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एका गदद हहरव्याशार जंगलाच्या सीमेवर
वसलेल्या छोट्याशा गावात एक भभत्रा कोल्हा राहात
होता. त्यािे िाव होते, ककदश्श ् केकटू. तो अचिकतर
वेळ एका गह
ु े त लपि
ू राहात असे. कारि त्याला
इतर जिावरांिी फार भीती वाटत असे.

किीकिी ककदश्श ् केकटूला भयािक स्वप्िे पडत.
एक मोठा वाघ त्याच्या िारदार, क्रूर िखयांिी आपली
भशकार करत आहे , असे दृश्य त्याला स्वप्िात हदसत
असे.
पि संध्याकाळ झाल्यावर ककदश्श ् केकटूला
सुरक्षित वाटत असे. त्यावेळी तो इतर कोल््ांच्या
कळपात साभमल होऊि संध्याकाळिी कोल्हे कुई गात
असे. त्यावेळी तो स्वत:ला काहीतरी खास समजत
असे. कारि तो इतर कोल््ांपेिा जास्त काळ आणि
मोठ्या आवाजात केकटू शकत असे.

ककदश्श केकटू भशकार करायला घाबरत असे.
त्यामळ
ु े तो बऱ्यािदा भक
ु े ला राहात असे. एके
संध्याकाळी, हदवसभर काही खायला ि भमळाल्यािे
त्याच्या पोटात भक
ु े िे गुडगड
ु आवाज होऊ लागला.
तो सावकाश पावले टाकत गावच्या
बाजारािजजक आला आणि गदद झाडीत लपूि
बसला. जवळच्या घरांतूि रुिकर, मसालेदार
कोफ्ता आणि णखिडीिा दरवळ सट
ु ला होता.
दोि मुले संथपिे ऊस िघळत होते.
आपल्यालाही ऊस खायला भमळाला असता तर!
त्यािवेळी एक मोठा, क्रूर हदसिारा कुत्रा
उडी मारूि आपल्या पायांवर उभा राहहला आणि
गुरगुरु लागला. त्यािे लपलेल्या कोल््ािा वास
ओळखला होता.

अिािक गाविे सगळे कुत्रे ककदश्श ् केकटूच्या
मागे िावू लागले. ककदश्श केकटू जीवाच्या
आकांतािे पळू लागला.

कुत्रयांच्या िारदार जबडयांपासूि ककदश्श ् केकटू
थोडासाि दरू होता. तो एका रं गाऱ्याच्या घराच्या
अंगिात भशरला. िावतािा तो िक
ु त्याि रं ग हदलेल्या
साडयांिा िडकला.
आपली उरलीसुरली ताकद गोळा करूि ककदश्श
केकटूिे एक मोठी झेप घेतली आणि तो निळा रं ग
ठे वलेल्या एका पपंपात जाऊि पडला. सवदत्र निळ्या
ं ोडे उडाले.
रं गािे मोठाले भशत

निळ्या रं गात बुडाल्यामुळे बबिाऱ्या ककदश्श ् केकटूिा
श्वासि गुदमरला. निळा रं ग त्याच्या िाकातोंडात गेला,
पि त्यािे हूं की िंू केले िाही. कारि कुत्रे जवळि
कुठे तरी आहे त, हे त्याला माहीत होते.

तो पपंपाच्या तळाशी दबा िरूि बसला. त्यािे सवाांग
निळ्या रं गात न्हाऊि निघाले. त्यािे शरीर
पािकावळ्याच्या पंखांसारखे िमकू लागले.

कुत्रे पपंपाच्या भोवताली वास घेत, गरु गरु त फफरू
लागले. पि त्यांिा ककदश्श केकटूिा ठावहठकािा काही
लागला िाही. कोल्हा पळूि गेला, असे समजि
ू अखेरीस,
ते सवद निघूि गेले.

