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खऩ
ू जन
ु ी गोष्ट आहे . कोरयमाच्मा एका छोट्मा गालात एक लद्ध
ृ दांऩत्म याहत होते. त्मांना कोणी
भर
ु फाऱ नव्हते. ते दोघे कष्टाऱू होते. त्मांना भनाऩासन
ू एक भर
ु हलं होतं - ज्माचं ते संगोऩन करू
ळकतीर. त्मांचा श्रीभंत आणण रारची ळेजायी नेहभी त्मांच्मा जुन्मा, ठिगऱे रालरेल्मा कऩडमांची चेष्टा
कयामचा. जेव्हा म्हाताया भाणूस राकडं पोडत असे, तेव्हा तो ळेजायी त्मारा टोभणे भाये आणण म्हणे,
“म्हाताऱ्मा, भदतीसािी तुझा भुरगा कुिे आहे ?”
भग ठदलस एक यहस्मभम अळी ननऱी चचभणी म्हाताऱ्मा भाणसारा एका जादच्
ू मा झऱ्माजलऱ घेलून

जाते. झऱ्माचे ऩाणी पऩऊन म्हाताया तरुण होतो. ऩण ही पक्त अधी कहाणी आहे . झऱ्माची अद्भत
ु ळक्ती
त्मा लद्ध
ृ दांऩत्मारा त्मा कदय नसरेल्मा ळेजाऱ्माऩासून न्मामऩण दे ते. ळेलटी त्मा लद्ध
ृ दांऩत्मारा एका
उजाड अळा अनोऱखी जागेत एक भुर सुद्धा मभऱते.
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भयािी : अश्वलनी फले

जुनी गोष्ट आहे . कोरयमाच्मा एका
गालात एक प्राभाणणक लद्ध
ृ नलया फामको
याहत होते. असे म्हणत की, तो भाणूस
खयच खूऩ म्हाताया होता, त्माच्मा ऩािे ची
लाकून कभान झारी होती. आणण त्माची
दाढी सपेद झारी होती. त्मारा कोणी
भुरफाऱ नव्हते म्हणून त्मा भाणसारा
योज जंगरात राकडं पोडण्मासािी जाले
रागे. आणण म्हातायी ठदलसबय घयात
कऩडे मळलत फसे. कायण त्मांच्मा घयात
कोणी भुर नव्हते.

त्मांचा ळेजायी एक श्रीभंत
भाणस
ू होता. तो अचधक रारची
होता. तो आऩरं सगऱं काभ
नोकयांलय सोऩलत असे. जेव्हा
कधी तो म्हाताऱ्मा भाणसारा
कुऱ्हाड घेलून जंगरात जातांना
ऩाहत असे तेव्हा तो हसत टोभणे
भायत असे. “अये म्हाताऱ्मा
भदतीसािी तुझा भुरगा कुिे
आहे ?” तो रारची भाणूस
म्हातायीने मळलरेल्मा कऩडमांलय
नेहभी हसत असे.
ऩण ते लद्ध
ृ दांऩत्म हे सगऱं
सहन कयत असत. त्मांनी
एकभेकांजलऱ सद्ध
ु ा त्माची कधी
तक्राय केरी नाही.

लंसतातल्मा एका सकाऱी योजच्मा
प्रभाणे म्हाताया जंगरात राकडं
काऩण्मासािी गेरा. त्मा ठदलळी हऱूहऱू
लाया लाहत होता आणण सूमप्र
य काळ
झाडांच्मा पांद्माभधून रऩंडाल खेऱत
होता.म्हाताऱ्माने पलचाय केरा, “आज
खूऩ छान हला आहे . थोडमालेऱ आयाभ
करूमा आणण भग काभारा सुरुलात करू
मा.” भग तो एका झाडाच्मा फुंध्माजलऱ
फसरा.
तेव्हाच एक ननऱी चचभणी उडत
नतथं आरी आणण म्हाताऱ्माच्मा
जलऱच्मा पांदीलय फसरी. चचभणी चे
गाणं भोिं गोड होतं. जसं की ऩालसाचे
थेंफ ऩडत आहे . त्मा गाण्मात म्हाताया
अगदी गुंग झारा. आणण आऩरं सगऱं
काभ पलसरून गेरा.

