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नावेतन
ू प्रवास
सुकाहारा बोकुडेन हा एक उमराव मािूस

होता. तो एक कुशल तलवारबहाद्दरही होता.
त्याला जग जािून घ्यायिी जजज्ञासा होती.
ककत्येकदा, बोकुडेन प्रवास करण्यासाठी घर

सोडून दरू ननघन
ू जात असे. तो अनतशय
साधे कपडे घालत असे, इतर
सहप्रवाशाांसारखे. पि तो आपली तलवार
नेहमी सोबत ठे वत असे. कारि काही
ठठकािी एकट्याने प्रवास करिे धोकादायक
होते. प्रवासात नवनव्या ठठकािी, नवनव्या
लोकाांकडून बोकुडेनला खप
ू काही शशकायला
शमळत असे आणि त्याला शशकायिी हौस
तर होतीि!

प्रवास करताना एकदा तो एका

ववशाल नदीपात्राजवळ आला.
नदीकाठावर एक नाव होती. ती
लोकाांना एका काठावरून दस
ु ऱ्या
काठावर पोहोिवत ये-जा करत
होती.

प्रवासी नावेिे नतकीट काढण्यासाठी

राांगेत उभे होते.
बोकुडेनही इतराांसारखांि नतकीट
काढण्यासाठी राांगेत ऊभा राठहला.

तेवढ्यात, एक उग्र योद्धा राांगेत
धक्काबक
ु ी करत पढ
ु े जायिा प्रयत्न
करू लागला. तो अांगावपांडाने इतराांपेक्षा
उां ि आणि चधप्पाड होता.

“बाजूला हो,” योद्धा म्हिाला. राांगेत पढ
ु े
असलेल्या एका गरीब शेतकऱ्यािा खाांदा
धरून तो म्हिाला, “तू माझ्या जागेवर
उभा आहे स.” योद्ध्यािी वतकिूक पाहून
शेतकरी िकीत झाला. “मी मघापासन
ू

इथे उभा आहे . तम्
ु ही तर आत्ताि
आलात,” तो योद्ध्याला म्हिाला.

“बरोबर आहे तझ
ु ां,” योद्धा म्हिाला. “पि

“इथे मी बोलेन तोि कायदा!” योद्धा

आता मी आलोय ना! मला तझ्
ु या जागेवर

म्हिाला. “बरोबर बोललास त.ू मी एक

उभां राहायिांय.”

सैननकि आहे . माझी तलवार ठदसति

“हे योग्य नाही,” शेतकरी म्हिाला. “मी

असेल तल
ु ा? आणि ती वापरतासद्ध
ु ा

गेला तासभर इथे उभा आहे. तम्
ु ही एक

येति असेल मला? काय वाटतां तल
ु ा?

सैननक आहात. तम्
ु ही कायद्यािां रक्षि

दाखवू का िालवन
ू तझ्
ु यावर…. म्हिजे

करायला नको का?”

कळे ल.”

शेतकरी कमरे तन
ू खाली झक
ु ला. योद्धा

आपले ऐकिार नाही, हे त्याने
ओळखले. “मी नन:शस्त्र आहे, काही
वविार-बबिार न करता बोललो, क्षमा
करा. तम्
ु ही माझ्या जागेवर उभे राहा.”
“हे छान झालां,” योद्धा म्हिाला. “तल
ु ा
राांगेत उभां राहायला एवढां आवडतां तर
राांगेच्या शेवटी जाऊन का उभा राहात
नाहीस?“
नाईलाजाने शेतकरी योद्ध्याच्या
म्हिण्याप्रमािे राांगेच्या शेवटी जाऊन
उभा राठहला.

नदी पार करताना
सगळी नतककटे ववकली गेली. प्रवासी
नावेत िढून नदीपार जाऊ लागले.

स्वच्छ सय
क काश पडला होता आणि बोकुडेन
ू प्र
आल्हाददायक हवेिा आनांद घेत होता. तो
एका जागी डोळे शमटून बसला.

थोडा वेळ गेला आणि उग्र योद्धा मोठ्या
तोऱ्यात नावेम्ये िालू लागला.
“बाजूला हो,” जवळि उभ्या असलेल्या
शेतकऱ्याला तो म्हिाला.

“पि मी आधीपासन
ू इथे उभा आहे,”
शेतकरी म्हिाला.
“मला इथेि उभां राहून ननसगाकिा आनांद
घ्यायिाय. माझी तलवार पाठहलीस का?

मला ती वापरता येत असेलि, काय वाटतां
तल
ु ा?”
शेतकरी कमरे तन
ू खाली वाकला.

“मला कुठे उभां राहायिां यावरून वाद
घालायिा नाही. मी दस
ु रीकडे जातो.”
आणि तो दरू जाऊन उभा राठहला.

