म्िर्ले की हिचे लावण्य आहण सौंदयट दरबाराची िोभा वाढवील,
बांबूिोड्याच्या झोपडीि नव्िे. आहण हिला िाबडिोब आणण्यासाठी बादिािी
पालखी पाठवली.
पण राजकु मारीने त्याला थांबहवले. िी म्िणाली की जर राजवाड्याि
जाण्याहवषयी हिला जबरदस्िी के ली िर हिचे रूपांिर छायेि िोईल. आहण असे
म्िणि नािी िोच हिचं रूप हिने कलेकलेने कमी करायला सुरूवाि के ली. जेव्िा त्याने
पाहिले िेव्िा हिची आकृ िी त्याच्या दृष्टी पुढून नािीिी झाली.
सम्रार्ाने आश्वासन ददले की िी हिच्या पूवीच्या रूपाि आली िर िो हिला
मुक्त करे ल. आहण हिने िसे के ले. आिा त्याची परिायची वेळ झाली िोिी. कारण
त्याचा लवाजमा, त्यांचा मिाराज खूप वेळेपासून न आल्याने काय झाले असेल याचे
आियट करीि त्यांना चुकल्या चुकल्या सारखे वार्ि िोिे. म्िणून त्याने हिचा हनरोप
घेिला. आहण जड अंिाःकरणाने हिचे घर सोडले. राजकु मारी चंद्रप्रभा त्याच्यासाठी
जगािली सवाटि जास्ि लावण्यविी स्त्री िोिी. बाकी सवट हिच्यापुढे दफक्या िोत्या
आहण िो हिचा रात्रंददवस हवचार करू लागला. मिाराज आिा त्यांचा खूप वेळ
हिच्यावरील प्रेम आहण भक्ती व्यक्त करणाऱ्या कहविा हलहिण्याि घालवू लागले. जरी
हिने त्याला पुन्िा भेर्ण्याचे नाकारले िरी त्याच्या कहविांना हिने स्विाः रचलेल्या
काव्याने उत्तर ददले. त्याि हिने सौम्य व प्रेमळ िब्दाि हलहिले िोिे की ह्ा पृथ्वीवर
मी कु णािीिी हववाि करू िकि नािी. िी लिानिी गीिे त्याला नेिमी आनंद देि.

ह्ा वेळी हिच्या पालक मािाहपत्यांच्या लिाि आले की त्या रात्री आहण
नंिरच्या रात्री राजकु मारी सज्जाि बसायची आहण चंद्राकडे गंभीर आहण हवषण्ण
मनाःहस्थिीि अहनहमष नेत्रांनी बघि रिायची आहण अखेरीस हनरं िर हिच्या अश्रूंचा
बांध फु र्ायचा. एके ददविी रात्री म्िािाऱ्याला आढळू न आले की िी अिी कािी रडिे
आिे की जणू कािी हिचे काळीज फार्ले आिे. त्याने हिची मनधरणी करीि हिच्या
दुाःखाचे कारण हवचारले.
अनंि अश्रून
ं ी डबडबलेल्या डोळ्यांनी हिने सांहगिले की िी ह्ा जगािली नािी.
िे सत्य त्याने स्वीकारले िोिे िे िे, की िी चंद्राकडू न आलेली िोिी आहण पृथ्वीवरील
हिचा काळ लवकरच संपणार िोिा. त्याच ऑगस्र् महिन्याच्या पंधराव्या ददविी
चंद्रावरील हिचे हमत्र हिला घेऊन जाण्यासाठी येणार आहण हिला परि जावेच
लागणार िोिे. िी म्िणाली, हिच्या पालक मािाहपत्यांना आहण जया घराि िी खूप
ददवस सुखाि राहिली िे घर सोडू न जाण्याचा हवचार ह्ामुळे हिला रडू येि िोिे.
जेव्िा हिच्या नोकरांनी िे ऐकले िेव्िा त्यांना खूप दुाःख झाले. राजकु मारी
लवकरच त्यांना सोडू न जाणार ह्ा कल्पनेने त्यांनी खाणेहपणे सोडू न ददले.
जेव्िा सम्रार्ाकडे िी बािमी पोिोचली िेव्िा िे वृत्त खरे आिे की खोर्े िे जाणून
घेण्यासाठी त्याने त्या घरी दूि पाठहवले.
म्िािारा बांबूिोड्या राजदूिांना भेर्ण्यासाठी बािेर आला. कािी ददवसांपूवी
त्या म्िािाऱ्याला िे दुाःख सांहगिले गेले िोिे. िो खूप म्िािारा झाला िोिा. िो सत्तर
वषाांचा िोिा पण त्याहूनिी म्िािारा ददसि िोिा. रडि रडि त्याने त्यांना सांहगिले
की िे वृत्त अगदी िंिोिंि खरे आिे, पण िथाहप त्याने असे ठरहवले िोिे की चंद्रावरून
येणाऱ्या त्या दूिांना कै देि ठे वावे म्िणजे िे सारे के ल्याने िे राजकु मारीला घेऊन
जाण्याि िो मज्जाव करू िके ल.
िी माणसे मिाराजांकडे गेली आहण जे घडले िे सारे त्यांनी सांहगिले.
पंधराव्या ददविी सम्रार्ाने दोन िजार योद्ध्यांचे सुरिा पथक घरावर पिारा
ठे वण्यासाठी पाठहवले. एक िजार छपरावर थांबले, दुसऱ्या िजारांनी घराच्या
प्रवेिद्वारावर पिारा ठे वला. सवट प्रहिहिि हिरं दाज िोिे. त्यांच्याजवळ धनुष्य आहण

बाण िोिे. बांबूिोड्या आहण त्याच्या बायकोने राजकु मारी चंद्रप्रभेला आिल्या
खोलीि लपवून ठे वले.
त्या म्िािाऱ्याने हुकू म सोडला की त्या रात्री कु णीिी झोपायचे नािी, घरािील
सवट लोकांनी सक्त नजर ठे वायची आहण राजकु मारीचे रिण करण्यासाठी ियार
रिायचे. ह्ा सवट पूवट दििा आहण सम्रार्ांच्या सिस्त्र लोकांची मदि पाहून त्याने
अपेिा के ली की चंद्रावरील दूिांचा प्रहिकार िोईल व त्यांना परिवून लावले जाईल.
मात्र राजकु मारीने त्याला सांहगिले की ह्ा सवट हिला राखून ठे वण्यासाठी के लेल्या
उपाययोजना हनष्फळ िोिील आहण जेव्िा हिची माणसे येिील िेव्िा त्यांचा िेिू
साध्य करण्याि त्यांना कोणिीिी गोष्ट प्रहिबंध करू िकणार नािी. सम्रार्ाची माणसे
सुद्धा असमथट िोिील. नंिर साश्रू नयनांनी िी म्िणाली की त्याला आहण त्याच्या
बायकोला सोडू न जाण्याि हिला खूप खूप वाईर् वार्ि आिे, त्यांच्यावर िी
आईवहडलांसारखे प्रेम करायला हिकली िोिी. त्यांनी हिच्या ह्ा पृथ्वीवरील
जीवनादरम्यान त्यांच्या वृद्धापकाळाििी हिच्यावर प्रेम आहण कृ पेचा खूप वषाटव
के ला िोिा, आहण िक्य असेल िर िी फे डू िकली असिी.
िळू िळू रात्र िोि चालली िोिी. आकािाि पुनवेचा सोनेरी चंद्र उगवला िोिा
आहण हनदद्रस्ि जगाला कांचन प्रभेने व्यापून र्ाकीि िोिी. देवदार आहण बांबूच्या
जंगलावर िांिीचे साम्राजय पसरले िोिे, आहण छपरावर सिस्त्रावधी सिस्त्र सैन्य
प्रहििा करीि िोिे.
नंिर रात्र पिार्ेकडे झुकि रूपेरी िोऊ लागली िोिी आहण सवाांना आिा
वार्ली िोिी की आिा संकर् र्ळले आहण कािीिी झाले िरी राजकु मारी चंद्रप्रभा
कािी त्यांना सोडू न जाणार नव्ििी. नंिर चंद्राभोविी ढगाचे रूप रिकांना ददसले,
त्या ढगाकडे पाििाना त्यांना ददसले की त्या ढगाने पृथ्वीकडे घरं गळि येण्यास
सुरुवाि के ली िोिी. िो अहधकाहधक जवळ येि िोिा. भीिीयुक्त अंिाःकरणाने
प्रत्येकाने बहघिले की त्याची ददिा घराकडे िोिी.
थोड्याच वेळाि आकाि पूणटपणे धूसर झाले, िोपयांि िो ढग जहमनीपासून
दिा फू र् वर घरावर िरं गि िोिा. ढगाच्या मध्यभागी एक उडिा रथ उभा िोिा.

त्या रथाि िेजस्वी प्राण्यांचा वृंद िोिा. त्यांच्यामध्ये राजासारखा ददसणारा व त्यांचा
प्रमुख वार्णाऱ्याने रथाच्या बािेर पाऊल र्ाकले आहण िवेि िोल सांभाळि त्याने
म्िािाऱ्याला बािेर बोलाहवले.
“वेळ आलेली आिे,” िो म्िणाला, “राजकु मारी चंद्रप्रभेला चंद्रावर परिायचे
आिे, जेथून िी आली िोिी. हिने खूप मोठी चूक के ली िोिी आहण त्याची हििा
म्िणून हिला येथे खाली कािी काळ पाठहवण्याि आले िोिे. आम्िाला ठाऊक आिे
की िुम्िी राजकु मारीची दकिी छान काळजी घेिली. त्याबद्दल िुम्िाला बहिस ददलेले
आिे, संपत्ती आहण सुबत्ता ददली आिे. आम्िी िुमच्यासाठी बांबूमध्ये सोने ठे वले आिे,
िे िुला सापडेलच.”
“वीस वषाांपासून मी हिला जिन के ले आिे आहण कधीिी एकदािी िी गैर
वागली नािी. त्यामुळे जया स्त्रीला िुम्िी िोधि आिाि िी िी असूच िकि नािी.”
िो म्िािारा म्िणाला, “मी िुम्िाला हवनंिी करिो की अन्यत्र िोधा.”
मग त्या दूिाने मोठ्या आवाजाि िाक मारून म्िर्ले,
“राजकु मारी चंद्रप्रभा, त्या जुनार् घरािून बािेर ये, एक िणभरिी येथे थांबू
नको.”
ह्ा िब्दाबरोबर राजकु मारीच्या खोलीचा पडदा आपोआप िळू च सरकू न खुला
झाला आहण स्विाःच्याच िेजाि चमकणारी, िळपणारी, अद्भूि लावण्याने पररपूणट
राजकन्या प्रगर् झाली.
त्या दूिाने हिला पुढे नेऊन रथाि बसहवले, त्याने म्िािाऱ्याचे खोलवर दुाःख
आहण कणव पाहिली. िी त्याला सांत्वनपर अनेक िब्दाने बोलली आहण म्िणाली की
त्याला सोडू न जायची हिची इच्छा नव्ििी आहण म्िणाली की िो जेव्िा जेव्िा
चंद्राकडे पािील िेव्िा िेव्िा त्याने हिचा हवचार करावा.

बांबूिोड्याने हिच्या सोबि जाण्यासाठी हवनंिी के ली पण त्याला ििी अनुमिी
हमळाली नािी. राजकु मारीने भरिकाम के लेले बाह् वस्त्र काढू न त्याला आठवण
म्िणून भेर्वस्िू म्िणून ददले.
चंद्रावरच्या एका मानवाने अद्भूिरम्य पंख असलेला कोर् हिने पररधान
करावा म्िणून उचलून धरला, दुसऱ्याने हिला दीघाटयुष्य प्राप्त िोईल अिा ददव्य

औषधाने पूणट भरलेली कु पी राजकु मारीला हपण्यासाठी ददली. िी िे थोडेसे प्यायली
आहण उवटरीि िी त्या बांबूिोड्याला देऊ लागली पण िसे करण्यास हिला प्रहिबंध
घालण्याि आला.
पंख असलेला पोषाख हिच्या खांद्यावर घािला जाणार इिक्याि िी म्िणाली,
“थोडसं थांबा, मला सम्रार्ासारख्या चांगल्या हमत्राला हवसरायला नकोच. जोपयांि
मी मानवाच्या रूपाि आिे िोपयांि त्याला एकदा पत्र हलहून त्याचा हनरोप घ्यायला
िवा.”
दूिाचा आहण रथाच्या सारथ्याचा उिावीळपणा िसाच बाजूला ठे वून पत्र
हलिीपयांि हिने त्या दूिाला हिष्ठि ठे वले. हिने हलिीलेल्या पत्राबरोबर जीवनामृिाची
कु पी ठे वली आहण बांबूिोड्याजवळ िी देि सम्रार्ाकडे नेऊन द्यायला हिने त्याला
हवनंिी के ली.
नंिर त्या रथाने आकािाकडे चंद्राच्या ददिेने जायला सुरुवाि के ली. त्या
सवाांनी साश्रूनयनांनी मागे जाणाऱ्या राजकु मारीकडे अहनहमष नेत्रांनी बहघिले.
पिार् झाली, ददवसाच्या गुलाबी प्रकािाि चंद्ररथ आहण त्यािील सवटजण त्या
मुलायम ढगाि सकाळच्या वाऱ्याच्या पंखावर आकािाि िरं गि गेले.

राजकु मारी चंद्रप्रभेचे पत्र राजवाड्याि सम्रार्ाकडे पोिोचहवले गेले. राजे
मिाराजांना त्या जीवनामृि असलेल्या कु पीला स्पिट करण्याची भीिी वार्ली म्िणून
त्याने िे पत्र आहण िी अमृिाची कु पी त्या प्रदेिािील सवाटि उं च आहण पहवत्र
पवटिाच्या हिखरावर पाठवून ददले. सूयोदयाचे वेळी फु जी पवटिाच्या हिखरावर
जाऊन राजदूिांनी िे जाळू न र्ाकले. म्िणून आजिी लोक म्िणिाि की िो धूर
अजूनिी फु जी पवटिाच्या हिखरामधून हनघून ढगाकडे जािाना ददसिो.
    

मात्सुयामाचा आरसा
प्राचीन जपानची गोष्ट

फार फार वषाांपूवी प्राचीन जपानमधील प्रांिाि दूरवरच्या जपानच्या एका
भागाि ह्ा ददवसाििी, एक माणूस आहण त्याची पत्नी रािि िोिी. िी गोष्ट जेव्िा
सुरू िोिे िेव्िा कािी वषाांपूवीच त्यांचा हववाि झालेला िोिा आहण देवाच्या कृ पेने
त्यांना एक लिानिी मुलगी िोिी. िी म्िणजे त्या दोघांच्या जीवनािला आनंद आहण
अहभमान िोिा. आहण हिच्याि त्यांनी म्िािारपणासाठी िा अमयाटद आनंदाचा स्त्रोि
साठवून ठे वला िोिा.
हिच्या बाळपणापासून िी किी मोठी िोि गेली त्या सोनेरी ददवसांचे स्मरण
हनरहखले गेले िोिे. त्यांच्या कु र्ुंबाच्या कु लदैविाच्या अनुग्रिाखाली ठे वण्यास
मंददराि गेली िोिी िेव्िा िी फक्त िीस ददवसांची िोिी आहण िेव्िा हिच्या
स्वाहभमानी आईने समारं भाचे वेळी घालिाि िो दकमोनो पोषाख घािला िोिा.
जेव्िा आईवहडलांनी हिच्या पहिल्या बाहुल्यांच्या उत्सवाि बाहुल्यांचा संच आहण
त्यांच्या बाररकसारीक वस्िू, त्याचबरोबर एकापाठोपाठ एक येणाऱ्या वषी ददल्या
आहण कदाहचि सवाटि मित्त्वाच्या प्रसंगी म्िणजे हिच्या हिसऱ्या वाढददवसाच्या
ददविी O B I (गुंफलेला रूंद कं बरपट्टा) लालजदट व सोनेरी कं बरपट्टा हिच्या
इवल्यािा कमरे भोविी गुंडाळला गेला म्िणजे िी बाहलका वयाचा उं बरठा ओलांडून
िैिव मागे र्ाकल्याची खूण प्रदर्िटि झाली. आिा िी साि वषाांची झाली िोिी. आहण
िी बोलायला हिकली िोिी. अनेक छोट्या छोट्या युक्त्यांनी हिच्या आवडत्या
आईवहडलांच्या काळजाचा िुकडा बनली िोिी. त्यांच्या आनंदाचा पेला संपूणटपणे
भरून गेलेला ददसि िोिा. त्या बेर्ावरील सवट साम्राजयाि त्या छोट्यािा कु र्ुंबाइिके
सुखी कु र्ुंब िोधून सापडणे िक्य नव्ििे.
एके ददविी घराि खूप खळबळ माजली, कारण व्यापारासंबंधी वहडलांना
कोर्ाटने अचानक राजधानीला बोलहवण्याचा हुकू म सोडला िोिा. ह्ा काळाि,

आगगाडी, ऑर्ोररिा ककं वा मोर्ारगाडीसारख्या जलद वािनांच्या जमान्याि आपण

समजू िकिो की मात्सुयामा िे क्योिोपयांि प्रवास करणे दकिी कठीण आिे. रस्िे
खडबडीि आहण वाईर्, आहण सवटसाधारण लोकांना रस्त्यावर प्रत्येक पावलाला
चालावे लागायचे. मग िे अंिर िंभर मैल असो की दकत्येक मैल असो. खरोखर त्या
काळाि राजधानीकडे जायचा िा प्रवास जपानी लोकांना आत्ताचा समुद्रपयटर्नाचा
युरोपचा प्रवास वार्ावा.
म्िणून त्याची बायको नवऱ्याच्या एवढ्या लांबच्या प्रवासाची ियारी करिाना
िो दकिी हजदकरीचा आिे ह्ाबद्दल सचंिाक्रांि झाली िोिी. त्याच्यासोबि जाण्याची
हिने हनरथटक इच्छा व्यक्त के ली. पण त्या मायलेकीसाठी िे अंिर खूपच मोठे िोिे.
हिवाय एक पत्नी म्िणून घराची काळजी घेण्याच्या जबाबदारीची जाणीव हिला
िोिीच.
िेवर्ी सवट ियारी झाली आहण हिचा पिी त्याच्या छोट्यािा कु र्ुंबाच्या
घोळक्याि द्वारमंडपामध्ये उभा िोिा.
“कािी सचंिा करू नकोस, मी लवकरच परि येईन,” िो माणूस म्िणाला, “जेव्िा
मी लांब रािीन िेव्िा प्रत्येक गोष्टीची काळजी घे आहण हविेषिाः आपल्या छोट्या
मुलीची.”
“िोय, आम्िी ठीक राहू, पण िुम्िी स्विाःची काळजी घ्यायलाच िवी. आहण
परि येिाना एका ददवसाचािी हवलंब करू नका,” असे म्िणिाना त्याच्या पत्नीच्या
डोळ्यािून पावसाच्या धारांसारखे अश्रू वािि िोिे.
िी लिान मुलगीच अिी एक िोिी की, िीच फक्त हस्मििास्य करीि िोिी.
कारण िी सोडू न जाण्याच्या दुाःखापासून अजाण िोिी. आहण हिचे वहडल जसे नेिमी
जाि िसे जवळपासच्या एखाद्या खेड्याकडे पायी जाण्याि आहण राजधानीकडे
जाण्याि हिला फारसा फरक वार्ि नव्ििा. िी त्याच्या कडेला पळाली आहण हिने
त्याला िणभर थांबहवण्यासाठी त्याची लांब बािी पकडली.

“पप्पा, मी छान रािीन आहण िुमच्या येण्याची वार् बघि रािीन. िरी कृ पया
मला एक भेर्वस्िू आणा.” जेव्िा वहडलांनी जािाना वळू न त्याच्या रडणाऱ्या पत्नीकडे
आहण उिावळ्या हस्मि करणाऱ्या मुलीकडे एक दृहष्टिेप र्ाकला िेव्िा त्याला वार्ले
की जणूकािी कु णीिरी त्याचे के स धरून मागे सारखे खेचिे आिे कारण िे पूवी कधीिी
वेगळे झाले नव्ििे. पण त्याला माहिि िोिं की त्याला जाणं भाग िोिं कारण
बोलावणं हनकडीचं िोिं. मोठ्या सायासाने त्याने हवचार करणे थांबहवले आहण
दृढहनियाने िो खाली बागेच्या दरवाजाकडे गेला आहण प्रवेिद्वारािून बािेर खाली
गेला. त्याच्या पत्नीने मुलीला कडेवर घेिले आहण प्रवेिद्वाराकडे हजिके लांब जािा
येईल हििके लांब िी पळि गेली आहण खाली देवदार वृिांमधील रस्त्यांवर
जाईपयांि, आहण िो लांब लांब जाऊन धूसर िोईपयांि िी त्याला न्यािाळि िोिी
आहण आिा िर फक्त त्याची जुन्या पद्धिीची र्ोकदार िॅर् ददसेपयांि बघि िोिी, आहण
िेवर्ी िी सुद्धा ददसेनािी झाली.
“आिा वडील गेले िुझे, िे परि येईपयांि िू आहण मी सगळ्या गोष्टींची काळजी
घ्यायला िवी,” घराकडे परि जािाना आई म्िणाली.
“िोय मी खूप छान रािीन,” िोकाराथी मान डोलाहवि िी मुलगी म्िणाली,
“आहण पप्पा घरी येिील िेव्िा कृ पा करून त्यांना सांग की मी दकिी चांगली वागि
िोिे, कदाहचि िे मला भेर्वस्िू देिील.”
“िुझे वडील िुला िवं िे नक्कीच आणिील, कारण मी त्यांना िुझ्यासाठी बाहुली
आणायला सांहगिली आिे. िू दररोज िुझ्या वहडलांचा हवचार करायला िवा, आहण
त्यांचा परिीचा प्रवास सुखरूप िोईल अिी प्राथटना करायला िवी.”
“िो, िोय जेव्िा िे घरी परि येिील िेव्िा दकिी आनंद िोईल मला,” िी मुलगी
र्ाळ्या वाजवीि म्िणाली, आहण हिचा चेिरा आनंदाने उजळला िोिा. हिच्या

चेिऱ्याकडे पाहिल्यावर हिच्या आईचे प्रेम हिच्याहवषयी अहधक हद्वगुहणि आहण
गहिरे आहण गहिरे झाले िोिे.
नंिर हिने त्या हिघांसाठी हिवाळ्याि वापरायचे कपडे बनहवण्याच्या कामास
सुरुवाि के ली. हिने एक साधा सूि कािण्याचा चरखा व्यवहस्थि लावला आहण
हवणकाम करण्यापूवी हिने धागे कािून घेिले. कामाच्या मध्यंिराि हिने मुलीला
छोट्या छोट्या खेळांचे मागटदिटन के ले आहण हिच्या देिािील जुन्या कथांचे वाचन
कसे करायचे िे हिकहवले. अिा ररिीने हिच्या नवऱ्याच्या गैरिजेरीि व एकाकी
ददवसाि िी मनाला ररझवायची. जेव्िा िांि घराि वेळ असा झरझर हनघून जाि
िोिा, िेव्िा हिच्या पिीने त्याचे सारे व्यविार आर्ोपले आहण िो परिला.
जयांना िो माहिि नव्ििा अिा लोकांना िो ओळखू येणे खूप कठीण िोिे. िो
ददवसेंददवस प्रवास करीि िोिा, सवट प्रकारच्या वािावरणािून िो संपूणटपणे
महिनाभर दफरि िोिा आहण उन्िािान्िािून दफरिाना त्याची कािडी िांबूस
िपदकरी झाली िोिी पण त्याच्या हप्रय पत्नीने आहण मुलीने मात्र त्याला एका
दृहष्टिेपाि ओळखले, त्याच्याकडे त्या दोघींनी पळि येऊन त्याच्या बाह्ा पकडू न
त्याचे उिावीळपणे स्वागि के ले. त्याला आहण त्याच्या पत्नीला एकमेकांनी सुहस्थिीि
पाहून खूप िषट झाला. खूप काळ गेला असे त्या सवाांना वार्ले. त्याच्या पत्नीने आहण
मुलीने त्याचे काड्यांचे सँडल पायािून बंध सोडू न काढण्यास मदि के ली, त्याची मोठी
छत्री आहण िॅर् काढली गेली आहण िो गेल्यापासून बैठकीची खोली ररकामी िोिी
त्याि िे जुने कु र्ुंब मध्यभागी बसल्याने भरून गेली.
जेव्िा िे पांढऱ्या चर्ईवर बसले िेव्िा वहडलांनी सोबि आणलेली बांबूची
परडी उघडली आहण िीिून एक सुंदर बाहुली बािेर काढली आहण चकचकीि
खोक्यािून के क बािेर काढले.
“इथे,” िो त्या लिान मुलीला म्िणाला, “भेर्वस्िू िुझ्यासाठी. मी बािेर
असिाना िू िुझ्या आईची आहण घराची काळजी घेिल्यासाठीचे िे पाररिोहषक आिे.”

