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राजाचे (न झालेले) ल�न 

 

ह� एका भल�या सल�या गावातल� एकदम खर�खरु� गो#ट आहे. भलतं 

सलतं (हणायचं कारण, भ+या नद�,या एका बाजूला होतं भलतं गाव आ/ण 

दसु0 या बाजूला होतं घनदाट सलतं जंगल. पण हळूहळू लोकं या गावालाच ‘भलतं 

सलतं गाव’ (हण ूलागले त ेलागलेच. 

भलतं गाव आ/ण सलतं जंगल यां,यात एक अ7ल/खत करार होता. 

भल�या गावात+या लोकांनी सल�या जंगलात कधी जायचं नाह�. आ/ण सल�या 

गावात+या :ा;यांनी भल�या गावात कधीच यायचं नाह�.  

सल�या जंगलाचा राजा 7सहं होता. या 7सहंा,या रा<यात सगळे पश ूप>ी 

आनंदात राहात होते. 

भल�या गावाच ेसरपंच पांडोबा होत.े पांडोबा,या मलु�चं नाव माधरु�. 

माधरु� नावा:माणेच @दसायला सुंदर होती. 

एकदा संAयाकाळी 7सहं नद�,या काठावर येरझ0 या घालत होता. 

�याचवेळी नद�,या दसु0 या काठावर पाणी भर;यासाठC माधरु� आल�.  

7सहंाने माधरु�ला पा@हलं. उजEया पंजाने आयाळ Fवचंरत तो माधरु�कड े

पाहून जोरात हसला. 

7सहं गजGना ऐकून माधरु� दचकल�. कसंबसं पाणी भIन ती कळशी घेऊन 

घराकड ेधावतच सटुल�. 

दसु0 या @दवशी पहाटे पांडोबाला घराबाहेर काह�तर� खुसफूस धसुफूस ऐकू 

आल�. तो दार उघडून बाहेर आला आ/ण दचकलाच! आपण समोर काय पाहतोय 

यावर �याचा FवMवासच बसेना.  
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पांडोबा,या घराबाहेर 7सहं बसला होता. 

पांडोबा घराबाहेर येताच 7सहं (हणाला,“स:ुभात.” 

पPरिRथतीचा अंदाज घेत पांडोबा (हणाला,“स:ुभात राजे 7सहं. त(ुह� इथे 

कसे? तु(ह� करार कसा काय मोडलात?” 

“हे करार-Wबरार जंगलात+या आलतू फालत ू:ा;यांसाठC असतात, राजांसाठC 

नाह�. आ(ह� सल�या जंगलच ेराजे आहोत. काम खास आहे (हणून इथपयXत 

आलो.” 

“बोला काय काम आहे राजेसाहेब?” 

“आ(ह� काल तुमची मलुगी माधरु� पा@हल�. आ(हाला ती खूप आवडल�. 

आ(हाला Yत,याशी ल�न करायचं आहे. आ(ह� Yतला मागणी घालायला आलो 

आहोत.” 

7सहंाचं हे बोलणं ऐकून पांडोबा सटपटलाच. ‘हो पण (हणता येत नाह� 

आ/ण नाह� पण (हणता येत नाह�’ अशी FवZच[ पPरिRथती YनमाGण झाल� होती. 

पांडोबा काह�च बोलत नाह� हे पा@ह+यावर 7सहं चवताळला. 

7सहं गुरकावला,“हे पाहा मी Yतला उ\या घेऊन जायला येईन. मी ल�न 

क^न Yतला सखुात ठेवीन. Yत,यासाठC रोज 7शकार कर�न. पण ती जर मला 

उ\या भेटल� नाह� तर.. मी तुमचीच 7शकार कर�न. आ/ण नंतर गावात+या 

:�येकाची. कळलंय?”  

7सहं मागे वळून न बघताच जंगलात सरळ Yनघनू गेला. 

पांडोबाने �याच@दवशी माधरु�ला Yत,या मावशीकड ेपाठवनू @दलं. @दवसभर 

पांडोबा Fवचार करत होता. 

दसु0 या @दवशी पहाटेच मुंडाव_या बांधनूच 7सहं पांडोबा,या दारात येऊन 

बसला. पांडोबा वाटच पाहात होता. 

“या..या जावईबाप.ू माधरु� तुमचीच वाट पाहते आहे. ती खूप खशू आहे.” 

7सहं आनंदाने गरुगरुला. 
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“जावईबाप ूमाधरु�ची एक छोट�शी अट आहे ती पणूG कराल का? Yतला 

तुम,या नखांची खूप भीती वाटते. तु(ह� aल�ज नखं कापनू याल का?” 

आनंदाने शपेट� उडवत 7सहं मोठमोbयाने गुरगुरला,“होय..होय हो! उ\याच 

येतो. नखं कापनू येतो. माधरु�ला घेऊन जातो.” 

7सहं जोरात धावतच जंगलात पळाला. 

दसु0 या @दवशी लंगडत..लंगडतंच 7सहं पांडोबाकड ेआला. नखं काप+याने 

�या,या हातापायांच ेपंजे रcतबंबाळ झाले होते. 

या लंगdया राजाला पाहताच पांडोबा (हणाला,“या..या. सवG तयार� झाल�च 

आहे. पण माधरु�ला तुम,या दातांची थोडीशी भीती वाटतेय. तु(ह� तुमच ेदात 

आ�ताच पाडून टाका. मग माधरु� तु(हाला घास भरवेल आ/ण ल�न लागेल.” 

7सहं हे ऐकून तर आनंदाने वेडाFपसा झाला.  

अंगणात+या मोbया दगडावर आपलं तeड आपटून आपटून �याने आपले 

दात पाडले. �याचं तeड रcतानं माखलं.  

असfय वेदनांनी 7सहं बेजार झाला. आता �याला बोलता ह� येत नEहतं. 

“वा जावईबाप ूEवा! आलोच माधरु�ला घेऊन.” असं (हणत पांडोबा घरात 

गेला आ/ण एक जाडजूड सोटा घेऊन बाहेर आला. 7सहंा,या पाठCवर सोटा हाणत 

(हणाला,“माधरु� पा@हजे काय तुला? ह� घे.” 

7सहं मार खात खरुडत खुरडत जंगलात परत गेला. 

‘शाबतू असतील हात आ/ण दात तर होत नाह� घात’ ह� Zचनी (हण 

7सहंाला मा@हत नEहती हे तु(हाला कळलंच असेल. 

................................................ 

- राजीव तांबे 

- rajcopper91@gmail.com 

 