आकर्कक कपडे घातलेल्या एका व्यापाऱ्याला

योद्ध्यािे हे वतकन आवडले नाही. “असां
वागिां योग्य नाही,” तो म्हिाला. योद्धा
त्याच्याकडे गेला आणि दरडावत म्हिाला,
“कसां वागायिां हे तू मला शशकविार का?”
“नाही, नाही,” व्यापारी घाबरत म्हिाला.
“राठहलां, अशा छान कपडयाांत वाद घालिां
मला बरां ठदसत नाही.”

“मी तझ
ु े लहानलहान तक
ु डे केले तर तू काय
कपडे घातले होतेस, याने काही फरक पडिार
नाही,“ योद्धा म्हिाला.
व्यापाऱ्याने आपला मऊशार सदरा घट्ट पकडून

ठे वला. “क्षमा करा,” तो म्हिाला. “मला
माझ्या बोलण्यािा पश्चाताप होतोय.”
“मी तझ
ु ी जीभ कापली असती तर अशी
पश्चाताप करण्यािी वेळ आली नसती
तझ्
ु यावर!” योद्धा म्हिाला.

व्यापारी लगबगीने
योद्ध्यापासन
ू दरू गेला.

“तम्
ु ही सगळे भेदरलेल्या कोंबडीच्या

वपल्लाांसारखे आहात,” योद्धा ओरडत
म्हिाला. “तम्
ु ही सगळयाांनी राांगत
तम
ु च्या सरु क्षक्षत अांडयाांम्ये शशरलां
पाठहजे.”

प्रवासी योद्ध्यापासन
ू अांतर राखन
ू
उभे राठहले, फक्त बोकुडेन सोडून.
त्यािे डोळे शमटलेले होते आणि तो
स्तब्ध बसला होता.

योद्ध्याने आपली तलवार म्यानातून काढून

दोन मल
ु ाांनी हात वर केले.

हवेत कफरवली. तो तलवार वर-खाली, उजवी-

“बोला, काय म्हिायिांय तम्
ु हाला?”

डावीकडे िालवू लागला. म्येि तो हवेत वार

योद्ध्याने वविारले.

करू लागला.

“तम्
ु ही बरीि यद्ध
ु ां केली असतील ना?” एका

“तम्
ु ही सगळे माझ्याकडे रोखून का बघताय?”

मल
ु ाने वविारले.

त्याने वविारले. “कुिाला काही बोलायिां आहे

योद्धा मान डोलावत म्हिाला.

का?”

“बरीि, मोजता येिार नाहीत इतकी.”

“तम्
ु ही कधी जखमी झालात?” दस
ु ऱ्या मल
ु ाने
वविारले.
“मी जखमा करतो, करून घेत नाही,” कुिीतरी
फुसफुसले.
रागाने योद्धा आजूबाजूला पाहू लागला.
“कोि बोललां?” त्याने वविारले.
कुिीि बोलले नाही.

एक वेगळी कला
सभोवतालच्या शाांततेने योद्धयािे समाधान
झाले नाही.
“माझी नक्कल कुिी केली, ते मी नक्की

शोधून काढीन. जो कुिी असेल त्याला
त्यािी भारी ककां मत िुकवावी लागेल.”
पन्स
ु हा कुिीतरी फुसफुसले.
मग योद्धा थेट बोकुडेनकडे गेला.

त्याने उमरावाच्या िेहऱ्याकडे ननरखून
पाठहले. “अच्छा! तू आहे स तर!” योद्धा
उद्गारला.

बोकुडेनिे डोळे शमटलेलि
े होते.
“ए, मी तझ्
ु याशी बोलतोय,” योद्धा
म्हिाला.
त्याने आपली बोटे बोकुडेनच्या खाांद्यावर
दाबली.

बोकुडेनने डोळे उघडले.

“ककती सद
ुां र स्वप्न पाहात होतो मी!” तो
म्हिाला. “त्यािा शेवट काय होता, हे तू
मला साांगशील का आता?”

योद्धा मोठमोठ्याने हसू लागला.
“मला काय करायिांय तझ्
ु या स्वप्नाशी?
नावेतल्या इतर ककडयाांपेक्षा तझ
ु ा किा
जास्ति ताठ ठदसतोय. माझां तलवारबाजीिां
कौशल्य पाठहलांस का?” "

“माफ करा मला,” बोकुडेन म्हिाला.
“तम्
ु ही तलवारबाजीच्या कसरती करून
दाखवत होता का? खरां ि, माझां लक्ष नव्हतां.”

“मग आता लक्ष दे ऊन बघ,” योद्धा
म्हिाला,
आणि तो तलवार हवेत िालवू लागला,
त्याच्या सवोत्तम कसरती दाखवू लागला.
हे दाखवन
ू झाल्यावर तो बोकुडेनकडे

वळला. “कशी वाटली माझी तलवारबाजी?”
त्याने बोकुडेनला वविारले.

“खूपि सामान्सय,” बोकुडेन म्हिाला.
“सामान्सय!” योद्धा मोठ्याने ओरडला.
“का? शांभरातल्या एखाद्याकडेि असां कौशल्य
असतां!”
बोकुडेनने आजब
ु ाजल
ू ा पाठहले.