“खूप आभारी आिे,” असे म्िणि मुलगी निमस्िक झाली आहण नंिर हिने
मॅपलच्या झाडाच्या पानागि रूंद बोर्ांचा िाि बािेर काढू न उिावीळपणे बाहुली
आहण खोके घेिले. दोन्िी वस्िू राजधानीिून आल्या िोत्या. इिक्या सुरेख वस्िू हिने
पाहिल्याच नव्ित्या. हिला दकिी आनंद झाला िोिा ह्ाचं वणटन करण्यास कोणिेिी
िब्द कमी पडिील- जणूकािी आनंदाच्या भराि हिचे हृदय द्रवून गेले िोिे, हिला
कािीच ददसि सुचि नव्ििं आहण िी आपले भान िरपून गेली िोिी.
पुन्िा त्या परडीकडे िो झेपावला आहण ह्ावेळेला त्याने एक चौकोनी लाकडी
पेर्ी बािेर काढली, िी काळजीपूवटक लाल आहण पांढऱ्या दोरीने बांधलेली िोिी,
त्याच्या बायकोच्या िािाि िी देि िो म्िणाला, “आहण िे िुझ्यासाठी आिे.”
त्याच्या पत्नीने िी पेर्ी उचलून काळजीपूवटक उघडली आहण एक मूठ जोडलेली
धािूची चकिी बािेर काढली. हिची एक बाजू िेजस्वी, चकाकणाऱ्या हबलोरी
काचेसारखी िोिी, आहण दुसऱ्या बाजूला देवदार वृिाच्या उठावदार आकृ िी व
फर्काऱ्यांनी हजवंि वास्िव हुबेहूब कोरलेले िोिे. हिने हिच्या आयुष्याि कधीिी
अिी वस्िू बहघिलेली नव्ििी कारण िी इहचगोच्या ग्रामीण भागािच जन्मली आहण
वाढली िोिी. हिने अहनहमष नेत्रांनी त्या चकाकणाऱ्या चकिीकडे पाहून मोठ्या
आियाटने वर पाहिले आहण स्विाःिीच म्िणू लागली, “ह्ा गोल वस्िूि मी बघिे आिे
की कु णीिरी माझ्याकडे बघि आिे. िे काय ददलंि िुम्िी मला?”
हिचा नवरा िसला आहण म्िणाला, “का, िो िुझा स्विाःचाच चेिरा आिे जो
िू बघिे आिेस. मी जे कािी िुला आणले आिे त्याला आरसा म्िणिाि, आहण जो
कु णी त्याच्या सुस्पष्ट पृष्ठभागाि बघिो त्याचं स्विाःचं रूप हिथे प्रहिसबंहबि िोिे. जरी
िेथे िी वस्िू आढळू न येि नसली िरी फार प्राचीन काळापासून त्याचा वापर
राजधानीि िोि िोिा. िेथे आरसा बाळगणे िे हस्त्रयांसाठी अहििय गरजेचे मानले
जायचे. एक जुनी म्िण आिे की ‘िलवार िी सामुराईचा आत्मा आिे िसाच आरसा
िा स्त्रीचा आत्मा आिे’ आहण लोकहप्रय प्रथेप्रमाणे स्त्रीचा आरसा म्िणजे हिच्या

स्विाःच्या हृदयाची हनदिटक आिे- जर िी िो चकचकीि आहण स्वच्छ ठे वेल िसेच
हिचे हृदय िुद्ध आहण छान असेल. सम्रार्ाच्या खहजन्यािील िे एक सन्मान हचन्िाचे
रूप आिे. म्िणून िू िुझ्या आरिाला अहििय मित्त्वाची गोष्ट म्िणून अहििय
काळजीपूवटक ठे वून जपूनच वापरायला िवी.”
पिीने काय सांहगिले िे सवट त्याच्या पत्नीने ऐकू न घेिले, आहण खूप नवीन
हिकायला हमळाले म्िणून िी आनंददि झाली. हिला अजूनिी आनंद झाला िोिा िो
त्या मौल्यवान भेर्वस्िूचा- िो जेव्िा दूर गेला िोिा िेव्िाचं त्याच्या स्मृिीचं िे प्रिीक
िोिं.
“जर िा आरसा माझ्या आत्म्याचे मूिट प्रहिस्वरूप दाखहवि असेल िर मी
हनहििच त्याला माझ्या स्विाःच्या मालकीचा मौल्यवान खहजना समजेन आहण
काळजीपूवटक जपून ठे वीन. आहण कधीिी हनष्काळजीपणे त्याचा वापर करणार
नािी.” असे कृ िज्ञिापूवटक ऋणहनदेि करीि हिने िो कपाळापयांि उं च धरला आहण
नंिर पेर्ीि सुरहिि ठे वून ददला.
त्याच्या पत्नीने पाहिले की हिचा पिी खूप थकला आिे म्िणून हिने संध्याकाळचे
जेवण बनवायला घेिले आहण त्याच्या आरामासाठी जे कािी करू िके ल िे करू
लागली. असं वार्ायचं की जणू कािी त्या कु र्ुंबाला खरा आनंद पूवी ठाऊकच नव्ििा,
अत्यंि सुखाने िे एकत्र आले िोिे आहण वहडलांनी के लेल्या प्रवासाबद्दल आहण मोठ्या
राजधानीि पाहिलेल्या गोष्टी सांगायच्या िोत्या.
त्या स्वस्थ घरामध्ये वेळ हनघून गेला, आहण आईवहडलांच्या नजरे स आले की
त्यांची आवडिी कन्या सुरेख षोडिा झाली िोिी. त्यांच्या हनरं िर प्रेमाच्या व
काळजीपूवटक देखरे खीखाली, वाढलेली त्यांची मुलगी म्िणजे त्यांच्या मालकीच्या
एका अमूल्य रत्नाच्या दकमिीबरोबर िोिी. आत्तापयांि त्यांनी भोगलेल्या कष्टांना व
दुाःखांना दुपर्ीने पाररिोहषक हमळाले िोिे. आहण समाधानाची गोष्ट म्िणजे हिच्या
आईला िी घरकामाि मदि करायची आहण हिच्या वहडलांना िी नेिमी त्यांच्या

लग्नाच्या वेळची आईबाबि आठवण करून द्यायची, याचा त्यांना दकिी अहभमान
वार्ायचा.
पण अरे रे, जगामध्ये कोणिीच गोष्ट सदासवटकाळ रर्कू न रािि नािी. चंद्र सुद्धा
हनयहमिपणे पूणटिया त्याच्या आकाराि रािि नािी, िर त्याची गोलाई काळाबरोबर
िय पाविे. फु ले फु लिाि आहण नंिर कोमेजून जािाि. िर िेवर्ी त्या कु र्ुंबाचा आनंद
एका मोठ्या दुाःखामुळे लयास गेला. दयाळू आहण सालस पत्नी आहण आई एके ददविी
आजारी पडली.
हिच्या आजारपणाच्या पहिल्या ददविी वहडल आहण मुलीला वार्ले की हिला
फक्त सदी झाली असावी. आहण त्यांना हविेष काळजी वार्ली नािी. पण
ददवसामागून ददवस गेले िरी आई बरी झाली नािी िर हिची िब्येि अहधकाहधक
खराब िोि गेली आहण डॉक्र्रिी गोंधळाि पडला. त्याने सारे कािी करूनिी गरीब
हबचारी आई ददवसेंददवस िीण िोि गेली. वहडल आहण मुलगी िोकमग्न झाले, आहण
ददवसरात्र मुलगी हिला न सोडिा हिच्या बाजूला बसून रािी. पण सारे प्रयत्न करूनिी
िे हिचा जीव वाचवू िकले नािीि.
एके ददविी िी मुलगी हिच्याजवळ बसली िोिी, हिच्या हृदयािील
कु रिडणाऱ्या दुाःखाला िी हस्मििास्यामागे लपहवण्याचा प्रयत्न करीि िोिी. आई
हिची हिची स्विाः उठली आहण मुलीचा िाि िािाि घेि आस्थेने आहण प्रेमाने हिच्या
डोळ्याि अहनहमष नजरे ने बघि िोिी. मोठ्या कष्टाने िी श्वास घेि िोिी आहण
बोलिाना हिला त्रास िोि िोिा.
“माझ्या पोरी मला आिा खात्री वार्ायला लागली की कोणिीच गोष्ट मला
वाचवू िकणार नािी. जेव्िा मी मृत्यू पावेन िेव्िा मला वचन दे की िुझ्या वहडलांची
िू काळजी घेिील आहण एक सुिील आहण किटव्यदि स्त्री िोण्याचा प्रयत्न करिील.”
“ओ आई, असं म्िणिाच हिच्या डोळ्यािून अश्रू वाहू लागले, “असं बोलायला
नकोस िू आई. सारं िुला जे कािी करायचं िे घाईने कर आहण लवकर चांगली िोह्ामुळे मला आहण माझ्या वहडलांना खूप खूप आनंद िोईल.”

“िोय, ठाऊक आिे मला, मी चांगलं व्िावं अिी िुमची इच्छा िोिी म्िणून मला
समाधान वार्ि िोिे. पण िसं झालं नािी, दुाःखी ददसू नको कारण माझ्या पूवीच्या
अहस्ित्वाि मी ह्ा वेळी मरणार अिी मला आज्ञा झालेली आिे. िे कळू न मी ह्ा
प्राक्तनाचा पूणटपणे स्वीकार के ला आिे. आहण आिा मला िुला कािीिरी द्यायचे आिे,
जयायोगे मी गेल्यानंिर िू माझी आठवण ठे विील.”
हिने िाि बािेर काढीि, रे िमी दोरी आहण गोंडा लावलेली, उिीच्या िेजारून
एक लाकडी पेर्ी बािेर काढली. काळजीपूवटक गाठ सोडीि, हिने हिच्या नवऱ्याने
कािी वषाांपूवी ददलेला आरसा पेर्ीिून बािेर काढला.
जेव्िा िू अद्यापिी लिान बाळ िोिीस िेव्िा िुझ्या वहडलांनी राजधानीिून
माझ्यासाठी िा मौल्यवान खहजना आणला, ह्ाला आरसा म्िणिाि. मृत्यू
पावण्यापूवी िा मी िुला देणार आिे. मी जीवनाचा हनरोप घेिल्यानंिर िू एकर्ी
रािणार आहण के व्िािरी िुला मला बघायची इच्छा झाली िर िू िा आरसा बािेर
काढ आहण त्याच्या चकाकत्या स्वच्छ पृष्ठभागाि िू मला नेिमी बघिील—म्िणून िू
मला नेिमी भेर्ू िकिील. िेव्िा िू िुझ्या मनािलं मला सांग आहण जरी मी बोलू
िकले नािी िरी मला कळे ल, मी िुझ्या सद्भावना आहण सिानुभूिीमध्ये सिभागी
िोईन. मग िुझ्या भावी आयुष्याि कािीिी घडो.” ह्ा िब्दांबरोबर मृत्यूपंथाला
लागलेल्या त्या बाईने हिच्या िािी िो आरसा ददला.
त्या दयाळू मािेचं मन आिा हनिेष्ट झाल्यासारखे झाले आहण दुसऱ्या एका
िब्दाहिवाय िीण िोि गेले आहण हिचा आत्मा िांिपणे िळू च त्याददविी हनघून
गेला.
मृत्यूने के लेल्या िार्ािूर्ीमुळे हपिापुत्री दुाःखाने आहण िोकाने वेडे झाले. आहण
त्यांनी उभयिांना घोर दुाःखाि बुडवून घेिले. त्यांना त्यांची हप्रय साध्वी स्त्री सोडू न
गेली आहण हिचा देि मािीि समर्पटि झाला िे अजूनिी अिक्यप्राय वार्ि िोिे. पण
िे अचानक कोसळलेले दुाःख संपले, जरी त्या दुाःखाखाली िे चें गरले गेले िोिे िरी
त्यांनी िे कर्ू सत्य स्वीकारून त्यांच्या हृदयांना सावरले. असे असले िरी त्या मुलीला

हिचं जीवन उदासवाणे वार्ायचे. हिच्या आईवरचं हिचं प्रेम कधीच कमी झाले नािी.
हिची आठवण इिकी िीव्र िोिी की दैनंददन जीवनािील प्रत्येक गोष्टीि, पडणाऱ्या
पावसाि, वाित्या वाऱ्याि सुद्धा हिच्या आईची मृत्यूची आठवण आहण हिच्या
सिवासािील िणांची आठवण सिि हिच्या सोबि असायची. एके ददविी जेव्िा
हिचे वहडल बािेर गेले िोिे, आहण घरकाम पूणट उरकण्याचं किटव्य िी पार पाडि
िोिी व हिला त्या एकांिाि दुाःख असह् झाले िोिे िेव्िा हिने स्विाःला हिच्या
आईच्या खोलीि झोकू न ददले आहण इिकी रडली की जणू कािी हिचे हृदय हवदीणट
झाले िोिे. गरीब हबचारी मुलगी, िी अिी इच्छा करायची की हिच्या आईच्या प्रेमळ
चेिऱ्याचे ओझरिे दिटन व्िावे, हिच्या आवडीच्या नावाने आईने हिला िाक मारावी,
ककं वा एका िणासाठी िरी हिच्या दुखऱ्या हृदयाची पोकळी भरून यावी. आजपयांि
दुाःखाने बोथर् झालेल्या आठवणीि हिच्या आईचे अखेरचे िब्द घुमले.
“ओि! माझ्या आईने हनरोप घेिेवेळी मला भेर्वस्िू म्िणून आरसा ददला िोिा
जयाि जेव्िा जेव्िा पाहिन िेव्िा िेव्िा मी हिला भेर्ू िकिे—हिला पाहू िकिे. हिचे
अखेरचे िब्द मी जवळ जवळ हवसरले—दकिी मूखट आिे मी, मी आत्ताच िो आरसा
घेईन आहण पािीन कदाहचि िे खरं िी असेल!”
हिने पर्कन् हिचे डोळे कोरडे के ले आहण िी कपार्ाजवळ गेली. हिने िी पेर्ी
काढली हजच्याि आरसा ठे वलेला िोिा, जसा हिने आरसा वर काढला िसे हिचे हृदय
अपेिेने धडधडू लागले आहण त्यािील हनिळ चेिऱ्याकडे हिने अहनहमष नेत्रांनी
बहघिले. बघा हिच्या आईचे िब्द खरे िोिे! हिच्यापुढे त्या विुटळाकार आरिाि हिला
हिच्या आईचा चेिरा ददसला, पण अरे , िषटपूणट हवस्मय! िो हिच्या आईचा,
आजारपणाने कृ ि आहण म्लान झालेला चेिरा नव्ििा िर पूवीच्या ददवसािल्या
आरं भीचा, लिानपणी बघायची त्या आठवणीिील यौवनािल्या लावण्यपूणट स्त्रीचा
चेिरा िोिा. असं वार्िं िोिं की त्या आरिािला चेिरा जणू कािी लवकरच
हिच्यािी बोलणार. जवळ जवळ हिच्या आईचा आवाज हिने ऐकला की िू छान स्त्री
म्िणून आहण एक किटव्यदि मुलगी म्िणून मोठी िो, त्या आरिािील डोळे अहििय
एकाग्रहचत्ताने हिच्या स्विाःच्या डोळ्याि वळू न बघि िोिे.

“िा नक्की माझ्या आईचा आत्मा आिे जो मी बघिे आिे. हिच्याहिवाय मी दकिी
दुभाटगी आिे िे हिला ठाऊक आिे आहण िी माझं सांत्वन करण्यासाठी आलेली आिे.
जेव्िा जेव्िा मला हिला बघायची आस लागेल िेव्िा िेव्िा िी मला येथे भेर्ेल. मी
हिच्यासाठी दकिी कृ िज्ञ असायला िवी!”
आहण ह्ा वेळेपासून हिच्या कोवळ्या हृदयावरचा भार मोठ्या प्रमाणावर
कमी झाला. िो हिच्या आईचा आत्माच िोिा ह्ावर हिचा हवश्वास बसला. िी
आरसा काढायची आहण त्याि अहनहमष डोळ्यांनी बघायची. जेव्िा हिला त्या
आरिाि हनरागस हृदयाच्या हनव्याटजिेचे प्रहिसबंब ददसायचे, िेव्िा प्रत्येक
प्रािाःकाळी ददवसभराच्या नेमून ददलेल्या कामाला लागणारी िक्ती आहण प्रत्येक
सायंकाळी हवश्रांिी घेण्यासाठी पडण्यापूवी लागणारं सांत्वन िी त्यािून गोळा
करायची. सवाांिी दयाळू आहण कोमलपणे वागण्याि हिच्या आईच्या स्वभावानुसार
िी हिच्या वहडलांची सुिील, किटव्यदि मुलगी म्िणून हिचा हवकास िोि िोिा.
अिा ररिीने त्या छोट्यािा कु र्ुंबाचे िोकाकु ल अवस्थेि वषट हनघून गेले. िेव्िा
नािेवाईकांच्या सल्ल्यानुसार त्या माणसाने पुन्िा एकदा लग्न के ले आहण आिा मुलीला
िी सावत्र आईच्या हुकू माखाली आिे असे आढळू न आले. िी कष्टप्रद अवस्था िोिी,
पण हिचे ददवस हिच्या आईच्या सचंिनाि गेले. आईच्या इच्छेप्रमाणे वागिाना हिला
खूप हवनयी आहण सिनिील िर व्िावे लागलेच पण हिच्या वहडलांच्या पत्नीसाठी
हिला पुत्रधमट परायण आहण किटव्यदि व्िावे लागले, सवटच बाबिीि. वरकरणी
पाििा नव्या िासनाखाली त्या कु र्ुंबाि सुरळीि चालले िोिे. प्रत्येक ददविी वर वर
उहद्वग्न करणारा असा कु ठलािी मिभेदाचा वारािी नव्ििा आहण वहडलिी समाधानी
िोिे.
पण त्या बाईपासून िोणारा धोका िूद्र आहण हनदटय बनला िोिा, आहण सवट
जगािील प्रचहलि सावत्र आईप्रमाणे हिचंिी हृदय प्रफु ल्ल राहिलं नव्ििं. आहण जसे
जसे ददवस आहण आठवडे महिन्याि वाढू लागले ििी िी सावत्र आई मािृिीन मुलीला
हनदटयी वागणूक द्यायला लागली आहण हपिा पुत्रीच्या मध्ये येण्याचा प्रयत्न करू
लागली.

कािी वेळा िी हिच्या नवऱ्याकडे जाऊन हिच्या सावत्र मुलीबद्दल िक्रार करू
लागली, पण िे अपेहििच िोिे असे त्याने जाणले आहण त्या अहिष्ट िक्रारींकडे दुलटि
करू लागला. पण असे असले आहण त्या बाईची ििी इच्छा िोिी िरीिी त्या
मुलीहवषयी त्याची ममिा कमी िोण्याऐवजी हिच्या कु रबुरींमुळे िो अहधकाहधक त्या
मुलीचा हवचार करू लागला. लवकरच त्या स्त्रीला कळले की त्या एकाकी मुलीची
त्याने पूवीपेिािी अहधक काळजी घ्यायला सुरुवाि के ली िोिी. ह्ामुळे हिला मुळीच
आनंद झाला नािी. कु ठल्यािी ह्ा ककं वा त्या पद्धिीने उलाढाल करून हिच्या सावत्र
मुलीला घराबािेर काढण्याचे षडयंत्र िी मनाि रचू लागली. त्या बाईचे हृदय इिके
कपर्ी बनले िोिे.
हिने त्या मुलीवर काळजीपूवटक नजर ठे वली आहण एके ददविी सकाळी हिने
त्या मुलीच्या खोलीि डोकावून पाहिले, हिला वार्ले की कािीिरी खूप गंभीर दुष्कृ त्य
आपल्यासमोर उघडकीला आले िर जयायोगे हिला हिच्या हवरूद्ध आरोप करिा
येईल. त्या बाईने जे कािी पाहिले िोिे, त्याबद्दल िी स्विाःसुद्धा खूप घाबरली िोिी.
म्िणून िी हिच्या नवऱ्याकडे लगेच गेली आहण कािी खोर्े अश्रू पुसि दुाःखपूणट
आवाजाि म्िणाली, “कृ पया आजच्या आज िुम्िाला सोडू न जायची मला परवानगी
द्या!” िी अचानक के लेली हवनंिी ऐकू न त्या माणसाला आियाटचा धक्काच बसला
आहण िी काय भानगड आिे म्िणून िो नवल करू लागला.
“िुला कािी अहनष्ट ददसले का?” त्याने हवचारले, “माझ्या घराि, की िू फार
काळ राहू िकि नािी?”
“नािी! नािी! ह्ाचा िुमच्यािी कािी संबंध नािी, मी स्वप्नािसुद्धा िुम्िाला
सोडू न र्ाकू न जायचा हवचार के ला नािी. पण मी अिी येथे राहिले िर मला माझा
जीव गमावण्याचा धोका वार्िो, म्िणून मला वार्िं की सगळ्याि मित्त्वाचे म्िणजे
िुम्िी मला माझ्या घरी जायची परवानगी द्यावी!”

आहण िी बाई पुन्िा नव्याने रडू लागली. हिला असे दुाःखी झालेले पाहून
त्याच्या मनाला खूप यािना झाल्या. िो नीर्से ऐकू िकला नािी असे वार्ू न िो
म्िणाला, “सांग मला िुला काय म्िणायचे आिे िे! कसं काय िुझं जीवन येथे धोक्याचे
आिे?”
“मी सांगेन िुम्िाला िुम्िी हवचारलं म्िणून. मी हिची सावत्र आई आिे म्िणून
िुमची मुलगी माझा हिरस्कार करिे. पूवी कािी वेळा हिच्या खोलीच्या बाजूने मी
जायची िेव्िा मला आढळू न आले िोिे की िी स्विाःला त्या खोलीि सकाळ संध्याकाळ
कोंडू न घ्यायची. आिा माझी अिी खात्री झाली आिे की हिने माझी प्रहिमा बनहवली
आिे, िी मला दररोज हिव्यािाप देिे आहण काळ्या जादूच्या कपर्ाने मला मारून
र्ाकायचा प्रयत्न करीि आिे. माझं येथे रािणं सुरहिि नािी, अिा पररहस्थिीि
खरोखर, मला दूर जायलाच िवे. ह्ापुढे एकाच छपराखाली आपण राहू िकि नािी.”
नवऱ्याने िी भयंकर गोष्ट ऐकली पण त्याची सुकुमार मुलगी असे दुष्ट कृ त्य
करे ल ह्ावर त्याचा हवश्वासच बसि नव्ििा. प्रचहलि अंधश्रद्धेनुसार लोकांचा
हवश्वास िोिा की हिरस्कृ ि व्यक्तीची प्रहिमा बनवून दररोज हिच्यावर िळिळार्
के ला की िळू िळू त्याच्या मृत्यूस िी व्यक्ती कारणीभूि िोिे. पण त्याच्या छोट्यािा
मुलीने िे असले ज्ञान कोठू न हमळहवले असणार? िी गोष्ट अिक्य िोिी. आत्ता पावेिो
त्याच्यािी लिाि एक गोष्ट आली िोिी की िी मुलगी हिला स्विाःला खूप वेळपयांि
कोंडू न घ्यायची आहण कु णी पाहुणा जरी घरी आला िरी िी त्या खोलीच्या बािेर
यायची नािी. िे एक कारण आहण त्याि त्याच्या बायकोला वार्ि असलेली भीिी
ह्ा दोन्िी बाबींमागे कािीिरी गोष्ट असावी असा िो हवचार करू लागला.
पत्नीबद्दलची िंका आहण मुलीवरचा हवश्वास ह्ा दोन्िी गोष्टींनी त्याचं हृदय
हवदीणट झाले िोिे आहण काय करावे िे त्याला कळि नव्ििे. त्याने िाबडिोब त्याच्या
मुलीकडे जायचे आहण खरे काय आिे िे िोधायचे ठरहवले. त्याच्या पत्नीचे सांत्वन
करीि आहण हिची भीिी दकिी अनाठायी आिे याची हिला खात्री देि िो िळू च
त्याच्या मुलीच्या खोलीि हिरला.

िी मुलगी फार फार काळापासून दुाःखी झालेली िोिी. सावत्र आईवहडल व
त्यांची सावत्र मुलं ह्ांच्यामध्ये सवटसाधारणपणे हिच्या माहििीप्रमाणे जी पूवटग्रिांची
आहण गैरसमजांची सभंि िोिी िी िोडण्यासाठी हिने नव्या बायकोिी गोडीने आहण
आज्ञाधारकपणे वागून आहण सांत्वनपूवटक सद्भावना व्यक्त करण्याचा प्रयत्न के ला
िोिा. पण हिला लवकरच असे कळू न आले िोिे की हिचे प्रयत्न हनष्फळ आिेि. सावत्र
आईने हिच्यावर कधीच हवश्वास ठे वला नव्ििा आहण िी हिच्या सवट कृ िींचा हवपरीि
अथट लाविाना ददसि असे. त्या गरीब हबचाऱ्या मुलीला चांगलेच ठाऊक िोिे की
हिची सावत्र आई हिच्याबद्दल वारं वार अहप्रय आहण खोट्या गोष्टी सांगि असे. जेव्िा
हिची स्विाःची आई हजवंि िोिी िेव्िा वषाटपेिा थोड्या अहधक ददवसापूवीच्या
काळाि व आत्ताच्या दुाःखी ददवसांमध्ये िी िुलनाच करू िकि नव्ििी. एव्िढ्या
अल्पावधीि दकिी बदल झाला िोिा! त्या आठवणी काढीि िी सकाळ आहण
संध्याकाळ सारखी रडि बसे. जेव्िा हिला िक्य असेल िेव्िा खोलीि जाऊन पडदे
लावून िो आरसा बािेर काढीि असे आहण अहनहमष नेत्रांनी त्याि बघि असे. हिला
वार्ायचे की जणू कािी हिच्या आईचाच चेिरा िी बघि आिे. हिच्या दुाःखी
ददवसांमधलं फक्त िेच एक सौख्य िोिे.
अिा ररिीने त्या मग्न झालेल्या अवस्थेि िी हिच्या वहडलांना ददसली.
(फु सामा) सरकदरवाजा बाजूला लोर्ीि त्याने पाहिले िर िी कािीिरी वस्िूवर
वाकलेली िोिी ककं वा खूप एकाग्रिेने बघि िोिी. हिच्या खांद्यावरून हिच्या खोलीि
कोण आले आिे िे हिने मागे वळू न पाहिले आहण त्या मुलीला आपल्या वहडलांना
पाहिल्याबरोबर खूप आियट वार्ले. कारण नेिमी त्याला हिच्यािी बोलायचे
असल्यास िो हिला बोलवायला पाठवायचा. िी आरिाि बघि असिाना त्याला
ददसल्याबरोबर िी गोंधळली सुद्धा. कारण िी गोष्ट कोणालािी सांगू नकोस असे
हिच्या आईचे िेवर्चे वचन िोिे, पण हिने िे पहवत्र रिस्य हिच्या हृदयाि जपून
ठे वले िोिे, म्िणून वहडलांकडे वळू न पािण्यापूवी हिने िो आरसा आपल्या लांब
बािीि लपहवला. हिचा गोंधळ आहण कािीिरी लपहवण्याची कृ िी लिाि येिाच
हिचे वडील कठे रपणे म्िणाले,

