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िनवदेन
ानदेवानंी	 सातश	े वष पूव 	 भागवत	 धम चा	 पाया	 रचला,	 या माणे	 बौ

धम चा	 पाया	आचाय	 धम नंद	 कोसबंी	 यानंी	 रचला	आहे.	 भागवत	 धम	 हजारो	 वष
ानदेवापूंव 	 चिलत	होता,	तरी	 याला	पु हा	नवा	पाया	देणे	भाग	पडले.	 याच माणे
बौ 	 धम	 दोन	 हजार	 वष पे ा	 अिधक	 कालपयत	 िन या	 मानवी	 जगात	 चिलत
असूनही	 याला	पु हा	नवा	पाया	दे याचे	आव यक	काय	धम नंदानंी	केले	आहे.	नवा
पाया	 दे याचे	 कारण,	 बौ 	 धम ला	 या	 िव ानिन 	 व	 बुि वादी	 न या	 युगा या
ेरणानंा	 अनु प	 व प	 देणे	 आव यक	 आहे,	 हे	 होय.	 अ 	भतू	 पौरािणक	 कथा,
क पत	 सगं,	आिण	 पारलौिकक	त व ान	 याचंी	 शकेडो	 पुटे	 मूळ या	 िववकेवादी
शु 	बौ 	धम वर	आिण	बु चिर ावर	शतकानुशतके	चढलेली	आहेत,	 यामुळे	न या
युगा या	 ेरणाशंी	 सुसगंत	असे	 याचे	 व प	 रािहलेले	 नाही.	 परंतु	 बु चिर ाचे	 व
बौ 	धम चे	मूळचे	शु 	 व प	या	न या	युगा या	 ेरणाशंी	सुसगंत	असेच	आहे,	असे
यानात	 आ यामुळे	 अनेक	 आधुिनक	 पि मी	 पिंडतानंी	 व	 िवशषेतः	 धम नंदानंी	 ते
व प	यश वी	रीतीने	िववकेबु ीने	शोधून	काढ याचा	 य न	केला.

न या	आधुिनक	भारताला	अशा	 मूळ या	 शु 	 व पातील	बौ 	धम ची	आिण
बु चिर ाची	 िनतातं	 आव यकता	 आहे,	 कारण	 बु 	 व	 बौ 	 धम	 ही	 जागितक
सं कृतीला	 िमळालेली	 अलौिकक	 सव म	 देणगी	 असून	 ही	 भारता या	 ाचीन
इितहासातील	एक	महान	घटना	आहे.	या	भलूोकातील	मानवी	सं कृती	अंितम	व	शु
नैितक	त वावर	आधारलेली	िनम ण	करणे,	हे	आधुिनक	मानवाचे	आ 	व	परमपिव
कत य	 आहे.	 हे	 कत य	 बजाव यात	 मानवाला	 अपयश	 आ यास	 िव ाना या
साम य वर	 आधारले या	 भौितक	 सं कृतीसह	 मानवजातीचा	 ससंार	 िवलयास
जा याचा	धोकाउ प 	झालेला	आहे.	 हणून	या	जगाला	तार याकिरता	बु 	व	बौ
धम	 याचंी	 गरज	आहे.	 दुदवाची	 गो 	 अशी,	की	 गे या	 बाराश	े वष त	 भारतात	 बौ
धम ला	उतरती	कळा	लागनू	तो	भारतातून	नामशषे	होत	चालला	होता.	गे या	दीडशे
वष त	 पि मी	 इितहाससशंोधकां या	 हे	 ल ात	 आले,	 की	 या	 धम चा	 भारता या
इितहासातील	धा मक,	नैितक,	कला मक	आिण	त व ाना मक	काय चा	िव तार	हा



मोठा	होता.	बौ 	िभ चूी	दी ा	घेतलेले	भारतातील	साधुसतं	हजारो	वष पूव 	धा मक
व	 नैितक	 ेरणा	 घेऊन	अ य पे ा	अिधक	जगात	पसरले	आिण	 यानंी	न या	 नैितक
सं कृतीचा	 सदेंश	 देऊन	 मानवानंा	 शातंीचा	 माग	 दाखिवला.	 पि मी	 पिंडतानंी
सशंोधन	 सु 	 के यानंतर	 आधुिनक	 भारतीय	 पिंडतही	 या	 ाचीन	 इितहासा या
सशंोधनास	 वृ 	झाले.	 यां यातले	अ णी	 हणजे	आचाय	धम नंद	होय.

आचाय	धम नंदानंी	बु चिर 	व	बौ धम	याचंा	वा ममयीन	पाया	घातला,	 या
पायावर	इमारत	उभारायचे	काय	थोर	दिलत	नेते	डॉ.	बोिधस व	बाबासाहेब	आंबेडकर
यानंी	 सु 	 केले.	 यां या	 काय स	 धम नंदाचंा	 आधार	 िमळाला.	 धम नंदानंी	 िलहून
िस 	केलेले	सािह य	हाच	तो	आधार	होय.	 िवचार	हा	सं कृतीचा	आधार	असतो.
धम नंदां या	सािह यातील	िवचाराचंा	गाभा	ि कालाबािधत	व	अजरामरही	आहे,	असे
हणता	 येते.	परंतु	 ते	काहीसे	मागे	पडले	होते.	आंबेडकर	यां या	न या	आंदोलनाने
या	 िवचारानंा	 चागंला	 उजाळा	 िमळेल.	 या	 वैचािरक	 सािह या या	 पाठीमागे	 फार
मोठा	 याग	आहे.	 या	 यागातून	 या	सािह याचे	भ य	यश	 कट	झाले	आहे.	 या	उ
िवचारां या	पाठीमागे	महान	 याग	असतो,	ते	िवचार	अिधक	 भावीपणे	दीघकालपयत
मोठी	 ेरणा	 देत	 राहतात.	 हणून	 असे	 हणता	 येते	 की,	 धम नंदानंा	 फार	 मोठा
भिव यकाळ	आहे.

धम नंदां या	अपरंपार	 यागाचे	आिण	भारतात	 यां या	वळेी	अल य	असले या
बौ धमिव े या	साधनेकिरता	आव यक	असले या	अद य	उ साहाचे	पिरणामकारी
िच 	 यां या	 “िनवदेन”	 या	आ मचिर ात	 पाहावयास	 िमळेल.	 देशी	आिण	 परदेशी
भाषामं ये	आ मचिर 	या	वा मय काराचे	 गे या	दोनश–ेअडीचश	ेवष तील	शकेडो
नमुने	पाहावयास	 िमळतात.	परंतु	आ मचिर 	 लेखकाचा	आ मा	सव गीणपणे	 यात
य त	 झालेला	 असतो.	 अशी	 आ मचिर े	 हीच	 खरी	 आ मचिर े	 ठरतात.	 अशा
ख याखु या	 आ मचिर ामं ये	 धम नंदां या	 िनवदेनाची	 गणना	 करता	 येते.	 काही
आ मचिर े	अशी	असतात,	की	 यातं	सबधं	आ मा	िदसतच	नसतो.	याची	कारणे	दोन
:	एक	तर,	जीवनातील	वा तव	घटना,	अनुभव	व	 वृ ी	याचें	िच ण	कर यास	यो य
असे	श दसाम य	नसते	आिण	 दुसरे	कारण	असे	की,	 तसे	श दसाम य	असले	तरी



जीवनातील	 अनेक	 घटना,	 अनुभव	 व	 वृ ी	 मु ामहून	 वाचका या	 ीआड
कर याचा	 य न	असतो.	कारण	 यंगे,	 दोष,	अपराध	 वा	 गु हे	 दाखिव याची	लाज
वाटते.	 यामुळे	अधस यच	पुढे	येते	आिण	 याचमुळे	ते	आ मचिर 	आ यास	गमावनू
बसते.	 काम,	 ोध,	 लोभ,	 मद,	 म सर	 हे	 सव	 मानवां या	 जीवनात	 असतातच.
यां यावर	 िवजय	 िमळिव यात	 कमीजा त	 माणात	 अपयशही	 आलेले	 असते.
जीवनातील	 यशाचंीही	 ती	 एक	 अपिरहाय	 अशी	 बाजू	 असते.	 सबधं	 जीवन	 हणजे
आ मा	होय.	सबधं	आ याचे	दशन	क न	 देणे,	 हे	आ मचिर लेखकाचे	परमपिव
कत य	असते.	कारण	स यदशन	ही	मानवी	जीवनाची	मूलभतू	गरज	आहे.	आ याचे
एकागंी	 दशन	 करवनू	 देणारा	 आ मचिर लेखक	 हा	 या	 परमकत यापासून	 युत
झालेला	 असतो.	 अशा	 परमकत याला	 जागणारेही	आ मचिर लेखक	 सािह या या
इितहासात	सापडतात.	उदा.	 च	रा य ातंीचा	िवचार वतक	 सो	याने	 वतः या
चिर ात	 वतःची	 यंगे	व	अपराध	खु मखु ा	सागं यास	काही	कमी	केले	नाही.

वया या	 २३–२४	 या	 वष 	 धमनंदानी	 बु ा या	 शोधाकिरता	 गहृ याग	 केला.
यावळेी	 याचें	 िश ण	फारसे	झालेले	न हते.	मराठीिशवाय,	सं कृत,	 इं लश	 कवा
इतर	कोण याही	भाषा	येत	न ह या.	एक	छोटेखानी	बु चिर 	हाती	पडले,	ते	वाचले
आिण	बु दशनाचा	वधे	लागला.	 यामुळेच,	बौ 	धम या	अ ययनाथ	ते	बाहेर	पडले.
गहृ थती	साधारण	गिरबीची	होती.	बाहेर	पडले	ते हा	 वासा या	खच ला	कमरेला
पैसा	न हता.	ट े टोणपे	खात	गु या	शोधात	हजारो	मलै	सापडेल	 या	वाहनाने	वा
पायी	 वास	केला.	बहुतेक	पायी	 वास	अनवाणीच	केला.	अनेक	वळेापाय	र तबबंाळ
झाले,	 उपास	 पडले,	 पु कळ	 वळेा	 च या-चुरमु यावरच	 भकू	 भागवावी	लागली;	 वा
उपाशीच	 राहाव	ेलागले.	 गो याहून	 पुणे,	 मंुबई,	 वालेर,	काशी,	कलक ा,	 नेपाळ,
गया,	म ास	आिण	अखेरीस	लंका	इ यादी	िठकाणी	बौ 	धम	िव ेचा	गु 	शोधत	गेले.
वाटेत	 पुणे	आिण	काशी	 येथे	सं कृत	 िशकले.	अखेर	 ीलंकेतील	बौ 	 मठात	 बौ
िव ेचे	 गु 	 भेटले.	 िभ दुी ा	 घेतली.	 तेथे	 पाली	भाषा	 िशकून	बौ 	धम या	 ंथाचें
सागंोपागं	 अ ययन	 केले.	 बौ 	 योगा या	 अ यासाकिरता	 दोनदा	 देशात	जाऊन
आले.	 िजवावर	 अनेक	 आप ी	 आ या,	 परंतु	 बौ धम या	 िव ेचा	 यास	 वाढतच
गेला.	पाली	भाषेत	 या माणे	बौ धम चे	अफाट	सािह य	आहे,	तसेच	सं कृतम येही



आहे.	 या	 दो ही	 भाषेतील	 सािह यामं ये	 या	 सात	 वष त	 धमया ेत	 पारंगतता
िमळिवली.	वया या	ितसा या	वष पयत	चतुर 	िव ा	सपंादन	केली.

धम नंद	कोसबंी	यानंी	बहुतेक	सवच	लेखन	मोक या	सरळ	अ सल	मराठीत
केले	आहे.	परंतु	या	सदंभ त	असे	सागंावसेे	वाटते	की	अिलकडे	गे या	२०–२५	वष त
मराठी	 शलैीतील	 साधी	 अथवाहकता	 कमी	 होत	 चालली	 आहे.	 िवशषेतः	 लिलत,
सािह यातील	शलैी	 नटवी,	 पसरट	 व	 गुतंागुतंीची	 बनत	चालली	आहे.	किवतामं ये
याचा	 यय	अिधक	 येतो.	ऋजुता,	 स ता,	अथवाहकता	हा	दोष	ठरेल	की	काय
अशी	भीती	वाटत	आहे.	अथ	गढू	वा	अ य त	असलेली	शलैी	सािह य	पदवीला	भषूवू
लागली	आहे.	 याचे	 एक	कारण	 असे	 की,	 िवचार	आिण	 ययशीलता	 ही	 अथ ला
सरळ	पोचेनाशी	झाली	आहेत.	धम नंदाचंी	 लेखनशलैी	या	अवनतीपासून	वाचवील,
अशी	अशा	वाटते.

म.	 रा.	 सा.	 स.ं	 मंडळाने	 ाचीन	 ंथमालेत	 आजवर	 भरतमुन चे
“भरतना शा ”	 (अ याय	 ६	 व	 ७	 आिण	 अ याय	 १८	 व	 १९),	 िवशाखाद ाचे
“मु ारा स ’,	का यायनाचे	 “का यायन	 शु बसू े”,	 पाली	 भाषेतील	 “ध मपद ”,
शा ेदेवाचे	 “सगंीत	 र नाकर”	 भाग	 १,	 इ यादी	 सं कृत	 ंथाचंी	 भाषातंरे कािशत
केली	आहेत.	 तसेच	 भरत	 ना शा ”	 अ याय	 २८,	 “चार	 शू बसू े”	 या	 सं कृत
ंथाचंी	 भाषातंरे	 तसेच	कवी	 हालिलिखत“गाथा	 स तशती”,	कवी	 िबहारी	 िलिखत
“सतसई”	व	जयदेवकवी	िवरिचत	“गीतगो वद ”	या	भाषातंिरत	 ंथाचें	मु ण	चालू
आहे.

बौ 	 धम	 िवषयक	 ंथाचें	 ान	 सामा य	 मराठी	 वाचकानंा	 हाव	े हणून	 कै.
धम नंद	 कोसबंी	 यां या	 मौिलक	 व	 दु मळ	 सािह याचे	 पुनमु ण	 कर याचे	 मंडळाने
ठरिवले	आहे.	जातककथा	भाग	१,	२	व	३	चे	मंडळा या	 ाचीन	 ंथमालेत	 कािशत
कर यास	मंडळास	आनंद	होत	आहे.

मंुबई ल मणशा ी	जोशी



माघ	३०	शके	१९०० अ य ,

सोमवार	िद.	१९	फेबवारी	१९७९ महारा 	रा य	सािह य	सं कृती	मंडळ

	



िनवदेन
फास 	 भाषेचा	 पिरचय	 महारा ाला	 चौदा या	 शतकात	 झाला	 व	 यानंतर या

ऐितहािसक	काळाम ये	 ही	 भाषा	 महारा ात	 तोलामोलाने	 वापरली	जाऊ	लागली.
ऐितहािसक	कागदप े,	खलीते,	द ताऐवज	आ दसाठी	 ितचा	 वापर	होऊ	लागला.
मुसलमानी	 अंमला या	 भावामुळे	 या	 भाषेचा	 भाव	 मराठी	लोकसं कृतीवर	 पडला
आिण	फास 	भाषा	केवळ	 ंथ	 यवहारापुरती	आिण	रा य यवहारापुरती	न	राहता	ती
लोकभाषेम ये	 थरावली.	बहामनी	रा याचा	काल,	िशवकाल	व	पेशव	ेकाल	याम ये
फास 	 मराठीचा	 अनुबधं	 ढ	 होत	 गेला.	 आप याला	 महारा ा या	 इितहासाचा
धादंोळा	 यावयाचा	 असेल,	 तर	 फास 	 भाषा	 कळावी	 लागेल.	आप या	 पूवसूरी या
इितहासकारानंी	 फीस चा	 अ यास	 क न	 मराठीची	 मोठीच	 सेवा	 केली	 आहे.
आधुिनक	काळातील	डॉ.	य.ू	म.	पठाण	हे	अशा	 यासगंी	अ यासकापैंकी	एक	आहेत.
यानंी	अितशय	पिर म	 घेऊन	 “फास 	मराठी	अनुबधं”	 हा	 ंथ	 िलिहला.	 तो	आज
महारा 	रा य	सािह य	आिण	सं कृती	 मंडळाला	 कािशत	कर याचे	भा य	लाभत
आहे	हा	सुयोग	होय.	या	 ंथाचे	इितहासकार,	सशंोधक,	सदंभाथ 	अ यासक	 वागत
करतील	अशी	आशा	आहे.

	 (मधु	मंगेश	क णक)

मंुबई अ य ,

िदनाकं	:	८	ऑग ट,	२००६. महारा 	रा य	सािह य	आिण	सं कृती
मंडळ

	



तावना
पािलवा 	मयातं	जातक कथा	या	नावंाचा	एक	 िस 	 ंथ	आहे.	 ातं	एकंदर

५४७	कथा	आ या	आहेत.	 यापैंक 	काहं 	कथाचंा	 समावशे	 दुस या	 िव तृत	कथातं
होत	 अस यामुळ	 बाकी	 सरासरी	 ५३४	 कथा	 िश क	 रहातात.	 सहल ीपातं,
देशातं	 आिण	 सयामातं	 जातक 	 कथा	 फारच	 लोकि य	 आहेत.	 परंतु

हदु थानातं– यां या	 ज मभमू त– याचंा	 पिरचय	 फार	 थो ानंा	 आहे.
बु समकालीन	समाज थतीवर	 िलिहतानंा	 बगंाली	आिण	 इतर	 हदी	 त ण	 पिंडत
अिलकडे	 याचंा	फार	उपयोग	क ं 	लागले	आहेत.	परंतु	 यानं 	जातक कथा	सम
वाच या	 असतील	 अस	 समजण	 चुकीच	 आहे.	 युरोिपयन	 पिंडतानंी	 िलिहले या
लेखां या	 आिण	 तयार	 केले या	 अनु मिणकां या	 भाडंवलावरच	 बहुधा	 आम या
पिंडताचंा	 यापार	चालला	आहे.

जातक कथा	 िस ीला	आण या या	काम 	 यानं 	 पिर म	 केले	 यातं	 ही.
फॉसबोल	(V.	Fausboll)	 ा	जमन	पिंडताला	अ थान	िदल	पािहजे.	जमनी	कोठ
आिण	 सहल ीप	कोठ!	पण	‘ क	दूरं	 यवसाियना ’	 ा	 यायान	या	गहृ थान	तेथून
सहली	 ताडप ी	 पु तक	 गोळा	 क न	 यां या	 आधारावर,	 दुस या	 कोणाच
साहा यनसता,ं	रोमन	अ रानं 	जातक कथा	छाप यास	१८७७	साल 	आरंभ	केला;
व	१८९६	साल 	ह	काम	सपंिवल.	पूव	तयारीसाठ 	एक	दोन	वष	लागल 	अस	गहृीत
धरल	तर	 ा	काम 	 डॉ.	फॉसबोल	 यानं 	आप या	आयु याच 	 एकवीस	 बावीस	 वष
ख चल 	अस	 हटल	पािहजे,	म यंतरी	 यानंा	पु कळ	अडचणी	आ या.	परंतु	 यानंा	न
डगमगता	ंबोिधस वासार या	अढळ	उ साहान	ह	काम	 यानं 	पार	पाडल.	आजला
ा	 यां या	जातक कथे या	सं करणाचा	 युरोिपयन	व	 एत ेशीय	 िव ानानंा	फारच

उपयोग	होत	आहे.

डॉ.	 फॉसबोल या	 सं करणा याच	 आधार	 ा	 गो ी	 िलिह या	 आहेत.	 मूळ
गो च	 यथाथ	 भाषातंर	 न	 करता	ं सार	 मा 	 आण याचा	 य नकेला	 आहे.
जातक कथतील	 मनोरंजक	 आिण	 बोध द	 कथा	 मुलामुंल या	 वाचनातं	 येऊन



ाचीन	 समाज थत च	 यानंा	 सहजासहज 	 ान	 हाव,	 आिण	 बोिधस वा या
स 	गुणां या	 अनुकरणान	 आ मो ित	 करता	ं यावी,	 या	 उ ेशान	 ह	 पु तक	 िलिहल
आह.

बोिधस व.

बोिध	 हणजे	लोकक याणा या	त वान	 ान.	 या	 ानासाठ 	जो	स व	 हणजे
ाणी	 सतत	 य न	 करतो,	 तो	 बोिधस व.	 शा यमुिन	 गौतमाला	 बु पद	 ा त
हो यापूव 	पु कळ	िठकाण 	बोिधस व	 हण यातं	आल	आहे.	हळुहळू	पूवज म िह	तो
बोिधस व	होता	अशी	क पना	अ त वातं	आली;	आिण	 या	काळ 	 चारातं	असले या
ा	कथानंा	अ हसा मक	 व प	 देऊन	 या	 या या	 पूवज म या	कथा	समज यातं

येऊं	लाग या.

दान,	शील,	 नै क य,	 ा,	 वीय,	 ािंत,	स य,	अिध ान,	मै ी	 व	उपे ा	 ा
दहा	पारिमतां या	योग	लोको ारासाठ 	बोिधस व	सतत	 य न	क न	बु 	होतो,	व
मो ाला	 जातो.	 पारिमता	 हणजे	 पारंगतता,	 बीज पान	 हे	 दहा	 गुण	 सव	 ा यातं
आहेतच.	 परंतु	 याचंा	 जे	 िवकास	 करतात,	 तेच	 बोिधस व	 होतात.	 मुलानंो,	 ा
गुणाचंा	 िवकास	क न	 ाच	ज म 	तु हाला	बोिधस व	होता	ं येण	श य	आहे;	अनेक
ा याचें	ज म	घे याची	गरज	नाह .	ते हा	ंअशा	स 	गुणाचंी	तु ही	हेळसाडं	न	किरतां
ा	पारिमता	सपंाद याचा	सतत	 य न	करा.

१	दानपारिमता

थमतः	 तु ही	 गोरगरीबानंा	 व	 आंध या	ं पागं यानंा	 पै	 पैसा	 दानधम	 करा.
दानान	 तुम या	 मनातं	 कोमल	 दया	 उ प 	 होऊन	 तुमची	 उ ित	 करील	 व	 तु हास
बोिधमाग या	 पिह या	 पायरीजवळ	आणील.	 लहानपणापासून	 दानधम चा	 अ यास
के यास	तशा	 सगंी	लोककाय ला	आपला	देह	दे यासिह	तु हास	परवा	वाटावयाची
नाह .

२	शीलपारिमता



तु ही	 दानधम	 पु कळ	 केला;	 कबहुना	 आपला	 ाणिह	 लोकक याणासाठ
दे यास	तयार	झाला;	 पण	 तुमच	शील	 िनमल	नसल,	तर	स माग त	 तुमची	उ ित
होणार	 नाह .	 ाणघातापासून	 अिल त	 राहण,	 खो ा	 माग न	 पैसा	 न	 कमावण,
म पानािदक	 यसनापासून	 दूर	 राहण	 व	 यो यकाळापयत	 चय	 आिण
गहृ था मातं	एकप नी त	पाळण	 ाला	शील	 हणतात.	 िजवावर	पाळी	आली	तरी
अशा	शीलाचा	तु ी	भगं	होऊं	देता	ंकामाचा	नये.	दानधम	करण	चागंल;	परंतु	 यायोग
तुमच	शील	मिलन	होत	असल,	तर	तो	न	केलेला	बरा.	लबाडीन	पैसा	िमळवनू	 कवा
चोरी	क न	मोठा	दानधम	कर यापे ा	ंशील	पिरशु 	 ठेवनू	 िदलेला	 पै	 पैसा	अिधक
ेय कर	आहे	अस	समजा.

३	नै क यपारिमता

तुमच	 शील	 पिरपूण	 हो यासाठ 	 तु हास	 एका ताची	 गोडी	 लागली	 पािहजे.
एका तवासातं	 बसून	 थमतः	 तुमच	 शरीर	 िकती	 अपिव 	 पदाथ न 	 भरल	आहे	 ह
पाह याचा	 तु ही	 अ यास	 केला	 पािहजे.	 खाटका या	 दुकानातं	 टागंलेले	 मासंाचे
तुकडे,	 एका	 बाजूला	 पडलेली	 आंतडी,	 मशानातं	 पडलेल 	 माणसाचं 	 हाड	 पाहून
तु ह 	 कंटाळता.ं	 पण	 हे	 सव	 पदाथ	 तुम या	 ा	 अमंगल	 शरीरातंच	 आहेत	 ाची
तु हाला	जाणीव	आहे	काय?	जर	नाह ,	तर	ती	क न	घे याचा	 तु ही	सतत	 य न
केला	पािहजे.	जेथ	जेथ	मासं,	आंतड 	आिण	हाडतु हास	पाहावयास	सापंडतील,	तेथ
तेथ	त 	नीट	रीतीन	पाहून	हेच	पदाथ	आप या	देहातं	आहेत	 ाच	 यान	केल	पािहजे;
हे	आंतील	पदाथ	तुम या	डो यासमोर	उभे	रािहले	पािहजेत.

ा	 यानान	शरीराचा	वीट	येण	सभंवनीय	आहे.	परंतु	 बु ािदक	थोर	 पु षानं
अशा	देहाचा	िकती	चागंला	उपयोग	केला	 ाच	 चतन	केल	असता	ंतो	न 	होईल	व
स काय त	तुमच	पाऊल	पुढ	पडेल.	 ासाठ िह	तु हाला	एका त	पािहजे.	एका ताची
गोडी	धरण	व	 यातं	पूण व	सपंादण	यालाच	नै क यपारिमता	 हणतात.

४	 ापारिमता

एका तवासा या	 योग	 तु ी	 ान	 िमळिव यास	 समथ	 झाल	 पािहजे.



लोकोपयोगी	 ान	िमळवनू	त	पूण वाला	नेण	यालाच	 ापारिमता	 हणतात.	तुम या
वाचनातं	येणा या	पु तकातं	आिण	तुम या	रोज या	 यवसायातं	पु कळ	 ान	भरलेल
आहे.	पण	त	कस	 हण	कराव	ह	जर	तु हास	माहीत	नसल	तर	 यापासून	फायदा	न
होता	ं नुकसान	होणार,	व	त	 तुम या	घाताला	कारण	होणार.	 पै	 पैशा या	लोभान	 जे
ान	सपंादन	करतात,	ते	एक	तर	आज म	कारकुनी	 कवा	असाच	काहं 	पोटाचा	धंदा
क न	 असतुं पण	 काळ	 कंठीत	 असतात;	 अथवा	 लबाडीन	 आिण	 चोरीन	 पैसा
कमाव यास	 िशकून	आपला	 सव व 	 घात	 क न	 घेतात.	 अशा	 लोकां या	 ानाला
ा	 हणत	 नाह त,	 ा	 हणजे	 लोकक याणाची	 ती 	 अपे ा	 ध न	 िमळिवलेल

साि वक	 ान.	आिण	त	िमळिव यास	तु हाला	लहानपणापासूनच	िशकल	पािहजे.

५	वीयपारिमता

वीय	 हणजे	स कम	कर याचा	उ साह.	 यातं	पारंगत	होण	याला	वीयपारिमता
हणतात.	 तु ही	 जर	आळशी	 झाला,ं	 तर	 बोिधस व	 हो याच	 राहंू	 ा,	 पण	 नुसता
पोटापा याचा	 धंदािह	क ं 	 शकणार	 नाह .	आळशाला	 ा	कशी	 िमळणार?	आिण
याच	 शील	 तरी	 कस	 शु 	 राहील?	 िनजेची	 आिण	 ग पागो ची	 आवड,	 व
आ मिव ासाचा	अभाव,	 या	 दोन	 गो ीमुळ	आळस	उ प 	 होतो.	 पण	ल यातं	 ठेवा
क ,	 हा	 िनजेचा	समय	नाह .	 त णपण	जर	 तु ह 	 िनजत	घालिवल,	 तर	 पुढ	 मोठा
प ा ाप	कर याची	तुम यावर	पाळी	येईल.	ग पागो ी	आिण	नाटक	तमाश	ेतु ाला
आवडतात;	परंतु	 याचंा	पिरणाम	काय	 ाचा	 तु ही	 िवचार	 केला	नाह .	 ा	 िणक
सुखा या	 नाद 	 लागनू	 तु ही	 मो ा	 सुखाला	 आंचवत	 आहा;ं	 िव ा यासातं	 तुमच
पाऊल	माग	पडत	आहे;	व	सवथवै	लोकक याणा या	काम 	 तु ी	 िन पयोगी	बनत
चालला	आहा.ं

आता	ं तु ी	 णाल	 क ,	 “आम या	 सार या	 सामा य	 माणसा या	 हातून
लोकक याण	 त	 काय	 होणार?	 ते हा	ं िनजत,	 ग पागो त	 कवानाटकतमाशातं
िमळणार	 अ प व प	 सुख	 का	ं सोडा?”	 अशा	 रीतीन	 वतःचा	 ितर कार	 करण
के हािंह	यो य	होणार	नाह .	 ाचीन	बोिधस विह	तुम या	आम या	पे ािंह	दुबल	 ाणी
होते.	 परंतु	 केवळ	 आप या	 सदु ोगान	 यानं 	 बोिध	 िमळिवली.	 तु ी	 तर



सव वयवसपं 	 आहा,ं	 आिण	 आपल	 िहतािहत	 जाण याच	 शहाणपण	 तुम या	 अंग
आहे.	मग	अस या	हल यासल या	 यालीखुशाल त	वळे	न	दवडता	ंआ मो तीचा
उ साह	वाढिवण	तु हास	श य	नाह 	काय?

६	 ा तपारिमता

उ साहाबरोबरच	 मेचा	अ यास	केला	नाह 	तर	 याच	 विरत	 ोधातं	पिरवतन
होईल,	 व	 यायोग	 तु हास	 अ यंत	 दुःख	 भोगाव	 लागेल.	 िक येकानंा	 ोध	 आिण
उ साह	एकच	आहेत	अस	वाटत.	परंतु	तो	 याचंा	 म	आहे.	शरूाला	कध 	 ोध	येत
नसतो,	 या या	 आंगचा	 उ साह	 ोधाला	 ते हाचं	 दाबनू	 टाकतो.	जो	 ोधाला	 वश
होतो,	 याला	 शरू	 हणता	ं यावयाच	 नाह ;	 कारण	 शरू	 अशा	 दु 	 मनोिवकारा या
वाधीन	कसा	होईल?	 हणून	खर	शौय	सपंाद यासाठ 	तु ही	 ा तीचा	अ यास	केला
पािहजे.	 जर	 कोणी	 मूखपणान	 आपला	 अपराध	 केला	 तर	 या यावर	 रागव यान
यािहपे ा	ंअिधक	 मूखपणा	आपण	 केला	अस	होईल.	 हणून	अशा	 सगं 	शा तपण
या	 माणसाचा	 दोष	आपण	 दाखवनू	 ावा;	 पण	 यावर	 कध िह	 रागावू	ं नये,	 कवा
याचा	 ेष	क ं 	नये.	राग	आपोआप	येत	असतो;	पण	 मा	 य नान	सपंादावी	लागते.
ितचा	तु ही	लहानपणापासून	अ यास	केला	नाह 	तर	पुढ	तु हास	स काय त	यश	येण
फार	कठीण	होईल.	 हणून	 मा	कर याची	सिंध	तु ही	फुकट	दवडता	ंकामा	नये.

७	स यपारिमता

ातंीला	स याची	जोड	 िदली	नाह 	तर	 ितचा	 िवपय स	हाजंी	हाजं त	होईल.
मालकापुढ	शपूट	हालवणा या	 कु यातं	 केवढी	 मा	 िदसते	बर!	परंतु	ती	खरी	 मा
न हे.	 ितला	लागंनूचालन	 कवा	हाजंी	 हाजंी	 हणतात.	 ते हा	ं मेचा	असा	 िवपय स
होऊं	 न	 दे यासाठ 	 तु ह 	 स यपारिमतेचा	 सतत	अ यास	 केला	 पािहजे;	 वाटेल	 तो
सगं	येवो	स पाला	सोडून	ितळमा िह	इकडेितकडे	जाणार	नाह ,	असा	िन य	केला
पािहजे.	माणसान	एक	स य	सोडल	तर	इतर	शील	साभंाळ यास	तो	कध िह	समथ
हावयाचा	नाह ;	एका तवासातं	 यास	सुख	 हावयाच	नाह ;	 याचा	उ साह	लोकानंा
ठकिव याकामी	खच	 होणार,	 व	 या या	 ा तीचा	 हाजंी	 हाजंी	कर यातं	 दु पयोग



होणार	 ते हा	ंउ त	दशसे	जा यास	स याची	 िकती	आव यकता	आहे	ह	पहा,	आिण
स यान	वाग यास	िवस ं 	नका.

८	अिध ानपारिमता

अिध ान	 हणजे	 ढिन य,	 आिण	 यातं	 पारंगतता	 सपंादण	 याला
अिध ानपारिमता	 हणतात.	आपण	अमुक	वळे 	अमुक	काम	कर याचा	िन य	करत ,
आिण	आळसामुळ	 कवा	ग पागो या	आवडीमुळ	तो	मोडत .	आपला	बेत	वळेोवळेी
मोड याची	 सवय	 अंगवळणी	 पडली	 हणजे	 मनु य	 पूणपण	 अ यव थत	 होतो,	 व
या या	 हातून	 कोणतिह	 काम	 पार	 पाडण	 मु कील	 होत.	 असा	 मनु य	 आ मो ित
क न	जगाच	क याण	कस	साधंू	शकेल?	 हणून	लहान	सहान	काय तिह	तुमचे	बेत
तंतोतंत	 पाळ याचा	 तु ही	 अ यास	 केला	 पािहजे.	 िवचारपूवक	 अमुक	 एक	 कत य
ठर यानंतर	 यातं	िकतीिह	िव न	आल 	तरी	त	पार	पाड याच	साम य	तु ही	सपंािदल
पािहजे,	आिण	लहानसहान	काय त	 िन यान	वाग यान	त	 तु हास	सहज	सपंादतां
ये याजोग	आहे.

९	मै ीपारिमता

एखा ा	माणसावर,	जातीवर	 कवा	 देशावर	 ेम	करण	 ाला	मै ी	न	 हणतां
नेह	 हणतात.	 अशा	 नेहान	 वैर	 उ वत.	 या यावर	 तु ही	 नेह	 करता	ं या
माणसासाठी,	जातीसाठ 	 कवा	देशासाठ 	वाटेल	त	कुकृ य	कर यास	तयार	होता,ं	व
यायोग	तुमची	अवनित	होते.	 वदेश ेमान	दुस या	देशाला	पादाकातं	कर याची	हावं
ध न	 युरोपखंडातंील	 देशानंी	 आपली	 कशी	 दुदशा	 क न	 घेतली	 आहे,	 ह	 तु ही
पाहतच	आहा.ं	 जाती या	 नेहान	 हदु थानातंील	 विर 	 जातीन 	 अं यजानंा	 खाल
दाबनू	 सव	 देशाला	 कस	 पराधीन	 क न	 ठेवल	 याच	 उदाहरण	 तुम या
डो यापुढआहेच.	 य तगत	 नेहान	 िकती	 खून	 आिण	 मारामा या	 झा या	 ह
इितहासातं	 तु ही	 वाचलच	 असेल.	 ते हा	ं ेमाचा	 असा	 िवपय स	 होऊं	 न	 देता	ं त
सावि क	होईल	यासाठ 	तु ही	खबरदारी	घेतली	पािहजे.	भेदभाव	न	ठेवता	ंसव वर
सारख	 ेम	करण	 ालाच	मै ी	 हणतात.



आमचे	 हातपाय	 इ यािदक	 अवयव	 िभ 	 आहेत,	 तरी	 याचंी	 सुखदुःख	 एक
आहेत.	 या माणच	जाितपर व	आिण	देशपर व	मनु यजाित	िभ 	असली,	तरी	ितच
सुखदुःख	एक	आहेत.	ते हा	ंदुस या	जातीला	 कवा	देशाला	खाल 	पाडून	आपण	वर
ये याची	 जे	 इ छा	 धरतात,	 ते	 आपल	आिण	 पर याच	 दुःख	 सारखच	 वाढिवतात.
यां या	अ ानामुळ	आिण	दुरिभमानामुळ	जगा या	दुःखातं	पु कळ	भर	पडते.

मै ीला	आरंभ	आप या	आ तइ ापंासून	होतो.	परंतु	 ितची	गित	 कंुिठत	करण
मोठ	पातक	होय.	सतत	अ यासान	सग या	जगावर	पूण	मै ी	कर याची	सवंय	लावनू
घेतली	पािहजे.	पशुप यािंदक	 ाणीिह	माझेसखे	आहेत,	ते	मा यावर	 ेम	करतात,	व
मी	 यां यावर	करत ,	अशी	भावना	केली	पािहजे.	 िदवसातूंन	काहं 	काळ	एका तातं
बसून	डोळे	िमटून	तु ही	अशी	क पना	करा	क ,	 हदु,	शीख,	मुसलमान,	काळा,	गोरा
हे	 सव	 माझे	 सखे	 आहेत,	 हे	 सव	 माझे	 बाधंव	 आहेत;	 याचंी	 सुखदुःख	 त 	 माझ
सुखदुःख	आहेत;	 या	सव च	क याण	होवो!	 यानंतर	सव	जातीचे	 पशुप ी	आपले
िम 	आहेत	अशी	क पना	करा.	वाघ	तुम या	माडंीवर	 िनजला	आहे	अस	समजा,	व
सहाला	तु ही	कुरवाळता	ंअशी	क पना	करा.	 याच माण	सप सार या	 ा यावंरिह
तु ही	 ेम	करता	ंव	तुम यावर	ते	 ेम	करतात	असा	िवचार	करा.	याचा	पिरणाम	असा
होईल	क ,	तु ही	िनभय	 हाल,	व	तु हास	दु 	 व न	पडणार	नाह त.

१०	उपे ापारिमता

आळशाला	 िकती	 बोला,	 याची	 याला	 परवा	 नसते.	 कोणा या	 घराला	आग
लागली	 कवा	कोणाच	िकतीिह	नुकसान	झाल,	तरी	 याची	तो	परवा	बाळगीत	नाह .
अशा	 वभावाला	उपे ा	 हणत	नाह त;	िनल ता	 हणतात.	आपण	दुस याच	क याण
कर याचा	 य न	केला,	आिण	 याकाम 	 यान	आप या	मूखपणास	िवरोध	केला,	तर
याची	आपणास	उपे ा	 केली	पािहजे.	आज	नाह 	उ ा	ंया	माणसाला	 वतःच	 िहत
कशातं	आहे	ह	समजेल,	अशा	िवचारान	तु ही	 या या	 िवरोधाची	परवा	करता	ंकामा
नये.	 दा बाजाला	 दा च	 यसन	 सोड यास	 तु ही	 उपदेश	 क ं 	 लागला,ं	 तर	 तो
खा ीन	 तुमचा	शत	होईल.	परंतु	अशा	 सगं 	 तु ही	 याची	उपे ा	 केली	पािहजे,	व
सौज यान	 तुमचा	 य न	 तसाच	 पुढ	 चालू	 ठेवला	 पािहजे.	 मै ीन	आिण	 उ साहान



लोकक याणा या	 उ ोगाला	 तु ही	 लागला,ं	 हणजे	 तुम यावर	 असे	 अनेक	 सगं
येतील	क ,	 या	 सगं 	उपे ापारिमतेचा	 तु हाला	फार	फार	उपयोग	होईंल,	आिण
हणूनच	लहानपणापासून	ती	सपंाद याचा	 य न	तु ही	केला	पािहजे.

मुलानं ,	 ा	 पु तकातं	 सं ह	 केले या	 कथां या	 वाचनान	 वरील	 दहा
पारिमताचंा	अ यास	कर याची	 तु हास	गोडी	लागली,	तर	मा या	 य नाच	साथक
झाल	अस	मी	समजेन.

* * * *

आजला	पाचंसहा	वष	 ा	कथा	एका	गहृ थापाश 	तशाच	पडून	रिह या	हो या.
यां या	 िस ीच	सव	 ेय	 ीमुिन	िजनिवजयजी	यासं	आहे;	आिण	यासाठ 	 याचंा	मी
फार	आभारी	आहे.	 या	 भागाच 	 पफ	 पाह यातं	 रा.	 रंगनाथ	द ा य	 वाडेकर	यानं
फार	मेहनत	घेतली;	याब ल	 याचंािह	मी	फार	आभारी	आहे.	छाप याच	काम	 वरेन
कर यातं	आ यामुळ,	 व	 येथून	 पफ	 वतः	 पाहण	श य	 न	झा यामुळ	 या	 पु तकातं
काहं 	चुका	राहून	गे या.	 याबं ल	वाचक	 मा	करतील	अशी	आशा	बाळगत .

गुजरात	पुरात व	मंिदर.

} धम नंद	कोसबंी
अमदाबाद

सवं सर	 ितपदा

ता.	५	एि ल	१९२४.
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जातककथासं ह
(भाग	१,	२,	३)



जातककथासं ह
१.	हातच	सोडून	पळ या या	पाठीमाग	लाग	ूनये.	(१)
([हीच	कथा	थो ा	 िभ 	 कारान	दीघिनकायातंील	पायािससु ातं	सापंडते.]	अप णक	जातक

नं.	१)

ाचीन	काळ 	 वाराणसीनगरातं	 द 	[दि ण	 हैदराबाद या	 राजघरा यातंील	 पु षानंा
िनजाम	 हण याची	विहवाट	आहे,	 या माण	 ाचीन	काळ 	वाराणसी या	बहुतेक	राजानंा	 द 	 हणत	असत
अस	टीकाकाराचं	 हणण	आहे.]	नावंाचा	राजा	रा य	करीत	होता.	 या	वळे 	आमचा	बोिधस व
एका	 मो ा	 सावकारा या	 कुळातं	 ज माला	 येऊन	 वयातं	आ यावर	 पाचंश	 गा ा
बरोबर	घेऊन	परदेशी	 यापाराला	जात	असे.	तो	कध 	पूविदशलेा	जाई,	आिण	कध
कध 	पि मिदशलेा	जाई.

एका	 वष 	 पावसाळा	 सपं यावर	आम या	 बोिधस वान	 परदेश 	जा याची	 सव
िस ता	 केली.	 याच	वळे 	 दुसरा	एक	 यापारी	आप या	पाचंश	गा ा	 घेऊन	 याच
र यान	जा यास	तयार	झाला	होता.	 याला	बोिधस व	 हणाला,	“िम ा,	आ ही	दोघे
जर	 एकदम	 एकाच	 माग न	 गेल ,	 तर	 आम या	 बलैानंा	 वैरण	 िमळ यास	 अडचण
पडेल.	आम या	 माणसानंािह	 शाकभाजी	 बरोबर	 िमळणार	 नाह 	 ते हा	ंआम यापैक
एकान	पुढ	जाव,	व	दुस यान	आठ	पधंरा	िदवसानं 	मागाहून	जाव	ह	बर.”

तो	दुसरा	 यापारी	 हणाला,	“िम ा,	अस	जर	आहे,	तर	मीच	पुढ	जात .	का	ंक
माझी	सव	िस ता	झाली	आहे.	आता	ंयेथ	वाट	पहात	बसण	मला	यो य	वाटत	नाह .”

बोिधस वाला	ही	गो 	पसतं	पडली.	 या	 यापा यान	 पुढ	जाव	व	बोिधस वान
पधंरा	 िदवसानं 	 या या	मागाहून	जाव	असा	 बेत	ठरला.	 ते हा	ंतो	 यापारी	आप या
नोकरासं	 हणाला,	“गडे	हो,	आज या	आज	आ ह 	 वासाला	िनघंू.	पुढ	जा यामुळ
आ हाला	पु कळ	फायदा	होणार	आहे.	आम या	बलैानंा	चारापाणी	यथे छ	िमळेल,	व



आम या	मालाला	दामदु पट	 कमत	येईल.”

पण	बोिधस वा या	अनुयायानंा	हा	बेत	आवडला	नाह .	ते	आप या	मालकाला
हणाले,	 “तु ही	 ह	 भलतच	काय	 केल!	आमची	सव	 तयारी	आगाऊ	झाली	असतां
तु ही	 या	 गहृ थाला	 पुढ	जा यास	 अनुमित	 िदली	 ह	काय?	आ ह 	जर	 याला	 न
कळिवता	ं मुक ान	 पुढ	 गेल 	 असत 	 तर	 आम या	 मालाचा	 चागंला	 खप	 होऊन
आप या	पदरातं	पु कळ	नफा	पडला	असता.”

बोिधस व	 हणाला,	 “तु ही	 हणता	ं अशी	 गो 	 घडून	आली	 नसती.	 मी	 जर
याला	 न	 कळत	 पुढ	 जा यासिनघाल 	 असत ,	 तर	 याला	 माझा	 फार	 राग	आला
असता,	व	 यामुळ	आ हा	ंदोघामं य	भयंकर	 पध 	जंुपली	असती.	आता	ंपुढ	जा यातं
िवशषे	फायदा	आहे,	असे	तु हासं	वाटत;	परंतु	हदेखील	ठीक	नाह .	पावसा यामुळ
नादु त	झालेले	 र ते	 पुढ	जातानंा	कराव	ेलागतील;	 नदीपार	जा यासाठ 	उतार
शोधून	काढावा	लागेल;	व	जंगलातं	झरे	 कवा	िविहरी	बुजून	गे या	असतील	 या	साफ
करा या	 लागतील.	 जर	 या या	 मालाला	 चागंली	 कमत	 आली	 तर	 एकदा	ं भाव
ठर यामुळ	आ हालाही	 याच	 कमतीन	आमचा	माल	िवकता	ंयेईल.	एकंदरीत	तो	पुढ
गेला	असता	ंआ हाला	कोण यािह	त हेन	नुकसान	नाह .”

या	 वळे 	 जंबु ीपाम य	 पाचं	 काराच 	अर य	असत.	 या	अर यातं	 चोराचंी
व ती	 असे	 याला	 चोरकातंार	 अस	 हणत;	 जेथ	 ह 	 पशूचंी	 व ती	 असे	 याला
यालकातंार	 हणत	असत;	 या	िठकाण 	िप यालादेखील	पाणी	िमळत	नसे,	 याला
िन दककातंार	 हणत	 असत;	 य रा सािदकाचंी	 जेथ	 पीडा	 असे,	 याला
अमनु यकातंार	अस	 हणत;	आिण	 या	िठकाण 	अ साम ी	िमळ याची	मारामार	पडे
याला	अ पभ यकातंार	असे	 हणत.

बोिधस वा या	माग त	ज	मोठ	जंगल	होत,	तेथ	पा याचा	दु काळ	अस यामुळ
आिण	य ाचंी	 व ती	अस यामुळ	 याला	 िन दककातंार	आिण	अमनु यकातंार	अस
हणत.	 बोिधस वा या	 साथीदारान	आप या	लोकासंह	 ा	 जंगलाजवळ	आ यावर
पा याच 	मोठमोठाल 	मडक 	भ न	गा ावर	चढिवल ,	आिण	तो	 जंगलातूंन	पार



जाऊं	लागला.	वारा	 पुढ या	बाजूचा	अस यामुळ	आपणाला	 धुळीची	बाधा	होऊं	नये
या	हेतून	 या	 यापा यान	आपली	गाडी	सव पुढ	चालिवली	होती.	एक	दोन	िदवसां या
र यावर	 गे यानंतर	 उलट	 िदशने	 एक	 यापारी	 सफेत	 बलैा या	 गाड त	 बसून
आप या	नोकरासंह	 येत	असलेला	 या या	 पाह यातं	आला.	 या	 यापा यान	आिण
या या	 नोकरानंी	 नान	 क न	 ग यातं	 कमलां या	 माळा	 घात या	 हो या.	 याला
पाहून	वाराणसीहून	िनघाले या	 यापारान	आप या	गा ा	उ या	करिव या	व	आपण
खाल 	उत न	 याजजवळ	गेला.	 ितपथान	येणा या	 या	गहृ थानिह	आपली	गाडी
उभी	केली	व	तो	खाल 	उत न	वाराणसी या	साथवाहाला	 हणाला,	“आपण	कोठून
आलातं	व	कोणीकडे	चाललातं?”

साथवाह	 हणाला,	 “मी	 वाराणसीहून	 िनघून	 ा	 जंगला या	 पलीकडील
देशातं	 यापारासाठ 	जात	आहे.”

गहृ थ	 हणाला,	 “ठीक	 आहे;	 पण	 आप या	 ा	 मागनू	 येणा या	 गा ावंर
मोठमोठाल 	मडक 	िदसताहेत	त 	कोण या	पदाथ न	भरल 	आहेत?”

साथवाह	 हणाला,	 “ह	 जंगल	 िन दककातंार	आहे	 अस	आम या	 ऐक यातं
आ यामुळ	आ ह 	ह 	मडक 	पा यान	भ न	बरोबर	घेतल 	आहेत.”

तो	 गहृ थ	 मो ान	 हंसून	 हणाला,	 “वः!	 ह	 काहं 	 तरी	 भलतच	 तुम या
ऐक यातं	आल.	पलीकडे	ती	िहरवी	गार	झाडी	िदसते	की	नाह ,	तेथ	तुडंुब	भरलेला
एक	 मोठा	 तलाव	 आहे.	 या	 भागातं	 बारमाही	 पाऊस	 पडत	 अस यामुळ	 पा याची
टंचाई	अशी	कध च	पडत	नाह .	नुकताच	तेथ	पाऊस	पड यामुळ	आम या	गा ाचं
चाक	 िचखलान	 भ न	 गेल 	आहेत	 त 	 पहा.	आमचे	 बलै	 िभजून	 गेले	आहेत	आिण
पावसा या	 झडीन	 िभजलेल 	आमच 	 व 	 अ ािप	 वाळून	 गेल 	 नाह त.	आपण	 ह
पा याच 	 भाडंीगा ावर	 लादून	 बलैानंा	 िवनाकारण	 ास	 देत	 आहा!ं	 बर,	 आतां
उशीर	झाला.	सहजासहज 	गाठं	पड यामुळ	आपला	पिरचय	घडला.	पुढ	कध 	गाठं
पडली	तर	ओळखदेख	असू	ं ा	 हणजे	झाल.”

साथवाह	 हणाला,	ह	काय	िवचारता.ं	आपण	 ा	बाजून	आलातं	 हणून	आमचा



फार	फायदा	झाला.	दंतकथावंर	िव ास	ठेवनू	आ ही	आम या	गा ावंर	ह	पा याच
ओझ	लादून	 नेत	 होत .	 पण	आता	ं याची	 ज र	 रािहली	 नाह .	 नम कार,	 अशीच
मेहेरबानी	राहंू	 ा.”

तो	गहृ थ	आप या	नोकरासंह	तेथून	िनघून	गे यावर	साथवाहान	मड यातंील
पाणी	 फकून	 दे यास	 लािवल,	 व	 त 	 मडक 	 तेथच	 टाकिवल .	आता	ं बलैाचं	ओझ
हलक	झा यामुळ	 गा ा	 वरेन	चाल या	 हो या.	 परंतु	 सारा	 िदवस	माग	आ मण
के यावरदेखील	 पा याचा	 प ा	 लागेना!	 ते हा	ं य ानं 	 आपणाला	 आिण	 आप या
लोकानंा	 फसिव यासाठ 	 अशी	 यु ती	 लढिवली	 असली	 पािहजे,	 ही	 गो 	 या
साथवाहा या	ल यातं	आली.	पण	“चौरे	[चोर	पळून	गे यावर	सावध	सावध	 हणून	ओरड यातं	काय
फायदा!	 कवा	 िदवा	 िवझ यावर	 तेल	 घालून	 काय	 उपयोग!!]	 गते	 वा	 िकमु	सावधानं	 िनव णदीपे
िकमु	तैलदान ”	 ा	 हणी माण	सं ह 	असलेल	पाणी	कध च	जिमन त	मु न	गेल
होत!

या	 साथवाहा या	 तां ातंील	 सव	 लोक	 हताश	 होऊन	 गेले,	 आिण	 बलैानंा
मोकळे	 सोडून	 गा ा	 वतुळाकार	 रचून	 आपाप या	 गाडीखाल 	 शोकम न	 होऊन
बसले.	ते हा	ं यां या	अंग 	 ाण	रािहल	नाह 	अशी	 या	धूत	य ाची	प ी	खा ी	झाली,
ते हा	ं या	 तां ावर	 तो	 तुटून	 पडला;	 व	आप या	अनुयायानंा	 हणाला,	 “गडे	 हो,
माझी	यु त	िस ीला	जाणार	नाह 	अस	तु हाला	वाटल	होत	परंतु	तो	साथवाह	हातच
सोडून	पळ या या	 पाठ 	लागणारा	अस यामुळ	माझा	 पाय	 यावर	 िबनचूक	पडला.
आज	तु ही	यथे छ	भोजन	करा.	अशी	पवणी	पु हा	ंयेईल	क 	नाह 	याची	मला	शकंाच
आहे.”

गा ातंील	 सामानसुमान	 आिण	 गा ा	 तेथच	 टाकून	 देऊन	 य ानंी	 सव
बलैानंा	 आिण	 माणसानंा	 खाऊन	 टािकल,	 आिण	 मो ा	 हष न	 नाचत	 उडत	 ते
आप या	िनवास थानाला	गेले.

या	 मूख	 साथवाहाला	 वाराणसीहून	 िनघून	 पधंरवडा	 झा यावर	 आमचा
बोिधस व	आप या	नोकरासंह	वाराणसीहून	िनघून	अनु म	 वास	करीत	करीत	 या



जंगलाजवळ	 आला.	 तेथ	 आप या	 सग या	 लोकानंा	 एक 	 जमवनू	 तो	 हणाला,
“गडे	हो	ह	 िन दककातंार	असून	अमनु यकातंारिह	आहे.	 ते हा	ं तेथ	आ ही	मो ा
सावधपणान	वागल	पािहजे.	जर	वाटत	तु हाला	कोणी	भलतच	फळ,	मूळ,	दाखवील
तर	त	तु ह 	खाता	ंकामा	नये;	अपिरिचत	शाकभाजीचा	तु ही	आप या	अ ात	उपयोग
किरता	ंकामा	नये;	 कवा	अ य	कोणतीिह	िवशषे	गो 	घडून	आली,	तर	ती	ताबडतोब
मला	सािंगत यावाचूंन	राहता	ंकामा	नये.”

बोिधस वा या	 हण या माण	 वाग याच	 या	 सव न 	 कबलू	 केल.	 बोिधस व
अ यंत	 यवहारिनपुण	 अस यामुळ	 आप या	 िहतािहताच	 ान	 याला	 िवशषे	 आहे,
अस	जाणून	 यानं 	आपला	भिरभार	 यावर	स पिवला.

या	 मूख	 साथवाहाला	 आिण	 या या	 अनुयायानंा	 दुबळ	 क न	 मा न
खा यापासून	य ानंा	 मनु यमासंाची	 िवशषे	 गोडी	लागली	 होती.	 पूव माण	 यानं
आपल	 व प	 पालटून	 ते	 बोिधस वा या	 लोकापुंढ	 आले;	 आिण	 जवळ	 पा याचा
तलाव	आहे	इ यािद	वतमान	 यानंी	सािंगतल.	बोिधस व	सव या	माग या	गाडीवर
बसून	चालला	होता.	पुढ	चाललेले	 याचे	नोकर	धावंतधावंत	येऊन	 याला	 हणाले,
“धनीसाहेब,	आताचं	हा	एक	 यापारी	 दुस या	बाजून	आप या	नोकरचाकरासंह	 येत
आहे.	 या	सव	लोकां या	ग यातं	कमलां या	माळा	आहेत.	आिण	 यां या	गा ाचं
चाक	 िचखलान	 भरलेल 	 आहेत.	 ते	 सागंतात	 क ,	 पलीकडे	 ज	 िहरवगार	 अर य
िदसत	तेथ	एक	तलाव	आहे	व	 या	भागातं	बारमाही	पाऊस	पडत	असतो,	ते हा	ंआ ह
ह 	पा याच 	भाडं 	वाहून	ने यापे ा	ंयेथच	टाकून	िद यास	आम या	बलैाचं	ओझ	कमी
होईल,	व	 या	तलावाजवळ	आ ह 	लवकरच	पोहचू.ं”

बोिधस व	 हणाला,	“गडे	हो,	तु ही	मा या	हुकुमाबाहेर	चालंू	नका.	पा याचा
थब	देखील	फुकट	खच	होऊं	देऊं	नका.	आता	ंजवळ	पाऊस	पडत	आहे	अस	तु ही
हणता;ं	 पण	 पावसाची	 हवा	 एका या	 तरीअंगाला	 लागली	 आहे	 काय?	 कवा
आकाशाम य	एक	तरी	ढग	िदसत	आहे	काय?”

ते	 हणाले,	 “आ हाला	ढग	 िदसत	नाह ;	 िवजेचा	कडकडाट	ऐकंू	 येत	नाह ;



कवा	आ हाला	थडं	हवािह	लागत	नाह .	परंतु	 या	अथ 	तो	स य	गहृ थ	आिण	 याचे
इतके	नोकरचाकर	मोठा	तलाव	अस याच	सागंत	आहेत,	एवढच	न हे,	तर	 यापैंकी
पु कळां या	ग यातं	कमलां या	माळा	आहेत,	 या	अथ 	 यां यावर	िव ास	ठेव यास
हरकत	नाह .”

बोिधस व	 हणाला,	 “पण	 िव ास	 ठेव याची	 एवढी	घाई	का	ंकरा?	आणखी
एका	योजना या	अंतरावर	तलाव	आहे	अस	जर	तो	गहृ थ	सागंत	आहे,	तर	आपण
तेथ	जाऊन	ह	पाणी	फकून	देऊं,	व	पुढ	ज र	वाट यास	 या	तलावाच	पाणी	भां ातं
भ न	घेऊं.	आजचा	िदवस	बलैानंा	थोडा	 ास	पडला	तरी	हरकत	नाह .”

बोिधस वा या	 हुकुमा माण	 या या	लोकानं 	 पाणी	 बाहेर	टािकल	नाह .	 या
स यपु षवषेधारी	य ान	 पु कळ	आ ह	 केला;	 परंतु	 या	लोकाचंी	 बोिधस वावरील
ा	ढळली	नाह .	 तेथून	 दुस या	 मु ामावर	 गे यावर	सामानान	लादले या	पाचंश

गा ा	आिण	इत ततः	 पडले या	 बलैाचें	 व	माणसाचें	अ थपजंर	 यानंा	आढळले.
ते हा	ं बोिधस व	 हणाला,	 “गडे	 हो,	 पहा!	 हा	 आमचा	 मूख	 साथवाह	 आप या
लोकासंह	नाश	पावला!	आप या	जवळील	पाणी	नवीन	पाणी	सापंड यावाचूंन	यान
जर	फेकून	िदल	नसत	तर	हा	आप या	लोकासंह	य ां या	भ य थान 	पडला	नसता.
हातच	सोडून	पळ या या	पाठ 	लागणा याचंी	ही	अशीच	गत	होत	असते!”

या	 गा ावंरील	 बहुमोल	 सामानसुमान	 आप या	 गा ावंर	 घालून	 आिण
आप या	 गा ावंरील	 अ पमोल	 व तु	 तेथच	 टाकून	 देऊन	 बोिधस व	 आप या
लोकासंह	सुख पपण	 या	कातंारा या	पार	गेला,	व	तेथ	मोठा	फायदा	िमळवनू	पुनः
सुरि तपण	वाराणसीला	आला.

[मूळ	पाली	गाथा	अशी	आहे–

अप णकं	ठानमेके	दुितयं	आहु	ति का	।

एतद ञाय	मेधावी	तं	ग हे	यदप णकं	॥]



य 	आय	वदती	 थान	दुज	तािककास	आवडत	॥

जाणोिन	त व	सू 	सोडंु	नये	कुशलकम	ज	घडत	॥१॥
——✵✵✵——

	



२.	 य नाच	फळ	(२)
(व णुपथ	जातक	नं.	२)

आमचा	 बोिधस व	 काशीरा ाम य	 साथवाह	 कुळातं	 ज माला	 येऊन	 वयातं
आ यावर	आप या	िप याचा	धंदा	करीत	असे.	एकदा	ंतो	 यापारासाठ 	म मंडळातूंन
जात	 असता	ं वाटत	 एका	 साठ	 योजन	 लाबंी या	 वाळू या	 मदैानाजवळ	आला.	 ा
मदैानातंील	 वाळू	 इतकी	 सू म	 होती	 क 	 ती	 मुठ त	 देखील	 रहात	 नसे.	 सकाळ
पिह या	 हरानंतर	 ा	मदैानातूंन	 वास	कर याची	सोय	न हती.	सूयिकरणानं 	वाळू
सतं त	 होऊन	 जात	 अस यामुळ	 ित याव न	 माणसाला	 अगर	 जनावराला	 चालत
जाण	श यच	न हत.

बोिधस वान	 ा	मदैानाजवळ	आ यावर	एक	वाटा ा	घेतला.	हा	एक	वाळूचा
मोठा	समु च	अस यामुळ	वाटा ावाचून	त न	जाता	ंआला	नसता.	 तो	 वाटा ा
पुढ या	गाड त	एका	चौरंगावर	बसून	आकाशातंील	ता यां या	अनुरोधान	 या	लोकानंा
र ता	 दाखवीत	 असे.	 सव	 रा 	 वास	 क न	 सूय दयाचे	 वळे 	 सव	 गा ा	 एका
िठकाण 	वतुळाकार	ठेवीत	असत,	व	 यावर	ता पुरता	मंडप	क न	 या	खाल 	सगळ
माणस	आिण	जनावरे	सारा	िदवस	िव ािंत	घेत	असत.

या माण	 आमचा	 बोिधस व	 व	 याबरोबर	 असलेले	 लोक	 या
वालुकाकातंारातूंन	 जात	 असता	ं दुस या	 ट काला	 आले.	 आता	ं जवळच गावं	 एका
मु ामा या	प यावर	रािहल 	होत .	 ते हा	ंतो	वाटा ा	 हणाला,	“आ ह 	वाळू या
मदैानातूंन	 गावंा या	 नजीक	 येऊन	 पोह चल .	आज	 रा 	 ा	 मु ामाहून	 िनघाल
हणजे	उ ा	ंसकाळ 	आ ह 	एका	सपं 	गावंाला	जाऊन	पोहचू.ं	आता	ं पाणी	आिण
लाकंड	बरोबर	घे याच	काहं 	कारण	रािहल	नाही.”

या	 वाटा ा या	 सागं या माण	 बोिधस वा या	 लोकानं 	 सपण	आिण	 पाणी
तेथच	टाकून	देऊन	ते	पुढ या	 वासाला	िनघाले.



एक	दोन	आठवडे	 वाटा ाला	 रा 	 मुळ च	झ प	न	 िमळा यामुळ	तो	अगद
थकून	 गेला	 होता.	 म यरा या	 सुमारास	 बस या	 िठकाण च	 याला	 नीज	आली,
आिण	 याची	गाडी	भल याच	माग न	वळली	ह	 याला	समजल	देखील	नाह .	अवशषे
रा 	 बलै	 चालत	 जाऊन	 पुनः	 माग या	 मु ामावर	 आले.	 वाटा ा या	 गाडी या
मागोमाग	 इतर	 गा ा	 चालत	 अस यामुळ	 या	 सव	 तेथ	 येऊन	 पोह च या.
अ णोदयाचे	 सुमारास	 वाटा ा	 जागा	 होऊन	 पाहतो	 त 	 याला	आपण	 पूव याच
िठकाण 	येऊन	प च याच	समजून	आल,	आिण	तो	मो ान	ओरडला.	“गा ा	माग
िफरवा.	माग	िफरवा.”

या	 मंडळ त	 फारच	 गडबड	 उडून	 गेली.	 आपण	 कोठ	 प चल ,	 ह	 कोणास
समजेना.	 वाटा ा या	 सागं या माण	 गा ा	 माघा या	 वळव यातं	 आ या.	 परंतु
इत यातं	 सूय दय	 झाला.	 गा ा	 वतुळाकार	 क न	 यावर	 मंडप	 घालून	 ते	 लोक
आपाप या	 गाडी या	 खाल 	 शोकाकुल	 होऊन	 पडले!	 जो	 तो	 हणाला,	 “काय	 हो
आ ही	पाणी	फकून	 िदल	आिण	आता	ं पा यावाचूंन	तळमळून	मर याची	आम यावर
पाळी	आली	आहे.”