“इथे शांभर लोक ठदसत नाहीत. त्यामळ
ु े
तझ
ु ां म्हििां मला मान्सय कराव लागेल.”

योद्ध्याने बोकुडेनला बोट दाखवन
ू
इशारा ठदला.
“पि तस
ू द्ध
ु ा तलवारबहाद्दर आहेस. की

फक्त सजावटीसाठी तलवार घेऊन
कफरतोस?”
बोकुडेनने शाांतपिे त्याच्याकडे पाठहले.
“मी तझ्
ु यापेक्षा वेगळी कला शशकलोय.
माझा हे तू दस
ु ऱ्याांना हरविां नाही तर
स्वत:िां रक्षि करिां हा आहे . हे
म्हिजे, तलवार न वापरताि
लढण्यासारखां आहे .”

योद्धा हसू लागला.
“मी असां काही कधी ऐकलां नाही. ही कला
शशकून काय शमळवलांस त?ू ”

बोकुडेनने आपले दोन्सही हात पसरून वर
उिलले.

“बरां ि काही शमळवलांय.”
योद्धा पन्स
ु हा हसू लागला.
“मी तझ
ु ी तलवार न िालवताि होिारी
लढाई पाहायला उत्सक
ु आहे.”
“ठीकाय,” बोकुडेन म्हिाला.

बोकुडेन सभोवताली जागा शोधू लागला.

“नतथे बऱ्यापैकी जागा ठदसतेय.”

“या नावेवर परु े शी जागा नाही लढाई

योद्ध्याने मान्सय केले.

करायला. आपि छोटी नाव घेऊन त्या

नावेत बसलेल्या इतर प्रवाशाांनाही

बेटावर जाऊ.”

या लढाईिे कुतह
ू ल वाटू लागले

बेटाकडे बोट दाखवत बोकुडेन म्हिाला.

बोकुडेन आणि योद्धा छोट्या नावेतन
ू
बेटाकडे ननघून गेले.

एकाि तलवारीिी लढाई
बोकुडेन आणि योद्धा बेटावर पोहोिले.
योद्ध्याने नावेतून ककनाऱ्यावर उडी
मारली. त्याला लढाई करण्यािी घाई
झाली होती. तो तलवार हवेति िालवन
ू
त्यािी खुमखुमी दाखवू लागला.

सय
क काशात त्याच्या तलवारीिे पाते तळपू
ू प्र
लागले. मोठ्या नावेतले प्रवासी अवाक्

होऊन त्याच्याकडे पाहू लागले.

योद्धा खरोखरि अत्यांत उग्र ठदसत होता.
त्यािी तलवार ववजेसारखी लखलखत होती.
त्याच्यासमोर हा अनोळखी शाांत मािूस
कसा ठटकिार, असे वाटू लागले.

योद्ध्याच्या मनातही असेि काहीसे वविार

िालले होते. पि एक गोष्ट मात्र त्याच्या
नजरे तन
ू ननसटली.
बोकुडेन त्याच्या मागोमाग ककनाऱ्यावर
उतरला नव्हता.

तो अद्याप बोटीति बसन
ू होता.
“िल लवकर,” योद्धा म्हिाला. “फार वेळ
नाही लागायिा लढाई सांपायला. मी तल
ु ा दया
दाखवेन असां विन दे ऊ शकत नाही. पि मी
लढाई खात्रीने लवकर सांपवेन.”

उत्तरादाखल बोकुडेनने नाव पन्स
ु हा
पाण्यात लोटली.
“कुठे िाललास त?ू ” योद्धा
ककां िाळला.

“मोठ्या नावेवर,” बोकुडेन उत्तरला.
योद्धा मोठमोठ्याने हसू लागला.

“पि आपि लढलोय कुठे अजन
ू ?
एवढा भ्याड आहे स का त?ू ”
“सक
ु ाहारा बोकुडेन बरां ि काही
आहे ,” बोकुडेन म्हिाला.
“माझ्या सगळयाि गोष्टी

कौतक
ु ास्पद नाहीत. पि मला
कुिी आजवर भ्याड म्हटलां
नाहीये.”

मोठ्या नावेवरिे प्रवासी खश
ु झाले.

सक
ु ाहारा बोकुडेन हा जपानमधील सवाकत
महान तलवारबहाद्दर होता. आपला जीव
वािवण्यासाठी तो बढाईखोर योद्ध्याशी
लढला नाही, असां नव्हतां.

“याला म्हितात, तलवार न िालवता लढाई
करिां,” बोकुडेन योद्ध्याला म्हिाला.
“आता तू जेवढा िाांगला योद्धा आहे स, तेवढां ि
िाांगलां पोहोता यायला हवां तल
ु ा. नाहीतर तुला

आमच्याकडून हा पठहला धडा शमळाला आहे, असां
समज.”
समाप्त

