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हिवाळ्याच्या शेवटी बफफ पवतळू लार्गले. माता
अल्बट्रॉस, अर्गदी स्तब्ध बसली िोती, ननळ्या-हिरव्या
सार्गरावर नजर लावन
ू !
नतच्या िायाशी, नतच्या मल
ु ायम उबदार िंखांच्या
कुशीत, नतचं छोटं सं पिल्लू सख
ु ात झोिलं िोतं. िा
छोटासा सदृ
ु ढ जीव कािी तासांिव
ू ीच जन्माला आला
िोता.

सार्गरात दरू वर लाटांच्या वर
पिता अल्बट्रॉस उडत िोते. आिले
पवशाल िंख फडफडवत ते घरी
िरतत िोते. तयांनी बऱ्याच
माशांची शशकार करून आणि
चर्गळून तयांना साठवले िोते.

“स्वार्गत आिे घरी!” माता
अल्बट्रॉस म्ििाली. एखाद्या
आईला वाटे ल असाच अशिमान
नतला वाटत िोता.
झोिेत स्वप्न बघतानािी छोट्या
अल्बट्रॉस पिल्लाला माशाचा वास
आला.
“बाबा, मला मासा िाहिजे
खायला,” तो िट्ट करत म्ििाला.
“मला मासा द्या.”
“तल
ु ा खाऊ घालायलाच तर
आिोत आम्िी,” पिता अल्बट्रॉस
म्ििाले.
छोट्याशा अल्बट्रॉसने शक्य

िोईल नततके मासे खाऊन घेतले
आणि तो िुन्िा झोिी र्गेला.

िि नतथून जवळच एक शशकारी ििी
टिन
ू बसला िोता. अनतशय
सावधचचत्ताने आणि शांत रािून तो

संधी शोधत िोता. अल्बट्रॉस मातया-

पितयांना तयाच्या उिस्स्थतीची चािूल
अस्जबात लार्गली नव्िती.

तयानंतर, माता-पिता आळीिाळीने घरट्यात रािू लार्गले
आणि माशांची शशकार करायला जाऊ लार्गले. घरट्यात ते
आिल्या पिल्लाला ऊबदार िंखांखाली घेऊन सरु क्षित ठे वू लार्गले.
हदवसेंहदवस, खाऊन-पिऊन, सरु क्षित आणि ऊबदार
वातावरिात, छोटा अल्बट्रॉस अंर्गापिंडाने छान वाढू लार्गला.
तयाची िालचाल आणि दं र्गािी वाढला. तयासोबतच तयाची
िक
ू सद्ध
ु मल
ु ा वाढली. तयाच्या अंर्गावर िांढरीशभ्र
ु ायम पिसे
उर्गवली. तयाचे िंख लांब, रूंद आणि सद
ंु र हदसू लार्गले.

मर्ग एके हदवशी माता आणि
पिता अल्बट्रॉस यांनी िाहिले
की आिलं लिानर्गं पिल्लू
आता अंर्गापिंडाने चांर्गलंच
वाढलंय आणि बळकट
झालंय. आता तयाला थोडा
वेळ एकटं सोडून आिि
एकत्र माशांची शशकार
करायला जाण्यात िय नािी,
असे तयांना वाटू लार्गले.
ते एकत्र िवफताच्या

शशखरावरून िटक्या
अल्बट्रॉसचे सुंदर र्गीत र्गात
उडू लार्गले. तयांनी खाली
बसलेल्या शशकारी िक्ष्याला
िाहिले नािी. िरं तु शशकारी
िक्ष्याने तयांना जाताना
िाहिले िोते. तो याच संधीची
वाट िािात िोता.

“बाबा! आई!” छोटा
अल्बट्रॉस ओरडू लार्गला.
तयाचे आईबाबा यािूवी
तयाला एकटे सोडून कधीच
र्गेले नव्िते.
“िरत या! िरत या!”
िि वारा घोंघावू लार्गला,
लाटा र्गजफना करू लार्गल्या
आणि तयांच्या आवाजात
आईबाबा पिल्लाची िाक
ऐकू शकले नािीत.
सार्गराच्या उसळतया
लाटांच्यावर ते उडू लार्गले

आणि खाली िाण्यात
िोिोिाऱ्या माशांचा
लििव
फ शोध घेऊ लार्गले.
ू क
शशकार करण्यासाठी
माशांची एक ओझरती
झलकिी तयांना िरु े शी
िोती.

खाली येऊन तयांनी
ननळ्या-हिरव्या सार्गरात
खोलवर सूर मारला. िुन्िा
वर येऊन ते लाटांवर
स्वार झाले आणि चोचीत
िकडलेले मासे चर्गळू
लार्गले.
तया रात्री छोटा अल्बट्रॉस
तयांच्या घरट्यात एकटाच
झोिला. दबकत दबकत
जवळ येिाऱ्या शशकारी
िक्ष्याला तयाने िाहिलेच
नािी.

सकाळ झाली तेव्िािी मातापिता अल्बट्रॉस एकत्र
ननळ्या-हिरव्या सार्गरावरच
िटकत िोते, िाण्यावर उडत
िोते. तयांना खाली िाण्यात
एक मासेमारीचे जिाज

हदसले. िािा! तया
जिाजामार्गोमार्ग िजारो
चमकते मासे िोित येत
िोते. मोठी मेजवानीच
िोती!
कािी पवचार न करता
दोघांनी उसळतया सार्गरात
सूर मारला आणि ते
एकामार्गोमार्ग एक मासे
िकडू लार्गले. मर्ग ते िुन्िा
वर येऊ लार्गले, स्वच्छ
सूयप्र
फ काशात, मोकळ्या
िवेत.