पण	 बोिधस वाचा	 धीर	 मा 	 खचला	 नाह .	 सकाळ याच	 हर 	 यान
आसपासची	जमीन	तपासून	पािहली.	जवळ या	एका	लहानशा	झुडपाखाल 	 या या
पहा यातं	 दूव 	 आ या.	 ते हा	ं यान	 अस	 अनुमान	 केल	 क ,	 खाल 	 असले या
पा या या	 झ या या	 ओला यान	 या	 िजवतं	 रािह या	 असा या.	 तो	 आप या
लोकाजंवळ	येऊन	 यानंा	 हणाला,	“गडे	हो,	आता	ंिनज यातं	अथ	नाह .	आपण	जर
हताश	 होऊन	 पडल ,	 तर	आपणाला	 मरणो रदेखील	स गित	 िमळावयाची	 नाह .
मृ यु	 यावयाचाच	असलातर	 तो	 य नातं 	 येऊं	 ा.	 हताश	 होऊन	 मरण	 ह	 शरूाला
शोभ यासारख	 कृ य	 नाह .	 चला!	 आम याजवळ	 जेव ा	 कुदळी,	 खोर 	 आिण
पा ा	असतील	तेव ा	घेऊन	आपण	 या	पलीकड या	झुडुपाजवळ	खणून	पाहंू.	तेथ
पाणी	लाग याचा	सभंव	आहे.”

या	 मनु यानं 	 या	 झुडुपाजवळ	 एक	 मंडप	उभारला	 व	 याखाल 	खोद यास
आरंभ	 केला.	 पु कळ	खोल	ख ा	खण यातं	आला;	 तथािप	 पा याचा	 प ा	लागेना;



इत यातं	एकाची	कुदळ	जाऊन	दगडावर	आदळली!	ते हा	ं या	सा याचंी	पूण	िनराशा
झाली!	 परंतु	 बोिधस व	 मा 	 डगमगला	 नाह .	 तो	 या	 ख ातं	 खाल 	 उतरला
आिण	 या	खडकाला	 यान	कान	लावनू	पािहला.	तो	खडक	इतका	पातळ	होता	क ,
या या	 खालून	 वाहणा या	 झ याचा	 आवाज	 प पण	 ऐकंू	 येत	 होता.	 बोिधस व
आप या	 वतः या	नोकरास	हाकं	मा न	 हणाला,	 “ग ा	 पहार	 घेऊन	इकडे	 ये,
आिण	या	दगडावर	चार	ध े 	 मार	 पाहंू	कसे.	आता	ं हातपाय	गाळून	बस याची	 वळे
न हे.	ऊठ	चल	लवकर!”

नोकरान	भली	मोठी	पहार	घेऊन	 या	दगडावर	जोरान	चार	पाचं	 हार	केले.
ते हा	ं तो	 दगड	 दुभगं	 होऊन	 खाल या	 झ यातं	 पडला.	 झ याचा	 वाह	 अडवला
गे यामुळ	 पा याची	 धारा	 एकदम	 वर	 उडाली!	 सग या	 लोकानं 	 नान	 केल	 व
खाऊनिपऊन	 ते	सतृं त	झाले.	बोिधस वा या	धीराची	जो	तो	 शसंा	क ं 	लागला.
पाणी	 आहे	 अस	 दशिव यासाठ 	 या	 िठकाण 	 एक	 वज	 उभा न	 ते	 लोक
बोिधस वाबरोबर	 या	कातंारातूंन	सुरि तपण	पार	पडले.

[मूळ	गाथा–

अिकलासुनो	व णुपथे	खण ता	उदंगणे	त थ	पयं	अिव दंु	।

एव	ंमुनी	िविरयबलूपप ो	अिकलासु	िव दे	हदय य	स तं	॥]

वाळू या	कातंार 	य न	क िन	लाभल	तया	ंपाणी	॥

साधु	 वय न	िमळवी	शातंीची	मानस 	तशी	खाणी	॥१॥
——✵✵✵——



३.	लोभाचा	पिरणाम	(३)
(सेिरववािणज	जातक	नं.	३)

तैलवाह	नदी या	काठंी	आं पूर	नावंाच	नगर	होत.	तेथ	एक	 यात	 े ी	रहात
असे.	कालातंरान	 ा	 े ी या	घरावर	अवदशचेी	फेरी	आली.	धनदौलत	न 	झाली;
आिण	 घरातंील	 सव	 पु षमंडळी	 म न	 गेली,	 एक	 भोळसर	 बाई	आिण	 ितची	 नात
एवढ च	 काय	 ती	 दोन	 मनु य	 ा	 े ीच	 कुळातं	 िश क	 रािहल 	 होत .	 आप या
वा ा या	 मोड यातोड या	 भागातं	 राहून	 या	 दोघी	 बाया	 मोलमजूरीवर	 आपला
िनव ह	करीत	असत.

या	 काळ 	आमचा	 बोिधस व	 एका	 वा या या	 कुळातं	 ज मला	 होता.	 वयातं
आ यावर	 तो	 दुस या	 एका	 सेिरवा	 नावंा या	 फेरीवा यावा याबरोबर	 फेरीवा याचा
धंदा	 क न	 आपला	 िनव ह	 करीत	 असे.	 एकदा	ं िफरतिफरत	 त	 दोघे	 आं पुराला
आले.	 तेथ	आपसाम य	 पध 	होऊं	नये	 हणून	 यानं 	 या	शहरातंील	ग या	वाटूंन
घेत या.	 या या	वां ाला	जे	र ते	आले	असतील	ते	 यान	िफ न	सपंिव यावाचूंन
दुस यान	 या	 र यातं	 आपला	 माल	 िवक यासाठ 	 िफ ं 	 नये,	 असा	 यानं 	 िनबध
केला.	 बोिधस वान	 आप या	 वां ाला	 आले या	 र यातूंन	 फेरी	 क न	 पाचंश
[काष पण	ह	एक कारच	नाण	असे.	 सुवण	काष पण,	 रौ य	काष पण	व	ता 	काष पण	असे	 याचे	 भेद	असत.
या या	 कमती	खा ीन	सागंता	येत	नाह त.	तथािप	अनु म	५	 पये,	१	 पया	व	अध 	आणा	अशा	असा या	असा
अंदाज	किरता	ं येतो.	 येथ	 बोिधस वान	 ५००	 ता 	काष पणाची	 िव ी	 केली	 असावी;	 व	 ा	 गो त	 पुढिह	 ता
काष पणच	अिभमत	असावा.]काष पणाचंी	िव ी	केली.

सेिरवा	 आप या	 िह याला	 आले या	 र यातूंन	 फेरी	 करीत	 असता	ं वर
सािंगतले या	 े ी या	 मोड या	 वा ाव न	 “मणी	 या,	 मणी	 या,	 नानात हेचे
िज स	 या,”	अस	 मो ान	ओरडत	चालला	 होता.	 त	 ऐकून	 या	 घरातं	 राहणारी
मुलगी	धावत	जाऊन	आप या	आजीला	 हणाली,	“आजीबाई	आजीबाई,	हा	 यापारी
आम या	 घराव न	 चाललाआहे.	 याजकडून	 काचेंचे	 मणी	 कवा	 दुसरा	 एकादा
िज स	मजसाठ 	िवकत	घे.”



आजीबाई	 हणाली,	 “ली,	 आ हाला	 िमळणा या	 मोलमजूरीन	 आमचा
िनव हदेखील	नीटपण	होत	नाह .	मग	आ हाला	मणी	वगैरे	 िज स	 घेण	श य	आहे
काय?”

मोड यातोड या	सामानाम य	एक	भल	मोठ	ताट	पडल	होत.	त	 या	 मुलीन
आप या	आजीजवळ	आणून	ती	 हणाली,	“आजीबाई	 ा	ताटाचा	आ हाला	 मुळ च
उपयोग	होत	नाह .	 म 	आज	 िकती	 िदवस	पाहात,	 ह	 ताट	 या	 मोड या	सामानातं
पडून	रािहल	आहे.	ह	देऊन	तो	 यापारी	काहं 	िज स	देत	असला	तर	आपण	घेऊं.”

आजीबाईन	 सेिरवा	 वा याला	 बोलावनू	 आणून	 एका	 आसनावर	 बसावयास
सािंगतल,	आिण	ती	 याला	 हणाली	“आय,	आम या	घरातं	ह	जुन	ताट	पडून	रािहल
आहे.	 याचा	आ हाला	 स या	ं काहंी	 एक	 उपयोग	 होत	 नाह .	 जर	 ा या	 मोबदला
मा या	मुलीसाठ 	एकािद	म याची	माळ	 ाल,	तर	मी	ह	ताट	तु हास	देईन.”

सेिरवा	वा यान	त	ताट	हातातं	घेतल.	 या या	वजनाव नच	त	सो याच	असाव
अशी	 याला	शकंा	आली?	आिण	कसोटीला	लावनू	पािह यावर	 याची	खा ी	झाली.
पण	 या	बाईला	काहंी	एक	समजंू	न	देता	ंतो	 हणाला.	“ह	िभकार	ताट	येथ	कशाला
आिणल!	 ाची	 कमत	एक	पै	देखील	होणार	नाह .	 ा या	मोबदला	म याची	माळ
मला	कशी	देता	ंयेईल?	तु हा	बायकानंा	अ ल	कशी	ती	मुळ च	नसते.	उगाच	मला
ास	िदलात.”

असे	उ गार	काढून	आिण	त	ताट	 तेथच	जिमनीवर	फकून	 देऊन	सेिरवा	 या
वा ातूंन	चालता	झाला.	वाटत	तो	आपणाश च	 हणाला	“ या	ताटाची	खरी	 कमत
हटली	 हणजे	एक	लाख	काष पण	असली	पािहजे	आिण	मा या	सग या	मालाची
कमत	फार	झाली	तर	तीन	चार	हजार	काष पण	असू	ंशकेल.	ते हा	ंमाझा	सव	माल
देऊन	त	ताट	मला	िमळाल	असत	तरीदेखील	माझा	पु कळच	फायदा	झाला	असता
परंतु	 या	अथ 	 या	बाईला	 या	ताटाची	 कमत	माहीत	नाह ,	 या	अथ 	म याचीएक
माळ	तरी	का	ंखच	करा!	सं याकाळ या	 वळे 	 पुनः	 येऊन	अध 	काष पण	 कमतीचे
काहंी	 मोडके	 तोडके	काचेंचे	 मणी	 देऊन	मला	 त	 ताट	सहज	उपटता	ं ये यासारख



आहे.	आम या	 यापारी	लोकाचं	हच	त व	आहे	क ,	जेथ	अ य 	काष पणान	काम	होत
असेल,	तेथ	पाउण	काष पण	देखील	खच	क ं 	नये.”

अशा	 िवचारतरंगातं	 गक	 होऊन	 सेिरवा	 या	 ग तून	 बाहेर	 पडला.
बोिधस वा या	 िह याला	आलेले	सव	र यातूंन	 फेरी	क न	झा यावर;	तो	 सेिरवा
या	ग यातूंन	फेरी	क न	िनघाला	 या	ग यातं	िशरला.	अनु म	तो	 या	बाईं या
वा ाजवळ	आला.	 ते हा	ं ितची	 नात	 ितला	 हणाली,	 “आजीबाई,	 हा	 दुसरा	 एक
वाणी	 ा	र यान	जात	आहे.	 याला	त	ताट	देऊन	तो	काहं 	देत	अस यास	पाहंू.”

आजीबाई	 हणाली,	 “मुली,	 या	 पिह या	 वा यान	 आमची	 िनभ सना	 केली
तेवढी	पुरे	नाह 	का	झाली?	आता	ंपुनः	 ा याकडून	फजीती	क न	 यावयाची	तुझी
इ छा	आहे	काय?”

मुलगी	 हणाली,	 “आजीबाई,	 मुखचयव न	 हा	 वाणी	 पूव या	 वा यासारखा
ककश	िदसत	नाह .	आम या	ताटाची	 कमत	कवडीची	नसली,	तरी	तो	आम याश
स यपणान	वागेल	अस	मला	वाटत.”

आजीन	 नाती या	 आ हा तव	 बोिधस वाला	 हाकं	 मािरली	 आिण	 ओसरीवर
माडंले या	 एका	आसनावर	 बसावयास	सािंगतल.	 तो	खाल 	 बस यावर	 ती	 याला
हणाली,	 “ ा	 जु या	ताटाची	काहं 	तरी	 कमत	असावी	अस	मला	वाटत,	काकं ,
आम या	 घर 	 या	काळ 	ल मी	 पाणी	 भरीत	 होती,	 या	काळच	 ह	 ताट	आहे.	 पण
तुम या	 पूव 	 येथ	 येऊन	 गेलेला	 यापारी	 गहृ थ	 याची	 काहं च	 कमत	 नाह 	 अस
हणतो.	 तु ह 	 ह	 एकवार	 नीट	 तपासून	 पहा,	 आिण	 जर	 याची	 काहं 	 कमत	 होत
असेल,	तर	 ा या	मोबदला	मा या	मुलीसाठ 	एकादा	म याचा	अलंकार	 ा.”

बोिधस वान	त	ताट	कसोटीला	लावनू	पािहल,	आिण	तो	 या	बाईला	 हणाला,
“बाई,	 ा	 ताटाची	 कमत	 एक	 लाख	 काष पण	 आहे,	 मा याजवळ	 अवघे	 पाचंश
काष पण	आहेत,	आिण	मा या	मालाची	 कमत	फारझाली	तर	तीन	साडेतीन	हजार
काष पण	भरेल.	ते हा	ं ा	ताटा या	मोबदला	दे याजोग	मजपाश 	काहं 	नाह .”



बोिधस वाच	सचोटीच	वतन	पाहून	 या	 कुलीन	 ीला	फार	सतंोष	झाला.	ती
हणाली,	 “ यापारी	लोकातं	 तु यासारखा	 ामािणक	माणूस	 िवरळा.	आ ह 	जर	 ह
ताट	बाजारातं	िवकावयास	नेल	तर	आम या	 ा	दािर ाव थत	आम यावर	चोरीचा
आळ	ये याचा	सभंव	आहे.	ते हा	ंतुला	ज	काहं 	देण	श य	असेल	तेवढ	देऊन	ह	ताट
घेऊन	 जा.	 तु या	 ामािणकपणा या	 वतनाब ल	 ह	 तुला	 ब ीस	 आहे	 अस	 आ ह
समजू.”

बोिधस व	 हणाला,	“मा याजवळ	असलेला	सव	माल	आिण	रोकड	र म	 ा
ताटा या	मोबदला	मी	तु हाला	देत ,	मा 	मला	 ा	रकमेपैक 	आठ	काष पण	आिण
मालापैक 	माझी	तराजू	मला	 ा.”

या	 बाईला	 हा	सौदा	 पसतं	 पडला.	 बोिधस व	त	 ताट,	आपली	 तराजू	आिण
आठ	काष पण	घेऊन	नदी या	काठं 	आला,	व	ते	काष पण	देऊन	 यान	नावा ाला
िवलंब	न	लावता	ंआपणाला	परतीर 	प चिव यास	सािंगतल.

इकडे	सेिरवा	सव	शहर	 हड यावर	पु हा	ं या	कुलीन	 ी या	घर 	गेला	व	ितला
हणाला,	“बाई,	त	ताट	आण	पाहंू.	 या	ताटाची	जरी	काहं च	 कमत	नाह ,	तथािप
तु यासार या	 थोर	 घरा यातंील	 बाईला	 वाईट	 वाटंू	 देण	 मला	 यो य	 वाटल	नाह ,
हणून	पुनः	येथवर	ये याची	म 	तसदी	घेतली.”

बाई	 हणाली,	“वा!	वा!	तू	मोठा	धूत	िदसतोस!	जणू	ंकाय	आम यावर	उपकार
कर यासाठ च	 येथ	आला	आहेस!	 पण	 ह	 पहा!	 या	आम या	 ताटाची	 कमत	 एक
लाख	होती,	आिण	 या या	मोबदला	पाचं–आठ	काष पण	 कमतीची	एकादी	म याची
माळ	देखील	देण	तुला	कठीण	पडल!	 हणजे	जवळ	जवळ	आमच	ताट	 तंू	 फुकटच
घेऊं	 पहात	 होतास!!	 परंतु	 तु या	 ध या या	 यो यतेचा	 दुसरा	 एक	स न	 वाणी	 येथ
आला,	आिण	 यान	 या	 ताटाची	खरी	 कमत	आ हास	सािंगतली;	 व	आपणाजवळ
होता	न हता	तो	सव	माल	आिण	पैसा	आ हास	देऊन	तो	त	ताट	घेऊन	गेला.	तंू	जर
या	वळे 	आ हास	एकादी	म याची	माळ	िदली	असतीस,	तर	त	ताट	तुलाच	िमळाल
असत!	पण	अित	शहा याचा	बलै	िरकामा!”



ह	 या	 बाईच	 भाषण	 ऐकताचं	 सेिरवा	 िपसाळले या	 कुत यासारखा	 उ म
झाला.	 यान	आपला	माल	व	पैसे	 या	बाई या	दरवा यातं	इत ततः	फकून	िदले,	व
एक	भल	मोठ	दाडंक	घेऊन	तो	नदीवर	धावंला.	बोिधस व	नदी या	म यभाग 	पोचला
होता	 याला	पाहून	सेिरवा	अ यंत	सतं त	झाला,	व	‘नाव	परत	आणा,	नाव	माग	आणा’
अस	 मोठमो ान	 ओरडंू	 लागला.	 कोणी	 काहंी	 सािंगतल	 तरी	 नाव	 न	 िफरवतां
आपणाला	 वरेन	परतीर 	पोचिवल	पािहजे,	असा	बोिधस वान	अगाऊच	करार	केला
होता	ते हा	ंनावा ानं 	सेिरवा	वा या या	ओरड याकडे	ल य	न	देता	ंवगेान	नाव	पुढ
चालिवली.	सेिरवा	ओरडून	ओरडून	थकला	व	घर 	येऊन	तेथच	पडला!

[१	मूळ	गाथा–

इध	चे	चे	िहनं	िनराधेिस	स म स	िनयामतं	।

िचरं	 व	ंअनुतपे सिस	सेिरवायंऽव	वािणजो	॥]

अितलोभ	धमनया	मोहुिनया	ंक 	फार	भोगाल	॥

तो	सेिरवा	बुडाला,	ते व	तु ह 	शोक	सागर 	 हाल	॥१॥
——✵✵✵——



४.	अ यायी	अिधकारी.	(५)
(तंडुलनािल	जातक	नं.	५)

वाराणसीम य	दुसरा	एक	 द 	नावंाचा	राजा	रा य	करीत	होता.	 या	वळे
आमचा	 बोिधस व	 लहान	 अिधकाराव न	 बढती,	 होत	 होत	 परदेशातूंन	 येणा या
मालाची	 कमत	 ठरिवणारा	 मु य	 अिधकारी	 झाला.	 बोिधस व	 मालाची	 यथायो य
कमत	ठरवीत	असे.	 पण	 द ाला	 त	 न	आवड यामुळ	तो	 बोिधस वाला	 एकातं
थळ 	बोलावनू	आणून	 हणाला	‘िम ा,	तुला	लहान	अिधकारापासून	मी	 ा	मो ा
अिधकारावर	चढिवल	आहे,	त	का	ंह	तुला	माहीत	आहे	काय?”

बोिधस व	 हणाला,	“महाराज,	मा या	 ामािणकपणाच	ह	फळ	आहे	अस	मी
समजत .	आजपयत	 या	 या	लोकाशं 	माझा	सबंधं	आला	 यानंा	 यानंा	कोण याही
रीतीन	मजपासून	ताप	झाला	नाह ;	एवढच	न हे,	सव 	मी	आप या	 जेची	यथाश त
सेवा	केली	आहे.	मा या	विर 	अिधका यािंव 	देखील	दुबळाचंा	मी	कैवार	घेतला
आहे.	या	मा या	कामिगरीन	 स 	होऊन	 ीमंतानं 	या	अिधकारावर	मला	आिणल
अशी	माझी	समजूत	आहे.”

द 	 हणाला,	“तंू	मा या	 जेची	सेवा	केलीस	ह	ठीक	आहे	पण	तुझा	पगार
मा या	ितजोर तून	िमळत	अस यामुळ	तंू	मा या	सेवत	अंतर	पडंू	देता	ंकामा	नये.	कध
कध 	 जेचा	 आिण	 राजाचा	 अथ	 एकच	 असतो	 अस	 नाह ;	 आिण	 राजसेवकानं
थमतः	आप या	ध याचा	अथ	साधून	सवड	झा यास	इतराचंा	साधावा	ह	यो य	आहे.
आज	मी	तुला	या	िठकाण 	बोलावनू	आिणल	 याच	कारण	ह	क 	परदेशाहूंन	येणा या
मालाला	 खरीखुरी	 कमत	 देऊन	 तंू	 जर	 माल	 खरेदी	 क ं 	 लागलास	 तर	 माझी
ितजोरी	थोड याच	मुदत त	िरकामी	पडेल.”

बोिधस व	 हणाला,	“पण	 ा	बाबत त	मला	 दुसर	काहंी	किरता	ं ये यासारख
आहे	अस	वाटत	नाह .	स य	सव त	 े 	आहे	ह	सुभािषत	आपणाला	माहीत	आहेच.
ते हा	ं स याचा	 भगं	 होऊं	 न	 देण	 ह	 मनु याच	 पिहल	 कत य	 होय.	 पण	 समजा,



परदेशातूंन	 आले या	 मालाची	 मी	 भलतीसलती	 कमत	 ठरिवली,	 तर	 देशोदेश
आप या	रा यप तीची	अपकी त	होईल,	आिण	कोणतािह	चागंला	 यापारी	आपला
माल	 घेऊन	 ा	शहरातं	 ये यास	धजणार	नाह .	 ामािणकपणान	 परमाथच	साधतो
अस	नाह ,	परंतु	 पचंातं	देखील	 ामािणकपणासारखा	दुसरा	सुखावह	माग	नाह .”
परंतु	 या	लोभी	राजाला	बोिधस वाचा	 ामािणकपणाचा	माग	आवडला	नाह .	 यान
याला	 या	अिधकाराव न	दूर	केल,	आिण	 या या	ऐवज 	आप या	भ वत 	जमले या
त डपुजे	लोकापैंकी	एकाला	 या	अिधकारावर	नेमिवल.	तो	गहृ थ	राजाला	आवडेल
अशा	रीतीन	परदेशातूंन	येणा या	मालाची	 कमत	ठरवीत	असे.	तो	राजा या	मज तील
अस याकारणान	 यािव 	कोणी	त ार	केली	नाह .

काहं 	काळ	गे यावर	उ रेकडील	देशातूंन	एक	घो ाचंा	 यापारी	पाचंश	उ म	घोडे
घेऊन	िवक यासाठ 	वाराणसीला	आला.	राजा या	 कमत	ठरिवणा या	नवीन
अिधका यान	 या	घो ाचंी	 कमत	[मूळश द	तंडुलनाळी	असा	आहे.	नाळी	 हणजे	सरासरी	पावशरेाच
मापट	असाव.]पावशरे	तादूंळ	ठरिवली.	 या माण	राजान	 या	 यापा याला	पावशरे
तादूंळ	देऊन	घोडे	आप या	पागत	बाधं यास	हुकूम	केला.	गरीब	िबचारा	 यापारी	ते
तादूंळ	फड यातं	बाधूंन	आंसव	गाळीत	तेथून	चालता	झाला.

वाटत	 बोिधस वाची	 आिण	 याची	 गाठं	 पडली.	 ते हा	ं तो	 बोिधस वाला
हणाला,	 “आजपयत	म 	असा	कध ह 	नागवल 	नाह .	 तु ही	अिधकारावर	असाल
अशा	 समजुतीन	 म 	 पाचंश	 िनवडक	 घोडे	 घेऊन	 िवकावयास	 आल .	 परंतु	 या
राजा या	आवड या	 मूख	अिधका यान	 या	 घो ाचंी	 अवधी	 पावशरे	 तादूंळ	 कमत
ठरिवली!	 हणजे	दुस या	अथ 	मला	राजरोसपण	नागिवल	 हटल	पािहजे!

बोिधस व	 हणाला,	“आता	ं तंू	तर	नागिवलेलाच	 िदसतोस	तथािप	म 	सागंत
ती	एक	यु त	क न	पहा.	सुदैवान	ितला	यश	आ यास	तुला	पावशरे	तादूंळ	घेऊन
घर 	जा याचा	 सगं	 येणार	 नाह .	 हा	 नवीन	अिधकारी	अ यंत	लोभी	आहे	अस	म
ऐकत .	राजाला	जरी	तो	ि य	आहे	तरी	लोकाकंडून	लाचं	खाऊन	 यां या	माला या
दामदु पट	 कमत	ठरिव यास	तो	 माग	 पुढ	 पहात	नाह .	 या या	कागा या	अ ािप
राजा या	कानापयत	गे या	नस यामुळ	आिण	लागंलूचालनाम य	पटाईत	अस यामुळ



तो	अ ािप	 या	अिधकारावर	िटकला	आहे.	तंू	 याजपाश 	जाऊन	 याला	मोठ	थोरल
अिमष	दाखव	पण	तो	 हणेल	क 	एकवार	ठरवलेली	 कमत	पुनः	ठरिवता	ंयावयाची
नाह .	ते हा	ं तंू	 याला	 ा	पावशरे	तादुंळाची	 कमत	ठरिव यास	सागं.	मग	तो	काय
करतो	त	पाहंू.”

बोिधस वा या	 स या माण	 तो	 यापारी	 या	 न या	 अिधका यापाश 	 गेला.
आिण	 यान	 याला	 मो ा	 बि साची	 लालूच	 दाखवनू	आप या	 पावशरे	 तादुंळाची
कमत	ठरिव यास	सािंगतल.	 ते हा	ंतो	अिधकारी	 हणाला,	“ ा	तादुंळाची	 कमत
राजेसाहेबां या	 हुकुमावाचूंन	 ठरिवतायेंत	 नाह .	 परंतु	 तु ही	 याचंी	 परवानगी
िमळिवली	असता	ंमी	तु हालंा	खुष	क न	सोडीन.”

ते हा	ं तो	 यापारी	 राजाजवळ	 जाऊन	 राजाला	 हणाला,	 “महाराज,	 एवढे
अमोिलक	 तादूंळ	 आम या	 देशातं	 मुळ च	 खप यासारखे	 नाह त.	 या	 तादुंळाब ल
पाचंश	घोडे	तर	राहंूच	 ा,	परंतु	एकादा	मढा	 कवा	बकरादेखील	कोणी	देणार	नाह .
ते हा	ं ा	तादुंळाची	 िव ी	मला	 येथच	करण	भाग	आहे	आपण	याची	 कमत	ठरवनू
मला	 आम या	 देशातं	 खप याजोगा	 दुसरा	 एकादा	 िज स	 दे याची	 मेहेरबानी
करावी.”

राजान	 याची	 िवनंित	 मा य	 क न	 दुस या	 िदवश 	 दरबारातं	 या	 तादुंळाचंी
आप या	नवीन	अिधका याकडून	 कमत	ठरिव यातं	यावी	असा	 हुकूम	केला.	पाचंश
घो ाचंी	पावशरे	तादूंळ	 कमत	ठरिव यातं	आली,	व	पुनः	 या	पावशरेभर	तादुंळाची
उ ा	ं कमत	ठरिव यातं	 येणार	आहे,	ही	दरबारी	बातमी	शहरातं	पसर यास	उशीर
लागला	नाह .

दुस या	 िदवश 	 नवा	 अिधकारी	 पावशरे	 तादुंळाची	 कमत	 काय	 ठरिवतो,	 ह
पाह यासाठ 	 लोकाचें	 थ याचें	 थव	े राज ार 	 जमले.	 बोिधस विह	 आप या	 काहं
िम ासंह	तेथ	आला	होता.

दरबार	 भर यावर	 ते	 तादुंळाच	 गाठोड	 खाली	 ठेवनू	 तो	 यापारी	 राजाला
हणाला,	 “महाराज,	आप या	 धा या या	को ागारातूंन	 िमळालेले	 हे	 तादूंळ	आहेत



याची	यथायो य	 कमत	ठरिव याची	मेहेरबानी	 हावी.”

राजान	 या	न या	अिधका याला	 याची	 कमत	ठरिव यास	सािंगतल,	ते हा	ंतो
त	 गाठोड	 हातातं	 घेऊन	 हणाला,	 “महाराज,	 ह	 तादूंळ	 पाचंश	 घो ा या
कमतीदाखल	 ा	 यापा याला	 दे यातं	 आले	 आहेत,	 तरी	 या	 तादुंळाची	 कमत
आसपास या	गावंासह	ही	वाराणसी	नगरी	होणार	आहे!”

पावशरे	तादुंळाची	ठरवलेली	ही	 कमत	पाहून	जमले या	लोकसमूहातं	एकच
हंशा	 िपकला!	 िक येकजण	 टा या	 िपटून	 “आम या	 राजाला	 यो य	 अिधकारी
सापडला”	 अस	 मोठमो ान	ओरडंू	 लागले.	 दुसरे	 िक येकजण	 हणाले,	 “आ ह
आमची	 राजधानी	 अमोिलक	समजत	 होत .	 परंतु	 ितची	 कमत	 पावशरे	 तादुंळापे ां
जा त	नाह 	ह	आ हाला	आजच	समजल.	वाहवा	 कमत	ठरिवणारा!”

राजाला	 अितशय	 लाज	 वाटली.	 यान	 तेथ यातेथ	 या	 त डपु या	 लोभी
अिधका याला	अिधकाराव न	 दूर	क न	 पुनः	तो	अिधकार	बोिधस वाला	 िदला,	व
बोिधस वान	 ठरिवलेली	 घो ाचंी	 यो य	 कमत	 या	 यापा याला	 देऊन	 याच
समाधान	केल.
——✵✵✵——

	



५.	सुखी	सं याशी.	(१०)
(सुखिवहारी	जातक	नं.	१०)

एका	 काल 	 बोिधस व	औिद य	 ा ण	 कुलाम य	 ज मला	 होता.	 तो	 वयातं
आ यावर	 गहृ था माला	 कंटाळून	 पिर ाजक	 झाला,	 व	 िहमालयपवतावर	 राहंू
लागला.	 या याजवळ	 तेथ	 बरीच	 िश यशाखा	 जमली.	 एका	 वष ऋतूत	 तो
िफरतिफरत	 काशीला	 आला,	 व	 तेथील	 राजा या	 उ ानातं	 यान	 राजा या
आ हा तव	 पावसा याच	 चार	 मिहने	 घालिवले.	 पावसाळा	 सपं यावर	 तो	आप या
िश यासंह	पुनः	िहमालयावर	जा यास	िस 	झाला.

ते हा	ं राजा	 याला	 हणाला,	 “आता	ं तु ही	 वृ 	 झाला	 आहा.ं	 िहमालय
पवता या	 टेक ावं न	चढ या	उतर यास	 तु हालंा	अितशय	 लेश	होतील.	 ते हां
तु ह 	येथच	रहा	व	आप या	िश यानंा	िहमालयावरील	आ मातं	पाठवा.”

बोिधस वाला	 राजाच	 हणण	 पसतं	 पडल,	 आिण	 आप या	 एका	 मुख
िश याबरोबर	सव	पिर ाजकानंा	 िहमालयावरील	आ मातं	पाठवनू	तो	एकटाच	 या
उ ानातं	राहंू	लागला.	काशी या	राजान	 याची	 यव था	चागंली	ठेिवली.

बोिधस वाचा	तो	 ये 	 िश य	काहं 	काल	सव	पिर ाजकासंह	 िहमालयावरील
आ मातं	 रािह यावर	आप या	 सती य ना	 हणाला	 “गु ला	 पाहून	 पु कळ	 िदवस
झाले.	 आता	ं मी	 एकटाच	 जाऊन	 याचंा	 समाचार	 घेऊन	 येत .	 त पयत	 तु ही
एकमतान	वागनू	आप या	तप यची	अिभवृि 	करा.”

तो	 अनु म	काशीला	 येऊन	आप या	 गु ला	 भेटला,	 व	 सं याकाळ या	 वळे
आ मा या	ओसरीवर	चटई	टाकून	िव ातंीसाठ 	पडून	रािहला.	इत यातं	कािशराजा
बोिधस वा या	 दशनाला	 तेथ	 आला.	 तो	 आ मातं	 जात	 असता	ं याला	 पाहून	 हा
आगतुंक	तापस	उठला	तर	नाह च	पण	“अहो	 सुखं,	अहो	 सुख ”	अस	उ गारला.
राजाला	 या	 यःकि त	 तापसान	 आपला	 यो य	 मान	 न	 ठेिव याब ल	 फार	 वाईट



वाटल.	 पण	 बोिधस वा या	 मय दे तव	आपला	 राग	आव न	 तो	आ मातं	 िशरला
आिण	बोिधस वाला	नम कार	क न	एक	बाजूस	बसला	व	 हणाला,	“भदंत,	आज
आप या	आ मातं	एक	आगतुंक	तापस	आला	आहे	अस	वाटत.	पण	तो	खरा	तापस
नसावा	अशी	माझी	समजूत	झाली	आहे.	हा	मनु य	म 	आ मापाश 	पोह चल 	तरी	न
उठता	ंखुशाल	चटईवर	लोळत	होता,	व	मी	जवळ	आ यावर	‘अहो	सुखं,	अहो	सुख ’
अस	 ओरडला.	 मला	 वाटत	 तो	 फार	 आळशी	 अस यामुळ	 आकंठ	 जेवनू	 िनजला
असावा,	व	 यातंच	 याला	 वगसुख	वाटत	असाव.”

बोिधस व	 हणाला,	 “महाराज,	 आपली	 गैरसमजूत	 झाली	 आहे.	 हा	 तापस
यथे छ	खाऊन	अजगरासारखा	इत ततः	लोळ यातं	सुख	मानणारा	मनु य	न हे.	पूव
तो	आप यासारखाच	उ रेकडील	एका	 देशाचा	राजा	होता.	त	रा य	आप या	त ण
मुलां या	 वाधीन	क न	तो	माझा	अनुयायी	झाला.	िहमालयावर	जे	माझे	िश य	आहेत
यातं	हाच	 मुख	होय.	आजच	तो	येथ	येऊन	पोह चला.	माग त	फार	 म	झा यामुळ
िव ातंीसाठ 	तो	जरा	ओसरीवर	पडला	आहे.	आता	ं यान	जे	उ गार	कािढले	 याच
कारण	आप या	ल ातं	आल	नाह .	जे हा	ंतो	आप या	राजवा ातं	रहात	होता	ते हां
आप या माणच	 याचे	 िशपाई	 याच	र ण	करीत	असत	आिण	तो	आप या	 िजवाला
धोका	 न	 पोह चावा	 हणून	 दुस या	 लोकावंर	 स त	 नजर	 ठेवीत	 असे.	 हाजंी	 हाजंी
करणा या	आिण	लागंलूचालन	करणा या	 लबाड	 धूत	लोकानं 	 याला	 घेरल	 होत.
आप या	 अंतःपुरातंील	 ि यावंरदेखील	 िव ास	 ठेवण	 याला	इ 	वाटत	नसे.	अशा
थत त	 राजसपंि 	 याला	 िवषमय	 वाटली	 अस यास	 नवल	 नाह .	 अथ
राजवा ातंील	 सुखाला	 कंटाळून	 यान	 या	 बधंनागाराचा	 याग	 केला;	आिण	 तो
िहमालयावर	मा या	आ मातं	येऊन	रािहला.	आता	ंजे हा	ं यान	आपणाला	पािहल,
ते हा	ंआपण	अशा	राजसपंि प	 िवप तून	पार	पडल ,	याची	 याला	 पुनः	एकवार
आठवण	 झाली	 असावी,	 व	 यान	 “अहो	 सुखं,	 अहो	 सुख ”	 हे	 उ गार	 कािढले
असाव.े

राजाला	बोिधस वाच	भाषण	ऐकून	फार	आ य	वाटल;	व	आपण	तापसािवषय
भलतीच	क पना	केली	याब ल	तो	खजील	झाला.	बाहेर	जाऊन	 यान	 या	तापसाला



वदंन	 केल;	 आिण	 याला	 याच	 वृ 	 िवचारल.	 तापसान	 आपण	 राजवा ातंील
सुखानंा	 कसे	 कंटाळत	 गेल ;	 पण	 याचंी	 सवंय	 झा यामुळ	 याचंा	 पुढ	 िहमालय
पवतावरील	 आप या	 गु या	 मोक या	 आ मातं	 राहंू	 लाग यापासून	 आपणाला
िकती	 सुख	 वाटल	 इ यािद	 सव	 वृ ातं	 राजाला	 सािंगतला;	 आिण	 तो	 हणाला,
“महाराज,	 आज	 जे हा	ं मी	 हा	 तुमचा	 मोठा	 लवाजमा	 पािहला	 ते हा	ं मा या
राजवा ातंील	 िवप ीची	 मला	आठवण	झाली,	 व	सहजासहज 	 ‘अहो	 सुखं,	अहो
सुख ”	हे	उ गार	मा या	त डातूंन	िनघाले.”

राजा	 हणाला,	 “भो	 तापस,	 आपण	 मला	 मा	 करा.	 मी	 रा यसुखातं	 दंग
झा यामुळ	आप यासार या	स पु षाचंी	मला	पारख	किरता	ंयेत	नाह .	 यान	 यान
मला	मान	 ावा	अस	मला	वाटत,	व	जर	काहं 	एखा ा	माणसाकडून	 वतं तेच	वतन
घडल	तर	 याचा	मला	ताबडतोब	ितटकारा	येतो.	मघाश 	आपण	मला	पाहून	उठलां
नाह 	याब ल	मला	राग	आला;	आिण	 यामुळ	आप या	उ गाराचंा	मी	भलताच	अथ
केला.	आप या	उदारचिरताचा	यापुढ	मा या	आचरणावर	इ 	पिरणाम	होईल	अशी
मला	आशा	आहे.”

तापसान	 राजाला	 धम यायान	 रा य	 चालिव यािवषय 	 उपदेश	 केला.	 ते हां
राजा	 याला	वदंन	क न	िनघून	गेला.

एक	तट थ	मानस 	।	एक	सहजची	आळशी	॥१॥

दो ही	िदसती	सारख 	।	वम	जाण	तो	पारखी	॥२॥

एक	 यान 	किरती	जप	।	एक	बसुैिन	घेती	झ प	॥३॥

एका	सव वाचा	 याग	।	एका	पोटासाठ 	जग	॥४॥

एका	भ त	पोटासाठ 	।	एका	देवासाठ 	गाठं 	॥५॥

वम	पोट 	एका	।	फळ	दोन	 हंणे	तुका	॥६॥



(तुकाराम)
——✵✵✵——

	



६.	उदारधी	मृग.	(१२)
(िन ोधिमग	जातक	नं.	१२)

एका	 काळ 	 आमचा	 बोिधस व	 मृगकुलातं	 ज मला	 होता.	 याची
कािंतसुवण सारखी	 होती;	 डोळे	 व म यासारखे	 तेज वी	 होते;	 शग	 रजत	 वण च
होत ;	त ड	अ णवण,	आिण	हातपाय	ला ारसान	िचि त	के यासारखे	सुदंर	होते.
याची	 वालिध	 चमरमृगा या	 वालधीसारखी	 शोिभवतं	 होती,	 व	 शरीर	 जवान
घो ासारख	सुदंर	िदसत	होत.	तो	आप या	पाचंश	मृगां या	पिरवारासह	अर याम य
राहत	होता.	 याला	 याचे	लोक	 य ोधमृगराज	या	 नावंान	ओळखत	असत.	 याच
अर याम य	 बोिधस वा या	 जातीचा	 दुसरा	 एक	 शाख	 नावंाचा	 मृग	 आप या
मृगगणासह	रहात	असे.

या	काळ 	काशी या	राजाला	 मृगयेची	फारच	चट	लागली	होती.	तो	दररोज
िशकारीला	जातानंा	मृगानंा	वढे यासाठ 	आप या	शतेकरी	लोकानंा	घेऊन	जात	असे.
यामुळ	लोकाचंी	 फार	 हानी	 होई.	 शतेातंील	काम	 अधवट	 रहात	 असत,	 व	 वळेेवर
शतेाची	पेरणी	वगैरे	न	झा यामुळ	शतेक याचं	नुकसान	होत	असे.	ते हा	ंवाराणसी या
आसपास	 राहाणा या	लोकानं 	असा	 िवचार	 केला	क ,	 “भल याच	वळे 	 िशकारीला
जाव	 लाग यामुळ	 आमची	 काम	 तश च	 रहातात,	 यापे ा	ं आपण	 एक	 मोठ	 कुरण
तयार	क न	व	 या या	भ वत 	एक	बळकट	कंुपण	घालून	अर यातूंन	पु कळ	मृगानंा
या	कंुपणातं	आणून	सोडंू.	 हणजे	रोज	राजा	एखा ा	दुस या	मृगाची	िशकार	क न
मासं	खाईल,	व	आ हाला	िशकारीला	नेणार	नाह .”

या माण	 या	 लोकानं 	 एक	 मोठ	 कंुपण	 तयार	 केल,	 आिण	 मृगानंा	 पाणी
िप यासाठ 	तेथ	एक	लहानसा	तलाव	खोदला.	पावसा यानंतर	जे हा	ं या	कंुपणातं
गवत	वाढल	 ते हा	ं नागरवासी	आिण	 ामवासी	सव	लोक	आपापल 	श ा 	 घेऊन
मृगानंा	 आण यासाठ 	 अर यातं	 िशरले.	 तेथ	 यानं 	 य ोध	 मृगा या	 आिण
शाखमृगा या	 थानाला	वढेा	िदला,	आिण	दाडं यानं 	झाड	झुडप	बडवनू	व	मो ान
आरडाओरड	 क न	 या	 मृगानंा	 तेथून	 हुसकावनू	 लावल.	 परंतु	 मृगानंा	 पळून



जा याला	 दुसरी	वाट	न	 ठेव यामुळ यानंा	 वाराणसी या	 राजासाठ 	नवीन	 कंुपणातं
िशर यािशवाय	 दुसर	ग यंतर	 रािहल	नाह .	 ते	सगळे	 मृग	 या	 कंुपणातं	 िशर यावर
रयत	 लोकानं 	 या	 कंुपणाच	 फाटक	 लावनू	 टािकल,	 व	 राजवा ातं	 जाऊन	 ते
राजाला	 हणाले,	 “महाराज,	 आपण	 आ हाला	 घेऊन	 रोज	 िशकारीला	 जात
अस यामुळ	आमच	फार	नुकसान	होत	आहे.	 हणून	आ ह 	हजारएक	मृगानंा	नवीन
कंुपणातं	आणून	 सोडल	आहे.	आता	ं रोज	आपणाला	 जे	 एक	 दोन	 मृग	 मारावयाचे
असतील	 ते	मा न	 याचं	मासं	खात	जा.	पण	आ हालंा	मा 	 िशकारीला	जा याचा
हुकूम	क ं 	नका.”

राजाला	लोकाचं	 हणण	यो य	वाटल,	व	 िशकारीला	जा याब ल	 यां यावर
या	 िदवसापासून	 स ती	 कर यात	 येणार	 नाह 	 अस	 अिभवचन	 देऊन	 यान	 या
लोकानंा	 आपाप या	 घर 	 पाठिवल;	 आिण	 तो	 आप या	 मु य	 वयंपा यासह	 या
कंुपणातं	 गेला.	 तेथ	 य ोध	 आिण	 शाख	 ा	 दोन	 मृगानंा	 पाहून	 तो	 अ यंत	 सतुं
झाला,	व	 या	दोघानंा	 यान	अभयदान	िदल.	 या	िदवसापासून	राजा	 वतः	एखा ा
मृगाला	मा न	घेऊन	येत	असे	 कवा	 याचा	मु य	 वयंपाकी	मृगाला	मा न	आणीत
असे.

परंतु	मृग	राजाला	 कवा	 या	सूदाला	पाहून	इत ततः	पळत	सुटत,	व	एक	मृग
मरेपयत	चार	पाचं	 मृगानंा	बाण	लागनू	ते	घायाळ	होत	असत;	आिण	कध 	कध 	 या
जखमामुंळ	मरण	पावत	असत.	बोिधस वा या	अनुयायी	मृगानं 	ही	गो 	बोिधस वाला
कळिवली,	 ते हा	ंशाखाला	बोलावनू	तो	 याला	 हणाला,	“िम ा,	एकासाठ 	 पु कळ
मृगाचंा	 नाश	 होत	 आहे.	 दररोज	 एकाच	 मरण	 तर	 चुकावयाच	 नाह च,	 पण
एव ासाठ 	इतराचंा	 नाश	होऊं	न	 देण	आ हासं	श य	आहे.	आ ह 	राजाला	अशी
िवनंित	क 	क ,	आजपासून	बाणान	 मृगाला	मार यातं	 येऊं	नये.	 एक	जागा	तयार
क न	 तेथ	 एक	लाकंडाचा	 ओंडा	 ठेव यातं	 यावा,	 व	 रोज	एका	 मृगान	जाऊन	 या
ओं ावर	आपल	डोक	ठेवनू	तेथ	पडून	रहाव;	आिण	राजान	 कवा	राजा या	सूदान
याचे	डोक	कापून	 याला	तेथून	घेऊन	जाव.”

ही	गो 	शाखमृगाला	पसतं	पडली.	 ते हा	ं बोिधस व	 याला	 हणाला,	 “माझा



आिण	तुझा	पिरवार	सारखाच	आहे.	अथ 	एक	िदवस	मा या	गणावर	पाळी	असावी,
व	एक	िदवस	तु या	गणावर	असावी.”

ािह	गो ीला	शाखामृग	कबलू	झाला;	व	 या	िदवसापासून	आळी-पाळीन	एक
मृग	िनि त	िठकाण 	पाठिव याच	ठरल.	दुस या	िदवश 	राजा	मृगाला	मार याकिरतां
तेथ	आला	असता	ंअभयदान	िमळालेले	हे	दोघे	मृग	पुढ	सरसावनू	राजाला	 हणाले,
“महाराज,	आपणाला	 रोज	 एकाच	 मृगाच	 मासं	 लागत,	 पण	 या यासाठ 	आम या
गणातंील	पु कळ	मृग	नाश	पावतात.	एव ासाठ 	आजपासून	आम यावर	मेहेरबानी
क न	आपण	 एक	 थान	 िनि त	 करा.	 आम यापैक 	 रोज	 एक	 मृग	 या	 िठकाण
जाऊन	 तेथ	 ठेवले या	 ओं ावर	आपल	 डोक	 ठेवनू	 पडून	 राहील.	 याला	आपण
एका	घावान	ठार	मा न	तेथून	घेऊन	जाव.	 हणजे	आजकाल	बाणा या	 हारान	जे
पु कळ	 मृग	 घायाळ	 होतात,	 ते	 हावयाचे	 नाह त;	 व	 आपणाला	 मृगामाग	 चहंूकडे
धावं याचेिह	 म	पडावयाचे	नाह त.”

राजान	 या	 मृगाचंी	 िवनंित	 मा य	 क न	 यां या	 सागं या माण	 एक	 थान
तयार	 केल;	 व	 या	 िदवसापासून	 या	 िठकाण 	 ठेवले या	 ओं ावर	 डोक	 ठेवनू
िनजले या	मृगालाच	मा न	आणाव	असा	 यान	आप या	 वयंपा याला	हुकूम	केला.
काहं 	काळपयत	ही	 यव था	सुरळीत	चालली	होती.

एके	 िदवश 	 शाखमृगा या	 अनुयायापैंक 	 एका	 ग भणी	 मृगीवर	 या	 िठकाण
जा याची	पाळी	आली.	 ते हा	ंती	शाखाला	 हणाली	“महाराज,	आजची	माझी	पाळी
दुस या	कोण या	 तरी	 मृगाला	 ा.	 मी	 सां त	 ग भणी	आहे;	आिण	 सूत	झा यावर
माझ	लेक ं 	व	मी	अश 	दोघिह	पाळीवर	जाऊं.”

शाख	 हणाला.	“बाई	अस	कर याचा	मला	अिधकार	प चत	नाह .	 या यावर
पाळी	आली	असेल	 यानच	 या	िठकाण 	गेल	पािहजे.	मी	जर	अ यायान	वागू	ंलागल
तर	आम या	समाजातं	मोठी	अ यव था	होईल.	ते हा	ंमला	तु या	िवनंतीला	मान	देतां
येत	नाह .”

ती	मृगी	मो ा	क ी	अंतःकरणान	 य ोधमृगाजवळ	गेली,	व	 याला	 हणाली,



“महाराज,	 मी	 शाखमृगा या	 पिरवारापैक 	 एक	 ग भणी	 मृगी	 आहे.	 आज	 राजा या
अ ासाठ 	देह	अपण	कर याची	मा यावर	पाळी	आली	आहे.	पाळी	दुस याला	देऊन
स या	ंमला	मोकळ	कराव,	अशी	मी	आम या	पुढा याला	िवनंित	केली;	परंतु	 यान	ती
फटाळूनलािवली.	 आता	ं जर	 आप या	 मंडळीपैक 	 मा याऐवज 	 एकादा	 मृग
पाठिव याची	 मेहेरबानी	 कराल	 तर	 पुढ	 सूत	 झा यावर	 तुम या	 समाजावर	 पाळी
येईल	 यावळे 	मी	व	माझ	लेक ं 	 या	पाळीचा	आनंदान	 वीकार	क ं .”

बोिधस व	 हणाला,	 “बाई,	 तंू	 काहं 	 काळजी	 क ं 	 नको.	 मी	 तु या	 पाळीची
यव था	करत .	तू	चारा	खाऊन	आिण	पाणी	िपऊन	आनंदान	रहा.”

या	 िदवश 	 राजाचा	 वयंपाकी	 या	 िठकाण 	 येऊन	 पाहतो,	 त 	 अभयदान
िमळालेला	 य ोधमृगच	 या	ओं ावर	डोक	ठेवनू	पडला	होता.	त	आ य	पाहून	तो
तसाच	धावंत	 राजापाश 	 गेला	आिण	 हणाला,	 “महाराज,	आज	मी	 मृगाला	मा न
आण यासाठ 	 रोज या	 िठकाणी	 गेल 	 होत .	 तेथ	आपण	 अभयदान	 िदले या	 दोन
नायक	मृगापैंक 	एक	जण	 या	ओं ावर	डोक	ठेवनू	पडलेला	आहे!	परंतु	आप या
हुकूमावाचूंन	 याला	 मला	कसा	 हात	लावता	ं येईल?	 हणून	 मी	 तसाच	 धावंत	 येथ
आल 	आहे,	आता	ंआपला	हुकूम	होईल	 या माण	कर यातं	येईल.”

राजा	 या	 वयंपा याबरोबर	 वतः	 या	 िठकाण 	गेला,	आिण	ओं ावर	डोक
ठेऊन	 िनजले या	 य ोधमृगाला	 हणाला,	 “िम ा,	 मृगराजा,	 तुला	 मी	 अभयदान
िदल	असता	ंतंू	या	िठकाणी	येऊन	का	ंिनजलास?”

“महाराज,	मी	 मृगसघंाचा	नायक	अस यामुळ	मा यावर	पाळी	 ये याचा	सभंव
नाह .	परंतु	शाखा या	पिरवारापैकी	एका	ग भणी	मृगीवर	पाळी	आली	होती.	ितन	ती
दुस या	 मृगाला	 दे याची	मला	 िवनंित	 केली.	परंतु	एकाच	मरण	मी	 दुस याला	कस
ाव?	ते हा	ं ितची	पाळी	मा यावर	घेऊन	मी	 येथ	पडल 	आहे.	मला	मािरल	असतां
आप या	वचनाचा	भगं	होईल	अशी	शकंा	ध ं 	नका.	का	ंक 	म 	मजसाठ 	मरत	नसून
ग भणी	मृगीसाठ 	मर यास	िस 	झाल 	आह.”

राजा	 हणाला,	 “मी	 या	 गिभणी	 मगीलािह	 अभय	 देत .	 तंू	 आता	ं या



ओं ाव न	ऊठ.”

“पण	महाराज,	 इतर	 मृगाचंी	 वाट	काय?	ग भणी	 मृगीची	 पाळी	 मी	 घेतली	 व
यामुळ	 ितला	अभयदान	 िमळाल,	ही	बातमी	 मृगसघंालालाग याबरोबर	 येक	 मृग
आपली	 पाळी	 चुकिव यासाठ 	 मला	 िवनंित	करील;	 व	 या	 योग	 मला	 वारंवार	 येथ
येऊन	आपणाला	तसदी	 ावी	लागेल!	 यापे ा	ंआपण	आजच	मला	माराव	ह	बर!”

राजा	 हणाला	“अस	असेल	तर	मी	सव	मृगानंा	अभय	देत .”

बोिधस व	 हणाला.	 “महाराज	 या	 उ ानातंील	 मृगानाचं	आपण	अभय	 देता.ं
पण	अर यातंील	इतर	 ापदानं 	काय	कराव?	 याचंी	गित	काय	होणार?”

राजान	 सव	 ा यानंा	 अभयदान	 दे याच	 अिभवचन	 िद यावर	 बोिधस व	 या
ओं ाव न	 उठला,	 आिण	 यान	 राजाला	 शील	 राख यासाठ 	 व	 धम न	 रा य
कर यासाठ 	उपदेश	केला.	नंतर	राजान	 या	सव	मृगानंा	कुरणातूंन	मोकळ	केल.	व
ते	अर यातं	आप या	मूळ या	िठकाण 	गेले.

तेथ	 या	 ग भणी	 मृगीला	 एक	 सुदंर	 पु 	 झाला	 तो	 लहानपण 	 वारंवार
शाखमृगाजवळ	जात	असे.	आईला	जे हा	ंही	गो 	समजली	ते हा	ंती	 याला	 हणाली,
“बाबारे,

[मूळ	गाथा–

िन ोधमेव	सेवे य	न	साखं	उपसवंसे	।

िन ोध मं	मतं	से यो	यंचे	साख म	जीिवतं	॥]	तुला	तुझ	क याण	 हाव	अशी	इ छा	असेल	तर
शाखमृगाचा	सहवास	न	किरता	ं य ोधाची	सगंित	धर.	 य ोधाबरोबर	मरण	 ेय कर
आहे;	पण	शाखाबरोबर	जगण	 ेय कर	नाह .”
——✵✵✵——

	



७.	िजभेच	बधंन.	(१४)
(वातिमग	जातक	नं.	१४)

आमचा	 बोिधस व	 एकदा	ं वाराणसी या	 राजा या	 प राणी या	 पोट 	ज माला
आला	आिण	बापा या	मरणानंतर	वाराणसीचा	राजा	झाला.	 याचासजंय	नावंाचा	एक
हुषार	माळी	(उ ानपाल)	होता.	एके	िदवश 	राजा	 याला	 हणाला,	“सजंया,	तु या
उ ानाम य	एकादी	आ यकारक	गो 	दाखवू	ंशकशील	काय?”

“जर	 मला	 लागेल	 तेवढा	 मध	 दे याचा	 हुकूम	 होईल	 तर	 मी	 महाराजानंा
थोड याच	िदवसातं	एक	अपूव	आ य	दाखवीन.”

राजान	आप या	कोठारातूंन	सजंयाला	लागेल	तेवढा	मध	दे याची	आ ा	केली.

या	 उ ानाम य	 रोज	 एक	 वातमृग	 येत	 असे;	 पण–वातमृगच	 तो—सजंयाच
वार	 पड याबरोबर	 बाणासारखा	 पळत	 सुटे.	 सजंयान	 राजा या	 कोठारातूंन	 मध
आणून	तो	उ ानातंील	गवताला	सारिवला.	हळंूहळंू	वातमृगाला	 या	गवताची	इतकी
गोडी	लागली	क ,	तो	सजंया या	जवळ	जाऊन	देखील	त	गवत	खाऊं	लागला.	काहं
िदवस	 लोट यावर	 सजंय	 राजाला	 हणाला,	 “महाराज,	 आज	 तु हाला	 मी
उ ानातंील	आ य	दाखिवणार	आह.	दुपार 	त	पाह यासाठ 	आपण	राजवा ातंच
रहाव.”

नंतर	सजंय	उ ानातं	 गेला;	आिण	तो	वातमृग	तेथ	आ यावर	 यान	 यासमोर
मध	फासंलेल	गवत	टािकल.	त	खा यावर	राजवा ा या	बाजूला	काहं 	अंतरावर
आणखी	गवत	टािकल.	या माण	हळुहळू	 या	मृगाला	सजंयान	राजवा ातं	आणून
बाहेरचा	दरवाजा	बदं	केला	व	तो	राजाला	 हणाला,	“महाराज,	वातमृग	मनु या या
छायेलादेखील	उभा	 रहात	नाह ,	ह	आपण	जाणतच	आहा.ं	अस	असता	ं याला	मी
येथपयत	आणून	सोडल	ह	अपूव	आ य	न हे	काय?”

राजा	 हणाला,	“वातमृग	मनु या या	वा याला	उभा	रहात	नाह 	ही	गो 	खरी



आहे.	परंतु	रसतृ णा	मोठी	बळकट	आहे.	आप या	िजभेला	जर	हा	वातमृग	वश	झाला
नसता	तर	तो	तु या	ता यातं	कध िह	आला	नसता.	पण	िजभे या	माग	लाग यामुळ	तंू
नेशील	ितकडे	 याला	जाण	भाग	पडल!	िजभेच	बधंन	बळकट	खर!!”
——✵✵✵——

	



८.	िनयिमतपणाचा	आिण	अिनयिमतपणाचा	पिरणाम.	(१५,
१६)

[खारािदय	आिण	ितप थिमग	 ा	दोन	जातकां या	आधार	ही	गो 	िलिहली	आहे.]

(खारािदय	जातक	आिण	ितप थिमग	जातक	नं.	१५,	१६)

एके	काल 	बोिधस व	मृगकुलाम य	ज मला	होता	तो	 मृगमायत	अ यंत	िनपुण
होता.	 या या	 दोन	 बिहण न 	आप या	 दोन	 त ण	 मुलानंा	 मृगिव ा	 िशक यासाठ
या या	 वाधीन	 केल.	 पण	 यापैंक 	 खारािदया	 नावंा या	 बिहणीचा	 मुलगा	 सात
िदवसपयत	रोज	बोिधस वान	बोलाव या	वळे 	 याजपाश 	आला	नाह .	पण	 दुस या
बिहणीचा	मुलगा	ितप थ	हा	मामान	नेमून	िदले या	वळे 	येऊन	िव ा	िशकत	असे.

खारािदयेचा	 मुलगा	 िशक याची	 वळे	 चुकवनू	 अर यातं	 भटकत	 िफरे.	 एके
िदवश 	एका	पार यान	लावले या	जा यातं	तो	सापंडला	व	मो ान	आरडाओरडा
क ं 	लागला.	आईला	ही	गो 	समजली	ते हा	ंती	धावंत	धावंत	आप या	भावाजवळ
आली	आिण	 हणाली,	 “दादा,	 चार	उपदेशा या	 गो ी	 सागंनू	 मा या	 मुलाची	कशी
तरी	सुटका	करा.”

बोिधस व	 हणाला,	“खारािदये,	तु या	मुलाला	म 	सातदा	ंवळेेवर	ये यासाठ
बजावनू	सािंगतल	असता	ंतो	मजपाश 	आला	नाह .	 याला	 वैर	 िफर याची	खोटी
सवंय	 लाग यामुळ	 मला	 याच	 िहत	 करता	ं आल	 नाह 	 व	 आता	ं तो	 पाशातं
सापंड यावर	 तेथ	 जा यातं	 काहं 	 अथ	 नाह .	 याला	 तर	 पारधी	 मारणारच.	 पण
याजवळ	जाऊन	मा या	िजवाला	मा 	मी	धो यातं	घात यासारख	होईल.”

खारािदया	 रडत	 रडत	आप या	 मुला या	 समाचाराला	 गेली.	 पण	 ती	 जवळ
पोह च यापूव च	पार यान	 याला	मा न	तेथून	उचलून	नेल	होत!

काहं 	 काल	 लोट यावर	 ितप थ	 जा यात	 सापंडला.	 ते हा	ं याची	 आई



बोिधस वाला	 हणाली,	 “मा या	 मुलाला	 मी	 तु या	जवळ	 ठेिवल	असता	ं याची	 ही
काय	वाट	झाली?”

बोिधस व	 हणाला,	 “तंू	 मुळ च	 घाब ं 	 नकोस.	 तुझा	 मुलगा	 िनयिमतपणान
िव ा	िशकला	आहे.	तो	शभंर	पाशातूंनदेखील	मु त	होऊन	येईल.	मग	 ा	यःकि
पाशाची	काय	कथा!”

इकडे	तो	पारधी	तेथ	ये यापूव 	ितप थान	आपल	पोट	फुगवनू,	डोळे	वटा न
आिण	 हातपाय	 ताणून	 मे याच	 स ग	 घेतल.	 पारधी	 तेथ	 येऊन	 या या	 पोटावर
दोनचार	 िटच या	 मा न	 व	 या या	 त डावाटे	 िनघालेला	 फस	 पाहून	 आपणाश च
हणाला,	“ ाला	जा यातं	सापंडून	फार	वळे	झाला	असावा.	आता	ंयाच	मासं	तयार
कर याला	 उशीर	लागला	 तर	 त	 िबघडून	जा याचा	 सभंव	आहे.	 ते हा	ं येथच	 मासं
कापून	टोपल त	भ न	घेऊन	जाव	ह	बर.”

अस	बोलून	 यान	ितप थाचे	पाश	मोकळे	केले,	व	तो	आपली	सुरी	साफ	क ं
लागला.	 इत यातं	 ितप थ	 उठून	 उभा	 रािहला	 आिण	 वातवगेान	 पळून	 जाऊन
आप या	आईला	भेटला!
——✵✵✵——



९.	खर	कारण	समजल	 हणजे	भाडंण	िमटत.	(१७)
(मालुत	जातक	नं.	१७)

एकदा	ंबोिधस व	तप वी	होऊन	एका	टकडी या	पाय याश 	रहात	होता.	 या
वळे 	 या	 पवता या	 एका	 गुहत	 एक	 सह	आिण	 एक	 वाघ	 पर पराशं 	 नेहभावान
वागनू	वास	करीत	असत.	पण	एके	िदवश 	थडंीसबंधंान	 याचं	भाडंण	जंुपल.	वाघाच
हणण	 ‘थडंी	 कृ णप ातं	वाढत	असते’	अस	होत.	 सह	 ‘थडंी	 शु लप ातंच	वाढते’
अस	 हणे.	 या	 दोघाचंिह	 भाडंण	 िवकोपास	जा या या	 बेतातं	आल.	 ते हा	ं ते	 दोघे
बोिधस वाजवळ	जाऊन	 याला	 हणाले	“भो	तापस,	आम या	 ा	भाडंणाचा	िनकाल
कर.”

बोिधस व	 याचं	 भाडंण	 कशा	 सबंधंान	 होत	 ह	 समजावनू	 घेऊन	 हणाला
“कृ णप 	असो	 कवा	 शु लप 	असो,	 या	 वळे 	 वारा	 वाहतअसतो	 या	 वळे 	थडंी
वाढत	असते.	का	ंक 	थडं	वारा	हच	थडंीची	अिधक	बाधा	हो याच	कारण	होय.	ते हां
काहं 	 अंश 	आपणा	ं दोघाचं	 हणण	 खोट	 नाह .	 ा	 भाडंणातं	 कोणाचािह	 पराजय
झाला	नाह 	अस	मी	समजत .”

बोिधस वा या	उपदेशान	 या	दोघाचंी	तुटंू	पाहणार 	मन	पुनः	िमलाफ	पावल .