“काय ग पोरी, काय करीि आिेस िू येथे? आहण िे काय आिे जे िू िुझ्या
बािीमध्ये लपहवले?”
िी मुलगी हिच्या वहडलांच्या कठोरपणाबद्दल घाबरली. अिा कठोर िब्दाि
िे हिला कधीच बोलले नव्ििे. हिच्या गोंधळाचं पररविटन धास्िीि झालं, हिची
लालजदट कांिी पांढरी पडली. हिच्या िोंडू न िब्द फु र्ेना आहण चेिरा लज्जास्पद
िोऊन िी उत्तर द्यायला असमथट झाली.
हिचा अहवभाटव हनहििच हिच्या हवरूद्ध िोिा. िी िरूण मुलगी अपराधी
ददसि िोिी आहण हिचे वडील हवचार करू लागले की कदाहचि त्याच्या बायकोने
त्याला जे सांहगिले िे अखेरीस खरे िोिे, िो रागाने बोलला,
“मग िे प्रत्यिाि खरे आिे का की िू रोज िुझ्या सावत्र आईला अहभिाप देि
असिेस आहण हिचा मृत्यू व्िावा म्िणून प्राथटना करीि असिेस? हवसरलीस का िू मी
िुला काय सांहगिले िोिे िे की, िी जरी सावत्र आई असली िरी िू आज्ञाधारकपणे
आहण एकहनष्ठिेनेच हिच्यािी वागायला िवे िे? कु ठल्या अिा अधम िक्तीने िुझ्या
मनाचा िाबा घेिला की िू इिकी दुष्ट व्िावीस? िू खरोखर बदलली आिेस, माझ्या
मुली! कु ठल्या गोष्टीने िुला अवज्ञा करणारी आहण हवश्वासघािकी बनहवली?”
आहण हिला अिा ररिीने खूप दूषण द्यावे ह्ा हवचाराने एकाएकी आलेल्या
अश्रूंनी त्याचे डोळे भरून आले.
हिच्या बाजूने हवचार करिा एखाद्या प्रहिमेवर पूजाहवधी करून हिरस्कृ ि
व्यक्तीच्या मृत्यूला कारणीभूि िोिा येिे अिा प्रकारच्या अंधश्रद्धेबद्दल हिने कधीिी
ऐकले नव्ििे. पण किािी प्रकारे हिने स्विाःला हनदोष आिे असे बोलून स्पष्ट करणे
भाग िोिे. हिचे हिच्या वहडलांवर अहििय प्रेम िोिे. आहण त्यांच्या क्रोधाची िी
कल्पनािी सिन करू िकि नव्ििी. हिने खेद करीि त्याच्या गुडघ्यावर िाि ठे वला,

“बाबा! बाबा! अिा भयानक गोष्टी मला बोलू नका. मी अजूनिी िुमची
आज्ञाधारक कन्याच आिे. हनहििपणे मी आिे. येनके न प्रकारे ण मी मूखट असेनिी, जे
िुमचे आिेि आहण जयावर िुमचं प्रेम आिे त्यांचा मृत्यू व्िावा म्िणून मी कधीिी प्रयत्न
के ला नािी. नक्कीच िुम्िाला िे कु णीिरी खोर्ं सांगून िुम्िाला भांबावू न र्ाकले आिे
आहण िुम्िाला ठाऊक नािी काय म्िणावे िे –ककं वा कािी वाईर् िक्तींनी िुमच्या
हृदयाचा िाबा घेिलेला आिे—नािी, नािी माझ्या बाबिीि – मला अिा दुष्ट
प्रवृत्तींबद्दल दव सबंद ू एव्िढेिी ठाऊक नािी.”
पण वहडलांना आठवले की जेव्िा त्यांनी पहिल्यांदाच खोलीि प्रवेि के ला िोिा
िेव्िा हिने कािीिरी लपहवले िोिे. पण हिने के लेला मनाःपूवटक हनषेध त्याचे समाधान
करू िकला नािी. त्याने त्याच्या िंकांचे पूणटिया हनरसन करायचे ठरहवले.
“मग ह्ा ददवसाि िुझ्या खोलीि नेिमी िू एकर्ी का राििेस? आहण सांग मला
िुझ्या बािीमध्ये िू काय लपवून ठे वले आिेस? दाखव मला पर्कन.”
नंिर िी मुलगी, जरी हिच्या आईच्या आठवणींना प्रेमाने किी उरािी बाळगून
िोिी, ह्ा अपराधाची कबुली देण्याि िी जरी लाजि िोिी, िरी हिने पाहिले की
वहडलांना सारे कािी स्पष्ट सांगून र्ाकायलाच िवे. म्िणून हिने हिच्या लांब
बािीमधून झर्कन िो आरसा काढला आहण त्याच्या पुढे ठे वला.
“िेच,” िी म्िणाली, जे िुम्िी पाहिले, जयाि मी आिा बघिे आिे.”
“का” मोठ्या आियाटने िो म्िणाला, “िा िोच आरसा आिे जो मी फार वषाांपूवी
राजधानीकडे गेलो िोिो िेव्िा िुझ्या आईसाठी भेर्वस्िू म्िणून आणला िोिा! आहण
म्िणून का िू िो िुझ्याजवळ सवटकाळ बाळगून असिेस? आिा का िू िुझा वेळ ह्ा
आरिासमोर घालहविेस?”

नंिर हिने आईचे िेवर्चे िब्द त्याला सांहगिले, आहण जेव्िा जेव्िा िी आरिाि
बघेल िेव्िा िेव्िा िी हिला भेर्ेल ह्ा आईने ददलेल्या वचनाबद्दलिी सांहगिले. पण
िरीिी वडील त्याच्या मुलीच्या स्वभावािील साधेपणा समजू िकि नव्ििे. त्याला
िे माहिि नव्ििे की वास्िहवक हिने आरिाि प्रहिसबंहबि झालेला चेिरा पाहिला िो
हिचा स्विाःचा चेिरा आिे, हिच्या आईचा नव्िे.
“काय िुझ्या म्िणण्याचा अथट?” त्याने हवचारले. “मला समजि नािी की मृत्यू
पावलेल्या िुझ्या आईचा आत्मा िुला आरिाि पाहून कसा भेर्िो?”
“िे खरोखर सत्य आिे,” िी मुलगी म्िणाली, “आहण िुमचा स्विाःचा हवश्वास
बसि नसेल िर िुम्िी स्विाः बघा,” आहण हिने िो आरसा त्याच्यापुढे धरला. सपार्
पृष्ठभाग असलेल्या त्या धािूच्या चकिीमागे हिचा स्विाःचा गोड चेिरा िोिा. हिने
त्या प्रहिसबंबाकडे गांभीयाटने अंगुलीहनदेि के ला,
“अजूनिी िुम्िाला माझ्याबद्दल िंका वार्िे?” हिने वर त्याच्या चेिऱ्याकडे
बघि कळकळीने हवचारले.
अचानक आकलन झाल्याने वहडलांनी उद्गारासि त्याचे दोन्िी िाि बािेर
झर्कन फे कले.
“दकिी मूखट मी! िेवर्ी मला कळले. िुझा चेिरा िुझ्या आईसारखाच, खरबुज
दोन्िी बाजूंनी सारखेच ददसिे िसा. त्याचा पररणाम म्िणून िू त्या चेिऱ्याच्या
प्रहिसबंबाकडे पाहिले आहण िुला वेदना झाल्या, िा हवचार करून की िुला िुझ्या मृि
आईच्या समोरासमोर आणलं गेलं! िू खरोखर एकहनष्ठ पोरगी आिेस. सुरुवािीला िी
दकिी मूखटपणाची गोष्ट झाली असे वार्ायचे, पण िे खरोखर िसे नव्ििे. िुझी अगाध
पुत्रभक्ती िुझ्या हनरागस हृदयाचं हनदिटकच आिे. मृत्यू पावलेल्या अहवरि सचंिनाने
िुझा स्वभाव िसाच घडण्याि मदि झाली. िू असं करावं िे सांगणारी िुझी आई
दकिी बुद्धीमान िोिी. मला िुझं कौिुक आहण आदर वार्िो. माझ्या मुली, जेव्िा िू
सत्य आहण सहद्वचारी वागि असिाना िुझ्या संियी सावत्र आईने सांहगिलेल्या

गोष्टींवर िात्काळ हवश्वास ठे वून िू दुष्ट म्िणून िुझ्यावर संिय घेिला आहण िुझ्यावर
भयंकर संिाप व्यक्त करण्याच्या उद्देिाने मी येथे आलो. ह्ाबद्दल मला
िरमल्यासारखे वार्िे. िुझ्यापुढे िोंड दाखवायला माझ्याकडे आिा कािीच हिल्लक
राहिले नािी आहण मी िुझी िमा मागिो.”
आहण येथे वहडलांना रडू आले. त्याने हवचार के ला की गरीब हबचाऱ्या मुलीला
दकिी एकर्ेच रिावे लागले, आहण त्यािी पहलकडे हिला हिच्या सावत्र आईची
वागणूक सिन करावी लागली. ह्ा साऱ्या प्रहिकू ल पररहस्थिीििी हिने दृढिेने हिचा
हवश्वास आहण साधेपणा राखून ठे वला—सारे दुाःख हिने सिनिीलिेने आहण प्रसन्निेने
सिन के ले. जगाचा अनुभव घेि असिाना खंदकािील जलाियाि असलेल्या िेवाळ
आहण हचखलाि वाढि उमलणाऱ्या हनष्कलंक हृदयाचे समपटक प्रहिक असणाऱ्या,
डोळे ददपहवणाऱ्या सुंदर कमळािी हिची िुलना करावी अिी त्याची मनाःहस्थिी
झाली.
इिक्या सवट वेळेपयांि खोलीच्या बािेर वार् पािि असलेली सावत्र आई काय
िोईल म्िणून उत्सुक झाली िोिी. आि सवट कािी काय चालले आिे ह्ाबद्दलची हिची
हजज्ञासा िळू िळू इिकी वाढि गेली की हिने सरकपडदा अलगद मागे लोर्ला
जेणेकरून आि काय चालले आिे िे हिला ददसू िके ल. ह्ािणाला िी अचानक
खोलीमध्ये हिरली आहण चर्या बाजूला सोडीि सावत्र मुलीने पसरवेल्या िािावर
हिने डोके वाकहवले.
“मला िरम वार्ली! मला िरम वार्ली!” िी मोडक्या स्वराि उद्गारली. मला
ठाऊक नव्ििे दकिी हपिृभक्त मुलगी आिेस िू िे. िुझा कािीिी दोष नव्ििा िरी पण
सावत्र आईच्या मत्सरी भावनेने मी िुझा सवटदा द्वेष के ला. मी िुझा खूप हिरस्कार
के ला. पण िे नैसर्गटक िोिे की िू परस्परािील भावना समजिे असा मी हवचार
करायला िवा िोिा. आहण अिा ररिीने जेव्िा िू िुझ्या खोलीि आराम करायला
अनेकदा एकर्ी जायचीस िेव्िा मी िुझा पाठलाग करायची आहण जेव्िा िू मला
बऱ्याच वेळेपयांि आरिाि र्क लावून बघिाना ददसायची िेव्िा त्यावरून मी हनष्कषट
काढायची की िू माझा दकिी द्वेष करिे आहण म्िणून माझा सूड घेण्यासाठी

मंत्रिंत्राद्वारे िू माझा जीव घेण्याचा प्रयत्न करीि आिेस. मी िुझ्यािी दकिी चुकीने
वागले आहण िुझ्याबद्दल गैरसमज करून घेिला, िुझ्यावर अन्याय के ला आहण
िुझ्यावर संिय घेण्यास िुझ्या वहडलांना प्रवृत्त के ले, िे मी जोपयांि हजवंि आिे
िोपयांि कधीिी हवसरू िकणार नािी. ह्ा ददवसापासून मी माझे जीणट आहण दुष्ट
हृदय फे कू न देईन आहण त्याजागी नूिन, हनमटळ आहण पिात्तापाने पररपूणट हृदय
ठे वीन. मी स्विाः िुला जन्म ददलेली िू माझी मुलगी म्िणूनच मी िुझा हवचार करीन.
मी िुझ्यावर प्रेम करीन, मनाने सवटथा उरािी धरीन आहण िुला दुाःख देण्याि जया
गोष्टींनी मी कारणीभूि झाले त्यांची सवट भर मी काढीन. म्िणून जे कािी पूवी घडू न
गेले िे सवट पाण्याि सोडू न दे आहण आजपावेिो िुझ्या आईला जे मािृभक्तीचे प्रेम
ददले िे प्रेम मला िू द्यावेस अिी मी िुझ्याकडे याचना करिे.”
अिा ररिीने त्या दुष्ट सावत्र आईचा निा हिने स्विाःच उिरवला आहण हिने
के लेल्या चुकांबद्दल मुलीची िमा माहगिली.
अिा िऱ्िेने मुलीच्या स्वभावाच्या माधुयाटमुळे हिने स्वेच्छेने हिच्या सावत्र
आईला िमा के ली, आहण आईने पुन्िा कधीिी नंिर हिच्यावर एक िणभरिी संिाप
के ला नािी ककं वा हिचा हवद्वेष के ला नािी. वहडलांनी त्याच्या पत्नीच्या चेिऱ्यावर
गिकाळाबद्दल खरोखर दुाःख वार्ल्याचे पाहिले आहण भयंकर गैरसमजािून
हनघाल्यामुळे त्याच्या मनावरील दडपण कमी झाले िोिे आहण अपराध आहण
अपराध करणारे ह्ांच्याकडू न त्या सवट आठवणी पुसून र्ाकल्या गेल्या.
ह्ावेळेपासून िे हिघे पाण्यािल्या मािांसारखे एकत्र सुखी जीवन जगू लागले.
अिा प्रकारच्या कु ठल्यािी त्रासाने त्यांचे घर पुन्िा काळवंडले गेले नािी. आहण िी
िरूण मुलगी हिच्या सावत्र आईने प्रदान के लेल्या कोमल आहण वात्सल्यपूणट
देखभालीखाली हिचे दुाःख पूणट वषट िळू िळू हवसरली. अखेरीस हिचे धैयट आहण
चांगुलपण ह्ामुळे हिला असे पाररिोहषक हमळाले.

    

अदाहचघाराचा रािस
फार फार वषाांपूवी जपानमधील मुत्सुच्या प्रांिाि अदाहचघारा नावाचे एक
हवस्िृि मैदान िोिे. िे रठकाण एका नरभिक रािसाकडू न झपार्ले गेले िोिे असे
म्िर्ले जाई. जयाने एका म्िािारीचे रूप घेिले िोिे. अधूनमधून बरे च प्रवासी नािीसे
िोि आहण त्यांच्याहवषयी अहधक कधीच कािी ऐकू येि नसे आहण संध्याकाळी िी
म्िािारी कोळिाच्या िेगडीभोविी दफरे . हवहिरीच्या काठी सकाळी घरािील
कु र्ुंबासाठी लागणारा िांदळ
ू धुिाना मुली त्या िरवलेल्या लोकांच्या भयानक
गोष्टींबद्दल कु जबुजि असि की िी झोपडी त्यांना भुरळ पाडू न किी हगळं कृि करीि
असे. कारण िो रािस फक्त नर मांसावरच जगि असे. सूयाटस्िानंिर त्यारठकाणी
जाण्याचे धाडस कोणी करीि नव्ििा. आहण जे कोणी करीि िे ददवसािी र्ाळार्ाळ
करीि असि आहण प्रवािांना त्या भयंकर रठकाणाच्या धोक्याची सूचना ददली जाई.
एके ददविी जेव्िा सूयट अस्िास जाि िोिा िेव्िा एक धमटगुरू त्या मैदानावर
आला. िो उिीरा आलेला प्रवासी िोिा, आहण त्याच्या पोषाखावरून िो बुहद्धष्ट
यात्रेकरू असून िो पापहवमोचन करण्याच्या इच्छेने प्राथटना करीि एका
िीथटस्थळावरून दुसऱ्या िीथटस्थळाकडे जाि िोिा. िे उघड िोिे की िो त्याचा रस्िा
चुकला िोिा, आहण िो खूप उिीरा पोिोचल्यामुळे त्याला मागट दाखवू िकणारा
ककं वा त्या झपार्लेल्या रठकाणाची धोक्याची सूचना देणारा कोणीिी भेर्ला नव्ििा.
िो संपूणट ददवसभर चालला िोिा आहण आिा थकलेला आहण भुके लेलािी
झाला िोिा. िी िरदऋिूची अखेर असल्यामुळे संध्याकाळ खूप गारठलेली िोिी.
आहण आजूबाजूला रात्रभरासाठी कोठे हनवासस्थान आढळिे का म्िणून िो सचंिा करू
लागला.

िेवर्ी कािी िास भ्रमंिी
के ल्यावर त्याला कािी अंिरावर
झाडांची राई ददसली आहण
झाडांमध्ये
त्याला
एक
हमणहमणिा प्रकािदकरण दृष्टीस
पडला. िो आनंदाने उद्गारला,
“ओ, िे नक्कीच एक छोर्ेसे घर
आिे जेथे मला रात्रभर हनवास
करिा येईल!”
त्याच्या डोळ्यांसमोर िो प्रकाि
ठे वून िो थकल्या, दुखऱ्या
पायांनी फरफर्ि जेवढे जलद
चालिा येईल िेवढे त्या
स्थळाकडे चालू लागला. आहण
लवकरच िो त्या दररद्री
ददसणाऱ्या छोट्या झोपडीजवळ
आला. जसा िो जवळ सरकला,
िसे त्याने पाहिले की िी कोसळू न
पडण्याच्या अवस्थेि िोिी.
बांबूचे कू ड मोडले जाऊन त्याच्या
फर्ीिून गवि बािेर आले िोिे.
हखडक्या आहण दरवाजा म्िणून वापरल्या जाणाऱ्या जपानमधील कागदी पडद्यांना
खूप भोके पडली िोिी. घराचे खांब जुने िोऊन वाकले िोिे आहण गविाच्या
िाकारलेल्या छप्पराला कसाबसा आधार देिाना ददसि िोिे. झोपडी उघडी िोिी
आहण जुन्या कं ददलाच्या प्रकािाि म्िािारी सूि कािण्याि अहििय गकट झाली िोिी.

बांबूंच्या कुं पणावरून त्या यात्रेकरूने हिला िाक मारली आहण म्िणाला, “ओ
बा सान (आजीबाई) नमस्कार! मी एक प्रवासी आिे. कृ पया मला माफ करा. मी रस्िा
चुकलो आहण काय करावे कळि नािी. कारण रात्रभर हवश्रांिी घ्यायला मला कोठे च
जागा नािी. िुमच्या आश्रयाखाली मला रात्र घालवू ददली िर खूप चांगले िोईल.”
त्या म्िािारीने िे बोलणे ऐकल्याबरोबर सूि कािणे िाबडिोब थांबहवले. िी
उठली आहण त्या आगंिुकाकडे पोिोचली.
“िुमच्याबद्दल मला खूप वाईर् वार्िं. िुम्िी िुमचा रस्िा या एकाकी जागेवर
रात्री चुकलाि त्याबद्दल िुम्िाला खरोखरच क्लेि झाले असणार. दुदव
ै ाने मी िुम्िाला
येथे राहू देऊ िकि नािी कारण माझ्याकडे िुमची रािण्याची सोय करून देऊन
पाहुण्याला देण्यासाठी ह्ा दररद्री घराि हबछानािी नािी!”
“ओ, कािी िरकि नािी,” िो धमटगुरू म्िणाला. “मला फक्त काय पाहिजे असेल
िर रात्रभरासाठी ह्ा छपराखाली हनवारा आहण जर िुम्िी मला कृ पया िुमच्या
स्वयंपाकघरािील जहमनीवर रात्रभर पडू द्याल िर मी िुमचा आभारी रािीन. मी
इिका थकलो आिे की आज रात्री मी अहधक अंिर चालू िकि नािी, मला अिी
आिा आिे की िुम्िी मला नकार देणार नािीि, नािीिर बािेर या गारठलेल्या
मैदानावर मला झोपावं लागेल.” आहण अिा ररिीने त्याने िेथे रािण्यासाठी
म्िािारीला कळकळीची हवनंिी के ली.
िी खूप नाखूष ददसली, पण िेवर्ी िी म्िणाली,
“खूप छान, मी िुम्िाला येथे राहू देईन. मी फक्त खूपच अल्पसं िुमचं स्वागि
करू िकिे, पण या आि आहण मी िेकोर्ी पेर्हविे कारण आज रात्री खूप थंडी आिे.”
त्या यात्रेकरूला असं सांहगिले गेल्यावर खूप आनंद झाला. त्याने आपली
पादत्राणे काढली आहण झोपडीि प्रवेि के ला. म्िािारीने कािी कार्क्या आणल्या
आहण िेकोर्ी पेर्हवली आहण पाहुण्याला िेकायला जवळ बोलाहवले.

“इिक्या दूरवर चालि आल्यानंिर िुम्िाला भूक लागली असणार,” म्िािारी
म्िणाली, “मी जािे आहण िुमच्यासाठी रात्रीचं कािीिरी जेवण बनहविे.” नंिर िी
स्वयंपाकघराि गेली आहण हिने थोडा भाि हिजहवला.
रात्रीचे जेवण संपल्यावर म्िािारी िेकोर्ीजवळ बसली आहण बऱ्याच वेळेपयांि
त्यांनी एकत्र गप्पा के ल्या. येथे आल्यावर आपल्याला अिा प्रकारची दयाळू आहण
आहिथ्यिील म्िािारी भेर्ल्याने आपण खूप निीबवान आिोि असे त्याला वार्ले.
िेवर्ी लाकडे संपली आहण जाळ हवझला िेव्िा िो आला िोिा िेव्िा जसा थंडीने
कापि िोिा िसा कापू लागला.
“मी बघिे आिे की िुम्िाला खूप थंडी वाजिे आिे.” म्िािारी म्िणाली, “मी
बािेर जािे आहण कािी लाकडे गोळा करून आणिे. कारण आपण िी सवटच वापरून
र्ाकली. मी गेल्यावर िुम्िी येथेच थांबा आहण घराची काळजी घ्या.”
“नािी, नािी,” िो यात्रेकरू म्िणाला, “िुमच्याऐवजी मला जाऊ द्या कारण
िुम्िी म्िािाऱ्या आिाि आहण ह्ा गारठल्या रात्री मी िुम्िाला लाकडे आणण्यासाठी
जाऊ देऊ िकि नािी!”
म्िािारीने नकाराथी मान िलहवली आहण म्िणाली,
“िुम्िी येथे िांिपणे रिा, कारण िुम्िी माझे अहिथी आिाि.” नंिर िी त्याला
सोडू न बािेर गेली. एका हमहनर्ाि िी परि आली आहण म्िणाली, “जेथे िुम्िी बसला
आिाि िेथेच बसा आहण िेथून िलू नका. आहण कािीिी झालं िरी आिल्या खोलीच्या
जवळ जाऊ नका आहण आि पाहू नका, आहण लिाि ठे वा मी काय म्िणिे िे!”
“जर िुम्िी सांहगिले की मागच्या खोलीमध्ये जाऊ नका िर खहचिच मी
जाणार नािी!” ककं हचि गोंधळू न यात्री म्िणाला.

नंिर म्िािारी पुन्िा बािेर गेली आहण धमटगुरू एकर्ाच राहिला. जाळ हवझून
गेला िोिा, त्या रात्री पहिल्यांदाच त्याला वार्ायला लागले की िो एका हवहचत्र
रठकाणी आलेला आिे आहण त्या म्िािारीच्या, “कािी झालं िरी िू त्या मागच्या
खोलीि डोकावून बघू नकोस,” ह्ा िब्दांनी त्याची हजज्ञासा आहण भीिी वाढहवली
िोिी.
अिी काय गोष्ट हिने लपवून ठे वली असेल जी त्याने पाहू नये अिी हिची इच्छा
िोिी? म्िािारीला त्याने ददलेल्या वचनाच्या आठवणीने त्याला कािीवेळ स्िब्ध
ठे वले, पण मज्जाव घािलेल्या त्या रठकाणी ढु ंकून पािण्याच्या त्याच्या हजज्ञासेला
मोि आवरला नािी.
िो उठला आहण मागील खोलीकडे िळू िळू सरकू लागला. नंिर त्याने त्या
म्िािारीची आज्ञा न पाळल्यामुळे िी त्याच्यावर खूप रागवेल ह्ा हवचाराने िो
िेकोर्ीजवळ परि आला.
िळू िळू हमहनर्ामागून हमहनर्े गेली आहण म्िािारी परि आली नािी. िो
अहधकाहधक घाबरू लागला आहण त्याच्या मागे असलेल्या खोलीि काय भयंकर
गुहपि असेल ह्ाबद्दल आियट करू लागला. त्याला िोधायलाच िवे िोिे.
“मी जोपयांि हिला सांगि नािी िो पयांि मी काय पाहिले िे हिला कळणार
नािी. म्िािारी परि येण्याच्या आि मी नुसिे डोकावून पािीन,” िो माणूस
स्विाःिीच म्िणाला.
ह्ा िब्दांबरोबर िो त्याच्या पायांवर उभा राहिला (कारण िो सवट वेळ जपानी
पद्धिी प्रमाणे खाली पाय वळवून बसला िोिा.) आहण चोरर्ेपणे रांगि िो त्या
मज्जाव घािलेल्या रठकाणाकडे गेला. थरथरत्या िािांनी त्याने िो सरकदरवाजा मागे
ओढला आहण आि पाहिले. त्याने जे कािी पाहिले त्याबरोबर त्याच्या
रक्तवाहिन्यािील रक्त गोठू न गेले. िी खोली पूणटपणे मेलेल्या माणसांच्या िाडांनी
भरलेली िोिी आहण सभंिीवर सिंिोडे उडालेले िोिे आहण जमीन मानवी रक्ताने

माखलेली िोिी. एका कोपऱ्याि छिापयांि कवर्ीवर कवर्ी रचलेली िोिी, दुसऱ्या
कोपऱ्याि छिापयांि िाडांचा ढीग िर आणखी एका कोपऱ्याि पायाच्या िाडांची रास
िोिी. हिसारी आणणाऱ्या घाणेरड्या वासाने त्याला मूच्छाट आणली. िो भीिीने मागे
पडला आहण त्या भयाने िो दढगामध्ये जहमनीवर कािीवेळ पडू न राहिला. घृणास्पद
दृश्य. भीिीने त्याचा थरकाप उडाला आहण त्याचे दाि थडथड उडू लागले आहण
कसाबसा िो त्या भयंकर जागेिून सरपर्ि बािेर पडला.
“दकिी भयंकर!” िो ककं चाळला. “काय भीषण गुिा आली माझ्या प्रवासाि?”
बुद्धदेवा, मला मदि करा नािीिर मी संपलो. िी दयाळू म्िािारी खरोखर नरमांस
भिक रािस आिे िे िक्य आिे का? जेव्िा िी स्विाः परि येईल िेव्िा िी आपल्या
खऱ्या स्वरूपाि येईल आहण एका घासाि मला खाऊन र्ाकील.”
ह्ा िब्दाबरोबर त्याने त्याची िक्ती त्याच्याकडे एकवर्ली. पर्कन त्याने िॅर्
आहण काठी घेिली आहण त्याचे पाय हजिक्या जलदीने त्याला नेिील हििक्या
जलदीने िो िेथून बािेर पडला. त्या रात्रीिच िो बािेर पळाला, त्याचा एक हवचार
की हजिके लवकर िक्य असेल हििक्या लवकर त्या रािसाच्या झपार्लेल्या घरािून
बािेर पडायचे. िो फार पुढे गेला नािी िोच त्याला मागे पावलांचा आवाज आला
आहण त्या पाठोपाठ “थांब! थांब!” असे ककं चाळि असल्याचा आवाज आला.
आपल्याला कािीच ऐकू येि नािी अिी बिावणी करीि िो दुप्पर् वेगाने
पळाला. िो पळि असिाना मागून अहधकाहधक जवळ येणाऱ्या पावलांचा आवाज
त्याने ऐकला आहण नंिर त्याने ओळखले की त्या म्िािारीचा आवाज जिी जिी िी
जवळ येि गेली िसा वाढि िोिा.
“थांब! थांब, अरे पाजी माणसा, मी मना के ल्यावरिी त्या खोलीि का
पाहिलेस?”
िो धमटगुरू पूणटपणे हवसरला की िो दकिी दमला आिे आहण िरीिी त्याचे पाय
त्या मैदानावरून दकिी जलद गिीने उडिािेि. भीिीने त्याला अहधकच बळ आले,

कारण त्याला ठाऊक िोिे की जर त्या रािसाने त्याला पकडले िर िो लवकरच
हिच्या बळींपैकी एक िोईल. अगदी मनापासून त्याने पुन्िा पुन्िा बुद्धदेवाची प्राथटना
के ली.
“नामु अहमदा बुत्सु, नामु अहमदा बुत्सु.”
आहण त्याच्या पाठीमागून िी भयंकर थेरडी त्याच्यावर चालून येि िोिी. हिचे
के स वाऱ्याने उडि िोिे आहण हिचा चेिरा िी जी िोिी त्या रािसाच्या रूपाि त्वेषाने
रूपांिरीि िोि िोिा. हिच्या िािाि रक्ताने माखलेला भला मोठा सुरा िोिा आहण
िी अजूनिी ककट ि आवाजाि ककं चाळि िोिी, “थांब! थांब!”
िेवर्ी िो धमटगुरू खाली पडला आहण अहधक धावू िकला नािी. िांबडं फु र्लं
आहण रात्रीच्या काळोखाबरोबर िो रािसिी नािीसा झाला आहण िो सुरहिि
झाला. त्या धमटगुरूला आिा कळू न चुकले िोिे की त्याची अदाहचघाराच्या रािसािी
गाठ पडली िोिी. त्याची गोष्ट त्याने अनेकदा ऐकली िोिी पण िी खरी असावी यावर
त्याने कधीच हवश्वास ठे वला नव्ििा, त्याच्या ह्ा आियटकारक सुर्के चे आहण
रिणाचे श्रेय त्याने बुद्धदेवास ददले जयाची त्याने मदिीसाठी प्राथटना के ली िोिी,
म्िणून त्याने त्याची जपमाला बािेर काढली. उगवत्या सूयाटसमोर मान िुकवून
प्राथटना के ली आहण त्याचे मनाःपूवटक आभार मानले. नंिर िो दुसऱ्या देिाच्या
प्रवासाला हनघाला, त्याने िे झपार्लेले मैदान मागे र्ाकले िोिे ह्ाचा त्याला खूप
आनंद झाला.

