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एक मूक्रेनी रोककथा

मराठी : अश्विनी बिे

हिलाळ्मातरा सगळ्मात थंड हदलस िोता. जंगरात िऱूिऱू चारत
एक छोटा भर
ु गा जाऱण्मासाठी राकडं गोऱा कयत िोता. त्माच्मा आजीने
त्मारा राकडं आणण्मासाठी ऩाठलरे िोते.
“जजतके राकडं आणू ळकळीर तततकी आण,” आजी म्िणारी. आजी
स्लतः फसल्मा फसल्मा िातभोजे वलणत िोती. “उत्तये कडून थंडी िला मेत
आिे . थंडी अधधक लाढे र. आऩल्मा घयारा गयभ ठे लण्मासाठी आऩल्मारा
चांगरी ळेकोटी ऩेटलाली रागेर. त्मासाठी बयऩयू राकडे रागतीर..”

सकाऱऩासून छोटा भुरगा राकडं गोऱा कयत िोता. त्माची स्रेज गाडी बये ऩमंत

त्माने राकडं गोऱा केरी.
भग एक वलधचत्र गोष्ट घडरी. जेव्िा तो ळेलटचे राकूड उचरू रागरा तेव्िा त्माचा
िातभोजा िातातून तनघून फपाालय ऩडरा.
आता हिलाळ्माच्मा सगळ्मात थंड हदलळी असे फेऩलाा कोणी लागेर का? मा प्रश्नाचे

उत्तय भरा कधीच मभऱणाय नािी, कायण िी गोष्ट भरा भाझ्मा आजोफांनी सांधगतरी
आिे .
राकडं बयरेरी स्रेज गाडी घेलून तो भुरगा घयाकडे तनघारा आणण त्माचा
िातभोजा ततथेच फपाात याहिरा.

तो भुरगा ततथून जाताच एक छोटा उं दीय झाडांच्मा भधून
ऩऱत ततथं आरा. त्मारा खूऩ थंडी लाजत िोती. त्माची नजय त्मा
भुराच्मा िातभोज्मालय ऩडरी. थंडी ऩासून लाचण्मासाठी तो
िातभोज्मात आरा. त्मा छोट्मा उं दयासाठी त्मा िातभोज्मात खूऩ
जागा िोती. िातभोजा आतून भऊ आणण उफदाय िोता. उं दीय
आयाभात िातभोज्मात फसरा.

तेव्िाच हियले फेडूक उड्मा भायत ततथे ऩोिचरे.
“कोणी आिे का आत?” त्माने भोज्माजलऱ मेलन
ू वलचायरे.
“पक्त भी आिे ,” उं दीय म्िणारा. “मा थंडीत तू गोठण्माआधी

ऩटकन तू आत मे.”

त्मा उफदाय भोज्मात दोघे आयाभात फसरे िोते की ततथं

एक घुफड आरे.
“भी मा सुंदय िातभोज्मात मेलू ळकतो का?” घुफडाने
वलचायरे.
“मेलू तय ळकतो,ऩण इथे नीट लागामचे,” उं दयीण म्िणारी.

कायण घुफड जलऱ असरे की ती घाफरून जात असे.
“आणण आत आल्मालय िरामचे डूरामचे नािी,” हियव्मा
फेडकाने म्िटरे. “इथे आत जागा थोडी कभी आिे .”

थोडा लेऱ िोत नािी तय एक ससा जंगराच्मा यस्त्माने चारत
चारत ततथं आरा.
“मा सुंदय अळा उफदाय िातभोज्मात भाझ्मासाठी थोडी जागा िोईर
का?” सळाने वलचायरे, “आज फािे य खूऩ जास्त थंडी आिे .”

“आता जास्त जागा याहिरी नािी,” उं दयीण, फेडूक आणण घुफड
एकदभच म्िणारे. “ऩण तू आत मे, तुझ्मासाठी काम कयता मेईर िे
आम्िी फघतो.”

ससा िातभोज्मात घुसत नािी तोच एक कोल्िा घाई – घाईत ततथं आरा.
आणण भोठ्मा कष्टाने ती िी िातभोज्मात घुसरी.
आता उं दयीण वलचाय करू रागरी की, ततने इतकं दमाऱू व्िामरा नको
िोतं. ऩण ती करू तयी काम ळकत िोती? फािे य खऩ
ू थंडी िोती आणण
अळालेऱी दस
ऱमां
न
ा
भदत
तय
कयामराच
िली
िोती.
ु
सगऱे जण कसफसे िातभोज्मात फसत नािी तय ऩांढया रांडगा ततथं
मेलून ऩोिचरा. थंडीऩासून लाचण्मासाठी त्मारािी िातभोज्मात मामचे िोते.
“भरा सभजत नािी की, आऩण सगऱे मा िातभोज्मात कसे भालू?
उं दयीण म्िणारी, “तयीऩण आऩण प्रमत्न तय करूच ळकतो.”

सगऱे जण थोडे इकडे ततकडे िाररे, भागे-ऩढ
ु े सयकरे,
डालीकडे उजलीकडे झारे. आणण भग खूऩ प्रमत्नानंतय रांडगा
आत आरा.
आता आत खूऩ गदी झारी िोती. ऩण कभीत कभी थंडी
तय लाजत नव्िती. िातभोज्मात चांगरी ऊफ िोती.