या	 गो ीसबंधंान	 वाद	 होतो	 ितच	 खर	 कारण	 समजल	 असता	ं िकती	 तरी
भाडंण	िमटतील!
——✵✵✵——

	



१०.	 ा याचा	वध	क न	 ा 	करण	इ 	आहे	काय!	(१८)
(मतकभ 	जातक	नं.	१८)

वाराणशीम य	एकदा	ंएक	वदेशा सपं 	 यात	 ा ण	रहात	होता.	 या याजवळ
वदेा ययन	कर यासाठ 	पु कळ	िश य	रहात	असत.	विडलां या	 ा ा या	िदवश
आपण	बाळगले या	एका	म ाला	आप या	िश यां या	 वाधीन	क न	तो	 हणाला,
“मुलानं ,	 ा	म ाला	नदीवर	नेऊन	 नान	घालून	पचंागुंिलक	[र तचदंनातं	हात	िभजवनू
पाचंी	बोट	उमटतील	अशा	रीतीन	जनावरां या	पाठीवर	मारण	 ाला	“पचंागुंिलक”	 हणत	असत.]	देऊन
सजवनू	आणा.	आज	याला	मा न	मी	िपतराचं	 ा 	करणार	आह.”

िश यानं 	 या	 म ाला	 नदीवर	 नेऊन	 नान	 वगैरे	 घालून	 ताबं ा	 फुलां या
मालानं 	सजवनू	आिण	पचंागुंिलक	देऊन	नदी या	काठं 	उभ	केल.	ते हा	ंतो	मो ान
हंसला;	 व	 नंतर	 मो ान	 रडला.	 त	 पाहून	 या	 त णानंा	 फार	 आ य	 वाटल.	 ते
हणाले,	तंू	पिह यान	हंसलास	व	नंतर	रडलास	याच	कारण	काय?”

मढा	 हणाला,	“हा	 न	तु ह 	आचाय समोर	िवचारा;	 हणजे	मी	तु हालंा	याच
उ र	देईन.”

िश यानं 	 या	 म ाला	आप या	आचाय जवळ	 नेऊन	 नदीवर	 घडलेली	 सव
गो 	 याला	 कळिवली.	 ते हा	ं तो	 या	 म ाला	 हणाला,	 “तंू	 थमतः	 हंसलास	 व
रडलास	याच	कारण	काय?”

मढा	 हणाला,	“भो	 ा ण,	मी	पाचंश	ज मापूव 	तु या	सारखाच	मोठा	 यात
ा ण	 होत .	 या	 ज म 	 विडलां या	 ा ासाठ 	 मी	 एकदाचं	 काय	 तो	 एक	 मढा
मारला	होता.	 या	कम मुळ	मला	पाचंश	खेपा	म ा या	कुळातं	ज म	घेऊन	िशर छेद
क न	 यावा	लागला.	पण	माझी	शवेटची	पाळी	अस यामुळ	मी	आज	या	पशुयोन तून
मु त	होणार	आहे,	अशा	िवचारान	मला	हष	झाला,	व	 यामुळ	माझ	हंस	मला	आवरतां
आल	नाह .	पण	जे हा	ंआपली	आठवण	झाली	ते हा	ंमला	अ यंत	खेद	झाला.	आपण



ा	 ज मीचे	 माझे	 अ दाते	 आहा,ं	 पालनकत	 आहा,ं	 पण	 ा	 कम मुळ	 आपणाला
मा यासािरखे	म ां या	कुळातं	पाचंश	ेज म	 याव	ेलागतील,	व	 या	 येक	ज मातं
िशर छेदाच	 दुःख	 भोगाव	 लागेल,	 या	 िवचारान	 माझ	 अंतःकरण	कळवळल,	आिण
माझा	शोक	अनावर	झा यामुळ	मला	रडंू	आल.”

ा ण	 हणाला,	“शहा या	म ा,	 िभऊं	नकोस.	मी	 तु यासार या	 ा याला
मा न	पशुयोन त	ज म	घेऊं	इ छीत	नाह .	तु या	या	कळकळीब ल	मी	फार	आभारी
आहे.	आिण	आज	मी	मा या	िश यासंह	तुझ	र ण	करीन.”	मढा	 हणाला,	“तू	आिण
तु या	 िश यानं 	 माझ	 िकतीिह	 र ण	 केल	 तरी	 मी	 आज	 मरणापासून	 मु त	 होणार
नाह .	का	ंक ,	माझ	पापच	अस	बलव र	आहे	क ,	िशर छेदाच	दुःख	भोग यावाचूंन
देवदेखील	 या	पापातूंन	मला	मु त	क ं 	शकणार	नाह !”

ा णान	 म ा या	 हण याकडे	 ल य	 न	 देता	ं आप या	 िश यासंह	 या या
र णाचा	 बदंोब त	 केला.	 मढा	 गावंाबाहेर	 एका	 खडका या	 बाजूला	 वाढले या
झुडुपाचा	पाला	खाऊं	लागला.	इत यातं	मोठा	कडकडाट	होऊन	 या	िशळेवर	वीज
पडली.	व	 ितच	एक	शकल	उडून	 यान	म ाची	मान	धडापासून	 िनराळी	केली!	त
आ य	पहा यासाठ 	पु कळ	लोक	तेथ	जमले.

आमचा	बोिधस व	या	वळे 	 तेथ	एका	 वृ ावर	 वृ देवता	होऊन	रहातहोता.	तो
या	जमले या	लोकानंा	 हणाला,	 “मनु य ाणी	 इहलोक 	ज म	 पावण	 दुःखकारक
आहे	 अस	जर	जाणते,	 तर	 यानं 	 इतर	 ा याचा	 वध	 केला	 नसता!	 ाणघातामुळ
िकती	दुःख	भोगाव	लागत	ह	 ा	म ा या	उदाहरणान	 प 	होत	आहे!”

बोिधस वाचा	उपदेश	ऐकून	ते	लोक	 ाणघातापासून	िवरत	झाले.
——✵✵✵——

	



११.	हाजंीहाजंीपणा	िवषारी	आहे!	(२१)
(कुरंगिमग	जातक	नं.	२१)

एकदा	ं आमचा	 बोिधस व	 कुरंगमृग	 कुलातं	 ज मला	 होता.	 वयातं	 आ यावर
अर यातं	जाऊन	तो	िनरिनरा या	झाडाचंी	फळ	खात	असे.	एके	काळ 	एक	िशवणीचा
वृ 	 फलभारान	 िवन 	 झाला	 होता.	 बोिधस व	 या	 वृ ाखाल 	 जाऊन	 वा यान
पडलेल 	 फळ	 खात	 असे.	 पण	 आमचा	 बोिधस व	 िज हालंपट	 न हता.	 फळ
खा यापूव 	आसपास	एखादा	 पारधी	दडून	बसला	आहे	 कवा	नाह ,	याची	तो	नीट
छाननी	करीत	असे;	आिण	मग	िनव हापुरत 	फळ	खाऊन	तेथून	िनघून	जात	असे.

एके	 िदवश 	 या	अर याम य	 िफरणारा	 पारधी	 या	 िशवणी या	 वृ ावर	 येऊन
दडून	 बसला.	 बोिधस व	 िनयमा माण	 एकदम	 वृ ाखाल 	 न	 येता	ं काहं 	 अंतरावर
राहून	 जवळपास	 पारधी	 आहे	 क 	 नाह 	 याच	 िनरी ण	 क ं 	 लागला.	 वृ ाखाल
चागंल फळ	पडल 	नसाव 	असा	िवचार	क न	पार यान	काहं 	फळ	तोडून	बोिधस व
उभा	 होता	 या	 बाजूला	 फकल .	 तरी	 बोिधस व	 तेथून	 हालेना.	 ते हा	ं पार यान
आणखीिह	 फळ	 बोिधस वासमोर	 फैलाव याचा	 म	 चालिवला.	 ते हा	ं बोिधस व
हणाला	 “बाई	 िशवणी,	 आज	 तंू	 माझी	 फारच	 हाजंीहाजंी	 चालिवली	 आहेस!
रोज या माण	सरळ	फळ	न	पािडता	ंमा या	बाजूला	 दूरवर	 तंू	फळ	फकीत	आहेस!
हाजंीहाजंीपणा	िवषारी	आहे,	ह	त व	मला	माहीत	अस यामुळ	मी	तुझा	दु नच	 याग
क न	दुस या	िशवणी या	झाडाकडे	जात !”

बोिधस व	तेथूनच	पळत	सुटला.	 याधान	 या यावर	श 	फकल;	परंतु	 याचा
काहं 	उपयोग	झाला	नाह !
——✵✵✵——

	



१२.	कुसगंतीच	फळ.	(२६)
(मिहलामुख	जातक	नं.	२६)

वाराणसीराजाचा	 मिहलामुख	 नावंाचा	 एक	 मंगल	 ह ी	 होता.	 राजाच	 यावर
फार	 ेम	 असे.	 एके	 िदवश 	 या या	 ह तशाळेजवळ	 म यरा ी या	 सुमारास	 चोर
येऊन	मसलत	क ं 	लागले.	घराची	 भत	अमुक	त हेन	फोडावी,	कोणी	पकड याला
आल	 तर	 याला	कस	 ठार	 माराव,	 पे ा,	 कपाट,	 वगैरे	 कश 	फ डाव ,	 या	 वळे
मनाम य	दयेचा	अंशदेखील	असता	ंकामा	नये,	अशा	 कार या	गो ी	क न	 या	रा
या	 चोरानं 	 दरोडा	 घातला.	 यानंा	 यातं	 यश	आ यामुळ	 मसलतीला	 त	 िठकाण
शुभ द	आहे	अशी	 याचंी	समजूत	झाली;	आिण	ते	वारंवार	राि समय 	 या	 िठकाण
मसलत	क ं 	लागले.	 यां या	भाषणाचा	मिहलामुख	ह ीवर	इतका	वाईट	पिरणाम
झाला	क 	 या या	 अंतःकरणातील	दयेचा	 अंश	आटून	जाऊन	 यान	 थमतः	जवळ
आले या	आप या	माहुताला	ठार	मािरल!

मिहलामुख	 िपसाळला	 ह	 वतमान	 राजाला	 ते हाचं	 िनविेदत	कर यातं	आल.
या	 वळे 	 आमचा	 बोिधस व	 राजाचा	 एक	 अमा य	 होता.	 राजा	 याला	 हणाला,
“पिंडता,	ह तशाळत	जाऊन	मंगल	ह ी या	वडेाच	खर	कारण	शोधून	काढ.	इतका
चागंला	ह ी	एकाएक 	वडेावला	ह	सभंवले	तरी	कस?”

बोिधस वान	 ह तशाळत	 जाऊन	 मिहलामुखाला	 तपासून	 पािहल.	 परंतु
या या	शिरराला	काहं 	पीडा	झा याच	 िच ह	 िदसून	आल	नाह .	 ते हा	ंबोिधस वान
आसपासची	जागा	तपासून	पािहली.	एका	क प यातं	घर	वगैरे	फोड याच 	एकदोन
श 	व	चोरानं 	टाकून	 िदले या	काहं 	मोड या	तोड या	 िजनसा	 या या	पाह यातं
आ या.	 ते हा	ं चोरां या	 मसलती	 ऐकून	 हा	 ह ी	 िबघडून	 गेला	असावा	अशी	 याची
खा ी	 झाली;	 आिण	 राजाजवळ	 जाऊन	 तो	 हणाला,	 “महाराज!	 मिहलामुखाला
दुसरा	कोणतािह	रोग	झाला	नाह .	 या या	जवळपास	चोरानं 	चालिवले या	मसलती
ऐकून	 याच	मन	 िबघडून	 गेल	आहे	व	तो	उ म 	झाला	आहे!	 दु 	सगंतीच	ह	फळ
आहे!”



राजा	 हणाला,	 “पिंडता,	 पण	 याला	 सुधार याचा	 काहं 	 उपाय	आहे	 कवा
नाह ?”

बोिधस व	 हणाला,	“महाराज!	याला	सोपा	उपाय	आहे.	सुशील	साधुसतंाला
बोलावनू	 या या	शाळत	धम िवषय 	सभंाषण	कर यास	सागंाव.	 हणजे	तो	आपोआप
सुधरेल.”

राजान	 वाराणसी या	आसपास	 राहणा या	काहं 	 साधुसतंानंा	आमं ण	क न
ह तशाळत	 धा मक	 सभंाषण	 कर यास	 िवनंित	 केली.	 यानंी	 तेथ	 बसून	 मनु यान
शीलवा 	 हाव,	शािंत	धरावी,	परोपकार	करावा,	दया	वाढवावी	इ यािद	गो ची	चच
केली.	ती	ऐकून	ह ीचा	मद	जाग याजाग 	िनवाला;	व	तो	पूव पे ािंह	सौ य	झाला!

राजान	 पुनः	 चोर	 कवा	 धूत	 लोक	 या	 शाळत	 येणार	 नाह त	 असा	 बदंोब त
केला;	आिण	बोिधस वा या	चातुय ची	वाखाणणी	क न	 याचा	यो य	गौरव	केला.
——✵✵✵——



१३.	गिरबी	बरी.	(३०)
(मुिनक	जातक	नं.	३०)

वाराणस त	 द 	 राजा	 रा य	 करीत	 असता	ं बोिधस व	 एका	 कुण या या
गाई या	उदर 	ज माला	आला.	 याच	नावं	महालोिहत	असहोत,	व	 या या	भावाला
चु लोिहत	 हणत	 असत.	 या	 घरची	 सव	 शतेी	 ा	 दोघावंर	 अवलंबनू	 असे.	 पण
यानंा	खावयाला	कडबा	 व	भसुा	 ािंशवाय	 दुसरे	 उंची	 पदाथ	 िमळत	नसत.	 याच
कुण या या	घर 	मुिनक	नावंाचा	एक	डुकर	होता.	 याची	मा 	फार	चैन	असे.	 याला
पेज,	भात	वगैरे	पदाथ	यथा थत	दे यातं	येत	असत.

त	पाहून	 चु लोिहत	महालोिहताला	 हणाला,	“दादा,	हा	काय	बर	अ याय!
आ ह 	 ा	 कुटंुबाच 	 सव	 शते	 नागंरत 	आिण	आ हालंा	 खावयाला	 फार	 झाल	 तर
भसुा.	पण	 ा	मुिनकाची,	काहं 	काम	न	करता,ं	कशी	चैन	चालली	आहे	पहा!	सकाळ
उठून	पेज	भात	खाऊन	डु ं 	डु ं 	करीत	इकडे	ितकडे	खुशाल	िफरत	असतो.”

महालोिहत	 हणाला,	 “बा	 चु लोिहता,	 तंू	 असा	 उतावळा	 होऊं	 नकोस.
आम या	 मालका या	 मुलीच	 वषसहामिह यातं	 ल न	 हावयाच	 आहे,	 या	 वळे
मुिनकाची	काय	 थती	होते	त	पहा;	आिण	त पयत	कड याभशुातंच	सतंोष	मान.”

यजमाना या	मुली या	ल नसमारंभा या	िदवश 	चु लोिहत	वडील	भावाजवळ
वरेन	 धावंत	आला,	आिण	आ यचिकत	 मु ेन	 हणाला,	 “दादा,	 तु ह 	 ज	 हणत
होता	ं याचा	आज	अनुभव	आला.	 मुिनकाचे	हातपाय	बाधूंन	तो	आरडाओरड	करीत
असता	ंयजमाना या	नोकरानं 	 याचा	गळा	अ यंत	 खर	सुरीन	िचरला	व	 याचे	तुकडे
तुकड	केले.”

महालोिहत	 हणाला,	 “ ाजसाठ 	 याला	 पोस यातं	 आल	 होत.
िरकामटेकडेपण	 जो	 चैन	 करतो	 याची	 अशीच	 थती	 होते.	 म	 क न	 खा ेला
कडबा	भसुा	चागंला;	कारण	त	दीघ यु याच	ल ण	होय.”



——✵✵✵——

	



१४.	अस यतेन	हािन.	(३२)
(न जातक	नं.	३२)

ाचीन	काळ 	 थम	क पातं	 चतु पद	 ा यानं 	 सहाला	आपला	 राजा	 केल.
माशानं 	आनंद	नावंा या	म याला,	व	प यानं 	सुवणराजहंसाला	आपला	राजा	केल.
या	 सुवणराजहंसाची	 एक	अ यंत	 सुदंर	क या	 होती.	 ितन	 बापा या	 सागं याव न
असा	वर	मािगतला	क 	 वयंवर	क न	जो	पित	यो य	वाटेल	तो	मी	वरीन.	 या माण
हंस	 राजान	 िहमालयावर	 प याचंा	 मोठा	 समुदाय	 बोलािवला.	 एका	 मो ा
िशलातलावर	सव	प ी	गोळा	झाले.	ते हा	ंहंसराजा	आप या	मुलीला	 हणाला,	“ ा
पि सघंातूंन	तुला	जो	नवरा	 चेल,	तो	िनवडून	काढ.	ितन	मोराला	पसतं	केल.	ते हां
सव	 प ी	 याजपाश 	 येऊन	 याला	 हणाले,	 “तंू	 ध य	आहेस.	 राजक येन	 एव ा
पि सघंातूंन	तुझीच	िनवड	केली	 ाब ल	तुझ	आ ह 	अिभनंदन	करत .”

“परंतु	 ाव न	माझ	साम य	तुम या	ल ातं	येण	श य	नाह .	मला	नृ यकला
िकती	 चागंली	 येते	 ह	 पहा.”	 अस	 हणून	 या	 पि समुदायासमोर	 आपला	 िपसारा
पस न	 मोर	 नाचू	ं लागला,	 व	 यायोग	 नागडा	 उघडा	 पडला.	 सुवणराज	 हंसाला
लाज	वाटली,	व	तो	 हणाला,	 “ ाचा	आवाज	फार	चागंला,	 पृ भाग	 सुदंर,	 वैडूय
म यासारखी	मान,	आिण	लाबं	 िपसारा,	 परंतु	 ा या	 ा	 िनल 	नाच यान	मा या
मुलीश 	 ाचा	िववाह	कर यास	मी	तयार	नाह .”

अस	 हणून	 यान	 याच	 िठकाण 	आप या	भा याश 	आप या	क येचा	 िववाह
केला.	 मोरान	 अ यंत	 लाजून	 तेथून	 पलायन	 केल.	 अस यतेमुळ	 चागंले	 गुण	 यथ
गेले!
——✵✵✵——

	



१५.	एकीच	व	बेकीच	फळ.	(३३)
(स मोदमान	जातक	नं.	३३)

वाराणस त	 द 	 राजा	 रा य	 करीत	 असता	ं बोिधस व	 लावा	 प या या
कुळातं	ज मून	हजार 	ला याचंा	पुढारी	होऊन	अर यातं	रहात	असे.	 या	काळ 	एक
पारधी	 यां या	व ती या	जाग 	जाऊन	एका	िठकाण 	चरणा या	ला यावंर	जाळ	टाकी
व	 यातं	सापंडले या	ला यालंा	 बाजारातं	 िवकून	आपला	 िनव ह	करी.	 एके	 िदवश
बोिधस व	आप या	समुदायातंीलला यानंा	 हणाला,	“हा	पारधी	आम या	 ाितवग चा
नाश	करीत	आहे.	 ाला	एकच	उपाय	आहे	तो	हा	क 	जर	तु हापैंक 	कोणी	 या या
जा यातं	सापंडल,	 तर	 एकमतान	त	जाळ	 घेऊन	 तु ह 	उडाव,	 व	 एका ा	काटेंरी
झुडपावर	टाकून	 या या	खालून	िनघून	जाव.”

दुस या	िदवश 	काहं 	ला यावंर	पार यान	जाळ	टाक याबरोबर,	बोिधस वा या
उपदेशा माण	 यानं 	त	उडवनू	नेल,	व	एका	काटेंरी	झुडपावर	टाकून	 या या	खालून
पळ	 कािढला.	 कां ातूंन	 जाळ	 मोकळ	 करता	ं करता	ं पार याला	 साजं	 झाली,	 व
िरका या	हातानच	घर 	जा याचा	 सगं	आला.	हा	 म	बरच	िदवस	चालला.	 ते हां
याची	बायको	 रागावनू	 याला	 हणाली.	 “रोज	रोज	एक	कवडीिह	न	आणता	ंघर
येता;ं	 ा याव न	 अस	 िदसत	 क 	 दुसरी	 कोणीतरी	 बाई	 तु ही	 सभंाळली	 असली
पािहजे,	व	ित यासाठ 	सव	पैसा	खच यातं	येत	असला	पािहजे.”

पारधी	 हणाला,	“भ े,	ही	तुझी	समजूत	चुकीची	आहे.	मला	कोणतही	 यसन
नाह 	पण	मी	काय	क ं ?	लाव	ेएकजुटीन	जाळ	घेऊन	जातात	व	काटेंरी	 झुडपावर
टाकतात;	 या	योग	माझा	िदवस	जाळ	सोडिव यातं	जातो,	आिण	शवेट 	हात 	काहं
लागत	नाह .	तथािप	मी	 िनराश	झाल 	नाह .	ज पयत	 यां यातं	एकी	आहे	त पयत
जाळ	घेऊन	उडून	जातील.	पण	जे हा	ंआपसातं	भाडंूं	लागतील,	ते हा	ंखा ीन	मा या
हात 	येतील.”

काहं 	िदवसानंी	चरावयाला	जात	असतानंा	एक	लावा	दुस या या	डो याव न



गेला.	 यामुळ	 दुस याला	 राग	 आला.	 पिह या	 ला यान	 मा	 मािगतली.	 तथािप
दुस यान	 त	 न	 ऐकता	ं भाडं यास	 सुरवात	 केली.	 होता	ं होता	ं सव	 समुदायातं	 फूट
पडली.	ते हा	ंबोिधस वान	िवचार	केला	क 	जेथ	एकी	नाह ,	तेथ	सुरि तपणा	नाह .
आपण	 येथून	 दूर	 गेलेल	चागंल.	 या	 माण	 बोिधस व	आप या	 वचनातं	 रहाणा या
समुदायाला	 घेऊन	 दुसरीकडे	 िनघून	 गेला.	 इकडे	 ला यापैंक 	 काहं 	 जण	 जे हां
जा यातं	 सापंडत	 ते हा	ं तेथिह	 भाडंण	करीत,	 प ितप 	करीत;	 व	जाळ	उडवनू
ने याच	 साम य	 न	 रािह यामुळ	 पार या या	 हात 	 जात.	 अशा	 रीतीन	 पार याची
चागंली	चैन	चालली	व	बायकोची	 या यावर	फार	मज 	बसली.
——✵✵✵——

	



१६.	कलह थान 	राहंू	नये.	(३६)
(सकुण	जातक	नं.	३६)

एकदा	ं बोिधस व	 प ा या	 कुळातं	 ज मला	 व	 वयातं	 आ यावर	 मो ा
पि समुदायासह	एका	िव तीण	वृ ावर	राहंू	लागला.	एके	िदवश 	 या	वृ ा या	दोन
शाखा	 पर परावंर	 घासं या	 जाऊन	 यातूंन	 धूर	 िनघंू	 लागला.	 ते हा	ं बोिधस व
पि समुदायाला	 हणाला,	 “गडे	 हो,	 या	 वृ ा या	आ याला	आ ह 	 रहात	आह ,
या या	शाखातूंन	 हा	 धूर	 िनघत	आहे.	 हणजे	 येथे	अनुक पे या	 ऐवज 	घषण	होऊं
लागल	आहे.	 ाचा	 पिरणाम	 असा	 होणार	आहे	 क ,	 ा	 फां ां या	 घषणान	आग
उ प 	 होऊन	 सव	 वृ 	 नाश	 पावणार.	 हणून	 ा	 थान 	 न	 रहाता	ंआपण	 दुस या
िठकाण 	जाऊं.”

बोिधस वाचा	उपदेश	 यानंा	ं चला,	 ते	 या याबरोबर	आप या	पोराबंाळासंह
दुसरीकडे	िनघून	गेले.	पण	आपणास	शहाणे	समजणारे	दुसर	होते,	ते	 हणाले,	“हा
थबभर	पा यातं	मगर	पहातो.	अशा	 ा या या	उपदेशान	आ ह 	इकडे	 ितकडे	 िफ ं
लागल 	तर	आ हासं	सुखशािंत	कध च	िमळावयाची	नाह .”

परंतु	 बोिधस वान	 केलेल	 भिव य	 खर	 झाल.	 एकाएक 	 या	 फां ातूंन	 आग
िनघाली,	 व	 या	 वृ ान	 पेट	 घेतला.	 तेथ	 रािहलेले	 प ी	 अकाल 	 दुस या	 िठकाण
जाऊं	शकले	नाह त,	व	ते	आग त	पडून	जळून	मेले.
——✵✵✵——

	



१७.	वृ सेवा.	(३७)
([ही	गो 	चु व गातंिह	सापंडते.]िति र	जातक.	नं.	३७)

ाचीन	काळ 	िहमालय	पवतावर	एक	िति र	प ी,	एक	वानर	व	एक	ह ी	एका
भ य	 वडा या	 आ यान	 रहात	 असत.	 परंतु	 यां यातं	 असाव	 तस	 ऐ य	 न हत;
पर परािंवषय 	 अनुक पा	 न हती.	 हा	 कार	 तसाचचालण	 इ 	 नस यामुळ	 यानं
असा	 िवचार	केला	क ,	जो	आपणातं	वडील	असेल	 या या	स यान	वागाव.	 ते हां
वानर	ह ीला	 हणाला,	“काय	हो,	तु ही	 ा	वटवृ ाला	िकती	िदवसापंासून	पहाता?ं
ह ी	 हणाला,	“जे हा	ंहा	वडाचा	रोपा	अगद 	लहान	होता,	ते हा	ंमा या	बालपण 	मी
याला	 पोटाखाल 	 घालून	 व न	 जात	 होत .	 पण	 वानरदादा,	 तु ह 	 ा	 झाडाला
के हापंासून	ओखळता?ं”

वानर	 हणाला,	 “मी	 मा या	 लहानपण 	 ा	 वडा या	 रोपा या	 अगद 	 अ -
शाखेच 	 पान	 जिमनीवर	 उभा	 राहून	 तोडीत	 होत .	 ते हापंासून	 ा	 झाडाला	 मी
ओळखत .	पण	िति रदादा,	तु ह 	 ाला	िकती	िदवसापंासून	पाहता?ं”

िति र	 हणाला,	“येथून	ब याचशा	अंतरावर	एक	वडाच	झाड	होत.	 याच 	फळ
खाऊन	 मी	 ा	 िठकाणी	 शौचिविध	 करीत	 असे.	 यामुळ	 ह	 झाड	 येथ	 उगवल;	 व
ते हापंासून	मी	 ा	झाडाला	ओळखत	आहे.”

ाव न	 िति रप ी	 या	 ितघातं	 वडील	 होता	 ह	 िस 	 झाल,	 व	 ते हापंासून
वानर	आिण	ह ी	िति र	पिंडता या	स यान	वागू	ंलागले.	तेणक न	 या	ितघाचंिह
या	 िठकाण 	 वा त य	 फारच	 सतंोषजनक	 झाल.	 िति रपिंडत	 आमचा	 बोिधस व
होता	ह	िनराळ	सागं याच	कारण	नाह .
——✵✵✵——

	



१८.	शा 	सदाचं	साधत	नसत.	(३८)
(बक	जातक	नं.	३८)

ाचीनकाळ 	 बोिधस व	 एका	 सुदंर	 तलावा या	 काठ 	 असले या	 वृ ावर
वृ देवता	 होऊन	 रहात	 होता.	 या	 काळ 	 उ हा या या	 िदवसातं	 एका	 लहानशा
तलावातंील	पाणी	आटत	चालल	होत;	आिण	 यातं	पु कळ	मासे	रहात	असत.	ते हां
एक	 बगळा	 या	 त या या	 काठ 	 येऊन	 चता त	 थत त	 बसला.	 त	 पाहून
त यातंील	मासे	 याला	 हणाले,	“हे	आय,	तंू	कशाचा	िवचार	करीत	आहेस.”

बगळा	 हणाला,	“दुसरा	कसला?	मी	 तुम या	सबंधंानच	 िवचार	करीत	आहे.
ा	 त यातंील	 पाणी	 िदवसिदवस	 आटत	 चालल	 आहे;	 खावयाला	 िमळ याची

मारामार,	 व	 उ हाळा	 तर	 भयंकर!	 ते हा	ं हे	 िबचारे	 मासे	 आता	ं काय	 करतील	 ा
िवचारातं	मी	पडल 	आहे,”	मासे	 हणाले,	“मग	 ातूंन	सुट याला	आ हालंा	कोणता
उपाय?”	 बगळा	 हणाला,	 “जर	 माझा	 उपदेश	 ऐकाल	 तर	 तु हापैंक 	 एकेकाला
च च त	ध न	एका	मो ा	सरोवरातं	नेऊन	सोडीन.”

पण	माशानंा	ही	गो 	पटेना.	ते	 हणाले,	“अस	कध 	झाल	आहे	काय?	जगा या
आरंभापासून	माशावंर	 ेम	करणारा	बगळा	कोणी	पािहला	आहे	काय?	आम यापैक
एकेकाला	दूर	नेऊन	मा न	खा याचा	तुझा	हेतु	असला	पािहजे.”

बगळा	 हणाला,	 “माशासं	 बगळे	 मा न	 खातात	 ह	 खर	 आहे.	 परंतु
िव ासघाताच	पातक	मी	कस	करीन.	मा यावर	तु ह 	िव ास	ठेवनू	तरी	पहा.	आतां
दुसरा	 एकादा	 उ म	 तलाव	 नाह 	 अस	 तु हासं	 वाटत	 असेल,	 तर	 मा याबरोबर
तुम यापैक 	एका ाला	पाठवा	 हणजे	 याला	मी	तो	तलाव	दाखवनू	आणत .	 ते हां
तरी	तुमची	खा ी	होईल.”

माशानं 	 खा ी	 क न	 घे यासाठ 	आपणापैंक 	 एका	 मो ा	 का या	 माशाला
याजबरोबर	पाठिवल.	 यान	 या	माशाला	मो ा	सरोवरातं	नेऊन	सोडल,	व	पु हां



पूव थळ 	 आणून	 पोहोचिवल.	 का या	 माशान	 आप या	 भाऊबधंासंमोर	 नवीन
तलावाच	 रसभरीत	 वणन	 केल.	 ते हा	ं सव	 मासे	 ितकडे	 जा यास	 उ सुक	 होऊन
बग यास	 हणाले,	“आय,	आ हाला	 नेऊन	 या	 िठकाण 	पोह चिव याची	 मेहरबानी
कर.”

बग यान	 थमतः	 या	 का या	 माशालाच	 ितकडे	 नेल;	 व	 याला	 सरोवर
दाखवनू	 एका	 वृ ा या	 फां ां या	 खाचं त	 दडपून	 मा न	 खा ,	 व	 काटें	 मुळातं
टाकले;	आिण	पु हा	ंमाशाजंवळ	जाऊन,	“आपण	 याला	सोडून	आल ;	आता	ं याची
मज 	असेल	 याला	 येऊं	 ा,”	अस	 हणून	आणखी	 एका	 माशाला	आणून	आणखी
पूव माणच	 याची	गत	केली.	 ा माणे	सव	माशानंा	 यान	मा न	खा .	एक	तेवढा
खकडा	 या	त यातं	िश क	रािहला.	ते हा	ंबगळा	 याला	 हणाला,	“बा	खक ा,	तंू
तरी	तेथ	कशाला	राहातोस?	बाकी	सव	मासे	सुखान	मो ा	सरोवरातं	सचंार	करीत
आहेत.	व	 तंू	 येथ	एकटाच	 ा	आटत	जाणा या	डब यातं	बसला	आहेस.	ते हा	ंचल
मा या	बरोबर.	मी	तुला	 या	सुदंर	तलावातं	नेऊन	पोहोचिवत .”

खक ान	 िवचार	 केला	 क ,	 “ ा	 चोरान	 माशानंा	 नेऊन	 मा न	 खा 	 क
िजवतं	 सोडल	 ह	 कोणी	 सागंाव?	 पण	 ा या	 बरोबर	 जाऊन	 याचंी	 थती	 काय
झाली,	 ह	 पाह यास	 हरकत	 नाह ,	 जर	 ान	 सुख पपण	 मला	 पोह चिवल	 तर
ठीकच	आहे;	न	पे ा	ंमा या	तावड तून	हा	 िजवतंपण	िनघून	जाणार	नाह 	 ािवषय
खबरदारी	 घेतली	 पािहजे.”	 तो	 बग यास	 हणाला,	 “बगळेमामा,	 माशानंा	 तु ह
नेलत	 ह	 ठीक	 झाल.	 परंतु	 मला	 कस	 याल?	 बगळा	 हणाला,	 “कस	 हणजे?”
च च त	 ध न!”	 खकडा	 हणाला,	 “एकतर	 तुम या	 च च त	 मी	 मावणार	 नाह ;	 व
दुसर	 अस	 क 	 मी	 गुळगुळीत	 असून	 घ 	आह,	 ते हा	ं तु हालंा	 मला	 नीट	 पकडतां
यावयाच	नाह .	पण	माझे	हे	आंकडे	फार	सु ढ	आहेत.	 ान 	जर	मी	आप या	मानेला
ध न	ल बकळत	 रािहल ,	 तर	खाल 	 पड याची	 भीती	 नाह 	आिण	 या	 योग	 तु ह
मला	सुरि तपण	ितकडे	घेऊन	जाल.”

बग याला	ही	गो 	पसतं	पडली.	खक ाला	आप या	मानेला	लटकावनू	तो
सरोवराजवळ	गेला,	व	 याला	त	सरोवर	दाखवनू	विहवाटी माण	आप या	नेहम या



वृ ाकडे	 वळला.	 ते हा	ं खकडा	 हणाला,	 “बगळे	 मामा,	 सरोवर	 तर	 ा	 बाजूला
रािहल,	आिण	तु ही	मला	येथ	कोठ	नेता?”

बगळा	रागावनू	 हणाला,	“काय,	मोठे	आले	आहेत	क 	नाह 	तु 	आमचे	भाचे!
तुला	ग याला	लटकावनू	िफरत	आह,	 हणून	तंू	मला	दास	समजतोस	काय?	हा	पहा
इकडे	 या	माशां या	कां ाचंा	केवढा	ढीग	पडला	आहे!	तुझ िह	हाड	 ाच	राशीवर
पडणार	ह	प 	ल ातं	ठेव.”

खकडा	 हणाला,	“ या	माशां या	मूखपणामुळ,	 यानंा	मा न	खाण	तुला	सोप
गेल.	पण	आता	ं सगं	खक ाश 	आहे	ह	तंू	िवस ं 	नकोस.	मा या	आंक ानं 	तुझी
जी	मान	पकडली	आहे	ती	उगाच	न हे.	एव 	तेव 	मला	जर	मरावयाच	आहे	तर	आपण
दोघेिह	बरोबरच	म ं .	ह	पहा,	तुझ	डोक	कापून	कस	खाल 	पाडत 	ते!”	अस	 हणून
यान	आप याआंक ानं 	बग याची	मानगुटी	दाबली.	बग याची	बोबडी	वळली,	व
डोळे	 पाढंरे	 हो याची	 पाळी	 आली.	 तो	 हणाला,	 “महाराज,	 मा यावर	 मेहेरबानी
करा.	मला	जीवदान	 ा.	मी	तु हालंा	सुरि त	तलावातं	पोह चवनू	देत .

खक ानं	 “ठीक	 आहे”	 अस	 उ र	 िद यावर	 बग यान	 याला	 नेऊन
सरोवरा या	पा या या	काठं 	हळूच	 िचखलावर	 ठेवल.	 ते हा	ंखक ान	कमळा या
दठा माण	 याचा	गळा	कापून	टाकला,	व	पा यातं	 वशे	 केला.	 ते हा	ं वृ देवते या
पान	रहाणारा	आमघा	बोिधस व	 हणाला.	“शठ	आप या	शा ान	सदोिदत	सुखी

होतो	अस	नाह .	बकाला	जसा	खकडा	भेटला	तसा	शठाला	कोणीतरी	भेटतोच.”
——✵✵✵——

	



१९.	हलकटाच	बल	 य	(३९)
(नंद	जातक	नं.	३९)

वाराणसी	नगर त	 द राजा	रा य	करीत	असता	ंबोिधस व	एका	गहृ था या
कुळातं	 ज मला	 होता.	 या या	 एका	 िम ान	 उतारवयातं	 ल न	 केल	 होत;	 व	 या
सबंधंापासून	 याला	 एक	 मुलगा	 झाला.	 ते हा	ं यान	 असा	 िवचार	 केला	 क ,	 माझी
बायको	अ ािप	त ण	आहे,	व	मी	जर	मरण	पावल 	तर	ती	दुसर	ल न	क न	घरातं
असलेल	 य	 या	 नव या या	 वाधीन	 कर यास	 माग	 पुढ	 पहावयाची	 नाह ,	 व
यायोग	 मा या	 मुलाची	 मोठी	 हािन	 होईल.	 हणून	 यान	 नंद	 नावंा या	 आप या
दासाकडून	घरातंील	सव	 य	 जंगलातं	 नेववनू	एका	 िठकाण 	 पु न	 ठेिवल.	व	तो
नंदाला	 हणाला,	 “माझा	 मुलगा	 वयातं	 आ यावर	 याला	 ह	 य	 दाखवनू	 दे;	 व
याला	सोडून	दुस या	िठकाण 	जाऊं	नकोस.”

यानंतर	काहंी	काळान	तो	गहृ थ	मरण	पावला.	 याचा	मुलगा	वयातं	आ यावर
आई	 याला	 हणाली,	“बाळ,	तु या	िप यान	नंद	दासाकडून	घरातंील	 य	कोठतरी
गाडून	 ठेिवल	 आहे.	 त	 नंदाला	 िवचा न	 उक न	 काढ,	 व	 याचा	 यापारधं ातं
उपयोग	कर.”

ते हा	ंतो	मुलगा	नंदाला	 हणाला,	“नंद	मामा,	मा या	विडलानं 	पु न	ठेिवलेल
काहंी	 य	आहे	काय?”	 नंदान	“होय”	अस	उ र	 िदल.	 नंतर	एके	 िदवश 	त	 य
घेऊन	ये या या	उ ेशान	कुदळ,	टोपली	वगैरे	घेऊन	ते	दोघे	जंगलातं	गेले.	तेथ	 या
जाग 	धन	 पु न	 ठेिवल	होत	 या	जाग 	उभा	रािह याबरोबर	 नंद	मो ा	गव न	 या
मुलाला	 हणाला,	“अरे	दासीपु ा,	 ा	िठकाण 	धन	तुला	कोठून	िमळणार?”

ा माण	 जे हा	ं जे हा	ं य	आण या या	 हेतून	 ते	दोघे	अर यातं	जात	व	 नंद
या	 िठकाण 	उभा	 राही,	 ते हा	ं ते हा	ं तो	 ा	 त ण	 मुलाला	अनेक	 िश यागाळी	 देत
असे.	तरी	 नंदा या	हात 	आपली	 िक ी	आहे	ह	जाणून	तो	 मुलगा	मो ा	 िवचारान
या या	 या	 िश यागाळी	 सहन	 करीत	 असे.	 शवेट 	 कंटाळून	 जाऊन	 तो	 आप या



बापा या	 िम ापाश —बोिधस वापाश —गेला;	 व	 यान	 याला	 इ थभंतू	 वतमान
सािंगतल.	 ते हा	ं बोिधस व	 याला	 हणाला,	 “ य	 पु नठेवलेली	 जागा	 सापंडण
कठीण	नाह .	 या	िठकाण 	उभा	राहून	नंद	तुला	िश यागाळी	देतो,	 या	िठकाण च	त
धन	 पुरलेल	 असाव.	 का	ं क ,	 या या	 सि यान	 हलकटाला	 बळ	 चढत.	 पुनरिप
जे हा	ं या	िठकाण 	राहून	नंद	तुला	िश या	देईल	ते हा	ं याला	तेथून	ओढून	काढ,	व
तेथ	खण	 हणजे	तुला	त	 य	सापंडेल.”

बोिधस वा या	स या माण	वागनू,	 या	त णान	त	 य	आप या	घर 	आणल
व	 याचा	सदुपयोग	केला.
——✵✵✵——

	



२०.	स कम	कर यास	िभऊं	नये.(४०)
(खिदरंगारजातक	नं.	४०)

दुसरा	 एक	 द 	 राजा	 वाराणशी	 नगर त	 रा य	 करीत	 असता	ं बोिधस व
तेथ या	महा े ी या	कुलातं	ज मला.	तो	मो ा	पिरवारासहवतमान	वृ गत	होऊन
सोळा	 वष	 हो यापूव च	 सव	 कलाकौश यातं	 िनपुण	 झाला.	 पुढ	 काहं 	 कालान
िप या या	 मरणानंतर	 याला	 वाराणशी	 नगर तील े ी थान	 (मु य	 यापा याची
जागा)	िमळाल,	व	 यान	आप या	औदाय नु प	शहरा या	चारी	बाजूस	चार,	म याला
एक	 व	 आप या	 वा ाशजेार 	 एक	 अशा	 गोरगरीबासंाठ 	 सहा	 दानशाळा	 थापन
के या.	 यािशवाय	तो	शीलाच	र ण	करीत	असे,	व	उपोसथा या	िदवश 	उपोसथ त
पाळीत	असे.

एके	िदवश 	मा या ह	भोजनापूव 	बोिधस वा या	 ारासमोर	एक	बु 	िभ ेसाठ
येऊन	उभा	रािहला.	 याला	पाहून	बोिधस व	आप या	आसनाव न	उठला	व	 याची
पूजा	क न	आप या	नोकराला	 यान	हाकं	मारली.	नोकरान	 ‘महाराज	काय	आ ा
आहे’	अस	 हट यावर,	बोिधस व	 हणाला,	“आप या	दारातं	उभा	असले या	आय च
पा 	घेऊन	ये.”

याच	 ण 	मारान	तेथ	येऊन	ऐश 	हात	लाबंीचा	जळणा या	कोळशाचंा	भयंकर
ख ा	उ प 	 केला.	 येक–बु ाला	 िभ ा	 िमळंू	नये,	 व	 े ी या	 पु यकम ला	बाध
यावा,	अशी	माराची	इ छा	होती;	 हणून	 यान	हा	खळगा	आप या	साम य न	उ प
केला.	 िभ ापा 	 आण यासाठ 	 गेलेला	 मनु य	 खिदरागंार	 प रपूरीत	 अवीिच
नरकासार या	जळजळणा य	 या	ख ाकडे	पाहून	अ यंत	भयचिकत	होऊन	माग
िफरला.	 बोिधस वान	 याला	 माग	 िफर याच	 कारण	 िवचारल	 ते हा	ं तो
हणाला“धनीसाहेब,	आप या	दरवाजातं	 भयंकर	आगीचा	ख ा	उ प 	झाला	आहे
तेथून	 या	ं कस	 जाव?”	 बोिधस वान	 दुस या	 िक येक	 नोकरानंा	 येक–बु ाच
िभ ापा 	आण यास	पाठिवल	परंतु	तो	आगीचा	ख ा	ओलाडूंन	जा याच	एकालािह
धाडस	झाल	नाह .	ते	सव	भयभीत	होऊन	पळाले.



ते हा	ं बोिधस व	 वतः	 येक–बु ाच	 पा 	 आण यासाठ 	 गेला	 व	 या
जळणा या	ख ा या	काठंावर	राहून	 यान	इत ततः	पािहल.	 अंतराळ 	मार	उभा
होता	 याकडे	वळून	बोिधस व	 हणाला,	“तंू	कोण	आहेस?”	“मी	मार	आह”	मारान
उ र	 िदल.	 “हा	 ख ा	 तंू	 उ प 	 केला	 आहेस	 काय?”	 ीन	 िवचािरल.	 मारान
“होय.”	अस	उ र	िद यावर	बोिधस वान	 न	केला	“हा	ख ा	तंू	कशासाठ 	उ प
केलास?”	मार	 हणाल,	“तु या	दानाला	अंतराय	 हावा	व	 येक	बु ाला	िभ ा	िमळंू
नये	असा	 माझा	उ ेश	आहे.”	 बोिधस व	 हणाला	 “या	ख ातंच	न हे	 तर	भयंकर
नरकातं	देखील	खाल 	डोक	आिण	वर	पाय	क न	पड याला	मी	तयार	आह,	परंतु
स कृ यापासून	परावृ 	हो यास	मी	तयार	नाह .”	अस	बोलून	 येक	बु ाकडे	वळून
बोिधस व	 हणाला	“भदंत,	िभ ेच	 हण	के यावाचून	येथून	जाऊं	नका.”	अस	बोलून
बोिधस वान	आप या	हातातं	अ ान	भरलेल	ताट	घेतल,	व	 या	 दी त	ख ाम य
उडी	 टाकली.	 पण	आ य ची	 गो 	 ही	क ,	 या	 अ नीपासून	 बोिधस वाला	काहंीच
बाधा	झाली	नाह .	जणू	ंकाय	बोिधस व	कमल	पु पा या	राश तूनच	चालत	गेला,	व
यान	 येक-बु ाच	पा 	अ ान	भरल.

साधंूना	स कम या	आड	येणार 	 िव न	आनंदच	देत	असतात!	आगी या	खाईं
फुला या	राश माण	वाटतात!!



२१.	भल याच	माग न	उपजीिवका	क ं 	नये.	(४२)
(कपोतजातक	नं.	४२)

एकदा	ं आमचा	 बोिधस व	 पार या या	 कुळातं	 ज मला	 होता.	 याकाळ
वाराणशीनगरवासी	 लोक	 पु यबु ीन	 पु कळ	 िठकाण 	 तुसान	 भरले या	 िपश या
टागंनू	 ठेवीत	असत.	 हेतू	एवढाच	क 	 या	 िपश यातं	प यानं 	आपल 	घरट 	कराव .
वाराणशी या	 महा े ी या	 वयंपा यान	 देखील	 असली	 एक	 िपशवी	 आप या
पाकशाळत	टागंली	होती.	 या	िपशव त	आमचा	बोिधस व	रहात	अस.

एके	 िदवश 	 वयंपा यान	म यमासंािदक	पदाथ	 धुवनू	टाकले या	पा या या
गधंान	 लु ध	 झालेला	 एक	 कावळा	 आपला	 वशे	 या	 पाकशाळत	 कसा	 होईल	 या
िवचारातं	पडला,	व	तेथच	जवळ	बसून	रािहला.	बोिधस व	िनयमा माण	चर यासाठ
जंगलातं	 जात	 असता	ं याला	 या	 काव यान	 पािहल.	 व	 तो	 मनातं	 हणाला,	 “या
पार याची	 सगंती	 केली	 असता	ं े ी या	 महानसातंील	 म यमासंािदक	 पदाथ चा
आ वाद	 घे यास	 सिंध	 सापंडेल.”	 दुस या	 िदवश 	 बोिधस व	 बाहेर	 िनघ या	 पूव च
कावळा	 तेथ	 येऊन	 बसला,	 व	 बोिधस वा या	 मागोमाग	 जंगलातं	 िशरला.	 या
काव या याकृ याचा	अथ	न	समज यामुळ	 याला	बोिधस व	 णाला,	“कारें	बाबा,
तंू	 मा या	 मागोमाग	 हडत	आहेस?”	 कावळा	 णाला,	 “महाराज,	 तुमच	आचरण
इतक	चागंल	आहे	क ,	आजपासून	तुम याच	सेवत	आयु य	घालिव याचा	मी	िन य
केला	 आहे.”	 बोिधस व	 हणाला,	 “पण	 आमच	 दोघाचं	 जुळाव	 कस.	 माझ	 भ य
िनराळ	तुझ	भ य	िनराळ.	कावळा	 हणाला	“महाराज,	तु ही	 यावळे 	आपला	चारा
शोध यासाठ 	 जाल	 यावळे 	 मी	 देखील	 तुम या	 बरोबर	 जाऊन	 मा या	 पोटाची
यव था	करीन.”	वोिधस व	 हणाला,	“अस	असेल	तर	ठीक	आहे.	पण	मा यासारख
तंू	देखील	मो ा	सावधिगरीन	वागल	पािहजे.”

या माण	 काव याला	 उपदेश	 क न	 बोिधस व	 गवता या	 बीजावर	 आपली
तृ त	क ं 	लागला.	काव यान	देखील	गाई या	शणेातंील	िक ावंर	आपला	िनव ह
केला.	सं याकाळ 	बोिधस वाबरोबरच	तो	 या	पाकशाळत	आला.	ते हा	ं वयंपा यान



तो	 पार याचा	 िम 	 असावा	 अशी	 क पना	 क न	 या यासाठ 	 दुसरी	 एक	 तुसाची
िपशवी	टागंनू	िदली.	 या	िदवसापासून	ते	दोघेजण	तेथ	राहंू	लागले.

एके	िदवश 	 े ी या	घर 	पु कळ	मासे	आिण	मासं	आणल	होत.	 वयंपा यान	त
पाकशाळत	 िजकडे	 ितकडे	ल बकळत	 ठेिवल.	 सं याकाळ 	काव याची	 ी	 जे हां
यावर	पडली	ते हा	ं या या	पोटातं	दुखंू	लागल,	व	 यावर	कसा	ताव	मािरता	ंयेईल
या	 िववचंनत	 यान	 सारी	 रा 	 घालिवली.	 दुस या	 िदवश 	 चरावयाला	 िनघ या या
वळेेला	बोिधस व	 याला	 हणाला,	“कावळेबुवा	चला	आता;ं	चरावयाला	िनघ याची
वळे	झाली.”	कावळा	 हणाला	“महाराज,	मा या	पोटातं,	दुखत	आहे.	ते हा	ंतु हीच
जा.”	 बोिधस व	 हणाला	 “पण	 िम ा,	 काव याला	 पोटदुखीचा	 रोग	 झाला	 अस
कोणीच	ऐिकल	नाह ;	आिण	िकतीही	खा 	तरी	 याची	तृ त	होते	असिह	नाह .	पण
मला	वाटत	आज	तुझी	 ी	या	माशावंर	व	मासंावर	गे यामुळ	तु या	या	पोटदुखीला
आरंभ	झाला	 असावा.	 ह	 मनु याच	 भ य	आहे,	 व	आम यासार या	आि ताच	 भ य
नाह 	 ह	 ल ातं	 ठेव,	 आिण	 अशा	 पदाथ वर	 कु ि 	 न	 ठेिवता	ं रोज या माण
मा याबरोबर	चरावयाला	चल.”	कावळा	 हणाला	“तु ही	 हणता	ंह	मला	कबलू	आहे
परंतु	तुम याबरोबरजाण	आज	अगद च	अश य	आहे.	पारवा	 हणाला,	“अस	आहे	तर
तंू	येथच	रहा.	पण	िनदान	लोभाला	वश	होऊन	घातक	कम	क ं 	नकोस!”

बोिधस व	चर यासाठ 	 बाहेर	 गे यावर	कावळा	 वयंपाक	घरातं	काय	 कार
चालला	ह	हळूच	मान	वर	काढून	पहात	बसला.	 वयंपा यान	सव	पाकाची	 िस ता
क न	 ठेिवली,	 व	 तो	 िव ातंीसाठ 	थोडा	 वळे	 वयंपाकघराबाहेर	 पडला.	 ही	 सधंी
साधून	कावळा	आप या	 िनवास थानातूंन	बाहेर	पडला,	आिण	 िवचार	क ं 	लागला
क ,	मासंाचे	लहान	तुकडे	खाव	े कवा	एकदम	एखादा	मोठा	तुकडा	लाबंवावा.	शवेट ,
एखादा	 मोठा	 तुकडा	 घेऊन	 िपशव त	जाऊन	 बस याचा	 यान	 िन य	 केला.	 परंतु
वयंपा यान	मासंाचे	 तुकडे	झाकूंन	 ठेिवले	होते	 यावरील	झाकंण	जे हा	ंकाव यान
खाल 	पाडल	 ते हा	ं वयंपा याला	सशंय	 येऊन	तो	 आंत	 िशरला.	 यान	काव याच
दु 	 कृ य	 पािहल,	 व	 तो	आपणाश च	 हणाला,	 “मा या	 ध यासाठ 	 तयार	 केलेल
प ा 	हा	दु 	कावळा	खाऊं	पहात	आहे!	जणू	ंकाय	हाच	माझा	धनी	आहे!	ते हा	ंआतां



या	 खळाला	 भरपूर	 ायि 	 िद यावाचूंन	 रहाता	ं कामा	 नये!”	 यान	 दार	 आिण
िखड या	 बदं	क न	काव याला	 पकडल	व	 याची	 िपस	उपटून	आ या या	 रसातं
मीठ	आिण	 िज याची	 पूड	 िमसळून	 या या	 अंगाला	 लेप	 िदला;	 आिण	 याला	 या
िपशव त	टािंकल.	कावळा	अ यंत	पीिडत	होऊन	तेथ	तळमळत	पडला!

बोिधस व	बाहे न	सं याकाळी	परत	आ यावर	 याची	ती	अ यंत	 दय ावक
दुदशा	 पाहून	 हणाला,	 “अरे	 लोभी	 काव या,	 तंू	 माझ	 वचन	 न	 ऐक यामुळ	 या
सकंटातं	 पडलास?	 जो	 आप या	 िहतिम ाच	 वचन	 ऐकत	 नाह ,	 व	 लोभाला	 वश
होऊन	 खो ा	 माग न	 आपली	 उपजीिवका	 क ं 	 पाहतो	 याची	 गत	 अशीच	 होत
असते.
——✵✵✵——

	



२२.	दु ाला	आ य	देऊं	नये.	(४३)
(वळुेक	जातक	नं.	४३)

एकदा	ंबोिधस व	काशीरा ाम य	एका	मो ा	धना 	कुळातं	ज मला	होता.
वयातं	 आ यावर	 ापिंचक	 सुख	 तु छ	 वाटून	 आिण	 वैरा यसुख	 े 	 वाटून	 यान
तापसवशे	 वीकारला	 व	 िहमालयाचा	माग	धिरला.	 तेथ	 याची	फार	 याती	 होऊन
या याजवळ	पु कळ	तप वी	िश यभावान	राहंू	लागले.

या	 देशातं	 एका	 तप या या	 आ मातं	 एके	 िदवश 	 एक	 काळसप च	 िप ूं
रागंत	 रागंत	 आल.	 या	 तप याला	 याच	 मोठ	 कौतुक	 वाटून	 यान	 या
बालसप साठ 	एक	वळेवाच	नळकाडं	तयार	 केल,	 व	 यातं	 गवत	वगैरे	घालून	 या
पोराची	रहा याची	सोय	क न	 िदली.	वळूे या	नळकां ातं	रहात	अस यामुळ	 या
सापाला	 वळुेक	 अस	 नावं	 पडल	 व	 या	 तप याला	 सव	 तप वी	 थ ेन	 वळुेकिपता
अस हणू	ंलागले.

बोिधस वाला	ह	वतमान	समज यावर	तो	 या	तप याजवळ	गेला,	आिण	 यान
या या	 या	 कृ याचा	 िनषेध	 केला.	 तो	 हणाला,	 “कालसप बरोबर	 तंू	 सहवास
किरतोस	ह	खर	आहे	काय?”	तप वी	 हणाला,	“होय	महाराज,	ही	गो 	खरी	आहे.
माझ	 या यावर	फार	 ेम	आहे.”	बोिधस व	 हणाला,	“भल यावर	 ेम	क न	 याला
आ य	देण	ह	मोठ	धो याच	आहे.	या	सापाकडून	तु या	जीिवताला	अंतराय	घडला
तर	 यातं	मला	मुळ च	आ य	वाटणार	नाह .”	 या	तप याला	बोिधस वाचा	उपदेश
चला	 नाह .	 यान	 या	 सप चा	 याग	 न	 किरता	ं खाऊं	 िपऊं	 घालून	 तसाच
वाढिव याचा	 म	चालिवला.

एके	िदवश 	 या	भागातंील	सव	तप वी	फळमूलाचा	शोध	लाव यासाठ 	दूर या
देशातं	 गेले	होते.	 तेथ	चागंल 	फळ	सापंड यामुळ	 यानं 	दोन	तीन	 िदवस	 मु ाम
केला.	पुनः	परत	आ यावर	वळुेकिप याला	आप या	वळुेकाची	आठवण	होऊन	तो	 या
वळूे या	नळकां ाकडे	धावंत	गेला	आिण	हात	पुढ	क न	मो ा	स गिदत	 वरान



हणाला,	“बाळा,	वळुेका,	आज	दोन	िदवस	तुझी	म 	हेळसाडं	केली.	मा या	िवयोगान
तुला	 िकती	 तरी	 दुःख	 झाल	 असेल.	 चल,	 बाहेर	 ये.	 मी	 तुला	 खाऊं	 घालत .”
तोभकेुलेला	 साप	 अ यंत	 चवताळून	 वळूे या	 नळकां ातून	 बाहेर	 पडला	 आिण
कडाडून	 तप या या	 हाताला	 चावला!	 िबचारा	 तप वी	 शवेटले	 श दिह	 उ ा ं
शकला	नाह !	तो	तेथच	जिमनीवर	पडून	 ाणाला	मुकला!	त	पाहून	खळाला	आ य
िद याच	ह	फळ	आहे	अस	सव	तप वी	 हणू	ंलागले.
——✵✵✵——

	



२३.	शहाणा	शत	बरा,	पण	मूख	िम 	नको!	(४४)
(मकस	जातक	नं.	४४)

ाचीनकाळ 	काशीरा ातं	एका	खेडेगावं 	पु कळ	सुतार	रहात	असत.	 यातंील
एकजण	आप या	 कामातं	 गढून	 गेला	 असता	ं या या	 डो यावर	 एक	 माशी	 येऊन
बसली,	व	ती	 याला	फार	 ास	देऊं	लागली.	 याचे	दो ही	हात	गुतं यामुळ	तो	जवळ
असले या	आप या	त ण	 मुलाला	 हणाला	 “मुला	 ही	 माशी	 मला	 मघापंासून	फार
ास	देत	आहे.	ितला	जरा	घालवनू	दे	पाहंू.”	मुलगा	 हणाला,	“बाबा,	जरा	थाबंा;	मी
या	माशीचा	एकदम	िनकालच	लावनू	टाकत .”	अस	 हणून	 यान	जवळ	असलेली
ती ण	 धारेची	 कु हाड	 उचलली	 व	 बापा या	 माग या	 बाजूला	 जाऊन	 माशीला
मार यासाठी	 या या	 डो यावर	 मािरली.	 माशी	 उडून	 गेलीच;	 पण	 सुतारा या
डो याच 	मा 	दोन	शकल	झाल !	तो	त काळ	 ाणास	मुकला.

आमचा	 बोिधस व	 या	 काळ 	 यापारी	 कुलातं	 ज मला	 होता,	 व	 आप या
उ ोगधं ासाठ 	तो	या	िठकाण 	आला	होता.	या	मूख	पोराच	ह	कृ य	पाहून	तो	तेथ
जमले या	 सुताराला	 हणला,	 “बाबान 	शहाणा	शत	 पुरवला,	 परंतु	 मूख	 िम 	नको
आहे!	 या	 मूख	 पोरान	 आप या	 िप याची	 कामिगरी	 बजावीत	 असता	ं याचाच	 नाश
क न	टाकला!”
——✵✵✵——

	



२४.	मूख वर	आपल	काम	सोपवू	ंनये.	(४३)
(आरामदूसक	जातक	नं.	४३)

एका	काळ 	वाराणसी	नगर त	उ सवाची	उ 	घोषणा	कर यातं	आली	होती.	 या
िदवसापासून	 सव	 लोकानं 	 उ सवास	 सुरवात	 केली.	 पण	 राजा या	 बगी यातंील
मा यास	आपल	काम	टाकून	या	उ सवास	जाता	ंयेईना.	पुढ	 याला	अशी	एक	यु त
सुचली	 क ,	 आप या	 उ ानातं	 रहाणा या	 वानरां या	 टोळीवर	 बगी याला	 पाणी
दे याच	काम	सोपवनू	आपण	 एक	 िदवस	 तरी	 उ सवाला	जाव.	 तो	 या	 टोळ तील
मु य	वानराला	 हणाला,	“िम ा	या	उ ानापासून	मला	जसा	फायदा	आहे	तसा	तो
तु हाला	 देखील	आहे.	 येथील	फलपण िदक	खाऊन	 तु ही	आपला	 िनव ह	किरता.ं
ते हा	ंएक	िदवस	माझ	थोड	काम	करण	तुमच	कत य	आहे.

तो	वानर	 हणाला	“आपल	काय	काम	आहे	त	आ हासं	समजावनू	 ा	 हणजे
आ हाला	श य	असेल	त	आ ह 	क ं .”

माळी	 हणाला	 “तु ही	 या	 झाडा या	 रो यानंा	आजचा	 िदवस	 तेवढ	 पाणी	 ा
हणजे	 तेव ा	 अवध त	 मी	 उ सवाची	 थोडी	 मौज	 पाहून	 माघारी	 येत .	 तो	 वानर
हणाला”	ठीक	आहे,	आ ही	मो ा	सतंोषान	ह	काम	किरत .

माळी	पखाली	आिण	लाकंडाच 	भाडं 	वानरां या	 वाधीन	क न	शहरातं	गेला.
इकडे	मु य	वानर	आप या	टोळ तील	वानरालंा	 हणाला,	“आम यावर	सोपिवलेल
काम	आ ह 	मो ा	 िशताफीन	केल	पािहजे.	येथ या	पा याचा	अप यय	न	किरता	ंत
मो ा	 काटकसरीन	 वापरल	 पािहजे,	 नाह तर	 आ हास	 आिण	 बागवानाला
पा यासाठ 	 ास	सोसावा	लागेल.	ते हा	ंतु ही	झाडा या	रोपालंा	पाणी	देत	असतानंा
यां या	 मुळा या	 माणान	 पाणी	 देत	 जा.	 याचं 	 मुळ	खोल	 गेल 	 असतील	 यानंा
जा ती	पाणी	 ा	व	 याचं 	उथळ	असतील	 यानंा	कमी	 ा.”

वानरानं 	 आप या	 पुढा या या	 आ े माण	 सव	 रोप	 उपटून	 पाहून	 यां या



मुळां या	 माणावर	 यासं	पाणी	िदल!

या	वानरां या	कृ यामुळ	िबचा या	बागवानाच	िकती	नुकसान	झाल	असेल	याची
क पनाच	 केली	 पािहजे!	 मूख वर	जो	आप या	कामाचा	 भार	 टाकतो	 याची	 शवेट
अशीच	हािन	होते!!
——✵✵✵——

	



२५.	आप या	साम य चा	अकाल 	उपयोग	क ं 	नये.	(४८)
(वदे भ	जातक	नं.	४८)

ाचीनकाळ 	काशीरा ातंील	एका	गावं 	एक	 ा ण	रहात	असे.	 याला	वैदभ
नावंाचा	एक	मं 	अवगत	होता.	 या	 मं ाच	साम य	अस	होत	क 	न योग	जाणून
याचा	 जप	 केला	 असता	ं आकाशातूंन	 सुवणरजतािदक	 पदाथ ची	 वृि 	 होत	 असे.
आमचा	बोिधस व	या	 ा णाचा	िश य	होता.	एके	िदवश 	ते	दोघे	काहं 	कारणािनिम
चै यदेशाला	 जा यासाठ 	 िनघाले.	 वाटत	 एका	 जंगलातं	 याला	 पाचंश	 चोरानं
गाठंल.

या	चोरानंा	ओलीस	धरणारे	चोर	अस	 हणत	असत.	का	ंक 	जे हा	ं यां या	हात
िपता	आिण	 पु 	सापंडत	 ते हा	ं हे	 पु ाला	 ठेवनू	 घेऊन	 िप याला	 य	आण यासाठ
घरी	 पाठवीत	असत,	 ये 	आिण	किन 	 भाऊ	 हात 	लागले	असता	ं ये ाला	 घर
पाठवीत	व	किन ाला	ओलीस	ध न	 याजंकडून	 य	िमळवीत	असत	 हणून	 यानंा
ओलीस	धरणारे	चोर	अस	 हणत	असत.