तेलढ्मात अचानक
चचभणी उडून दस
ु ऱ्मा झाडालय
गेरी. म्हाताया नतच्मा भागे भागे
गेरा.ऩण तेलढ्मात चचभणी उडून
आणखीन ऩुढे गेरी. चचभणी
सतत गात होती आणण म्हाताया
नतचा ऩािराग कयत होता.
अळाप्रकाये डोंगय, दऱ्मा,
आणण झये ऩाय कयत म्हाताया
चचभणीच्मा भागे-भागे चारत
याठहरा. तो चारता चारता
चचभणीचे भधयु गीत ऐकत
होता.

ळेलटी चचभणी लेगाने उडत
दयी भध्मे गेरी. आणण नतथे
दगडांच्मा कऩायीत फसरी. नतथे
फसून चचभणी त्मा म्हाताऱ्माकडे
ऩाहत होती आणण सतत गात
होती. थोडमालेऱाने म्हाताया
जोयजोयाने वलास घेत चचभणी
ऩमंत ऩोहचरा.

जसा म्हाताऱ्माने दीघय वलास घेतरा,
तसं दोन दगडांच्मा भधून ऩाण्माचा एक झया
लाहतांना त्मारा ठदसरा. त्माने इतके स्लच्छ
आणण ननभयऱ ऩाणी कधी ऩाठहरे नव्हते.
म्हाताया इतक्मालेऱ चारून चाऱून दभरा
होता आणण त्मारा खूऩ तहान रागरी होती.
भग त्माने आऩल्मा दोन्ही हातांची
ओंजऱ केरी आणण ऩाणी प्मामरा. ऩाणी
प्मामल्मा नंतय त्माच्मा ळयीयात एक लेगऱीच
थयथय त्मारा जाणलरी. त्माने ऩठहरे कधी
असा अनब
ु ल घेतरा नव्हता. त्मारा असे
लाटरे की मा ऩाण्माने त्माच्मा ळयीयातरा
कण न कण स्लच्छ आणण ननभयऱ झारा
आहे .
त्मानंतय तो गलतालय झोऩरा. आता
त्माची धनुष्मासायखी ऩािसुद्धा दख
ु त नव्हती.
भग तो गाढ झोऩरा.

जेव्हा तो झोऩेतन
ू उिरा तेव्हा
दोन डोंगयांच्मा भधन
ू सम
ू य अस्तारा
जात होता. म्हाताऱ्मा भाणसाने आऩल्मा
हाताची भि
ु उघडरी आणण ऩयत फंद
केरी. तो एका झटक्मात उिून उबा
याठहरा. त्माच्मा भांसऩेळींभध्मे एक नली
ताकद आरी. त्माने एलढी ळांती माआधी
कधी अनब
ु लरी नव्हती. त्माचफयोफय
त्माच्मा ळयीयात उजाय बयरेरी त्माने
अनब
ु लरी.
भग एका तरुण हयणासायखे ऩऱत
तो जंगरात गेरा. नतथे त्माने ऩटकन
सगळ्मा ठदलसाचे काभ ऩूणय केरे..

ऩण जेव्हा संध्माकाऱी तो आऩल्मा
घयी ऩयत आरा, तेव्हा त्मारा फघन
ू
त्माची ऩत्नीने आ लासरा. ऩत्नी त्मारा
फघतच याठहरी.
“अये ! हे तुम्हांरा काम झारे? नतने
यडत पलचायरे.
“काम झारे? भाझ्माकडून काही
चक
रे
का?” म्हाताऱ्मा भाणसाने
ु
पलचायरे.

भग म्हाताऱ्मा स्रीने आऩल्मा
ऩतीच्मा फोटांनी त्माचाच चेहया
कुयलाऱरा. तेव्हा म्हाताऱ्मा भाणसारा
झटका फसरा. काम झारं? तेव्हा कुिे
त्मारा सगऱं सभजरे. तो ऩयत तरुण
झारा होता.त्माचे तारुण्म ऩयत आरे
होते.भग त्माने आनंदाने आऩल्मा
ऩत्नीरा ननळ्मा चचभणीचे गाणं आणण
त्मा जादच्
ू मा झऱ्माफद्दर सांचगतरे. भग
दोघं मभऱून आनंदाने अश्रू लाहू रागरे..