जसे सगऱे जण ठीकठाक िोलन
ू आयाभात िातभोज्मात
फसरे, तसे कोणाच्मा तयी पुपकायण्माचा आलाज ऐकू आरा.
फािे य एक जंगरी डुक्कय िोते. त्मारािी थंडीऩासन
ू लाचण्मासाठी

आत मामचे िोते.
“िे दे ला! उं दयीण ओयडरी कायण िातभोजा आधीच पुगरा
िोता. आता तय आत अजजफात जागा नािी.”

“घाफरू नका, आत मेतांना भी काऱजी घेईन,” डुक्कय म्िणारे.

एलढं म्िणून तो कळािी प्रकाये आत आराच. भग उं दयीण, फेडूक, घुफड, आणण
ससा, कोल्िा, रांडगा मांच्माफयोफय ते िी अंग चोरून फसरे. भरा िे सगऱं
मासाठी भाहित आिे की, आजोफांनी भरा िे सगऱं सांधगतरं आिे .

िातोभोज्मात सगऱे जण भोठ्मा कष्टाने फसरे िोते. ऩयं तु माऩेक्षािी

लाईट लेऱ मेणाय िोती कायण आता अस्लर ततथं मेलून ऩोिचरे िोते. ते
खूऩ भोठे िोते आणण त्मारा खूऩ थंडी लाजत िोती.
“इथे आत बफरकुर जागा नािी, बफरकुरच नािी,” अस्लराने कािी
म्िणामच्मा आतच िातभोज्मात असणाऱमा सगळ्मांनी एकदभ म्िटरे .

“काम भुखाा सायखे फोरत आिात?” रांडग्माने भोठ्मा
आलाजात म्िटरे. “तुम्िारा ती म्िण भाहित नािी का? एका
अततरयक्त प्राण्मासाठी नेिभी थोडी जागा िी असतेच.”
आणण कोणत्मा वलनंतीमळलाम रांडगा िातभोज्मात घुसरा.
आधी त्माने आऩरा एक ऩंजा िातभोज्मात ठे लरा. िातभोजा थोडासा
उसलरा. भग त्माने दस
ु या ऩंजा आत ठे लरा.िातभोज्माची मळलण
थोडीळी उसलरी. भग त्माने खोर श्लास घेतरा आणण तो
िातभोज्मात घुसराच..

आता जेव्िा रांडगा िातभोज्मात घुसण्माचा प्रमत्न कयत
िोता, तेव्िा एक छोटा काऱा नाकतोडा ततथं आरा. नाकतोडा खूऩ
म्िाताया िोता आणण त्माचे लाकड्माततकड्मा ऩामांत थंडीभुऱे खूऩ

लेदना िोत िोत्मा. िातभोजा फघून त्माने आऩल्मा आऩल्मारा
सांधगतरं, “अये , िी तय खूऩ उफदाय जागा आिे . माच्मा आत
थंडीऩण लाजणाय नािी. भी उडी भारून माच्मा आत जाईन आणण
गुडूऩ फसेर.

त्मा नाकतोड्माने जसे आऩरे ऩाम िातभोज्मात

घुसलरे तळी िातभोज्माचे सगऱे टाके उसलरे. ताड
ताड, कडाक. िातभोज्माची आतरी जुनी कातडी
पाटरी. त्माच्मा आत असरेरी उफदाय, भऊ रोकय
सगऱी तुटरी. आत फसरेरे सगऱे प्राणी धडाभ करून

फपाालय ऩडरे.

त्माच लेऱी त्मा छोट्मा भुराच्मा रक्षात आरे की त्माने एकच िातभोजा घातरा
आिे . दस
ु या जंगरात कुठे ऩडरा िोता. ज्मा िाताचा भोजा ऩडरा िोता, तो िात थंडीने ऩाय
गोठरा िोता.

आऩरा िातभोजा ळोधामरा तो ऩयत जंगरात गेरा. ऩण ततथं त्मारा काम मभऱारं?
त्मा िातभोज्माचे पाटरेरे तुकडे, जे इकडे ततकडे ऩडरेरे िोते.
तेव्िाच त्मारा लाटरे की त्माने एका उं दयीण ऩऱतांना ऩाहिरी, जजच्मा डोक्मालय
रार रोकय रागरी िोती. ती तीच उफदाय रोकय िोती, जी िातभोज्माच्मा अंगठ्मारा
रालरेरी िोती.
“ियकत नािी,” तो स्लतःराच म्िणारा. आणण त्माने आऩरा गायठरेरा िात णखळात
घातरा. “भाझ्मा आजीने आत्ताऩमंत भाझ्मासाठी नलीन िात्म्भोजे वलणरे असतीर.”.
भग तो ऩटऩट आऩल्मा घयाकडे तनघारा. उत्तये कडून मेणायी थंड िला त्माच्मा
चेिऱमारा सई
ु सायखी टोचत िोती.

आणण भाझे आजोफा म्िणामचे की, त्मांना कधीच
कऱरे नािी की, त्मा िातभोज्माचे नक्की काम झारे ते?