    

चिुर माकड आहण रानडु क्कर
फार फार वषाांपूवी जपानमधील हिनहिनच्या प्रांिाि एक प्रवासी माकडवाला
(मदारी) रािि िोिा. िो माकडाला नाचवून त्याच्याकडू न चलाखीचे खेळ करून
दाखवून त्यावर उदरहनवाटि करीि िोिा.
एके ददविी सायंकाळी िो माणूस खूप हचडलेल्या अवस्थेि घरी आला आहण
त्याच्या बायकोला म्िणाला उद्या सकाळी कसायाला बोलावून घे.
त्याची बायको खूप गोंधळाि पडली आहण हिने नवऱ्याला हवचारले,
“किासाठी िुम्िी कसायाला बोलावून आणायला सांहगिले?”
“त्या माकडाला आिा ह्ापुढे नाचहवण्याि कािी अथट नािी, िे खूप म्िािारं
झालं असून त्याच्या चलाख्या िो हवसरला आिे. मी त्याला माझ्या पद्धिीने काठीने
मारून पाहिले िरी पण िो व्यवहस्थि नाचि नािी. मला त्याला कसायाला
हवकायलाच िवे आहण त्याच्याकडू न िरी थोडे पैसे मी हमळवू िके न, त्याहिवाय कािी
मागटच नािी.”
त्या बाईला त्या गरीब हबचाऱ्या प्राण्याबद्दल खूप वाईर् वार्ले आहण हिने त्या
माकडाला वाचहवण्यासाठी हिच्या नवऱ्याची खूप मनधरणी के ली, पण हिची
मनधरणी हनरथट झाली, त्या माणसाने त्याला कसायाला हवकायचा पक्का हनधाटर के ला
िोिा.
आिा िे माकड जवळच्याच खोलीि िोिे व त्यांच्या संभाषणािील प्रत्येक िब्द
त्यांच्या नकळि त्याने ऐकला. त्याला िात्काळ कळले की त्याला ठार मारले जाणार,
आहण िो स्विाःिीच म्िणालााः
“खरोखर दकिी क्रूर आिे माझा मालक! येथे वषाटनुवषे दकिी प्रामाहणकपणे मी
त्याची सेवा के ली आहण माझ्या अखेरच्या ददवसाि मला सुखाने आहण िांििेने जगू
देण्याऐवजी िो माझी कत्तल करण्यासाठी मला कसायाच्या स्वाधीन करणार आहण

माझ्या दयनीय देिाला हवस्िवावर भाजणार आहण हिजवणार आहण खाणार?
हधक्कार असो माझा! काय करू मी, काय िेजस्वी हवचार आला माझ्या मनाि! िेथे
आिे, मला ठाऊक आिे, िेजारच्या जंगलािच एक रानडु क्कर राििे. त्याच्या कु िाग्र
बुद्धीबद्दलच्या कथा मी अनेकदा ऐकल्या आिेि. कदाहचि जर मी त्याच्याकडे गेलो
आहण मी कोणत्या संकर्ाि सापडलो िे त्याला सांहगिले िर िो कािीिरी सल्ला
देईल. मी जाईन आहण प्रयत्न करीन.”
आिा वेळ घालवायला नको िोिा. िे माकड घराबािेर हनसर्ले आहण त्या
रानडु क्कराला िोधण्यासाठी त्याला जेवढे जलद पळिा येईल िेवढे जलद पळि िो
जंगलाकडे आला. िे रानडु क्कर घरीच िोिे आहण माकडाने त्याच्यावर आलेल्या
संकर्ाची किाणी त्याला सांगायला िाबडिोब सुरूवाि के ली.
“दयाळू मिाराज, मी िुमच्या िल्लख बुद्धीमत्तेबद्दल ऐकले आिे. मी फार
मोठ्या संकर्ाि सापडलो आिे, िुम्िीच एक फक्त मला मदि करू िकिा. मी माझ्या
मालकाची सेवा करून करून म्िािारा झालो आहण आिा मी नीर्पणे नाचू िकि
नािी म्िणून माझ्या मालकाने मला कसायाला हवकू न र्ाकायचे ठरहवले आिे. िुम्िीच
मला काय िो सल्ला द्याल? मला ठाऊक आिे. मला माहिि आिे, िुम्िी दकिी हुिार
आिाि िे!”
रानडु क्कराला त्याची स्िुिी ऐकू न खूप आनंद झाला आहण त्याने माकडाला मदि
करायचे ठरहवले. त्याने थोडावेळ हवचार के ला आहण नंिर िो म्िणाला, “िुझ्या
मालकाला बाळ नािी का?”
“ओ, िोय,” माकड म्िणाले, “त्याला एक िान्िा मुलगा आिे.”

“िुझी मालकीण जेव्िा ददवसभरािले काम सुरू करिे िेव्िा िो दाराि बसलेला
नसिो का? ठीक मी सकाळी लवकर त्या बाजूला येईन आहण जेव्िा मला संधी हमळे ल
िेव्िा मी त्याला पर्कन उचलून घेऊन पळू न जाईन.”
“नंिर काय?” माकड म्िणाले.
“त्यामुळे आई प्रचंड घाबरे ल, काय करावे िे िुझ्या मालक आहण मालदकणीला
कळण्यापूवी िुला माझ्या मागे धावणं भाग आिे आहण बाळाला वाचवायला िवे,
नंिर त्याला सुरहििपणे त्याच्या आईवहडलांकडे घरी आण आहण मग िू बघिीलच
जेव्िा िो कसाई येईल िेव्िा त्याला िुला हवकायचे त्यांचे मनच िोणार नािी.”

माकडाने त्याचे खूप वेळा आभार मानले आहण िो घरी गेला. िुम्िाला कल्पना
आलीच असेल की उद्याच्या ददवसाचा हवचार करीि राहिल्यामुळे त्या रात्री
माकडाला फारिी झोप आली नािी. त्या रानडु कराची योजना यिस्वी िोिे की नािी
ह्ावर त्याचे जीवन मरण अवलंबून िोिे. िो सवाटि आधी उठला आहण काय िोईल
याची सचंिा करू लागला. त्याच्या मालकाची बायको उठू न सकाळचा प्रकाि आि
येऊ देण्यासाठी दार उघडू न के व्िा िालचाल करे ल ह्ाची वार् पािण्याि त्याला खूप
काळ लोर्ल्यासारखे वार्ले. नंिर रानडु क्कराने आखलेल्या बेिाप्रमाणे सारे घडले.
नेिमीप्रमाणे घर आवरून न्यािारी ियार करिाना त्या आईने बाळाला
दाराजवळच्या छपराखाली ठे वले.
िे बाळ सकाळच्या सूयटप्रकािाि मोठ्या आनंदाने स्विाःिीच गुणगुणि िोिे,
चर्ईवर पडलेल्या उनसावलीिी खेळि िोिे. अचानक त्या छपराखाली बाळाचा
मोठ्याने रडण्याचा आवाज ऐकू आला. िी आई स्वयंपाकघरािून त्या जागेवर
धाविच बािेर आली, फक्त िेवढ्या वेळाि हिने िािाच्या पकडीि बाळाला घेऊन
प्रवेिद्वारािून बािेर नािीिा िोणाऱ्या रानडु क्कराला पाहिले. हिने हिचे िाि जोराि
िलहवि ििािपणे मोठ्याने ओरडि आिल्या खोलीि धूम ठोकली जेथे हिचा नवरा
अजूनिी गाढ झोपलेला िोिा.
िो िळू च डोळे चोळि उठू न बसला आहण कसला आरडाओरडा चाललाय
म्िणून रागाने हिला हवचारले. िेवढ्या वेळेपयांि काय प्रकार घडला िे त्याच्या
ध्यानाि आले आहण िे दोघेिी प्रवेिद्वाराच्या बािेर आले. िे रानडु क्कर बरे च लांब
हनघून गेले िोिे. पण त्या चोराच्या मागे हजिके जलद त्याचे पाय नेिील हििके जलद
त्या माकडाला धाविाना पाहिले.
त्या चिुर माकडाच्या िूर वृत्तीचे त्या दोघा पिीपत्नीने खूप कौिुक के ले आहण
जेव्िा त्या माकडाने त्यांच्याकडे बाळाला सुरहििपणे परि त्यांच्या िािाि आणून
ददले िेव्िा िर त्यांच्या कृ िज्ञिेला पारावार राहिला नािी.

“बघा!” त्याची बायको म्िणाली. “ह्ाच प्राण्याला िुम्िी मारून र्ाकणार िोिा
ना, जर िे माकड नसिे िर आपल्याला आपल्या बाळाला कायमचे मुकावे लागले
असिे.”
“अगदी बरोबर आिे िुझं,” बाळाला घराि घेऊन जािाना िो माणूस एकदम
म्िणाला, “जेव्िा िो कसाई येईल िेव्िा िू त्याला परि पाठवू िकिेस आहण आम्िा
सवाांना छानपैकी न्यािारी दे, माकडाला सुद्धा.”
जेव्िा िो कसाई येऊन पोिोचला िेव्िा संध्याकाळच्या जेवणासाठी त्याला
रानडु क्कराचं मांस आणायला सांगून त्यांनी त्याला परि पाठवले. त्यांना माकडावर
खूप प्रेम के ले आहण िे माकड उवटरीि आयुष्य िांिपणे जगले. मालकाने पुन्िा कधीिी
त्याला मारले नािी.

    

कु िल हिकारी आहण चिुर कोळी

फार फार वषाांपूवी जपान सूयटदव
े िा, सुप्रहसद्ध अमािेरासूच्या वंिापासून
चवथा हमकोिो (ककं वा ऑगुस्िनेस) िोिोदेमीच्या िासनाि िोिा. िो के वळ
पूवटजांसारखा सुंदर व रूपवानच नव्ििा िर िक्तीमान आहण िूरिी िोिा आहण त्या
प्रदेिाि सवाटि मोठा हिकारीिी िोिा. हिकारीिील अहद्विीय कौिल्यामुळे त्याला

“यामा-साची-हिको” ककं वा “पवटिाचा कु िल हिकारी” असे म्िणायचे.
त्याचा मोठा भाऊ कु िल मच्छीमार िोिा. मच्छीमारीि िो प्रहिस्पध्याांपेिा
सरस िोिा, म्िणूनच त्याला “युन्नी-साची-हिको” ककं वा समुद्राचा कु िल कोळी नाव
पडले िोिे. अिा ररिीने िे भाऊ आनंदी जीवन जगि िोिे. आपआपल्या व्यवसायाि
मजा लुर्ि िोिे आहण प्रत्येकजण जयाचा त्याचा मागट अनुसरि िोिे. िेव्िा ददवस
प्रसन्निेने आहण भराभर हनघून जाि िोिे, एक हिकार करीि िोिा िर दुसरा
मासेमारी करीि िोिा.
एके ददविी कु िल हिकारी त्याच्या भावाकडे, चिुर कोळ्याकडे आला आहण
म्िणाला,

“बरं का माझ्या भावा, मी बघिो मासेमारीची काठी घेऊन िू रोज समुद्राि
जािोस आहण परि येिाना खच्चून भरून मासे घेऊन येिोस आहण माझ्या बाबिीि
म्िणिील िर मी रोज धनुष्यबाण घेऊन पवटिांवर आहण दऱ्याखोऱ्यांि जाऊन जंगली
प्राण्यांची हिकार करिो. बऱ्याच ददवसापासून आपण आपआपले व्यवसाय करून
कं र्ाळलो आिोि, िू मच्छीमारी करून आहण मी हिकार करून. आपण आपले
व्यवसाय बदलायचे ििाणपणाचे िोणार नािी काय? िू पवटिांवर जाऊन हिकार
करण्याचा प्रयत्न करावा आहण मी समुद्रावर जाऊन मच्छीमारी करावी का?”

चिुर कोळ्याने त्याच्या भावाचे बोलणे िांिपणे ऐकू न घेिले आहण एक िणभर
िो हवचारमग्न झाला, पण िेवर्ी िो उत्तरला,

“ओ, िोय, का नािी? िुझी कल्पना कािी फारिी वाईर् नािी. मला िुझे
धनुष्यबाण दे आहण मी पवटिांकडे जािो खेळ म्िणून हिकारीला.”
म्िणून त्यांच्या बोलण्यािून अिी िडजोड झाली आहण सारं कािी छान घडेल
याचं स्वप्न बघण्यासाठी दोघे भाऊ प्रत्येक जण एक दुसऱ्याचा व्यवसाय करण्यासाठी
हनघाले. त्यांच्यासाठी िे खूपच अजाणिेपणाचे िोिे, कारण कु िल हिकाऱ्याला
मच्छीमारीहवषयी कािीच ठाऊक नव्ििे आहण िो चिुर कोळी िापर् स्वभावाचा
िोिा, त्याला हिकारीबद्दल बरीच माहििी िोिी.

त्या कु िल हिकाऱ्याने त्याच्या भावाचे मासे पकडण्याचे मौल्यवान गळ आहण
काठी घेिली आहण समुद्र दकनाऱ्यावर गेला आहण खडकावर बसला. त्याने गळाला
आहमष लावले आहण वेंधळे पणाने पाण्याि फे कले. िो बसला आहण थोडेसे वरखाली
िोणाऱ्या आहण पाण्यावर िरं गणाऱ्या गोष्टींकडे बघि छान मासे येिील आहण पकडले
जािील िी आिा करू लागला. प्रत्येक वेळेला िी िरं गिी वस्िू िलायची िेव्िा िो िी
काठी ओढायचा आहण हिच्या र्ोकाला मासा न ददसिा फक्त गळाला लागलेले
आहमषच ददसायचे. जर त्याला मासे कसे पकडावेि िे योग्य िऱ्िेने ठाऊक असिे िर
िो खूप मासे पकडू िकला असिा पण जरी िो त्या प्रदेिािील उत्कृ ष्ट हिकारी िोिा
िरी िो सवाटि जास्ि गबाळ्या मच्छीमार िोिा.
जेव्िा िो खडकावर मासे मारण्याची काठी धरून बसला िेव्िा संपूणट ददवस
निीब बदलायची व्यथटपणे वार् पािण्यािच गेला. िेवर्ी अंधार पडि आला िोिा,
आहण सायंकाळ झाली िरीिी िो एकिी मासा पकडू िकला नािी. घरी जाण्यापूवी
िो ियारी करून उठला आहण त्याला आढळू न आले की त्याचा गळ िरवला िोिा.
त्याच्या िािािून िो के व्िा पडला िे त्याला कळलेच नािी.
त्याला खूप काळजी वार्ायला लागली िोिी. कारण त्याला ठाऊक िोिे की
गळ िरवल्याचे पाहून त्याचा भाऊ त्याला खूप रागावणार िोिा, कारण
त्याच्याजवळ एकच गळ िोिा आहण सवट गोष्टींपेिा िो त्याला खूप मित्त्व देि िोिा.
िो कु िल हिकारी आिा खडकावर आहण वाळू वर िो िरवलेला गळ िोधायच्या
कामाला लागला. जेव्िा िो मागे-पुढे िोधू लागला िेव्िा िो कु िल मच्छीमार िेथे
पोिोचला. हिकार करिाना त्याददविी िो हिकार िोधण्याि अयिस्वी झाला िोिा
आहण के वळ हचडलेलाच नव्ििा िर भयंकर रागावलेलािी ददसि िोिा. जेव्िा कु िल
हिकाऱ्याला दकनाऱ्यावर कािीिरी िोधिाना त्याने पाहिले िेव्िा त्याला कळले की
कािीिरी अहनष्ट घडलेले आिे, म्िणून िो लगेच म्िणाला,

“काय करीि आिेस िू माझ्या भावा?” िो कु िल हिकारी जरा भीिभीिच पुढे
गेला, कारण त्याच्या रागाला िो खूप घाबरला िोिा, आहण म्िणाला, “अरे माझ्या
भावा, मी खरोखरच कािीिरी वाईर् के ले आिे.”

“काय झालं? काय के लंस िू? मोठ्या भावाने अधीरिेने हवचारले.
“मी िुझा मासेमारीचा मौल्यवान गळ िरहवला—”
िो बोलि असिानाच त्याच्या भावाने त्याला थांबहवले आहण िो जोराि
ककं चाळला, “काय? माझा गळ िरवला? िरी मला वार्लंच िोिं ह्ाच कारणासाठी,
जेव्िा िू मला िा िुझा व्यवसाय बदलण्याचा बेि सुचहवला िेव्िा खरोखर ह्ा हवरूद्ध
िोिो मी, पण िुला असं वार्लं की मी िुझं ऐके न आहण िुझ्या इच्छेप्रमाणे िुला
अनुमिी देईन. अपररहचि काम करण्याच्या प्रयत्नाि झालेली चूक लवकरच ददसून
आली! आहण िू िे वाईर् पद्धिीने के लेस. माझा गळ िुला सापडेपयांि मी िुझे
धनुष्यबाण िुला परि करणार नािी. बघ, िो िोध आहण पर्कन मला परि कर.”
त्या चिुर हिकाऱ्याला कळू न चुकले की िे सवट घडण्याला िोच दोषी ठरला
आिे. आहण त्याने मानभंगासि हिरस्कारयुक्त राग िक्रार न करिा सिन के ला. त्याने
त्या गळाचा सगळीकडे काळजीपूवटक कसून िोध घेिला पण त्याला िो कोठे च
सापडला नािी. िोध घेण्याच्या सवट आिा त्याला सोडू न देणे भाग पडले. नंिर िो
घरी गेला, उहद्वग्निेने त्याच्या आवडत्या िलवारीचे िुकडे के ले आहण त्यापासून पाचिे
गळ बनहवले.
िे घेऊन िो संिापलेल्या भावाकडे गेला आहण त्याची िमा मागि िे िरवलेल्या
गळाच्या जागी हस्वकारण्यासाठी त्याची मनधरणी के ली. त्याचा कािी उपयोग झाला
नािी. त्याच्या भावाने त्याचे कािी एक ऐकले नािी, त्याची हवनंिी त्याने धुडकावून
लावली.

त्या चिुर हिकाऱ्याने दुसरे पाचिे गळ बनहवले आहण पुन्िा त्याच्या भावाकडे
नेऊन त्याचे पाय धरून िमा माहगिली.

“िू जरी दिा लाख गळ बनहवले,” िो चिुर कोळी मान िलहवि म्िणाला,
“त्याचा मला कािी उपयोग नािी. माझा स्विाःचा गळ िू मला परि आणून देि
नािीस िोपयांि मी िुला िमा करणार नािी.”
त्या चिुर कोळ्याच्या रागाचे सांत्वन कािी के ल्या झाले नािी, कारण त्याचा
स्वभाव वाईर् िोिा, आहण त्याच्या भावाच्या सद्गुणांमुळे िो नेिमी त्याचा हिरस्कार
करायचा आहण त्याचा मासे मारण्याचा गळ िरवल्याच्या सबबीला धरून त्याने
त्याला मारून र्ाकण्याचा आहण जपानच्या राजकत्याटची जागा बळकावण्याचा कर्
रचला. चिुर हिकाऱ्याला िे पूणटपणे चांगलेच ठाऊक िोिे, पण िो कािीच बोलू
िकला नािी. लिान भाऊ असल्यामुळे िो त्याच्या मोठ्या भावाची आज्ञा पाळायचा.
म्िणून िो परि एकदा समुद्र दकनाऱ्यावर गेला आहण गळ िोधू लागला. िो खूप
हवषण्ण झाला िोिा. कारण आिा त्याच्या भावाचा गळ सापडण्याच्या साऱ्या आिा
मावळल्या िोत्या. जेव्िा िो समुद्र दकनाऱ्यावर उभा िोिा िेव्िा पूणटपणे गोंधळू न
गेला िोिा. त्यानंिर सवोत्कृ ष्ट काय करिा येईल िे स्विाःलाच हवचारि िोिा. िािाि
काठी घेिलेला एक म्िािारा अचानक त्याच्यापुढे प्रगर् झाला. त्यानंिर त्या चिुर
हिकाऱ्याला िो म्िािारा जेव्िा आला िेव्िा िो कोठू न आला िे त्याला आठवि नव्ििे.
ककं वा िो िेथे कसा िेिी कळले नव्ििे. त्याने आकहस्मक वर बहघिले िर िो म्िािारा
त्याच्याकडे येिाना त्याला ददसला.

“िू िोिोदेमी, ऑगुस्िनेस, कािीवेळा िुला कु िल हिकारी म्िणिाि, नािी
का?” त्या म्िािाऱ्याने हवचारले. “अिा रठकाणी िू एकर्ा काय करीि आिेस?”

“िोय, मी िोच आिे.” त्या दुाःखी िरूणाने उत्तर ददले, “दुदव
ै ाने मासेमारी
करिाना माझ्या भावाचा मौल्यवान गळ माझ्याकडू न िरवला. मी ह्ा दकनाऱ्यावर

सगळीकडे िोधले, पण िाय! मला िो सापडू िकला नािी. मी खूप त्रस्ि झालो आिे.
कारण जोपयांि िो मला प्राप्त िोि नािी िोपयांि माझा भाऊ मला माफ करणार
नािी. पण िुम्िी कोण आिाि?”

“माझं नाव हिवोझुहचनो ओदकना आिे, आहण मी येथे दकनाऱ्याच्या जवळच
राििो. िुझ्यावर जे दुदव
ै कोसळले आिे िे ऐकू न मला फार वाईर् वार्ले. िू खरोखरच
काळजीि पडलेला असिील, पण मला जे कािी वार्िे िे मी िुला सांगिो, िो गळ
येथे कोठे च नािी—एकिर िो समुद्राच्या िळािी गेला असावा ककं वा एखाद्या मािाने
िो हगळला असावा व िो त्याच्या िरीराि असावा आहण ह्ा कारणामुळे जरी िू िुझं
संपूणट आयुष्य खची घािलं िरी िो िुला कधीच सापडणार नािी.”

“मग मी काय करू िकिो?” त्या दुाःखी माणसाने हवचारले.
“िू खाली रीन गू कडे जावे आहण समुद्राचा राजा िॅगन ररनहजनला िुझ्या
संकर्ाबद्दल सांगावे आहण िुझ्यासाठी त्याला गळ िोधण्याची हवनंिी करावी. मला
वार्िं की िा उत्तम मागट असेल.”

“िुमची कल्पना उत्कृ ष्ट आिे,” कु िल हिकारी म्िणाला, “पण मला भीिी वार्िे
मी त्या समुद्राच्या राजाच्या राजयाि जाऊ िकि नािी, कारण मी नेिमी असं ऐकलं
आिे की िे समुद्राच्या िळािी वसलेले आिे.”

“ओ, िुझं हिथे जाणं कािी अवघड नािी,” म्िािारा म्िणाला, “िुला जयावर
स्वार िोऊन समुद्रािून जािा येईल असं कािीिरी मी लवकरच बनहविो.”

“मी िुमचा आभारी आिे,” िो कु िल हिकारी म्िणाला, “िुम्िी जर असा
दयाळू पणा दाखहवला िर मी िुमचा कृ िज्ञ रािीन.”