या	चोरानं 	बोिधस वाला	आिण	वैदभमं वे या	 ा णाला	जे हा	ंपकडल,	ते हां
गु ला	ओलीस	ध न	िश याला	(बोिधस वाला)	 य	आण यासाठ 	घर 	पाठिवल.
जातानंा	 बोिधस व	आप या	 गु स	 एकीकडे	 नेऊन	 हळूच	 हणाला,	 “आज	 पु कळ
वष नी	आकाशातूंन	सुवणरजतािदकाचंी	वृि 	आप या	मं भावान	होईल	असा	न -
योग	आला	आहे.	परंतु	आपण	या	 सगं 	आप या	मं ाचा	िबलकूल	उपयोग	क ं 	नये.
जर	आपण	अशा	भल याच	वळे 	 मं जप	कराल	तर	आपली	आिण	या	सव	चोराचंी
अ यंत	हािन	होईल.	ते हा	ंयानं 	जरी	आपणाला	थोडाबहुत	 ासिदला	तरी	तो	सहन
करा.	मी	एक	दोन	िदवसातं	पैसे	घेऊन	परत	येईपयत	दम	धरा.

आप या	 गु ला	या माण	सागंनू	 बोिधस व	 तेथून	 िनघून	 गेला.	 सूय तानंतर
चोरानंी	 ा णाचे	 हातपाय	 बाधूंन	 याला	 खाल 	 िनजिवल.	 इत यातं	 पूव	 िदशलेा
अलंकृत	करणा या	 पूणचं ाचा	उदय	झाला.	 ा णान	आकाशाकडे	पािहल,	आिण



न योग	बरोबर	जुळून	येत	आहे	अस	जाणून	तो	आपणाश च	 हणाला,	“या	िवप त
पड याच	काहं च	कारण	 िदसत	नाह .	 येऊन	जाऊन	चोरालंा	 पािहजे	आहे	त	धन.
आपण	जर	यानंा	आता या	आता	ंिदल	तर	ते	मला	मोकळ	करतील,	व	मी	 ासातूंन
मु त	होईन.”	तो	चोरानंा	 हणाला	“चोर	हो,	माझे	हे	हाल	तु ही	का	ंकिरता?ं”

चोर	 हणाले	“ य ा तीवाचूंन,	दुसरा	आमचा	कोणताही	हेतु	नाह .”

ा ण	 हणाला,	“एवढच	जर	असेल	तर	मला	या	बधंनातूंन	मोकळ	करा,	व
हाऊं	 घालून	 नूतन	 व 	 पिरधान	 करवनू	 गधं	 पु पानं 	 माझ	 शरीर	 सजवनू	 मला
आसनावर	बसवा.”

चोरानं 	 या या	सागं या माण	के यावर	 ा णान	मं जप	क न	आकाशाकडे
पािहल.	 त ण 	आकाशातूंन	 सुवणरजतािदकाचंा	 पाऊस	 पडला!	 चोरानं 	 त	 य
गोळा	क न	आप या	उपर यानं 	गाठंोड 	बािंधल 	व	तेथून	 याण	केल.	 ा णाला
यानं 	तेथच	सोडून	िदल.

या	 चोरालंा	 वाटत	 दुस या	 पाचंश	 चोरानं 	 गाठंल,	 व	 याचं 	 मोठमोठाल
ग ठोड 	पाहून	ते	 यानंा	 हणाले,	“ह	 य	तु ही	कस	िमळिवल?	याचा	जर	आ हास
वाटंा	 ाल	तरच	तु हास	आ ह 	सोडून	देऊं;	नाह 	तर	सव ना	येथ	ठार	क ं .”

याच 	 गाठंोड 	 वहाणारे	 चोर	 हणाले,	 “बाबानंो,	आम याश 	लढाई	क न
आम या	 नाशाला	 का	ं वृ 	 होता?ं	 हा	 आम या	 मागोमाग	 येणारा	 ा ण	 केवळ
आकाशाकडे	 पाहून	 याचा	 पाऊस	 पाडंू	 शकतो!	 यानच	 मं साम य न	 ह	 धन
आ हास	िदल	आहे.”

ते हा	ं या	 िरका या	 चोरानं 	 धनवान	 चोरानंा	 सोडून	 देऊन	 यां या	 मागोमाग
जाणा या	 ा णास	 गाठंल,	 व	 ते	 याला	 हणाले	 “हे	 ा ण े ा,	 मं साम य या
योगान	 तंू	 धनाची	 वृि 	 क ं 	 शकतोस	 अस	 आम या	 यवसाय	 बधंूंन 	 आ हाला
सािंगतल	आहे.	ते हा	आता	ंमं ाचा	जप	क न	 याचा	पाऊस	पडेल	अस	कर.”



ा ण	 हणाला	“चोरहो,	म 	तु ाला	मो ा	खुषीन	 य	िदल	असत;	परंतु	या
वष 	न ाचा	योग	जुळून	ये याचा	सभंव	िदसत	नाह .	पुढ या	वष 	जर	तु ह 	मला
भेटाल,	तर	न ाचा	योग	पाहून	म 	तुम यावर	सुवण िदकाचंा	पाऊस	पाडीन.”

हे	 ा णाचे	श द	ऐकून	चोर	अ यंत	सतंापले,	व	 यानं 	 तेथच	 या	 ा णाचा
वध	 केला.	 पुढ	 गेले या	 चोराजंवळ	 अवजड	 गाठंोड 	 अस यामुळ	 ते	 वरेन	 जाऊं
शकले	नाह त.	 या	 िरका या	चोरानं 	 याजंवर	एकाएक 	घाला	घालून	सव ना	ठार
मारल,	 व	सव	धन	 िहरावनू	 घेतल.	 पुनःया	 पाचंश	चोरातं	 दोन	तट	पडून	कलहास
सु वात	 झाली,	 व	 पर परातं	 यादवी	 माजून	 दोन	 सोडून	 बाकी	 सव	 चोराचंा	 नाश
झाला!	 िश क	रािहले या	दोन	चोरानं 	असा	 िवचार	 केला	क ,	ह	धन	घर 	 घेऊन
जाण	 श य	 नाह .	 ते हा	ं त	 या	 अर यातंच	कोठतरी	लपवनू	 ठेवाव.	 यानं 	 त 	 सव
गाठंोड 	एका	 गुहत	गोळा	 केल 	व	एक	नागवी	तरवार	 घेऊन	 तेथ	पहारा	कर यास
उभा	रािहला.	दुसरा	जेवण	घेऊन	ये यासाठ 	गावंातं	गेला.

लोभ	िवनाशाच	मूळ	होय.	पहारा	करणा या	चोरां या	मनातं	असा	िवचार	आला
क ,	“हा	दुसरा	चोर	परत	आ यावर	मला	या	धनाचा	अध 	वाटंा	 याला	 ावा	लागेल
यापे ा	ंतो	 येथ	 येताचं	जर	म 	 याला	ठार	केल	तर	ह	सव	धन	मा या	एक ा या
मालकीच	होईल.”	गावंातं	 गेले या	चोरान	िवचार	केला	क ,	“ या	धनाचे	दोन	भाग
हो यापे ा	ंत	सव	आपणालाच	िमळाल	तर	फार	चागंल”	परत	येतानंा	 यान	आप या
साथीदारासाठ 	आणले या	जेवणातं	ती 	िवष	घातल.	तो	जवळ	आ याबरोबर	पहारा
करणा या	चोरान	 याच 	दोन	शकल	केल ,	व	 वतः	त	िवषिमि त	अ 	खाऊन	मरण
पावला!

बोिधस व	 एक	 दोन	 िदवसानं 	 तेथ	 आला	 व	 यान	 आप या	 गु च	 माग त
पडलेल	 ेत	 पािहल.	 पुढ	 वाटत	 चोराचं 	 ेत	 आढळल .	 तसाच	 सुगावा	 काढीत
काढीत	तो	 या	 गुहे या	 ाराश 	आला,	व	 तेथ	घडलेले	 कार	पाहून	 यान	चोराचंी
वाट	कशी	झाली	याच	अनुमान	केल,	आिण	हे	उ गार	काढले,	“आम या	आचाय न
आप या	साम य चा	अकाल 	उपयोग	के यामुळ	ही	अनथपरंपरा	ओढवली!	भल याच
वळे 	साम य चा	उपयोग	क ं 	नये	हा	धडा	या	गो ीपासून	िशकला	पािहजे.”



बोिधस वान	 त	 धन	 आप या	 घर 	 नेल,	 व	 दानधम	 क न	 सदाचरणान
आयु याचा	सदुपयोग	केला.



२६.	िव ासघातकी	राजा.	(७३)
(स ंिकर	जातक	नं.	७३)

काशी या	राजाला	एक	मुलगा	झाला.	लहानपण 	तो	 हूड	अस यामुळ	 याला
दु कुमार	हच	नावं	पडल.	राजवा ातं या	सव	नोकरानंा	तसाच	नगरवासी	लोकानंा
तो	फार	 ास	 देत	असे.	 यामुळ	सव न 	डो यातंील	ख ा माण	 कवा	आपणाला
खा यास	आले या	 िपशा या माण	तो	अि य	झाला	होता.	एके	 िदवश 	तो	आप या
नोकराबरोबर	 जल ीडा	 कर यासाठ 	 नदीवर	 गेला.	 याचवळे 	 एकाएक 	 मोठा
पाऊस	पड यास	सुरवात	झाली.	सव	 देशातं	 अंधकार	पसरला.	 ते हा	ंतो	आप या
नोकराला	 हणाला	 “मला	 या	 वळे 	 नद त	 उतर यास	 मदत	 करा”	 यान 	 याला
नद त	 नेऊन	 पूर	आला	असता	ं तेथच	 टाकून	 िदल,	 व	 ते	 हणाले,	 “अस या	 पापी
माणसाला	येथ	सोडून	िदल	तर	राजाला	 याची	बातमी	देखील	समाजावयाची	नाह .
अरे	 दिर ी	 पोरा,	 तु या	 कम माण	 तंू	 जा.”	 नदीव न	 परत	 आ यावर	 यानंा
“आपला	 मुलगा	 कोठ	 आहे”	 असा	 न	 केला.	 ते हा	ं ते	 हणाले,	 “महाराज
महामेघामुळ	आ हाला	काहं 	 िदसेनास	झाल,	 व	आम यापूव च	 नद तून	 वर	 िनघून
कुमार	वा ातं	आला	असावा	अशा	समजुतीन	आ ह 	मागोमागधावंत	धावंत	आल .
पण	येथ	पहात 	त 	कुमाराचा	प ा	नाह .”	राजा	पिरवारासह	नदीतीर 	गेला	व	 यान
तेथ	कुमाराचा	पु कळ	शोध	केला;	पण	 यथ!	 याचा	मुळ च	प ा	लागला	नाह .

इकडे	तो	राजकुमार	पुरातं	सापंडून	वहात	चालला	असता	ंनद तून	येणार	एक
झाड	 या या	 हात 	 आल.	 या यावर	 बसून	 मरणा या	 भयान	आरडत	ओरडत	 तो
तसाच	नदी या	ओघान	वहात	चालला	होता.	 याच	नदी या	काठं 	 एक	सप	 रहात
असे.	 याचा	पूवज म चा	इितहास	असा	होता	क ,	तो	एक	धना 	 यापारी	होता,	व
यान	 चाळीस	 कोटी	 काष पण	 जिमन त	 पु न	 ठेिवले	 होते.	 या	 धनलोभामुळ	 या
ज म 	साप	होऊन	तेथ	रहात	होता.	आणखी	एक	दुसरा	 यापारी	 याच	नदी या	काठं
तीस	कोटी	काष पण	 पु न	 ठेवनू	या	ज म 	 उंदीर	झाला	होता,	व	तो	 या	 ठे यावर
आपल	बीळ	क न	रहात	होता.	 या	दो ही	 ा यां या	 िबळातं	पाणी	 िशर यामुळ	 ते



बाहेर	पडले,	व	नदी या	पुरातं	सापंडून	वहात	चालले.	राजकुमार	बसले या	झाडाचा
यानंािंह	आ य	िमळाला.	 या	दोघानं 	 या	झाडा या	दोन	ट कावंर	आरोहण	केल.
ितसरा	 एक	 पोपट	 याच	 नदीकाठ 	 सावंरी या	 झाडावर	 घरट	 क न	 रहात	 असे.
नदी या	 वगेान	 तो	 वृ 	 उ मळून	 नद त	 पडला,	 व	 िबचा या	 पोपटाच	 घरट	 नद त
बुडाल.	 पोपट	 कसाबसा	 आप या	 घर ातूंन	 बाहेर	 िनघाला;	 पण	 पा यान	 पखं
िभज यामुळ	 व	 पा यातं	 गुदमर यामुळ	 याला	 उडता	ं येईना.	 राजकुमार	 बसलेल
झाड	 वहात	 येत	 असता	ं जीव	 र णा या	 काम 	 यालािह	 उपयोग 	 पडल.	 तो	 एका
लहानशा	फादंीवर	बसून	रािहला.

आमचा	 बोिधस व	 याकाल 	 औिद य	 ा ण	 कुलातं	 ज मला	 होता.	 वयातं
आ यावर	 पचंातं	दोष	िदसून	आ यामुळ	गहृ था म	न	 वीकािरता	ं यान	अर यवास
पतकिरला.	याच	नदी या	काठं 	तो	आपला	आ म	बाधूंन	रहात	असे.	म यरा या
सुमारास	राजपु ाचा	आ ोश	ऐकून	बोिधस वाला	 याची	क व	आली,	व	तो	 हणाला,
“हे	पु षा,	तंू	रडंू	नकोस.	मी	या	सकंटातूंन	तुला	पार	पाडत .”	बोिधस व	पोह यातं
अ यंत	 पटाईत	 होता.	 यान	 या	 महापुरातं	 उडी	 टाकून	 राजपु ाला	 झाडासकट
तीरावर	 आणल,	 व	 पहातो	 त 	 याला	 या	 झाडावर	 असलेले	 सप िदक	 तीन ाणी
आढळले.	राजपु ाला	आिण	 या	 ा यालंा	 यान	आप या	आ मातं	 नेल.	 ते	सगळे
हवने	 व	 पावसान	 गारठून	 गेले	 होते.	 यां या	 अंग 	 मुळ च	 ाण	 रािहल	 न हत.
यातं या	 यातं	 राजकुमाराला	 इतराइंतकी	 इजा	 झाली	 न हती	 हणून	 तापसान
थमतः	 या	 मु या	 ा यासं	 आप या	 अ नकंुडाजवळ	 नेऊन	 ठेिवल	 व	 नंतर
राजकुमाराला	आप या	 व ानं 	 पुसून	काढून	 दुसर 	 व 	 पिरधान	कर यास	 देऊन
आगीजवळ	 बसिवल.	 पुढ	 यां या	 अंग 	थोडी	 ताकत	आ यावर	साप,	 उंदीर	आिण
पोपट	या	 ितघानंा	 यान	थोड	थोड	खाऊं	घातल,	व	 नंतर	 राजकुमाराला	आ मातं
असलेले	 फलमूलािदक	 िज स	 खावयास	 िदले.	 पण	 ह	 याच	 कृ य	 राजकुमारास
मुळ च	आवडल	नाह .	तो	मानंत या	मनातं	 हणाला,	“हा	तापस	अ यंत	नीच	आहे.
मी	 या	 देशा या	 राजाचा	 मुलगा	 असून	 माझा	 समाचार	 यमतः	 न	 घेता,ं	 हा	 ु
ा याचंी	 शुशषा	 करीत	 आहे.	 या	 मूख ला	 माझी	 यो यता	 मुळ च	 समजत	 नाह .
यदाकदािच 	 मी	 वाराणशीचा	 राजा	 झाल ,	 तर	 या	 जोग ाचा	 चागंला	 समाचार



घेत यावंाचूंन	राहणार	नाह .”

काहं 	िदवस	राजकुमार	आिण	ते	तीन	 ाणी	बोिधस वा या	आ मातं	रािहले,	व
पाऊस	 कमी	 झा यावर	 आिण	 अंगी	 ताकत	 आ यावर	 तेथून	 आपाप या	 िठकाण
जावयास	 िनघाले.	 जातानंा	 सप	 बोिधस वाला	 हणाला,	 “तापसमहाराज,	 तु ही
मा यावर	फार	मोठा	उपकार	 केला	आहे.	तो	सव वी	जरी	मला	 फेडता	ं येण	श य
नाह ,	तथािप	मी	िभकारी	नाह .	मा या	िबळाजवळ	पूवज म 	पु न	ठेिवलेल	पु कळ
धन	आहे.	जर	तु हाला	 या	धनाचा	उपयोग	हो यासारखा	असेल,	तर	तु ही	मा या
िबळाजवळ	येऊन	मला	हे	सप 	अशी	हाकं	मारा	 हणजे	मी	तु हास	ती	जागा	दाखवनू
देईन.”	 अस	 बोलून	 व	आप या	 िबळाची	 जागा	 कोण या	 िठकाण 	 हे	 बोिधस वाला
समजावनू	देऊन	सप	तेथून	िनघून	गेला.

नंतर	 उंदीर	 पुढ	 येऊन	 हणाला,	 “महाराज	 आपले	 उपकार	 मी	 कध ही
िवसरणार	नाह .	पूवज म 	३०	कोटी	काष पण	मी	गाडून	ठेिवले	आहेत.	या	धनान	जर
तुम या	 उपकाराची	 थोडीबहुत	 फेड	 हो यासारखी	 असेल	 तर	 त	 सव	 मी	 तु हास
दे यास	तयार	आह.	 तु ही	मा या	 िबळाजवळ	 येऊन	मला	 उंदीर	 हणून	हाकं	मारा
हणजे	 मी	 तु हालामाझा	 ठेवा	 दाखवनू	 देईन.”	 अस	 बोलून	 व	 आपला	 प ा
बोिधस वाला	सागंनू	तोिह	सप या	मागोमाग	िनघून	गेला.

ते हा	ं पोपट	 हणाला	 “महाराज,	 मा याजवळ	 धन य	 काहं 	 नाह .	 पण
तु हाला	 जर	 तादुंळाचंी	 ज र	 लागेल	 तर	 मा या	 रहा या या	 जाग 	 येऊन	 मला
पोपटा	 हणून	 हाक	 मारा.	 मी	 आप या	 जातभाईना	ं सागंनू	 िहमालयातूंन	 उ म
साळीच 	कणस	वाटेल	तेवढ 	तु हाला	आणून	देत	जाईन.”	आपला	प ा	सागंनू	तोिह
तेथून	उडून	गेला.ं

तदनंतर	 दु 	 राजकुमार	 हणाला,	 “भदंत,	 मी	 राजा	 झाल ,	 तर	 तु ही
वाराणसीला	या.	मी	तुमची	सव	 यव था	लावनू	देईन.	व	तु हाला	मो ा	स कारान
मा या	रा यातं	ठेऊन	घेईन.”	अस	सागंनू	तोिह	आप या	राजधानीला	गेला.

िप या या	 मरणानंतर	 या	 राजकुमाराला	 गादी	 िमळा याच	 वतमान



बोिधस वाला	समजल.	ते हा	ं याची	आिण	 याजबरोबर	सप,	उंदीर	आिण	पोपट	या
सव ची	परी ा	पाह यासाठ 	तो	आ मातूंन	िनघाला,	व	 थमतः	सप	रहात	होता	 या
िठकाण 	आला.	सप ,	 हणून	हाक	मार याबरोबर	बोिधस वाचा	श द	ओळखून	सप
िबळातूंन	 बाहेर	 पडला,	 व	 नम कार	 क न	 बोिधस वाला	 हणाला,	 “भदंत,	 या
िठकाण 	चाळीस	कोटी	काष पण	आहेत.	ते	आप या	सवडी माण	घेऊन	जा.”

बोिधस व	 हणाला,	 “ठीक	आहे.	 जे हा	ं मला	गरज	पडेल,	 ते हा	ंया	गो ीचा
िवचार	किरता	ंयेईल.	स या	ंतंू	येथच	रहा.”

सप ला	माग	िफरवनू	बोिधस व	उंिदराजवळ	गेला,	व	 याला	हाक	मा न	 यान
बाहेर	 आिणल.	 सप माण	 उंिदरानिह	 बोिधस वाच	 उ म	 आदराित य	 केल,	 व
आप याजवळ	असलेल	धन	 घेऊन	जा यास	 िवनंित	 केली.	 याला	 तेथच	रहा यास
सागंनू	बोिधस व	पोपटाजवळ	गेला.	बोिधस वाला	पाहून	पोपट	झाडा या	अ ाव न
खाल 	उतरला	व	नम कार	क न	 हणाला,	“भदंत,	तु हाला	उ म	तादुंळाची	गरज
असेल,	तर	मा या	जातभाईंबरोबर	िहमालयावर	जाऊन	मी	तेथ	आपोआप	वाढणा या
साळ च 	कणस	घेऊन	येत .”

बोिधस व	 हणाला,	“तुम याबरोबर	मा या	आ मातं	आलेला	राजकुमार	आतां
या	 रा ाचा	 राजा	 झाला	 आहे.	 याला	 भेट यासाठ 	 मी	 जात	 आहे.	 स या	ं मला
तादुंळाची	गरज	नाह .	पुढ	पाहता	ंयेईल.”

पोपटाचा	 िनरोप	 घेऊन	 बोिधस व	 वाराणसीला	 गेला.	 या	 िदवश 	 राजा या
उ ानातं	राहून	दुस या	िदवश 	 नान	वगैरे	क न	िभ ेसाठ 	नगरातं	िफ ं 	लागला.
यावळे 	 तो	 दु 	 राजा	 ह ी या	 अंबार त	 बसून	 नगर	 दि णेला	 िनघाला	 होता.
बोिधस वाला	पाहून	 याच	 िप 	खवळल.	तो	मनातं या	मनातं	 हणाला,	“हा	पाजी
तापस	 खाऊन	 खाऊन	 ल 	ठ	 हो यासाठ 	 मजपाश 	 आला	 आहे.	 याला	 या या
दु पणाच	 ायि 	ताबडतोब	िदल	पािहजे	नाह 	तर	आपण	केलेले	उपकार	लोकानंा
सागंनू	तो	मा यािवषय 	 याचं 	मन	कलुिषत	करील.”	आप या	नोकराकंडे	वळून	तो
हणाला,	 “सेवक	 हो,	 हा	 दु 	 तापस	 मा यापासून	 काहं 	 तरी	 लाभ	 हावा	 हणून



मा यामाग	िघर ा	घालीत	आहे;	पण	या	िभकार ाच	त ड	देखील	मी	पाहंू	इ छत
नाह .	 याला	 येथून	 एकदम	 घेऊन	जा,	 व	 येक	 चौकातं	 फटके	 मा न	 शहरा या
बाहेर	नेऊन	याचा	िशर छेद	करा.”

राजा या	त डातूंन	श द	बाहेर	 पड याचा	अवकाश– या	 सेवकानं 	काहं 	 एक
िवचार	 न	 किरता	ं बोिधस वाला	 आप या	 हातानं 	 बाधूंन	 येक	 चौकातं	 फटके
मार यास	सु वात	केली,	पण	आ य ची	गो 	ही	क ,	बोिधस व	आईआई	 हणून	न
ओरडता	ंसतंोष	वृ ीन	खालील	गाथा	 हणत	असे–

स ं	िकरेवमाहंसु	नरा	एकि या	इध	।

क ं	िन लिवतं	न	 ववेकेि यो	नरो	॥

(अथ	:—काहं 	शहाणे	लोक	 हणत	असत	क ,	नद तून	लाकंडाला	तारलेल
चागंल;	 पण	 तशा	 एखा ा	 माणसाला	 तारण	 चागंल	 नाह .	 या	 यां या	 हण याचा
यय	मला	आज	येत	आहे.)

ती	ऐकून	बोिधस वा या	भ वत 	गोळा	झालेले	काहं 	शहाणे	लोक	 हणाले,	“भो
तापस,	तु या	या	बोल याच	आ हाला	आ य	वाटत.	तुझा	आणखी	आम या	रा याचा
काहं 	सबंधं	आहे	काय?”

बोिधस वान	 राजा	 त णपण 	 वाहातं	 सापंडून	 वहात	 जात	 असता	ं आपण
याला	 कस	 वाचंिवल	 इ यािद	 वतमान	 यासं	 सािंगतल.	 दु 	 कुमार	 लहानपण
वाहातं	सापंडला	होता	ही	गो 	नागिरकानंा	माहीत	होती.	 ते हा	ंतप याच	बोलण
यानंा	 पटल,	व	 ते	 पर परालंा	 हणाले,	 “अशा	त हे या	 धैयशाली	मनु याला	काहं
एक	दोष	नसता	ंआमचा	हा	मूख	राजा	मा ं 	पहात	आहे.	अशा	कृत न	राजाचा	आ य
के यान	आम या	रा ाची	 वृि 	कशी	होईल.	याच ण 	 याला	ध न	या	तापसा या
ऐवज 	ठार	मारण	यो य	होईल.”	सव	नागिरक	राजा या	दुवतनाला	कंटाळलेच	होते.
यावळे 	 याचंा	 ोभ	 इतका	 ती 	 झाला	 क ,	 यानं 	 दि णा	 करणा या	 आप या
राजाला	 अंबार तून	 खाल 	 ओढून	 र यातंच	 याचा	 वध	 केला,	 व	 बोिधस वाला



बधंनमु त	क न	गादीवर	 बसिवल.	 यान	 रा याची	 यव था	धम यायान	लािवली.
तथािप,	 दु 	 राजा या	अ यव थेमुळ	 रा ातं	 पैशाची	फार	 टंचाई	 पडली	 होती.	 पण
बोिधस वा या	िम ानं –	सप न	आिण	उंिदरान–	आप या	सं ह 	असलेल	धन	देऊन
ती	 भ न	 कािढली.	 या	 दोघालंा	 आिण	 पोपटाला	 बोिधस वान	 वाराणसी	 नगर त
आणून	 ठेिवल.	आप याच	 राजवा ातं	 यान	 सप साठ 	 एक	 सो याच	 बीळ	 तयार
केल	 होत;	 उंिदरासाठ 	 फिटकम याची	 गुहा	 केली	 होती;	 व	 पोपटाला	 एका
सो या या	 पज यातं	 ठेिवल	 होत.	 या	 तीनिह	 ा यानं 	 आज म	 बोिधस वावरील
आपल	 ेम	एक	रतीभरही	कमी	केल	नाह .
——✵✵✵——

	



२७.	एकी	असेल	तेथ	वा त य	कराव.	(७४)
( खध म	जातक	नं.	७४)

चार	िद पालापैंक 	वै वण	आप या	पु य यामुळ	देवलोकातूंन	पतन	पावला.
या या	 जाग 	 इं ान	 दुस या	 वै वणाची	 योजना	 केली.	 यान	 सग या	 देवतालंा
आपआप या	 इ छे माण	 वसित	 क न	 रहाव	 असा	 िनरोप	 पाठिवला.	 आमचा
बोिधस व	 या	काळ 	िहमालया या	पाय याश 	रहाणा या	 देवतां या	कुलातं	ज मला
होता.	 यान	 जवळ या	 एका	 दाट	 शालवनाचा	 आ य	 केला,	 व	 आप या
ाितबाधंवानंा	तेथच	रहा यास	उपदेश	केला.	पण	काहं 	जणानंा	बोिधस वाच	बोलण
पटल	 नाह .	 या	 देवता	 हणा या	 “येथ	 या	 अर यातं	 रािह यान	 लोकाकंडून
आदरस कारपूवक	िमळणा या	बळीला	आ ह 	मुकंू.	गावंोगावं 	वडासारखे	मोठमोठाले
वृ 	 आहेत.	 तेथ	 जाऊन	 आ ह 	 िनरिनरा या	 झाडाचंा	 आ य	 केला	 असतां
लोकाकंडून	आमचा	गौरव	होईल,	व	अ पा याची	ददात	पडणार	नाह .”

बोिधस व	 याचं	समाधान	क ं 	शकला	नाह .	 या	 िनरिनरा या	गावं 	जाऊन
रािह या.	काही	िनवडक	देवता	मा 	 याच	शालवनाचा	आ य	ध न	रािह या.	काहं
िदवसानं 	 भयंकर	 तुफान	 होऊन	 मोठमोठाले	 वृ 	 उ मळून	 पडले.	 व	 यामुळ
गावंोगावं 	एकाक 	वृ ावंर	वास	क न	राहणा या	 देवताचं	फार	नुकसान	झाल.	 या
तशा	 थत त	िनवास थान	न	िमळा यामुळ	पुनः	बोिधस व	रहात	होता	 या	िठकाण
आ या,	आिण	 पहातात	 त 	 या	 वनाला	 मुळ च	 धोका	 पोह चला	 न हता.	 ते हा	ं या
बोिधस वाला	 हणा या,	“आ ह 	मोठमो ा	वृ ाचंा	आ य	केला	होता;	पण	 यापैक
काहं 	 समूळ	 उपटून	 पडले,	 काहं या	 शाखा	 िछ िभ 	 झा या	 व	 दुसरे	 वृ 	 वर
पड यामुळ	काहं ची	फार	नासाडी	झाली.	यामुळ	आ ह 	िनराि त	होऊन	येथ	परत
आल ;	 परंतु	 तुम या	 या	लहान	सहान	शालवृ ानं 	 भरले या	 वनाला	 मुळ च	 धोका
पोह चला	नाह .”

बोिधस व	 हणाला,	“बाधंवहो,	आमच	ह	शालवन	जरी	मो ा	 वृ ानं 	 मंिडत
केल	नाह ,	तथािप	येथ	शालवृ ाचंी	इतकी	दाटी	आहे	क 	जणू	ंकाय	ते	एकमेकां या



हातातं	हात	घालूनच	रहात	आहेत.	 जेथ	अशी	एकी	आहे	 तेथ	मोठमोठा या	 वृ ानंां
जमीनदो त	करणा या	परा मी	वायुवगेाच	तरी	काय	चालणार	आहे!	या	एकीच	बळ
पाहूनच	मी	या	वनाचा	आ य	केला.	पण	तु ही	लोभवश	होऊन	मोठमो ा	 वृ ां या
माग	लागला.”
——✵✵✵——

	



२८.	अ कचनाला	भय	कोठून.	(७६)
(असिंकय	जातक	नं.	७६)

एकदा	ं आमचा	 बोिधस व	 ा णकुलातं	 ज मला	 होता.	 वयातं	 आ यावर
ापिंचक	 सुख	 या य	 वाटून	 यान	 िहमालयावर	 तप य 	 आरंिभली.	 पु कळ
काळपयत	 फलमूलावंर	 िनव ह	 के यावर	 खारट	 आिण	 आंबट	 पदाथ	 खा यासाठ
लोकव त त	जाव	या	उ ेशान	तो	 तेथून	 िनघाला.	 वाटत	 याला	कारवानाचंा	 ताडंा
सापंडला.	 यां या	 बरोबरच	 तो	 माग मण	 क ं 	 लागला.	 रा 	 एका	 िठकाण
मु ामाला	 उतरले	 असता	ं या	 यापा यानंा	 लुट यासाठ 	 पु कळ	 चोर	 जमा	 होऊन
यापारी	 िनज यावर	 लुटाव	अशा	 उ ेशान	आसपास	 दबा	 ध न	 रािहले.	 बोिधस व
एका	झाडाखाल 	इकडून	 ितकडे	 िफरत	होता.	सगळे	 यापारी	झ प 	 गे यावर	चोर
हळू	 हळू	जवळ	 येऊं	लागले.	 याचंी	चाहूल	ऐकून	 बोिधस व	तसाच	 फे या	घालीत
रािहला.	चोर	 ितकडे	वाट	पहात	बसले	होते.	हा	तप वी	 िनजणार	व	या	तां ाला
आ ही	लुटणार,	अशा	बेतान	चोरानं 	ती	सारी	रा 	घालिवली	परंतु	आमचा	बोिधस व
झ प 	न	जाता	ंसारी	रा 	फे या	घालीत	जागतृ	रािहला.	पहाटेंला	चोर	आपल 	ह यार
तेथच	टाकून	पळत	सुटले,	व	जाता	ंजाता	ंमो ान	ओरडून	 हणाले,	“िन काळजी
यापा यानं ,	हा	तप वी	तुम या	बरोबर	नसता	तर	आजच	तुमचे	घडे	भरले	असते!”

यापारी	चोरां या	आरो यानं 	जागे	होऊन	पहातात	त 	 यानंा	चोरानं 	टाकूंन
िदलेल 	श ा 	आढळून	आल .	ते	बोिधस वाला	 हणाले,	“सारी	रा 	चोर	तुम या
आसपास	दबा	ध न	बसले	असता,ं	व	ते	तुम यावर	ह ा	करतील	असा	सभंव	असतां
तु ही	िभऊन	आरडाओरड	केली	नाह 	ह	कस!”

बोिधस व	 हणाला,	 “गहृ थहो,	 जेथ	 सपंि 	 आहे	 तेथ	 भय	 आहे.
मा यासार याला	 भय	 मुळ च	 नाह ,	 गावंातं	 कवा	 अर यातं	 कोण याही	 ा याची
मला	भीित	वाटत	नाह .	का	ंक ,	मै ी	आिण	क णा	याचंी	मी	सतत	भावना	करीत
असत .”



——✵✵✵——

	



२९.	डामडौलान	यश	िमळत	नाह .	(८०)
(भीमसेन	जातक	नं.	८०)

एकदा	ं आमचा	 बोिधस व	औिद य	 ा णकुलातं	 ज मला	 होता.	 लहानपण
धनु व ेचा	 याला	फार	नाद	असे.	वयातं	आ यावर	त िशलेला	जाऊन	एका	मो ा
िस 	आचाय पाश 	 यान	यु कलेच	आिण	वदेाच	उ म	 ान	सपंािदल.	बोिधस व
या	ज म 	जरा	ठग	ूहोता,	व	 पुढ या	बाजूला	वाकंलेला	होता.	 यामुळ	 याला	छोटा
धनु ाहपिंडत	 अस	 हणत	 असत.	 गु गहृ 	 िश पकलेच	 अ ययन	 क न	 झा यावर
यान	असा	िवचार	केला	क ,	मी	जर	कोण यािह	राजापाश 	मा या	उपजीिवकेसाठ
गेल ,	 तर	 माझ	 ठग	ू शरीर	 पाहून	 या	 राजाचा	 िव ास	 मजवर	 बसणार	 नाह ,	 तो
हणेल	क ,	अशा	ठग	ूशरीरान	तंू	काय	परा म	करणार	आहेस.	ते हा	ंदुस या	काहं
उपायान	 आपली	 उपजीिवका	 केली	 पािहजे.	 एके	 िदवश 	 बोिधस व	 चागंला	 एक
ध ाक ा	मनु य	 िमळिव या या	उ ेशान	 िफरत	असता	ं याला	भीमसेन	नावंाचा	एक
को ी	आढळला.	नावंा माणच	 याच	शरीर	होत.	 याला	पाहून	बोिधस व	 हणाला.
“तुझे	नावं	काय?”

को ी	 हणाला,	“माझ	नावं	भीमसेन.”

बोिधस व	 हणाला,	“तुझ	नाव	व	शरीर	ह 	दो ह 	इतक 	चागंल 	असता	ंतंू	हा
को ाचा	धंदा	का	ंपतकरलास?”

को ी	 हणाला,	“काय	कराव!	यािशवाय	 दुसरी	कोणतीच	कला	मला	माहीत
नाही.”

बोिधस व	 हणाला,	“माझ	जर	ऐकशील	तर	उपजीिवकेचा	उ म	माग	मी	तुला
दाखवनू	 देईन.	 या	 सा या	 जंबु ीपातं	 मा यासारखा	 धनु व ाकुशल	 असा	 दुसरा
माणूस	नाह .	परंतु	मा या	या	 ह व	 देहामुळ	राज ार 	जाऊन	राजा य	माग याची
मला	छाती	 होत	नाह .	 पण	 तुला	 पुढ	क न	 राजाजवळ	 गेल 	असता	ं तु या	 भ म



शरीरावर	राजाचा	ते हाचं	िव ास	बसेल,	मला	तंू	आपला	मदतनीस	 हणून	ठेवनू	घे,
व	आपण	 वतः	मोठा	धनु व ा	िन णात	आहे	अस	राजाला	सागं.	 सगं	पडलाच	तर
मी	आप या	कौश यान	राजाच	समाधान	करीन.”

ही	 गो 	 भीमसेनाला	 पसतं	 पडली.	 ते	 दोघे	 वाराणसी या	 राजाला	 भेटले.
राजान	भीमसेना या	शरीरावर	 स 	होऊन	दरमहा	दोन	हजार	काष पण	वतेन	देऊन
आप या	पदर 	ठेऊन	घेतल.

बोिधस व	 भीमसेनाचा	 मदतनीस	 हणूस	 रािहला.	 एके	 िदवश 	 एका	 दाडं या
वाघान	जंगलातंील	र ता	ओसाड	पाडला	अशी	बातमी	आली.	ते हा	ंराजान	वाघाला
मार या या	काम 	 भीमसेनाची	 योजना	 केली.	 िबचारा	 भीमसेन	 वाघाच	 वाघाच	 नावं
ऐक याबरोबर	 गागं न	 गेला!	 व	 बोिधस वाला	 हणाला,	 “पिंडता,	 आता	ं या
सकंटातूंन	पार	पाड यासाठ 	तुलाच	मजबरोबर	गेल	पािहजे.”

बोिधस व	 हणाला,	 “मा या	जा याच	 योजन	 िदसत	नाह .	 ह	काम	 तुलाच
किरता	ंये यासारख	आहे.”

भीमसेन	 हणाला,	 “पण	 गहृ था,	 वाघ	 पािह याबरोबर	 माझी	 गाळण	 उडून
जाईल!	 आज मातं	 मी	 वाघाची	 िशकार	 केली	 नाह .	 आिण	 आता	ं तंू	 मला	 एकटा
पाठवनू	 फिजती	 क ं 	 पाहतोस	 क 	 काय?	 कवा	 मा यापे ादेंखील	 तंू	 िभतरा
आहेस?”

बोिधस व	 हणाला,	“तु या	शकंा	 यथ	आहेत.	वाघाची	 िशकार	करण	मोठस
काम	नाह .	मी	तुला	एक	लहानशी	यु त	सागंत .	ित यायोग	वाघ	आपोआप	मारला
जाईल,	व	सगळ	 ेय	मा 	तुला	िमळेल.	 या	अर यातं	वाघ	आहे	 या या	आसपासचे
काहं 	धनु हक	लोकानंा	घेऊन	तंू	वाघाला	मार यासाठ 	जा,	आिण	झुडुपातूंन	वाघ
बाहेर	पड याबरोबर	एका	झाडाचा	आ य	क न	दडून	बस.	ते	 ामवासी	लोकच	 या
वाघाला	 ठार	 मारतील.	 जे हा	ं वाघ	 मे याची	 ओरड	 होईल	 ते हा	ं जंगलातंील	 एक
बळकट	 वले	 तोडून	 पुढ	 हो,	 व	 या	 लोकानंा	 हण	 क ,	 तु ह 	 हा	 वाघ	 कोणा या
हुकुमान	 मारला.	 मी	 या	 वाघाला	 िजवतं	 बाधूंन	 राजाजवळ	 ने यासाठ 	 जंगलातं



िशरल 	असता	ं तु ह 	 एकाएक 	या	 वाघाला	 बाण	मारलात,	 ह	यो य	 केल	नाह .	 ते
लोक	घाब न	जाऊन	चूक	झा याब ल	तुमची	 मा	मागतील.	आिण	रजाला	आपला
अपराध	न	कळिव याब ल	तु हाला	काहं 	पािरतोिषकिह	देतील.”

बोिधस वान	 िशकिव या माण	भीमसेनान	सव	काहं 	 केल,	 व	 वाघ	मार याच
ेय	 िमळिवल.	 पुढ	 अशाच	 एका	 अर यातं	 गवा	 उठला	 होता.	 यान	 तो	 माग	ओस
पडला.	 राजा या	 कान 	 लोकाचंी	 कागाळी	आ यावर	 राजान	 भीमसेनाची	 ग याला
मार या या	 काम 	 नेमणूक	 केली.	 ते हा	ं पिह याच	 यु तीन	 भीमसेनान	 ितकडे
लोकानंा	फसवनू	व	इकडे	आपणच	गवा	मािरला	अस	सागंनू	राजाकडून	पुनः	बि स
िमळिवल,	व	तो	गव न	इतका	फुगनू	 गेला	क ,	आपण	बोिधस वापे ा	ं पु कळ	पटीन
शरू	आह 	अस	 यास	वाटंू	लागल.	काहं 	काळ	लोट यावर	 या	रा यावर	दुसरा	एक
राजा	 वारी	 क न	 आला.	 राजान	 भीमसेनाची	 पररा याचा	 पराभव	 कर यासाठ
सेनापती या	जाग 	 नेमणूक	 केली.	 ते हा	ं बोिधस वाला	न	 िवचारता	ंश ा ानंी	स
होऊन	आिण	ह ी या	 अंबार त	बसून	सव	 सै यासहवतमान	तो	शतवर	चाल	क न
गेला.	बोिधस वाला	 याच	शौय	माहीत	होत.	आजपयत	राजाच	आपण	अ 	खा ,	व
या	 सगं 	राजाला	मदत	न	किरता	ंभीमसेना या	भरंवशावर	रािह यास	पुढ	काय	गती
होणार	ह	तो	जाणून	होता.	 हणून	तो	भीमसेना या	अव ेला	न	जुमािनता	ं या या	माग
अंबार त	बसून	यु भमूीवर	गेला.	परसेना	पािह याबरोबर	भीमसेनाला	घाम	सुटला;
शरीर	कापंायला	लागल;	व	तेथ या	तेथच	 यान	देहधम	केला!	बोिधस वान	 याला
सावं न	धिरल	नसत	तर	तो	ह ी या	पाठीव न	खालीच	पडला	असता.	ही	 याची
दुदशा	पाहून	बोिधस व	 याला	 हणाला,	“नुकताच	तंू	मो ा	शौय या	गो ी	सागंत
होतास!	माझी	देखील	 तंू	गव न	अंध	होऊन	अव ा	केलीस!	आिण	आता	ं तुझी	अशी
दुदशा	का	ं हावी?	तु या	बोल यातं	आिण	कृत त	िकती	फरक	आहे	बर!”

भीमसेन	 हणाला,	“झालेली	गो 	होऊन	गेली.	पण	या	 सगं 	मलाच	न हे,	तर
या	सव	 सेनेला	आिण	आम या	 राजाला	सकंटातूंन	 पार	 पाडणारा	 तुजवाचूंन	 दुसरा
कोणीच	नाह .	आता	ंमा या	अपराधाची	 मा	क न	आ हा	ंसव ना	जीवदान	दे.”

बोिधस वान	 याला	 ह ीव न	 खाल 	 उतरिवल;	 नान	 वगैरे	 घालून	 दुसरे



कपडे	 देविवले;	 व	 वतः	 सेनािधप य	 वीका न	 तो	 यु ाला	 पुढ	 सरसावंला.
वोिधस व	यु कलत	अ यंत	िनपुण	अस यामुळ	परराजाचापराभव	कर यास	 याला
आयास	 पडले	 नाह त.	 एवढेच	 न हे,	 यान	 या	 राजाला	 िजवतं	 पकडून	 आप या
राजासमोर	 नेल.	 यावळे 	 राजाला	 बोिधस वाची	 खरी	 कमत	 समजली.	 राजान
याचा	बहुमान	केला,	व	सेनापित	पदावर	 याची	कायमची	नेमणूक	केली.	बोिधस व
ते हापंासून	 सव	 जंबु ीपातं	 छोटा	 धनु हपिंडत	 या	 नावंान	 िस ीस	आला.	 यान
भीमसेनाचा	 याग	न	किरता	ंमरेपयत	 याला	उदरिनव हापुरत	वतेन	िदल.
——✵✵✵——

	



३०.	काडीचा	 ामािणकपणा.	(८९)
(कुहक	जातक	नं.	८९)

अतीत	काल 	एका	गावं 	एक	जिटल	तापस	रहात	असे.	 या या	एका	गहृ थ
िश या या	 घर 	 तो	 वारंवार	 िभ ेसाठ 	 येत	 असे.	 या	 गहृ थान	 याला	 जवळ या
जंगलातं	 एक	 श थ	 पणकुिटका	 बाधंवनू	 िदली	 होती.	 या	 गहृ थाचा	 या यावर
इतका	िव ास	होता	क 	 याला	तो	जीव मु त	समजत	असे.	 या	गावंां या	आसपास
ब याच	चो या	होऊं	लाग या;	ते हा	ंगहृ थान	आप याजवळ	असले या	शभंर	मोहरा
या	जिटला या	 पणशाळत	जाऊन	 ितस या	कोणाला	कळंू	न	 देता	ंजिमन त	गाडून
टािक या;	व	तो	जिटलाला	 हणाला,	“भदंत,	मा याजवळ	असलेल	सव	धन	या	येथ
म 	पुरल	आहे.	 याचा	साभंाळ	करा.”

जिटल	 हणाला	“ह	तुझ	बोलण	यो य	नाह .	कारण	मला	दुस या या	धनाचा
लोभ	नाह 	व	तुझी	माझी	मै ी	अस यामुळ	ही	गो 	दुस याला	कळिवण	उिचत	होणार
नाह .”

जिटलाला	 नम कार	 क न	 तो	 गहृ थ	 आप या	 घर 	 गेला.	 काहं 	 िदवस
गे यावर	जिटलान	असा	िवचार	केला	क ,	“मी	या	शभंर	मोहरा	घेऊन	दुस या	गावं
गेल 	 तर	 मला	 सुखान	 उपजीिवका	 करता	ं येईल.”	 यान	 त	 य	 दुस या	 एका
िठकाण 	गाडून	 ठेिवल.	 व	 िभ ेसाठ 	तो	 या	 गहृ था या	घर 	 गेला.	 तेथ	गहृ थान
याच	 आदराित य	 चागंल	 क न याला	 जेवावयास	 घातल.	 भोजनो र	 जिटल
हणाला,	“मी	काहं 	िदवसासाठ 	दुस या	एका	गावं 	जाणार	आह.	िचरकाल	एकाच
िठकाण 	 रािह यामुळ	 तप याला	 या	 िठकाणाचा	 लोभ	 जडतो.	 पण	 अशा	 लोभातं
गुरफटून	जाण	आ हा	लोकानंा	यो य	नाह .	 हणून	काहं 	िदवस	 थानातंर	क न	मी
परत	येईन.	त पयत	तु ही	आपली	पणशाला	सभंाळा.”

िबचा या	गहृ थाला	आपला	गु 	परगावं 	जातो	 हणून	फार	वाईट	वाटल.	तो
या	जिटलाला	काहं 	अंतरावर	प चवनू	परत	घर 	आला.



या	 िदवश 	 आमचा	 बोिधस व	 यापारासाठ 	 गावंोगावं 	 हडत	 असता	ं या
गहृ थाकडे	 पाहुणा	 हणून	 उतरला	 होता.	 या	 गहृ थान	 माघार	 येऊन
बोिधस वापाश 	आप या	 गु ची	फार	 वाखाणणी	 केली.	जिटलिह	मोठा	 धूत	 होता.
आप या	मागोमाग	जाऊन	गहृ थ	आपल	 य	उक न	पाहील,	व	त	न	िदस यामुळ
आपणाला	वाटत	पकडील	असा	 याला	सशंय	आला.	आप यावरची	 या	गहृ थाची
ा	वाढावी	आिण	दोन	तीन	िदवस	तरी	 यान	आप या	 या या	वाटेला	जाऊं	नये

अशा	 उ ेशान	 तो	 पुनः	 या	 गहृ था या	 घर 	 गेला.	 याला	 पाहून	 गहृ थ	 णाला,
“भदंत,	आपण	इत या	दु न	परत	आलातं	ह	काय?”

जिटल	 हणाला,	 “तुम या	 घरची	 गवताची	 काडी	 मा या	 जटत	 अडकून
रािहली,	ती	परत	कर यासाठ 	मी	येथ	आल 	आह.”

गहृ थ	 हणाला,	“या	यःकि त	कामासाठ 	आपण	एवढ 	तसदी	 यथ	घेतली.
एका	 गवता या	काडीन	आमच	काय	 होणार	आहे?	 बर	जर	आप या	 शीलाचा	 भगं
होईल	अस	आपणास	वाटत	असेल	तर	ती	येथच	फकून	 ा	 हणजे	झाल.”	जिटलान
गवताची	काडी	फकून	िदली,	व	तो	चालता	झाला.

बोिधस व	 याच	भाषण	ऐकत	होता	व	तापसान	काडी	फेकून	िदली	हा	 कारिह
यान	पािहला.	तो	(जिटल?)	 हणाला,	“हा	तप वी	मोठा	लबाड	िदसतो.	मला	अशी
शकंा	येते	क 	तु ही	काहं 	तरी	 य	 या या	 वाधीन	केल	असाव	व	तो	त	उपट याचा
य न	करीत	असावा.”

गहृ थ	 हणाला,	“मी	शभंर	मोहरा	या या	पणकुिटकत	गाडून	ठेिव या	आहेत,
एवढच	काय	त.	यािशवाय	याला	मी	दुसर	काहं 	िदल	नाह .”

बोिधस व	 हणाला,	 “तर	 मग	 तु ही	आतां या	आता	ंआप या	 मोहराचंा	 शोध
करा	आिण	जर	 या	 तेथ	सापंड या	 नाह त	तर	या	 लु ा	 तप यान	 या	लाबंव या
अस या	पािहजेत	अस	खास	समजा.”

या	 गहृ थान	जिटला या	 पणकुिटकत	धावं	 घेतली,	 व	 तो	 पाहतो	 त 	 मोहरा



पुरले या	 िठकाणातूंन	 नाह शा	 झा या	आहेत.	 ते हा	ं यान	 या	 जिटलाला	 दुस या
गावंी	जात	असता	ंवाटत	आडवनू	पकडून	आणल.	ते हा	ंबोिधस वासमोर	जिटलान
आपला	 गु हा	 कबलू	 केला;	 व	 दुस या	 िठकाण 	 गाडून	 ठेिवले या	 मोहरा	 या
गहृ था या	 वाधीन	के या.

ते हा	ंबोिधस व	 हणाला,	“गवता या	काडीचा	 ामािणकपणा	दाखवीत	असतां
तंू	 गोडगोड	बोलून	 या	गहृ थाला	ठकिवलस.	परंतु	शभंर	मोहरा	चोर याला	 तुला
मुळ च	लाज	वाटली	नाह !	 पुनः	अशा	त हेच	पापकृ य	क न	व	व न	दािंभकपणा
दाखवनू	लोकानंा	फसवू	ंनकोस.”

गवता या	 काडीब ल	 जे	 ामािणकपणा	 दाखिवतात	 यानंा	 मोठी	 चोरी
कर यास	लाज	वाटणार	नाह 	अस	खास	समजाव.
——✵✵✵——

	



३१.	िनवाडा	कर यातं	चातुयच	पािहजे.	(९२)
(महासार	जातक	नं.	९२)

आमचा	बोिधस व	एका	ज म 	वाराणसी या	राजाचा	अमा य	झाला	होता.	एके
िदवश 	राजा	आप या	अंतःपुरातंील	ि यासंह	उ ान ीडेसाठ 	गेला	होता.	तेथ	तो	व
या या	 ि या	 तलावातं	 नान	 कर यास	 गे या.	 या	 ि यानं 	 आपापले	 अलंकार
काढून	उपव ातं	बाधूंन	दास या	 वाधीन	केले;	व	 या	तलावातं	उतर या.	 यातंील
एक	दासी	अलंकार	खाल 	ठेवनू	इकडे	ितकडे	पहात	बसली	होती.	काहं 	वळेान	ती
डुल या	 घेऊं	 लागली.	 या	 उ ानातं	 पु कळ	 वानर	 रहात	 असत.	 यातंील	 एका
वानरीन	 या	दासी या	जवळ	असलेल	अलंकाराचं	गाठंोड	पािहल	व	ती	दासी	बेसावध
आहे	अस	पाहून	मकटीला	गाठंो ातं	काय	आहे	ह	पाह याची	फार	उ सुकता	झाली.
खाल 	उत न	हळंूच	गाठंोड	सोडून	 यातंील	 एक	बहुमोलमो याचंा	 हार	 घेऊन	ती
मकटी	तेथून	पार	पळून	गेली,	व	एका	वृ ा या	वळचण त	तो	हार	दडवनू	ठेवनू	जणूं
काय	आपणाला	काहं 	माहीत	नाह 	अस	िमष	क न	तेथच	बसून	रािहली.

इकंडे	 दासी	 जागी	 होऊन	 पहाते	 तो	 गाठंोड	 सोडलेल	 व	 मु ताहार	 चोरीस
गेलेला!	आप या	िजवावरच	सकंट	आहे	अस	जाणून	ितन	एकच	आरडाओरड	केली.
इतर	दासी	व	राजि यािह	तेथ	जमा	झा या	व	 ितला	 यानं 	आरडाओरड	कर याचं
कारण	 िवचािरल.	 ते हा	ं भयचिकत	 होऊन	 ती	 हणाली,	 “मा या	 मागोमाग	 कोणी
मनु य	 येऊन	 या	 गाठंो ातंील	 हार	 घेऊन	 पळून	 गेला.	 या यामाग	 धावं याच
साम य	नस यामुळ	मी	ओरडल.”

राजाला	 ह	 वतमान	 समज याबरोबर	 यान	 उ ानपालानंा	 बोलावनू	 चोराचा
प ा	लाव यास	 हुकूम	 केला.	 ते	 इत ततः	 पळत	 सुटले.	 एक	 ामवासी	 मनु य	 या
उ ानाजवळील	 र यान	 चालला	 होता.	 पोलीस	 धावंत	 सुटलेले	 पाहून	 िबचारा
घाब न	गेला,	व	आडवाटेन	पळंू	लागला.	पोिलसानं 	 याला	ताबडतोब	पकिडल,	व
यथे छ	 मार	 िदला.	 पोिलसां या	 तावड तून	 सुट याचा	 दुसरा	 माग	 न	 िदस यामुळ
यान	 मु ताहार	 चोर याचा	 गु हा	 कबलू	 केला,	 व	 तो	 हणाला,	 “मला	 या



मु ताहाराची	 कमत	काय	ठाऊक.	मी	तो	नेऊन	नगर े ीला	िदला.”

पोिलसानं 	 चोराला	 राजासमोर	 नेल,	 व	 यान	 तेथिह	 आपला	 गु हा	 कबलू
क न	 पूवव 	 हकीकत	सािंगतली.	 ते हा	ं राजान	 नगर े ीला	 पकडून	आण याचा
हुकूम	 फम िवला;	 व	 आप यासमोर	 आ यावर	 राजा	 याला	 हणाला,	 “मा या
राजवा ातंला	हार	तंू	 ु 	माणसाकडून	घेतलास	कसा?

े ीला	राजा या	या	बोल याचा	अथच	समजेना.	तो	घोटा यातं	पडला	ते हां
राजान	 या	 गावंढळ	मनु याकडून	सव	 गु हा	 पुनः	 वदिवला.	 े ीला	 या	सकंटातूंन
पार	पड याची	आशा	रािहली	नाह .	आपण	हार	 घेतला	नाह 	अस	 हण यातं	काहं
अथ	नाह ,	अस	वाटून	तो	 हणाला,	“महाराज,	या	माणसापासून	मी	मु ताहार	घेतला
खरा.	पण	तो	आप या	पुरोिहता या	 वाधीन	ते हाचं	कर यातं	आला.”

राजान	आप या	 नोकरालंा	 पाठवनू	 पुरोिहताला	 तेथ	आिणल.	 तो	 पिह यान
घोटा यातं	पडला	खरा.	पण	आप यासम 	 े ी	 हार	आप या	 वाधीन	 केला	अस
हणतो,	 ते हा	 गु हा	नाकबलू	कर यापासून	काहं 	फायदा	होणार	नाह 	अस	जाणून
तो	 हणाला,	“महाराज	 े ीन	मला	हार	िदला	खरा	पण	तो	मजपाश 	रािहला	नाह .
मी	तो	आप या	दरबार या	गवयाला	देऊन	टािकला.”

झाल!	 िबचा या	 गवयावर	 पाळी	 आली!	 पुरोिहतासारखा	 सा ीदार	 असतानंा
गु हा	 नाकबलू	 कर यातं	 अथ	 काय?	 यान	 सािंगतल	 क ,	 “मी	 पुरोिहत
महाराजापासून	मु ताहार	घेतला	खरा	पण	तो	दरबार या	दासीला	देऊन	टाकला.”

या	चौकशी या	गडबड त	सं याकाळ	झाली.	 ते हा	ंराजा	 हणाला,	“स या	ंया
पाचं	जणालंा	अटकत	ठेवा.	उ ा	ंयाचंी	चौकशी	किरता	ंयेईल.”

बोिधस व	 राजा या	 जवळच	 होता.	 तो	 हणाला,	 “महाराज,	आपण	 या	 पाचं
इसमालंा	मा या	 वाधीन	करा.	मी	या	खट याची	चौकशी	करत .”

राजाला	बोिधस वच	या	काम 	यो य	वाटला,	व	 यान	हा	खटला	िनवड याच



काम	 बोिधस वावर	स पिवल.	 बोिधस वान	 या	 पाचंजणालंा	 एका	 िठकाण 	अटकत
ठेिवल	व	 ते	काय	बोलतात	ह	ऐक यासाठ 	 या	 थाना या	आसपास	आप या	 गु त
हेराचंी	योजना	केली.	रा 	सामसूम	झा यावर	 े ी	या	गावंढळ	मनु याला	 हणाला
“अरे	 मूख ,	 तंू	 मला	 सा या	 ज मातं	 कध 	 पािहल	 होतस	 काय?	 मग	 मा याजवळ
दािगना	िदला	अस	खोट	का	ंबोललास?”

“ े ी	 महाराज,	 मा यासार या	 गावंढळ	मनु यान	चागंला	 मंचक	 सु ा	ंकध
पािहला	नाह 	मग	मो याचा	हार	कोठून	पािहला	असणार!	परंतु	मारा या	भयान,	व
कशीतरी	माझी	सुटका	 हावी	या	उ ेशान	मी	आपल	नावं	सािंगतल.	मेहेरबानगीक न
मा यावर	रागावू	ंनका.”

इत यातं	 पुरोिहत	 े ीला	 हणाला,	 “अहो	 महा े ी?	 तु ही	 मा यावर	 हा
भलताच	आळ	का	ं हणून	घातलात?”

े ी	 हणाला,	“आ ही	दोघेही	वजनदार	पडल 	ते हा	ंएका	िठकाण 	रािह यान
दोघाचंीिह	लवकर	सुटका	होईल	अशा	क पनेन	मी	आपणाला	देखील	या	खट यातं
ओढल.	याब ल	 मा	असावी.”

ते हा	ंगवई	 हणाला,	“पण	हे	 ा णा,	तंू	मा याजवळ	दािगना	कध 	िदलास?”

पुरोिहत	 हणाला,	 “आम याजवळ	 तंू	 असलास	 तर	 आमची	 करमणूक	 क ं
शकशील	व	 यामुळ	कैदत	देखील	सुखान	काळ	घालिवता	ं येईल	 हणून	तुलािह	म
या	माळत	गोिवल.”

दासी	 हणाली,	 “अहो	 दु 	 गवईबुवा,	 तुमची	आिण	 माझी	ओळख	 तरी	आहे
काय?	मला	तु ही	दािगना	िदलात	कध ?”

गवई	 हणाला,	“बाई	रागावू	ंनकोस.	आ हा	चौघाबंरोबर,	तंू	असलीस	 हणजे
आम या	सेवत	अंतर	पडणार	नाह .	एव ाचसाठ 	म 	तुझ	नावं	सािंगतल.”

बोिधस वा या	 गु त	 हेरानं 	 हा	 सव	 सवंाद	 ऐकून	 घेतला,	 व	 बोिधस वाला



कळिवला.	 बोिधस वाची	 हे	 लोक	 िनरपराधी	 अस याब ल	आगाऊच	खा ी	 होऊन
चुकली	होती.	का	ंक 	उ ाना या	बाहेर	असले या	माणसा या	हात 	पहारेक यां या
तावड तून	 सुटून	 एखादा	 दािगना	 जाण	 असभंवनीय	 होत.	 यातं	 बोिधस वाला	 या
सवंादाचा	 बळकट	 पुरावा	 सापंडला.	 परंतु	 चोरीचा	 थागं	लाव यािशवाय	 ह	 वतमान
राजाला	 कळिवण	 इ 	 न हत.	 ते हा	ं बोिधस वान	 िवचाराअंत 	 एखा ा	 वानरीन
मु ताहार	चोरला	असावा	अस	अनुमान	 केल	 व	 दुसर	 िदवश 	 तीित	 पाह यासाठ
खोटे	 दािगने	 करवनू	 ते	 या	 उ ानातं	 आप य	 िव ासू	 नोकराकंडून	 पसरिवले.
येक	 वानरीन	 एकेक	 दािगना	 उचलून	आप या	 ग यातं	 घातला,	 व	 या	 इकडून

ितकडून	िमरवू	ंलाग या.	 या	वानरीला	मु ताहार	सापंडला	होता	ितन	मा 	 यातंील
िमरवू	ंलाग या.	 या	वानरीला	मु ताहार	सापंडला	होता	ितन	मा 	 यातंील	दािगना
घेतला	नाह .	ते हा	ं या	इतर	वानरी	ित याजवळ	जाऊन	ितला	 हणा या,	“काय	तंू
येथ	आळशासारखी	बसली	आहेस.	हे	पहा	आमचे	अलंकार!”

ती	 वानरी	 पधन	 हणाली,	 “असले	 घाणेरडे	 दािगने	 घेऊन	काय	करावयाचे
आहेत?	मजपाश 	जो	दािगना	आहे	तो	पािहला	तर	तु हालंाअसले	 िभकारडे	दािगने
घालून	 िमरिव यास	लाजच	वाटेल.”	अस	 हणून	 ितन	वळचण तून	मु ताहार	बाहेर
काढला,	 व	आप या	ग यातं	घालून	 या	सव	मकटीसमोर	मो ा	डौलान	इकडून
ितकडे	िमरवू	ंलागली.

बोिधस वान	दािगने	घेऊन	वानरी	काय	करतात	ह	पाह यासाठ 	आपले	हेर	तेथ
ठेिवलेच	होते.	 यानं 	मु ताहार	वानरी या	ग यातं	पािह याबरोबर	ितला	घेरल.
िबचारी	मकटी	 यां या	श ा ानं 	आिण	आरडाओरडीन	घाब न	गेली,	व	ितन	तो
हार	तेथच	जिमनीवर	फेकून	देऊन	पळ	कािढला.	 या	हेरानं 	तो	हार	बोिधस वाकडे
नेला,	व	 यान	तो	राजाला	िदला.	राजान	सव	वृ ातं	ऐकून	घेऊन	बोिधस वाची	फार
तारीफ	केली	व	तो	 हणाला,	“सं ामात	[मूळ	गाथा–

उ 	ठे	सूरिम छ त	म तीसु	अकुतूहलं	।

ि यं	च	अ पानि 	अ थे	जाते	च	प डतं	॥]	शरूाची	योजना	करावी;	मं ी	मंडळातं	जो	मं ाचा



भेद	करणार	नाह 	अशाचीच	योजना	करावी;	जेव याखा यातं	आवड या	माणसानंा
आमं ण	कराव;	पण	अ यंत	कठीण	 सगं 	शहा याचीच	योजना	करावी	अस	ज	लोक
हणत	असतात	त	खोट	नाह .	आज	तु याच	पािंड यान	चोरीचा	प ा	लागनू
िनरपराधी	माणसाचंा	मा याकडून	छळ	झाला	नाह .”

या माण	बोिधस वाची	 तुती	क न	राजान	 याला	मोठ	ब ीस	िदल	व	आज म
या या	स यान	दानधम िदक	स कृ य	क न	पु कळ	की त	िमळिवली.
——✵✵✵——

	



३२.	नावंाची	फारशी	 कमत	नाह .	(९७)
(नामिसि 	जातक	नं.	९७)

एका	ज म 	आमचा	बोिधस व	त िशला	नगर त	 िस 	आचाय	होऊन	पाचंश
िश यानंा	 वदे	 पढवीत	असे.	 यातंील	एकाच	नावं	 पापक	अस	होत.	 “कायरे	 पा या,
इकडे	 येरे	 पा या”	 अस	 लोक	 याला	 हणत	 असत.	 यामुळ	 कंटाळून	 जाऊन	 तो
आप या	 गु ला	 हणजे	 बोिधस वाला	 हणाला,	 “गु जी,	 माझ	 नावं	 मला	अमंगल
वाटत.	दुसर	एखाद	मला	चागंलेस	नावं	 ा.”