दस
ु ऱ्मा ठदलळी त्मा भाणसाने
आऩल्मा ऩत्नीरा सुद्धा जंगल्मातल्मा
दयी भध्मे घेलून गेरा. त्माने आऩल्मा
ऩत्नीरा तो झया दाखलरा. झऱ्माचे
एक घोट ऩाणी पऩल्मानंतय ऩत्नी सुद्धा
एक मुलती झारी. आणण नतच्माभध्मे
सुद्धा ळक्ती आरी. भग ते तरुण
दांऩत्म आनंदाने घयी आरे. भग त्मांनी
आऩल्मा बपलष्माफद्दर नलीन स्लप्ने
सजलरी.

त्मांच्मा रारची ळेजाऱ्माने त्मांचे हे फदररेरे
रूऩ रऺऩूलक
य ं ऩाठहरे.एक ठदलस ते दांऩत्म फागेत
काभ कयत होते, तेव्हा तो ळेजायी त्मांच्माजलऱ
आरा.
“भाझ्मा मभरांनो, तभ
ु चे नळीफ चभकत आहे
असे लाटते.” त्माने खोटं हसन
ू म्हटरं.
“हो! हो!” म्हाताया भाणूस त्माचं फोरणं अधयलट
तोडत म्हणारा, “आम्हांरा सुद्धा एक भुर असते
तय ककती फयं झारं असतं, आम्ही आभचा आनंद
त्माच्माफयोफय लाटून घेलू ळकरो असतो.”
भग त्मा तरुण भाणसाने आऩल्मा
ळेजाऱ्मारा त्मा जादच्
ु मा झऱ्माचे यहस्म
सांचगतरे आणण नतथे जाण्माचा यस्ता सद्ध
ु ा
सांचगतरा. “तम्
हां
र
ा
त्मा
झऱ्माच्मा
ु
ऩाण्माच्मा एका घोटाची गयज आहे ,”
त्माने ळेजाऱ्मारा सांचगतरे.

हे ऐकताच तो रारची ळेजायी
झऱ्माकडे ऩऱारा. त्माने ऩटाऩट
दयी ऩाय केरी आणण दोन
दगडांच्मा भध्मे असणाऱ्मा
झऱ्माजलऱ तो ऩोहचरा. भग तो
गड
ु घ्मालय फसरा आणण त्माने
दोन्ही हातांनी झऱ्माचे ऩाणी
प्मामरा सरु
ु लात केरी.
त्माने ऩोटबरून ऩाणी प्मामरे.
त्माने इतके ऩाणी प्मामरे की
त्मारा चारणे भवु कीर झारे.
त्माने जलऱच सालरी फनघतरी
आणण तो झोऩन
ू गेरा.

संध्माकाऱी नंतय यार होलू रागरी
आणण त्मांचा ळेजायी ऩयत आरा नाही
तेव्हा ते तरुण दांऩत्मारा काऱजी लाटू
रागरी. तेव्हा ते कंदीर घेलन
ू त्मारा
ळोधामरा गेरे. जेव्हा ते दयीजलऱ
ऩोहचरे तेव्हा त्मांना कोणाच्मा तयी
यडण्माचा आलाज आरा.

तरुण दाम्ऩत्माने बयाबय ऩाउरे
उचररी. त्मांच्मा ळेजाऱ्माच्मा कोटात
एक रहान भुर ऩहुडरे होते. भुर
यडत होते आणण आऩरे ऩाम उडलत
होते.ऩत्नीने भुरारा उचररे आणण
आऩल्मा छातीरा रालरे. भग रगेच
भुराचे यडणे थांफरे.
भग ते ऩती-ऩत्नी त्मा फाऱारा
घेलून घयी ऩयत आरे. त्मांनी भोठ्मा
राडाने त्मा भुरारा सांबाऱरे.
त्यानंतर ते दांपत्य आनंदाने
अनेक वर्ष जगऱे.