िो म्िािारा लगेच कामाला लागला, आहण त्याने लवकरच एक परडी बनहवली
आहण त्या चिुर हिकाऱ्याला ददली. त्याने िी आनंदाने हस्वकारली, पाण्यावर ठे वली,
आहण हिच्यावर चढला आहण हनघायची ियारी के ली. जया म्िािाऱ्याने त्याला मदि
के ली त्याचा हनरोप घेिला आहण त्याला सांहगिले की जेव्िा मला िो गळ सापडेल
आहण जपानला परि येऊ िके न आहण भावाच्या रागाला न भीिा मी िो परि करीन
िेव्िा हनहििच मी िुम्िाला ह्ा कामहगरीबद्दल इनाम देईन. त्या म्िािाऱ्याने जया
ददिेला जायला िवे हिकडे हनदेि के ला आहण सांहगिले की ररन गूच्या राजयाि कसे
पोिोचायचे. आहण समुद्रावर जाण्यासाठी िो स्वार झालेला त्याने पाहिला जी परडी
छोट्या नावेसदृि िोिी.
त्याच्या हमत्राने बनवून ददलेल्या परडीवर हजिक्या घाईने स्वार िोिा येईल
हििक्या घाईने िो हिकारी स्वार झाला. त्याची हवहचत्र नाव हिच्या स्वेच्छेने
पाण्यामधून जािाना ददसली. त्याने के लेल्या अपेिेपेिा अंिर खूप कमी िोिे कारण
फारच कमी िासाि त्याला त्या राजाच्या राजवाड्याचे प्रवेिद्वार आहण छपरे दृष्टीस
पडली. दकिी भव्य राजवाडा िोिा िो, त्याच्या अगहणि उिरत्या छपरासि आहण
गृिप्रासाद हिखरांसि. त्याची प्रवेिद्वारे प्रिस्ि िोिी आहण करड्या रं गाच्या
दगडाच्या सभंिी िोत्या. िो लवकरच जहमनीवर पोिोचला आहण दकनाऱ्यावर परडी
ठे वीि प्रिस्ि द्वाराकडे चालि गेला. प्रवेिद्वाराचे स्िंभ सुरेख लाल पोवळ्यापासून
बनहवलेले िोिे, आहण प्रवेिद्वार सवट प्रकारच्या झळाळणाऱ्या रत्नांनी सुिोहभि के लेले
िोिे. अजस्त्र कात्सुरा वृिांनी िे झाकोळू न गेले िोिे. आपल्या नायकाने त्या
समुद्राखाली असलेल्या आियटकारक सागरराजाच्या राजवाड्याबद्दल ऐकले िोिे.
अनेकदा थोड्या खऱ्या ऐकलेल्या गोष्टी िो आिा पहिल्यांदाच प्रत्यिाि बघि िोिा.
त्या कु िल हिकाऱ्याला प्रवेिद्वाराच्या आि जायचे िोिे आहण मग त्याने
पाहिले की िे घट्ट बंद के लेले िोिे. आहण जयाला िे उघडायला सांगावे असे कोणीिी
िेथे नव्ििे म्िणून िो काय करावे ह्ा हवचारािच िेथे थांबला. प्रवेिद्वारासमोर
वृिांच्या छायेखाली िाजया पाण्याने पूणटपणे भरलेली हविीर त्याच्या दृष्टीस पडली.
कोणीिरी नक्कीच कािीवेळाने त्या हविीरीिून पाणी काढण्यासाठी येईल असे त्याला
वार्ले. नंिर िो झाडावर चढला आहण हविीरीवर लोंबणाऱ्या एका फांदीवर बसला

आहण काय घडू िकिे ह्ाची वार् बघू लागला. आहण िेवढ्याि त्याला िेथे दोन हस्त्रया
येिाना ददसल्या. आिा हमकोिोने (ऑगुस्िनेस) ररन गू िे समुद्र िळािी असलेले
िॅगनराजाचे राजय आिे असे अनेकदा ऐकले िोिे. आहण अथाटिच िॅगन आहण ििाच
प्रकारच्या भयंकर प्राण्यांचे वास्िव्य िेथे असणार िे िो गृहिि धरून िोिा पण म्िणून
त्याने त्या सुंदर राजकन्या बहघिल्यावर त्याला वार्ले की िो जया जगाि रािि िोिा
िेथे त्याने असे लावण्य क्वहचिच पाहिले िोिे. िे बहघिल्यावर त्याला पराकाष्ठेचे
आियट वार्ले आहण िो हवचार करू लागला की ह्ाचा अथट काय िोऊ िकिो.
िो एक िब्दिी बोलला नािी, पण झाडाच्या पालवीिून त्यांच्याकडे अहनहमष
नेत्रांनी बघि वार् पाहू लागला की आिा त्या काय करिील. त्याने पाहिले की िािाि
सोनेरी बादल्या घेऊन त्या येि िोत्या. िळु वारपणे आहण डौलाने त्यांच्या मागे लोंबि
जाणाऱ्या वस्त्रासि त्या हविीरीजवळ पोिोचल्या. कात्सुराच्या झाडाच्या सावलीि
थांबल्या. आहण कोणी परका माणूस आपल्याकडे बघि आिे िे ध्यानीमनी नसिाना
त्या पाणी काढणार िोत्या. कारण त्या कु िल हिकाऱ्याने िो जेथे बसला िोिा िेथे
झाडाच्या फांद्यांमध्ये स्विाःला लपवून ठे वले िोिे.
जिा त्या दोघी हस्त्रया हविीरीच्या काठावर ओणव्या िोऊन त्यांच्या सोनेरी
बादल्या नेिमीप्रमाणे झाडाच्या सावलीि खाली सोडि िोत्या िेव्िा त्यांना खोल
िांि पाण्याि झाडाच्या फांद्यांमधून त्यांच्याकडे र्क लावून पािणाऱ्या सुंदर
िरूणाच्या चेिऱ्याचे प्रहिसबंब ददसले. कधी न पाहिलेल्या मत्यट माणसाचा चेिरा
त्यांनी पाहिला आहण त्या खूप घाबरल्या आहण िािािील बादल्यासि मागे सरल्या.
त्यांनी त्या हवलिण प्रहिसबंबाच्या कारणाकडे बुजरे पणाने वर दृष्टीिेप र्ाकला. िेव्िा
झाडामध्ये बसून त्यांच्याकडे आियट आहण कौिुकाने खाली बघि असलेला कु िल
हिकारी त्यांना ददसला. त्यांनी त्याला समोरासमोर बहघिले आहण त्यांच्या हजभा
हनिल झाल्या. आियाटने त्यांच्या िोंडू न िब्दिी फु र्ू िकला नािी.
त्याचा त्यांना सुगावा लागला असे हमकोिोला आढळू न आले िेव्िा त्याने
झाडावरून िळू च खाली उडी मारली आहण िो म्िणाला,

“मी एक प्रवासी आिे आहण मला खूप ििान लागलेली असल्याने ििान
भागहवण्यासाठी मी ह्ा हविीरीजवळ आलो पण हविीरीिून पाणी काढण्यासाठी
मला बादली सापडली नािी. म्िणून मी त्रासून झाडावर चढलो आहण कोणी येिे की
नािी ह्ाची वार् पािि बसलो. जेव्िा मी ििानलेलो आहण अधीर िोऊन वार् बघि
िोिो िेव्िा िुम्िी कु लीन हस्त्रया प्रकर् झाल्या, जणू कािी माझ्या गरजेचे उत्तर म्िणून.
त्या कारणाने मी िुमच्या दयेची याचना करिो कारण मी ह्ा परक्या प्रदेिाि आलेला
ििानलेला प्रवासी आिे.”
त्याच्या ओजहस्विेने आहण हवनम्रिेने त्यांच्या भीरूिेवर माि के ली आहण
स्िब्धपणे वाकू न त्या दोघी पुन्िा हविीरीकडे गेल्या आहण त्यांच्या सोनेरी बादल्यांनी
पाणी िेंदन
ू त्यांनी िे रत्नजडीि पेल्याि ओिून त्या परदेिीला ददले.
आदराचे आहण आनंदाचे प्रहिक म्िणून त्याने दोन्िी िािाची ओंजळ करून
कपाळापयांि उं च धरली आहण त्याला खूप ििान लागल्यामुळे त्याने घर्ाघर्ा िे पाणी
प्यायले. पाण्याचा मोठा घोर् संपवल्यावर िो पेला त्याने खाली हविीरीच्या काठावर
ठे वला, आहण त्याने त्याची छोर्ीिी िलवार काढली व त्याच्या गळ्याभोविी
रुळणाऱ्या व छािीवर असलेल्या रत्निारामधून एक हवलिण वक्राकार रत्न
(मागािामा) कापून घेिले. िे रत्न त्याने त्याच पेल्याि ठे वले आहण त्यांना िे परि
देऊन, नम्रिेने खाली वाकू न अहभवादन करून म्िणाला,

“िे माझ्या कृ िज्ञिेचे प्रहिक आिे!”
त्या दोन्िी हस्त्रयांनी िो पेला घेिला आहण त्याने त्याि काय ठे वले िे पाहू
लागल्या, कारण त्यांना िे काय आिे िे अजूनिी कळले नव्ििे. त्यांना आियाटचा
धक्काच बसला कारण त्याच्या िळािी रत्न ठे वलेले िोिे.

“कोणीिी सवटसाधारण मनुष्य असे रत्न हवनामूल्य देणार नािी. आपण कोण
आिाि िे सांगून आम्िाला उपकृ ि करणार नािीि का?” िी जयेष्ठ युविी म्िणाली.

“हनहििच,” िो कु िल हिकारी म्िणाला. “मी िोिोदेमी, चौथा हमकोिो,
जपानमध्ये मला चिुर हिकारीिी म्िणिाि.”

“िुम्िी खरोखरच, सूयटदव
े िा अमािेरासूचे नािू िोिोदेमी आिाि?” जी आधी
बोलली त्या युविीने हवचारले. “मी सागराचा राजा ररन हजनची जयेष्ठ कन्या आिे,
माझे नाव राजकु मारी िायोिामा आिे.”

“आहण,” िी कहनष्ठ कन्या म्िणाली, हजला िेवर्ी िब्द सापडले िोिे, “मी हिची
बिीण आिे राजकु मारी िामायोरी.”

“िुम्िी खरोखर सागरराजा ररन हजनच्या मुली आिाि? िुम्िाला भेर्ल्यावर
मला दकिी आनंद झाला आिे िे मी िुम्िाला सांगू िकि नािी.” कु िल हिकारी
म्िणाला, आहण त्यांच्या उत्तराची वार् न पाििा िो पुढे बोलू लागला,

“एके ददविी मी माझ्या भावाचा गळ घेऊन मासे पकडायला गेलो आहण िो
गळ िरवला, कसा िे मला खात्रीने सांगिा येऊ िकि नािी. माझा भाऊ त्या मासे
पकडायच्या गळाला त्याच्या सवट मालमत्तेपेिा जास्ि ककं मि देिो, िी सवाटि मोठी
आपत्ती माझ्यावर कोसळली आिे. जोपयांि मला िो गळ परि सापडि नािी िोपयांि
मी िमा हमळहवण्याची अपेिाच करू िकि नािी, कारण मी िे जे कािी के ले त्याबद्दल
िो खूप रागावला आिे. मी त्याचा खूप वेळा िोध घेिला पण मला िो सापडू िकला
नािी, म्िणून मी खूप त्रासून गेलो आिे. जेव्िा मी मोठ्या दुाःखाि िो िोधि िोिो,
िेव्िा मला एक सूज्ञ म्िािारा भेर्ला आहण त्याने मला ररन गू कडे समुद्राचा िॅगन
राजा ररनहजनकडे जाऊन त्यांची मदि घ्यावी िे सवाटि उत्तम रािील असे सांहगिले.
त्या दयाळू म्िािाऱ्याने येथपयांि कसे यायचे िेिी मला सांहगिले. आिा िुम्िाला
कळले असेलच की मी येथे का आहण कसा आलो िे. मला ररनहजनला हवचारायचे

आिे की त्यांना िो गळ कोठे आिे िे ठाऊक आिे का? मला िुम्िी िुमच्या वहडलांकडे
घेऊन जाण्याची कृ पा कराल का? आहण िुम्िाला वार्िं का की िे मला भेर्िील
असं?” त्या कु िल हिकाऱ्याने मोठ्या सचंिेने हवचारले.
राजकु मारी िायोिामाने त्याची दीघट कथा ऐकली आहण नंिर िी म्िणाली,

“माझ्या वहडलांना भेर्णं हििकसं सोपं नािी, पण िुम्िाला भेर्ण्याि त्यांना
खूप आनंद वार्ेल. िुमच्या सारख्या मिान आहण श्रेष्ठ अमािेरासूंच्या नािवाला पाहून
त्यांना उत्तम भाग्याचा लाभ झाला असेच त्यांना वार्ेल, ह्ाची खात्री आिे मला.
समुद्राच्या िळािी यावे.” आहण नंिर हिच्या लिान बहिणीकडे वळि िी म्िणाली,

“िुला असं वार्ि नािी का, िामायोरी?”
“िोय, खरं च,” राजकु मारी िामायोरीने गोड आवाजाि उत्तर ददले.
“िू म्िर्ल्याप्रमाणे, हमकोिोचे आपल्या घराकडे स्वागि करण्यापेिा मोठा
सन्मान ठाऊक असू िकि नािी.”

“मग मी िुम्िाला हवनंिी करिो की कृ पया मला िेथे घेऊन चला.” असे िो
कु िल हिकारी म्िणाला.

“हमकोिो (ऑगस्िनेस) यावे िुम्िी कृ पया,” दोघी बहिणी खाली वाकू न
म्िणाल्या, त्यांनी प्रवेिद्वारािून त्याला आि नेले.
लिान बहिणीने त्या कु िल हिकाऱ्याला हिच्या बहिणीकडे सोपहवले आहण
त्यांच्यापेिा जलद चालून िी सागराच्या राजाच्या राजवाड्याि आधी पोिोचली
आहण पर्ापर् चालि जाऊन िी वहडलांच्या खोलीि गेली. प्रवेिद्वाराजवळ त्यांच्या
बाबिीि जे कािी घडले िे सवट हिने वहडलांना सांहगिले आहण हिची बहिण

ऑगस्िनेसला घेऊन येि आिे असेिी सांहगिले. समुद्राच्या िॅगन राजाला िी बािमी
ऐकू न आियट वार्ले कारण क्वहचिच, कदाहचि दकिीिरी िेकडो वषाांनी एकदाच त्या
समुद्र राजाच्या राजवाड्याला भेर् द्यायला एक मत्यट माणूस येि िोिा.
ररन हजनने िणाचािी हवलंब न करिा िािाने र्ाळ्या वाजहवल्या आहण
राजवाड्यािील राजदरबारी आहण सेवक वगट आहण समुद्रािील मुख्य मािाला
एकहत्रि बोलावणे पाठहवले आहण गंभीरपणे त्यांना सांहगिले की सूयटदव
े िेचे नािू
अमािेरासू राजवाड्याकडे येि आिेि. आहण ऑगस्र्च्या पाहुण्याची आदरिील आहण
नम्रिेने सेवा करावी. त्याने त्या सवाांना आज्ञा के ली की कु िल हिकाऱ्याचे
राजवाड्याच्या प्रवेिद्वारावर स्वागि करावे.
ररनहजनने हिष्टाचारानुरूप पोषाख घािला आहण त्याच्या स्वागिासाठी बािेर
आला.
थोड्याच िणाि राजकु मारी िायोिामा आहण कु िल हिकारी प्रवेिद्वाराजवळ
पोिोचले आहण समुद्राचा राजा आहण त्याच्या पत्नीने जहमनीवर वाकू न त्याला
नमस्कार के ला आहण त्यांना भेर्ायला आल्याबद्दल सन्मानाने त्याचे आभार मानले.
समुद्राच्या राजाने त्याला अहिथीगृिाकडे नेले आहण उच्चासनावर बसवून आदराने
नमस्कार करून म्िणाला,

“मी समुद्राचा राजा िॅगनराजा ररन हजन आिे आहण िी माझी पत्नी आिे. िुम्िी
आमची नेिमी आठवण ठे वावी िी सददच्छा!”
िुम्िी खरोखर समुद्राचे राजे ररनहजन आिाि ना, जयांच्याबद्दल मी अनेकदा
ऐकले आिे? कु िल हिकाऱ्याने यजमानाला आदराने वंदन करून उत्तर ददले.

“अनपेहिि भेर् देऊन मी िुम्िाला त्रास देि आिे त्याबद्दल मी िुमची िमा मागिो.”
आहण पुन्िा वाकू न त्याने त्या समुद्रराजाचे पुन्िा आभार मानले.

“िुम्िाला आमचे आभार मानायची आवश्यकिा नािी,” ररनहजन म्िणाले,
“उलर् िुम्िी येथे आलाि त्याबद्दल मीच िुमचे आभार मानायला िवेि. जरी समुद्राचा
राजवाडा गरीब स्थान असले िरी िुम्िी त्याचा येथे येऊन बहुमान के ला, बघा जर
िुम्िी िुमची भेर् लांबहवली िर मी िुमचा अहधक बहुमानाने आदर सत्कार करीन.”
समुद्रराजा आहण कु िल हिकाऱ्यामध्ये खूप स्नेि हनमाटण झाला. िेवर्ी
समुद्रराजाने िािांनी र्ाळ्या वाजहवल्या आहण नंिर मािांचा प्रचंड लवाजमा िेथे
प्रकर् झाला. सवाांनी समारं भाचे पोषाख घािलेले िोिे, आहण त्यांच्या पंखाि हवहवध
िबके िोिी जयाि समुद्रािील सवट प्रकारची पक्वान्ने वाढलेली िोिी. राजा आहण त्यांचा
अहिथी ह्ांच्या पुढ्याि मोठी मेजवानी वाढली गेली. सेवक मासे सवोत्कृ ष्ट
मािांमधून हनवडलेले िोिे. म्िणून िुम्िी कल्पना करू िकाल की समुद्रािील
प्राण्यांची िी रचना भव्य आहण अद्भूि माहलका त्या ददविी कु िल हिकाऱ्याच्या
प्रहििेि िोिी. राजवाड्यािील सवटजण िो खूप सन्माननीय पाहुणा आिे िे
दाखहवण्याचा व त्याला खूि करण्याचा िोईल िेवढा प्रयत्न करीि िोिे. मोठा भोजन
समारं भ जो दीघटकाळ चालला िोिा त्या दरम्यान कािी संगीिाचा कायटक्रम सादर
करण्यासाठी ररनहजनने त्याच्या मुलींना आज्ञा के ली आहण त्या दोन्िी राजकु मारींनी
येऊन कोिो (जपानी िंिुवाद्य) वाजवून आळीपाळीने गायन आहण नृत्याचा कायटक्रम
के ला. वेळ खूपच मौजमजेि हनघून गेला आहण िेथील मनोरं जनाि िो कु िल हिकारी
स्विाःला िरवून बसला िोिा आहण िो समुद्राच्या राजाच्या साम्राजयाि किासाठी
आला िोिा आहण त्याला काय त्रास िोिा िे िो सवट हवसरून गेला िोिा त्या
पररमािांच्या देिाि! अिा प्रकारच्या अद्भूि रम्य स्थळांबद्दल कोणी कधी ऐकले
असेल का? पण हमकोिोला लगेच आठवले की कोणत्या गोष्टीने त्याला िेथे आणले
िोिे, आहण िो त्याच्या यजमानाला म्िणाला,

“मिाराज ररनहजन, कदाहचि िुमच्या मुलींनी िुम्िाला सांहगिलेच असेल की
एके ददविी मासे पकडिाना माझ्याकडू न माझ्या भावाचा मासे पकडण्याचा गळ

िरवला. िो परि हमळहवण्यासाठी मी आलो आिे. आपल्या प्रजेपैकी कोणाला िरी
िो ददसला असेल जो समुद्राि पडला िोिा, िरी आपण त्यांच्याकडे चौकिी करावी
अिी मी आपल्याला हवनंिी करू िकिो का?”

“हनहििच,” िो परोपकारी समुद्राचा राजा म्िणाला, “मी त्वररि त्या सवाांना
येथे बोलावणे पाठविो आहण हवचारिो.”
त्याची आज्ञा िोि नािी िोच अष्टपाद, चेिऱ्याभोविी लांब भुजा असलेला
मांसािारी मासा, छोर्ा मासा, वृषभ पुच्छ मासा, वाम, सझंगा, पारदिटक मासा,
चपर्ा मासा आहण इिर सवट प्रकारचे अनेक मासे आले आहण त्यांचा राजा ररनहजन
ह्ाच्या समोर क्रमाने पंख मांडून बसले. नंिर िो समुद्राचा राजा गंभीरपणे बोलू
लागला,

“आपले पाहुणे जे िुमच्यासमोर बसले आिेि िे अमािेरासूचे नािू राजश्री
आिेि, त्यांचे नाव चौथे ऑगस्िनेस िोिोदेमी असून पवटिांचा कु िल हिकारी
म्िणूनिी त्यांना संबोहधिाि. जेव्िा िे जपानच्या समुद्र दकनाऱ्यावर मासे पकडीि
िोिे िेव्िा त्यांच्या भावाचा गळ त्यांच्याजवळू न चोरीस गेला. िे येथे समुद्रिळािी
आपल्या राजयाि आले कारण त्यांना असे वार्िे की िुमच्यापैकी एका मािाने खोडकर
खेळ करून त्यांचा गळ घेिलेला आिे. जर िुमच्यापैकी कोणी िे के लं असेल िर िुम्िी
िो िाबडिोब परि करायला पाहिजे, ककं वा िुमच्यापैकी जयाला कोणाला िो चोर
कोण आिे िे माहिि असेल त्याने कमीिकमी त्याचे नाव िरी सांगावे आहण िो कोठे
आिे िे सांगावे.
सवट मािांना िे िब्द ऐकू न आियट वार्ले आहण कािीवेळ िे कािीच बोलले
नािीि. िे एकमेकांकडे आहण िॅगन राजाकडे बघि बसले. िेवर्ी चेिऱ्याभोविी भुजा
असलेला मांसािारी मासा पुढे आला आहण म्िणाला,

“मला वार्िे िाईच (िाजया पाण्यािला िांबडा मासा) चोर असला पाहिजे.
त्यानेच िो गळ चोरलेला आिे!”

“काय पुरावा आिे िुझ्याजवळ?” राजाने हवचारले.
“काल संध्याकाळपासून िाई कािीच खाऊ िकला नािी आहण असे वार्ि िोिे
की त्याला घिाचा खूप त्रास िोिो आिे! ह्ा कारणास्िव मला वार्िे की िो गळ
कदाहचि त्याच्या घिाि असेल. िुम्िी त्याला िाबडिोब बोलावणे पाठहवल्यास बरे
िोईल!”
सवाांचे त्यावर एकमि झाले आहण म्िणाले,

“िे हनहििपणे हवहचत्र आिे की िाई िाच एक मासा आिे जयाने िुमच्या
हुकू माची आज्ञा पाळली नािी. त्याला बोलावणे पाठवून िुम्िी ह्ा गोष्टीची चौकिी
के ली िरच आमचे हनरपराधीपण हसद्ध िोईल.”

“िोय,” समुद्राचा राजा म्िणाला, “िाई आला नािी िे हवहचत्रच आिे कारण
िो सवाांच्या आधी येथे असायला िवा िोिा. बोलवा त्याला िाबडिोब!”
राजाच्या आज्ञेची वार् न पाििाच, चेिऱ्याभोविी भुजा असलेला मांसािारी
मासा िाईच्या हनवासस्थानाकडे आधीच हनघाला िोिा आहण आिा िो परिला िो
िाई मािाला घेऊनच. त्याने त्याला राजापुढे नेले.
िाई िेथे घाबरलेला आहण अस्वस्थ ददसि िोिा. िो खरोखरच दुाःखाि िोिा,
कारण त्याचा नेिमीचा लाल चेिरा हनस्िेज झाला िोिा आहण त्याचे डोळे जवळ
जवळ बंद झाले िोिे आहण िे नेिमीपेिा अध्याट आकाराि ददसि िोिे.

“उत्तर दे िाई!” राजा ओरडला, मी आज िुला येथे बोलावणे पाठहवले िरी
उत्तर देण्यासाठी का आला नािीस?”

“मी कालपासून आजारी आिे,” िाईने उत्तर ददले, “म्िणूनच मी येऊ िकलो
नािी.”

“एक िब्द बोलू नकोस दुसरा!” ररनहजन रागाने ओरडला. हमकोिोचा गळ
चोरल्याबद्दल िुला िी देवाने ददलेली हििा आिे.”

“िे अगदी खरे आिे!” िाई म्िणाला, “िो गळ अजूनिी माझ्या घिाि आिे. िो
मी बािेर काढण्याचा सवटिोपरी प्रयत्न के ला पण व्यथट. मी खाऊ िकि नािी आहण
मी कसाबसा श्वास घेऊ िकिो. प्रत्येक िणाला मला दम कोंडल्यासारखे वार्िे आहण
कािीवेळा मला त्यापासून खूप त्रास िोिो. हमकोिोचा गळ चोरण्याचा माझा िेिू
नव्ििा. मी हनष्काळजीपणे िे पाण्याि ददसलेले आहमष हिसकले आहण िो गळ बािेर
आला आहण माझ्या घिाि अडकला. म्िणून मी आिा करिो की िुम्िी मला माफ
कराल.”
आिा िो चेिऱ्याभोविी भुजा असलेला मांसािारी मासा पुढे आला आहण
राजाला म्िणाला,

“मी जे कािी म्िणालो िोिो िे बरोबरच िोिे. बघा िुम्िी त्या िाईच्या घिाि
िो गळ अजूनिी अडकलेलाच आिे. मला अिी आिा आिे की मी हमकोिोच्या
उपहस्थिीि िो गळ बािेर ओढू न काढेन आहण आपण िो त्यांना सुरहििपणे परि
करू!”

“ओ, कृ पा करून घाई करा आहण िो गळ बािेर ओढू न काढा!” िाई कळवळू न
म्िणाला, कारण त्याच्या घिाि पुन्िा वेदना व्िायला लागल्या िोत्या. “मला सुद्धा
हमकोिोचा गळ परि करायचाच आिे.”