बोिधस व	 हणाला,	“येथ या	 येथच	चागंल	नावं	 घे यापे ा	ं देशपयटन	क न
एखाद	चागंल	नावं	पाहून	ये,	व	मला	सागं,	 हणजे	आ ही	सवजण	 याच	नावंान	तुला
हाकं	मारीत	जाऊं.”

दुस या	 िदवश 	पापकान	 िशदोरी	स 	क न	 दुस या	गावंचा	 र ता	धरला.	 व
या या	 या या	 नावंाचा	अथ	पहात	जाऊं	लागला.	 वाटत	एका	शहराजवळ	आला
असता	ंकाहं 	लोक	 ेत	 घेऊन	 मशानया ेला	चालले	होते.	 ते हा	ं पापक	 हणाला,
“कायहो	इतकी	मंडळी	कोणीकडे	चालली?”

ते	लोक	 हणाले,	“जीवक	नावंाचा	आमचा	एक	दो त	नुकताच	मरण	पावला.
या या	अं यिवधीला	आ ह 	जात	आह .”	“पण	कायहो!	जीवक	मरतो	ह	कस?”

“जीवक	 असो	 अथवा	 अजीवक	 असो,	 मनु य	 हटला	 क 	 तो	 मरावयाचाच.
नावंान	मरण	चुकत	अस	नाह .	 यवहारापुरताच	काय	तो	नावंाचा	उपयोग.	तंू	अगद च
खुळा	िदसतोस!”	अस	 यानं 	उ र	िदल.

िबचारा	 पापक	चागं या	 नावंाचा	 हा	 िवपय स	 पाहून	 िव मत	 होऊन	 गेला,	 व
तसाच	 पुढ	जातो	त 	 एका	दासीला	 वळेेवर	काम	करीत	नाह ,	 हणून	 ितचे	मालक
र यावर	चाबकान	मारीत	होते.	तो	 याला	 हणाला,	“या	बाईच	नावं	काय,	व	िहला
तु ही	का	ंमािरता?ं”



ते	 हणाले,	“इच	नावं	धनपाली	व	वळेेवर	काम	करीत	नस यामुळ	िहला	आ ह
दंड	करीत	आह .”

“अहो	पण	धनपालीवरदुस याच	काम	कर याचा	 सगं	यावा	कसा?”

“अहो	 तु ही	 ह	 मूख सारख	 काय	 िवचािरता?ं	 ही	 ज माचीच	 दासी	 आहे.
धनपाली	अस	नावं	 ठेिवल	 हणून	काय	झाल?	धनपाली	असू	ं ा	 कवा	अधनपाली
असू	ं ा.	दािर 	यावयाच	असल	तर	त	आ यावाचूंन	रहात	नाह .	नावंान	कोणताच
कायभाग	 हावयाचा	 नाह ,	 तकेवळ	 यवहारापुरत	 आहे	 ही	 गो 	 तु हाला	 माहीत
नसावी,	ह	मोठ	आ य	आहे.”

िबचारा	पापक	चागं या	नावंा या	 मंगल वािवषय 	जवळ	जवळ	 िनराश	होऊन
तसाच	 पुढ	 चालला.	 शहरा या	 बाहेर	 गे यावर	 काहं 	 अंतरावर	 इकडे	 ितकडे
िफरणारा	 एक	 गहृ थ	 या या	 पाह यातं	 आला.	 पापकान	 याला	 याच	 नावं
िवचािरल,	ते हा	ंतो	 हणाला,	“माझ	नावं	पथंक	(वाटा ा).”

“तर	 मग	 तु ही	 या	 िनजन	 देशातं	 काय	 किरता?ं”	 मी	 वाट	 चुक यामुळ
इत ततः	भटकत	आह.	मला	अ ािप	माझा	माग	सापंडला	नाह .”

“पण	पथंक	(वाटा ा)	वाट	 चुकतो	ह	कस?	अहो	ह	केवळ	नावं	आहे.	वाट
चुक याचा	आिण	याचा	काहं च	सबंधं	नाह .	 तु ह 	नावंावर	भरंवसा	ठेवणारे	वडेगळ
मनु य	िदसता!ं”

पापक	चागं या	नावंा या	गुणािंवषय 	पूण	िनराश	झाला	व	आपल	नावं	बदल याचा
बेत	 यान	रिहत	केला.	तेथून	आप या	गु जवळ	जाऊन	घडलेल	सव	वतमान	 यान
याला	िनवदेन	केल.	 या या	सोब यानं 	पापकान	कोणत	नावं	शोधून	आणल	आहे
असा	बोिधस वाला	 न	केला.	ते हा	ंतो	 याला	 हणाला	“जीवक	मरतो,
धनपालीला	दािर 	येत,	व	पथंक	वाट	चुकतो,	ह	पाहून	आमचा	पापक	चागं या
नावंाचा	थागं	लाग यावाचून	परत	आला.	[मूळ	गाथा—



जीवकं	च	मतं	िद वा	धनपा ल	च	दु गतं	।

प थकं	च	मने	मूळहं	पापको	पुनरागतो	॥]”	पापकाच	तच	नावं	कायम	रािहल	ह	िनराळ
सागंावयास	नकोच.
——✵✵✵——

	



३३.	अितपािंड याचा	पिरणाम.	(९८)
(कूटवािणज	जातक	नं.	९८)

एकदा	ंबोिधस व	वाराणसी	नगर त	विणजकुलातं	ज मला	होता.	 याला	पिंडत
ह	 नावं	 ठेव यातं	 आल.	 दुसरा	 एक	 अितपिंडत	 नावंाचासमानवय क	 गहृ थ
वाराणस त	रहात	होता.	वयातं	आ यावर	बोिधस वान	 याचा	भागीदार	होऊन	उ ोग
धंदा	 कर यास	 सु वात	 केली.	 यातं	 या	 दोघानंा	 बराच	 फायदा	 झाला	 परंतु
फाय ाची	 वाटंणी	 कर याची	 वळे	 आली,	 ते हा	ं अितपिंडत	 हणाला,	 “मला	 दोन
िह से	िमळाले	पािहजेत,	व	तुला	एक	िह सा	िमळाला	पािहजे.”

बोिधस व	 हणाला,	 “ह	 कस!	 आ हा	 दोघाचंिह	 भाडंवल	 सारखच	 होत.
दोघानं िह	 सारखीच	 मेहनत	 केली	 आहे,	 मग	 तुला	 दोन	 िह से,	 आिण	 मला	 एक
िह सा	काय	 हणून?”

अितपिंडत	 हणाला,	“बाबारे,	मा या	नावंाची	 कमत	केवढी	मोठी	आहे	ह	पहा.
तंू	 केवळ	 पिंडत	आहेस,	आिण	 मी	 अितपिंडत	आह;	 व	 यासाठ च	 मला	 दोन	 िह से
िमळण	रा त	आहे.”

अितपिंडता या	 या	 तकवादान	 बोिधस वाच	 समाधान	 झाल	 नाह .	 ते हां
अितपिंडतान	 याची	 समजूत	 घाल याची	 दुसरी	 एक	 यु त	 शोधून	 काढली.	 तो
हणाला	 “बा	 पिंडता,	 तुला	 जर	 माझ	 हणण	 पटत	 नसेल	 तर	 आपण	 उ ा	ं या
गावंाजवळ	 िस 	 असले या	 एका	 वृ देवतेजवळ	 जाऊं,	 व	 ितला	 आ हा
दोघाचंिह हणण	काय	आहे	त	कळवू;ं	आिण	ती	जसा	िनवाडा	करील	 या माण	वागू.ं”

दुस या	 िदवश 	 अितपिंडतान	आप या	 वृ 	 िप याला	 या	 ठरले या	 िठकाण
वृ ा या	 वळचण त	 दडिवल,	 व	 याला	 काय	 काय	 बोलाव	 ह	 आगाऊच	 िशकवनू
ठेिवल.	नंतर	तो	व	 याचा	िम 	पिंडत	हे	दोघे	 या	वृ ाजवळ	जाऊन	 यानंी	देवतेची
ाथना	केली,	व	आपापल	 हणण	कळवनू	िनवाडा	मािगतला.	अितपिंडता या	िप यान



वर	पालटून	आप या	मुला या	तफ	 याय	िदला.	ते हा	ंबोिधस व	आवशेयु त	वाणीन
हणाला,	“ही	देवता	मोठी	लबाड	िदसते.	िहला	या	िठकाण 	राहंू	देण	इ 	नाह .”

अस	बोलून	 यान	आसपास	पडलेल 	लाकंड	पाचोळा	वगैरे	गोळा	क न	 या
वृ ाभ वती	 पस न	 याला	 आग	 लावनू	 िदली.	 िबचारा	 अितपिंडताचा	 बाप	 धुरान
गुदम न	गेला,	व	जळून	जा या या	भीतीन	एका	फादंीला	ल बकळून	 यान	खाल
उडी	 टािकली;	आिण	 तो	 हणाला,	 “मुलगा	 पिंडत	 झाला	 हणजे	 ब स	आहे;	 पण
अितपिंडत	नको!	माझामुलगा	अितपिंडत	झाला	 हणून	मा यावर	आज	फार	भयंकर
सगं	गुदरला?”

[मूळ	गाथा—

साधु	खो	पिंडतो	नाम	न थेव	अितपिंडतो	।

अितपिंडतेन	पु ेन	मन ह	उपकूिळतो	॥]

ही	लबाडी	उघडकीस	आ यामुळ	अितपिंडताला	न याचा	अध 	 िह सा	 देऊन
बोिधस वाश 	तडजोड	करण	भाग	पडल.
——✵✵✵——



३४.	लोभी	 ा ण.	(११३)
(िसगाल	जातक	नं.	११३)

वाराणस तील	लोक	उ सवातं	य ानंा	म यमासंािदकाचंा	बळी	 देत	असत;	व
य ानंा	 स 	 कर यासाठ 	 माती या	 भां ातूंन	 िठकिठकाण 	 दा 	 ठेवीत	 असत.
अशा	 एका	 उ सवा या	 सगं 	 वाराणसीबाहेरील	 मशानातं	 राहणारा	 एक	 को हा
म यरा 	झा यावर	 गटारा या	 माग न	 आंत	 िशरला	 व	 बिलकम साठ 	 िठकिठकाण
ठेिवले या	म यमासंािदकावंर	यथे छ	ताव	मा न	 यान	माती या	भां ातंील	सुरेच
आकंठ	 पान	 केल.	 यामुळ	 पुनः	 गटार ार	 बाहेर	 पड याच	 साम य	 या या	 अंग
रािहल	नाह .	तो	 एका	 पु ाग	 वृ ा या	झाड त	जाऊन	पडला,	व	सकाळ	होईपयत
जागा	 झाला	 नाह .	 सकाळ 	 उठून	 शहरातूंन	 िनभयपण	 बाहेर	 पडण	 श य	 न हत;
हणून	दडत	दडत	सडकेजवळ	येऊन	तो	लपून	बसला.	इत यातं	एक	 ा ण	 या
माग न	नदीवर	 ातः नानासाठ 	चालला	होता.	 याला	पाहून	को हा	 हणाला,	“अहो
भटजीबुवा,	 तुम यापाश 	 माझ	 काहं 	 काम	 आहे.	 जरा	 एका	 बाजूला	 याल	 तर	 त
तु हाला	 सागेंन.	 तुम याच	 फाय ाच	 आहे,	 ते हा	ं वळे	 फुकट	 गे याब ल	 तु हाला
वाईट	वाटणार	नाह .”	 ा ण	 या	जवळ	गे यावर	तो	 याला	 हणाला,	“भटजीबुवा,
तुमच 	व 	 ावरण	पाहून	तु ही	दिर ाव थेन	गाजंले	आहातं	अस	वाटत.	तुमची	ही
थित	पाहून	मला	फार	दया	आली,	व	मजपाश 	असलेले	दोनश	काष पण	तु हाला
दानकराव	ेअसा	माझा	िन य	झाला	आहे.	पण	िदवसा	ढव या	मला	तुम या	बरोबर
शहरातंील	र यातूंन	जाता	ंयेण	श य	नाह .	तु ही	जर	आप या	उपर यातं	गुडंाळून
मी	 सािंगतले या	 िठकाण 	 घेऊन	 जाल,	 तर	 आज या	 आज	 ते	 काष पण	 तुम या
हवाल 	करत .”

या	 लोभी	 ा णाला	 म पी	 शृगालाच	 हणण	 खर	 वाटल.	 व	 आप या
उपर यातूंन	 यान	 याला	 गावंाबाहेर	 मशानातं	 नेल.	 तेथ	 खाल 	 ठेिव याबरोबर
उपर यातं	देहधम	क न	शृगालान	जंगलातं	पळ	कािढला.



यावळे 	आमचा	बोिधस व	 या	िठकाण 	देवता	होऊन	रहात	असे.	ह	शृगालाच
कृ य	पाहून	तो	 या	 ा णाला	 हणाला	“हे	 ा णा,	म पी	शृगालावर	िव ास	ठेवनू
तंू	आपली	फिजती	क न	घेतलीस.	याजपाश 	शभंर	कव ािह	िमळावया या	नाह त
मग	दोनश	ता 	काष पण	कोठून	असणार?

[मूळ	गाथा—

स हिस	िसगाल स	सुरापीत स	 ा ण	।

िस पकानं	सतं	न थ	कुतो	कंससता	दुव॥े]	आता	ंतुझ	उपरण	धुवनू	मुका ान	चालता	हो,	व
यलोभामुळ	पुनः	असा	फसू	ंनकोस.”

——✵✵✵——

	



३५.	वाईट	पिर थत त	वाढलेला	 ाणी.	(११९)
(अकालरािवजातक	नं.	११९)

एका	ज म 	बोिधस व	औिद य	 ा ण	कुलातं	ज मला	होता.	वयातं	आ यावर
शा ा ययन	 क न	 वाराणस त	 उ म	 आचाय	 या	 ना यान	 तो	 िस ीस	 आला.
याजवळ	पाचंश	िश य	अ ययन	करीत	असत.	 या	िश यापंाश 	एक	वळेेवर	आरवणारा
क बडा	होता.	 या या	आरव यान	ते	जागे	होऊन	अ ययनाला	सु वात	करीत	असत.
तो	क बडा	काहं 	काळान	 मरण	 पावला.	 ते हा	ं दुस या	क ब ा या	 शोधातं	 यानंी
बरेच	िदवस	घालिवले.	एके	िदवश 	 यातंील	एक	त ण	िव ाथ 	 मशाना या	जवळ
लाकंड	गोळा	करीत	असता	ं याला	तेथ	राहणारा	एक	िदस यात	सुदंर	असाक बडा
सापंडला.	 याला	आणून	 या	 िव ा य न 	आप या	 जागत	 ठेिवल	 व	 याची	 उ म
रीतीन	 शुशषा	चालिवली.	पण	हा	क बडा	भल याच	वळे 	आरवनू	 यानंा	 ास	 देऊं
लागला.	एखा ा	वळेेस	तो	म यरा ी या	सुमारास	मो ान	ओरडत	सुटे.	ते हा	ंपहाट
झाली	अस	समजून	 िव ा थगण	जागा	होऊन	अ ययनास	लागे,	व	 यामुळ	सकाळ
गु जीजवळ	 पाठ	 हण यास	 सु वात	 केली	 असता	ं याचें	 डोळे	 िनजेन	 भ न	 येत
असत.	एखादे	वळेेस	तो	सकाळ	झाली	तरी	ओरडत	नसे	व	 यामुळ	 िव ा थ	तसेच
िबछा यावर	 पडून	 रहात	असत.	सकाळ 	 गु जवळ	पाठ	 हण यास	जाव	त 	याचंी
मुळ च	तयारी	झालेली	नसे.	 हा	 कार	होऊं	लागला	 ते हा	ं यानं 	 या	क ब ाला
ठार	 मािरल,	 व	 आचाय जवळ	 जाऊन	 ते	 हणाले,	 “गु जी,	 काहं 	 िदवसापूंव
आणले या	 क ब ान	आ हाला	 फार	 ास	 िदला.	आप या	आरव यान	 भल याच
वळे 	जाग	क न	तो	आम या	अ ययनातं	 य यय	आणीत	असे.”

आचाय न	तो	क बडा	कोठ	सापंडला	वगैरे	सव	मािहती	िवचा न	घेतली,	व	तो
यानंा	 हणाला,	 “हा	क बडा	आईबापािंशवाय	वाढलेला,	आचाय चा	सहवास	 यान
कध िह	 केला	 नाह .	 ते हा	ं काल	 कवा	अकाल	तो	जाणत	 नसला	 तर	 यातं	 नवल
कोणत?	 यो यायो य	 जाण यास	 ाणी	 चागं या	 पिर थत तच	 ज मला	 असला
पािहजे.”



——✵✵✵——

	



३६.	कोण याही	 कार या	िश णान	मूखशहाणा	होऊं	शकत
नाह .	(१२३)

(नंगलीस	जातक	नं.	१२३)

दुस या	एका	ज म 	बोिधस व	 ा णकुलातं	ज मला	होता.	 वयातं	आ यावर
त िशला	नगरीस	जाऊन	 यान	सव	शा ाच	अ ययन	केल	व	पुनः	वाराणसीला	येऊन
तेथ	आप या	स 	गुणानं 	उ म	आचाय त	आपली	गणना	क न	घेतली.	 या यापाश
िशक या तव	 पु कळ	 िश य	 रहात	असत.	 यातं	 एक	 िश य	आप या	 गु या	 सेवत
अ यंत	त पर	असे;परंतु	जड 	वामुळ	शा ा ययनातं	 याच	पाऊल	पुढ	पडत	नसे.	एके
िदवश 	आचाय न	 जेव यानंतर	 याला	आपली	 पाठ	 दाब यास	सािंगतली.	 त	काम
आटपून	तो	जा यास	िनघाला	असता	ंबोिधस व	 याला	 हणाला,	“बाळा	या	खाटेचे
पाय	वरखाल 	झा यामुळ	ती	डळमळते.	ते हा	ंएका	पायाला	काहं 	तरी	 टेका	देऊन
मग	जा.”	 िश याला	 दुसरा	काहं 	 टेका	न	सापंड यामुळ	खाटे या	 पायाला	माडंीचा
टेका	 देऊन	 यान	 सव	 रा 	 तेथच	 कािढली.	 सकाळ 	 जे हा	ं आचाय ला	 ही	 गो
समजली	ते हा	ं या या	मनाला	ती	फार	लागली.	“हा	माझा	िव ाथ 	मा यावर	अ यंत
ेम	करीत	असून	मा याकडून	याच	काहं च	 िहत	होत	नाह .	इतर	 िव ाथ 	 पुढ	 पुढ
जात	 असून	 याला	 अगद 	आरंभीचे	 पाठ	 देखील	 येत	 नाह त.	 याला	 िशकव याला
काहंीतरी	 माग	सापंडेल	काय?”	अशा	 िवचारातं	 बोिधस व	 िनम न	होऊन	 गेला.	 व
यान	मो ा	क ान	एक	यु त	शोधून	काढली.

दुस या	 िदवश 	 या	 िव ाथ ला	जवळ	बोलावनू	बोिधस व	 हणाला,	“बाबारे,
तुला	िशकिव यासाठ 	मी	एक	नवीन	यु त	शोधून	कािढली	आहे.	आजपासून	तंू	तुझा
धडा	तयार	नाह 	 केला	तरी	 हरकत	नाह .	 परंतु	 जेथ	 जेथ	जाशील	व	एखादी	नवी
व तू	पाहशील	तेथ	तेथ	 या	व तूसबंधंान	नीट	िवचार	कर,	व	घर 	आ यावर	मी	 न
िवचािरला	असता	ंितच	नीट	वणन	कर.”

याच	 िदवश 	 दुपार 	 तो	 िव ाथ 	 वनातं	 गेला	 असता	ं याला	 एक	 साप



आढळला.	घर 	आ यावर	 यान	ह	वतमान	आप या	 गु स	कळिवल.	ते हा	ंआचाय
हणाला,	 “तो	 साप	 कसा	 होता?	 एखादी	 उपमा	 देऊन	 याच	 वणन	 कर.”	 िश य
हणाला,	“तो	नागंरा या	इसाडासारखा	होता.”	आचाय ला	िश यान	केले या	उपमेन
फार	 आनंद	 झाला.	 साप	 नागंरा या	 इसाडासारखा	 असावयाचा	 ते हा	ं िश याची
अवलोकनश त	 हळुहळु	 वृ गत	 होत	 जाईल	 अशी	 गु ला	 बळकट	 आशा	 वाटंू
लागली.

काहं 	 कालान	 िश याला	 अर यातं	 िफरत	असता	ं एक	 ह ी	आढळला.	 यान
ताबडतोब	 गु ला	 ही	 गो 	 सािंगतली.	 ते हा	ं गु न	 ह ी	 कसा	 असतो	 असा	 न
केला.	 िश यान	 रोकडा	जबाब	 िदला	क ,	 नागंरा या	 इसाडासारखा.	 बोिधस वाला
वाटल	 क ,	 ह ीची	 स ड	 नागंरा याइसाडासारखी	 असते;	 परंतु	 मंदबुि मुळ	 यान
सवच	 ह ी	 नागंरा या	 इसाडासारखा	 असतो	 अशी	 उपमा	 केली	 असावी.	 िवचार
किरता	ंकिरता	ंहा	सुधार यावाचूंन	रहाणार	नाह .

िश यान	 आप या	 सहा यायाबंरोबर	 दुस या	 िदवश 	 एक	 ऊंस	 खा ा	 व	 घर
जाऊन	 ही	 गो 	आप या	 गु ला	 सािंगतली.	 बोिधस वान	 ऊंस	कसा	 असतो	 असा
न	के यावर	िश यान	नागंरा या	इसाडासारखा	असतो,	असा	आपला	ठरीव	जबाब

िदला.	 उंसाच	आिण	नागंरा या	इसाडाच	थोडेस	सा य	आहे	अस	जाणून	बोिधस व
काहं 	न	बोलता	ंउगाच	रािहला.

एके	 िदवश 	 या	 िश याला	 आिण	 या या	 काहं 	 सहा यायालंा	 एका	 घर
आमं ण	 होत.	 या	 गहृ थान	 याला	 दूध,	 दह 	 वगैरे	 पदाथ	 यथे छ	खाऊं	 घातले.
िश यान	ती	गो 	घर 	 येऊन	आप या	 गु ला	 िनवदेन	 केली.	 दूध,	दह 	कस	असत
असा	 न	 िवचािर यावर	 नागंरा या	 इसाडासारख,	 असा	 यान	 कायमचा	 जबाब
िदला,	 ते हा	ं आम या	 बोिधस वाची	 या या	 िश णाब ल	 पूण	 िनराशा	 झाली.	 तो
हणाला,	“आजपयत	मला	याची	बुि 	वृ गत	होईल	अशी	थोडीबहुत	आशा	वाटत
होती	 पण	 या	 मूख ला	 दह ,	 दूध	 आिण	 नागंराच	 इसाड	 याची	 सागंड	 घाल याला
मुळ च	 िद त	वाटत	नाही!	जणू	ंकाय	नागंरा या	इसाडाची	उपमा	यान	कायमचीच
बनवनू	ठेवली	आहे!”



——✵✵✵——

	



३७.	परोपकाराचें	फळ.	(१२४)
(अंबजातक	नं.	१२४)

एकदा	ं आमचा	 बोिधस व	 ा णकुलातं	 ज मला	 होता.	 वयातं	 आ यावर
ऋिषवषेान	 तो	 िहमालयावर	 रहात	 असे.	 तेथ	 याचे	 पु कळ	 िश य	 होते.	 एका	 वष
िहमालयावर	भयंकर	उ हाळा	सु 	झाला	व	 यामुळ	पा याचे	झरे	वगैरे	आटून	गेले.
मृगािदक	 ा यानंा	पाणी	िमळ याची	फार	अडचण	पडंू	लागली.	ते हा	ंबोिधस वा या
िश यापैंक 	एका	तप यान	एक	लाकंडाची	मोठी	दोणी	क न	 तेथील	पशूलंा	 पाणी
पाज यास	 सु वात	 केली.	 पण	 यामुळ	 याला	 फलमुल	 आण यासाठ 	 अवकाश
िमळेनासा	 झाला,	 व	 उपाश 	 पोट च	 पशूनंा	 पाणी	 पाज याची	 पाळी	आली.	 तथािप
यान	 आपला	 य न	 न	 सोडता	ं सव	 ापदाचंी	 तृ त	 कर याचा	 म	 तसाच	 पुढ
चालिवला.	त	पाहून	पशूनंी	“हा	तप वी	आम यासाठ 	फार	क 	सहन	किरतो.	ते हां
याचे	उपकार	फेडण	अ यंत	आव यक	आहे.”	असा	िवचार	क न	सव नुमत	हा	ठराव
पास	 केला,	 “आजपासून	जो	 ाणी	 येथ	पाणी	 िप यास	 येईल	 यान	 िरकाम	न	 येता
आप या	साम य माण	एकतरी	मनु योपभोगाला	यो य	अस	फळ	घेऊन	याव.	िर त
ह त	येऊं	नये.”

दुस या	िदवसापासून	बोिधस वा या	आ मातं	फळाचें	नुसते	ढीग	पडंू	लागले.
पाचंश	तप यालंा	दुस या	िठकाण 	फलमूलाचंा	शोध	कर यास	गे यावाचूंन	तेथ या
तेथ	 आहार	 िमळंू	 लागला.	 व	 यामुळ	 यां या	 तप यला	 मोठी	 मदत	 झाली.	 या
तप या या	कृ यान	बोिधस व	खूष	होऊन	आप या	िश यगणाला	 हणाला,	“तप वी
हो,	 परोपकाराच	 ह	 फल	 ल ातं	 ठेव यासारख	 आहे.	 आम यापैक 	 एकान
परोपकाराथ	 आपला	 देह	 िझजिव यामुळ	 आम या	 तप यला	 पु कळ	 मदत	 झाली
आहे.	 हणून	परोपकार	कर यास	आपण	सदोिदत	झटल	पािहजे.”
——✵✵✵——

	



३८.	परदेश 	जाऊन	डौल	मारण	सोप	असत.	(१२५)
(कटाहकजातक	नं.	१२५)

आमचा	 बोिधस व	 एका	ज म 	 वाराणसी	 नगर त	अ यंत	 धना 	 े ी	 झाला
होता.	 वयातं	आ यावर	 याला	 एक	 सु व प	 मुलगा	 झाला.	 याच	 िदवश 	 या या
दासीलािह	एक	मुलगा	झाला.	या	दासीपु ाच	नावं	कटाहक	अस	ठेव यातं	आल.	तो
आप या	 ध या या	 मुलाबरोबरच	 वाढला.	 लहान	 मूल	 अस यामुळ	 याला	 कोणी
आडकाठी	करीत	नसत.	पुढ	बोिधस वा या	मुलाला	अ र	ओळख	क न	दे यासाठी
एक	 िश क	 ठेिवला.	 ते हा	ं कटाहक	 देखील	 या	 िश काजवळ	 जाऊन	 आप या
िम ाबरोबर	 िलिह यावाच यास	 िशकला.	 याची	 हुषारी	 पाहून	 पुढ	 वयातं
आ यावरबोिधस वान	 याला	 आप या	 ितजोरीचा	 अिधकारी	 नेिमल.	 त	 काम	 तो
मो ा	द तेन	करीत	असे.	तथािप	 याला	अशी	शकंा	आली	क ,	“िकतीिह	झाल	तरी
मी	 पडल 	 दासीपु ,	 माझा	 लहानसहान	 दोष	 देखील	 सव ना	 मोठा	 वाटेल;	 व
कदािच 		 माझा	छळिह	किरतील	आिण	 पुनः	मा याकडून	दासकम	करवनू	 घेतील.
ते हा	ंयेथ	रहाण	सुरि त	वाटत	नाह .”

िदवस	 िदवस	 दुस या	 कोठतरी	 दूर या	 गावं 	 पळून	 जाव	 हा	 कटा–हकाचा
िवचार	 ढ	होत	 गेला.	 पण	पर या	 गावं 	 िनव ह	कसा	करावा	 याची	 यास	 पचंाईत
पडली.	शवेट 	 यान	एक	 यु त	शोधून	काढली.	ती	अशी–“दूर या	एका	लहानशा
शहरातं	 े ी या	 ओळखीचा	 यापारी	 रहात	 असे.	 याचा	 आिण	 बोिधस वाचा
यापारासबंधंान	वारंवार	प यवहार	होत	असे.	बोिधस वा या	तफ	बहुधा	कटाहकच
ह 	 प 	 िलहीत	असे,	 व	 यावंर	 बोिधस वाचा	 िश ा	 मा न	 त 	 रवाना	करीत	असे.
अशाच	 एका	 सगं 	 यान	 आप या	 सबंधंान	 या	 यापा याला	 प 	 िलहून	 यावर
े ीचा	 िश ा	 मा न	 त	 बदं	 क न	आप या	 पदर 	 ठेिवल	 व	 दोन	 चार	 िदवसानं
वाराणस तून	पळ	काढला.	 या याजवळ	ज	 य	होत	त	खचून	वाटत	 यान	आपला
िनव ह	 चालिवला	 आिण	 बरच	 िदवस	 वास	 क न	 यापारी	 रहात	 होता	 त	 शहर
गाठंल.	 यापा यान	 ‘कोठून	आलातं’	असा	 न	 के यावर	तो	 हणाला,	 “वाराणसी



नगर तील	 िस 	 े ीचा	मी	पु 	आह.	मा या	थोर या	भावाम य	आिण	मजम य	तंटा
होऊं	नये	 हणून	मा या	िप यान	मला	आपणापाश 	पाठिवल	आहे.	आपणाला	मुलगा
नाह 	अस	आ ह 	एकत .	 ते हा	ंआपण	माझ	 पु व 		पालन	क न	आप या	क येश
माझा	िववाह	क न	 ाल	अशी	मा या	िप याला	 ढ	आशा	वाटत	आहे,	व	याचसाठ
मला	 यान	ह	 प 	 िदल	आहे.”	अस	 हणून	कटाहकान	त	प 	 या	 यापा यासमोर
टािकल.	 यातं	हाच	मजकूर	होता.	 े ीन	आपला	मुलगा	बुि मान	असून	 यापारातं
द 	आहे,	 ते हा	ं याला	आपणाजवळ	 ठेऊन	 घेऊन	आपला	 घरजावंई	कराल	अशी
आशा	 बाळगत 	 इ यािद	 मजकूर	 िलिहला	 होता.	 तो	 वाचून	 या	 यापा याला	फारच
आनंद	झाला.	एव ा	मो ा	सावकाराचा	मुलगा	आप यासार या	गरीब	 यापा याचा
घरजावंईहोण	मोठ	भषूणा पद	आहे.	ते हा	ंही	आप या	घर 	ल मी	चालत	आली	आहे
अस	 यास	 वाटल;	 व	 पिह या	 मुहूत वर	 यान	 कटाहकाश 	आप या	 क येच	 ल न
लावनू	िदल.

कटाहक	जा या	हुषार	होता	ह	वर	सािंगतलच	आहे.	पण	आगतुंक	 ीमंतीमुळ
या या	अंगी	एक	दुगुण	िशरला	होता.	तो	 या या	 या या	अंगावर	त ड	टाकीत	असे.
लहानसहान	 अपराधिह	 याला	 सहन	 होत	 नसे.	 भोजनसमय 	 वयंपाकातं	 काहं
कमतरता	िदसून	आली	तर	तो	आप या	बायकोवर	फार	सतंापत	असे,	व	 यामुळ	 या
िबचारीला	 उगाच	 ास	 सोसावा	 लागत	 असे.	 यािशवाय	 कटाहका या	 वतनातं
हण यासारखे	दुसरे	दोष	न हते.

कटाहक	पळून	गे यावर	 े ीला	वष	दोन	वष	 याचा	प ा	लागला	नाह .	पण
पुढ	तो	 यापा या या	घर 	घरजावंई	होऊन	रहात	आहे	ही	बातमी	 याला	समजली,	व
ितचा	 खरेपणा	 पाह यासाठ 	 यान	 आपले	 हेर	 या	 शहर 	 पाठिवले.	 यानंी	 जे हां
बोिधस वाला	कटाहकाच	इ यंभतू	वतमान	सािंगतले,	ते हा	ं यान	तेथ	जाऊन	 याची
फजीित	 क न	 पुनः	 आप या	 घर 	 आण याचा	 िन य	 केला	 व	 या माण
आप याबरोबर	 मोठा	 सरंजाम	 घेऊन	 तो	 या	 शहर 	 जा यास	 िनघाला.	 तो	 या
शहरापासून	 काहं 	 अंतरावर	 पोह चला	 नाह 	 त 	 या या	 आगमनाच	 वतमान
कटाहकाला	 समजल,	 व	 तो	 अगद 	 घाब न	 गेला.	 े ी	 या	 िठकाण 	 आला	 तर



आपली	पुरी	फजीित	होणार	ह	तो	जाणून	होता	पण	येथून	दुस या	िठकाण 	पळून	जाण
ह	 देखील	 याला	इ 	वाटेना.	काहं 	काळ	कटाहक	 ककत यमूढ	होऊन	 िववचंनत
पडला.	 परंतु	 या या	 समयसूचकबु ीन	 याला	 शवेट 	 हात	 िदला.	 या	 नवीन
सकंटातूंन	 पार	 पड यास	 यान	 नवीच	 यु त	 शोधून	 काढली.	 या	 िदवसापासून
आप या	 आ पइ ाजंवळ	 तो	 िपतृभ तीच 	 मोठमोठाल 	 वणने	 क ं 	 लागला.	 तो
हणाला,	 “अहो	 तुमच	 ह	 शहर	 हणजे	 वाराणसी या	 मानान	 नुसत	 खेडेगावं	आहे.
येथील	 लोकानंा	 रीतिरवाज	 काहं च	 माहीत	 नाह .	 िपतृभ त	 कशी	 असते	 ह	 या
गावंढळ	लोकानंा	कस	समजणार.	तु ही	एकदा	ंवाराणसीला	जाऊन	पहा!	आ ह 	तेथ
आम या	 विडलासंमोर	 कध िह	 खाल 	 बसत	 नसत .	 भोजनसमय 	 याचंी	 सव
सेवाकरत .	 िपकदाणी	लागली	 तर	आणून	 देत .	 एवढच	 न हे	 तर	 वडील	 शौचाला
जावयास	िनघाले;	तर	 वतः	 याजंबरोबर	 यां या	उपयोगासाठ 	पाणी	नेऊन	ठेिवत .
असल 	काम	आ ही	आम या	नोकरावंर	मुळ च	स पिवत	नसत 	पण	या	गावं 	तु हाला
अशा	त हेन	िपतृसेवा	करावी	ही	गो 	माहीत	तरी	आहे	काय?”

या	शहरातंील	लोकानं 	वाराणस त	फार	 िदवस	वा त य	केल	नस यामुळ	व
तेथील	रीितिरवाजाची	मािहती	नस यामुळ	कटाहक	सागेंल	त	 यानंा	 माण	होऊन
बसल,	व	काशी या	चालीरीतीसबंधंान	 यानंा	एक कारचा	मोठा	आदर	वाटला.

महा े ी	 लवकरच	 या	 शहर 	 पोह चणार	 ह	 जाणून	 कटाहक	 आप या
सास याला	 हणाला,	“मामाजी,	तु ही	मा या	िप या या	आदराित याची	सव	तयारी
क न	 ठेवा.	मी	 िप या या	 भेटीला	आम या	साम य माण	नजराणे	 घेऊन	जात 	व
मो ा	गौरवान	 याला	येथ	घेऊन	येत .	आपले	वडील	इतके	जवळ	आले	आहेत	ह
जाणून	घर च	बसून	राहण	ह	वाराणस तील	कुलपु ानंा	अ यंत	अनुिचत	आहे.	ते हां
मी	आज या	आज	मा या	िप या या	भेटीसाठ 	जात	आहे.”

बराच	लवाजमा	बरोबर	घेऊन	तो	महा े ी या	दशनाला	गेला.	वाटत	महा े ी
एका	 िठकाण 	 उतरला	 होता.	 तेथ	कटाहकान	 याची	 भेट	 घेऊन	आपण	आणलेले
नजराणे	 िदले.	 े ीला	 मोठा	 चम कार	 वाटला!	 आपल	 नावं	 ऐक याबरोबर
कटाहकान	पलायन	कराव	 कवा	गभगळीत	होऊन	जाव,	अस	असता	ंहा	दासीपु



मो ा	 शौय न	 आप याजवळ	 येऊन	 नजराणे	 देतो	 याचा	 अथ	 काय?	 ह	 याला
समजेना.	 े ी	या	 िवचारातं	गढून	गेला	असता	ं नानाची	वळे	झाली,	 नाना यापूव
शौचिवधीला	 जा याचा	 े ीचा	 पिरपाठ	 असे.	 या माण	 े ी	 आप या
ठा याजवळ या	जंगलातं	जा यास	िनघाला.	 यावळे 	कटाहकान	आप या	लोकानंा
तेथच	 रहा यास	 सािंगतल,	 व	 तो	 उदकपा 	 घेऊन,	 े ी या	 मागोमाग	 गेला.
वाराणस तील	 कुलपु 	आप या	 िप याची	अन यभाव	 सेवा	करीत	असतात	ही	 गो
कटाहका या	 सव	 नोकरानंा	 माहीत	 अस यामुळ	 यानंा	 या या	 या	 कृ यान	 मुळ च
आ य	वाटल	नाह .	 े ी	एकातं	 थान 	गे यावरकटाहकान	उदकपा 	खाल 	ठेऊन
या या	पायावर	एकदम	उडी	टाकली;	आिण	 हणाला,	“महाराज	मी	जरी	आपला
दासीपु 	आह,	तथािप	आप या	मुलासगंच	माझ	आपण	पालन	केल	आहे.	मी	केलेले
सव	अपराध	 मा	क न	 येथ	मला	 मुला या	ना यान	वागिव यास	मा यावर	अ यंत
उपकार	 होईल.	 पण	 जर	 तु ही	 माझ	 कृ य	 उघडकीस	 आणाल	 तर	 यापासून
कोणाचाच	फायदा	न	होता	ंिबचा या	मा या	सास या या	कुटंुबातं	फारच	ग धळ	उडून
जाईल	व	 यामुळ	सव ना	दुःख	भोगाव	लागेल.”

बोिधस व	 फार	 दयाळू	 होता.	 याच	 मन	 वळिव यास	 कटाहकाला	 मुळीच
आयास	 पडले	 नाह त.	 शवेट 	 याजकडून	 आपल	 दासीपु व	 उघडकीला	 न
आण याब ल	अिभवचन	घेऊन	कटाहक	तेथून	माघारा	आला.	 या	िदवसापासून	तो
े ीची	 दासा माण	 सेवा	 करीत	 असे.	 े ी	 यापा या या	 घर 	 आ यावर	 देखील
कटाहकान	 याची	सव कार	सेवा	केली	व	 याला	 स 	क न	घेतल.

एके	 िदवश 	 कटाहक	 काहं 	 कामािनिम 	 बाहेर	 गेला	 असता	ं याची	 बायको
बोिधस वाला	भेटली.	ते हा	ंबोिधस व	ितला	 हणाला,	“काय	सूनबाई,	माझा	मुलगा
तु हाला	चागं या	रीतीन	वागवतोना?”	ती	 हणाली,	“मामंजी,	आप या	िचरंजीवाचा
कोणताही	दोष	नाह ,	 याचं	मा यावर	फार	 ेम	आहे.	केवळ	भोजन सगं 	कध 	कध
काहं 	पदाथ	वाईट	लागला	तर	ते	मा यावर	सतंापत	असतात;	हाच	काय	तो	 याचंा
दोष	आहे.”	 “मुली,	 माझा	 मुलगा	 लहानपणापासून	 असाच	आहे.	 जेव याखा यातं
या या	 फार	 खोडी	 असतात	 पण	 तंू	 वाईट	 वाटंू	 देऊं	 नकोस.	 याच	 त ड	 बदं



कर याचा	एक	मं 	मी	तुला	िशकवनू	ठेिवत .	तो	तंू	चागंला	पाठ	क न	ठेव	व	जे हां
माझा	 मुलगा	 तु यावर	रागावले	 ते हा	ंतो	 हणत	जा.	एक	दोनदा	ंया	 मं ाचा	 योग
केला	 असता	ं मा या	 मुलाची	 कृित	 पा यापे ािंह	 थडं	 होईल	 ह	 मी	 तुला	 खा ीन
सागंतो.”

े ी	काहं 	िदवस	 या	 यापा या या	घर 	राहून	वाराणसीला	जा यास	िनघाला.
कटाहक	 या याबरोबर	 बराच	 दूर	 अंतरावर	 गेला.	 व	 पु कळ	नजराणे	 देऊन	 यान
याचा	 मोठा	 गौरव	 केला;	 आिण	 मो ा	 आदरान	 सा ागं	 नम कार	 क न	 पुनः
आप या	सास या या	घर 	आला.	या	िदवसापासन याचा	मान	अिधकच	वाढला.	कां
क ,	 आता	ं याच	 दासीपु व	 उघडकीला	 ये याचा	 सभंव	 रािहला	 नाह .	 यामुळ
िबचा या	बायकोला	भोजन	 सगं 	अिधक	 ास	होऊं	लागला.	एके	 िदवश 	आप या
नव यासाठ 	 वह तान	चागंल	 जेवण	तयार	क न	 ितन	वाढ यास	 सु वात	 केली.
पिहलाच	पदाथ	कटाहकाला	आवडला	नाह .	तो	फार	सतंापला.	 या या	बायकोला
सास यान	िदले या	मं ाची	आठवण	झाली	व	ितन	ताबडतोब	 याचा	 योग	केला.	ती
हणाली	:–

बहंुिप	सो	िवक थे य	अ ञं	जनपदं	गतो	।

अ वाग वान	दूसे य	भुजं	भोगे	कटाहक॥

अथ–दुस या	देशातं	जाऊन	पु कळ	बडबड	करता	ंयेते.	पण	परत	येऊन	तो	ह
उघडकीस	आणील.	ते हा	ंहे	कटाहक	मुका ान	िमळाले या	पदाथ चा	उपभोग	घे!

हा	 मं 	 कान 	 पड याबरोबर	 कटाहक	 घाब न	 गेला.	 े ीन	 आप या
हीन वाब ल	 सव	 काहं 	 िहला	 सागंनू	 ठेिवल	 असल	 पािहजे	 अस	 याला	 वाटल.
ते हापंासून	बायकोवर	सतंाप याची	 याची	छाती	झाली	नाह .	इतकच	न ह	तर	तो
न 	आिण	 सालस	 बनला,	 व	 िकती	 वाईट	 पदाथ	 असला	 तरी	 यामुळ	 तो	 कध िह
िचडला	नाह .	ज	काह 	िमळेल	तेव ान	सतुं 	राहून	आपला	वळे	 यान	स कम 	खच
केला.



——✵✵✵——



३९.	एकाला	अपाय	तो	दुस याला	उपाय.	(१२६)
(अिसल खणजातक	नं.	१२६)

ाचीन	 काळ 	 वाराणसी	 नगर त	 द 	 नावंाचा	 राजा	 रा य	 करीत	 असतां
या या	पदर 	तरवारीची	परी ा	करणारा	एक	 ा ण	रहात	असे.	याला	अिसल ण
पाठक	 ा ण	 अस	 हणत	 असत.	 तो	 एखा ा	 लोहारान	 राजा या	 उपयोगासाठ
नवीन	 तलवार	 आणली	 असता	ं ितचा	 वास	 घेऊन	 परी ा	 करीत	 असे.	 या	 या या
कौश यामुळ	राजान	 यालातलवारीचा	परी क	नेिमल	होत.	पण	हा	अिधकार	हात
आ यावर	 तो	 लोहाराकडून	 लाचं	 घेऊन	 वाईट	 तलवारी	 चागं या	 ठरवू	ं लागला,
आिण	लाच	न	िमळाला	तर	चागं या	तलवारीिह	वाईट	ठरव	ूलागला.	 याला	ही	गो
माहीत	न हती	अशा	एका	दूर या	लोहारान	राजासाठ 	उ म	तलवार	क न	आणली.
पण	अिसल णपाठकाला	लाचं	न	 िमळा यामुळ	ती	खोटी	ठरली.	 या	लोहारान	हा
ा ण	लबाड	आहे	ह	ते हाचं	जाणल,	व	याची	खोड	मोड यासाठ 	 यान	दुसरी	एक
अ यंत	ती ण	धारेची	तलवार	बनवनू	ती	 िमरची या	 पुड त	चागंली	लोळवनू	 यानातं
घालून	 दरबारातं	 आणली.	 राजान	 अिसल णपाठकाला	 ितची	 परी ा	 कर याचा
हुकूम	 केला.	 यान	 एकदम	 यानातूंन	 काढून	 ितला	 आप या	 नाकाजवळ	 नेल.
िमरची या	 पुडी या	वासामुळ	 याला	जोरान	 शका	आ या,	व	 यायोग	हात	घस न
याच	 नाक	 कापल	 गेल!	 राजान	 आप या	 वै ानंा	 बोलावनू	 आणून	 औषधोपचार
करिवले.	व	अिसल णपाठकाला	गणू	पडून	जखम	साफ	बरी	झा यावर	एक	लाखेच
कृ ीम	 नाक	 करवनू	 या या	 नाकावर	 बेमालूम	 बसवनू	 दे यास	 लािवल.
अिसल णपाठक	 राजा या	 मज तील	 अस यामुळ	 याचा	 गु हा	 उघडकीस	 आला
होता,	तथािप	 याला	दरबारातूंन	घालवनू	 दे यातं	आल	नाह .	तो	आप या	 कृ ीम
नािसकेसह	रा यसेवलेा	त पर	रािहला.

या	 राजाला	 एकुलती	 एकच	 क या	 होती.	 ितच	 लहानपणापासून	 आप या
आतेभावावर	 हणजे	राजा या	भा यावर	अ यंत	 ेम	जडल.	राजाला	ही	गो 	इ च
वाटत	 होती.	आपली	क या	 भा याला	 देऊन	 यालाच	आप यामाग	 गादीचा	 वारस



कराव	 असा	 याचा	 बेत	 होता.	 परंतु	 या या	 मं याचं	 अस	 हणण	 होत	 क ,
राजक येला	 एक	 बला 	 राजा	 वर	 िमळाला	असता	ंआप या	 राजाच	 िहत	 होईल.
यामुळ	 आप या	 आिण	 या	 राजा या	 रा ातं	 िनकट	 िहतसबंधं	 जुळून	 येऊन
पर पराचंी	पर परालंा	मदत	होईल.	राजाला	ही	स ा	 िवशषे	आवडली;	व	आपला
पिहला	बेत	 यान	रिहत	केला.	परंतु	 याचा	भाचा	आिण	मुलगी	या	दोघामं य	वृ गत
होत	असलेल	 ेम	ख ी	करण	फार	कठीण	होत.	तथािप	 िनराश	न	होता	ं यान	 या
दोघालंा	एक 	रहा याची	स त	मनाई	केली.	मुलीला	राजवा ातं	ठेऊन	भा याला
दूर	दुसर	एक	घर	बाधूंन	दे यातं	आल.

नदी या	 वाहाला	बाधं	घातला	असता	ंपाणी	तंुबनू	जाऊन	त	कोठून	तरी	बाहेर
पड याची	 माग ती ा	 करीत	 असत.	 त 		 ेमाचीिह	 थती	 आहे.	 याला	 कोणी
आडकाठी	केली	असता	ं याचा	जोर	वाढत	जाऊन	तो	भ या	 कवा	बु या	माग न	बाहेर
पड यावाचूंन	 रहात	 नाह .	 राजक या	आणखी	 ितचा	 भावी	 पित	 याचंी	 य 	 गाठं
पडत	न हती.	तथािप,	अ य 	दास या	 ार	दोघाचंीिह	भेट	कशी	जुळवनू	आणतां
येईल	 या	 सबंधंानं	 याचं 	 खलबत	 चालंू	 होत 	 पण	 यानंा	 भेटीचा	 योग	 जुळवनू
आण यास	यु त	सापंडली	नाह .

राजदरबार 	एक	चाणा 	 योितषीणबाई	होती.	 ित या	क पकतेब ल	सव ची
खा ी	 होती.	 राजा या	 भा यान	 नजराणे	 पाठवनू	 व	 गोड	 गोड	 बोलून	 ितची	 मज
सपंादन	केली,	व	आपली	आिण	राजक येची	भेट	हो याचा	योग	जुळवनू	आण याचा
काहं 	उपाय	शोधून	काढ यािवषय 	ितला	िवनंती	केली.	 या	धूत	बाईला	यातं	काहं
िवशषे	अ ल	खच याच	कारण	पडल	नाह .	ितन	या	काम 	जी	यु त	योिजली	ितचा
यापुढील	गो ीव न	उलगडा	होणारच	अस यामुळ	येथ	िनराळा	उ ेख	करीत	नाह .
एवढ	 सािंगतल	 हणजे	 पुरे	 आहे	 क ,	 राजा या	 भा याला	 ित या	 मसलतीन	 फार
आनंद	 झाला,	 व	 ितन	 सािंगतले या	 माग चा	 अवलंब	 कर याच	 यान	 ितला	 वचन
िदल.

योितषीणबाईन	आपण	अशी	 यु त	योिजली	आहे	 ह	 राजक येला	आगाऊच
सागंनू	 ठेिवल	 व	 तदनंतर	 राजाजवळ	 जाऊन	 ती	 हणाली	 “महाराज,	 आप या



क येवर	एका	 िपशा याची	व ि 	आहे.	ताबडतोब	शािंत	भतूशािंत	 केली	नाह 	तर
ित यावर	 अिन 	 सकंट	 ये याचा	 सभंव	आहे.”	 राजा	 हणाला,	 “मा या	 एकुल या
एका	मुलीसाठ 	मी	भतूशािंत	कर यास	तयार	होणार	नाह ,	अशी	तुमची	समजूत	आहे
काय?	 ज	 काय	 ठरावयाच	 असेल	 त	 मला	 आताचं	 सागंा.	 मी	 सव	 यव था
आज याआज	करिव याचा	हुकूम	देत .”

योितषीणबाई	 हणाली,	 “महाराज,	 राजक येला	 मशानातं	 नेऊन	 टाका,
मंचकावर	 िनजवनू	 या	 मंचकाखाल 	 एक	 ेत	 ठेिवल	 पािहजे	 वभतूशातंीचे	 मं
उ 	चा न	त	भतू	 या	 ेतावर	जाईल	असा	 योग	केला	पािहजे.”

राजान	 योितषीणबाई या	 हण या माण	 सव	 यव था	 करावी	 अशी
राजवा ातंील	नोकरानंा	आ ा	केली.	 ेत	कशा	रीतीच	िनवडाव	ह	 योितषीणबाईन
आप या	हात 	 ठेिवल	होत.	ठरले या	 िदवश 	 राजाचा	भाचा	 मशाना या	कोप यातं
जेथ	हा	िवधी	 हावयाचा	होता	तेथ	डो याव न	पायापयत	सव	शरीर	व ान	गुडंाळून
िनजला.	 यान	आपले	 सश 	 िशपाई	आजुबाजूला	 झाड त	 दडवनू	 ठेिवले	 होते,	 व
आपणाबरोबर	 िमच या	 पुडीची	 एक	लहानशी	डबी	 ठेिवली	 होती.	 योितषीणबाईन
राजक येचा	 मंचक	 आणून	 या	 िजवतं	 ेतावरच	 ठेविवला;	 व	 ती	 राजवा ातंील
नोकरानंा	 हणाली	 “सभंाळाहो	 माझा	 योगिवधी	 चालला	 असता	ं या	 ेतातं
राजक येवर	असलेल	भतू	िश र	त	नाचू	ंलागेल.	व	पिह यान	जो	 या या	तावड त
सापंडेल	 याचा	 ाण	 घेईल.	 या	 ेतातं	 िजवतंपणा	 आ याच	 िच ह	 हटल	 हणजे
याला	 एक	दोन	 शका	 येतील,	 व	 या	आ याबरोबर	 त	उठून	 धावावयास	लागेल.
नंतर	 याच	 बाईन	 राजकुमारीला	 गधंोदकान	 नान	 वगैरे	 घालून	 यथािवधी	 या
मंचकावर	 िनजिवल,	 व	 मं 	 हण यास	आरंभ	 केला.	 इत यातं	खालील	 माणसान
िमरचीची	तपकीर	ओढली	 याबरोबर	 याला	सटासट	 शका	येऊं	लाग या.	आता	ंह
ेत	 आम यातंील	 कोणाचा	 तरी	 बळी	 घेणार	 अस	 जाणून	 जो	 तो	 पळत	 सुटला!
योितषीणबाईन	तर	सव या	आध च	पळ	काढला!	राजाचा	भाचा	 मंचका या	बाहेर
येऊन	राजक येला	भेटला,	व	आप या	सश 	िशपायासंहवतमान	 यान	ितला	 वगहृ
नेल.	पुढ	राजा या	कान 	ही	बातमी	गेली	ते हा	ंतो	आप या	अमा यानंा	 हणाला,	एव



तेव 	माझा	 यालाच	मुलगी	 दे याचा	 बेत	होता.	म यंतरी	तो	रहीत	झाला	खरा.	पण
शवेट 	भा यान	 वतःच	तडीला	नेला,	अस	 हण यास	हरकत	नाह !	आता	ं या या	या
कृ याब ल	 याला	दंड	न	करता	ं याच	यथासागं	ल न	कर याची	सव	तयारी	करा.”

राजा े माण	 िववाहमंगलाची	सव	 यव था	कर यातं	आली	 व	 शुभ	 मुहूत वर
राजक येच	आिण	राजा या	भा याच	ल न	झाल.	 ते हापंासून	राजान	सव	रा यभार
जामातावर	 टाकून	 धम चतनातं	 काल मणा	 कर यास	 सु वातकेली.
अिसल णपाठक	 या	 त ण	 राजा या	 सेवलेा	 पूव माण	 सवथवै	 त पर	 असे.	 एके
िदवश 	 राजा	 उ ानातं	 मोक या	 जाग 	 बसला	 असता	ं अिसल णपाठक	 ा ण
याजवळ	उभा	होता.	 याचं	सभंाषण	चालंू	अस यामुळ	 याला	तेथून	दुसरीकडे	जातां
येईना.	पण	सूय या	बाजूला	 याच	त ड	अस यामुळ	लाखेच	नाक	िवतळल	व	खाल
पडल.	 यायोग	 याला	फारच	लाज	वाटली.	तो	त ड	खाल 	घालून	ओशाळा	होऊन
मुका ान	 रािहला.	 नवीन	 राजा	 हा	 कार	 पाहून	 हंसत	 हंसत	 याला	 हणाला
“गु जी,	िवनाकारण	लाजंू	नका	कारण	 शकेमुळ	तुमची	हािन	झाली	असली	तथािप
ती	सव नाच	अपाय	करते	अस	नाह .	का	ंक ,	 याच	 शकेन	मला	रा य ा त	झाली
आहे!	एकाचा	अपाय	तो	दुस याचा	उपाय!
——✵✵✵——

	



४०.	दािंभक	को हा.	(१२९)
(अ नकजातक	नं.	१२९)

एका	 काळ 	 बोिधस व	 उंदरा या	 कुलातं	 ज मला	 होता.	 वयातं	 आ यावर
पु कळ	उंदराचंा	राजा	होऊन	तो	अर यातं	एका	गुहत	रहात	असे.	 या	अर यातं	एके
िदवश 	गवताला	आग	लागनू	ती	िजकडे	ितकडे	पसरली.	त त	एक	को हा	सापंडला.
पळावयास	दुसरी	वाट	न	सापंड यामुळ	 यान	एका	झाडा या	बुं याचा	आ य	केला.
बुं याला	डोक	टकून	तो	तेथ	मृत ाय	पडून	रािहला.	जवळपास	गवत	नस यामुळ	तो
भाजून	 मेला	 नाह .	 परंतु	 या	 दावा नी या	 वालानं 	 या या	 अंगावरील	 सव	 केस
जळून	 गेले.	 डोक	 बुं याला	 टेकल	अस यामुळ	 यावर	 मा 	 शडीसारखे	 वतुलाकार
केस	रािहल.	एके	िदवश 	पाणी	िप यास	गेला	असता	ंआपली	पडछाया	पाहून	 याला
मोठा	चम कार	वाटला.	धा मक	 ा णासारखी	डो यावर	तेवढी	शडी,	आिण	बाकी
आंग	गुळगुळीत.	तो	आप याश च	 हणाला,	“शहाणा	मनु य	िवप ीचा	देखील	फायदा
क न	घेतो.	आग न	होरपळून	गे यामुळ	जरी	माझ	नुकसान	झाल	आहे,	तथािप	या
शडीचा	चागंला	उपयोग	क न	घेता	ंयेईल.”

आम या	बोिधस वाच	िनवास थान	 याला	माहीत	होत;	परंतु	 या या	गुहतील
शतमुखी	िबळातं	 याचा	िरघाव	होण	केवळ	अश य	होत.	पण	ते	ल 	ठ	ल 	ठ	उंदीर
या	 क ाव न	 या	 क ावर	 उ ामारीत	 असतानंा	 पाहून	 याला	 वारंवार	 पाणी
सुटत	असे.	या	नवीन	शडीचा	फायदा	घेऊन	आपला	काहं 	डाव	साधेल	तर	पहावा	या
हेतून	 यान	 बोिधस वा या	 िबळापासून	 काहं 	 अंतरावर	 तप यला	 सु वात	 केली.
आकाशाकडे	पहात	दोनच	पायावंर	उभ	रहाव.	त ड	वासून	सूय कडे	टकमक	बघत
बसाव,	इ यािद	तप यचे	 कार	 यान	आरंिभले.	 याला	पाहून	बोिधस वाला	वाटल
क 	 हा	 कोणीतरी	 मोठा	 धा मक	 ाणी	 असावा.	 तो	 को ाजवळ	 जाऊन	 याला
हणाला,	“बाबारे,	ह	तंू	काय	चालिवल	आहेस?	को हा	 हणाला,	“आयु याचे	िदवस
ा या या	 हसत	आिण	 दुस या	अनेक	पापकृ यातं	 गे यामुळ	मला	 ढतर	प ा ाप
झाला	 आहे.	 आिण	 या	 कृ यां या	 पिरमाजनासाठ 	 घोर	 तप य 	 कर याचा	 माझा



िन य	झाला	आहे.	यापुढ	कोण याही	 ा याला	न	दुखिवता	ं याचंी	सेवा	करावी.	सव
कार	 या या	उपयोग 	पडाव	हच	माझ	 त	आहे.	तु हाला	जर	माझा	काहं 	उपयोग
झाला	तर	म 	मला	ध य	समजेन!”

मूषकराज	 हणाला,	“आ हाला	तुम यापासून	काहं 	नको	आहे.	तु ही	स पु ष
आहा	 ते हा	ं तुम या	 सार या या	 सहवासान	आम यावर	फार	 मोठे	 उपकार	 होणार
आहेत.	तु ही	या	 देशातं	रािहलातं	 हणजे	आ हाला	तुमच	वारंवार	दशन	होऊन	मोठ
पु य	सपंाद याचा	माग	खुला	होईल.”

को हा	 हणाला,	 “ह	 सव	 खर	 आहे.	 तथािप	 मा या	 तप यला	 बळकटी
आण यासाठ 	 मी	 तुमची	 सेवा	 क ं 	 इ छत	 आहे.	 लहानपण 	 मी	 गिणत	 िशकल
होतो,	 याचा	मला	 येथ	चागंला	उपयोग	होईल,	 तु ही	सव	 उंदीर	चरावयाला	जात
असतानंा	मी	तुमची	सं या	मोजीत	जाईन	व	 या माणच	िबळातं	जात	असता	ंगणना
क न	एखादा	दुसरा	उंदीर	हरवला	तर	आप याला	कळवीत	जाईन.

बोिधस वाला	 ही	 गो 	 फारच	 पसतं	 पडली.	 उंदरा या	 कळपाची	 यायोग
अिभवृि 	होईल	अस	 यास	वाटल;	व	को ा या	िवनंतीस	 यान	 कार	िदला.	ते हां
को हा	 हणाला,	 “मी	 तुम या	कळपाची	 गणना	करीतअसता	ं तु ह 	स यां या माण
झुडंीन	जाता	ंकामा	नये.	 मशः	एक	एकान	सरळ	मा या	जवळून	गेल	पािहजे.

बोिधस वान	ही	को ाची	अट	सतंोषान	कबलू	केली.

दुस या	 िदवसापासून	 को ा या	 गणनेला	 सु वात	 झाली.	 सगळे	 उंदीर
याजवळून	 गे यावर	 शवेट या	 उंदरावर	 झडप	 घालून	 याला	 तो	 तेथच	 दडपून
टाकीत	असे	व	आप या	पोटाखाल 	झाकून	ठेऊन	इतर	दूर	गेले	 हणजे	मग	 याचा
फळाहार	करीत	असे.	 बोिधस वाची	आिण	 या या	कळपातंील	 उंदीराचंी	अशी	 ढ
समजूत	 होती	 क ,	 को हा	 मोठा	 धा मक	 असून	 तो	 तप या माण	 आपला	 िनव ह
पा यावर	आिण	फलमूलावर	करीत	आहे.	आिण	 हणूनच	आप या	कळपातंील	उंदीर
कमी	होत	जातात	याच	कारण	काय	ह	समज यास	 याना	बराच	िवलंब	लागला.	परंतु
हा	 कार	फार	िदवस	चालण	श य	न हत.	िदवसिदवस	कळप	 ीण	होत	चालला.	हे



उंदीर	 गेल	कोठ	 बर?	ह	 बोिधस वाला	समजना.	को ाला	 िवचाराव	 त 	तो	 हणे
क ,	 कळपातंील	 उंदराचंी	 सं या	 बरोबर	आहे.	 सकाळ 	 सं याकाळ 	 गणना	 क न
आपणाला	 यातं	 काहं 	 यनू	 आढळून	 येत	 नाह .	 परंतु	 बोिधस वाला	 या या
सचोटीची	अिधकािधक	शकंा	येऊं	लागली.	एके	िदवश 	रोज या माण	गणने या	वळे
सव या	 पुढ	 न	 जाता	ं तो	 दडून	 बसला	 व	 सव	 पुढ	 गे यावर	 आपण	 हळंूच	 मागनू
िनघाला.	 को ान	 विहवाटी माण	 यावर	 झडप	 घातली.	 परंतु	 बोिधस व	 अ यंत
सावध	 अस यामुळ	 याला	 झपा ासरश 	 पकडता	ं आल	 नाह .	 इत यातं
बोिधस वान	 को ा या	 नरडीवर	 उडी	 टाकून	 कडकडून	 चावा	 घेतला	 ते हा	ं तो
दािंभक	को हा	वदेनेन	 िव हल	होऊन	मो ान	आरडंू	लागला.	त	पाहून	बोिधस व
याला	 हणाला,	 “हे	 दु 	 को ा,	 धम या	 पाघं णाखाल 	 तंू	आमचे	 गळे	 कापीत
होतास!	 लोकानंा	 िव ास	 दाखवनू	 याचंा	 घात	 करण	 याला	 धम	 हणत	 नाह त!
याला	 पािहजे	 तर	 माज र त	 अस	 हणाव!	 ही	 तुझी	 शडी	 धम ान	 सपंाद यासाठ
नसून	पोटाची	खळी	भर यासाठ 	आहे!	या	तु या	शा ाच	आता	ं ायि 	भोग!