सगळं शांत शांत झाल्यावर ककदश्श ्
केकटूिे आपले िाक वर उिलि
ू पपंपाच्या

काठावर ठे वले. त्यािे सभोवतालिा वास
घेतला. कुत्रयांिा वास खूप दरु
ू ि येत होता.
मग हळूि त्यािे डोळे पपपांबाहे र आले.
त्याला भोवताली एकही कुत्रा हदसला िाही.

अिािक ककदश्श ् केकटूला काही आवाज
ऐकू आले. हे आवाज अचिकाचिक जवळ
येऊ लागले. काहीि ििात, रं ग वाळलेल्या
साडया घेऊि जाण्यासाठी रं गाऱ्यािे कुटुंब
अंगिात आले. एका पपंपाति
ू निळ्या
रं गाच्या कोल््ािे उडी घेतली, हे पाहूि ते
आश्चयदिकीत झाले.
सगळे कुटुंबीय ओरडू लागले....

ककदश्श ् केकटूच्या मिात एकि पविार

आला – जीव वािवा. आपल्या लांब लांब
ढांगांवर पळत तो शक्य नततक्या वेगािे
त्याच्या जंगलातील घराकडे पळू लागला.

निळ्या कोल््ाला पाहूि जंगलातील सारी जिावरे गावातील
लोकांपेिाही जास्त िफकत झाली.
“यािे दात कदाचित पवषारी असतील,” वाघाला वाटले. “तो
फकती ताकदीिे प्रहार करू शकतो आणि त्यािी िखं फकती
िारदार आहे त?” िाजुकशा सशािे चिंता व्यक्त केली.

“इंद्रदे वािे या भयािक निळ्या जिावराला आमच्यावर राज्य
करायला तर पाठवलं िसेल?” ितुर माकडांिी शंका काढली.
स्वत:ला सुरक्षित ठे वण्यासाठी सारी जिावरे ककदश्श ्

केकटूपासूि दरू पळू लागली.

सगळी जिावरे दरू पळूि
गेल्यावर ककदश्श ् केकटू वडाच्या
झाडाखाली बसला आणि पविार
करू लागला.
एका गोष्टीमुळे त्याच्या
मिाला गद
ु गल्
ु या होऊ लागल्या.
जंगलातील सवादत मोठ्या,
शक्तक्तशाली आणि बुपिमाि
जिावरांिासुिा त्यािे भय वाटले
होते.

ककदश्श ् केकटूिे दीघद श्वास
घेतला. त्यािी छाती फुगली
आणि तो स्वत:ला अनतशय शूर
व हहंस्त्र समजू लागला.

जंगलातील सारे प्रािी आपल्याला घाबरतात, हे
पाहूि ककदश्श ् केकटूिे स्वत:ला त्यांिा राजा म्हिूि
जाहीर केले. लवकरि त्याच्या गवादिा पारा िढला
आणि तो सवाांवर सत्ता गाजवू लागला.
त्यािे वाघाला प्रमुख मंत्री बिवले आणि मोराला
संदेशवाहक. माकडे पाळीपाळीिे त्याला पंखयािे वारा
घालू लागली. सगळे प्रािी त्याच्याशी बोलण्याआिी
त्याच्यासमोर गुडघे टे कूि अदब दाखवू लागले.
निळ्या कोल््ािे जिावरांिा खूप सारे रुिकर
अन्िपदाथद आिण्यािी आज्ञा हदली- रसाळ आंबे,
गोडगोड ऊसािे गठ्ठे आणि भरपूर ताजीतवािी उं दरे .
जंगलातील इतर कोल्हे मात्र राजा ककदश्श ्
केकटूसमोर झुकत िसत. ते कुिा कोल््ाला आपला
राजा मािण्यास तयार िव्हते. म्हिि
ू ते जंगलाच्या
दस
ऱ्या
भागात
राहायला
गे
ल
े
.
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एकदा रात्री राजा ककदश्श ् केकटू त्याच्या
आवडत्या जागी, टे कडीवर बसला होता. किीकिी
त्याला आपल्या पविम्र प्रजेपासि
ू दरू एकांतात
राहायला आवडत असे.