िि आिल्या िोवती

मासेमाऱ्यांचे जाळे आवळत
चालले आिे , िे तयांच्या र्गावीिी
नव्िते. शेवटी तेसुद्धा
माशांसोबतच तया जाळ्यात
अडकले. स्वत:ची सुटका करून
घेण्याचा तयांनी बराच प्रयत्न
केला, आटापिटा केला.
िि तयामळ
ु े ते अचधकाचधक
जाळ्यात अडकत र्गेले.
शेवटी ते ितबल झाले.
तयांच्यािोवती केवळ िजारो

दरम्यान....
डोंर्गराच्या कड्यावर.
शशकारी ििी छोट्या

अल्बट्रॉसच्या आिखी
जवळ र्गेला. खि
ू च
जवळ!

चमकते मासेच नव्िते तर
डॉस्ल्फन आणि कासवसुद्धा
िोते.

छोट्या अल्बट्रॉसने
तयाला अजून
िाहिले नव्िते.

माता आणि पिता अल्बट्रॉस
जाळ्यात अडकले िोते. ते
स्जवंत िोते, िि िुढे काय?
मर्ग खोल सार्गरातून तयांना
शाकफची सावली वर येताना
हदसली. तयांनी स्वत:ची
सट
ु का करून घेण्याचा एक
शेवटचा प्रयत्न केला.

जाळ्यातील खाद्याच्या लोिाने
चवताळून शाकफने जाळ्यावर
िल्ला चढवला. आिल्या
ियंकर ताकदीच्या जोरावर
तयाने जाळे फाडून टाकण्याचा
प्रयत्न केला.

िि शाकफला खूि उशीर
झाला िोता. मासेमाऱ्यांनी
जाळे आधीच वर
खेचायला सरू
ु वात केली
िोती.

जाळे िाण्याच्या वर आले
तेव्िा तयात िजारो मासे
िोते.
शशवाय तयात कासव,
डॉस्ल्फन आणि माता-पिता
अल्बट्रॉसिी िोते.

मासेमाऱ्यांनी अल्बट्रॉसची
जोडी िािाताच तयांना
जाळ्यातून मक्त
ु केले. िि
तयांच्यात उडून जाण्याचे त्राि
शशल्लक राहिले नव्िते.
तयामुळे मासेमाऱ्यांनी तयांना
जिाजावर थोडी पवश्ांती घेऊ

हदली.

खलाशांनी तयांची काळजी घेतली
आणि तयांना ताकद शमळावी
म्ििून खाऊिी घातले.
संध्याकाळी अल्बट्रॉसची जोडी
जिाज सोडून उडून जाऊ लार्गली

तेव्िा साऱ्या खलाशांनी िात
िलवत तयांना ननरोि हदला.

एव्िाना, शशकारी ििी छोट्या
अल्बट्रॉसच्या िोवती नघरट्या
घालू लार्गला. तो पिल्लाची
शशकार करायला िुढे िाऊल

टाकू लार्गला. हदघफ काळ या
संधीची वाट तयाने िाहिली
िोती.
छोट्या अल्बट्रॉसने तयाला
येताना िाहिले, तयाच्या
डोळ्यातली खुनशी चमक
िाहिली.
“आई! बाबा!”
तो मोठ्याने ओरडला.
“वाचवा मला!
मला वाचवा!”

अचानक वरून एक ममफिेदक
ककं चाळी ऐकू आली. माता
आणि पिता अल्बट्रॉस
बािासारखा सूर मारत खाली
आले आणि शशकारी िक्ष्यावर
तुटून िडले.
शशकारी ििी समजून चक
ु ला
की नतथे जास्त वेळ राहिले तर
िे आिल्याला मारून टाकतील.
माता-पिता अल्बट्रॉसनी तयाला
त्रस्त करून सोडले आणि तो
आता िरत येिार नािी, िी
खात्री िटे ियंत तयाचा िाठलार्ग

करून तयाला दरू पिटाळून
लावले.

“ती मोठी किािी आिे , पिल्ला,” पिता अल्बट्रॉस म्ििाले.
“आम्िी तल
ु ा िरत कधीच एकटं सोडिार नािी,” माता
अल्बट्रॉस म्ििाली. “वचन दे ते.”
“मला खायला द्या, बाबा! मला खायला दे , आई,” छोटा
अल्बट्रॉस ओरडू लार्गला.
“तयाच्यासाठीच तर आिोत आम्िी!” माता अल्बट्रॉस
म्ििाली. मर्ग तयांनी छोट्या अल्बट्रॉसला खाऊ घातले, तयाचं
समाधान िोईियंत.

ते आिल्या पिल्लाजवळ िरतले तेव्िा तो उड्या मारत िोता.
आिल्या आईबाबांना िािायला आणि तयांनी आिलेले मासे खायला
तो उतावीळ झाला िोता. िि तो तयांच्यावर नाराजिी झाला िोता.
“बाबा! आई!” तो ओरडला. “मी ककतीवेळ तुमची वाट िाहिली!
मी खि
ू घाबरलो िोतो. मला खि
ू िूक लार्गली िोती. तम्
ु िी कुठे
िोता? काय करत िोता?”

मर्ग तो झोिी र्गेला. तो झोिेत असताना
हिवाळ्यातील िहिलावहिला बफफवर्ाफव सरू
ु झाला.
िटक्या अल्बट्रॉसचे र्गीत, ननळ्या-हिरव्या समद्र
ु ाच्या
लाटांवर तरं र्गू लार्गले.

समाप्त