“ठीक आिे िाई सान,” चेिऱ्याभोविी भुजा असलेला त्याचा हमत्र मांसािारी
मासा म्िणाला आहण नंिर िाईचा जबडा जेवढा रुं द उघडिा येईल िेवढा रुं द उघडू न
िाईच्या घिाि खोल एक भुजा घािली आहण त्या दुखणेकऱ्याच्या मोठ्या जबड्यािून
सिजगत्या आहण पर्कन गळ बािेर काढला. नंिर त्याने िो स्वच्छ धुिला आहण
राजाकडे आणून ददला.
ररनहजनने त्याच्या प्रजेकडू न िो आकडा घेिला आहण आदराने कु िल हिकारी
(हमकोिो ककं वा मासे जयाला ऑगस्िनेस म्िणायचे) जयाला िो गळ परि हमळाल्यावर
परमोच्च आनंद झाला िोिा त्याला िो परि के ला. त्याने ररनहजनचे अनेकदा आभार
मानले, त्याचा चेिरा कृ िज्ञिेने उजळू न हनघाला आहण िो म्िणाला की त्याच्या दीघट
िोधाच्या गोड िेवर्ाचे श्रेय राजाच्या सूज्ञ सत्तेला आहण दयाळू पणाला जािे.
ररनहजनने आिा िाईला हििा करण्याची िीव्र इच्छा व्यक्त के ली, पण कु िल
हिकाऱ्याने त्याला कळकळीची हवनंिी के ली की त्याने िरहवलेला गळ आनंदाने परि
हमळाला त्या कारणाने गरीब हबचाऱ्या िाईला अहधक दुाःख देऊ नये. िो खरोखर
िाईच िोिा जयाने िो गळ घेिला िोिा. जर त्याचा िा दोष िोिा असे म्िर्ल्यास
त्याच्या दोषाची पुरेपूर हििा त्याने आधीच भोगली िोिी. जे कािी के ले गेले िोिे िे
िेिुपुरस्सर नािी िर हनष्काळजीपणाने के ले गेले िोिे. कु िल हिकारी म्िणाला िो
स्विाःच दोषी िोिा, जर योग्य ररिीने त्याला समजले असिे िर त्याने त्याचा गळ
कधीच िरवला नसिा, म्िणून ह्ा त्रासाचे पहिले कारण त्याला जे जमि नव्ििे िे
करण्याच्या प्रयत्नाि िोिे. म्िणून त्याने समुद्राच्या राजाला हवनंिी के ली की त्याने
त्याच्या प्रजेला िमा करावी.

अिा सूज्ञ आहण कनवाळू हवनंिीला कोण न्यायाने प्रहिकार करू िकला
असिा? त्याच्या ऑगस्ि पाहुण्याच्या हवनंिीला मान देऊन ररनहजनने त्याच्या
प्रजेला िात्काळ िमा के ली. िो िाई इिका आनंदी झाला की त्याने िषटभराने त्याचे
पंख फडफडहवले आहण कु िल हिकाऱ्याच्या सत्विीलिेची त्याने आहण सवाांनी स्िुिी
के ली आहण राजाची आज्ञा घेऊन िे सवट बािेर गेले.
आिा िो गळ सापडला िोिा आहण कु िल हिकाऱ्याला ररन गूमध्ये थांबण्याचे
कािीच कारण उरले नव्ििे. िो त्याच्या स्विाःच्या राजयाकडे परि जायला आहण
त्याच्या रागावलेल्या भावाला, चिुर कोळ्याला िांि करण्यासाठी उिावीळ झाला
िोिा. पण समुद्राचा राजा जो आिा त्याच्यावर स्नेि करू लागला िोिा, िो आिा
आनंदाने त्याला आपला पुत्र समजून त्याला ठे वून घेणार िोिा. त्या राजाने त्याला
एवढ्या लवकर न जाण्याची हवनंिी के ली आहण जेवढे ददवस त्याला आवडेल िेवढे
ददवस राहून राजवाड्याला त्याचे घर समजायला सांगि िोिा. जेव्िा िो कु िल
हिकारी अजूनिी का कू करू लागला िेव्िा त्या दोन सुंदर राजकु मारी िायोिामा
आहण िामायोरी आल्या आहण मोिीि करणाऱ्या आवाजासि वंदन करून आपल्या
वहडलांच्या सांगण्याप्रमाणे त्याने िेथे रिावे अिी गळ घालू लागल्या िेव्िा िो ‘नािी’
म्िणू िकला नािी आहण त्याला िेथे रािणे भाग पडले.
समुद्राच्या आहण पृथ्वीच्या साम्राजयाि रात्री कािी फरक नव्ििा आहण त्या
कु िल हिकाऱ्याला आढळू न आले की िीन वषे त्या मनोिर देिाि जलद गिीने हनघून
गेली. एखादा खरोखर आनंदी राहिला िर वषे िीघ्र गिीने हनघून जािाि. पण त्या
मंत्रमुग्ध करणाऱ्या देिािील आिये रोज नवी नवी ददसि असली िरी आहण
समुद्राच्या राजाचे त्याच्याहवषयीचे प्रेम ददवसेंददवस घर्ि जाण्याऐवजी वाढि िोिे
िरी जसे जसे ददवस संपि िोिे िसा िसा िो घराच्या आठवणींनी उदास िोि िोिा.
जेव्िा िो बािेर िोिा िेव्िा देिाि आहण घरी त्याच्या भावाचं काय चालले असेल िे
जाणण्याची त्याची उहद्वग्निा िो दाबून ठे वू िकि नव्ििा.
म्िणून िो समुद्राच्या राजाकडे गेला आहण म्िणाला,

“येथील िुमच्या सिवासािील माझे वास्िव्य खूपच आनंदी आिे आहण आपण
सवाांनी जे सौजन्य मला दाखहवले त्याबद्दल मी आपल्या सवाांचा कृ िज्ञ आिे, पण मी
जपानचे राजय चालहविो आहण िे रठकाण खूपच आल्िाददायक असूनिी मी कायम
माझ्या देिापासून अनुपहस्थि राहू िकि नािी. मला माझ्या भावाकडे परि जाऊन
त्याचा गळ जो मी खूप काळ हिरावून घेिला िोिा िो त्याला परि करून त्याची
िमा मागायला िवी. िुमच्यापासून हवलग िोिाना मला फारच दुाःख िोि आिे, पण
मी आिा र्ाळू िकि नािी. िुमच्या दयािील आज्ञेसि आजच मी जायला हनघिो.
पुढची भेर् कधीिरी िोईल अिी आिा करिो. कृ पया मी अहधक काळ येथे रिावे िी
कल्पना आिा सोडू न द्यावी.”
जो आिा राजवाडा सोडू न चालला अिा त्याच्या हमत्राला आिा गमवावे
लागणार ह्ा दुाःखाने राजा ररनहजन कुं ठीि झाला. त्यावेळी त्याच्या डोळ्यािून झर
झर अश्रू वाहू लागले आहण िो उत्तरला,

“िुमच्यापासून हवलग िोिाना आम्िाला फारच दुाःख िोिे आिे, हमिोको,
कारण आम्िी िुमच्या सिवासाि फारच मौज के ली. िुम्िी खरोखरच कु लीन आहण
सन्माननीय अहिथी म्िणून राहिलाि आहण आम्िी अंिाःकरणपूवटक िुमचं स्वागि
के लं. मला पूणटपणे कळिंय की िुम्िी जपानचं राजय चालवि असल्यामुळे आम्िाला
िुम्िी येथे रिायला िवं असं दकिीिी वार्लं िरी िुम्िी िेथे जायला िवं, िुम्िाला येथे
रािण्याचा आग्रि करणं व्यथट आिे. िुम्िी आम्िाला कधीिी हवसरणार नािी अिी
आिा करिो. हवहचत्र पररहस्थिीने आपल्याला एकत्र आणले आहण मला खात्री आिे
की भूमी आहण सागर ह्ािील स्नेिसंबंध दृढ िोऊन कधी नव्िे इिका काळ रर्किील.
जेव्िा त्या समुद्राच्या राजाने त्याचे बोलणे संपहवले िेव्िा िो त्याच्या दोन्िी
कन्यांकडे वळला आहण समुद्राच्या भरिी ओिोर्ीचे दोन महणरत्न आणण्याची आज्ञा
के ली. त्या दोन्िी राजकु मारींनी नम्रिेने खाली वाकू न नमस्कार के ला, उभ्या राहिल्या,
आहण िळू च ददवाणखान्याि गेल्या. कािी हमहनर्ाि त्या परिल्या, प्रत्येकीच्या िािाि
लखलखणारे रत्न िोिे, जयांच्या प्रकािाने सबंध खोली झळाळि िोिी. जेव्िा कु िल

हिकाऱ्याने त्यांच्याकडे पाहिले िेव्िा त्याला खूप अचंबा वार्ला की िे काय असू
िके ल. समुद्राच्या राजाने त्याच्या मुलींकडू न िे घेिले आहण त्या अहिथीला म्िर्ले,

“िे दोन मंिरलेले मौल्यवान िाईि आमच्या पूवटजांकडू न वंिपरं परे ने
अहिप्राचीन काळापासून आमच्याकडे आिेि. आम्िी आिा िे आमच्या स्नेिभावाच्या
प्रहिकाि हनरोपाच्या वेळी भेर्वस्िू म्िणून िुम्िाला प्रदान करीि आिोि. ह्ा दोन
रत्नांना नानहजयु आहण कानहजयु म्िणिाि.”
कु िल हिकारी जहमनीवर निमस्िक िोऊन म्िणाला,

“िुम्िी दाखहवलेल्या ह्ा सौजन्याबद्दल मी िुमचे कधीच पुरेसे आभार मानू
िकि नािी. आहण यावर आणखी एक कृ पा माझ्यावर करावी आहण मला िे सांगावे
की िी मणीरत्ने काय आिेि आहण मी त्यांचे काय करावे?”

“िा नानहजयु,” समुद्राच्या राजाने उत्तर ददले, “ह्ाला पुराच्या लोर्ाचे
मणीरत्न असे म्िणिाि. आहण जयाच्याजवळ िे असेल त्याला जेव्िािी इच्छा िोईल
िेव्िा त्याने समुद्राला आज्ञा के ल्याबरोबर मोठ्या प्रमाणावर समुद्राचे पाणी
जहमनीवर येऊन पूर येईल. कानहजयुला ओिोर्ीचे मणीरत्न म्िणिाि. िे रत्न समुद्राला
आहण त्याच्या लार्ांना मयाटदा घालिे आहण ओिोर्ीच्या लार्ांना उिार आणण्यास
कारणीभूि ठरिे.”
नंिर ररनहजनने त्या िाईिांचा उपयोग कसा करावा िे आळीपाळीने दाखहवले
आहण त्याला िे ददले. कु िल हिकाऱ्याला िी अद्भूि रत्ने हमळाल्याचा खूप आनंद
झाला. पुराच्या लोर्ाचे आहण ओिोर्ीची मणीरत्ने परि घेिली कारण त्याला वार्ले
की िी त्याला कोणत्यािी वेळी ित्रूपासून हनमाटण िोणाऱ्या धोक्यापासून
वाचहविील. पुन्िा पुन्िा त्याच्या यजमानाचे आभार मानि त्याने जायची ियारी
के ली. समुद्राचा राजा आहण दोन राजकु मारी िायोिामा आहण िामायोरी, आहण
राजवाड्यािील सवट रहिवासी त्याला “हनरोप” देण्यासाठी बािेर आले आहण िेवर्चे

स्वस्िी संपल्यावर कु िल हिकारी खालच्या प्रवेिद्वारािून बािेर पडला. दकनाऱ्याकडे
जाण्याच्या मागाटवर असलेल्या कात्सुराच्या हविाल वृिाच्या छायेखाली असलेल्या
हविीरीवरच्या भूिकाळािील सुखद स्मृिींनी िो िरखून गेला.
जयाच्याि बसून िो ररनगूच्या साम्राजयाि आला िोिा त्या हवलिण
र्ोपलीऐवजी त्याला खूप मोठा मगर त्याची वार् पाििाना ददसला. त्याने कधीिी
असला प्रचंड प्राणी पाहिला नव्ििा. िेपर्ीच्या र्ोकापासून िे त्याच्या लांब
िोंडापयांि अठ्ठेचाळीस फू र् लांब. समुद्राच्या राजाने त्या अक्राळहवक्राळ प्राण्याला त्या
कु िल हिकाऱ्याला परि जपानला घेऊन जाण्याची आज्ञा के ली. हिवोझुहचनो
ओदकनाने बनहवलेल्या अद्भूि र्ोपलीसारखे, कोणत्यािी आगबोर्ीपेिा जलद प्रवास
करू िकणाऱ्या, आहण अिा हवहचत्र मागाटने त्या मगराच्या पाठीवर स्वार िोऊन िो
कु िल हिकारी त्याच्या स्विाःच्या देिाि परिला.
जयावेळी त्याला मगराने जहमनीवर पोिोचहवले त्यावेळी लगेच कु िल
हिकाऱ्याने चिुर कोळ्याला त्याच्या सुरहिि परिीबद्दल सांगण्याची घाई के ली. नंिर
त्याने िो मासे पकडण्याचा गळ त्याला परि के ला जो िाई मािाच्या िोंडाि सापडला
िोिा आहण जो त्यांच्यामधील त्रासाला कारणीभूि झाला िोिा. समुद्राच्या राजाच्या
राजवाड्याि काय घडले आहण गळ िोधण्यासाठी त्याला दकिी अद्भूि सािस करावे
लागले िे सांगि त्याने भावाने त्याला िमा करावी म्िणून अहििय कळकळीची
हवनंिी के ली.
आिा त्याच्या भावाने, चिुर कोळ्याने त्याच्या भावाला देिाबािेर
िाकलण्यासाठी िरवलेल्या गळाची सबब वापरली िोिी. जेव्िा त्याचा भाऊ त्याला
सोडू न गेला त्या ददवसापासून िीन वषाांपूवी, जेव्िा िो परिला नािी िेव्िा त्याच्या
दुष्ट मनाला खूप आनंद झाला आहण त्याने िात्काळ त्याच्या भावाची, राजयकत्याटची
जागा बळकावून िो िक्तीमान आहण धनवान बनला िोिा. जे त्याच्या मालकीचे
नव्ििे, त्याि मौज करण्याि गुंग असिाना िो आिा करीि िोिा की त्याचा भाऊ
कधीच परिणार नािी आहण त्याच्या िक्कांवर अहधकार सांगणार नािी. पण अगदी
अनपेहििपणे िो कु िल हिकारी त्याच्यापुढे येऊन उभा राहिला िोिा.

चिुर कोळ्याने िमा करण्याचे ढोंग के ले कारण आिा त्याच्याजवळ त्याच्या
भावाला पुन्िा बािेर पाठहवण्यासाठी कािीिी सबब नव्ििी. पण मनािल्या मनाि
त्याला त्याचा खूप राग आला िोिा. आहण भावाचा िो अहधकाहधक द्वेष करीि िोिा.
ददवसेंददवस भावाचे दिटनिी त्याला सिन िोि नव्ििे, आहण िो योजना करून त्याला
ठार मारण्याच्या संधीची वार् पाहू लागला िोिा.
एके ददविी जेव्िा कु िल हिकारी भािाच्या िेिािून चालि िोिा िेव्िा
त्याच्या भावाने खंजीर घेऊन त्याचा पाठलाग के ला. कु िल हिकाऱ्याला ठाऊक िोिे
की त्याचा भाऊ त्याला ठार मारण्यासाठी त्याचा पाठलाग करीि आिे. आहण त्याला
वार्ले की ह्ा धोक्याच्या वेळेला राजाने ददलेले भरिी ओिोर्ीचे मणीरत्न खरे की
खोर्े ह्ाची प्रहचिी पिावी.
म्िणून त्याने छािीजवळच्या पोषाखािून भरिीचे मणीरत्न बािेर काढले आहण
उं च धरून कपाळाला लावले. िाबडिोब त्या मैदानावर आहण िेिावर मोठमोठ्या
लार्ा उसळल्या व जेथे त्याचा भाऊ उभा िोिा िेथपयांि जाऊन पोिोचल्या. चिुर
कोळी आियाटने थक्क झाला आहण काय घडि आिे िे पाहून त्याला भीिी वार्ली.
दुसऱ्या हमहनर्ाला िो पाण्यामध्ये धडपडू लागला आहण बुडण्यापासून
वाचहवण्यासाठी भावाला बोलावू लागला.
कु िल हिकारी खूप दयाळू अंिाःकरणाचा िोिा आहण भावाला संकर्ाि पडलेले
पाहून त्याला िे सिन झाले नािी. त्याने पर्कन भरिीचे मणीरत्न मागे घेिले आहण
ओिोर्ीचे मणीरत्न बािेर काढले. त्याने िे त्याच्या कपाळावर धरल्याबरोबर समुद्र
झर्कन मागे मागे सरला आहण लांब उसळणाऱ्या भरिीच्या लार्ा नािीिा झाल्या
आहण मैदान आहण िेि पूवटवि कोरडे झाले.
चिुर कोळी िो जेथे उभा िोिा िेथील मृत्यूच्या संकर्ाला पाहून घाबरला
िोिा. आहण त्याच्या भावाने के लेल्या अद्भूि गोष्टी पाहून त्याला खूप आियट वार्ले
िोिे. त्याच्या भावाच्या हवरोधाि जाऊन स्विाः दकिी मोठी प्राणघािक चूक करीि
िोिा िे त्याच्या लिाि आले, त्याच्यापेिािी लिान असून िो दकिी िक्तीिाली झाला
िोिा की त्याच्या आज्ञेवरून समुद्राला भरिी आहण ओिोर्ी येऊ िकिे. म्िणून िो

स्विाः कु िल हिकाऱ्यापुढे नम्र झाला आहण त्याने के लेल्या चुकीबद्दल िमायाचना
के ली. चिुर कोळ्याने त्याच्या भावाला त्याचे राजय परि देण्याचे आश्वासन ददले
आहण त्याचे सवट जन्महसद्ध िक्क स्वामीभक्तीसि ददले. कु िल हिकारी लिान असला
िरी त्याच्यापेिा श्रेष्ठपद देऊन सवट जपानचा स्वामी म्िणून त्याला उच्चसनावर
बसहवले.
नंिर कु िल हिकारी म्िणाला की त्याच्या भावाने जर सवट वाईर् प्रवृत्ती
ओिोर्ीमध्ये फे कू न ददल्या िर िो त्याला िमा करील. चिुर कोळ्याने िसे आश्वासन
ददले आहण दोन्िी भावांमध्ये िेव्िापासून िांििा हनमाटण झाली. ह्ावेळेपासून त्याचे
िब्द त्याने पाळले आहण िो सुिील व दयाळू भाऊ बनला.
कु िल हिकाऱ्याने आिा कु र्ुंबािील संघषाटहवना राजय के ले
आहण
दीघटकाळापयांि जपानमध्ये िांििा नांदली. सगळ्या खहजन्यापेिा समुद्राचा राजा
िॅगन ररनहजन ह्ाने ददलेल्या भरिी ओिोर्ीच्या अद्भूि मणीरत्नांना त्याने अहधक
मित्त्व ददले.
असा आनंदपूणट िेवर् त्या कु िल हिकाऱ्याचा आहण चिुर कोळ्याचा झाला.

    

कोमेजलेल्या झाडाला फु ले आणणाऱ्या म्िािाऱ्याची गोष्ट
फार फार वषाांपूवी एक म्िािारा आहण त्याची बायको त्यांच्या स्विाःच्या
उदरहनवाटिासाठी एका लिानिा जहमनीच्या िुकड्यावर िेिी करीि िोिे. त्यांचं
जीवन आनंदी आहण सुखी िोिे. एकच दुाःख त्यांना सिावीि िोिे आहण िे म्िणजे
त्यांना मुलबाळ नव्ििे. फक्त त्यांना पाळलेला हिरो नावाचा कु त्रा िोिा आहण
म्िािारपणािील सवट ममत्वाचा िे मुक्तपणे त्याच्यावर वषाटव करीि. खरोखर, िे
त्याच्यावर इिके प्रेम करीि असि की त्यांच्याकडे जेव्िा जेव्िा कािी छानसं खायला
असे िेव्िा िेव्िा िे हिरोला ददल्याहिवाय रिाि नसि. आिा “हिरो” म्िणजे “पांढरा”
आहण िे त्याला िसे म्िणि िे त्याच्या रं गामुळे. िो खरा जपानी कु त्रा िोिा आहण िो
हुबेहूब छोट्या लांडग्यासारखा ददसायचा.
त्या म्िािाऱ्यासाठी आहण त्याच्या कु त्र्यासाठी सगळ्याि आनंदाची गोष्ट अिी
िोिी की जेव्िा िो माणूस त्याची िेिामधली कामे आर्ोपून आहण भाि भाजीसारखे
साधे जेवण आर्ोपून परिायचा, िेव्िा िो झोपडीभोविी असलेल्या पडवीि उरलेले
पदाथट ठे वायचा. अपेिेप्रमाणे हिरो त्या सायंकाळच्या खाऊची वार् बघायचा.
म्िािारा म्िणायचा,”हचन, हचन!” आहण हिरो उठू न उभा रिायचा आहण मागायचा
आहण त्याचा मालक त्याला खायला द्यायचा. ह्ा दयाळू म्िािाऱ्या जोडप्याच्या
घरािेजारी दुसरे म्िािारा म्िािारी रिायचे जे दोघेिी दुष्ट आहण क्रूर िोिे, आहण िे
त्यांच्या दयाळू िेजाऱ्यांचा आहण त्यांच्या हिरो कु त्र्याचा खूप द्वेष करायचे. जेव्िा
जेव्िा हिरो त्यांच्या स्वयंपाकघराि दफरकायचा िेव्िा िे लगेच त्याला लाथा
मारायचे ककं वा त्याच्याकडे कािीिरी फे कू न मारायचे, कािीवेळा त्याला दुखापि
सुद्धा करायचे.
एके ददविी हिरो त्याच्या मालकाच्या घरामागे असलेल्या िेिाि बराच वेळ
भुंकिाना कानावर आले. कदाहचि कणसांवर पिी िुर्ून पडले असावेि ककं वा काय
भानगड आिे िा हवचार करीि म्िािारा घाईघाईने बािेर आला. जसे हिरोने

म्िािाऱ्याला पाहिले िसा िो त्याला भेर्ण्यासाठी त्याच्याकडे पळाला, िेपर्ी
िलहवि आहण त्याच्या दकमोनोचा काठ घट्ट पकडू न त्याला ओढि भल्या मोठ्या
येनोकी वृिाखाली घेऊन गेला. येथे त्याने आपल्या पंजाने मोठ्या कष्टाने जमीन
उकरायला सुरुवाि के ली आहण िे करिाना िो पूणटवेळ आनंदाने ककं चाळि िोिा. त्या
म्िािाऱ्याला ह्ा सवट गोष्टींचा अथट कळू िकि नव्ििा, िो गोंधळलेल्या अवस्थेि
बघिच उभा राहिला. पण हिरोने सवट िक्तीहनिी जहमन उकरणे आहण भुंकणे चालूच
ठे वले िोिे.
त्याने हवचार के ला की त्या झाडाखाली कािीिरी लपहवलेले आिे आहण त्या
कु त्र्याला त्याचा वास आला असावा अिी त्याला िेवर्ी अचानक कल्पना आली. िो
घराकडे पळि गेला, त्याने कु दळ आणली आहण त्या जागेवर खोदायला सुरुवाि के ली.
आहण काय आियट, कािी काळ खोदि राहिल्यावर त्याला अचानक जुन्या मौल्यवान
नाण्यांचा ढीग ददसला, आहण हजिक्या अहधकाहधक खोलवर िो खोदि गेला हििके
अहधक त्याला सोन्याचे नाणे सापडले. िो म्िािारा त्याच्या कामाि इिका मग्न िोिा
की त्याच्या िेजारी बांबूच्या कुं पणाआडू न त्याच्याकडे हनरखून पािणाऱ्या िेजाऱ्याचा
हिरसर् चेिरा त्याला ददसलाच नािी. िेवर्ी सवट सोन्याची नाणी जहमनीवर चमकि
पडली िोिी. हिरो जवळ िाठ बसून मोठ्या अहभमानाने त्याच्या मालकाकडे प्रेमाने
बघि िोिा, जणूकािी िो त्याच्या मालकाला म्िणि िोिा, “बहघिलं, जरी एक कु त्रा
असलो िरी िुम्िी माझ्यावर दाखहवलेल्या प्रेमाची परिफे ड मी करू िकिो.”
म्िािाऱ्याने पळि जाऊन त्याच्या बायकोला बोलावून आणले आहण दोघांनी
हमळू न िो खहजना घरी नेला. अिा ररिीने िो गरीब म्िािारा एका ददवसाि श्रीमंि
झाला. त्या एकहनष्ठ कु त्र्याबद्दलच्या त्याच्या कृ िज्ञिेला पारावार राहिला नािी. आहण
त्याने कधी नव्िे िेवढा व िक्य िोईल िेवढ्या प्रेमाचा वषाटव त्याच्यावर के ला.
त्या हिरसर् िेजारी म्िािाऱ्याला हिरोच्या भुंकण्याने आकषूटन घेिले,
सापडलेल्या खहजन्याचा िो अदृष्ट मत्सरी सािीदार िोिा. िो हवचार करू लागला
की त्याला सुद्धा अिी संपत्ती हमळणे आवडेल. म्िणून त्याने कािी ददवसांनंिर

म्िािाऱ्याच्या घरी जाऊन मोठ्या हिष्टाचारपूवटक हिरोला थोड्या वेळासाठी परि
बोलीने देण्याची परवानगी माहगिली.
हिरोच्या मालकाला िी हवनंिी खूप हवहचत्र वार्ली कारण त्याला पूणटपणे
चांगलेच ठाऊक िोिे की त्याने पाळलेल्या कु त्र्याबद्दल त्याच्या िेजाऱ्याला कधीच प्रेम
वार्ले नव्ििे. आहण जेव्िा जेव्िा त्याच्या रस्त्यावरून िो जायचा िेव्िा िेव्िा िो
त्याला मारायची आहण त्रास द्यायची संधी सोडि नसे. पण िो म्िािारा मनाने इिका
दयाळू िोिा की त्याची हवनंिी िो र्ाळू िकला नािी, म्िणून त्याने त्याची खूप
काळजी घ्यावी ह्ा एका अर्ीवर त्याला कु त्रा उसना द्यायची अनुमिी ददली.
िो दुष्ट म्िािारा चेिऱ्यावर कु हत्सि हस्मििास्य घेऊन त्याच्या घरी परिला
आहण त्याच्या कावेबाज िेिूि िो कसा सफल झाला िे त्याने त्याच्या बायकोला
सांहगिले. नंिर त्याने कु दळ घेिली आहण त्याच्या स्विाःच्या िेिाि जायला घाईने
हनघाला आहण हनररच्छ हिरोला बळजबरीने त्याच्या मागे यायला सांहगिले. जेव्िा
िो येनोकी वृिाजवळ पोिोचला िेव्िा कु त्र्याला धमकाहवि म्िणाला,
“जर िुझ्या मालकाच्या झाडाखाली सोन्याची नाणी िोिी िर माझ्या
झाडाखाली सुद्धा सोन्याची नाणी असायला िवीि. िुला िी माझ्यासाठी िोधावीच
लागिील! कोठे आिेि िी? कोठे ? कोठे ?”
हिरोची मानगुर् धरून त्या कु त्र्याचे डोके त्याने जहमनीवर धरले. जेणेकरून
त्या दुष्ट माणसापासून त्याची सुर्का व्िावी म्िणून हिरोने जमीन खुरपायला आहण
खोदायला सुरुवाि के ली.
त्या कु त्र्याने खुरपायला आहण खणायला सुरुवाि के लेली पाहून त्या
म्िािाऱ्याला खूप आनंद झाला, कारण त्याला लगेच वार्ले की त्याच्या झाडाखाली
सोन्याची नाणी त्याच्या िेजाऱ्यासारखीच पुरलेली असिील. कारण कु त्र्याने
पूवीसारखेच हुंगले िोिे, म्िणून त्याने हिरोला बाजूला ढकलले आहण स्विाःच
खोदायला सुरुवाि के ली. पण त्याला िेथे कािीच सापडले नािी. जसा जसा िो खोदू