अिािक कोल््ांिी भयंकर कोल्हे कुई रात्रीिी
शांतता चिरत गेला. सवद कोल्हे भशकारीसाठी
त्यांच्या मिपसंत हठकािी पोहोिले होते.

कोल््ांच्या कळपािी ककदश्श ् कोल्हे कुई

ककदश्श ् केकटूच्या राजेशाही कािांपयांत

पोहोिली. त्यािा स्वत:वरिा ताबा सट
ु ू लागला.
आपल्या सहकाऱ्यांिा प्रनतसाद दे ण्यािी तीव्र
इच्छा त्याला झाली.
आपि जंगलातील प्राण्यांिे राजे आहोत,
हे ककदश्श ् केकटू पवसरूिि गेला. त्यािे
आभाळात िक
ु त्याि उगवलेल्या िंद्राकडे िाक
वर करूि पाहहले आणि आयष्ु यातील सवादत
मोठी व दीघद कोल्हे कुई केली.

आपल्या राजािी ही कोल्हे कुई ऐकताि जंगलातील
इतर जिावरांिा मोठा िक्काि बसला.
ते िावत, सरपटत, उडत जंगलातूि बाहे र आले.
आपला राजा हा खरं तर निळ्या रं गािे माखलेला कोल्हा
आहे , हे त्यांिा कळले. आपि मूखद बिलो आहोत, हे
लिात येताि त्यांिा खप
ू संताप आला.
गरु गरु त, फुसफुसत आणि फकंिाळत ते निळ्या
कोल््ावर तुटूि पडले आणि त्याला जंगलातूि दरू
पळवूि लावले.

निळा कोल्हा आता जंगलिा राजा राहीला िाही.

आता ककदश्श ् केकटूला पोट भरण्यासाठी पुन्हा भशकार करावी
लागते. त्याच्या अंगावर निळा रं ग भशल्लक असला तरी तो फफका
पडू लागला आहे .
लवकरि त्याला त्यािा मूळ रं ग भमळे ल. कदाचित तेव्हा इतर
कोल्हे त्याला संध्याकाळिी कोल्हे कुई गाण्यासाठी आपल्या कळपात
पुन्हा सामील करूि घेतील.
दरम्याि, भारतात लोक एका निळ्या कोल््ािी गोष्ट सांगतात.
हा कोल्हा रात्र पडल्यावर एकटाि कोल्हे कुई करतो. यापूवी किीही
ऐकली िाही इतकी दीघद आणि द:ु खद कोल्हे कुई!

कथेपवषयी थोडेसे
निळा कोल्हा ही एक प्रािीि दं तकथा आहे . ही
कथा इ.स. पव
ू द दोिशे वषाांपव
ू ी संस्कृत भाषेत भलहहली
गेली होती. पवद्वािांच्या मते, ही कथा यापेिाही प्रािीि
आहे .
ही कथा पंितंत्रातील िौऱ्यांऐंशी कथांपक
ै ी एक आहे .
पंितंत्र हा िीनतकथांिा संग्रह आहे . दै िहं दि आयष्ु यात
शहािपिािे कसे वागावे, हे या कथांमिूि भशकायला
भमळते.
पंितंत्रातील कथा पवष्िुशमाद िावाच्या एका
ऋषीमि
ु ीिे भलहहल्या आहे त, अशी आखयानयका आहे .
राजाच्या तीि मख
ू द मल
ु ांिा भशकवण्यासाठी त्यािे या
कथा रिल्या होत्या.
पंितंत्रातील कथांिा अिव
ु ाद जगभरातील अिेक
भाषांमध्ये झालेला आहे . इंग्रजी भाषेतील पहहला
अिव
ु ाद पवल्यम कॅक्स्टि यांिी केला होता.
मध्यकाभलि यरु ोपात पहहल्याप्रथम छपाई करण्यात
आलेल्या पस्
ु तकांमध्ये पंितंत्र या
पस्
ु तकािाही समावेश होता.