को हा	 तरफडत	 खाल 	 पडला	 असता	ं बोिधस वा या	 कळपातील	 उंदरान
याला	तेथच	ठार	केल.
——✵✵✵——

	



४१.	आळसा या	रोगावर	रामबाण	उपाय!	(१४०)
(कोिसयजातक	नं.	१४०)

एका	ज म 	बोिधस व	 ा ण	कुलातं	ज मला.	वयातं	आ यावर	चार	वदे	आिण
सव	शा 	यातं	पारंगत	होऊन	वाराणसी	नगर त	 पु कळ	 िश यानंा	तो	पढवीत	असे.
याचा	एक	 ामवासी	 िश य	अ ययन	 पुर	झा यावर	काश तील	एका	 मुलीश 	 िववाह
क न	तेथच	घरदार	बाधूंन	रहात	असे.	पण	या	त ण	 ा णाची	बायको	अ यंत	दु
होती.	ित या	बा पािव 	ितचे	गुण	होते.	िबचारा	त ण	ित या	 पाला	भलूुन	ती
ज	 हणेल	त	कर यास	त पर	असे.	सकाळ 	उठून	पोटातं	 दुख याच	 िनिम 	क न
ती	बाई	अंथ णावर	पडून	राही,	व	नव यास	 हणे	क ,	मा यान	काह 	करवत	नाह .
तु ही	 चागंल	 जेवण	 क न	 घात यािशवाय	 माझी	 पोटदुखी	 बरी	 हावयाची	 नाह .
िबचा या	नव यान	घरातंील	सगळ 	काम	कराव .	एवढच	न हे	तर,	ती	ज	 हणेल	त
ितला	 ाव	व	कध कध 	आपण	अ य च	पोट 	रहाव,	असा	 म	चालिवला.	अथ 		 या
बाईचा	 रोग	उ रो र	 वाढतच	 गेला.	 ितच	शरीर	 पु 	 होत	 होत!	 परंतु	 पोटदुखीला
काहं 	 गुण	पडेना!	गरीब	 िबचारा	त ण	 ित या	रोगान	अितशय	कंटाळून	 गेला.	एके
िदवश 	 बोिधस वा या	 दशनाला	 गेला	 असता	ं बोिधस व	 याला	 हणाला,	 “कायरे
आजकाल	 तंू	कोठ	 िदसत	नाह स.	 तुझा	 चेहरा	 देखील	अगद 	 िफ ट	 िदसतो.	 तुझ
सव	काहं 	ठीक	चालल	आहेना?”

तो	 हणाला	 “गु जी,	 मी	 िनरोगी	आहे	 पण	 मा या	 त ण	 बायको या	 रोगान
मला	भडंावनू	सोडल	आहे!	िदवस	िदवस	ितचा	रोग	वाढत	जात	आहे,	 यामुळ	मा या
िजवाला	चैन	पडत	नाह .”

बोिधस व	 हणाला,	 “असा	 ितला	 रोग	 तरी	 कोणता	आहे?	 काय	 ताप	 येतो,
कवा	अ 	 चत	नाह ,	क 	होत	तरी	काय?

त ण	 ा ण	 हणाला,	 “ितला	 ताप	 तर	 मुळ च	 नाह ,	 अ 	 चागंल	 खपत.
एवढच	न ह	तर	रोज	नवीन	नवीन	प ा 	ितला	फार	आवडतात!	ितचा	रोग	 हटला



हणजे	ितच	पोट	दुखत.	मी	घरातं	असेपयत	कोणतिह	काम	ित यान	करवत	नाह .
मी	 बाहेर	 जात 	 ते हा	ं ती	 इकडून	 ितकडे	 िफरतअसते	 अस	 मा या	 ऐक यातं	आल
आहे.	कदािच 		 िबछा यातं	 पडून	 कंटाळा	आ यामुळ	ती	 तस	करीत	असेल!	काहं
असो	ित या	या	पोटदुखीन	माझे	हाल	होत	आहेत	एवढ	खर.”

बोिधस वान	बाईला	कोणता	रोग	झाला	असावा	ह	ते हाचं	ताडल!	व	तो	 याला
हणाला,	“मी	एक	या	रोगावर	उ म	औषध	तयार	क न	देत ,	पण	तुझी	बायको	त
खुषीन	घेईल	अस	वाटत	नाह .	ित यावर	जबरद ती	करावी	लागेल.	 सगं	आला	तर
ित यावर	चाबकाचे	चार	तडाखे	ओढ याची	तुझी	तयारी	आहे	काय?”	तो	 हणाला,
“गु जी,	आपण	ह	काय	िवचािरता?ं	आपली	आ ा	मला	सवथवै	वं 	आहे.	ितचा	रोग
बरा	होत	असला	तर	चार	सोडून	दहा	फटके	मारले	तर	 यातं	दोष	कोणता?”

बोिधस वान	 गोमु ातूंन	 िचराईत	 वगैरे	 कडू	 औषध	 उकळून	 याचंा	 काढा
बनिवला,	 व	 काहं 	 वळेपयत	 तो	 तां यां या	 न या	 भां ातं	 ओतून	 ठेिवला.	 दुस या
िदवश 	 या	त ण	 ा णाला	बोलावनू	आणून	बोिधस व	 हणाला,	“हा	काढा	घेऊन
जा	व	तु या	बायकोला	पाज.	बरोबर	एक	चाबकू	घेऊन	जा यास	िवस ं 	नकोस.ं”

यान	 तो	 काढा	 आप या	 बोयकोला	 नेऊन	 िदला.	 ते हा	ं ती	 यावर	 फार
सतंापली,	 व	 हणाली,	 “मला	 ह	 तुमच	 िभकारड	 औषध	 पािहजे	 कशाला?
तुपालो यान	 जर	 माझा	 रोग	 बरा	 होत	 आहे,	 व	 मला	 गुण	 पडत	 आहे	 तर	 मग
िवनाकारण	का ातं	पैसे	का	ंघालवा?”

तो	 हणाला,	“पण	आजपयत	तुपालो यावर	पु कळ	पैसे	खच यातं	आले.	परंतु
यापासून	तुझा	रोग	साफ	बरा	झाला	नाह .	आज	चागंल	प ा 	खाव	आिण	दुस या
िदवश 	पुनः	पोटदुखीला	सुरवात	 हावी.	आता	ंआम या	गु न	तयार	क न	िदलेला
काढा	घेत यावंाचून	तुझा	रोग	बरा	हो याचा	सभंवच	नाह .”

या	 खा 	 बाईन	 िनरिनरा या	 माग न	 नव याची	 समजूत	 घाल याचा	 बराच
य न	 केला.	 पण	 यान	 साफ	 सािंगतल	 क ,	 “काढा	 घेतला	 नाही	 तर	 चाबकाचा
योग	क न	तो	घेण	भाग	पाडाव	लागेल.”	िनकरावर	गो 	आली,	ते हा	ंिन पायान



ितन	 या	का ाचा	एक	घुटका	घेतला.	पण यायोग	ितच	त ड	वाकड	ितकड	होऊन
ितला	घेरी	आली.	थो ा	वळेान	सावध	झा यावर	ती	नव याला	 हणाली,	“मला	हा
काढा	 यावयास	लावू	ंनका.	आज या	िदवसाची	मुदत	 ाल,	तर	माझा	रोग	आपोआप
बरा	होईल	अस	वाटत.”

तो	 हणाला,	 “हा	काढा	असाच	 ठेऊन	 देत 	 व	 तुझा	 रोग	 एक	दोन	 िदवसातं
साफ	बरा	झाला	नाह 	तर	 याचा	तु यावर	पुनः	 योग	कर यातं	येईल.”

बाईचा	रोग	ता काळ	बरा	झाला!	आप या	नव या या	गु समोर	आपले	डावपच
चालावयाचे	 नाह त	 अस	 जाणून	 पूव चा	 सव	 खोडसाळपणा	 ितन	 टाकून	 िदला;	 व
आप या	नव याची	ती	अन यभाव	सेवा	क ं 	लागळी
——✵✵✵——

	



४२.	दुजनाचे	 युपकार.	(१३१)
(असपंदानजातक	नं.	१३१)

ाचीन	काळ 	राजगहृ	नगर त	मगध	नावंाचा	राजा	रा य	करीत	होता.	 यावळे
आमचा	 बोिधस व	 याच	 राजधान त	 महा े ी या	 पदाला	 पावला	 होता.	 याला
शखं े ी	 हणत	असत.	वाराणसी	नगर त	 याचा	बालिम 	िपिलय े ी	नावंाचा	एक
सधन	 यापारी	 रहात	असे.	काहं 	कारणान	 या	 िपिलय े ीवर	मोठी	आपि 	 येऊन
याची	 सव	 धन	 दौलत	 बुडाली.	 ते हा	ं तो	आप या	 बायकोला	 बरोबर	 घेऊन	 पाय
राजगहृाला	आला	 व	 शखं े ीला	 भेटला.	 शखं े ीन	 याचा	 बहुमान	 केला,	आिण
आप या	गहृ 	 याची	सव	 कार	बरदा त	ठेिवली.	अशा	 थत त	वाराणसीहून	येथवर
चालत	ये याच	कारण	काय	असा	शखं े ीन	 न	केला	ते हा	ंिपिलय	 हणाला,	“मी
समूळ	बुडाल 	आहे.	माझी	धनदौलत	मा या	धनक न 	घेतली.	दुसरा	कोणी	मदतगार
न	 रािह यामुळ	 मला	 तुमची	आठवण	झाली.	 व	 मा या	 कुटंुबासह	 मी	 येथवर	 पाय
चालत	आल .”

शखं े ी	 हणाला,	 “तु ही	 येथवर	 ये याची	 मेहेरबानी	 केली	 ह	 फार	 चागंल
झाल.	आम या	बालमै ीची	कसोटी	पाह यास	तु ही	मला	चागंली	सिंध	िदली.”

या माण	 सभंाषण	 झा यावर	 शखं े ीन	 आपली	 ितजोरी	 उघडून	 आंतील
याचे	 बरोबर	 दोन	 भाग	 केले	 व	 एक	 भाग	 िपिलय े ीला	 िदला,	 व	 याच माण

आपले	दासीदास	ह ी	घोडे	वगैरे	सव	मालम ेचे	दोन	 िवभाग	क न	 यातंील	एक
िपिलय े ीला	िदला,	व	मो ा	गौरवान	 याला	वाराणसीला	रवाना	केल.

काहं 	 वष	लोट यावर	शखं े ीवर	अवदशचेा	घाला	आला.	सव	सपंि 	 नाश
पावली.	 राजगहृातं	 राह याला	 देखील	 याला	 लाज	 वाटंू	 लागली.	 ते हा	ं अथ तच
िपिलय े ीची	 याला	 आठवण	 झाली.	 आप या	 बायकोला	 बरोबर	 घेऊन
िपिलय े ीला	 भेट यासाठ 	 तो	 वाराणसीला	 गेला.	 रा 	 शहराबाहेरील	 धमशाळत
उत न	सकाळ 	शहरातं	 वशे	कर यापूव 	तो	आप या	प नीला	 हणाला,	“भ े,	 तंू



मा याबरोबर	 न	 येता	ं येथच	 रहा.	 तुला	 र यातूंन	 पाय 	आण याब ल	 िपिलय े ी
मा यावर	फार	 रागावणार.	 पु ष	अनवाणी	 चालले	 तरी	 यानंा	कोणी	 नावं	े ठेवणार
नाह .	परंतु	तु यासार या	कुलीन	 ीला	भर	र यातूंन	अनवाणी	चालत	नेल	असतां
लोक	नावं	ठेवतील.”

ितला	 ही	 गो 	 पसतं	 पडली.	 शखं े ी	 एकटाच	 आप या	 िम ाजवळ	 गेला.
िपिलय े ी या	 वा ा या	 दरवाजावर	खडा	 पहारा	 होता.	 ते हा	ं शखं े ीला	 आंत
जा याची	 मोकळीक	 न हती.	 यान	 दरवाजाव न	आपण	आल 	आह 	असा	 िनरोप
पाठिवला,	 व	 आपला	 िम 	 आपणाला	 कडकडून	 आ लगन	 दे याला	 येईल	 अशी
क पना	 करीत	 वाट	 पहात	 उभा	 रािहला.	 परंतु	 िपिलयान	 वर	 याव	 असा	 जबाब
पाठिवला.	वर	जाऊन	पाहत 	त 	िपलीय	खुशाल	लोडाला	टकून	बसलेला	होता!	तो
तेथूनच	शखं े ीला	 हणाला,	“काय!	कोठ	आलातं?”	आपणाला	बसावयास	आसन
देखील	माडंलेल	नाह 	ह	पाहून	शखं े ीला	अ यंत	िव मय	वाटला!	तथािप	मो ा
गभंीरपण	तो	 हणाला,	 “िम ा,	 दैवाची	गित	 िविच 	आहे.	मा या	अफाट	सपं ीचा
इत या	 लौकर	 नाश	 होईल	 अस	 मला	 व नातंिह	 वाटलन हत.	 परंतु	 आज	 मी
कवडीला	महाग	होऊन	या	 िठकाण 	चालत	आल 	आहे.	मा या	 ीलािह	मी	बरोबर
आणल	 आहे.	 पण	 तु हाला	 वाईट	 वाटेल	 हणून	 ितला	 धमशाळतच	 ठेऊन	 आल
आह.”

िपिलय	 हणाला,	“पण	तु हाला	उतर याला	जागा	िमळाली	क 	नाह ?	जेवण
वगैरे	झाल	आहे	क 	नाह ?	आम या	येथ	स या	ंफार	अडचण	आहे.	ते हा	ंमला	तुमची
सोय	 करता	ं यावयाची	 नाह 	 आिण	 तु हाला	 हिह	 समजल	 पािहजे	 क 	 येथ	 कोणी
तु हाला	आ य	देईल	अस	मला	वाटत	नाह .”

िबचारा	 शखं े ी	 इतका	 ओशाळला	 क ,	 या या	 त डातूंन	 श द	 फुटेना.
या यावर	एवढा	मोठा	उपकार	क न	फार	वष	लोटल 	नाह त	 या याच	त डून	असे
उ गार	 िनघावते	 ह	 पाहून	 तो	 अगद च	 ग धळून	 गेला,	 तथािप,	 भकेुची	 पीडा	 फार
कठीण	आहे	 अस	 हणतात	 त	काहं 	खोट	 नाह .	 याला	 भकू	लागली	 होतीच	 पण
तेव ान	कदािच 		 यान	याचना	केली	नसती	परंतु	 याची	सा वी	 ी	उपाशी	होती,	व



ितची	आठवण	झा याबरोबर	 याच	 िच 	 था यावर	 येऊन	 तो	 िपिलयाला	 हणाला,
“आ हाला	 आप या	 घरी	 आ य	 िमळत	 नसला	 तरी	 हरकत	 नाह .	 पण	 आ ही
दोघ जण	आज	सारा	िदवस	उपाशी	आह 	ते हा	ंआमची	दुसरी	काहं 	सोय	लागेपयत
िशधासाम ीची	 यव था	होईल	तर	बर.”

िपिलया या	घर 	 याच	िदवश 	हजार 	गा ा	भ न	भात	आल	होत.	भातातंील
फोल	िनराळ	काढून	त	 पेवातं	भ न	ठेव याच	काम	चालल	होत.	तो	आप या	एका
नोकराला	हाकं	मा न	 हणाला,	“या	माणसाला	 या	फोलातूंन	एक	पायली	भ न
ा.”

नोकरान	 या या	आ े माण	एक	पायली	फोल	शखं े ी या	पदरातं	टाकल.
शखं े ी	 त	 घेऊन	 मुका ान	 धमशाळेकडे	 चालता	 झाला.	 याची	 बायको	आपला
पित	मो ा	थाटामाटान	परत	येईल	अशा	मनोरा यान	वाट	पहात	रािहली	होती.	पण
शखं े ीला	 पाय च	 परत	 आलेला	 पाहून	 ितला	 फार	 िवषाद	 झाला.	 तरी	 या या
पाठीवर	गाठोड	पाहून	ितला	थोडेस	बर	वाटल.	आज	जेवणाच	सािह य	िमळ याची
पचंाईत	रािहली	नाह ;	ब याच	 िदवसानं 	 सु ास	अ 	खाऊं	अस	वाटून	 ितला	बरीच
हुषारीआली.	 ती	 शखं े ीला	 हणाली,	 “आयपु ,	 तु ह 	 पाय च	 परत	आला	ं ते हां
तुम या	 िम ान	 तुमचा	 यो य	 स मान	 केला	 नसावा;	 कवा	 याची	 तुमची	 भेट	 तरी
झाली	 नसावी.	 काहं 	 असो	 आपणाला	 आज	 िशधासाम ी	 तरी	 यथा थत	 िमळाली
पािहजे	अस	या	तुम या	गाठो ाव न	सहज	अनुमान	किरता	ंयेत.”

शखं े ी	 हणाला,	“भ े,	ह	गाठंोड	फोलाच	आहे!	 े ीन	माझ	 युपकार	चार
शरे	 फोल	 देऊन	 फेडले	 आहेत!	 यान	 पुनः	 आप या	 घर 	 येऊं	 नये	 अस	 बजावनू
सािंगतल	आहे.	आता	ं आ हाला	 या	 शहरातं	 मजुरीवर	 िनव ह	 करावा	 लागेल	 अस
वाटत.”

ती	 हणाली,	“मजुरी	कर याला	मला	लाज	 कवा	भीित	वाटत	नाह .	परंतु	 या
कृत न	माणसाकडून	तु ही	एक	पायली	फोल	घेऊन	आला	याची	मला	फार	चीड	येते.
ह	फोल	 नेऊन	 पुनः	 या या	 वाधीन	करा.”	अस	बोलून	 ितन	त	गाठोड	नव या या



अंगावर	टाकल.

ते हा	ं शखं े ी	 शातंपण	 हणाला,	 “भ े	अशी	 रागावू	ं नकोस.	 तु या	 इतकीच
मला	 या	 दु 	 िपिलयाची	 चीड	आली;	 परंतु	 यान	 िदले या	 फोलाचा	 मी	 वीकार
केला	नसता	तर	माझ	वतन	स यपणाच	ठरल	नसत,	व	 या	योग	 या याकडून	जसा
मै ीचा	भेद	झाला	तसाच	तो	मा याकडूनिह	झाला	असता.	 हणून	िन पाया तव	ह
फोलाच	गाठोड	मला	येथवर	आणाव	लागल.”

नीच	 िपिलया या	 अ यंत	 कृत नपणानिह	 आप या	 नव या या	 शातंीचा	 भगं
झाला	नाह 	ह	पाहून	 या	सा वी	 ीला	रडंू	आल.	ितचा	शोक	इतका	अनावर	झाला
क ,	 ितचा	 दन वर	 धमशाळव न	 जाणा या	 लोकानंा	 सहज	 ऐकंू	 येऊं	 लागला.
शखं े ीन	िपिलयाला	िदले या	दासापैंक 	एकजण	 या	माग न	चालला	असता	ं यान
धमशाळत	कोणी	 ी	रडत	आहे	ह	ऐकून	काय	 कार	आहे	ह	पाह यासाठ 	आंत	 वशे
केला	आिण	पहातो	त 	आपली	पूव ची	मालकीण	रडत	असून	मालक	ितच	समाधान
करीत	 आहे!	 ह	 पाहून	 तो	 हणाला,	 “धनीसाहेब	 हा	 काय	 कार	 आहे?	 ह	 मला
समजत	 नाह .	 आपण	 या	 िठकाण 	 कस	 आला	 व	 या	 उता ं या	 धमशाळत	 कां
उतरला?ं”

शखं े ी या	 प नीन	 याला	 इ थभंतू	 वतमान	 सािंगतल	 ते हा	ं या	 दासाला
आप या	 जु या	 मालकाची	फार	दया	आली,	 व	न या	मालकाचा	 वषे	आला.	 यान
आप या	ओळखी या	काहं 	गहृ थाकंडे	जाऊन	आप या	जु या	मालकावर	आले या
सगंाच	यथाभतू	 वणन	क न	 यासाठ 	 यान	थोडीबहुत	मदत	 िमळिवली	 व	 याच
धमशाळत	काहं 	िदवस	 याची	व	 या या	प नीची	जेवणाखा याची	कशी	बशी	 यव था
लावनू	िदली.	पुढ	घर 	जाऊन	शखं े ीन	िपिलयाला	िदले या	सव	दासानंा	 यान	ह
वतमान	कळिवल	व	 यां या	साहा यान	एक	मोठा	कट	उभारला.	िपिलय े ीच	फार
उपयोगी	 नोकर	 हटले	 हणजे	 शखं े ीकडून	 िमळालेले	 हे	 दासच	 होते.	 यां या
वामीभ तीनच	िपिलयाच 	सव	कम	यथासागं	चालल 	होत 	ह	 या	दासानंा	माहीत
होत.	 यानं 	 या	 िदवसापंासून	 िपिलय े ीच	 काम	 कर याच	 सोडून	 िदल,	 व
इतरानंािह	 काम	 कर याची	 मनाई	 केली.	 िपिलयान	 ह	 वतमान	 ऐकून	 यां यावर



काठीचा	 योग	 कर यास	 सु वात	 केली.	 ते हा	ं या	 सव न 	 एकदम	 वाराणसी या
राजाकडे	जाऊन	आपली	िफय द	दाखल	केली.	या	िफय द त	िपिलयाचा	कृत नपणा
राजाला	 पूणपण	िदसून	आला.	शखं े ीची	व	 या या	प नीची	सा 	 घे यातं	आली.
या माण	इतर	नोकराचंीिह	या	बाबत त	सा 	झाली.

राजा	सव	 कार	ऐकून	घेऊन	िपिलयाला	 हणाला,	“आजपयत	मी	तुला	मोठा
ामािणक	 माणूस	 समजत	 होत ;	 परंतु	 तुझा	 ामािणकपणा	 वरपागं 	 आहे	 अस	 या
खट यामुळ	िदसून	येत	आहे.	आता	ंतुला	िवचारत 	क ,	तु यावर	 सगं	आला	ते हा	ंतंू
या	शखं े ीकडून	 याची	अध 	सपं ी	घेऊन	आलास	क ,	नाह स?”

िपिलयान	ही	गो 	कबलू	केली.	ते हा	ंराजा	 हणाला,	“मग	 याची	 युपकृती
एक	पायली	फोलान	होईल	अस	 तुला	 वाटल	काय?	 तंू	आम याकडून	 िमळाले या
मानाला	सवथवै	अपा 	आहेस.	 ते हा	ं तुझी	सव	सपंि 	शखं े ीला	 दे याचा	 हुकूम
देत .”

यावर	 शखं े ी	 हणाला,	 “महाराज,	 यान	 जरी	 मला	 अ यंत	 वाईट	 रीतीन
वागिवल	 तथािप,	 या या	 सपं ीचा	 मी	 अिभलाष	 धरीत	 नाह .	 केवळ	 मी	 िदलेली
धनदौलत	आिण	दासी	दास	 यान	परत	कराव	 हणजे	झाल.”

राजान	ताबडतोब	शखं े ीची	 मागणी	अमलातं	आण यास	लािवली.	ती	सव
दौलत	 घेऊन	 शखं े ी	 राजगहृाला	 गेला.	 िपिलय े ीजवळ	 अ ािप	 पु कळ
धनदौलत	 िश क	होती.	पण	की त	मा 	समूळ	न 	झाली	होती.	आिण	“मरण	कां
लोक च	 दु की त	 ज”	 या	 किववचना माण	 याला	 मरणापे ा	ं जीिवतच	 अिधक
कंटाळवाण	वाटत	होत.
——✵✵✵——



४३.	भाडंवलावर	ड ा.	(१३६)
(सव णजातक	नं.	१३६)

बोिधस व	एकदा	ं ा ण	कुलातं	ज मला	होता.	वयातं	आ यावर	एका	कुलीन
क येबरोबर	 याच	 ल न	 होऊन	 या	 सबंधंापासून	 याला	 तीन	 मुली	 झा या;	 परंतु
दुदवाची	गो 	ही	क ,	 या	मुल च 	ल नकाय	होईपयत	तो	जगला	नाह .	मे यावर	तो
िहमालयावरील	एका	हंसकुलातं	ज मला.	 या या	पूवपु याईमुळ	मधून	मधून	 याला
सो याची	िपस	फुटत	असत;	आिण	पूवज मीच	 मरण	कर या	इतकिह	 या या	अंग
साम य	होत.	तो	 बराच	मोठा	झा यावर	 पूव	ज म 	आपण	कोण	होत 	याचा	 िवचार
करीत	 बसला;	आिण	 या या	 साम य न	 पूव	 ज माची	 याला	 सव	आठवण	झाली.
आप या	पोर या	 मुल ना	आिण	अनाथ	 ीला	टाकून	कमगतीमुळ	मरण	आल	याच
याला	 णभर	दुःख	झाल.	पण	तो	आप या	मनाश च	 हणाला,	“आता	ंशोक	करीत
बस यातं	अथ	नाह .	सव	 ाणी	कम ला	वश	अस यामुळ	कम	जी	गो 	घडवनू	आणत
ितचा	 यानं 	 िवषाद	 मानता	ं कामा	 नय.	 मा या	 पूव	 ज मी या	 कुटंुबाची	 जर
िवप ाव था	असेल,	तर	मला	 यानंा	या	हंसयोन त	ज मून	देखील	थोडीबहुत	मदत
करता	ंये यासारखी	आहे,	ह	मी	माझ	मोठ	भा य	समजत .	माझ 	िपस	जून	झा यावर
सो याच 	बनत	असतात;	अस	एखाद	पीस	आठचार	िदवसानं 	 यानंा	िदल	असता	ंत
आपला	िनव ह	क न	सुखान	राहतील.”

असा	िवचार	क न	तो	हंस	तेथून	उडाला	आिण	थेट	आप या	पूवज म या	घर
गेला.	 याला	आप या	पूव	कुटंुबाची	दुदशा	ते हाचं	िदसून	आली.	बाई	दळण	काडंण
क न	िनव ह	करीत	होती,	व	 या	ितघी	मुली	मुलानंा	साभंाळ याच 	वगैरे	काम	क न
कसा	तरी	 िनव ह	करीत	असत,	घराची	 पूव ची	सव	शोभा	न 	झाली	होती	ती	सव
थित	पाहून	हंसाला	फार	क व	आली	व	तो	 या	 मुल ना	 हणाला,	“मुल नो,	तु ही
अ यंत	 दुगत	 िदसता;ं	 परंतु	 तुमची	 दुदशा	 सपंत	 आली	 अस	 समजा.	 दोन	 चार
िदवसाआंड	 तु हालंा	 एकेक	सो याच	पीस	 देत	जाईन.	 यावंर	 तु हा	सव चा	 िनव ह
होऊन	िशवाय	थोडा	 यसचंय	देखील	किरता	ंयेईल.”



मुली	 हणा या,	 “पण	 तंू	 प ी	 असून	 एवढा	 मोठा	 आ हावंर	 उपकार	 क ं
पाहतोस	 याच	 आ हालंा	 मोठ	 आ य	 वाटत!	 आम या	 शजेा यापाजा यानंा	 आिण
सोय याधाय यानंा	 या	 आम या	 िवप थतीब ल	 काहं च	 वाटत	 नाह ;	 परंतु
तु यासार या	 प ाला	आमची	 एवढी	क व	का	ं यावी	 बर?”	 हंस	 हणाला,	 “मी	 पूव
ज म 	 तुमचा	 बाप	 होत .	 कमगतीन	 या	 योन त	 मी	 ज मल 	 आहे.	 तथािप	 पूव
पु याईमुळ	माझ 	िपस	सो याच 	होतात.	मला	मनु यासारख	बोलता	ंयेत	व	पूवज मी
मी	कसा	होत 	याच	 मरण	करता	ंयेत.”

हे	हंसाच	वृ 	ऐकून	 या	मुली	चिकत	झा या	व	आईपाश 	धावंत	जाऊन	 यानं
त	 ितला	कळिवल.	आपणाजवळ	थोडेसे	 िश क	असलेले	दाणे	 यानं 	 या	 हंसाला
चारले,	व	 याला	 यावयास	पाणी	 िदल.	 यान	सो याच	एक	पीस	 िदल	व	तो	 तेथून
उडून	गेला.	हा	 म	पु कळ	िदवस	चालला	होता.	एकदोन	िदवसा	आड	हंसान	येऊन
सो याच	पीस	देऊन	जाव,	व	 यानं 	त	पीस	िवकून	आपला	 िनव ह	करावा.	या	योग
या	 कुटंुबाला	 लवकरच	 ऊ जताव था	 आली.	 मुल या	 अंगावर	 दागदािगने	 िदसूं
लागले;	परंतु	 या	िवधवाबाईची	एव ान	तृ त	झाली	नाह .	एकेिदवश 	ती	आप या
मुल ना	 हणाली,	 “मुल नो,	 पशुप ािदकां या	योन त	ज मले या	 ा याचा	 िव ास
मानता	ंयेत	नाह .	आज	जरी	हा	हंस	आ हालंा	सो याच 	िपस	देत	असला,	तरी	याच
ेम	असच	कायम	राहील	असकोणी	सागंाव!	 ते हा	ंएके	 िदवश 	याला	पकडून	याच
सव	िपस	आपण	काढून	घेऊं.”

मुल ना	आईची	ही	मसलत	पसतं	पडली	नाह .	 या	 हणा या,	“हा	 हंस	जरी
प ा या	 वशंातला	आहे	तरी	 पूव	ज म चा	तो	आमचा	 िपता	आहे.	 यान	आम यावर
अनंत	उपकार	केले	आहेत,	आिण	आता	ंआ ही	 याला	करपण	कस	वागवाव?”

आई	 हणाली,	“काय	तरी	वे ा	मुली	आहेत.	आ ह 	जर	 याचं 	िपस	एकदम
उपटून	घेतल ,	तर	 यातं	करपणा	कसला?	पशुप ािदक	 ा याला	मनु यासार या
वदेना	 बाधत	 नसतात.	 घो ाला	 कवा	 बलैाला	 चाबकानं 	 मारल	 असतां
मनु यासारखी	 याला	 इजा	 होत	 नसते.	 याचं 	 जर	आ ही	 िपस	 काढून	 घेतल 	 तर
थोड या	अवध त	 याला	 पुनः	 िपस	फुटतील.	आ ही	सव	 िपस	काढून	 घेत याब ल



याला	वाईट	 मुळ च	वाटणार	नाह .	दाणापाणी	 देऊन	चागंल	सगंोपन	क ं 	 हणजे
झाल.”

परंतु	 मुल च 	 मन	 आई या	 या	 उपदेशाला	 वळल 	 नाह त.	 यानं 	 आप या
पूवज मी या	िप याची	यथायो य	सेवा	कर याचा	 म	तसाच	पुढ	चालिवला.

एके	िदवश 	मुली	बाहेर	गे या	हो या.	आई	एकटीच	घरातं	होती.	इत यातं	हंस
आला	 ते हा	ं ती	 याला	 हणाली,	 “पूवज म चा	 आमचा	 िनराळा	 सबंधं
अस याकारणान	 मा या	 मुलीसमोर	 तु हापाश 	 बोल याला	 मला	लाज	 वाटते.	 पण
आज	 तु ही	 अशा	 सधंीला	 आलातं	 ह	 फार	 चागंल	 झाल.	 मला	 तुमच	 अंग	 जरा
चाचंपडून	पाहंू	 ाना.”

हंस	 िबचारा	 रोज या	जागेव न	खाल 	 येऊन	 बसला	 ते हा	ं या	ककश	 ीन
जवळ	जाऊन	 याची	मानगुटी	धरली,	व	 याचं 	सव	िपस	लुबाडून	घेतल .	तो	वदेनेन
याकूळ	होऊन	तेथच	िनचेि त	पडला.	या	बाईन	त 	िपस	लपवनू	ठेिवल .	इत यातं
मुली	घर 	आ या.	 यानं 	हंसाची	ही	दुदशा	पाहून	 याला	जवळ	घेतल,	व	 हणा या,
“तुमची	ही	दुदशा	का	ंझाली?”

हंस	 हणाला	“तुम या	आईला	िवचारा	 हणजे	समजेल.”

आईला	 िवचारल	ते हा	ंसव	गो 	कळून	आली.	 पुढ	 िपस	तपासून	पहातात	त
एक	सोडून	बाकी	सव	साध 	होत .	त 	प 	व	न	झा यामुळ	सो याच 	बनल 	न हत .
या	 आई या	 कृ याब ल	 मुल ना	 िकती	 वाईट	 वाटत	 असेल	 याची	 क पनाच	 केली
पािहजे.	 यानं 	 या	 हंसाच	चागंल	सगोपन	केल;	परंतु	नवीन	 िपस	फुटून	उड याच
साम य	 आ याबरोबर	 तो	 तेथून	 िहमालयावर	 गेला,	 आिण	 तेथच	 कायम	 रािहला.
इकडे	 मुल ना	आिण	 यां या	आईला	 भाडंवलावर	 हल्	ला	 के याब ल	अ यंत	 दुःख
झाल.
——✵✵✵——

	



४४.	एकाला	लाचं	िदला	तर	दुसरा	देतो.	(१३७)
(ब बुजातक	नं.	१३७)

एका	काल 	बोिधस व	पाथरवटा या	कुलातं	ज मला	होता.	वयातं	आ यावर
तो	आप या	कुलकम नच	उदरिनव ह	करीत	असे.	काशी या	रा ातं	एका	खेडेगावं
एक	मोठा	सधन	 यापारी	 रहात	असे.	 यान	हजार 	 सुवणकाष पण	जिमन त	गाडून
ठेिवले	 होते.	 काहं 	 काळान	 या	 कुटंुबातंील	 सव	 माणस	 एकामागनू	 एक	 मृ युमुख
पडल .	 े ीिह	म न	गेला.	 याची	बायको	 या	 य नेहान	मरणो र	उंदरीण	होऊन
या	 यावर	बीळ	क न	रािहली.	तो	गावं	 या	 यापा यानच	वसिवला	होता.	 या या
कुटंुबाची	ही	दशा	झा यावर	गावंावर	देखील	तोच	 सगं	आला.	सव	गावं	साफ	ओस
पडला.	आमचा	बोिधस व	आप या	िनव हासाठ 	िफरत	िफरत	 या	ओसाड	गावंा या
जवळ	दुस या	एका	खेडेगावं 	जाऊन	रािहला.	तो	 या	 यापा या या	मोड या	घराचे
दगड	वगैरे	घेऊन	ते	साफसूफ	क न	दुस या	लोकानंा	िवकून	 यावर	आपला	िनव ह
करीत	असे.	 उंदिरणीन	 याला	पाहून	असा	 िवचार	 केला	क ,	हा	मनु य	फार	गरीब
िदसतो.	दगड	फोडून	फोडून	िबचारा	क ी	होत	असतो.	मा याजवळ	असले या	या
सो या या	 ना याचा	 मला	 काहं च	 फायदा	 होत	 नाह .	 मी	 जर	 याला	 रोज	 एकेक
काष पण	िदला	तर	 याला	 यापासून	फार	सुख	होईल	व	तो	मलादेखील	मदत	क
शकेल.	असा	िवचार	क न	एक	काष पण	त डातं	ध न	ती	बोिधस व	दगड	फोडीत
होता	 या	 िठकाण 	 गेली.	 ितला	 पाहून	 बोिधस व	 हणाला,	 “उंदरीणबाई,	 त डातं
सो याच	नाण	घेऊन	तंू	 येथ	का	ंआलीस?”	ती	 हणाली,	“मा याजवळ	बराच	मोठा
ना याचा	सं ह	आहे.	 यातूंन	मी	तुला	रोज	एकेक	काष पण	देत	जाईन.	 या	 यान
तंू	आप या	कुटंुबाच	पोषण	कर	व	मला	पोटापुरत	मासं	आणून	देत	जा.”

बोिधस वाला	 ही	 गो 	फारच	 पसतं	 पडली,	 व	 या माण	 रोज	 एक	काष पण
घेऊन	 उंदरीला	 तो	 पोटभर	 मासं	 देऊं	 लागला.	 एके	 िदवश 	 एका	 मंुगसान	 या
उंदरीवर	ह ा	क न	ितची	मानगुटी	धरली.	िबचारी	मरणभयान	गिलत	होऊन	गेली.
ित या	 त डातूंन	 श द	 िनघेना.	 तथािप,	 मो ा	 धैय न	 अडखळत	 अडखळत	 ती



मंुगुसाला	 हणाली,	“बाबारे,	मला	खाऊन	तुला	काय	फायदा	होणार!”

मंुगसू	 णाला,	 “ह	काय	 िवचारतेस?	आज या	 िदवसाच	माझ	 जेवण	होणार
आहे	आिण	याहून	दुसर	मला	काय	पािहजे	आहे?”

ती	 णाली,	 “मा या	 शिररातूंन	 जेवढ	 मासं	 तुला	आज	 िमळणार	आहे	 तेवढ
रोज या	रोज	िमळाल	असता	ंतंू	मला	सोडून	देशील	काय?”

मंुगसू	 हणाला,	“यातं	काय	सशंय.	पण	खोट	सागंनू	तंू	जर	पळून	जाशील	तर
तुझा	 पुरा	 सूड	 उगवीन.	 िबळातं	 जाऊन	 दडून	 बसलीस	 तरीदखील	 तंू	 मा या
कचा ातूंन	 बचावणार	 नाह स.	 मा या	 या	 खरतर	 नखानंी	 तु या	 िबळाचा	 ठाव
देखील	मला	खोदून	टाकता	ंयेईल,	व	असा	 सगं	आ यास	हाल	हाल	क न	मी	तुला
ठार	मारीन.”

दीनवा या	 वरान	 उंदरीण	 याला	 हणाली,	“ता या,	मा यावर	 िव ास	तरी
ठेवनू	पहाना.	मी	खोट	बोलल	तर	आणखी	एक	दोन	 िदवसानं 	 तु ही	माझा	खुशाल
ाण	 या.”

हा	सवंाद	झा यावर	 मंुगुसान	 याला	सोडून	 िदल	व	 या	 िदवसापुरती	 दुसरी
काहं 	 िशकार	 साधून	 आपला	 िनव ह	 केला.	 पण	 दुस या	 िदवश 	 मा या हसमय
हो यापूव च	 तो	 उंदरीणबाई या	 िबळाजवळ	 हजर	 झाला.	 बोिधस वान	 सकाळ
आणून	 िदले या	 मासंातंील	 एक	भाग	 देऊन	 उंदरीन	 याला	सतुं 	 केल.	 हा	 कार
बरेच	 िदवस	 चालला,	 ते हा	ं दुस या	 एकामंुगुसाला	 ह	 वतमान	 समजल	 व	 यान
उंदरीवर	 झडप	 घातली.	 याला	 देखील	 मासंाचा	 वाटा	 दे याच	 अिभवचन	 देऊन
उंदरीन	आपली	 सुटका	क न	 घेतली.	 यान	ही	 गो 	आप या	 िम ाला	सािंगतली
ते हा	ं यान	 उंदरीणबाईला	पकड याची	पिहली	सिंध	साधून	 घेतली,	व	आप याला
मासंाचा	 वाटा	 दे याची	 कबुली	 घेऊन	 सोडून	 िदल.	 या माण	 मान	 चार	 मंुगसू
उंदरीणबाई या	मासंाचे	वाटेकरी	झाले.	बोिधस वान	आणलेल	सव	मासं	 यानंा	देऊन
िबचा या	उंदरीला	अर यातंील	फलमूलावंर	आपली	उपजीिवका	करण	भाग	पडल.
ती	 िदवसिदवस	 अश त	 होत	 चालली.	 त	 पाहून	 एके	 िदवश 	 बोिधस व	 ितला



हणाला,	 “बाई	 तंू	 इतकी	रोड	का	ं िदसतेस?	 तुला	काहं 	आजार	झाला	नाह 	ना?
मला	जर	तु या	दुबलतेच	कारण	समजेल	तर	मी	 यावर	मा या	हातूंन	होईल	तेवढा
उपाय	कर यास	कसूर	करणार	नाह .”

ती	 हणाली,	 “ता या,	 मला	 दुसरा	कोणताही	 रोग	 नाह ;	 परंतु	 तु ही	आणून
िदलेल	मासं	मा या	पोटातं	जात	नसून	शतं या	पचन 	पडत.	 यामुळ	व य	पदाथ वर
मो ा	 मु कलीन	 मला	 कसा	 बसा	 जीव	 ध न	 रहाव	 लागत.	 शतवर	 र ज	 नजर
पड यामुळ	माझी	मानिसक	 यथा	वाढत	जाऊन	ितचा	पिरणाम	देहावर	देखील	घडून
आला	आहे.”

बोिधस व	 हणाला,	“असे	 तुझे	शत	तरी	कोण?	 याची	मला	 तंू	इतके	 िदवस
खबर	का	ंिदली	नाह स?”

ितन	घडलेल	सव	 वतमान	 बोिधस वाला	सािंगतल.	 ते हा	ं तो	 हणाला,	 “या
दु 	 मंुगुसाचंा	 मी	ताबडतोब	 बदंोब त	किरत .	 तंू	काहं 	 िभऊं	नकोस.	शतंला	लाचं
देऊन	िम 	क ं 	पहाण	ही	मोठी	चूक	होय.	अशी	जी	 हण	आहे	ितचा	 तुत	 करण
य 	 अनुभव	 येत	 आहे.	 एक	 मंुगुसाला	 तंू	 लाचंान	 वळिव याचा	 य न	 केलास
यामुळ	तु यावर	उपाश 	मर याची	पाळी	आली.	आता	ंया	सव चा	बदंोब त	होईपयत
मी	 तुला	थोड	अिधक	मासं	 देत	जाईन.	 यावर	 तंू	आपला	 िनव ह	कर,	 व	 यानंािह
सतुं 	 ठेव.	 मी	 यावर	 काहं 	 उपाय	 योजणार	 आह	 अशी	 यासं	 शकंा	 येऊं	 देऊं
नकोस.”

उंदरीण	 हणाली,	“पण	ता या,	तु ही	याचंा	बदंोब त	कसा	करणार?	हे	मंुगसू
हटले	 हणजे	 असे	 लबाड	 असतात	 क ,	 ते	 माणसा यावा याला	 देखील	 उभे
रहावयाचे	नाह त	मग	तु हाला	ते	कसे	पकडता	ंयेतील?”

बोिधस व	 हणाला,	“बाई	 याब ल	तंू	काळजी	क ं 	नकोस.	काहं 	िदवस	दम
धर	व	मी	काय	करत 	त	पहा.”

बोिधस वान	 या	 िबळा या	आसपास	पडलेले	मोठमोठाले	दगड	तासून	 याचंी



एक	सुदंर	गुहा	बनिवली	व	ितला	काचेचा	जाड	दरवाजा	बसवनू	तो	उंदरीला	 हणाला
“बाई,	मी	तु या	अ ापा याची	या	गुहतच	 यव था	करत .	तंू	 व थ	आंत	बसून	रहा	व
मंुगसू	तु याजवळ	मासं	मागावयास	आले	तर	दरवा या या	आंतून	यथे छ	िश या	दे.
ते	तुझा	एक	केसिह	वाकवू	ंशकणार	नाह 	ह	प 	 यानातं	ठेव.”

बोिधस वा या	 सागं या माण	 उंदरीण	 मंुगुसाचंी	 वाट	 पहात	 गुहे या
दरवाजा या	आंत	बसून	रािहली.	इत यातं	िनयमा माण	पिहला	मंुगसू	येऊन	आपला
िह सा	मागू	ंलागला,	 ते हा	ंती	 याला	 हणाली,	 “मूख ,	मा याजवळ	 तु या	बापान
ठेव	 ठेव यास	 िदली	आहे	काय?	नीचा,	 तुला	जर	मासं	पािहजे	असेल	तर	आप या
पोरालंा	मा न	खा.”

उंदरीच	असल	अपमानकारक	भाषण	ऐकून	मंुगसू	अ यंत	सतं त	झाला.	 याचा
कोप	गगनातं	मावनेा.	दरवाजा	खुला	आहे	अस	वाटून	 यान	एकदम	ित यावर	उडी
टाकली.	 पण	आड	आले या	 जाड	 आरशावर	 तो	 आदळला,	 व	 उरः फोट	 होऊन
तेथच	 मरण	 पावला.	 या या	 जातभाईंन 	 मासंाची	 मागणी	 के याबरोबर	 उंदरीन
यावर	 िश याचंी	 लाखोली	 वािहली	 व	 ते	 देखील	 ोधान	 सतं त	 होऊन	 गुहे या
दरवाजावर	आदळून	 मरण	 पावले.	 ते हापंासून	 उंदरीची	 बोिधस वावर	 िवशषे	 मज
बसली,	 व	 जवळ	 असलेला	 सव	 ठेवा	 ितन	 या या	 वाधीन	 केला.	 बोिधस वानिह
याव 	जीव	ितचा	मो ा	ममतेन	सभंाळ	केला.
——✵✵✵——

	



४५.	दािंभक	तप वी.	(१३८)
(गोधजातक	नं.	१३८)

एका	काळ 	बोिधस व	घोरपडी या	कुळातं	ज मला	होता.	तो	एका	गावंाजवळ
अर यातं	 एक	मोठ	 बीळ	पाडून	 यातं	 रहात	असत.	 या या	 िबळाजवळ	एक	उ म
तप वी	 पणकुिटका	 बाधूंन	 रहात	 असे.	 या या	 दशनाला	 आसपास या	 गावंातूंन
पु कळ	लोक	येत	असत.	आमचा	बोिधस व	देखील	 या या	दशनाला	िदवसातूंन	दोन
तीन	वळेा	ंजात	असे	व	 याचा	धम पदेश	ऐकत	असे.	काहं 	कालान	तो	तप वी	मरण
पावला;	व	 या या	जाग 	दुसरा	एक	तप वी	येऊन	 याच	पणकुिटकत	राहंू	लागला.
यािह	तप याचा	उपदेश	ऐक यासाठ 	बोिधस व	वारंवार	जात	असे.

एका	 उ हा यातं	 अकालवृि 	 झाली	 व	 ितजमुळ	 वा ळातूंन	 पु कळशा	 माशा
बाहेर	 पड या.	 या	खा यासाठ 	घोरपडी	 िजकडे	 ितकडे	 हडू	लाग या.	 ामवासी
मनु यानं 	काहं 	घोरपडी	पकडून	 यां या	मासंावर	आपली	चैन	चालिवली.	या	नवीन
आले या	 तप याला	 देखील	 घोरपडीच	 मासं	 लोकानं 	 खाऊं	 घातल.	 त	 याला
फारच	आवडल,	व	त	कोण या	 ा याच	मासं	आहे	याची	 यान	चौकशी	 केली.	पण
दोन	चार	 िदवसानं 	घोरपडीच	मासं	 िमळेनास	झाल.	 तप याला	 या	 मासंाची	 एक
कारची	फारच	चटक	लागली.	 याला	 चैन	पडेना.	 ते हा	ंआप याजवळ	धम पदेश
ऐक यासाठ 	येणा या	घोरपडीचा	वध	क न	दोन	िदवस	चैन	करावी	असा	 यान	बेत
केला;	 व	 गावंातूंन	 मासं	 िशजिव यासाठ 	 भाडं,	 मीठ,	 तूप,	 मसाला	 वगैरे	 पदाथ
आणवनू	 आप या	 पणकुिटकत	 तयार	 ठेिवले,	 आिण	 एक	 दाडंक	 काखत	आप या
भग या	 व ाखाल 	लपवनू	 बोिधस वाची	 माग ती ा	करीत	 मो ा	 गभंीर	 मु ेन	 तो
पणशाळे या	दाराश 	बसला.	सुदैवान	वारा	तो	बसला	होता	ितकडून	येत	असे.	जवळ
आ याबरोबर	 बोिधस वाला	 याची	फाजील	गभंीर	 मु ा	 पाहून	 एक	 कारचा	सशंय
आला.	 इत यातं	 वारा	 येऊन	 याबरोबर	 घोरपडी या	 मासंाचा	 याला	 वास	आला.
ते हा	ं तप यान	 घोरपडीच	 मासं	 खा याब ल	 याची	 प ी	 खा ी	 झाली,	 व	 यान
तप याला	 दु नच	 नम कार	 केला.	 तापसान	 आप याजवळ	 ये यािवषय याला



पु कळ	 आ ह	 केला	 परंतु	 अनेक	 कारण	 सागंनू	 बोिधस वान	 जवळ	 जा याच
नाकारल.	 ते हा	ं आता	ं हातची	 िशकार	 जाते	 अस	 वाटून	 तप यान	 आपल	 दाडंक
बोिधस वावर	फकल.	 या या	शपेटीला	तेवढा	ध ा	लागला.	बाकी	काहंी	इजा	झाली
नाह .	तो	 दूर	उभा	राहून	 हणाला,	“अरे	ढ या,	या	 तु या	जटा,	अिजनचम	आिण
भगव 	व 	 घेऊन	काय	करावयाच !	 तुझ	अंतःकरण	इतक	वाईट	आहे	क ,	या	सव
पदाथ न 	 त	 पिरशु 	 हो याचा	 सभंव	 नाह .	 बाहे न	 तुझा	 डामडौल	 पाहून	 िबचारे
भोळे	लोक	मा 	फसत	आहेत!”	अस	बोलून	बोिधस व	त	बीळ	सोडून	घोर	अर यातं
िनघून	गेला.
——✵✵✵——

	



४६.	फळ	हात 	आ यावाचून	बोभाटा	क ं 	नये.	(१३९)
(उभतोभ 	जातक	नं.	१३९)

एका	गावं 	एक	कोळी	रहात	असे.	तो	जवळ या	नद त	गळ	घालून	मासे	पकडून
आपला	 िनव ह	करी.	एके	 िदवश 	आप या	मुलाला	बरोबर	घेऊन	मासे	धर यासाठ
तो	 नदीवर	 गेला.	 तेथ	 यान	 एका	 डोहातं	 गळ	 टाक याबरोबर	 तो	 खाल 	 पा यातं
कशाला	तरी	अडकला,	व	वर	काढता	ं येईना.	को याला	वाटल	क ,	गळाला	मोठा
मासा	लागला	असावा.	मासा	हात 	ये याची	वाट	न	पहाता	ंआप या	मुलाला	पाठवनू
आपणाला	 मोठा	 मासा	 सापंडणार	 आहे	 ही	 बातमी	 यान	 आप या	 बायकोला
कळिवली.	ती	 मुलान	आणलेली	बातमी	ऐकून	 या	बाईला	फार	आनंद	झाला.	परंतु
एवढा	 मोठा	 मासा	 घर 	आण याबरोबरच	 शजेारीपाजारी	 याचा	 वाटा	 मागतील	 ही
गो 	 ितला	 मुळ च	 आवडली	 नाह .	 काहं 	 तरी	 यु त	 योजून	 ताबडतोब	 शजेा या
पाजा याश 	भाडंण	उक न	काढण	ितला	इ 	वाटल,	व	 या माण	एक	ताडप 	नेसून
एका	डो यातं	काजळ	घालून	व	कु याला	कडेवर	घऊन	ती	आप या	शजेार या	घर
गेली.

शजेारीणबाई	 हणाली,	 “कायग	बाई,	 लुग ाव न	ह	ताडप 	काय	 नेसली
आहेस!	आिण	 कु याला	कडेवर	 घेऊन	या	 िविच 	वषेानकाय	 हडत	आहेस?	 तुला
वडे	 तर	लागलं	 नाह 	ना!	 ते हा	ं ती	 चवताळून	जाऊन	व	 िश याचंी	लाखोली	 वाहून
शजेारीणबाईला	 हणाली,	 “थाबं,	 मला	 वडेी	 हट याब ल	 तु यावर	 मी	 िफय द
लावत.”	 दुस या	 काहं 	 बायािह	 तेथ	 जम या	 व	 या	 सव न 	 आपणास	 वडे
हट याब ल	को या या	बायकोन	गावं या	विहवाटदारापाश 	िफय द	नेली.

इकडे	 माशाला	 वर	ओढता	ं येईना	 हणून	आपल	 धोतर	 व	 पाघं ण	 नदी या
काठंावर	 ठेऊन	 को यान	 केवळ	 लंगोटी	 नेसून	 डोहातं	 उडी	 टाकली,	 व	 गळा या
दोरीला	 ध न	 माशाचा	 थागं	 लाव यासाठ 	 तळाला	 बुडी	 मारली.	 तो	 गळ	 डोहातं
बुडले या	 एका	 झाडा या	 बुं याला	 जाऊन	 अडकला	 होता.	 कोळी	 मासा	 समजून
याला	िमठी	मार यास	गेला,	त 	 या	बुं याच	एक	मूळ	या या	डो यातं	िश न	डोळा



साफ	फुटला.	 या	वदेनेन	तळमळत	कोळी	काठावर	आला	आिण	पाहातो	त 	धोतर
कोणीतरी	 चोरान	 लाबंवलेल!	 आता	ं दुसरा	 काहं 	 उपाय	 नाह 	 अस	 जाणून	 एका
हातान	आपला	डोळा	दाबनू	 यान	तेथून	घरचा	र ता	सुधारला.	घर 	बायको	िदसेना.
मुलाला	 िवचारल	 असता	ं ती	 शजेा यावर	 िफय द	 कर यासाठ 	 गावं या
विहवाटदारा या	कचेर त	 गेली	आहे	अस	समजल.	 ते हा	ं डो याला	 प ी	 बाधूंन	 व
दुसर	जुनपुराण	धोतर	नेसून	तो	कचेरीकडे	धावंला.	तेथ	खट याचा	िनकाल	होऊन
या या	 बायकोलाच	 गु हेगार	ठरिव यातं	आल	होत,	व	 दंडाची	 र म	 िद यावाचून
चौकीव न	ितला	सोडंू	नये	असा	विहवाटदारान	हुकूम	फम िवला	होता.

आमचा	बोिधस व	 या	काल 	 या	गावंातं	 वृ देवता	होऊन	रहात	असे.	ह	सव
करण	पाहून	तो	 या	को याला	 हणाला,	“बाबारे,	व तु	हात 	आ यािशवाय	बोभाटा
के याच	ह	फळ	आहे.	तुझा	पा यातंला	 य न	फसला	आहे;	व	जिमनीवर	आ यावर
तु या	बोभा ान	काय	पिरणाम	घडून	आला	ह	तुला	िदसून	येतच	आहे.

[मूळ	गाथा–

अ खी	िभ ो	पटो	न 	ठो	सिखगेहेच	भडंनं।

उभतो	पदु 	ठो	क म तो	उदक ह	थल हच॥]	तु या	या	उदाहरणान	व तु	हात 	आ यािशवाय
बोभाटा	न	कर याचा	धडा	लोकानं 	िशकला	पािहजे.”
——✵✵✵——



४७.	एका या	पापाच	फळ	सव	जातभाईंनाभंोगाव	लागत.
(१४०)

(काकजातक	नं.	१४०)

एकदा	ं बोिधस व	 काव या या	 योन त	 ज मला	 होता	 व	 मो ा
समुदायासहवतमान	तो	वाराणसी या	जवळपास	रहात	होता.	एके	 िदवश 	वाराणसी
राजाचा	पुरोिहत	नदीव न	 नान	क न	येत	होता.	वाटत	नगर ाराजवळ	तोरणावर
दोन	कावळे	बसले	होते.	 यातंील	एकजण	दुस याला	 हणाला,	“हा	पहा,	दु 	 ा ण
उघ ा	बोड यान 	येत	आहे.	मला	वाटत	क ,	तो	या	तोरणा या	खाल 	आ याबरोबर
या या	डो यावर	देहधम	करावा!”

दुसरा	 हणाला,	“बाबारे,	असली	भलतीच	कुक पना	क ं 	नकोस.	हा	 ा ण
सामा य	 मनु य	 नसून	 राजाचा	 पुरोिहत	 आहे.	 याचाश 	 वैर	 सपंादन	 करण	 हणजे
आप या	हातानच	आपला	गळा	कापून	घे यासारख	आहे.”

पिहला	कावळा	 हणाला,	“तुझे	हे	नुसते	कुतक	आहेत.	राजाचा	पुरोिहत	झाला
काय	 कवा	 याचा	 बाप	 झाला	 काय,	 आम यासारखा	 उड या	 पाखराच	 तो	 काय
करणार?	तुला	जर	भीित	वाटत	असेल	तर	तंू	येथून	खुशाल	पळून	जा!	पण	मी	या या
गुळगुळीत	डो यावर	देहधम	के यावाचूंन	येथून	िनघून	जाणार	नाह .”

या	 दुस या	 काव यान	 आप या	 िम ास	 उपदेश	 कर यातं	 त थ	 नाह 	 अस
जाणून	 तेथून	 पलायन	 केल;	 परंतु	 िश क	 रािहले यान	 ा ण	 तोरणाखाल
आ याबरोबर	 या या	 डो यावर	 देहधम	 केला!	 डो यावर	 एकदम	 काय	 पडल	 ह
पहा यासाठ 	 ा णान	वर	मान	केली.	त 	का	का	श द	करीत	वडे	वाकड	त ड	क न
जणू	ंकाय	 याची	 थ ाच	करीत	आहे	 असा	 एक	कावळा	 तोरणावर	 बसलेला	 या या
पहा यातं	 आला.	 आपला	 अपमान	 कसाबसा	 िगळून	 डोक	 धुवनू	 तो	 आप या	 घर
आला;	 परंतु	 काव यािवषयी	 या या	 मनातं	 अ यंत	 ेषबुि 	 उ वली,	 व	 सव



काव याचंा	सूड	उगिव याचा	 यान	िन य	केला.

एके	िदवश 	राजाची	एक	दासी	तादूंळ	सड या या	कामातं	गुतंली	असता	ंथकून
जाऊन	तेथच	झोप 	गेली.	इत यातं	एक	एडका	येऊन	तादुंळ	खाऊं	लागला.	जागी
होऊन	 ितन	 या	एड याला	घालवनू	 िदले;	परंतु	तो	तादुंळाला	इतका	लंपट	झाला
होता	क ,	 ितची	नजर	 चुकवनू	 यान	तादूंळ	खा याचा	आपला	 म	सोडला	नाह .
दासीला	 याचा	 अ यंत	 सतंाप	 आला.	 ितन	 वयंपाकघरातूंन	 एक	 जळक	 कोलीत
आणून	 एड याला	 न	 िदसेल	अशा	 िठकाण 	दडवनू	 ठेिवल,	 व	 तो	 तादुंळ	खा यास
आ याबरोबर	 या यावर	 हार	 केला,	 जळके	 िनखारे	 अंगावर	 पडून	 एड या या
लोकर न	पेट	घेतला,	आिण	तो	आप या	र णासाठ 	इत ततः	धावू	ंलागला.	जवळच
एक	 राजा या	 ह ची	 पागा	 होती.	 व	 तेथ	 एक	 मोठी	 गवताची	 गजंी	 होती.	 एडका
आगी या	 ासान	 या	गजंीत	िशरला;	आिण	 यामुळ	ती	गजंी	देखील	पेटली.	गजंीची
आग	पागेवर	पडून	पागेन	पेट	घेतला.	ह ी या	माहुतानं 	ह ीच 	बधंन	तोडून	 यानंा
मोकळ	केल;	तथािप	काहं 	ह ना	कातडी	भाज यामुळ	जखमा	झा या.	ह	वतमान
राजाला	समज यावर	राजान	जळले या	ह ीस	काय	उपाय	करावा	असा	आप या
पुरोिहतास	 न	िवचारला.	ते हा	ंतो	 हणाला,	“महाराज,	काव याची	वसा	िमळाली
असता	ंह ी या	जखमा	लवकर	ब या	होतील.”

राजान	 काव यालंा	 मा नच	 रबी	 ग ळा	 करावी	 असा	 हुकूम	 िदला.	 जो	 तो
धनु यबाण	घेऊन	काव यां या	माग	लागला,	व	हजार 	कावळे	 ाणास	मुकले!	ते हां
िश क	रािहले या	काव यानंा	 मोठ	भय	उ प 	झाल,	व	 ते	सवजण	बोिधस वाला
शरण	 गेले.	 बोिधस व	 हणाला,	 “आम या	 एका	 जातभाई या	 दुराचरणाच	 ह	 फळ
आ ह 	भोगीत	आह त!	राजा या	पुरोिहताचा	जर	 यान	अपमान	केला	नसता	तर	आज
सव	 काव यावंर	 हा	 सगं	 गुदरला	 नसता.	 आता	ं मी	 माझा	 जीव	 धो यातं	 घालून
देखील	या	सकंटाच	िनरसन	होईल	तर	पहात .”

अस	 बोलून	 तो	 तेथून	 उडाला	 आिण	 एका	 िखडक तून	 राजसभत	 िश न
राजा या	 सहासनाखाल 	जाऊन	बसला.	 याला	पकड यासाठ 	राजाचे	दूत	धावंले.
पण	 यानंा	राजा	 हणाला,	“मा या	 सहासनाचा	 यान	आ य	केला	 या यावर	ह ा



क ं 	नका.	म 	 याला	अभय	िदल	आहे.”

हे	राजाचे	श द	कान 	पडताचं	बोिधस व	 सहासनाखालून	बाहेर	आला.	आिण
राजाला	नम कार	क न	 हणाला,	“महाराज,	मला	एक ाला	आपण	अभय	िदल
आहे.	परंतु	मा या	हजार 	 ाितबाधंवाचंी	आप या	आ ेन	हािन	होत	आहे.	पु कळजण
मृ युमुख 	 पडले	 आहेत,	 व	 आ ही	 िजवतं	 असलेले	 यां या	 शोकान	 क ी	 झाल
आह .”

राजा	 हणाला,	“आम या	पुरोिहतान	काव या या	वसेन	ह ी	बरे	होतील	अस
सािंगत यामुळ	मी	हा	हुकूम	सोडला.”

बोिधस व	 हणाला,	“महाराज,	आप या	पुरोिहतान	सूड	उगिव या या	बु ीन
ही	 गो 	 आपणास	 सािंगतली.	 काव या या	 पोटातं	 वसा	 कोठून	 असणार?	 राजा
हणाला,	“सव	 ा यां या	मासंातं	वसा	सापंडते.	तर	मग	काव या या	मासंातं	ती	कां
नसावी?’

बोिधस व	 हणाला,	 “महाराज,	आमची	 काव याची	 जात	 मोठी	 िभ ी	आहे.
सव	लोकािंवषय 	 ते	 साशकं	 असतात,	 व	 यामुळ	 यां या	 मासंातं	 वसा	 वाढंू	 शकत
नाह .”

ह	बोिधस वाच	भाषण	ऐकून	राजा	 स 	झाला,	व	 हणाला,	“म 	आजपासून
सव	काव यानंा	अभयदान	देत .”

एव ान	 बोिधस वाची	 तृ त	 झाली	 नाह .	 यान	 सव	 ा यालंा	 राजापासून
अभयदान	मागनू	घेतल	व	तो	 हणाला,	“महाराज	छंदान,	 ेषान,	भयान	 कवा	मोहान
कोणतही	 कृ य	 करीत	 जाऊं	 नका.	 कोण यािह	 कृ याला	 आरंभ	 कर यापूव 	 नीट
िवचार	 करा;	 काकं 	 तुम या	 हातून	 चूक	 घडली	 तर	 पु कळाचें	 अक याण	 होणार
आहे.”

ते हापंासून	 राजा	 मोठा	 धा मक	 झाला,	 व	 काव याला	 रोजचा	 पु कळ	 भात



खावयास	 ावा	असा	 यान	हुकूम	केला.
——✵✵✵——



४८.	नीचाची	सगंती	ध ं 	नये.	(१४१)
(गोधजातक	नं.	१४१)

एका	ज म 	बोिधस व	घोरपडी या	कुलातं	ज मला	होता.	 या या	मुलाची	एका
सर ावर	फार	 ीती	जडली.	 याचंी	मै ी	 इतकी	दाट	झालीक ,	उठ या	 सुट या
बोिधस वाचा	मुलगा	सर ापाश 	जाऊं	लागला.	बोिधस वा या	िनदशनास	जे हा	ंही
गो 	आली,	ते हा	ंतो	आप या	मुलाला	 हणाला,	“बाबारे,	सरडा	 हटला	 हणजे	हीन
जातीचा.	 या याश 	आम या	सार याचा	सबंधं	अगद च	शोभत	नाह .	 पण	ही	 गो
राहंू	 ा	बाजूला.	अशा	नीच	 ा याश 	सगंती	केली	असता	ं याचे	पिरणाम	भयंकर	होत
असतात.	ते हा	ंआ हा	ंसव या	िहतासाठ 	तंू	 या	हलकटाची	सगंती	सोडून	दे.”