लागला ििी ििी त्याला लिाि येण्याजोगी दुगांधी जाणवली व िेथे उकीरड्याचा
ढीग ियार झाला.
त्या म्िािाऱ्याच्या हिकारीची कल्पना येऊ िकिे. ह्ाचा त्याला लगेच संिाप
आला. त्याने िेजाऱ्याचे निीब पाहिले िोिे, आहण िसेच त्याचे भाग्य असावे असे
त्याला वार्ि िोिे, म्िणून त्याने हिरोला उसने म्िणून आणले िोिे. सकाळपासून
खोदल्यावर आहण िोध घेिल्यावर त्याला काय आढळू न आले िर बहिस म्िणून
भयंकर घाण वास येणाऱ्या उकीरड्याचा ढीग. त्याच्या नैराश्यास कारणीभूि
झालेल्या त्याच्या स्विाःच्या िावरर्पणाला दोष देण्याऐवजी िो त्या हबचाऱ्या
कु त्र्याला दोष देि िोिा. त्याने त्याची कु दळ उचलली आहण सवट िक्तीहनिी हिरोवर
वार के ला आहण जागच्या जागी त्याला ठार मारून र्ाकले. नंिर त्याने सोन्याच्या
नाण्यांचा िोध घेण्याच्या इच्छेने के लेल्या खड्याि त्या कु त्र्याच्या प्रेिाला फे कू न ददले
आहण वरून मािीने झाकू न ददले. नंिर िो घरी परिला आहण त्याच्या बायकोलाच
काय कु णालािी त्याने काय के ले िे सांहगिले नािी.
बरे च ददवस झाले िरी कु त्रा हिरो परिला नािी िेव्िा त्याचा मालक
अहधकाहधक सचंिा करू लागला. ददवसामागून ददवस िो सालस म्िािारा हिरोच्या
परिण्याची वार् बघि राहिला. नंिर िो िेजाऱ्याकडे गेला आहण त्याने त्याचा कु त्रा
परि माहगिला. कु ठलीिी लाज लज्जा न बाळगिा ककं वा काचकू च न करिा त्या दुष्ट
िेजाऱ्याने उत्तर ददले की त्याच्या वाईर् वागण्यामुळे त्याने त्या हिरोला ठार मारून
र्ाकले. िी अहििय वाईर् बािमी ऐकू न हिरोच्या मालकाने खूप िोकपूणट दुाःखाश्रू
ढाळले. खहचिच िे खूप दुाःखदायक आियट िोिे, पण त्याच्या वाईर् िेजाऱ्याला त्या
दयाळू आहण िांि स्वभावाच्या म्िािाऱ्याने दूषण ददले नािी. िेिामधल्या येनोकी
वृिाखाली हिरोला पुरले आिे असे कळल्यावर त्याच्या गरीब कु त्र्याची हिरोची
आठवण म्िणून त्याचे त्या म्िािाऱ्याजवळ िो वृि माहगिला.
िो िेजारी म्िािारा दुष्ट िोिा िरी िो िी साधी हवनंिी नाकारू िकला नािी,
म्िणून त्याने त्या म्िािाऱ्याला जया झाडाखाली हिरोला पुरले िोिे िे झाड देण्याची
संमिी ददली. हिरोच्या मालकाने मग िे झाड िोडू न घरी नेले. त्या झाडाच्या
बुंध्यापासून त्याने एक उखळ ियार के ले. त्याच्या पत्नीने त्याि कािी िांदळ
ू र्ाकले

आहण कु त्रा हिरो ह्ाची आठवण म्िणून सण साजरा करण्याच्या िेिूने कु र्ायला
सुरूवाि के ली.
एक हवलिण गोष्ट घडली! त्याच्या पत्नीने वड्या बनहवण्यासाठी उखळाि
िांदळ
ू र्ाकले िोिे आहण कु र्ायला सुरूवाि के ली नािी िोच िळू िळू त्याचे मूळ
पररणामापेिा पाच पर्ीपयांि िे वाढि गेले आहण त्या उखळामधून बनहवलेल्या
आयत्या वड्या बािेर आल्या जणूकािी अदृश्य िािच िे काम करीि िोिा.
जेव्िा त्या म्िािाऱ्याने आहण त्याच्या बायकोने िे बहघिले िेव्िा त्यांना कळू न
चुकले की िे हिरोवरील त्यांच्या एकहनष्ठ प्रेमाचे पाररिोहषक िोिे. त्यांनी चव घेऊन
पाहिले िेव्िा त्यांना आढळू न आले की िो कु ठल्यािी अन्नपदाथाटपेिा अहििय छान
िोिा. त्या वेळेपासून त्यांना अन्नाची कधीच कमिरिा पडली नािी, कारण त्या
उखळीने वड्या देणे कधीच थांबहवले नव्ििे.
त्या िावरर् िेजाऱ्याला त्या नव्या नहिबाबद्दल ऐकल्यावर पूवीसारखीच
असूया हनमाटण झाली िोिी, आहण म्िणून त्याने त्या म्िािाऱ्याला बोलाहवले आहण िे
अद्भूि उखळ त्याच्याकडे थोड्या अवधीसाठी उसने माहगिले, असे ढोंग करीि की
त्याला सुद्धा हिरोच्या मृत्यूबद्दल खूप दुाःख झाले िोिे आहण त्या कु त्र्याच्या स्मरणाथट
वड्या बनवून सण साजरा करण्याची त्याची इच्छा िोिी.
त्या म्िािाऱ्याची त्या क्रूर िेजाऱ्याला िी उखळ देण्याची जरािी इच्छा नव्ििी
पण िो इिका दयाळू िोिा, की त्याला िो नकार देऊ िकला नािी. म्िणून त्या मत्सरी
माणसाने िे उखळ घरी नेले आहण कधीच परि के ले नािी.
अनेक ददवस हनघून गेले, हिरोचा मालक त्या उखळाची व्यथट वार् पािि िोिा,
म्िणून त्याने ऋणकोला बोलावले आहण जर त्याचे काम झाले असेल िर उखळ परि
करायला सांहगिले. िो लाकडाच्या िुकड्यांना पेर्वून मोठा जाळ करून त्याजवळ
बसलेला त्याला आढळला. जहमनीवर अगदी िोडलेल्या उखळाच्या िुकड्यांसारखेच
िुकडे पसरलेले िोिे. म्िािाऱ्याच्या चौकिीला त्या क्रूर िेजाऱ्याने उद्धर्पणे उत्तर
ददलेाः

“िू िुझ्या उखळीबद्दल हवचारायला माझ्याकडे आलास का? मी त्याचे िुकडे
िुकडे के ले आहण आिा त्याला पेर्वून जाळ के ला आिे, कारण मी त्याि वड्या
बनहवण्यासाठी कु र्ण्याचा प्रयत्न के ला िेव्िा फक्त भयंकर वास येणारा पदाथटच बािेर
आला.”
िो सोजवळ म्िािारा म्िणाला, “मला ह्ाबद्दल खूप वाईर् वार्िे. िी
दुभाटग्याची गोष्ट आिे की िुला िव्या असलेल्या वड्यांबद्दल िू मला हवचारले नािीस.
िुला पाहिजे िेवढ्या मी त्या िुला ददल्या असत्या. आिा मला त्या उखळीची राख दे,
कारण मला िी माझ्या कु त्र्याची आठण म्िणून ठे वून घेण्याची इच्छा आिे.”

त्या िेजाऱ्याने त्याला िाबडिोब संमिी ददली आहण म्िािाऱ्याने र्ोपली भरून
राख त्याच्या घरी नेली.
त्यानंिर फार ददवस झाले नािीि िोच त्या उखळीला जाळू न बनहवलेली राख
त्याने त्याच्या बागेमधील झाडांवर पसरहवली. आहण मोठी आियटकारक गोष्ट घडली!
िरदऋिू संपि आल्याचा िो काळ िोिा आहण सवट झाडांची पाने गळू न गेली
िोिी, पण त्यांच्या फांद्याना राखेचा स्पिट िोि नािी िोच चेरीची झाडे,
आलुबुखारची झाडे, आहण सवट बिर येणारी झुडूपे एकाएकी प्रफु हल्लि झाली, त्यामुळे
म्िािाऱ्याच्या बागेचे अकस्माि वसंिऋिूच्या मनोिर हचत्राि रूपांिर झाले.
म्िािाऱ्याच्या आनंदाला पारावार राहिला नािी, आहण त्याने उवटररि राख
काळजीपूवटक जपून ठे वली.
म्िािाऱ्याच्या बागेची गोष्ट दूरवर आहण सवटत्र पसरली आहण िे अद्भूि दृश्य
बघण्यासाठी जवळपासचे आहण दूरदूरचे लोक आले.
िे घडल्यानंिर, लगेच एके ददविी त्याचा दरवाजा कु णीिरी ठोठावि आिे असे
त्याला जाणवले, आहण देवडीजवळ पोिोचल्याबरोबर सरदाराला िेथे उभे असलेले
पाहून त्याला खूप आियट वार्ले. त्या सरदाराने त्याला सांहगिले की िो श्रेष्ठ दाईहमयो
(अलट) चा सेवक िोिा. ह्ा उमरावाच्या बागेिील त्याच्या आवडत्या चेरीच्या
झाडांपैकी एक झाड कोमेजून गेले िोिे आहण त्याच्या पदरी असलेल्या प्रत्येक सेवकाने
सवट पद्धिीने त्याला पुनरूज्जीहवि करण्याचा प्रयत्न के ला िोिा पण किाचािी त्यावर
पररणाम झाला नव्ििा. जेव्िा त्याच्या आवडत्या चेरीच्या झाडाच्या नुकसानीमुळे
दाईहमयोला नाखूष झालेले पाहिले िेव्िा िो सरदार संिापाने चक्रावून गेला िोिा.
ह्ा मुद्द्यावर, सुदव
ै ाने त्यांना अद्भूि म्िािाऱ्याची गोष्ट कळली जो कोमेजलेल्या
झाडांना प्रफु हल्लि करिो, आहण मिाराजांनी िो म्िािारा त्यांच्याकडे येण्यासाठी
त्याला बोलावणे पाठहवले.
“आहण,” िो सरदार पुढे म्िणाला, “िुम्िी लगेच आलाि िर मी िुमचा खूप
आभारी रािीन.”

िे ऐकू न त्या सोजवळ म्िािाऱ्याला खूप मोठे आियट वार्ले, पण अहििय
आदराने िो त्या सरदाराच्या मागोमाग मिाराजांच्या राजवाड्याकडे हनघाला.
दाईहमयो, जे अहििय उिावीळपणे िो म्िािारा येण्याची वार् पािि िोिे,
त्यांनी त्याला पाहिल्याबरोबर लगेच त्याला हवचारले,
“ऋिू हनघून गेल्यावर सुद्धा कोमेजलेल्या झाडांना फु ले आणू िकणारा म्िािारा
िूच काय?”
त्या म्िािाऱ्याने अहभवादन के ले, आहण उत्तर ददलेाः
“मी िोच म्िािारा आिे!”
मग दाईहमयो म्िणाला, “िुला माझ्या बागेिील चेरीच्या मृि झाडाला िुझी
सुप्रहसद्ध राख वापरून त्याला प्रफु हल्लि करायलाच िवे. मी बघेन.”
नंिर दाईहमयो आहण जयांच्याजवळ दाईहमयोची िलवार िोिी िे त्याचे सेवक
आहण दासी वार्च बघि िोिे. सवट बागेि गेले.
िो म्िािारा आिा त्याचा दकमोनो पोषाख वर खोचून झाडावर चढण्यासाठी
ियार झाला. “माफ करा” असे म्िणि त्याने राखेचे भांडे घेिले जे त्याने
त्याच्याबरोबर आणले िोिे, आहण झाडावर चढायला सुरुवाि के ली. प्रत्येक जण
त्याच्या िालचालींकडे मोठ्या कु िूिलाने बघि िोिा.
िेवर्ी िो त्या झाडावर दोन मोठ्या फांद्यांनी हवभागलेल्या रठकाणी चढला,
िो म्िािारा िेथे बसला आहण उजव्या डाव्या बाजूला फांद्यांवर आहण डिाळ्यांवर
िी राख त्याने पसरवली.
त्याचा खरोखर अद्भूि पररणाम झाला! िो कोमेजलेला वृि पूणटपणे फु लून
गेला! दाईहमयोला इिका आनंद झाला की जणू कािी त्याला वेड लागेल. िो उभा
राहिला, त्याचा पंखा उलगडला आहण म्िािाऱ्याला झाडावरून खाली

उिरहवण्यासाठी िाक मारली. त्याने दारूच्या पेल्याि स्विाः उत्कृ ष्ट प्रकारची साके
ओिून त्याला ददली आहण पाररिोहषक म्िणून खूप सोने, चांदी आहण इिर अनेक
मौल्यवान वस्िू ददल्या. दाईहमयोने हुकू म के ला की इिाःपर त्या म्िािाऱ्याला िानासाका-हज हज, ककं वा एक म्िािारा जयाने झाडांना फु ले आणली या नावाने ओळखू
लागिील. आहण िेथून पुढे त्या म्िािाऱ्याला लोक ह्ा नावाने ओळखू लागले. आहण
मोठ्या सन्मानाने त्याने त्याला घरी पाठहवले.
त्या दुष्ट िेजाऱ्याला पूवीप्रमाणेच म्िािाऱ्याच्या भावाबद्दल कळले आहण िेिी
त्यावर िे कसे गुदरले िे कळल्याबरोबर असूया आहण मत्सराने भरलेल्या मनाला िो
आवरू िकला नािी. त्याच्या लिाि आले की सोन्याची नाणी हमळहवण्याच्या
खर्पर्ीि िो कसा अयिस्वी झाला, आहण नंिर जादूच्या वड्या बनहवण्याि. अगदी
सिजपणे राख सिंपडू न कोमेजलेल्या झाडाला फु ले आणणाऱ्या म्िािाऱ्याचे अनुकरण
के ल्यास त्याला खात्रीने यि हमळे ल, आहण िे अगदी सवाटि सोपे काम असेल.
म्िणून िो त्या जळलेल्या अद्भूि उखळाची उरलेली राख गोळा करायच्या
कामाला लागला. नंिर त्याला कु णीिरी मोठा माणूस भेर्ेल ह्ा आिेने िोधि
मोठ्याने ओरडू लागला,
“येथे असा एक अद्भूि माणूस आला आिे जो कोमेजलेले झाड फु लवू िकिो!
येथे असा म्िािारा आला आिे की जो मृि वृिाला बिर आणू िकिो!”
दाईहमयोला त्याच्या राजवाड्याि िे ओरडणे ऐकू आले आहण िो म्िणाला,
“िो नक्कीच िाना-साका-हज हज जवळू न जाि असेल, मला आज कािी जरूरी
नािी. त्याला त्याच्या कलेची पुन्िा प्रहचिी घेऊ देि, िे पािण्याि मला मौज वार्ेल.”
म्िणून िे सेवक गेले आहण त्यांनी त्या िोियाला आणून मिाराजांसमोर उभे
के ले. त्या खोर्ारड्या म्िािाऱ्याच्या समाधानाची कल्पना िुम्िी करू िकाल.

पण दाईहमयो त्याच्याकडे बघि हवचार करू लागला की िे मोठे हवहचत्र िोिे
की जया म्िािाऱ्याला त्याने पूवी पाहिले िोिे िो िा म्िािारा नव्ििा, म्िणून त्याने
त्याला हवचारले,
“िू िोच माणूस आिेस का की जयाला मी िाना-साका-हज हज िे नाव बिाल
के ले िोिे?”
आहण त्या मत्सरी िेजाऱ्याने खोर्े उत्तर ददले,
“िोय, मिाराज!”
“िे हवहचत्र आिे!” दाईहमयो म्िणाला,“मला वार्िं जगामध्ये फक्त एकच िानासाका-हज हज िोिा? त्याला आिा कोणी हिष्य आिेि का?”
“मीच खरा िाना-साका- हज हज आिे. जो ह्ापूवी िुमच्याकडे आला िोिा िो
माझा हिष्य िोिा!” म्िािाऱ्याने पुन्िा उत्तर ददले.
“मग दुसऱ्यापेिा िुम्िी नक्कीच अहधक कु िल असणार. प्रयत्न कर िू जे करू
िकिोस त्याचा आहण मला बघू दे!”
िो मत्सरी िेजारी, दाईहमयो आहण त्याच्या दरबारी लोकांबरोबर बागेि गेला
आहण मृिप्राय झालेल्या झाडाजवळ जाऊन त्याने आणलेली राख ओंजळ भरून
काढली आहण झाडावर हवखुरली.
पण त्या झाडाला फु ले आलीच नािीि, पण कळ्यासुद्धा आल्या नािीि. त्याने
पुरेिी राख वापरली नसावी म्िणून त्या म्िािाऱ्याने पुन्िा ओंजळ भरून राख घेिली
आहण त्या कोमेजलेल्या झाडावर सिंपडली. पण त्या साऱ्याचा कािीच पररणाम
झाला नािी. अनेक वेळा प्रयत्न के ल्यानंिर दाईहमयोच्या डोळ्याि िी राख उडाली.
ह्ाचा त्याला खूप राग आला आहण त्याने त्याच्या सेवकांना त्या खोट्या िाना-साकाहज हजला िाबडिोब अर्क करण्याची आज्ञा के ली कारण िो िोिया िोिा.

िथाहप, िो दयाळू म्िािारा, हिरोने त्याला िोधून ददलेल्या सोन्याच्या
नाण्यांची संपत्ती आहण दाईहमयोने त्याच्यावर के लेल्या सोन्याचांदीच्या वषाटवासि
िो खूप श्रीमंि आहण ऐश्वयटिाली झाला, दीघट सुखी जीवन जगला. आहण सवाांना
आदरणीय आहण हप्रय झाला.

    

पाकमत्स्य आहण माकड
फार फार वषाांपूवी प्राचीन जपानमध्ये सागर साम्राजयावर एक अद्भूि राजा
राजय करीि िोिा. त्याला ररनहजन ककं वा समुद्राचा िॅगन राजन म्िणायचे. त्याचे
सामथ्यट प्रचंड िोिे कारण िो लिान आहण मोठ्या सवट सागरी प्राण्यांवर राजय
करणारा िोिा आहण त्याच्या िाब्याि ओिोर्ी आहण भरिीच्या ओघाची मणीरत्ने
िोिी. ओिोर्ीच्या प्रवािाचे मणीरत्न सागराि फे कल्यावर समुद्र जहमनीकडू न मागे
िर्ायचा आहण भरिीच्या प्रवािाचे मणीरत्न सागराि फे कल्यावर पवटिासारख्या उं च
लार्ा दकनाऱ्याकडे उसळू न भरिी यायची.
ररनहजनचा राजवाडा समुद्राच्या िळािी िोिा, आहण िो इिका सुंदर िोिा
की अिा प्रकारची कु ठलीिी गोष्ट स्वप्नािसुद्धा कोणी पाहिली नसेल. पोवळ्याच्या
सभंिी, मौल्यवान हिरे आहण माहणक जडवलेली छपरे आहण सुरेख मोत्यांच्या
सिंपल्यांच्या िक्तपोिी. पण िो िॅगन राजन सवटत्र पसरलेले साम्राजय, सुरेख
राजवाडा आहण त्याची अद्भूििा आहण सबंध सागराि कलि हवरहिि त्याचे सामथ्यट
असूनिी िो सवटस्वी सुखी नव्ििा. कारण िो एकर्ाच राजय करीि िोिा. िेवर्ी त्याने
हवचार के ला की जर त्याने हववाि के ला िर िो नुसिा सुखीच नािी िर अहधक
सामथ्यटिाली सुद्धा रािील. म्िणून त्याने लग्न करायचे ठरहवले. त्याच्या सवट मत्स्य
सेवकांना त्याने बोलावून त्यापैकी अनेकांना राजदूि म्िणून हनवडू न त्याची पत्नी बनू
िके ल अिा िरूण िॅगन राजकन्येच्या िोधाथट पाठहवले.
िेवर्ी िे एका सुंदर िॅगन िरूणीला घेऊन राजवाड्याि परिले. हिचे िल्क
(खवले) उन्िाळ्यािील रात्रीच्या काजव्यांच्या पंखाप्रमाणे हिरव्या प्रकािाने
लखलखि िोिे, हिचे डोळे अहग्नहिखांचे कर्ाि फे कीि िोिे आहण हिने अहििय
आकषटक पोषाख पररधान के लेला िोिा. सागराच्या मणीरत्नांच्या भरिकामाने िो
अलंकृि के ला िोिा.
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हजवंि प्राणी, मोठ्या
देवमािांपासून िे लिान
सचंबोऱ्यांपयांि सवट थव्या
थव्यांनी त्या नवहववाहिि
दाम्पत्याचे
अहभनंदन
करण्यासाठी आहण त्यांना दीघट आहण ऐश्वयटिाली जीवनाच्या सददच्छा देण्यासाठी
आले िोिे. इिका मोठा समुदाय आहण असा आनंदोत्सव त्या मत्स्य जगिाि कधीिी
झालेला नव्ििा. नवऱ्या मुलीच्या मालकीच्या वस्िू वाहून आणणाऱ्यांची माहलका
लार्ांवरून समुद्राच्या ह्ा दकनाऱ्यापासून त्या दकनाऱ्यापयांि पसरलेली ददसि िोिी.
प्रत्येक मािाजवळ अंधाराि लखलखणारा कं दील असून, त्यांनी समारं भासाठी
पररधान करावयाचा पोिाख घािला िोिा जो हनळा, गुलाबी आहण चंदरे ी रं गांनी
चकाकि िोिा, आहण जसजसे िे लार्ा उत्पन्न करीि िोिे िेव्िा त्या रात्री
उफाळणाऱ्या लार्ा घरं गळि जाणाऱ्या पांढऱ्या आहण हिरव्या अहग्नसारख्या ददसि
िोत्या कारण त्या प्रसंगाच्या सन्मानाथट रात्रीि त्यांचा प्रकाि हद्वगुहणि के ला िोिा.
आिा िॅगन राजन आहण त्याची पत्नी खूप आनंदाि रािि िोिे. िे दोघेिी
एकमेकांवर अत्यंि प्रेम करीि िोिे, आहण ददवसामागून ददवस राजा त्याच्या राणीला
घेऊन त्याचा पाचूंचा राजवाडा आहण आियटकारक खहजना दाखहवण्याि खूप आनंद
मानीि िोिा आहण िी सुद्धा त्या हवस्िीणट ददवाणखान्यांमधून आहण उद्यानामधून
त्याच्याबरोबर दफरिाना कधीिी थकली नव्ििी. जीवन जणूकािी वसंि ऋिूच्या
दीघट ददवसाप्रमाणे त्यांना वार्ि िोिे.
अिा आनंदी जीवनक्रमाि दोन महिने हनघून गेले आहण िॅगन राजपत्नी आजारी
पडली आहण हिला अंथरूणावर पडू न रािणे भाग पडले. त्याच्या बहुमोल पत्नीला

असे आजारी पडलेले पाहून त्याला गंभीर यािना झाल्या. त्याने िात्काळ औषध
देण्याकरीिा वैद्यास बोलहवण्यासाठी मािाला पाठहवले. अहििय काळजीपूवटक
िुश्रूषा करण्यासाठी त्याने त्याच्या सेवकांना हविेष आज्ञा के ली. पण त्यांची अहवरि
सेवा आहण वैद्यांनी हनर्दटष्ट के लेली औषधे काळजीपूवटक देऊनिी राजपत्नीची िब्येि
सुधारण्याची हचन्िे ददसि नव्ििी, पण ददवसेंददवस अहधकच खराब िोि गेली.
नंिर िॅगन राजनने वैद्याची भेर् घेऊन राजपत्नीला बरे न के ल्याबद्दल दोष
ददला. ररनहजनची उघड उघड नाराजी पाहून वैद्याला भीिी वार्ली आहण त्याने
त्याच्या कौिल्याच्या उणीवेबद्दल िमा मागून म्िर्ले की जरी त्याला आजाऱ्याला
योग्य प्रकारचे औषध देण्याचे ठाऊक असले िरी िे त्या सागराि सापडणे अिक्य
िोिे.
“िुमच्या म्िणण्याचा अथट िुम्िाला मला असं सांगायचं आिे की येथे िे औषध
सापडू िकणार नािी?” िॅगन राजाने हवचारले.
“अगदी िुम्िी म्िणालाि िसेच!” वैद्य म्िणाला.
“सांगा मला राजपत्नीसाठी िुम्िाला काय िवे?” ररनहजनने फमाटवले.
“मला हजवंि माकडाचे यकृ ि िवे!” वैद्याने उत्तर ददले.
“हजवंि माकडाचे यकृ ि िवे! खहचिच िे हमळहवणे दुरापास्ि आिे,” राजा
म्िणाला.
“जर आपल्याला फक्त िेवढे राजपत्नीसाठी हमळाले, िर राणीसािेब लवकरच
बऱ्या िोिील.” वैद्य म्िणाला.
“ठीक आिे, िे ठरवू, कोणत्या का ररिीने िोईना, आपल्याला िे हमळवायलाच
िवे. पण बहुिकरून माकड कोठे सापडेल?” राजाने हवचारले.

मग वैद्याने िॅगन राजनला सांहगिले की कािी अंिरावर दहिणेकडे माकडांचे
एक बेर् आिे िेथे मोठ्या संख्येने माकडे राििाि.
“त्यापैकी एका माकडाला िुम्िी पकडू िकलाि िर?” वैद्य म्िणाला.
“माझ्या प्रजेपैकी कोणी एक त्या माकडाला कसे पकडू िके ल?” िॅगन राजन
गोंधळू न म्िणाले. “माकडे कोरड्या प्रदेिाि राििाि आहण आम्िी पाण्याि राििो,
हनसगटिाःच पाण्याबािेर आम्िी दुबळे असिो! आपण काय करू िकिो िेच मला कळि
नािी!”
“िीच माझीसुद्धा अडचण आिे.” वैद्य म्िणाले.