परंतु	बोिधस वाचा	मुलगा	आ ाधारक	न हता.	बापाचा	उपदेश	न	ऐकता	ं यान
सर ावर	 आपला	 सव	 िव ास	 टाकला;	 आप या	 िबळाची	 याला	 सव	 मािहती
सािंगतली,	व	 या या	सहवासातं	तो	फार	आनंद	मानंू	लागला.	लहान	असतानंा	याच
आिण	सर ाच	मान	जवळ	जवळ	सारखच	होत;	परंतु	 िदवसिदवस	हा	सर ा या
चौपट	दसपट	वाढत	गेला.	त	पाहून	सरडा	 याचा	मनातं या	मनातं	फार	म सर	क ं
लागला.	मी	आह	तेवढा	आह	आिण	हा	मा 	आय या	िपठावर	रेघा	ओढणा या	 ीमंत
बापा या	 पोरा माण	 एकसारखा	 फुगत	 चालला	 आहे!	 अस	 वाटून	 सर ाच	 िच
झुरणीस	लागल.	आणखी	जे हा	ं जे हा	ंहा	घोरपडीचा	पोरगा	सर ाला	 ेमा लगन
देत	असे	 ते हा	ं ते हा	ंसर ाची	सव	गा 	 तुटून	पड या या	 बेतास	 येत	असत.	 या
वळे 	तर	बा ा कारी	सरडा	हासंत	असे,	पण	मनातं या	मनातं	 याला	रडंू	येई.

एके	 िदवश 	 एक	 पारधी	 हातातं	 कुदळ	 घेऊन	 पु कळ	 कु यासंह	 वतमान
घोरपडीची	 िशकार	 कर यासाठ 	 या	 जंगलातं	 िफरत	 होता.	 याला	 पाहून	 सरडा
हणाला,	“तु ही	कुदळ	आिण	कु े	घेऊन	कोठ	जाता?ं”

पारधी	 हणाला.	 “घोरपडीची	 िशकार	 कर यासाठ 	 मी	 या	 जंगलातं	 आल
आह.”



सरडा	 हणाला,	“तुमचे	कु े	मा या	वाटेला	जाणार	नसले	तर	मी	तु हाला	एक
मोठ	बीळ	दाखवनू	देत .	तु ही	पाच ळा	गोळा	क न	गावंातून	आग	घेऊन	या.”

पार यान	 सर ाला	 आ ासन	 देऊन	 पाचोळा	 गोळा	 केला	 व	 आग	 आणून
सर ान	 दाखवनू	 िदले या	 बोिधस वा या	 िबळा या	 त डावर	 आगपेटवनू	 व	 वारा
घालून	 घोरपडी	 गुदम न	 जातील	 अस	 केल.	 िबचा या	 घोरपडी	 आपला	 जीव
वाचंिव यासाठ 	 िबळा या	 दुस या	 त डावाटे	 बाहेर	 पडंू	 लाग या.	 िक येकीला
पार यानच	ठार	मारल	व	िक येक ला	कु यानं 	पकडल.	बोिधस व	आिण	 याचे	काहं
िम 	 मा 	 पार या या	आिण	 या या	 कु या या	 तावड त	सापंडले	 नाह त.	सग या
घोरपडी	खलास	झा या	अस	वाटून	पारधी	आपले	कु े	व	िमळालेली	िशकार	घेऊन
घर 	 गेला.	 ते हा	ं बोिधस व	 िबळाबाहेर	 येऊन	आप या	 िम ानंा	 हणाला,	 “सखेहो
आपण	 येथ	 रहाण	 सुरि त	 नाह .	 मा या	 मुलानें	 सर ाची	 सगंित	 केली,	 ते हाचं
आपण	येथ	न	रहाता	ंदुसरीकडे	जावयास	पािहजे	होत.	का	ंक ,	कुळातंील	एकजणान
दु ाची	सगंित	केली	 हणजे	 या	सव	कुळावर	सकंट	ओढव यावाचून	रहात	नाह .”

बोिधस व	आिण	 याचे	िम 	 या	 देशातूंन	दूर	जाऊन	तेथ	रािहले.
——✵✵✵——

	



४९.	आ यकारक	मरण.	(१४२)
(िसगालजातक	नं.	१४२)

बोिधस व	 एका	 ज म 	को ा या	 योन त	ज मला	 होता.	 को ा या	 मो ा
समुदायाचा	 राजा	होऊन	तो	वाराणसी	जवळ या	 मशानातं	 रहात	असे.	 या	काळ
वाराणसी	 नगरातं	 एक	 मोठा	 उ सव	 होत	 असे.	 या	 उ सवातं	 शहरातंील	 लोक
म यमासंािदक	भ ण	क न	मोठी	चैन	करीत	असत.	एका	वष 	 ा	उ सवातं	काहं
धूत	 लोक	 अशा	 रीतीन	 मजा	 मारीत	 असता	ं पहाटें या	 हर 	 यां यासाठ 	 केलेले
मासंाचे	पदाथ	खलास	झाले.	दा 	मा 	अ ािप	 िश क	रािहली	होती.	 पुनः	 यानं
मासं	मािगतल	ते हा	ं यानंा	 यां या	नोकराकडून	एक	पळीभर	देखील	मासं	नाह 	अस
उ र	िमळाल.	 यावर	एक	धूत	 हणाला,	“मी	िजवतं	असतानंा	मासं	िमळत	नाह 	अस
का	ं हणता?ं	 मी	 दोन	 तासां या	 आंत	 मासं	 घेऊन	 येतो.	 तु ही	 येथच	 असा.”	 अस
हणून	 तो	 धूत	 एक	 मोठा	 दाडंा	 घेऊन	 गटारा या	 वाटेन	 शहरातूंनबाहेर	 पडला	 व
मशानातं	जाऊन	 मे याच	स ग	क न	उताणा	 िनजला.	बोिधस वा या	कळपातंील
को हे	बोिधस वाला	िवचार यावाचून	कोणतिह	साहसाच	कृ य	करीत	नसत.	 यानं
या	 माणसाला	 पािह याबरोबर	 तो	 मेला	 आहे	 असे	 जाणून	 याच	 मासं	 खा याची
बोिधस वाजवळ	परवानगी	मािगतली.	 ते हा	ं बोिधस व	त	 ेत	कशा कारच	आहे	ह
पहा यासाठ 	 या	 िठकाण 	आला.	 दाडंक	 हातातं	 असलेल	 ेत	 या या	 पहा यातं
आलेल	न हत.	ते हा	ं याला	यातं	काहं तरी	लु 	चेिगरी	असावी	अशी	शकंा	आली,	व
हळंूच	जाऊन	 यान	त	दाडंक	दातंान 	चावनू	ओढ याचा	 य न	केला;	परंतु	 धूत न
बळकट	धरल	अस यामुळ	त	 याला	ओढता	ंयेईना.	तो	दूर	जाऊन	धूत ला	 हणाला,
“बाबारे	तुझ	ह	मरण	फारच	चम कािरक	िदसत.	तंू	जर	खरोखरच	मेला	असतास	तर
तु या	हातातंील	दाडंा	सहज	ओढून	घेता	ंआला	असता.	आता	ंआ हाला	मार याची
तुझी	यु त	आम या	िनदशनास	आ यामुळ	आ ह 	तु या	तावड त	सापंडणार	नाही.”
अस	बोलून	बोिधस वान	आप या	समुदायासह	तेथून	पळ	काढ यास	सुरवात	केली.
धूत	उठून	 यां या	 पाठीमाग	लागला,	आिण	हातातं ल	दाडंा	 यान	 यां या	 अंगावर
फेकला;	परंतु	क ण यािह	को ाला	इजा	न	होता	ंते	सव	पळून	गेले.	धूत	वाकड	त ड



करीत	गटारा या	माग न	पुनः	शहरातं	गेला.
——✵✵✵——

	



५०.	शौय	 तुतीवर	अवलंबनू	नसत.	(१४३)
(िवरोचनजातक	नं.	१४३)

एकदा	ं बोिधस व	 सहयोन त	 ज मून	 िहमालयावर	 रहात	 असे.	 एके	 िदवश
िशकारीस	 गेला	 असता	ं वाटत	 अक मात	 एक	 को हा	 याला	 आढळला.	 सहाला
पािह याबरोबर	 या	को ाची	बोबडीच	वळली.	अंगातं	कंप	भरला	व	तेथून	हातभर
देखील	हाल याच	साम य	 या या	अंग 	रािहल	नाह .	जा याच	धूत	अस यामुळ	या
सकंटातूंन	पार	पड याची	 यान	अशी	एक	यु त	योिजली	क ,	आपल	डोक	 सहा या
पायावर	ठेऊन	तो	 याला	 हणाला	“मृगराज,	म 	आपणाला	शरण	आल 	आहे.”

सह	 हणाला,	“तुला	मा याजवळ	काय	मागावयाच	आहे?”

को हा	 हणाला,	“मला	दुसर	काहं 	नको	आहे.	केवळ	आप या	चरणाची	सेवा
कर यास	परवानगी	 ा	 हणजे	झाल.”

सह	 हणाला	“हरकत	नाह .	तंू	मा याजवळ	रहा,	म 	पकडले या	िशकार तून
तुला	काहं 	भाग	देत	जाईन.”

को ाला	 तर 	 हच	 पािहजे	 होत.	 तो	 सहाजवळ	 राहून	 सुखान	 आपला
उदरिनव ह	क ं 	लागला.	काहं 	 िदवसानं 	 सह	 याला	 हणाला,	 “तंू	 दुसर	काहं
एक	काम	न	करता	ं व थ	बसून	असतोस	ह	ठीक	नाह .	िशकार	पकड याच	साम य
तु या	अंग 	नाह ,	ह	मला	कबलू	आहे,	परंतु	या	गुहे या	आसपास	एखादा	ह ी,	गवा
कवा,	 गडा	 आला	 तर	 याची	 टेहळणी	 क न	 मला	 खबर	 देत	 जा	 व	 या
सगं “महाराज,	आपला	परा म	दाखवा”	अस	मला	 हणत	जा	 हणजे	मी	ता काळ
धावत	जाऊन	िशकार	पकडीन.”

या	 सहा या	हुकुमा माण	को हा	ड गरा या	पाय याश 	िशकार	िदस याबरोबर
गुहे या	 ाराश 	येऊन	“महाराज,	आप या	तेजाचा	 काश	पाडा”	अस	 हणत	असे	व
सह	 ताबडतोब	 धावत	जाऊन	 िशकार	 पकडून	आणीत	असे.	काहं 	काळ	 गे यावर



को ाची	अशी	समजूत	झाली	क ,	 सह	आप यापे ा	ंफारसा	बळकट	नसता	ंकेवळ
आप या	 तुती या	 जोरावर	 ह ी	 सार या	 मो ा	 ा यावर	 झडप	 घालून	 याची
िशकार	करतो.	तो	 एके	 िदवश 	 सहाला	 हणाला,	 “महाराज,	आजपासून	आप या
िजवावर	 म 	 पु कळ	 सुख	 भोगल	आहे.	 पण	आता	ं मला	 यापुढ	 परपु तेचा	 कंटाळा
आला	आहे.	 “तु ही	 िशकारीची	 टेहळणी	 क न	 मला	 यापुढ	 तु या	 तेजाचा	 काश
पाड”	अस	 हणत	जा	 हणजे	 तुम या माण	 गुहतून	बाहेर	पडून	मी	एकदम	 िशकार
ध न	आणीन.”

सहान	 को ाची	 समजूत	 घाल याचा	 पु कळ	 य न	 केला.	 तो	 हणाला,
“बाबारे,	आजपयत	ह ीची	िशकार	करणारा	को हा	कोणी	पािहला	नाह .	िवनाकारण
तंू	 या	 भानगड त	 पडंू	 नकोस.	 मी	 केले या	 िशकारीवर	 िनव ह	 कर याला	 शरम
वाट याच	काहं 	कारण	नाह .”

सहाचा	हा	उपदेश	न	ऐकता	ंको ान	ह ीवर	 वारी	कर याचा	ह च	धरला.
ते हा	ं सहान	ह ीची	 टेहळणी	कर याच	कबलू	 केल,	व	को हा	 गुहत	 सहासारखा
बसून	 रािहला.	ड गरा या	 पाय याश 	ह ीला	 पािह याबरोबर	 सह	 गुहे या	 ाराश
येऊन	 हणाला,	“जंबुक	महाराज,	आप या	तेजाचा	 काश	पाडा!”

को हा	 सहा माण	मो ा	डौलान	गुहतून	बाहेर	पडला	व	धावंत	जाऊन	 यान
ह ी या	गडं थळावर	मो ा	जोरान	उडी	टाकली	पण	तेथ	नख	रोव याच	साम य
नस यामुळ	तो	खाल 	पडला.	ह ीन	पुढला	पाय	 या या	डो यावर	ठेऊन	मदू	बाहेर
काढला	 आिण	 तो	 तेथून	 िनघून	 गेला.	 को हा	 परत	 आला	 नाह 	 अस	 पाहून	 सह
या या	शोधाथ	गेला	व	 याची	ही	दुदशा	पाहून	 हणाला,	“अरे	मुख 	तंू	तु या	तेजाचा
काश	न	पाडता	ंडो यातूंन	मदू	मा 	बाहेर	पाडलास!	तु यासारखे	 तुती या	बळावर
परा म	क ं 	पहाणारे	 ाणी	अशा	रीतीन	मरण	पावतात!”
——✵✵✵——

	



५१.	दुबल	देवता.	(१४४)
(नंगु जातक	नं.	१४४)

एका	काळ 	आमचा	बोिधस व	औिद य	 ा णकुलातं	ज मला	होता.	 या या
ज म	 िदवश 	आईबापानं 	 जाता न	 थापन	 केला.	 पुढ	 वयातं	आ यावर	 ते	 याला
हणाले,	 “जर	 गहृ था म	 क न	 राह याची	 तुझी	 इ छा	 असेल	 तर	 तीन	 वदेाचें
अ ययन	क न	अ नहो 	पालन	कर.	जर	 लोक	परायण	हो याची	इ छा	असेल
तर	हा	जाता न	घेऊन	अर यातं	 ेवश	कर,	व	तेथ	याची	पूजा	क न	 सायु यता
िमळेल.”

बोिधस वाला	 पचंाचा	उप ाप	नको	होता.	 यान	जाता न	 घेऊन	अर यातं
वशे	 केला	 व	 तेथ	 अ नदेवतेची	 पूजा	 क न	 तो	 काल मणा	 क ं 	 लागला.	 एके
िदवश 	 अर याजवळ या	 गावंातं	 िभ ेला	 गेला	 असता	ं एका	 ाळू	 मनु यान
अ नपूजेसाठ 	 याला	एक	बलै	िदला.	तो	घेऊन	बोिधस व	आप या	आ मातं	आला;
पुढ	 या या	मनातं	असा	 िवचार	आला	क ,	भगवान	अ ननारायणासाठ 	िदलेली	ही
द णा	 यालाच	अपण	करावी.	याचा	य 	क न	अ ननारायणाची	तृ 	ित	करावी.	पण
अ ननारायणास	मीठ	मसा यावाचून	ह	मासं	आवडणार	नाह .	 ते हा	ंगावंातूंन	मीठ
वगैरे	सव	पदाथ	आणून	मग	य ाला	 सु वात	करण	इ 	आहे,	असा	 िवचार	क न
बलैाला	अ नकंुडासमोर	खंुटाला	बाधूंन	बोिधस व	 हणाला,	“भगव 		अ ननारायण,
हा	 तुमचा	 बली	आहे.	 उ ा	ं मी	 याला	 मा न	 यथासागं	 गोमेध	 करणार	आहे.	 इतर
पदाथ	जमिव यासाठ 	मी	खे ातं	जात	आह.	तोपयत	तु ह 	या	तुम या	बलीच	र ण
करा.”	अशी	 ाथना	क न	बोिधस व	जवळ या	खे ातं	गेला.

इकडे	 काहं 	 याध	 अर यातं	 िशकारीसाठ 	 िफरत	 असता	ं िशकार	 न
सापंड यामुळ	 तहानेन	 याकूळ	 होऊन	 आिण	 भकेुन	 पीिडत	 होऊन	 आ मातंील
तप यापाश 	काह 	फळमुळ	खावयास	िमळतील	या	आशने	बोिधस वा या	आ मातं
आले.	तेथ	 यानंा	बलै	व	अ नकंुडातंील	अ न	यािशवाय	दुसर	काहं 	आढळल	नाह .
यानं 	 या	बलैाला	मा न	 याच	मासं	आगीवर	भाजून	यथे छ	खा ,	आिण	शपटी	व



चामड	तेथच	टाकून	देऊन	रािहलेल	मासं	 घेऊन	ते	 िनघून	गेले.	बोिधस व	होमाला
लागणारे	सव	पदाथ	घेऊन	आ मातं	आला,	आिण	पहातो,	त 	बलैाच	शपूट	व	चामड
एवढच	काय	त	िश क	रािहलेल!	ते हा	ंअ यंत	िवषाद	वाटून	तो	अ नीला	 हणाला,
हे	अ ननारायणा,	आजपयत	मी	तुझी	अन यभावान	सेवा	केली.	 तंू	माझ	दैवत	व	मी
तुझा	भ त,	परंतु	 तु यासाठ 	आिणले या	बलैाच	जर	तुला	र ण	करता	ंआल	नाह
तर	मग	तंू	माझ–तु या	भ ताच–र ण	कस	करशील?	 हणून	आजपासून	तुझी	सेवा
कर याच	मी	सोडून	देत .”

बोिधस वान	अ ननारायणाला	जलसमाधी	देऊन	अर यातं	 वशे	केला.
——✵✵✵——

	



५२.	 नबाचा	रोप.	(१४९)
(एकप णजातक	नं.	१४९)

दुस या	एका	ज म 	बोिधस व	औिद य	 ा णकुलातं	ज मला	होता.	त णपण
काहं 	 काल	 गहृ था माच	 सुख	 भोग यावर	 पचंाला	 कंटाळून	 यान	 िहमालयाची
वाट	 धरली.	 काहं 	 वष	 िहमालयावर	 वास	 के यावर	 खारट	 आिण	 आंबट	 पदाथ
खा या या	उ ेशान	िफरत	िफरत	तो	वाराणसीला	आला.	र यातूंन	िभ ेसाठ 	िफरत
असता	ं याची	 चय 	 पाहून	 वाराणसीचा	 राजा	 अ यंत	 स 	 झाला	 आिण	 आप या
नोकरालंा	 हणाला,	“हा	तप वी	मोठा	योगी	असावा.	 याला	घेऊन	राजवा ातं	या.
राजा या	 हुकुमा माण	 बोिधस वाजवळ	जाऊन	 या	 नोकरानं 	 याला	 राजवा ातं
ये याची	 िवनंित	केली.	ते हा	ंतो	 हणाला,	“बाबानं ,	मी	राजकुलातं	जाणारा	तापस
न हे.	 राजाची	 गैरसमजूत	 झा यामुळ	 यान	 मला	 बोलािवल	 असल	 पािहजे.	 मी
िहमालयावर	राहणारा	एक	 वासी	तापस	आहे.”

त	 वतमान	 या	 नोकरानं 	 आप या	 ध यास	 कळिवल.	 ते हा	ं राजा	 हणाला,
“मा या	 घर 	 येणारा	 असा	 दुसरा	 कोणी	 तप वी	 नाह .	 या	 तप या या	 मागोमाग
तु ही	 गेला	ं यालाच	मी	 बोलावत 	आहे.	मी	 याची	चय 	पाहून	अ यंत	 स 	झाल
आह	अस	 यास	सागंा	व	येथ	घेऊन	या.”

या माण	 यानं 	बोिधस वाला	मो ा	आ हान	राजवा ातं	नेल.	बराच	वळे
सवंाद	झा यावर	राजा	 हणाला,	“भदंत,	“आपण	पु कळ	वष	अर यवास	केला	आहे.
आता	ंआप या	दशनाचा	आ हालंा	सतत	लाभ	होईल	अस	करा.”

बोिधस व	 हणाला,	“पण	मा यासार या	तप याला	नगरवास	आवडण	श य
नाह .	 पु कळ	 वष	 अर यातं	 घालिव यामुळ	 मला	 एकातंवासाची	 आवड	 लागली
आहे.”

राजा	 हणाला,	“या	नगरा या	आसपास	माझ 	पु कळ	उ ान	आहेत.	 यापैक



एका ा	उ ानातं	तु ही	आ म	बाधूंन	खुशाल	रहाव.	लोकाकंडून	कोण यािह	रीतीने
तु हाला	उपसग	पोचणार	नाह 	आिण	 तुम या	शातंतेचा	भगं	होणार	नाह ,	असा	मी
बदंोब त	करत .”

राजाचा	 फारच	 आ ह	 पड यामुळ	 एका	 रमणीय	 उ ानातं	 आ म	 क न
बोिधस व	तेथ	धम चतनातं	काळ	घालवू	ंलागला.

वाराणसी या	राजाला	एकुलता	एकच	मुलगा	होता.	 याचे	फार	लाड	कर यातं
आ यामुळ	तो	अ यंत	 ाड	झाला	होता.	वडील	माणसाचंा	तो	मुळ च	बोज	ठेवीत	नसे.
नोकराचाकरानंा	 तर	 िश या	 िद यावाचूंन	 सरळपण	 तो	 कध िह	 बोलला	 नाह .	 या
या या	अस य	वतनान	राजा	फार	कंटाळला.	 यान	पु कळ	गु 	ठेिवले;	परंतु	मुलगा
सुधारला	 नाह .	शवेट 	उ ानातं	 रहाणा या	 बोिधस वाची	 याला	आठवण	झाली	 व
याजपाश 	जाऊन	तो	 हणाला,	 “भदंत,	माझा	 मुलगा	फार	वाचाळ	 िनघाला	आहे.
या या	 या या	अंगावर	िपसाळले या	कु यासारखा	तो	तुटून	पडत	असतो.	परंतु	ह
याच	वतन	मा या	 कुळाला	अ यंत	लाछंना पद	आहे.	आपण	काहं 	उपदेश	क न
मा या	मुलास	ता यावर	आणाल	तर	मजवर	अनंत	उपकार	होतील.”

बोिधस व	 हणाला,	 “महाराज,	 आ ह 	 पडल 	 अर यवासी;	 कध 	 अ यापन
कर याचा	आम यावर	 सगं	 नसतो.	 ते हा	ं आप या	 मुलाला	 स माग	 दाखिव याच
काम	 मा या	 हातून	 पार	 पडेल	 अस	 मी	 खा ीन	 सागं	ू शकत	 नाह .	 तथािप	 याला
एक ालाच	मा या	आ मातं	पाठवनू	िद यास	श य	तेवढा	 य न	क न	पाहीन.”

बोिधस वा या	 सागं या माण	 राजान	 आप या	 पु ाला	 आ मातं	 पाठिवल.
राजकुमाराचा	नोकराचाकराश 	आिण	दरबारातंील	 ा णाश च	काय	तो	सबंधं	होता.
ते	सवजण	आप या	बापाचे	नोकर	आहेत	या	िवचारान	तो	 यानंा	वाटेल	तस	वागवीत
असे.	 परंतु	 येथ	 बोिधस वाश 	 गाठं	 होती.	 राजा	 देखील	 या यासमोर	आपल	 डोक
वाकिवतो,	 अस	 कुमारा या	 ऐक यातं	 आल	 होत;	 व,	 यामुळ	 मो ा	 आदरान
आ मातं	 वशे	क न	व	बोिधस वाला	नम कार	क न	पुनः	दुस या	िदवश 	ये यास
सािंगतल.	 या या	सागं या माण	राजकुमार	िनयमान	आ मातं	जाऊं	लागला.



एके	 िदवश 	बोिधस व	 याला	बरोबर	 घेऊन	उ ानातं	 िफरावयास	 गेला.	 तेथ
एक	 नबाचा	 रोप	 उगवला	 होता.	 याकडे	 बोट	 दाखवनू	 बोिधस व	 राजकुमाराला
हणाला,	 “या	झाडाची	 तुला	परी ा	नाह .	 ते हा	ंयाच 	दोन	चार	पान	खाऊन	पहा
बर.”

राजकुमारान	 ताबडतोब	 या	 रोपाच 	 पान	 चालव ,	 व	 त ड	 कडू	 झा यामुळ
सतंापून	 जाऊन	 यान	 तो	 रोप	 उपटून	 टाकला.	 बोिधस व	 हणाला,	 “ह	 तंू	 काय
केलस?”

राजकुमार	 हणाला,	“भदंत,	असल	ह	झाड	वाढंू	देण	यो य	आहे	काय?	याच
दोन	तीन	पान	चाव याबरोबर	माझ	त ड	इतक	कडू	झाल	क ,	मा या	सव	अंगातं	जणू
काय	कडवटपणाच	िशरला!	ते हा	ंअशा	झाडाला	लहानपण च	उपटून	टाकल	असतां
लोकां या	वदेना	कमी	कर याच	 ेय	मला	िमळणार	नाह 	काय?”

बोिधस व	 हणाला,	 “ह	 झाड	 वृ गत	 झाल	 तर	 याच 	 पान	 आिण	 फळ
लोकानं 	 खाल्	ल च	 पािहजेत	 अस	 नाह ;	 परंतु	 तंू	 जर	 तु या	 कडवट	 वभावासह
वृ गत	झालास,	 तर	 याच 	अ यंत	कडू	फळ	 तु या	 जेला	जबरद तीन	 भोगाव
लागणार	नाह त	काय?	आिण	 यानं 	जर	 तुझ	आताचं	उ मूलन	क न	टाकल	तर
यानंा	दोष	देता	ं येईल	काय?	या	गो ीचा	 तंू	नीट	िवचार	कर	आिण	आपला	 वभाव
गोड	कर याचा	 य न	कर.	जर	तुझा	 वभाव	असाच	कडू	रािहला,	तर	जशी	 तंू	या
नबा या	रोपाची	वाट	लावलीस	तशीच	काशीरा वासी	लोक	तुझी	लावतील	ह	प
ल ातं	ठेव.”

बोिधस वाचा	 हा	 उपदेश	 राजकुमारा या	 मनावर	 इतका	 बाणला	 क ,	 यान
सतत	 य नान	आप या	सव	दु 	खोडी	सोडून	देऊन	चागंले	गुण	सपंादन	केले.
——✵✵✵——

	



५३.	मं ाचा	दु पयोग.	(१५०)
(सजंीवजातक	नं.	१५०)

एका	ज म 	बोिधस व	मोठा	पिंडत	होऊन	त िशला	येथ	पु कळ	िश यानंा	शा
िशकवीत	असे.	सजंीव	नावंाचा	 याचा	एक	आवडतािश य	होता;	 याला	मृत ा याला
िजवतं	 कर याचा	 यान	 एक	 मं 	 िशकिवला.	 सजंीवाला	 आप या	 मं ाचा	 योग
क न	पाह याची	फार	घाई	झाली	होती.	आप या	सहा यायाबंरोबर	अर यातं	लाकंड
गोळा	 कर यास	 गेला	 असता	ं एक	 म न	 पडलेला	 वाघ	 यान	 पािहला,	 आिण	 तो
हणाला,	“गडेहो,	गु न	िशकिवले या	मं ाचा	 योग	क न	मी	या	वाघाला	िजवतं
करत ,	व	मेले या	 ा याला	कस	िजवतं	करता	ं येत	याच	तु हाला	 य 	उदाहरण
दाखिवत .”

ते	 हणाले,	 “िम ा,	जरा	 दम	 धर,	आ ही	झाडावर	 चढून	 बसत 	 व	 तेथून	 तंू
वाघाला	कसा	उठिवतोस	ह	पाहत .”

ते	झाडावर	चढून	 बस यावर	सजंीवान	 मं योगाला	 सु वात	 केली,	 व	खडे
घेऊन	 तो	 वाघा या	 अंगावर	 फेकंू	 लागला.	 मं समा त	 झा याबरोबर	 मो ान
ककाळी	फोडून	वाघ	 या या	 अंगावर	धावंला,	आिण	 याला	ठार	मा न	 याच	 ेत
घेऊन	 दाट	 झाड त	 पळून	 गेला,	 सजंीवा या	 सहा यायानं 	 घडलेली	 सव	 गो
बोिधस वाला	सािंगतली.	ते हा	ंतो	 हणाला,	“मुलानं ,	मं योग	कर याची	जो	घाई
करतो,	व	वळे	अवळे	न	पहाता	ंभल याच	 सगं 	आप या	साम य चा	उपयोग	करतो
याची	सजंीवा माणच	गत	होत	असते!	ह	ल ातं	 ठेवा,	आिण	आप या	साम य चा
यो य	 सगं च	उपयोग	करीत	जा.”
——✵✵✵——

	



५४.	साधु वाची	महती.	(१५१)
(राजोवादजातक	नं.	१५१)

एकदा	ं बोिधस व	 वाराणसीराजा या	 मिहषी या	 उदर 	 ज माला	 आला.
विहवाटी माण	 याच	 द 	 हच	 नावं	 ठेव यातं	 आल.	 कालातंरान	 त िशलेला
जाऊन	तो	सव	 िव ामं य	पारंगत	झाला;	व	बापा या	 प ा 	गादीवर	बसला.	 छंद,
ेष,	भय	आिण	मोह	या	चार	गो मुळ	स ािधकारी	लोकाकंडून	भयंकर	अपराध	 कवा
चुका	घडत	असतात.	परंतु	आमचा	बोिधस व	या	गो पासून	सवथवै	परावृ 	झा या
कारणान	 या या	 हातूनरा यप त त	 कोणतीिह	 चूक	 झाली	 नाह .	 एवढच	 न हे
सवकाळ	आप या	 जे या	 िहतातं	 द 	 अस यामुळ	 बोिधस वाची	कारकीद	 जेला
फारच	 सुखकारक	 झाली.	 अस	 सागंतात	 क ,	 बोिधस व	 अ यंत	 कुशा
अस याकारणान	 या यासमोर	खोटा	खटला	आण यास	कोणीच	धजेनासा	झाला;
यायाधीशिह	लाचं	 लुचपत	 घेऊन	 भलताच	 िनवाडा	 दे यास	 धजेनासे	 झाले.	 ते हां
वाराणसी या	 रा यातं	 यायासन	ओस	पड या या	 बेतातं	आल .	 यायािधशानं 	सव
िदवस	 यायासनावर	येऊन	बसाव	व	खटला	आणणारा	गहृ थ	न	सापंड यामुळ	पुनः
घर 	जाव,	असा	 कार	सु 	झाला!	िदवसिदवस	बोिधस वापाश 	एक	देखील	त ार
येईनाशी	झाली.	ते हा	ंतो	आपणाश च	 हणाला,	“मा या	कारकीद त	रा ातूंन	खोटे
खटले	न 	झाले	आहेत.	सव 	लोक	सचोटीन	आिण	द तेन	वागत	आहेत.	 या या
या या	त डून	माझी	 तुतीच	मला	ऐकंू	येते.	पण	कदािच 		मा या	जवळच	लोक	माझे
अवगुण	 दाखव यास	 घाबरत	 असतील.	 मी	 जर	 येथून	 दूर या	 गावं 	 गेल 	 तर	 तेथ
कदािच 		माझे	दोष	ऐक याची	मला	सिंध	सापंडेल.”	असा	िवचार	क न	बोिधस व
अ ात	वषेान	आप या	रंथातूंन	काशीरा ा या	सरह ीपयत	गेला.	वाटत	गरीब	आिण
ीमंत	 जेची	 यान	भेट	घेतली.	 यां याश 	तो	मोक या	मनान	बोलला.	तेिह	हा	कोण
आहे	 ह	 ठाऊक	 नस यामुळ	 या याश 	 सव	 गो ी	 मोक या	 मनान	 बोलले.	 परंतु
द 	 राजाची	 गो 	 िनघा याबरोबर	 सवजण	 याजिवषय 	 अ यंत	 ेम	 दशवीत

असत.	बोिधस वान	राजाचे	काहं 	दोष	असतील	अशी	शकंा	घेतली	असता	ंलोक	हा
कुक पना	करणारा	गहृ थ	आहे,	या याश 	बोल यातं	अथ	नाह 	अस	 हणून	उठून



जात.	 कवा	 याची	 टवाळी	 तरी	 करीत.	 अथ 		 आप या	 रा या या	 सरह ीपयत
बोिधस वाला	आप या	अंगचा	अवगणू	दाखिवणारा	एकिह	मनु य	सापंडला	नाह .

या	 काल 	 कोसल	 देशाचा	 राजा	 मि क	 नावंान	 फार	 िस 	 होता.
राजकारणातं	तो	अ यंत	द 	अस.	आप या	आसपासचे	लोक	आपली	 तुती	करतात
ते हा	ंअ ात	वषेान	आप या	रा ातंील	लोकाचं 	मन	जाण या या	उ ेशान	तोदेखील
कोसल	 रा ातं	 िफरत	 होता.	 आप या	 रा ा या	 सरह ीपयत	 यालािह	 कोणी
दोषदशक	 सापंडला	 नाह .	 एका	 अर यमय	 देशातंओ ा या	 काठंी	 मि क
राजा या	 रथाची	आिण	बोिधस वा या	 रथाची	समोरासमोर	गाठं	पडली.	ओ ातूंन
पलीकडे	जा याचा	 र ता	इतका	अ ं द	होता	क ,	एकदम	दोन	रथालंा	जाण	श य
न हत.	 ते हा	ं मि क	 राजाचा	 सारथी	 हणाला,	 “भो	 सारथी	 तुझा	 रथ	 बाजूला	 घे,
हणजे	म 	माझा	रथ	पुढ	हाकंत .”

द ाचा	सारथी	 हणाला,	 “परंतु	 पिह यान	 तंू	 तुझा	 रथ	बाजूला	 घे	आिण
आ हालंा	वाट	दे.”

यावर	मि काचा	सारथी	सतंापून	 हणाला,	“तंू	 मूख	 िदसतोस,	या	रथाम य
कोसलािधपित	 मि क	 राजाची	 वारी	 बसली	आहे.	 ते हा	ं पिह यान	 पुढ	जा याचा
मा या	रथाचा	ह 	आहे.”

द ाचा	 सारथी	 हणाला,	 “पण	 मा या	 रथातं	 ि भवुनिवशतकीत
ी द महाराजाचंी	 वारी	 आहे.	 ते हा	ं या या	 रथान	 पुढ	 हाव	 ह	 यो य	 न हे
काय?”

दोघा	ंसार याचंा	बराच	वळे	सवंाद	झाला,	आप या	ध याची	जाित,	कुल,	गो ,
सपंि ,	वय	वगैरे	सव	गो ची	 यानं 	तुलना	क न	पािहली.	 या	सव	बाबत त	दोघेिह
राजे	समानच	होते.	ते हा	ं द 	राजाचा	सारथी	 हणाला,	“आता	ंआपण	आप या
मालका या	 शीलाची	 तुलना	क ं .	 याच	 शील	 े 	 दज च	असेल.	 यान	 थमतः
जाव	व	इतरान 	 याला	वाट	 ावी.	 ते हा	ं तंू	आता	ंआप या	मालकाच	शील	काय	त
सागं.”



कोसल	 राजाचा	 सारथी	 हणाला,	 “आम या	 राजेसाहेबाचें	 गुण	 ऐकून	 तुला
मानच	खाल 	घालावी	लागणार	आहे;	तथािप,	त	ऐक याची	जर	तुझी	इ छाच	असली
तर	ऐकून	घे.	सागंत .

[मूळ	गाथा—

दळहं	दळह स	िखपित	मि को	मुदुना	मुदंु।

साधुिप	साधुना	जेित	असाधंुिप	असाधुना।

एतािदसो	अयं	राजा	म गा	उ यािह	सारथी॥]	आमचा	राजा	जबरद ताला	जबरद तीन	नरम
करतो;	मृदूला	मृदु	उपायानं च	वश	करतो;	साधूला	साधु वानच	वळवतो,	व	खळाला
खो ा	माग नच	 जकीत	असतो.	असा	हा	आमचा	धनी	आहे.	ते हा	ंर यातूंन	दूर
होऊन	आम या	रथाला	वाट	दे.”

यावर	 द ाचा	 सारथी	 हणाला,	 “वाहवारे	 गुण!	 आम या	 रा ातं	 अशा
गो ना	आ ही	गुण	समजत	नसत .	यानंा	जर	गुण	 हणाव	तर	दोष	कोणते?	आम या
राजाचे	 गुण	 याहून	 फारच	 िनराळे	 आहेत.	 यातंले	 काहं 	 ऐक याची	 तुझी	 इ छाच
असली	तर	ऐकून	घे.

[मूळ	गाथा—

अ ोधेन	िजने	कोधं	असाधंु	साधुना	िजने।

िजने	कदिरयं	दानेन	स 	चेनालीकवािदनं।

एतािदसो	अयं	राजा	म गा	उ यािह	सारथी॥]	आमचा	राजा	अ ोधान	 ोधास	िजकंतो;	दु ाला
साधु वान	 जकतो;	कृपणाला	दानान	 जकतो,	व	खोट	बोलणा याला	स यान
जकतो.	असा	हा	राजा	आहे.	ते हा	ंआम याच	रथाला	तंू	वाट	िदली	पािहजे.”

ह	 या	सार याच	भाषण	ऐक याबरोबर	मि क	राजा	रथातूंन	खाल 	उतरला,



आिण	बोिधस वा या	जवळ	जाऊन	नम कार	क न	 हणाला,	 “इतके	 िदवस	माझे
दोष	 दाखवनू	 देणा या	 मनु याचा	 मी	 शोध	 करीत	 होत ;	 परंतु	 मा या	 रा यातं	 एक
देखील	 माणूस	 माझे	 दुगुण	 मला	 दाखवनू	 देऊं	 शकला	 नाह .	 आज	 आप या
आक मक	दशनान	माझे	दोष	मला	कळून	आल.	ते हा	ंआपण	मला	गु सारखे	वं
आहा.ं”

बोिधस व	 हणाला,	“हा	तुमचा	दोष	नसून	पिर थतीचा	दोष	आहे.	 यवहारातं
सामा य	 लोक	 ‘जशास	 तस’	 अशा	 आचरणाला	 मह व	 देत	 असतात.	 परंतु	 अशा
वतनान	जगा या	 सुखातं	भर	न	पडता	ं दुःख	वाढत	जाईल,	ही	गो 	 यां या	ल ातं
येत	नाह .	खर	 हणाल	तर	दु ानंा	साधु	उपायानं 	 जकाव	या	सारखा	दुसरा	राजधम
नाह .”

या माण	 बोिधस वान	 मि काला	 उपदेश	 क न	 वाराणसीचा	 र ता	 धरला.
मल्	िलक	राजािह	बोिधस वाला	वदंन	क न	आप या	राजधानीला	गेला.
——✵✵✵——



५५.	नीचाश 	लढ यापे ा	ंपराजय	बरा.	(१५३)
(सूकरजातक	नं.	१५३)

एका	ज म 	बोिधस व	 सह	होऊन	अर यातं	 रहात	असे.	 या	अर यातं	 एका
सरोवरा या	 काठं 	 आप या	 पणकुिटका	 बाधूंन	 पु कळ	 तप वीरहात	 असत.	 आिण
काहं 	 ामसूकरिह	 तेथ	 रहात	 असत.	 एके	 िदवश 	 बोिधस व	 ह ीच	 मासं	 यथे छ
खाऊन	 या	त यावर	पाणी	िप यासाठ 	आला.	जवळच	एक	ल 	ठ	डुकर	चरत	होता.
या	ल 	ठ	डुकरावर	 सहाची	 ी	गेली.	व	तो	मनातं	 हणाला,	“दुसरी	काहं 	िशकार
सापंडली	नाह 	तर	या	 डुकरावर	आपला	 िनव ह	करता	ं येईल,	 ते हा	ंयाला	आपली
चाहूल	न	दाखिवता	ंयेथून	िनघून	जाव	ह	बर.”

असा	िवचार	क न	 सह	पाणी	िपऊन	आड	वाटेन	हळूहळू	दडत	जाऊं	लागला.
पण	 याला	डुकरान	ओळखल,	आिण	मो ान	ओरडून	तो	डुकर	 हणाला,	“कायरे
सहा,	असा	िभऊन	पळतोस	कशाला?	तंू	जसा	चतु पाद	आहेस,	तसा	मीिह	चतु पाद
आहे.	 ते हा	ं घाब न	 पळून	 न	 जाता	ं मा याश 	 चार	 हात	 कर,	 व	 आपला	 परा म
दाखीव.”

सह	 हणाला,	 “अरे	 डुकरा,	 आज	 मी	 तु याश 	 यु 	 क ं 	 इ छत	 नाह .
आणखी	एका	आठव ान	आ ह 	येथ	भेटंू,	व	 या	वळे 	 ं यु 	क ं .”

डुकराला	ही	गो 	पसतं	पडली.	तो	घर 	जाऊन	आप या	जातभाईंना	 हणाला,
“आज	मी	मोठा	परा म	केला	आहे!	मला	पाहून	एक	 सह	हळूच	दडत	पळून	जात
होता.	 याला	मी	आ हान	केल!	परंतु	 याची	तयारी	नस यामुळ	 यान	एक	आठवडा
मागनू	 घेतला	आहे.	आणखी	 एका	आठव ान	 तो	 मा याबरोबर	 लढाई	 कर यास
येणार	आहे.	 सहािवषय 	आप या	जातीला	उगाच	बाऊ	वाटत	असतो.	 इतका	जर
सह	बळकट	असता,	तर	यु ाची	तयारी	कर यास	 याला	एक	आठवडा	का	ंलागला
असता?	एवढी	तयारी	क न	आला	तरी	म 	 याची	अशी	खोड	िजरवत 	क ,	 यान	या
अर यातं	पुनः	पाऊल	देखील	टाकंू	नये.”



ह	 या	बािलश	डुकराच	भाषण	ऐकून	वृ 	डुकर	 हणाले,	“बाबारे	तुझी	बडबड
आता	ं पुरे	कर.	 सहान	 तुला	आठव ाची	 मुदत	 िदली	ह	 तुझ	भा य	समज.	ह ीच
मासं	खाऊन	 सह	तृ त	झाला	असेल,	आिण	आठवडाभर	पुर यासारखे	मासं	िश क
असेल	 हणून	 तुला	 यान	 एक	 आठव ाची	 मुदत	 िदली	 आहे.	 ह ीच	 गडं थळ
फोडणा या	 सहापुढ	 तु यासार या	 यःकि त	 ा याच	 काय	 चालणार	 आहे?	 पण
तुझा	 हा	 मूखपणा	 तुलाचभ वणार	आहे,	 अस	 नाह .	 याचा	 पिरणाम	आ हा	 सव ना
भोगावा	लागेल.	 सह	तुला	मारीलच.	पण	तेव ान	 याची	तृ त	न	होता	ंतो	आमचा
सव चा	नाश	करील.

हा	िहतोपदेश	ऐकून	तो	ल 	ठ	डुकर	घाब न	गेला.	ह ी	 यान	पािहला	होता.
पण	ह ीच	गडं थळ	एवढासा	 सह	फोडून	टाकतो	ही	गो 	 याला	माहीत	न हती.
आता	ं या	वृ 	डुकरा या	उपदेशान	 याचे	डोळे	उघडले	आिण	 याला	शरण	जाऊन
तो	 हणाला,	 “म 	 ह	 धाडसाच	 कृ य	 केल	खर,	 परंतु	 यातूंन	 पार	 पड याचा	 उपाय
कोणता?	मी	आजच	येथून	पळून	जाऊं	क 	काय?”

ते	 वृ 	 डुकर	 हणाले,	 “पळून	जा यान	या	 नाचा	 िनकाल	लागणार	नाह .
सव	डुकर	या	आठव ातं	पोराबाळानंा	घेऊन	दुसरीकडे	जाऊं	शकणार	नाह त	आिण
जरी	गेले	तरी	 यानंा	गाठून	ऋष या	शौचकूपातं	जाऊन	लोळ	आिण	पुनः	सव	िदवस
अंग	 वाळ यावर	 दुस या	 िदवश 	 तसाच	 लोळून	 अंगाला	 िव ेच 	 चागंल 	 पुट	 दे	 व
ठरले या	िदवश 	त या या	काठं 	जाऊन	वा या या	उल ा	िदशलेा	रहा.	परंतु	तेथ
जा यापूव 	दंवान	आपल	अंग	ओल	कर यास	िवस ं 	नकोस.”

या	 त ण	 डुकरान	 वृ 	 डुकराचा	 उपदेश	 स याज	 पाळला.	 दुसरा	 धंदा	 न
करता	ं सात	 िदवसपयत	शौचकुपातं	लोळून	आठ या	 िदवश 	 पहाटेंस	 दंवान	आपल
अंग	 िभजवनू	ठरले या	 िठकाण 	आप या	 अंगाचा	वारा	 सहावर	जाईल	अशा	 बेतान
तो	 उभ	 रािहला.	 सह	 डुकराच	 मासं	 कस	 असत	 याची	 ची	 घे याची	 आज	 सधंी
िमळेल	 असा	 िवचार	 करीत	 या	 थळ 	आला.	 पण	 डुकरा या	 अंगाची	 अशी	 घाण
सुटली	होती	क ,	 या या	आसपास	जाण	मुळ च	श य	न हत.	तो	दूर	अंतरावर	उभा
रािहला.	 याला	पाहून	मो ा	शौय चा	आव	आणून	डुकर	 हणाला,	“कायरे	इतका



दूर	का	ंउभा	राहतोस.	असा	जवळ	ये	 हणजे	एकदम	यु ाला	सु वात	क .”

सह	 हणाला,	 “बाबारे,	 तंू	 ही	 उ म	 यु ती	 शोधून	 काढली	 आहेस,	 तु या
अंगाचा	 एवढा	 दुगध	 सुटला	आहे	क ,	 तुला	 पायान	 देखील	 िशव यास	मी	 धजणार
नाह 	 मग	 तु या	 अंगाचा	 चावा	 घे याची	 गो 	 बाजूसच	 रािहली!आता	ं मी	 परािजत
झाल 	अस	 तंू	 खुशाल	 हण	मी	आपखुषीनच	 तुला	जय	 देत .	 नीचाश 	लढ यापे ां
पराजय	पतकरलेला	बरा!”

अस	 हणून	 सह	 तेथून	 िनघून	 गेला	 आिण	 हा	 डुकर	 बचाव याब ल	 सव
डुकरानंा	आनंद	झाला.	 इतकच	न हे,	 सहाचा	 पराजय	 सह	सव चा	फ ा	 उडवनू
देईल.	 ते हा	ं आता	ं तंू	 अस	 कर	 क ,	 या	 कर याच	 नवीन	 साधन	 यां या	 हात
आ यामुळ	 यानंा	 सहाच	भय	वाटेनास	झाल.
——✵✵✵——

	



५६.	थोराची	कृत ता.	(१५०)
(गुणजातक	नं.	१५०)

एका	 ज म 	 बोिधस व	 सह	 होऊन	 एका	 टेकडीवर	 गुहत	 रहात	 असे.	 या
गुहे या	 पाय याश 	एक	तळ	होत.	एके	 िदवश 	एक	 मृग	 या	त या या	काठ 	गवत
खात	असतानंा	 सहान	 पािहला	 व	 टेकडीव न	खाल 	उत न	मो ा	 वगेान	 यान
या	 मृगावर	 झडप	 घातली.	 सहाची	 चाहूलऐक याबरोबर	 मृगान	 पळ	 काढला	 व
यामुळ	 बोिधस वाची	 उडी	 चुकून	 तो	 त या या	 काठं या	 िचखलातं	 तला.	 सात
िदवसपयत	तो	तेथच	अडकून	रािहला.	 या	बाजून	एक	को हा	पाणी	िप यासाठ 	येत
होता.	 सहाला	 पािह याबरोबर	 तो	 पळंू	 लागला.	 परंतु	 सह	 मो ान	 ओरडून
हणाला,	“बा	को ा,	असा	घाब न	पळून	जाऊं	नकोस	मी	िचखलातं	 तून	दुःख
भोगीत	आह.	जर	यातूंन	पार	पड याचा	काहं 	माग	असेल	तर	शोधून	काढ.”

को हा	 हणाला,	“कदािच 		मला	काहंी	यु ती	सुचली	असती.	परंतु	तु हाला
जीवदान	देण	 हणजे	मा या	िजवावरच	सकंट	ओढवनू	घे यासारख	आहे.	ते हा	ंतु ही
दुस या	 कोणाला	 तरी	 मदत	 कर याला	 सागंा.	 घर 	 माझ 	 बायकामुल	 वाट	 पहात
असतील.	ते हा	ंमला	लवकर	गेल	पािहजे.

बोिधस व	 हणाला,	 “बाबारे	 तुझा	 मु ा	खरा	आहे.	 तथािप,	 तुला	 मी	 सवथवै
िम ा माण	वागवीन	अस	अिभवचन	 देत .	जर	 तंू	मला	या	सकंटातूंन	पार	पाडलस
तर	तुझे	उपकार	मी	कसा	िवसरेन.”

को ान	 या या	 चारी	 पायाजंवळचा	 िचखल	उक न	काढला	 व	 त या या
पा यापयत	 वाट	 क न	 पाणी	 या	 भ कातं	 िशरेल	 अस	 केल.	 त याच	 पाणी	 आंत
िशर याबरोबर	 बोिधस वा या	 पायाखालचा	 िचखल	 मऊ	 झाला	 आिण	 याला
अनायास	बाहेर	पडता	ंआल.	 या	 िदवसापासून	 सहाची	आिण	को ाची	फार	मै ी
जडली.	को ाला	िद यावाचून	 सह	पकडले या	िशकारीच	मासं	खात	नसे.	काहं
िदवसानं 	तो	को ाला	 हणाला,	“तंू	दूर	रहात	अस यामुळ	तुझी	भेट	घे यास	मला



ास	पडतो.	जर	 तंू	मा या	 गुहेजवळ	 येऊन	राहशील	तर	बर	होईल.	 तुला	एखादी
सोई कर	जागा	मी	देईन.”

को हा	 हणाला,	“पण	मी	िववािहत	आहे,	ते हा	ंमा या	बायकोची	आिण	माझी
सोय	कशी	होईल?”

सह	 हणाला,	 “तु हा	ं दोघाचंीिह	 यव था	 हो यास	 अडचण	 पडणार	 नाह .
िशवाय	 माझी	 बायको	 मी	 िशकारीस	 गे यावर	 गुहत	 एकटीच	 असते.	 ितला	 तु या
बायकोची	मदत	होईल,	आिण	आ ह 	सवजण	मो ा	गु यागो वदान	राहंू.”

सहा या	 सागं या माण	 को हा	 सहकुटंुब	 येऊन	 सहा या	 शजेार 	 एका
लहानशा	 गुहत	रािहला.	 सह	 िशकार	मा न	आण यावर	 थमतः	एक	वाटंा	 घेऊन
को ाकडे	 जात	 असे,	 व	 याची	 आिण	 या या	 बायकोची	 तृ ती	 झा यावर	 मग
रािहलेल	मासं	आप या	 ीला	देऊन	आपण	खात	असे.	काहं 	कालान	को हीला	दोन
पोर	झाल 	व	 सिहणीलािह	दोन	पोर	झाल .	ते हापंासून	 सहीण	को ा या	कुटंुबाचा
म सर	 क ं 	 लागली.	 आप या	 नव यान	 िशकार	 मा न	 आणावी	 व	 को ा या
कुटंुबान	 येथ छ	मासं	खाऊन	 चैन	करावी,	ह	 ितला	 िबलकूल	आवडेना.	या	 िशवाय
बायकाचंा	 वभाव	 फार	 सशंयी	 असतो.	 यामुळ	 ितला	 अस	 वाटल	 क ,	 कदािच 	
सहाच	 ेम	 या	को हीवर	असाव.	नाह तर	आप या	मुलानंा	मासं	दे यापूव 	 यान	त
ित या	 मुलानंा	 िदल	 नसत.	 काहं 	 असो	 को हीला	 तेथून	 हाकलून	 ाव	 असा	 या
सहीणीन	बेत	केला.	व	आप या	पोरानंा	पाठवनू	ित या	पोरानंा	 ास	दे यास	सु वात
केली.	 को ाला	 घेऊन	 सह	 िशकारीला	 गे याबरोबर	 इकडे	 सहाचे	 पोरगे
को ा या	पोरानंा	भय	दाखवीत	असत.	को हीण	 सिहणीजवळ	गा हाण	घेऊन	येत
असे.	 ते हा	ं सहीण	 हणत	 असे	 क ,	 येथ	 रािहली	 आहेस	 कशाला?	 माझ 	 पोर
जरतु या	पोरानंा	 ास	देतात,	तर	चालती	हो	येथून	 यानंा	घेऊन.	 यां या	कागा या
घेऊन	आलीस	तर	त	मला	मुळ च	खपणार	नाह .”

को हीला	 हा	 ताप	 फारच	 अस 	 झाला	 व	 ितन	 ती	 गो 	आप या	 नव याला
कळिवली.	दुस या	िदवश 	को हा	 सहाला	 हणाला,	“महाराज,	मी	आपला	आि त



आह.	 आि तावर	 आ यदा याचा	 सदोिदत	 ह 	 असतो,	 असा	 याय	 आहे.	 जर
आपणाला	माझ	वा त य	येथ	नको	असेल	तर	आपण	ह ानच	मला	येथून	जा यास
सागंा.	 णजे	 मा या	 कुटंुबाला	 घेऊन	 मी	 ताबडतोब	 िनघून	 जात .	 परंतु	आप या
मुलाकंडून	आिण	कुटंुबाकडून	मा या	बायकामुलानंा	सतत	 ास	होण	हा	सरळ	माग
न हे.”

सहाला	खरी	 गो 	 काय	 होती	 ह	 मुळ च	 ठाऊक	 न हत.	 परंतु	 चौकशी	 अंत
याला	सव	काहं 	समजून	आल.	 ते हा	ंतो	 सिहणीला	 हणाला,	“भ े,	माग	एकदां
सात	िदवसपयत	मी	या	गुहत	परत	आल 	नाह 	ह	तुला	आठवत	काय?”

सहीण	 हणाली,	 “होय,	 मला	 आठवत.	 का	ं क 	 या	 वळे 	 वतःच	 िशकार
क न	िनव ह	कर याचा	मा यावर	 सगं	आला	होता.	मला	अस	वाटल	की,	आपण
कोठ	तरी	िशकारी या	नादान	भडकत	गेला	असाल.”

“नाह 	भ े	मी	भडकल 	नाह .	ड गरा–खाल 	असले या	त या या	काठं 	मी
िचखलातं	 तून	रािहल 	होत .	केवळ	लाजेखातर	ही	गो 	मी	तुला	सािंगतली	नाह .
या	 सगं 	या	को ान	मो ा	यु तीन	मला	 या	सकंटातूंन	पार	पाडल.	ते हापंासून
याची	माझी	मै ी	जडली.	भ े!	जरी	आपला	 िम 	आप यापे ा	ं दुबल	असला	तरी
ज पयत	 तो	 िम धम न	 वागत	 आहे,	 त पयत	 याची	 अवहेलना	 करता	ं कामा	 नये;
तोपयत	 याला	आपला	बाधंव,	सखा	 कवा	िम 	अस	 हण यास	हरकत	नाह .	जरी
हा	को हा	यःकि त	 ाणी	आहे	तरी	 यान	मला	 ाणदान	िदल	आहे,	ह	ल ातं	 ठेव
आिण	मनातंील	सव	 कुशकंा	सोडून	 दे.	आप या	 मुलां माण	 या यािह	 मुलावंर	 ेम
करीत	जा,	व	 या या	 ीला	आप या	बिहणी माण	मानीत	जा.”

सहाचा	उपदेश	 सिहणीन	मो ा	आदरान	पाळला.	आिण	अस	सागंतात	क ,
या	 सहा या	आिण	को ा या	 कंुटंुबाची	मै ी	सात	 िप ापंयत	अ याहत	चालली
होती.
——✵✵✵——



	



५७.	कां ान	कािढतात	काटंा	क .	(१५८)
(सुहनु–	जातक	नं.	१५८)

एकदा	ं आमचा	 बोिधस व	 वाराणसी	 राजाचा	 मु य धान	 झाला	 होता.	 तो
राजाच 	 सव	 काम	 पहात	 असे.	 याला	 अ परी ा	 फारच	 चागंली	 करता	ं येत
अस यामुळ	 दुस या	 देशातूंन	 घोडे	 िवकावयास	आणले	 असता	ं तोच	 याचंी	 कमत
ठरवीत	असे.	राजा	जरा	धनलोभी	होता.	बोिधस वान	ठरिवलेली	यो य	 कमत	 याला
आवडत	 नसे.	 एके	 िदवश 	 एक	 यापारी	 काहं 	 घोडे	 घेऊन	 वाराणसीला	आला.	 व
राजेसाहेबाचंी	 भेट	 घेऊन	 ते	 िवकत	 घे याची	 यान	 िवनंित	 केली.	 राजान
बोिधस वाला	न	सागंता	ंदुस या	एका	हाजंी	हाजंी	करणा या	अमा याला	बोलावनू	 या
घो ाचंी	 कमत	कर यास	सािंगतली.	आिण	तो	 हणाला,	 “ह	पहा,	या	घो ाचंी
कमत	 कर यापूव 	 आम या	 पागत	 महासोण	 नावंाचा	 जो	 मोठा	 उनाड	 घोडा	 आहे
याला	 या	 घो ावंर	 सोडून	 दे.	 लाथा	 वगैरे	 मा न	 यान	 या	 घो ालंा	 दुबळ
के यावर	 मग	 याचंी	 कमत	 कर.	 अमा य	 फारच	 आ ाधारक	 होता.	 यान
महासोणाला	 या	घो ावंर	घातल	आिण	 याचें	हाल	क न	मग	राजा या	इ छे माण
अगद च	थोडी	 कमत	ठरवली.	िबचारा	 यापारी	चिकत	होऊन	गेला!	पिहला	चागंला
कमत	ठरवणारा	 धान	जाऊन	 या याजाग 	हा	भलताच	माणूस	कसा	आला	याच
याला	 फार	 फार	 आ य	 वाटल!	 परंतु	 िवषाद	 मान यातं	 काहं च	 अथ	 न हता.
ठरलेली	 कमत	 न	 घेता	ं घोडे	 घेऊन	 काहं 	 फायदा	 झाला	 नसता.	 कारण	 या
घो ाचंी	इतर	 िठकाण 	अिधक	 कमत	आली	असती	अस	न हत	 हणून	 िमळालेले
पैसे	 घेऊन	तो	बोिधस वापाश 	गेला	आिण	शोक वरान	 हणाला,	“महाराज,	आपण
यो य	 कमत	देत	असता,	 हणून	इत या	दु न	घोडे	घेऊन	आ ही	येथ	आल ;	परंतु
या	खेपेला	भल याच	माणसान	आमची	फिजती	क न	टािकली.”

बोिधस व	सव	हकीगत	ऐकून	घेऊन	 हणाला,	“तु ही	 िवषाद	न	मानता	ंपरत
वदेश 	जाऊन	दुसरा	एक	खोडसाळ	घोडा	िमळत	असला	तर	पहा	व	 याला	घेऊन
येथ	 या.	 इकडे	 महासोणाला	 घो ावंर	 घाल यातं	 आ याबरोबर	 ितकडे	 या



खोडसाळ	घो ाला	सोडून	 ा	 हणजे	मग	काय	गमंत	होईल	ती	पाहंू.”

बोिधस वा या	सागं या माण	 दुस या	 खेपेला	 तो	 यापारी	 सुहनु	 नावंाचा	 एक
भयंकर	खोडसाळ	घोडा	बरोबर	घेऊन	आला.	आिण	आप या	इतर	घो ानंा	घेऊन
राजाला	 याचंी	 कमत	ठरव याची	 यान	िवनंती	केली.	विहवाटी माण	महासोणाला
या	 घो ां या	 अंगावर	 सोड यातं	 आला	 ते हा	ं या	 यापा यान	आप या	 सुहनूला
सोडून	 िदल.	 या	दोघाचंी	गाठं	पड याबरोबर	 ते	पर पराचं	 अंग	चाटंू	लागले.	जणूं
काय	 ते	स खे	भाऊच	आहेत	अस	लोकानंा	 वाटल!	त	 पाहून	 राजा	चिकत	झाला!
आिण	बोिधस वाला	 हणाला,	“िम ा,	हा	आमचा	घोडा	इतका	 ाड	असून	 याच	या
आगतुंक	घो ाश 	स य	कस	जमल?”

बोिधस व	 हणाला,	 “महाराज	 हा	 नवीन	 घोडा	 आम या	 महासोणापे ािंह
अिधक	 ाड	 आहे.	 ते हा	ं या	 दोघाचंी	 मै ी	 जमली	 यातं	 मोठ	 नवल	 नाह .	 या
यापा यान	 का ानच	 काटा	 काढ याची	 ही	 यु ती	 योिजली	 आहे.	 महाराज,
धनलोभाला	 वश	 होण	आप यासार या	 रा यपदा ढ	 पु षाला	 शोभत	 नाह .	 अशा
रीतीन	 दूर	 देशातूंन	 येणा या	 यापा याचंी	 जर	आपण	 हानी	 केली,	 तर	 ते	 आम या
देशातं	येणार	नाह त,	आिण	 यामुळ	आम या	देशातं	पैदा	न	होणा या	व तंूची	 कमत
भलतीकडेच	जाईल.	 हणून	आप या	फाय ासाठ 	 देखील	स यान	आिण	 यायान
वागण	ह	आ हा	सव स	िहतकारक	आहे.”

बोिधस वाचा	उपदेश	ऐकून	राजान	धनलोभ	सोडून	िदला	आिण	ते हापंासून	तो
यायान	वागू	ंलागला.
——✵✵✵——

	



५८.	त णाचा	उ साह.	(१६३)
(सुसीम	जातक	नं.	१६३)

ाचीनकाळ 	 वाराणसी	 नगर त	 सुसीम	 नावंाचा	 राजा	 रा य	 करीत	 होता.
आमचा	बोिधस व	 या	राजा या	पुरोिहता या	 ी या	पोट 	ज मास	आला.	तो	वयातं
ये यापूव च	 पुरोिहत	मरण	पावला.	 बोिधस वाच	अ ययनसपंल	न हत.	बाप	वारला
ते हा	ं याच	वय	सुमार	सोळा	सतरा	वष च	होत.	इत यातं	ह चा	सण	आला.

ह ीचा	सण	 हणजे	 या	 िदवश 	ह ना	घाल यासाठ 	सरदार	मानकरी	वगैरे
लोक	नानात हेचे	अलंकार	आणीत	असत.	यािशवाय	पु कळ	व तू	गोळा	क न	 यानं
ह ची	 पूजा	 कर यातं	 येत	 असे.	 आिण	 पूजािवधी	 आटप यावर	 त	 सव	 सािह य
पुरोिहताला	िमळे.	वाराणस तील	 ा णानंा	पुरोिहतालाच	सव	 य	िमळाव,	ही	गो
आवडत	नसे.	परंतु	विहवाटीिव 	जा याच	 यानंा	साम य	न हत.	पुरोिहत	गे यावर
राजगहृ 	 जमून	 ते	 राजाला	 हणाले	 “महाराज,	 यंदा या	 ह ी या	 सणातंील	 सव
द णा	आ हा	सव ना	 िमळाली	पािहजे.	का	ंक ,	 पुरोिहताचा	 मुलगा	त ण	असून	तो
सव	 वदेातं	 आिण	 ह तसू ातं	 िन णात	 नाह .	 ते हा	ं जुनी	 विहवाट	 मोडून	 सव
ा णालंा	या	दि णेचे	वाटेकरी	कराव,	अशी	आमची	िवनंित	आहे.”