“पण िुमच्या अगहणि

सेवकांमधून ह्ा हवहिष्ट िेिूसाठी जो कोणी एक दकनाऱ्यावर जाऊ िके ल असा िुम्िी
खात्रीने िोधू िकाल!”
“कािीिरी करायलाच िवे,” राजा म्िणाला आहण मुख्य पररचारकाला
बोलावून त्याच्यािी ह्ा गोष्टीवर त्याने सल्लामसलि के ली.
मुख्य पररचारकाने थोडावेळ हवचार के ला आहण नंिर अचानक त्याला एक
कल्पना सुचली, आहण िो मोठ्या आनंदाने म्िणाला,
“मला ठाऊक आिे आपण िे करायलाच िवे! िेथे एक कु रे ज (पाकमत्स्य) आिे.
िो ददसायला हनहििच कु रूप आिे पण कासवासारखे त्याला चार पाय असल्याने िो
जहमनीवर चालू िकिो, ह्ाचा त्याला अहभमान आिे. आपण त्याला माकडाच्या
बेर्ावर एकाला पकडण्यासाठी पाठवूया.”
पाकमत्स्याला राजासमोर बोलहवण्याची आज्ञा के ली गेली. आहण त्याच्याकडू न
काय िवे िे मिाराजांकडू न त्याला सांहगिले गेले.
त्याच्यावर सोपहवल्या गेलेल्या व त्याला त्याबद्दल सांहगिल्या गेलेल्या
अनपेहिि कामहगरीबाबि िो खूपच अडचणीि सापडलेला ददसला. िो त्या बेर्ावर

कधीच गेला नव्ििा, िा प्रश्न िोिा. आहण त्याला माकडांना पकडण्याचा कािीच
अनुभव नसल्याने िो अहििय घाबरलेला िोिा की िो एकालािी प्राप्त करू िकि
नव्ििा.
“ठीक,” िो मुख्य पररचारक म्िणाला, “जर िू िुझ्या िक्तीवर ककं वा कौिल्यावर
अवलंबून राहिलास िर िू माकडाला कधीच पकडू िकणार नािीस. एकच मागट आिे
आहण िो म्िणजे कािीिरी युक्ती करून त्याला फसहवणे!”
“युक्ती करून मी माकडाला कसा फसवू िकिो? मला ठाऊक नािी कसं
करायचं िे,” गोंधळलेला पाकमत्स्य म्िणाला.
“िुला असं करावं लागेल,” धूिट मुख्य पररचारक म्िणाला, “जेव्िा िू माकडांच्या
बेर्ावर पोिोचिील आहण त्यांच्यापैकी कािींना भेर्िील िेव्िा िुला एखाद्यािी मैत्री
जोडावी लागेल, आहण त्याला सांग की िू िॅगन राजनचा सेवक आिेस, आहण त्याला
िॅगन राजाच्या राजवाड्याला भेर् देण्याचं आहण राजवाडा बघायला यायचं आमंत्रण
दे. िुला हजिके स्पष्टपणे वणटन करिा येईल िेवढे कर आहण राजवाड्याची भव्यिा
आहण सागरािील अद्भूि गोष्टींबद्दल सांग आहण िे सवट पािण्याची त्याची हजज्ञासा
जागृि कर!”
“पण मी त्या माकडाला येथे कसा आणू? िुम्िाला ठाऊक आिे की माकडांना
पोििा येि नािी.” नाखूष पाकमत्स्य म्िणाला.
“िू त्याला पाठीवर घेऊन येथे आणायला िवे. जर िू िसे करू िकि नािी िर
िुझ्या ह्ा कवचाचा काय उपयोग?” मुख्य पररचारक म्िणाला.
“िो खूप जड नसेल का?” त्या पाकमत्स्याने पुन्िा िंका व्यक्त के ली.

“त्याची िुला काळजीच करायला नको, कारण िू िॅगन राजनसाठी काम करीि
आिेस,” मुख्य पररचारक उत्तरला.
“मग मी प्रयत्नांची हिकस्ि करीन,” िो पाकमत्स्य म्िणाला आहण
राजवाड्यापासून दूर गेला आहण माकडांच्या बेर्ाकडे जायला हनघाला. जलद गिीने
पोिि िो थोड्याच िासाि इष्टस्थळी पोिोचला आहण सुखकारक लार्ांवरून
दकनाऱ्यावर उिरला. सभोविाली बघिा त्याला ददसले की फार दूर नव्िे, एका
मोठ्या देवदार वृिाच्या लोंबणाऱ्या फांद्या आिेि आहण त्यापैकी एका फांदीवर त्याने
अगदी िो िोधि िोिा िसे—हजवंि माकड पाहिले.
“मी निीबवान आिे!” त्या पाकमत्स्याने हवचार के ला. “मला आिा ह्ा
प्राण्याची खुिामि करून त्याला मोिाि पाडायचा प्रयत्न करून राजवाड्याकडे परि
माझ्याबरोबर घेऊन जायला िवे म्िणजे माझे काम पूणट िोईल!”
म्िणून पाकमत्स्य िळू िळू देवदार वृिाकडे चालि गेला. त्या प्राचीन काळाि
पाकमत्स्याला कासवासारखे चार पाय आहण कठीण कवच िोिे. जेव्िा िो देवदार
वृिाजवळ पोिोचला िेव्िा त्याने आवाज उं च के ला आहण म्िर्ले,
“कसे आिाि िुम्िी वानर मिािय? दकिी सुंदर ददवस आिे नािी का?”
“खूप छान ददवस,” झाडावरून माकड म्िणाले, “ह्ा प्रदेिािील भागाि मी
पूवी िुम्िाला कधीिी पाहिलेलं नािी. कोठू न आलाि िुम्िी आहण नाव काय िुमचे?”
“माझे नाव कु राज ककं वा पाकमत्स्य. मी िॅगन राजनच्या सेवकांपैकी एक आिे.
िुमच्या सुंदर बेर्ाबद्दल मी खूप ऐकलं आिे आहण िे पािण्याच्या उद्देिानेच मी येथे
आलो आिे,” पाकमत्स्याने उत्तर ददले.
“िुम्िाला भेर्ल्यावर मला खूप आनंद झाला,” माकड म्िणाले.

“पण काय िो,” पाकमत्स्य म्िणाला, “िुम्िी कधी सागराच्या िॅगन राजनचा
राजवाडा पाहिला आिे काय, जेथे मी राििो?”
“मी अनेकदा त्याच्याबद्दल ऐकलं आिे, पण मी िो कधीच पाहिलेला नािी!”
माकडाने उत्तर ददले.
“मग िुम्िी हनहििच िेथे यायला िवे. आयुष्यभराि िो न पािणं म्िणजे मोठी
दुभाटग्याची गोष्ट आिे िुमच्यासाठी. राजवाड्याचे सौंदयट वणटनािीि आिे—िे
हनहििच जगािील सवाटि सुंदर रठकाण मी मानिो,” पाकमत्स्य म्िणाला.
“िो सवटस्वी इिका सुंदर आिे?” हवस्मयचदकि िोऊन माकड म्िणाले.
मग पाकमत्स्याने त्याची संधी साधली आहण िो आपले सारे कौिल्य पणाला
लावून सागराच्या राजाच्या राजवाड्याचे सौंदयट आहण वैभवाचे, आहण पांढऱ्या,
गुलाबी व िांबड्या रं गांची मणीरत्नांसारखी हवलिण फळे फांद्यांना लगडलेल्या
झाडांच्या आियटकारक बागेचे वणटन करू लागला िोिा. माकडाची उत्सुकिा
अहधकाहधक वाढि गेली आहण ऐकिाना त्या अद्भूि गोष्टीिील एकिी िब्द सुर्ून
जाऊ नये म्िणून िे माकड झाडावरून िळू िळू खाली उिरले.
“अखेरीस िो माझ्या मुठीि आला!” त्या पाकमत्स्याला वार्ले, पण िो मोठ्याने
म्िणाला,
“वानर मिाराज, मला आिा परि जायला िवे. जर िुम्िी िॅगन राजनचा
राजवाडा कधीच पाहिला नािी िर ह्ा नामी संधीचा माझ्या सोबि येऊन लाभ
करून घेणार नािी का? मग मी िुमचा मागटदिटक बनून सागराची सवट प्रेिणीय स्थळे
िुमच्यासारख्या ग्राम्य व्यक्तीस दाखवीन जी िुम्िाला अजूनिी हवस्मयकारक
वार्िील.”

“मला हिकडे जायला आवडेल,” माकड म्िणाले, “पण मी िे पाणी कसं ओलांडू?
मला पोििा येि नािी िे िुम्िाला नक्कीच ठाऊक आिे!”
“िी बाब कािी कठीण नािी. मी िुम्िाला माझ्या पाठीवरून नेईन.”
“पण िे िुम्िाला फारच त्रासदायक िोईल.” माकड म्िणाले.
“मी िे पूणटपणे सिन करू िकिो. मी ददसिो त्यािीपेिा अहधक िहक्तिाली
आिे, म्िणून िुम्िाला काचकू च करण्याची आवश्यकिा नािी.” िो पाकमत्स्य
म्िणाला, आहण माकडाला पाठीवर घेि िो समुद्राि उिरला. “खूप हस्थर ठे वा
स्विाःला, वानर मिाराज,” िो पाकमत्स्य म्िणाला. “िुम्िी समुद्राि पडायला नको,
राजाच्या राजवाड्याि िुम्िाला सुखरूप पोिचवण्याची जबाबदारी माझी आिे.”
“कृ पया जोराि जाऊ नका नािीिर मला खात्री आिे की मी पडणार,” माकड म्िणाले.
अिाररिीने िे पुढे पुढे जाि िोिे, माकडाला पाठीवर घेऊन िो पाकमत्स्य
लार्ांना पार करि जाि िोिा.
िे अध्याट मागाटवर आले िेव्िा, पाकमत्स्य जयाला िरीरिास्त्राच्या बाबिीि
खूपच कमी माहििी िोिी, त्याला आियट वार्ायला लागले िोिे की त्या माकडाजवळ
यकृ ि आिे की नािी?
“वानर मिाराज, मला सांगा, िुम्िाला जयाला यकृ ि म्िणिाि िी गोष्ट आिे
का?”
माकडाला ह्ा हवहचत्र प्रश्नाचे खूप आियट वार्ले आहण त्याने हवचारले की िो
पाकमत्स्य त्याच्या यकृ िाचे काय करणार िोिा.

“िी सवाटि मित्त्वाची गोष्ट आिे,” मूखट पाकमत्स्य म्िणाला. “जेव्िा मला
आठवण झाली, िेव्िा मी िुम्िाला हवचारले िे आिे की नािी िुमच्याजवळ?”
“माझं यकृ ि िुम्िाला एवढं मित्त्वाचं का वार्िं?” माकडाने हवचारले.
“ओ! त्याचं कारण िुम्िाला नंिर कळे ल,” िो पाकमत्स्य म्िणाला.
माकड अहधकाहधक उत्सुक आहण सािंक िोि गेले, आहण त्याचे यकृ ि त्याला
किासाठी िवे आिे, िे जाणण्यासाठी िो पाकमत्स्याला कळकळीची हवनंिी करून
थकला आहण त्याने जे कािी सांहगिले त्याबद्दल त्याला खूपच त्रास िोऊ लागला.
नंिर माकडाला सचंिािुर झालेले पाहून पाकमत्स्याला त्याच्याबद्दल खूप वाईर्
वार्ले, आहण त्याने त्याला सवटकािी सांगून र्ाकले. िॅगन राजपत्नी किी आजारी
पडली आहण हजवंि माकडाचे यकृ ि हमळाल्यावरच िी किी बरी िोऊ िके ल िे
वैद्याने सांहगिले आहण िॅगन राजाने त्याला िे िोधण्यासाठी कसे पाठहवले िेिी
सांहगिले.
“आिा जसं मला सांहगिलं गेलं िसं मी के लं, आहण जेव्िा आपण राजवाड्याि
पोिोचू िेव्िा वैद्यांना िुझं यकृ ि िवं असेल म्िणून मला िुझ्याहवषयी वाईर् वार्िे. ”
िो मूखट पाकमत्स्य म्िणाला.
जेव्िा त्या गरीब माकडाला िे कळले िेव्िा िो खूप भेदरून गेला आहण त्याच्या
हवरूद्ध के ल्या गेलेल्या कारस्थानाहवषयी त्याला खूप चीड आली. त्याच्यासाठी काय
वाढू न ठे वले आिे ह्ा हवचाराने िो भीिीने थरथर कापू लागला.
पण माकड खूप हुिार प्राणी िोिा. त्याला कािीच भीिी वार्ली नािी असे
दाखवि त्याने एक सूज्ञ योजना आखली, त्याने स्विाःला िांि करण्याचा प्रयत्न के ला
आहण यािून कोणत्या मागाटने स्विाःची सुर्का करून घेिा येईल याचा िो हवचार करू
लागला.

“वैद्य मला फाडिील आहण माझे यकृ ि बािेर काढू न घेिील! का मरावं मी?”
माकडाने हवचार के ला. िेवर्ी एक िेजस्वी कल्पना त्याच्या डोक्याि चमकली, म्िणून
िो अहििय आनंदाने पाकमत्स्याला म्िणाला,
“दकिी दुाःखाची गोष्ट आिे िी की बेर् सोडण्यापूवी ह्ा बाबिीि िुम्िी कािीच
बोलला नािीि पाकमत्स्य मिाराज!”
“जर िुम्िी माझ्यासोबि का यावे िे जर मी िुम्िाला सांहगिले असिे िर िुम्िी
हनहििच यायला नकार ददला असिा,” पाकमत्स्याने उत्तर ददले.
“िुम्िी पूणटपणे चूक के ली आिे,” माकडाने उत्तर ददले. “माकडे एक ककं वा दोन
अहिररक्त यकृ िे जपून ठे विाि, हविेषिाः सागराच्या िॅगन राजपत्नीला िवे असल्यास.
िुम्िाला किाची गरज आिे ह्ाचा फक्त अंदाज जरी मला आला असिा िर िुम्िी
हवचारण्याआधीच मी िुम्िाला िे सादर के ले असिे. माझ्याकडे अनेक यकृ िे आिेि.
पण सगळ्याि मोठे दुदव
ै म्िणजे िुम्िी मला िसे कािी बोललाच नािीि, मी माझी
सारी यकृ िे देवदार वृिाच्या फांदीला र्ांगून आलो.”
“िुम्िी िुमचे यकृ ि मागे र्ाकू न आलाि?” पाकमत्स्याने हवचारले.
“िोय,” िे धूिट माकडे म्िणाले, “ददवसादरम्यानच्या काळाि मी माझे यकृ ि
झाडाच्या फांदीवर र्ांगून ठे विो, ह्ा झाडावरून त्या झाडावर चढिेवेळी व्यत्यय येऊ
नये म्िणून. आज िुमचे मनोरं जक संभाषण ऐकिाना मी पूणटपणे हवसरलो आहण
िुमच्या बरोबर यायला हनघालो िेव्िा मागे र्ाकू न आलो. जर त्यावेळेला िुम्िी मला
सांहगिले असिे िर मला आठवण राहिली असिी, आहण मी िे माझ्या बरोबर आणले
असिे!”
जेव्िा पाकमत्स्याने िे ऐकले िेव्िा िो अहििय हनराि झाला, कारण त्याने
माकडाच्या प्रत्येक िब्दावर हवश्वास ठे वला िोिा. यकृ िाहिवाय माकडाला मित्त्व

नव्ििे. िेवर्ी पाकमत्स्य थांबला आहण त्याने माकडाला िसे सांहगिले. “ठीक,” माकड
म्िणाले. “ह्ावर लवकरच उपाय काढला जाईल. मला िुझ्या ह्ा त्रस्ि िोण्याबद्दल
खूप वाईर् वार्िे, पण जेथे मी िुला सापडलो त्यारठकाणी िू मला परि नेल्यास, मी
माझं यकृ ि लवकरच परि हमळवीन.”
पुन्िा त्या बेर्ाकडे इिक्या लांब परि जायची कल्पना त्या पाकमत्स्याला
हबलकू ल आवडली नािी. पण माकडाने त्याला आत्महवश्वासाने सांहगिले की जर
त्याने कृ पाळू पणे त्याला हिथे नेले िर िो त्याचे उत्तम यकृ ि परि हमळवील आहण ह्ा
दुसऱ्या वेळी िो िे त्याच्याबरोबर आणील. अिा ररिीने मन वळहवले गेल्यावर
पाकमत्स्याने त्याचा मागट पुन्िा माकडाच्या बेर्ाकडे वळहवला.
पाकमत्स्य दकनाऱ्यावर पोिोचिो न पोिोचिो िोच िो कावेबाज माकड
जहमनीवर उिरला आहण पहिल्यांदा जेव्िा त्या पाकमत्स्याने त्याला पाहिले िोिे त्या
देवदार वृिांमध्ये वर गेला. त्यांने फांद्यांमध्ये आनंदाने वेड्या वाकड्या उड्या मारल्या
कारण िो आिा घरी सुरहिि पोिोचला िोिा, आहण नंिर िो खाली पाकमत्स्याकडे
बघि म्िणालााः
“िुम्िी घेिलेल्या सवट िसदींबद्दल मी खूप खूप आभारी आिे! िुमच्या परिीनंिर
कृ पया माझ्या सददच्छा िॅगन राजाला प्रदान करा!”
पाकमत्स्याला त्याच्या भाषणाचे आहण त्याच्या कु हत्सि स्वराचे आियट वार्ले.
मग त्याने माकडाला हवचारले की यकृ ि हमळाल्यानंिर त्याच्या बरोबर येण्याचा
त्याचा इरादा आिे की नािी.
माकडाने िसि उत्तर ददले की िो त्याचे यकृ ि देऊन िे गमावू िकि नािी. िे
खूप मौल्यवान िोिे.
“पण िुम्िी मला ददलेले वचन आठवा!” पाकमत्स्याने पुन्िा पुन्िा हवनंत्या
के ल्या, आिा िो खूप ििाि झालेला िोिा. “िे वचन खोर्े िोिे, आहण येनके न प्रकारे

िे आिा मोडले गेले आिे!” माकडाने उत्तर ददले. नंिर त्याने पाकमत्स्याची कु चेष्टा
करायला सुरूवाि के ली आहण त्याला सांहगिले की िो त्याला संपूणटवेळ फसहवि
िोिा, कारण त्याला त्याचे जीवन गमवायचे नव्ििे, जर िो सम्रार्ाच्या राजवाड्याि
गेला असिा जेथे िो म्िािारा वैद्य वार् बघि िोिा. पण पाकमत्स्याने त्याचे मन जरी
वळहवले िोिे िरी खोर्ा आव आणून िो परिि िोिा.
“खहचिच मी िुला माझं यकृ ि देणार नािीच, पण िुला िक्य झालं िर ये आहण
घेऊन जा!” झाडावरून त्याची टर्ंगल करीि माकड पुढे म्िणाला.
त्याच्या हनबुटद्धपणाबद्दल पिात्ताप करण्याहिवाय आहण सागरराजाकडे परि
जाऊन त्याच्या अपयिाची कबुली देण्याहिवाय त्याच्याजवळ कािीच पयाटय नव्ििा,
म्िणून त्याने मोठ्या दुाःखाने आहण िळू िळू मागे पोिि परिायला सुरूवाि के ली. बेर्
सोडू न िरं गि मागे जािाना त्याने िेवर्ची गोष्ट कोणिी ऐकली असेल िर िी म्िणजे
माकडाचे िसू. दरम्यानच्या काळाि िॅगन राज, वैद्य, मुख्य पररचारक आहण सारे
सेवक पाकमत्स्याच्या परिीची मोठ्या उिावीळपणे वार् बघि िोिे. िो
राजवाड्याजवळ येि असल्याचे दृश्य पाहून त्याचे त्यांनी मोठ्या आनंदाने स्वागि
के ले. माकडाच्या बेर्ाकडे जािाना त्याने घेिलेल्या त्रासाबद्दल त्याचे खूप खूप आभार
मानायला त्यांनी सुरूवाि के ली आहण नंिर हवचारले की माकड कोठे आिे.
आिा पाकमत्स्याच्या परीिेचा ददवस आला िोिा. त्याची गोष्ट सांगिाना िो
कं प पावि िोिा. समुद्राच्या अध्याट मागाटपयांि त्याने माकडाला कसे आणले आहण
त्याच्याजवळ त्याच्यावर सोपहवलेल्या कामहगरीची गुप्तिा किी फोडली आहण यकृ ि
मागे र्ाकू न आल्याचे काल्पहनक खोर्े सांगून माकडाने त्याला कसे फसहवले िे सवट
सांहगिले.
िॅगनराजनचा क्रोध अहििय अनावर झाला आहण त्या पाकमत्स्याला अहििय
कडक हििा देण्याचे त्याने फमाटवले. हििा अहििय भयंकर िोिी. त्याच्या सजीव
िरीरािील सवट िाडे बािेर काढली जाऊन काठ्यांनी त्याला झोडपले जाणार िोिे.

गरीब हबचाऱ्या मत्स्याची मानिानी झाली आहण िो वणटनािीि घाबरला
आहण माफी मागण्यासाठी रडू लागला. पण िॅगनराजाची आज्ञा पाळलीच जाणार
िोिी. राजवाड्यािील सवट सेवक पुढे सरसावले आहण प्रत्येकाने काठी आणली. त्याला
वेढून त्याच्या िरीरािील िाडे काढू न त्याला चांगले चोपून त्याचा सपार् लगदा
बनहवला. नंिर त्याला राजवाड्याच्या प्रवेिद्वाराबािेर आणून पाण्याि फे कू न देण्याि
आले. िेथे त्याला त्याच्या मूखट बडबडीमुळे िारीररक वेदना आहण पिात्तापाच्या
यािना सिन कराव्या लागल्या आहण िाडहवरिीि हस्थिीि राहून घेण्याची सवय
लावून घ्यावी लागली.
ह्ा गोष्टीवरून िे उघड आिे की एके काळी त्या पाकमत्स्याला कासवासारखी
कािीिी िाडे आहण कवच िोिे, पण जेव्िा िॅगनराजाने के लेली हििा अमलाि
आणली गेली िेव्िापासून, पाकमत्स्याचे पूवटज, वंिज मृदू आहण अहस्थिीन िरीराचे
बनले आहण आज त्यांना िुम्िी जपानच्या समुद्रदकनाऱ्यावर लार्ांनी फे कले गेले ले
पाििा.
    

ई साहित्य प्रहिष्ठान
ई साहित्य प्रहिष्ठान दिा वषाांपुवी सुरू झालं. जगभराि ई पुस्िकांची
संकल्पना रुजू लागि असिानाच मराठीििी ई पुस्िकं सुरू झाली. मराठीि अमॅझॉन
सारखे प्रचंड इन्व्िेस््मेंर् करणारे हखलाडी उिरले. त्यांच्यासमोर ई साहित्य म्िणजे
अगदीच सलंबुटर्ंबू. पण गेली दिा वषां आहण आजिी गुगलवर “मराठी पुस्िक” ककं वा
“Marathi ebook” र्ाकले की ४ कोर्ी ९३ लाख नांवांमध्ये पहिले दुसरे नाव येिे िे
ई साहित्यचेच. िी करामि आिे आमच्या लेखकांची. वाचकांना साित्याने दजेदार
मनोरं जक उच्च प्रिीची पुस्िके “हवनामूल्य” देणारे आमचे लेखक िेच या स्पधेचे हवजेिे
आिेि.
मराठीि “साहित्यरत्नांच्या खाणी” हनपजोि या ज्ञानोबांनी माहगिलेल्या
पसायदानाला ईश्वराने िेवढ्याच उदारिेने खाणींचा वषाटव करून प्रहिसाद ददला.
मराठीचे दुदव
ै िे की या खाणींिली रत्ने बािेर आणणे आहण त्यांचे पैलू पडल्यावर
त्यांना िोके स करणे आहण जागहिक वाचकांसमोर िे पेि करणे याि आपण कमी
पडलो. इथे उत्तम साहित्यासाठी भुकेलेले वाचक आहण उत्तम वाचकांच्या प्रहििेिले
साहिहत्यक यांच्याि हिज बनणे आवश्यक आिे. हविेषिाः डॉ. हनिीन मोरे यांसारखे
साहिहत्यक जयांना हलहिण्याि आनंद आिे पण त्यापुढील जर्ील प्रदक्रयेि पडण्याि
रस नािी अिांसाठी. हवदेिांि मोठे लेखक एजंर् नेमिाि आहण िे बाकी सवट व्यविार
पिािाि. मराठीि िी सोय नािी.
ई साहित्य प्रहिष्ठान िी कािी अनुभवी प्रोफ़े िनल प्रकािन संस्था नव्िे. पण
गेल्या दिा वषाांि आमच्या िे लिाि आले की मराठीि रत्नांच्या खाणी आिेि आहण
त्यांि उिरून िाि काळे करून मािी गाळ उपसि राहून जर हचवर्पणे काम करि
राहिले िर एकाहून एक भारी रत्ने गवसणार आिेि. एखाद्या मोठ्या धहनकाने,

पंहडिांच्या सिाय्याने, दरबारी आश्रयासि जर िे काम िािी घेिले िर मराठी
भाषेिले 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 परुळे कर यांची चार, अरुण कु ळकणी यांची चार
अिा अनेकांच्या पुस्िकांना वाचकांपयांि नेण्याचे भाग्य ई साहित्यला लाभले. असे
अनेक “स्वांिाःसुखाय” हलिीणारे

उत्तमोत्तम लेखक कवी या मराठीच्या

“साहित्यरत्नांहचया खाणीं” मध्ये आिेि. अिोक कोठारे यांनी मिाभारिाच्या मूळ
संहििेचे मराठी भाषांिर सुरू के ले आिे. सौरभ वागळे , ओंकार झाजे, पंकज घारे ,
हवनायक पोिदार, ददप्ती काबाडे, भूपेि कुं भार, सोनाली सामंि, के िकी ििा, सुरज
गािाडे, हनहमष सोनार, सहविा नाबर, संजय बनसोडे, आिा पार्ील, नासा
येविीकर, हनरं जन कु लकणी असे अनेक नवीन लेखक साित्यपूणट लेखन करि आिेि.
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 आिेि. त्यांच्या साहित्याच्या प्रकािाला उजाळा
हमळो. वाचकांना आनंद हमळो. मराठीची भरभरार् िोवो. जगािील सवोत्कृ ष्ट
साहिहत्यक प्रसवणारी भाषा म्िणून मराठीची ओळख जगाला िोवो.
आमेन
सुनील सामंि
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