राजाला	ही	गो 	पसतं	पडली.	व	पुढ	येणा या	ह ी या	सणातंील	दि णा	सव
ा णासं	 िमळावी,	 असा	 यान	 िनकाल	 िदला.	 ही	 गो 	 बोिधस वा या	 आईला
समजली,	 ते हा	ं अ यंत	 िख 	 होऊन	 ित या	 डो यातूंन	 अशधारा	 वाहंू	 लाग या.
बोिधस व	 अ ययन	 क न	 घर 	 येऊन	 पाहतो	 त 	 आपली	 आई	 शोकमय	 झालेली
याला	िदसली	ते हा	ंतो	आईला	 हणाला,	“तु या	शोकाच	कारण	काय	त	मला	सागं.
तंू	जर	शोक	सोडून	िदला	नाह स	तर	मी	अ हण	करणार	नाह .”

आई	 हणाली,	“बाळा	आज	मा या	कान 	एक	वाईट	बातमी	आ यामुळ	माझे
मन	 उि न	 झाल	 आहे.	 तंू	 त ण	 आहेस	 अशी	 सधंी	 साधून	 गावंातंील	 ा णानं
आम या	कुल	परंपरेचा	ह 	न 	कर याचा	खटाटोप	चालिवला	आहे.	आिण	आम या



राजानिह	 यां या	 य नासं	आप या	आ ेन	यश	िदल	आहे.	ह ी या	सणातंील	सव
व ालंकार	तु या	वाडविडलानंा	िमळत	असत.	परंतु	आता	ंतंू	लहान	आहेस,	व	तुझ
अ ययन	 पुर	 झाल	 नाह 	 अशा	 सबबीवर	 आम या	 कुलाचा	 ह 	 काढून	 घेऊन	 तो
वाराणस तील	सव	 ा णालंा	दे यातं	येणार	आहे.	आ हालंा	 य ा ती	होणार	नाह ,
याजब ल	मुळ च	वाईट	वाटत	नाह .	आम या	घर 	पु कळधन	आहे	आिण	एवढ	धन
घेऊन	 तरी	 ा णाला	 काय	 करावयाच	 आहे?	 तथािप	 सधंी	 साधून	 इतर	 ा ण
आम या	 कुलाचा	 ह 	 बुडवू	ं पहात	 आहेत	 याचच	 मला	 राहून	 राहून	 वाईट	 वाटत
आहे.”

ह	आप या	 मातो ीच	 भाषण	 ऐकून	 बोिधस वाच	 सु त	 तेज	 एकदम	 जागतृ
झाल.	 तो	 हणाला,	 “आई,	आजपयत	 मी	 मो ा	 उ साहान	 मुळ च	 अ ययन	 केल
नाह .	 आम या	 घर 	 पु कळ	 सपं ी	 आहे.	 आणखी	 पु कळ	 अ ययन	 क न	 काय
करावयाच	अशा	वडेगळ	समजुतीन	माझ	िच 	अ ययनापे ा	ं ीडेकडे	जा त	लागल;
पण	आता	ंतुला	दुःख	झालेल	पाहून	मला	सवंगे	उ प 	झाला	आहे	आिण	ह ीचा	सण
ये यापूव 	 माझ	 अ ययन	 पुर	 कर याचा	 मी	 ढिन य	 केला	 आहे.	 आता	ं तंू	 मला
एवढच	सागं	क ,	सव	वदेातं	आिण	शा ातं	पारंगत	असा	गु 	कोठ	सापंडेल?”

आई	 हणाली,	 “बाळा	आम या	 या	 वाराणस त	 सव	 ा ण	 अधक े	आहेत.
उ म	पिंडत	एका	त िशला	नगर तच	सापंडतात.	तुला	जर	सव	शा ातं	पारंगतता
सपंादावयाची	आहे,	तर	तेथ	जाऊन	गु गहृ 	वास	केला	पािहजे.”

याच	िदवश 	बोिधस वान	वाटखच 	बरोबर	घेऊन	वाराणस तून	 याण	केल	व
िजत या	 लवकर	 त िशलेला	 जाण	 श य	 होत	 ितत या	 लवकर	 तो	 तेथ	 जाऊन
पोह चला.	 तेथ	 एका	 िस 	 आचाय या	 घर 	 जाऊन	 यान	 अ ययनास	 सु वात
केली.	परंतु	तेथील	मंद	अ यास मान	ह ीचा	सण	ये यापूव च	घर 	पोह चण	श य
न हत	 हणून	 तो	 आचाय ला	 हणाला,	 “गु जी,	 या	 रोज या	 अ यास मान	 माझ
काम	भागणार	नाह .	मला	 िनकडी या	कामासाठ 	अ ययन	 पुर	क न	लवकर	घर
गेल	पािहजे.”



या	 आचाय न	 बोिधस वाला	 िनराळ	 िशकवनू	 या या	 अ यापनाची	 फार
काळजी	घेतली,	बोिधस वानिह	आप या	आंग या	हुषारीन	आचाय ला	सतुं 	क न
तीन	वदेाचं	आिण	ह तसू ाच	अ ययन	ह ीचा	सण	ये यापूव च	पुर	केल.	आिण	 या
सणा या	पूव	िदवश 	तो	आप या	घर 	येऊन	पोह चला.	ह ी या	सणाची	सव	तयारी
झालीच	 होती.	 दुस या	 िदवश 	 ह तशाळत	 ा णसमुदाय	 जमून	 होमहवनाला
सु वात	झाली.	 राजािह	आप या	अमा यासंह	 तेथ	आला.	 इत यातं	 बोिधस व	 या
िठकाण 	 येऊनराजाला	 हणाला,	 “महाराज,	आज या	सणाची	आम या	 कुलातंील
कोणीच	 ा ण	येथ	हजर	नसता	ंतयारी	चालली	आहे	ह	काय?”

राजा	 हणाला,	 “बाबारे,	 तु या	 कुलातं	 तंूच	काय	तो	 िश क	रािहला	आहेस
आिण	तुझ	अ ययन	अपुर	अस यामुळ	यंदाची	द णा	शहरातंील	सव	 ा णानंा	वाटूंन
दे यातं	येणार	आहे.	 हणून	तुझी	या	िठकाण 	ज र	पडली	नाह .”

बोिधस व	 हणाला,	 “महाराज,	 माझ	 अ ययन	 पुर	 झाल	 नाह 	 ही	 गो
आपणाला	कोण 	सािंगतली?”	राजा	 हणाला,	“हे	सव	 ा ण	सागंत	आहेत.”

बोिधस व	 हणाला,	 “तर	 मग	 या	 ा णानं 	 पुढ	 येऊन	 मला	 न	 िवचारावे
कवा	 मजबरोबर	 वदेमं 	 हण यास	आरंभ	 करावा.	आिण	 जर	 यातंील	 एक	 जण
देखील	मला	 जकू	शकला	तर	आम या	कुलपरंपरेत	चालत	आलेली	विहवाट	मोडून
सव	 दि णा	 या	 ा णालंा	 ावी.	 पण	 जर	 ते	 हरले,	 तर	 यानंा	 मा यािवषय
िवनाकारण	गैरसमजूत	उ प 	के याब ल	यो य	शासन	 हाव.”

वदेािवषय 	आिण	ह तसू ािवषय 	 यातंील	एक	देखील	 ा ण	बोिधस वाला
न	कर यास	धजला	नाह ;	ते हा	ंबोिधस वानच	वदेमं 	आिण	ह तसू 	 या	सभत
हणून	दाखिवल.	ते हा	ंते	सव	 ा ण	या	त णाची	बुि 	पाहून	चिकत	होऊन	गेले!	व
राजाला	भलतीच	गो 	सािंगत याब ल	 यानं 	 याची	 मा	मािगतली.	राजान	पूव ची
विहवाट	कायम	क न	सव	दि णा	बोिधस वाला	देविवली.	आप या	कुलाची	परंपरा
एकुल या	 एका	 त ण	 मुलान	 राख याब ल	 बोिधस वा या	 आईला	 फार	 आनंद
झाला.



——✵✵✵——

	



५९.	नीच	बोलावयाला	लागला,	तर	थोर	मौन	धरतात.
(१७२)

(द रजातक	नं.	१७२)

एका	ज म 	बोिधस व	 सहाचा	 राजा	होऊन	 िहमालयावरील	एका	भ य	 गुहत
रहात	 असे.	 एके	 िदवश 	 काहं 	 कारणान	 आजूबाजूचे	 सव	 सह	 या या	 गुहे या
अंगणातं	 गोळा	 झाले	 होते.	 तेथ	 जम यावर	 विहवाटी माण	 या	 सव न 	 गजना
कर यास	सु वात	केली.	 या	टेकडी या	जवळच	दुस या	एका	टेकडीवर	एक	को हा
रहात	 होता.	 याला	 सहाची	 गजना	 आवडली	 नाह .	 आिण	 याचं	 त ड	 बदं
कर यासाठ 	 यान	को हेकुईला	 सु वात	 केली.	 तो	 श द	कान 	 पडताचं	सव	 सह
चपापून	जाग याजाग 	चुप	बसले.	 सहराजाचा	पु 	एकाएक 	 व थ	बसलेले	पाहून
आप या	 िप यास	 हणाला,	“बाबा,	 हे	सगळे	 सह	भीतीन	गागं न	 गेले	आहेत	अस
वाटत.	 पण	 असा	 हा	 कोणता	 ाणी	 बर	 क ,	 याचंा	 श द	 ऐक याबरोबर	 ही	 दशा
हावी?”

बोिधस व	 हणाला,	“बाळ,	तुझी	अगद च	उलटी	समजूत	झाली	आहे.	हा	मोठा
ाणी	 नसून	 नीच	 को हा	 आहे;	 आिण	 या या	 को हेकुईबरोबर	 सहगजना	 करण
ल 	जा पद	 अस यामुळ	 माझे	 ाितबाधंव	 चुप	 रािहले	 आहेत.	 नीचाबरोबर
बोल यापे ा	ंमौन त	चागंल,	ह	तंू	ल ातं	ठेव.”
——✵✵✵——

	



६०.	हलकटाला	आ य	देऊं	नये.	(१७३)
(म टजातक	नं.	१७३)

एकदा	ंआमचा	बोिधस व	काशीदेशातं	एका	खेडेगावं 	ज मला	होता.	वदेा ययन
वगैरे	 झा यावर	 यान	 िववाह	 केला.	 परंतु	 दुःखाची	 गो 	 ही	 क ,	 एक	 मुलगा
ज म याबरोबर	 याची	बायको	मरण	पावली.	तो	मुलगा	थोडा	चालंू	बोलंू	लाग यावर
याला	घेऊन	बोिधस व	िहमालयावर	जाऊन	रािहला.	तेथ	 यान	एक	सुदंर	पणशाला
बाधंली,	व	अ नहो ाची	उपासना	क न	तो	काल मणा	क ं 	लागला.	एके	िदवश
िहमालयावर	गाराचंा	मोठा	पाऊस	पडला.	 यामुळ	एक	वानर	थडंीन	गारठला,	आिण
कोठतरी	 आगीजवळ	 बस यास	 सापंडत	 आहे	 क 	 काय	 या या	 शोधास	 लागला.
बोिधस वा या	आ मातं	होमकंुड	जळत	असलेल	पाहून	 याला	मोठ	समाधान	वाटल
पण	 दरवाजावर	 बोिधस वाचा	 मुलगा	 बसला	 अस यामुळ	 मकटाला	 एकदम
आंतघुस यास	भीित	वाटली.	ते हा	ं यान	एक	नवी	यु ती	शोधून	काढली.	जवळ या
एका	पणकुिटकत	एक	तापस	रहात	होता.	थो ा	िदवसामंाग	तो	मरण	पाव यामुळ
याची	व कल	वगैरे	तापसवषेाला	लागणारे	सव	पदाथ	तेथच	पडून	रािहले	होते.	त
व कल	पिरधान	क न	आिण	कमंडलु	वगैरे	हातातं	घेऊन	तो	माकड	बोिधस वा या
आ मापाश 	आला.	 याला	 पाहून	 बोिधस वाचा	 पु 	 धावंत	 धावंत	 बोिधस वापाश
गेला	आिण	 हणाला,	“बाबा,	एक	ठग	ूतापसकुमार	आम या	आ मापाश 	आला	आहे.
याचा	 आपण	 आदरस कार	 क न	 आप या	 आ मातं	 ठेऊन	 घेऊं.	 आपण
फलमूलासंाठ 	अर यातं	गे यावर	मी	येथ	एकटाच	असत 	 या	वळे 	 या या	सगंत न
मला	बर	वाटेल,	आिण	आ ह 	दोघेिह	बरोबर	अ ययन	क ं .”

बोिधस व	 आ माबाहेर	 येऊन	 पहातो	 त 	 तापस	 वषेधारी	 मकटमहाराजाची
वारी	 याला	िदसली	आिण	तो	 हणाला,	“मुला,	हाचना	तो	तुझा	तापसकुमार?”

मुलगा	 हणाला,	 “होय	 बाबा,	 हाच	 तो	 तापसकुमार.	 याची	 ओळख	 क न
घे याला	मी	उ सुक	झाल 	आह.”



बोिधस व	 हणाला,	 “बाबारे	 जरा	 दम	 धर.	 हा	 तापसकुमार	 नसून
तापसवषेधारी	नीच	मकट	आहे.	सुशील	 ा णाच	 कवा	तापसाच	त ड	या यासारख
िविच 	नसत.	याला	जर	आ ह 	आ य	िदला,	तर	आम या	पणकुिटकेची	तो	नासधूस
क न	टाकील.	ते हा	ंयाला	येथूनच	घालवनू	 ाव	ह	बर.”

अस	बोलून	बोिधस वान	अ नकंुडातील	एक	कोलीत	 या	माकडावर	फकली.
ते हा	ं व कल	आिण	कमंडलु	टाकून	 देऊन	माकड	खर	 व प	 कट	क न	पळून
गेला.
——✵✵✵——

	



६१.	खळाला	मदत	के याब ल	 ायि .	(१७४)
(दूिभयम 	कटजातक	नं.	१७४)

दुस या	 एका	 ज म 	 बोिधस व	 काशी	 रा ातं	 ा णकुलातं	 ज मला	 होता.
मोठा	झा यावर	तो	काहं 	कामािनिम 	 दूर या	 एका	गावं 	जा यासिनघाला.	 वाटत
एक	मोठ	अर य	होत.	 या	अर यातं	 एकच	फार	खोल	 िवहीर	 होती.	 िविहरीजवळ
जनावरानंा	पाणी	पाज यासाठ 	एक	डोणी	 ठेिवली	होती	आिण	वाटस 	लोक	 पु य
सपंाद यासाठ 	 िविहरीच	 पाणी	काढून	 या	डोण त	भ न	 ठेवीत	असत.	 परंतु	 दोन
तीन	िदवस	 या	माग न	कोणी	वाटस न	गे यामुळ	डोणी	ठणठणीत	कोरडी	पडली.
बोिधस व	 या	 िविहरीजवळ	जाऊन	 हातपाय	 धुऊन	 व	 पाणी	 िपऊन	 उभा	 रािहला.
इत यातं	एक	तहानेन	तळमळणारा	माकड	 या या	पहा यातं	आला.	बोिधस वाला
या	माकडाची	फार	क व	आली,	व	आप या	तां यान	िविहर तून	पाणी	काढून	 यान	ती
डोणी	भरली.	माकड	पाणी	िपऊन	तृ त	जाहला	व	झाडावर	बसून	बोिधस वाकडे	वडे
वाकड	 त ड	 क न	 पाहंू	 लागला;	 ते हा	ं बोिधस व	 याला	 हणाला,	 “बा	 मकटा,
तु यावर	उपकार	कर यासाठ 	मी	इतके	क 	सहन	केले.	या	खोल	िविहर तून	पाणी
काढून	त	मी	 तुला	पाजल	आिण	आता	ं तंू	अशा	 कार	माझे	उपकार	 फेडतो	आहेस
काय?”

बोिधस व	 या	झाडाखाल 	बसला	होता,	 यावर	उडी	मा न	माकड	 हणाला,
“वे ा	 ा णा,	आम या	जात त	वडे 	 वाकडी	त ड	न	करणारा	असा	 तुला	कोणी
आढळला	आहे	 काय?	 पण	 एव ान	 तुला	 सतंोष	 होत	 नसला	 तर	आणख 	 दुसर
काहं 	काहं 	क न	तुझे	उपकार	फेड यास	मी	तयार	आहे.”

बोिधस व	 या	 नीचाबरोबर	 सवंाद	 कर यातं	 अथ	 नाह 	 असे	 जाणून	 तेथून
जा यासाठ 	 उठून	 उभा	 रािहला.	 इत यातं	 माकडान	 झाडाव न	 या या	 उघ ा
डो यावर	देहधम	केला!	बोिधस व	 हणाला,	“नीचाला	मदत	के याब ल	मला	यो य
ायि 	िमळाल!”	अस	बोलून	 या	िविहरीवर	जाऊन	बोिधस वान	 नान	केल	आिण
तेथून	िनघून	गेला.



——✵✵✵——

	



६२.	माकडाचा	दािंभकपणा.	(१७५)
(आिद 	चुप 	ठानजातक	नं.	१७५)

आमचा	 बोिधस व	 एका	 ज म 	 तापस	 होऊन	 मो ा	 तापसपिरवारासह
िहमालयावर	 रहात	 असे.	 वष काळ 	 आप या	 पिरवारासह	 तो	 जवळपास या	 एका
मो ा	 गावंाजवळ	 येत	असे,	 व	 वष काल	सपं यावर	 पुनः	 िहमालयावर	जात	असे.
एका	पावसा यातं	एका	गावंाजवळ	तो	आप या	पिरवारासह	भािवक	लोकानंी	बाधूंन
िदले या	पणशालत	रहात	होता.	सकाळ या	 हर 	तापसगण	िभ ेला	गे यावर	एक
माकड	 या	 पणकुिटकत	 िश न	 फार	 नासधूस	 करीत	 असे.	 अ नकंुडातं	 राख
टाकावी;	 पा याचा	 घडा	 उपडा	 करावा;	 कमंडलु	 फोडून	 टाकाव,े	 व	 सरते	 शवेट
देहधम	क न	तेथून	 िनघून	जाव!	अशा	रीतीन	 यान	 या	चातुम यातं	ऋिषगणाला
फार	 ास	िदला.	चातुम य	सपं यावर	बोिधस व	आप या	पिरवारासह	िहमालयावर
जा यास	 िनघाला.	 ते हा	ं ामवासी	 लोकानं 	 मोठा	 उ सव	 क न	 तापसगणालंा
महादान	िदल.	त	पाहून	 या	माकडाला	फार	म सर	झाला.	तो	मनाश च	 हणाला,	“ह
जंगलातं	राहणारे	तप वी	आहेत.	 यां यातं	आिण	मा यातं	काहं च	अंतर	नसता	ंलोक
याचंी	पूजा	करतात	व	मी	लोकां या	दाराश 	गेल 	असता	ंदगड	मा न	मला	घालवनू
देतात.	मी	जसा	फलमूलावंर	रहात ,	तसे	हे	तापसलोक	फलमूलावंर	रहातात.	परंतु
यां यासारख	 अ नहो ािदकाचं	 तोम	 मी	 माजवल	 नस यामुळ	 मला	 यासंारखा
मान	िमळत	नसावा!”

असा	 िवचार	क न	 हळुच	 पणशाळतून	आगीची	कोलीत	 चो न	 नेऊन	 यान
उघ ा	मदैानातं	पचंा न	साधनाच	 त	सु 	केल.	चारी	िदशालंा	चार	िठकाण 	अ न
पेटवनू	आिण	अंगाला	राख	फासून	तो	 या	अ नी या	म यभाग 	सूय कडे	टक	लावनू
पहात	 बसला.	 तापसाची	 पूजा	 कर यासाठ 	 जे	 लोक	 येत	 असत	 ते	 आ यचिकत
होऊन	 हणत,	“कायहो!	सव	 ा यामं य	साधू	 पु ष	आढळतातच.	या	वानराच	तप
पहा!	 हा	 यःकि त	 ाणी	 असून	 यान	 पचंा न	 साधनाच	 कडकिडत	 त	 चालिवल
आहे!”



या माण	 मकटाचंी	 तुित	 बोिधस वा या	 कानापयत	 गेली.	 ते हा	ं तो	 या
लोकानंा	 हणाला,	“बाबानं ,	या	माकडा या	तप यला	पाहून	भल	जाऊं	नका!	याच
चिर 	कस	आहे	ह	तु हासं	ठाऊक	नाह .	रोज यारोज	अ नशाळेची	नासधुस	क न
यान	आमचे	पु कळ	कमंडलु	फोडले	आहेत

[१	मूळ	गाथा–

ना स	सीलं	िवजानाथ	अन ञाय	पससंथ।

अ गहू 	ंच	ऊह त	तेन	िभ 	ना	कमंडलू॥]?	आता	ंआ ह 	जा या या	सुमाराला	तो	तप वी	बनंू
पहात	आहे.”

बोिधस वाच	ह	भाषण	ऐकून	ते	आप या	का ा	वगैरे	उगा न	 या	माकडावर
धावंले.	ते हा	ं याच	धैय	गिलत	होऊन	तो	तेथून	पळून	गेला.
——✵✵✵——

	



६३.	वानराच	दूरद श व.	(१७७)
(ित डुकजातक	नं.	१७७)

एका	ज म 	बोिधस व	वानरयोन त	ज म	पावनू	वयातं	आ यावर	एका	मो ा
वानरसमुदायाचा	 राजा	झाला	 होता.	 तो	अर यातं	 रहात	असे,	 या याजवळच	एक
टभणु चा	 मोठा	 भ य	 वृ 	 होता.	 या	 वृ ा या	 आसपास	 वष तून	 काहं 	 िदवस	 एक
गावंच	वसत	असे	व	काहं 	िदवस	तेथ	कोणीिह	रहात	नसत.	जे हा	ंतेथ	लोकाचंी	व ती
नसे,	 ते हा	ं बोिधस व	आप या	 पिरवारासह	जाऊन	 या	 वृ ाच 	फळ	 यथे छ	खात
असे.	परंतु	एका	वष 	अशी	गो 	घडली	क 	 या	वृ ाला	फळ	ये याची	आिण	लोकाचंी
वसाहत	हो याची	 एकच	गाठं	 पडली	 ते हा	ं बोिधस वाला	 तेथ	जा याच	सोडून	 देण
भाग	पडल.	पण	 या या	कळपातंील	वानरानंा	 ही	गो 	आवडली	नाह .	 ते	 हणाले
“आ ह 	 ितवष 	 या	झाडाच 	गोड	फळ	खात	आल 	आह .	आता	ं यां या	आसपास
माणसाचंी	व ती	झाली	 हणून	फळ	खा याच	सोडून	देण	हा	नामदपणा	आहे.	िदवसा
लोक	 मा या हसमय 	 िनजत	असतात,	 यावळे 	 हळूच	जाऊन	आपण	फळ	खाऊन
घेऊं.”बोिधस वान	 वानरगणाचं	 मन	 वळव याचा	 पु कळ	 खटाटोप	 केला.	 परंतु
बहुमतापुढ	 याच	 काहं 	 चालल	 नाह 	 ते हा	ं यान	 तेथ	 जा याचा	 ठराव	 केला,
आिणएकातंी	 सेनक	नावंा या	आप या	भा याला	बोलावनू	आणून	तो	 हणाला,	“बा
सेनका,	तंू	देखील	इतर	वानरासारखा	फळलोभी	आहेस	काय?”

सेनक	 हणाला,	 “आप या	 आ ेपुढ	 मला	 दुस या	 कोण यािह	 व तूची	 चाड
वाटत	नाह .	आपण	जर	सागंाल	तर	मी	केवळ	पाणी	िपऊन	देखील	राहीन.”

यावर	 बोिधस व	 हणाला,	 “मी	 या	 गणाचा	 राजा	 अस यामुळ	 मला
यां याबरोबर	गेलच	पािहजे.	जर	का	मी	माग	रािहल 	तर	मला	 याड	 हणून	हे	माझी
नदा	करतील;	आिण	मा यािवषय 	 याचंी	आदरबुि 	पार	न 	होईल.	 हणून	आज
आ ह 	 फळ	 खावयास	 जाऊं	 यावळे 	 तंू	 माग	 रहा,	 आिण	 जर	 आ ह 	 सकंटातं
सापंडल 	 अस	 िदसल,	 तर	 मी	 सागंत 	 या	 उपायान	 आ हालंा	 या	 सकंटातूंन
सोडव.”



बोिधस वाची	 आ ा	 सेनकान	 मा य	 केली.	 बोिधस वान	 आपण	 सकंटातं
सापंडल 	तर	कोणती	 यु ती	योजावी	या	सबंधंान	 याला	नीटपण	सव	काहं 	सागंनू
ठेिवल.	 आिण	 वानर-गणालंा	 घेऊन	 दुपार या	 हर 	 तो	 या	 वृ ावर	 फळ	 खात
बसला.	उ हाळा	फार	अस यामुळ	सव	लोक	आपाप या	झोपड त	िव ातंी	घेत	बसले
होते;	 कवा	काहं जण	झोप 	 गेले	होते.	परंतु	काहं 	कारणािनिम 	 यातंील	एकजण
झोपडी या	 बाहेर	आला,	आिण	 पहातो	 त 	 टभणु च	झाड	 माकडानं 	 भ न	 गेलेल!
यान	सव	लोकानंा	उठवनू	जाग	केल,	आिण	 या	सव नी	श ा 	घेऊन	 या	वृ ाला
वढेा	 िदला.	 वानरगणाची	 पाचंावर	 धारण	 बसली.	 ते	 गयावया	करीत	 बोिधस वाला
हणाले,	“महाराज,	आपली	स ा	आ ह 	मािनली	असती	तर	या	सकंटातं	सापंडल
नसत .	आ ह च	अशा	कचा ातं	सापंडल 	अस	नाह ,	पण	आपणाला	देखील	आ ही
दुःखातं	पाडल	आहे!”

बोिधस व	 हणाला,	 “आता	ं झाले या	 गो ीब ल	 खेद	 कर यातं	 अथ	 नाह .
तु ही	धीर	धरा.	माझा	भाचा	 सेनक	माग	 रािहला	आहे.	तो	आ हाला	या	सकंटातूंन
मु त	करील.”

बोिधस वान	धीर	 िदला	नसता,	तर	 ते	माकड	गभगिळत	होऊन	खाल 	पडले
असते,	व	 ाणाला	मुकले	असते.

इकडे	 सेनक	 या	 गावंाबाहेर	 आप या	 जातभाईंची	 काय	 वाट	 होते	 ह	 पहात
बसला	 होता.	 सव	 मकटसमुदायाला	सश 	 मनु यानं 	 वढेलेल	 पाहून	 यान	 मामान
िशकवलेली	यु त	अंमलातं	आणली.	झ पड त	िश न	तेथ	जळत	असलेली	आगीची
कोलीत	घेऊन	 यान	दोन	चार	झ प ा	पेटवनू	िद या!	आग	िजकडे	ितकडे	फैलावत
चाल यामुळ	 गावंातंील	 बायकामुलातं	 एकच	 हाहाःकार	 उडाला.	 माकडालंा	 घेरा
घालून	 रािहलेले	 लोक	आपल 	 श ा 	 घेऊन	आग	 लागली	 होती	 या	 िदशने	 ती
िवझव याला	मदत	कर यासाठ 	धावत	सुटले,	ते हा	ंबोिधस व	आप या	समुदायासह
तेथून	काहं 	एक	इजा	न	होता	ं पळून	 गेला.	सव	मकटगणान	 या या	 दूरद श वाची
फार	 तारीफ	 केली.	 बोिधस वानिह	 सेनकान	आपली	 आ ा	 पाळली	 हणून	 याचा
यो य	गौरव	केला.



——✵✵✵——

	



६४.	ज मभमूीचा	फाजील	अिभमान.	(१७८)
(क छपजातक	नं.	१७८)

बोिधस व	 एकदा	ं काशीरा ातं	 कंुभारा या	 कुलातं	 ज मून	 थोर	 झा यावर
मातीच 	भाडं 	क न	आपला	िनव ह	करीत	असे.	 या या	गावंाजवळ	एक	मोठ	सरोवर
होत.	 त	उथळ	अस यामुळ	 यातं	 उ हा यातं	फार	 पाणी	 रहात	 नसे.	 पावसा यातं
नदीला	पूर	आ यावर	त	तुडंुब	भ न	जाई.	परंतु	पूर	ओस न	गे यावर	 यातंल	पाणी
हळु	हळु	कमी	होत	जाई	व	कध 	कध 	त	अगद 	ठणठणीत	कोरड	पडत	असे.	पुरा या
वळे 	 या	सरोवरातं	पु कळ	मासे	येत	असत.	परंतु	 या	वष 	त	तळ	कोरड	पड याचा
सभंव	असे	 या	वष 	 ते	 पूर	ओसर या या	आध च	नदीला	जाऊन	 िमळत.	एका	वष
पाऊस	थोडा	पड यामुळ	सरोवरातं	पाणी	रहा याचा	सभंव	िदसेना.	ते हा	ंसव	म य
क छप	तेथून	 िनघून	नदी या	 वाहातं	 गेले.	परंतु	एक	कासंव	तेथच	रािहला.	 याचे
िम 	 याला	 हणाले,	“बाबारे,	सव	म यजाती	तलाव	कोरडा	पड याच	िच ह	पाहून
येथून	िनघून	जात	आहेत.	मग	तुझा	एक ाचा	रहा याचा	ह 	का?ं”

तो	 हणाला,	 “तु हाला	 तुम या	 ज मभमूीची	 मुळ च	 काळजी	 नाह .	 उगाच
कुशकंा	मनाम य	आणून	आप या	ज मभमूीचा	 याग	कर याला	तु हाला	लाज	वाटत
नाह .	मी	मा या	ज मभमूीची	सेवा	करीत	येथच	रहा याचा	िन य	केला	आहे.”

याचे	 िम 	 आिण	 आ तइ 	 याच	 मन	 वळवू	ं शकले	 नाह त.	 ते	 याला
एक ालाच	तेथ	सोडून	चालते	झाले.	दूरदश 	माशानं 	भिव य	के या माण	 या	वष
या	 त यातंील	 पाणी	 पार	आटून	 गेल!	 बोिधस व	 याच	 त यातंील	 िचखल	 नेऊन
भाडं 	 करीत	 असे.	 कासंवाला	 पाणी	 न	 िमळा यामुळ	 तो	 िचखलातं	 तून	 रािहला.
बोिधस व	िचखल	उकरीत	असता	ंकुदळीचा	ध ा	लागनू	 याच	कवच	फुटल,	आिण
तो	वर	येऊन	तळमळत	पडला.	बोिधस वाला	 याची	ही	दीनदशा	पाहून	अ यंत	क व
आली	 आिण	 तो	 हणाला,	 “बा,	 कासंवा	 तुझा	 मी	 मोठा	 अपराध	 केला	 आहे.	 तू
िचखलातं	आहेस,	ह	न	जाणता	ं या यावर	मी	घाव	घातला	आिण	तुझ	कवच	फोडून
टाकल	याब ल	तंू	मला	 मा	कर.”



कासव	 णाला,	“बा	कंुभारा,	तुझा	यातं	काहं च	अपराध	नाह .	येव तेव 	भ य
न	 िमळा यामुळ	 मी	 या	 िचखलातं	 ाणाला	 मुकल च	 असत .	 तंू	 माझ	 मरण	 जवळ
आणलस	 येवढच	काय	त.	आप या	ज मभमूीचा	फाजील	अिभमान	ध न	 जे	 ितला
िचकटून	 बसतात	 याचंी	 हीच	 गत	 होते!	 मा या	 या	 िवप ीपासून	 लोकानं
िशक यासारखा	 धडा	 हटला	 णजे	 जेथ	आपल	 पोट	 भ न	 सुखान	 वास	 करतां
येईल	तीच	आपली	खरी	ज मभमूी	समजली	पािहजे.	उगाच	फाजील	अिभमान	ध न
जात थल 	म न	जाण	यातं	मुळ च	पु षाथ	नाह .”

हे	उ गार	काढून	कासवान	 तेथच	 ाण	सोडला.	बोिधस वान	घर 	 येऊन	ती
गो 	आप या	 ाितबाधंवासं	सािंगतली
——✵✵✵——

	



६५.	खर	बधुं ेम.	(१७९)
(असिदसजातक	नं.	१७९)

वाराणसी या	 राजाला	 दोन	 पु 	 होते.	 थोर याच	 नावं	 अस शकमार,	 आिण
धाक ाच	नावं	 द कुमार	अस	होते.	 यातं	अस शकुमारहा	आमचा	बोिधस व
होता.	 वया या	 १६	 या	 वष 	 यान	 त िशलेला	 जाऊन	 एका	 िस 	 आचाय या
हाताखाल 	 तीन	 वदेाचं	 आिण	 अठरा	 शा ाचं	 अ ययन	 केल	 आिण	 तो	 परत
वाराणसीला	 आला.	 याचा	 िपता	 मरतेवळे 	 अस शकुमाराला	 रा य	 देऊन
द ाला	 युवराज	 कराव	 अस	 धानमंडळाला	 सागंनू	 मरण	 पावला.	 याच

उ रकाय	 आटप यावर	 धानमंडळान	 बोिधस वाला	 रा यािभषेक	 कर याची	 सव
यव था	 केली.	परंतु	बोिधस व	 हणाला,	“मला	रा यकारभाराचा	भार	नको	आहे.
शा ा ययन	आिण	धनु व ा	यातंच	मी	आनंद	मानीत	असत .	माझा	धाकटा	भाऊ	सव
त हेन	 रा यभार	वाह याला	यो य	आहे	आिण	राजा	हो याची	 याला	फार	इ छािह
आहे.	ते हा	ं यालाच	रा यपदावर	बसवाव	अशी	मी	सव ना	िवनंित	करत .”

सव	 धानमंडळान	आिण	 वाराणसीवासी	 जाजनानं 	 बोिधस वाला	 रा यपद
वीकार यािवषय 	 फार	 आ ह	 केला.	 परंतु	 याचंा	 इलाज	 चालला	 नाह .	 शवेट
बोिधस वा या	 इ छे माण	 द ालाच	 यानं 	 अिभषेक	 केला.	 द 	 आप या
वडील	 भावा या	 स यानच	 सव	 रा यकारभार	 पहात	 असे.	 पण	 हळु	 हळु
रा यपदा या	 धंुद त	 तो	सापंडला.	 हाजंी	 हाजंी	करणा या	लबाड	लोकाचंी	 या या
भ वत 	 मािलका	 जमली.	 आप या	 ध याला	 सतुं 	 कर यासाठ 	 या या	 या या
खो ा	ना ा	 चुग या	कर याचा	 धंदा	 यानं 	 सु ं 	 केला.	एकान	तर	राजाला	अस
सािंगतल	क ,	वडील	भाऊ	अस शकुमार	राजाला	मा न	रा य	बळकाव याचा	कट
करीत	 आहे.	 झाल!	 ही	 गो 	 िनघा याबरोबर	 दुसरा	 हणाला,	 “मला	 या	 सबंधंान
मागच	 बातमी	 लागली	 होती.	 परंतु	 हटल	 उगाच	 महाराजाचं	 आप या	 वडील
बधूंिवषय 	मन	कलुिषत	का	ंकरा?	 हणून	चुप	रािहल .”

यावर	 ितसरा	 हणाला,	 “अहो	 पण	 तुमच	 ह	 करण	 अगद च	 अयो य	 झाल.



राजेसाहेब	अ दाते,	 यां या	िजवावर	जर	कोणी	उठला–मग	तो	वडील	भाऊ	 कवा
आजा	 असो–आ ह 	 या या	 कटाची	 बातमी	 महाराजानंा	 ताबडतोब	 िदली	 पािहजे.
पण	तु ही	इतके	िदवस	मौन	ध न	बसला	ंयाला	काय	 हणाव?”

अशा	रीतीन	 या	लु 	या	लोकानं 	राजाच	मन	िबघडवनू	टाकल	आिण	 यामुळ
एके	 िदवश 	 राजान	 आप या	 भावास	 पकडून	 कैद	 कर याचा	 हुकूम	 िदला.
बोिधस वाचा	एक	अ यंत	िजवलग	िम 	 धानमंडळातं	होता.	 यान	ही	बातमी	 याला
कळवली.	अशा	लबाड	लोकां या	हात 	लाग यापे ा	ंयेथून	पलायन	केलेल	बर,	असा
सुिवचार	क न	बोिधस व	रा या	रा 	वाराणस तून	पळून	गेला.	तो	दूर या	एका
माडंिलक	राजापाश 	जाऊन	नोकरीस	रािहला.	 या	राजान	बोिधस वाच	धनु व ा–
कौश य	 पाहून	 याचा	 फार	 स मान	 केला,	 आिण	 याला	 सदोिदत	 आप याजवळ
ठेऊन	घेतल.

एके	 िदवश 	 राजा	 उ ान ीडेसाठ 	 आप या	 आ वनातं	 गेला	 होता.	 तेथ
आं या या	झाडा या	अ शाखेवर	एक	आंबा	िपकला	होता.	तो	काठीन	 कवा	दगडान
खाल 	पाडण	श य	न हत.	का	ंक ,	त	झाड	फार	उंच	होत	आिण	 या या	शाखातूंन	हा
िपकलेला	आंबा	तेवढा	िदसत	होता.	ते हा	ंराजान	सव	धनु हकानंा	बाण	मा न	तो
आंबा	 खाल 	 पाड यास	 सािंगतल.	 परंतु	 यातंील	 एकजणदेखील	 नीट	 शरसधंान
क न	आंबा	पाडंू	शकला	नाह .	नंतर	बोिधस वाला	ह	काम	सािंगतल.	 यान	अचूक
बाण	मा न	आंबा	आिण	बाण	दो ही	वर यावर	झेलून	धरले.	त	आ य	पाहून	राजान
बोिधस वाचा	फार	गौरव	केला;	आिण	 यामुळ	 याची	की त	देश 	देश 	पसरली.

इकडे	अस शकुमार	वाराणसी	सोडून	दुसरीकडे	गेला	अस	जाणून	आसपासचे
सात	 लहान	 लहान	 राजे	 एकवटून	 वाराणसीवर	 चाल	 क न	 आले.	 वाराणस त
बोिधस वासारखा	 शरू	 िशपाई	आिण	 दूरदश 	 मु सदी	 नाह .	 ते हा	ं आपण	 णाध त
द ाला	शरण	आणू	ंव	 या याकडून	भरपूर	खंडणी	घेऊं	अस	 यास	वाटल	होत.

परंतु	वाराणसीचा	कोट	फारच	बळकट	अस यामुळ	 यां या	मनोरथा माण	एकदम	त
शहर	 जकता	ंआल	नाह .	ते हा	ंशहराला	वढेा	घालून	ते	तेथच	रािहले.	 द ावर	ह
मोठच	 सकंट	 कोसळल.	आता	ं याला	 वडील	 बधूंची	आठवण	 झाली.	 तो	आप या



हाजंी	 हाजंी	करणा या	नोकरानंा	 हणाला,	 “तु ही	खोट	नाट	सागंनू	 मा या	 वडील
बधूंला	 येथून	 घालवनू	 िदलत.	 परंतु	 तो	 जर	 येथ	 असता	 तर	 आजआ हालंा	 या
सकंटापासून	 र ण	किरता.	आता	ं देखील	आपण	 याजपाश 	 एक	 गु त	 हेर	 पाठवू.ं
आम यावर	आलेल	सकंट	 याला	समजल,	तर	माझे	अपराध	पोट 	घालून	आम या
मदतीला	तो	धावंत	आ यावाचूंन	रहाणार	नाह .	 याच	बधुं ेम	इतक	अलौिकक	आहे
क ,	मा यासार या	कृत न	भावा या	दुवतनान	त	मिलन	होणार	नाह .”

द ान	 गु त	 हेर	 पाठवनू	 वाराणसी या	 वे ाच	 वतमान	 कळव याबरोबर
बोिधस व	आप या	ध याचे	काहं 	िनवडक	यो े	बरोबर	घेऊन	वाराणसीला	आला.	मी
अस शकुमार	आप या	भावाला	मदत	कर यासाठ 	आल 	आह	अशा	त हेचा	मजकूर
िलहून	त 	प 	बाणाला	बाधूंन	 यान	शतसेने या	म यभाग 	पाडल .	बोिधस वाच	नावं
ऐिक याबरोबर	 या	सात	 राजाचंी	 सेना	फार	 गडबडून	 गेली;	आिण	जो	 तो	 िजकडे
वाट	 सापंडेल	 ितकडे	 पळंू	 लागला!	 एका	 तासा या	 आंत	 वाराणसी	 शहराचा	 वढेा
उठला	 व	 मो ा	 जयजयकारान	 बोिधस वान	 शहरातं	 वशे	 केला.	 द ान	 पुढ
येऊन	 याचे	 पाय	 घ 	 धरले,	 आिण	 केले या	 अपराधाची	 मा	 मािगतली.	 ते हां
बोिधस व	 हणाला,	 “तु या	 दु 	 सोब यानंी	 तुझ	 मन	 िबघडिवल	 असल	 तथािप	 तंू
माझा	 भाऊ	 आहेस;	 आिण	 हणून	 तु यावरच	 माझ	 ेम	 कध िह	 कमी	 झाल	 नाह .
लु 	या	लोकां या	 तंू	नादास	लागलास	ह	पाहून	मला	मा 	फार	वाईट	वाटल.	पण
आता	ंतुला	वाईट	सगंतीच	फळ	कोणत	ह	प 	समजून	चुकल	आहे,	व	 ा	पुढ	तु या
हातून	पु हा	ंअयो य	गो 	होणार	नाह 	अशी	मला	आशा	आहे.”

द ान	 आप या	 वडील	 भावाला	 मो ा	 आ हान	 आप याजवळ	 ठेवनू
घेतल,	आिण	ते हापंासून	 या या	सदुपदेशाबाहेर	आज म	पाऊल	टाकल	नाह .
——✵✵✵——

	



६६.	लंगडा	गु .	(१८४)
(िगिरदंतजातक	नं.	१८४)

एका	काल 	वाराणस त	साम	नावंाचा	राजा	रा य	करीत	होता.	आिण	आमचा
बोिधस व	 याचा	 धान	 होता.	 राजाला	 अ यंत	 उ म	 घोडाआणून	 नजर	कर यातं
आला.	 तो	 जरी	 उ म	 जातीचा	 होता	 तथािप	 चागंला	 िशकलेला	 न हता	 हणून
िगिरदंत	नावंा या	अ िश का या	 वाधीन	 याला	कर यातं	आल.	 िगिरदंत	लंगडा
होता,	तो	घो ाचा	लगाम	ध न	पुढ	चालला	असता	ंलंगडत	लंगडत	चालत	असे.
काहंी	िदवसानं 	घोडािह	लंगडंू	लागला.	घो ा या	पायाला	रोग	झाला	असावा	अस
वाटून	 सव	 अ वै ालंा	 बोलावनू	 परी ा	 करिवली.	 पण	 िचिक सेअंती	 घो ाला
कोणताच	रोग	नाही	अस	ठरल.	ते हा	ंराजा	मो ा	काळज त	पडला.	इतका	चागंला
घोडा	आपणासं	िमळाला	असून	तो	थोड याचं	िदवसातं	लंगडा	होऊन	बसावा	याब ल
राजाला	फार	वाईट	वाटल.	त	पाहून	बोिधस व	 हणाला,	“महाराज,	आपण	काळजी
क ं 	 नका.	 मी	 या	 सबंधंान	 नीट	 िवचार	 क न	 घो ा या	 रोगाच	 कारण	 शोधून
काढत .”

या	िदवसापासून	बोिधस वान	घो ा या	हालचाल वर	बारीक	नजर	ठेिवली.
िगिरदंत	 जे हा	ं लगाम	 हातातं	 ध न	 पुढ	 जाऊं	 लागला,	 ते हा	ं या या	 मागोमाग
घोडादेखील	 या यासारखा	लंगडत	चालंू	लागला.	त	पािह याबरोबर	बोिधस वा या
डो यातं	च 	 काश	पडला.	तो	राजाजवळ	जाऊन	 हणाला,	“महाराज	घो ाला
कोणताही	रोग	नाही.	लंगडे	 गु जी	आपणाला	चाल याच	कौश य	िशकवीत	आहेत
अस	वाटून	घोडािह	लंगडत	आहे.	 दुसरा	एखादा	सव	अवयवसपं 	 िश क	िमळाला
असता	ंहा	घोडा	लंगड याची	दु 	खोड	सोडून	देऊन	नीट	चालंू	लागेल.”

राजान	बोिधस वा या	स या माण	दुसरा	िश क	ठेिवला.	तो	जाितवतं	घोडा
नवीन	िश काची	चाल	पाहून	आपणिह	नीट	चालंू	लागला.
——✵✵✵——



	



६७.	सहवासाच	फळ.	(१८६)
(दिधवाहन	जातक	नं.	१८६)

एकदा	ंवाराणस त	दिधवाहन	नावंाचा	राजा	रा य	करीत	होता;	आिण	आमचा
बोिधस व	 याचा	अमा य	होता.	एके	िदवश 	मगरानंा	दूर	काढ यासाठ 	गगंत	जाळ
सोडून	 यां या	 आंत	दिधवाहन	राजा	जल ीडा	करीत	असता	ं िहमालयाव न	एक
सव कृ 	आं याच	फळ	वहात	येऊनजा यास	अडकल.	राजपु षानं 	त	फळ	काढून
घेऊन	 राजाला	 अपण	 केल.	 राजाला	 त	 फळ	 इतक	 आवडल	 क ,	 देवलोक चा
अमृतरस	 यापुढ	तु छ	असावा	अस	 याला	वाटल.	 यान	 या	आं याची	कोय	मो ा
समारंभान	आप या	उ ानातं	लावली	आिण	दुधा या	पा यान	ितला	वाढिवली.	काहं
िदवसानं 	 आं याच	 झाड	 फोफावनू	 तीन	 वष या	 आंत	 याला	 फळ	 येऊं	 लागल .
बीजा माणच	 त 	 फळिह	 अ यंत	 मधुर	 होत .	 राजान	 या	 झाडाचा	 फारच	 स कार
चालिवला.	 याला	 साखरेच	 खत	 घालीत	 असत,	 आिण	 दुधान	 शपीत	 असत,
भ वतालच	कंुपण	मखमालीच	होत,	व	 या	भ वती	रोज	अ राचे	िदव	ेजाळ यातं	येत
असत.

दिधवाहन	 फार	 म सरी	 होता.	 आप या	 आं यासारखे	 आंबे	 दुस या	 राजा या
उ ानातं	 पैदा	 होऊं	 नयेत	 यासाठ 	 तो	 फार	 खबरदारी	 घेत	 असे.	 भेटीसाठ 	 आंबे
पाठवतानंा	 एका	 िवषारी	 का ान	कोयीला	 भ क	 पाडून	 पाठवीत	 असे.	 राजे	 लोक
आं याचा	 आ वाद	 घेऊन	 फार	 सतुं 	 होत	 आिण	 कोय	 पे न	 आं याच	 झाड
उगव याची	वाट	पहात.	परंतु	 याचंी	आशा	कध िह	सफळ	झाली	नाह .	एका	राजाला
दिधवाहन	 म सरामुळ	 आं या या	 कोयीला	 भोक	 पाडून	 पाठवतो	 ही	 गो 	 समजली
ते हा	ं आप या	 हुषार	 मा याला	 बोलावनू	 आणून	 तो	 हणाला,	 “दिधवाहनाला
आप या	आं याची	फार	घमड	आहे.	 तंू	 तेथ	जाऊन	 याचा	तो	आंबा	 िबघडून	जाईल
अशी	यु ती	करशील	काय?”

माळी	 हणाला,	 “महाराज,	आपली	आ ा	 असेल	 तर	 दोन	 चार	 वष चे	 आंत
दिधवाहन	राजाचा	 आंबा	 िबघडेल	असा	उपाय	मला	करता	ं येईल.	पण	 येथून	मला



चार	वष ची	रजा	िमळाली	पािहजे.”

या	 राजान	 मा याला	 मो ा	 आनंदान	 रजा	 िदली.	 वाराणसीला	 येऊन
दिधवाहनाजवळ	तो	नोकरीस	रािहला.	भल याच	वळे 	फुल	फुलवनू	दाखवनू	आिण
भल याच	ऋतंूत	झाडानंा	फळ	येतील	असे	उपाय	क न	दिधवाहनाला	 यान	 स
क न	घेतल.	ते हा	ंदिधवाहनान	जु या	मा याला	काढून	टाकून	मु य	उ ानाची	सव
यव था	 या	 नवीन	 मा या या	 हातातं	 िदली.	 यान	 हळु	 हळु	 या	 सरस	 आं या या
आजुबाजूला	 नबाच 	 आिण	 दुसर 	 कडू	 जातीच 	 झाड	 लावनू	 िदल 	 आिण
याचंीचागंली	 जोपासना	 केली.	 दोन	 चार	 वष त	 त 	 झाड	 भराभर	 वाढल 	 आिण
यामुळ	आं याच	फळ	कडू	झाल.	त	पाहून	बागवान	 तेथून	पळून	 गेला.	एके	 िदवश
दिधवाहन	 राजा	 आप या	 अमा यासंह	 उ ानातं	 इकडे	 ितकडे	 िफरत	 असतां
आं या या	झाडाजवळ	आला;	आिण	आप या	लोकाकंडून	एक	िपकलेला	आंबा	 यान
झाडाव न	 काढून	 घेतला.	 पण	 त डातं	 घात याबरोबर	 तो	 याला	 इतका	 कडंू
लागला	 क ,	 याचा	 रस	 यान	 ते हाचं	 थुकूंन	 टाकला,	 आिण	 तो	 बोिधस वाला
हणाला,	“िम ा	या	आं याच	असे	पिरवतन	का	ंझाल?	साखरेच	खत,	दुधान	िशपण,
गधंा या	 िद याची	 पूजा	 इ यािद	 सव	 उपचार	 चालंू	 असता	ं आं याच	 फळ	 नबा या
पा यासारख	कडू	का	ं हाव?”

बोिधस वान	िनरी ण	क न	पािहल;	आिण	तो	राजाला	 हणाला,	“[मूळ	गाथा–

पुिचमंदपिरवारो	अंबो	ते	दिधवाहन।

मूलं	मूलेन	ससं 	ठं	साखा	साखा	िनसेवरे।

असतं	सि वासेन	तेन बो	कटुक फलो॥]	महाराज	या	आं या या	झाडाला	 नबा या	आिण
दुस या	जाती या	झाडानं 	वढेल	आहे	ह	तु ही	पहातच	आहा.ं	 यां या	शाखा	या
झाडा या	शाखत	िमसळ या	आहेत,	 याचं 	मुळ	या या	मुळाश 	सबं 	झाल 	आहेत
आिण	 यामुळ	या	आं या या	झाडातंील	मधुरता	जाऊन	 या या	आंगी	कडुपणा	आला
आहे.	थोड यातं	सागंावयाच	 हणजे	वाईट	सहवासाच	ह	फळ	आहे.”



राजान	आजुबाजूच 	 कडू	 जातीच 	 झाड	 तोडून	 टाक यास	 हुकूम	 केला.	 त
तोडून	 याच 	 मुळ	खणून	 काढ यातं	आल .	 ते हा	ं या	 आं या या	 झाडाला	 पूवव 	
मधुर	फळ	येऊं	लागल .
——✵✵✵——

	



६८.	मूख ला	मौन	शोभत.	(१८९)
(सीहच मजातक	नं.	१८९)

एकदा	ं बोिधस व	 एका	 गावंातं	 शतेकरी	 होऊन	 रहात	 असे.	 या	 समय 	 एक
फेरीवाला	 एका	 गाढवावर	 आपल	 सामान	 घालून	 दारोदारी या	 सामानाची	 िव ी
क न	आपला	 िनव ह	करीत	असे.	गाढवाला	चारा	वगैरे	 दे यासाठ 	 पैसे	खच	होऊं
नयेत	 हणून	 यान	एक	 यु ती	योिजली	होती.	कोठून	तरी	एक	 सहाच	चामड	 पैदा
क न	 यान	तो	आप या	गाढवाला	आ छािदत	असे	आिण	लोकां या	शतेातूंन	सोडून
देत	असे.	गाढव	यथे छ	खाऊन	परत	आप या	ध याजवळ	येत	असे.	हा	 कार	पु कळ
िदवस	चालला	होता.	एके	िदवश 	तो	फेरीवाला	 या	गाढवाला	घेऊन	बोिधस व	रहात
होता	 या	 गावं 	 आला.	 गावंा या	 वशेीजवळ	 गाढवावरील	 सामान	 उत न	 घेऊन
सहा या	चाम ान	झाकूंन	 याला	 यान	एका	जवा या	शतेातं	सोडून	िदल;	आिण	तो
आप या	जेवणा या	तयारीस	लागला.	इकडे	 या	शतेाचा	राखणदार	 सह	आला	अस
वाटून	घाब न	 गेला	आिण	धावंत	जाऊन	इतर	शतेक यानंा	 यान	ही	खबर	 िदली.
ते हा	ं बोिधस व	 हणाला,	 “आपण	 शतेातं	 जाऊन	 सह	कसा	 असतो	 त	 तरी	 पाहंू.
घाबर याच	काहं 	 कारण	 नाह .	 दूर	 अंतराव न	 वा 	 शखं	 वगैरे	 वाजव यावर	 तो
पळून	 जाईल.	 कदािच 		 आप यावर	 चाल	 क न	 आलाच	 तर	 आपण	 दाडं यानं
याला	बडवनू	काढंू.”

बोिधस वाला	 पुढारी	 क न	 सव	 गावंकरी	 या	 शतेाजवळ	 गेले	 आिण	 वा
वाजवनू,	 यानं 	एकच	घोष	केला,	व	मोठमो ान	आरो या	ठोक या.	तो	गाढव	हा
घोष	ऐकून	फार	घाबरला,	आिण	जाित वभावाला	अनुस न	ओरडंू	लागला.	 ते हां
बोिधस व	जमले या	लोकानंा	 हणाला,	“अहो	ही	 सहाची	 कवा	 या ाची	आरोळी
न हे.	 सहा या	कात ाखाल 	हा	हलकट	गाढव	ओरडत	आहे.”

ते हा	ं या	शतेक यानं 	 या यावर	ह ा	क न	 याच	त	कातड	काढून	घेतल	व
याला	 बेदम	 मार	 िदला.	 तो	 मरणो मुख	 होऊन	 तेथच	 पडला.	 पु कळ	 वळेपयत
गाढवाची	 वाट	 पाहून	 याचा	 मालक	 या या	 शोधाथ	 गेला.	 ते हा	ं याला	 हा	 गाढव



मर या या	वाटेला	लागलेला	आढळला.	ही	 याची	दशा	पाहून	फेरीवाला	 हणाला,
“बा	 गाढवा,	 या	 सहा या	 चाम ाखाल 	 पु कळ	 िदवस	 तंू	 लोकाचं 	 शते	 खा
असत स;	परंतु	एका	ओरड यान	तंू	ह	आपणावर	मरण	ओढवनू	घेतलस!”

फेरीवा याच	ह	भाषण	सपंत	न	सपंत	त 	गाढवान	 ाण	सोडला.
——✵✵✵——

	



६९.	साधू या	सहवासाच	फळ.	(१९०)
(सीलािनससजंातक	नं.	१९०)

का यपबु ा या	वळे 	एक	 ावा 		उपासक	वाराणस त	रहात	होता.	तो	काहं
कामािनिम 	जहाजातूंन	परदेश 	जा यास	िनघाला.	 याच	जहाजातूंन	एक	 हावीिह
वासास	जाणार	होता.	 याची	बायको	या	उपासकाला	 हणाली,	“महाराज,	माझा
पती	आप याच	जहाजातूंन	जात	आहे.	 याची	आपण	वाटत	काळजी	 या.”

उपासकान	आपणाकडून	होईल	तेवढी	मदत	करीन	अस	वचन	िदल.	आिण	ते
दोघे	जहाजावर	चढले.	सात	िदवसपयत	जहाज	चागंल	चालल	होत.	परंतु	आठ या
िदवश 	 भयंकर	 तुफान	 होऊन	 याचे	 तुकडे	 झाले.	 उपासक	 आिण	 हावी	 एका
फ या या	आ यान	तरंगत	जाऊन	एका	लहानशा	बेटा या	िकना यावर	पडले.	 या
बेटावर	फारशी	 फळफळावळ	 न हत .	 तथािप	 उपासकान	ज 	काह 	 कंदमुळ	आिण
फळ	िमळ यासारख 	होत 	त 	खाऊन	आपली	उपजीिवका	चालिवली	पण	 हा याला
असल	 नीरस	 जेवण	 आवडेना.	 तो	 प याला	 मा न	 खाऊं	 लागला.	 प याच	 मासं
आगीवर	भाजून	पािह यान	त	खा यािवषय 	तो	उपासकाला	आ ह	करीत	असे.	परंतु
उपासकान	ते	कध िह	खा 	नाह .	आपणाला	ज	काहं 	 िमळाल	आहे	तेवढ	पुर	आहे
अस	 हणून	 प याच	 मासं	खाण	 तो	 नाकारीत	 असे.	 याची	 अचल	 ा	 पाहून	 या
बेटावर	 रहाणा या	 एक	 नागराजाला	 क व	 आली,	 आिण	 तो	 याला	 हणाला	 “हे
उपासका,	तु यासाठ 	मी	मा या	देहाची	होडी	बनवतो.	त त	बसन	तंू	तुला	 या	 थळ
जावयाच	असेल	 या	 थळ 	जा.”

उपासकान	 नागराजाचे	 फार	 आभार	 मानले,	 आिण	 यान	 िनम ण	 केले या
होड त	बसून	तो	 हा याला	 हणाला,	“बाबारे,	तुला	जर	मजबरोबर	यावयाच	असेल
तर	चल	लवकर	ये.”

ते हा	ंनागराजा	 हणाला,	“या	 हा याला	या	होड त	घेता	ं येत	नाह .	तो	मोठा
दु 	आहे.	 या यासाठ 	ही	होडी	मी	िनम ण	केली	नाह .”



उपासक	 हणाला,	 “तो	 जरी	 पापकम 	 आहे	 तरी	 तो	 मा याबरोबर	 आलेला
आहे;	आिण	मी	जे	काहं 	पु य	केल	असेल	 याचा	वाटा	मी	 याला	देत	आहे.”

हावी	 हणाला,	“या	तु या	देणगीच	मी	अिभनंदन	करत .	आजपयत	पु याचा
माग	मी	 वीकारला	नाह .	परंतु	 तुझी	सगंित	हच	काय	त	 पु य	मा या	 पदर 	आहे;
आिण	तु या	पु याचा	वाटेकरी	क न	तंू	मला	फार	ऋणी	केल	आहेस.”

नागराजान	 या	 हा यालािह	 या	 होड त	 येऊं	 िदल.	 ते हा	ं समु ाच	 र ण
करणा या	 देवतेन	 होडी	 चालव याच	 काम	 आप या	 हात 	 घेतल.	 या	 बेटावर
सापंडणार 	 अमोिलक	 र न	 उपासकान	 आप याबरोबर	 आणल .	 या	 दोघानंा
सुरि तपण	 वाराणसीला	आणून	सोड यावर	 देवता	 हणाली,	 “ ा,	 शील,	 याग
इ यािद	 गुणाचं	 ह	फळ	 पहा!	 या	 उपासका या	 आंग 	 हे	 गुण	अस यामुळ	 नागराजा
वतः	होडी	होऊन	 याला	घेऊन	येथवर	आला.	मनु यान	अशा	स पु षाचाच	सहवास
करावा.	या	 हा यान	जर	या	उपासकाची	कास	धरली	नसती	तर	समु ातंच	 याचा
नाश	झाला	असता!”

अस	बोलून	ती	देवता	आिण	नागराजा	तेथून	िनघून	 व थळ 	गेल .	उपासकान
आपण	आणले या	धनाचे	दोन	िवभाग	क न	 यातंील	एक	 हा याला	िदला.	साधू या
सगंतीपासून	िमळालेला	लाभ	 हा याला	आज म	पुरला.
——✵✵✵——

	



७०.	पित ता	 ीच	तेज.	(१९४)
(मिणचोरजातक	नं.	१९४)

बोिधस व	काशीरा ातंील	वाराणसी	नगरा या	जवळ	एका	गावं 	ज मला	होता.
तो	 वयातं	 आ यावर	 वाराणस तील	 एका	 अ यंत	 सु व प	 ीबरोबर	 याच	 ल न
झाल.	ितच	नावं	सुजाता	अस	होत.	सुजाता	आप या	पती या	आिण	सासूसास यां या
सेवते	फार	द 	असे.	ितचा	उ ोगी	आिण	मायाळू	 वभाव	पाहून	बोिधस व	ित यावर
जीवापाड	 ेम	 करीत	 असे.	 काहं वष	 सासुरवास	 के यावर	 सुजातेला	 आप या
आईबापंास	भेट याची	इ छा	झाली.	ती	बोिधस वाला	 हणाली,	“ वामी,	मला	मा या
आईबापासं	आिण	नातलगासं	पहाव	अस	वाटत.	आपण	जर	मा याबरोबर	याल	तर
काहं 	िदवस	मा या	विडलां या	घर 	राहून	परत	येऊं.”

शतेाभाताच	 िवशषे	 काम	 न हत	 ते हा	ं बोिधस वान	 सुजातेला	 घेऊन	 चार
िदवसासंाठ 	सासर 	जाऊन	 रहा याचा	 बेत	 केला.	 या या	 घर 	 बलैाचा	 एक	टागंा
होता.	 यातं	 सुजातेला	 बसवनू	 तो	 वाराणसी या	 नगर ारापाश 	आला.	 तेथ	 नान
वगैरे	क न	 यान	आिण	 सुजातेन	 जेवण	 केल,	आिण	कपडे	 बदलून	शहरातं	 वशे
केला.	 याच	 वळे 	 वाराणसीला	 द 	 राजाची	 वारी	 नगर	 दि णेला	 िनघाली
होती.	राजाला	मान	दे यासाठी	सुजाता	यानातूंन	खाल 	उत न	पाय 	चालू	लागली.
ितला	पाहून	राजा	अ यंत	मोिहत	झाला	आिण	ित यासबंधंान	चौकश 	कर यास	 यान
आपले	 दूत	 पाठिवले.	 या	 काल 	 कोण यािह	 राजाला	 िववािहत	 ीला	 ितचा	 पित
िजवतं	 असेपयत	 जनानखा यातं	 ने याचा	 अिधकार	 न हता.	 राजान	 जर	 या
िनयमािव 	वतन	 केल	असत	तर	 याचा	ताबडतोब	वध	कर यातं	आला	असता.
राजदूतानं 	ती	 ी	 िववािहत	आह	आिण	बलैाचा	टागंा	हाकंणारा	 ितचा	पित	आहे,	ह
वतमान	 जे हा	ं राजाला	कळिवल	 ते हा	ं याला	अशी	 यु ती	 सुचली	क ,	कोण यािह
िनिम ान	 ित या	 नव याला	 फाश 	 ाव	आिण	 मग	 ितला	 अंतःपुरातं	आणून	 ठेवाव.
आप या	एका	 िज हा या या	 हुज याला	बोलावनू	आणून	तो	 हणाला	 “तंू	 हा	माझा
चूडामिण	नेऊन	 या	माणसा या	टां यातं	दडवनू	ठेव.”



या	हुज यान	ध याची	आ ा	ताबडतोब	अमलातं	आणली.	ते हा	ंराजान	आपला
चूडामिण	 हरव याच	 िमष	 क न	 सगळ 	 नाक 	 बदं	 कर याचा	 हुकूम	 केला;	आिण
र यातूंन	जाणा या	येणा या	लोकाचंी	झडती	घे यास	लावली.	नंतर	एका	हुज याला
पाठवनू	 बोिधस वा या	 टां याचीिह	 झडती	 घे यातं	 आली.	 तेथ	 चूडामिण
सापंड यामुळ	बोिधस वाला	पकडून	राजासमोर	उभ	कर यातं	आल.	राजान	याचा
याच ण 	वध	करा,	असा	हुकूम	फम िवला.	मारेकरी	बोिधस वाला	घेऊन	वध थान
जाऊं	लागले.	ते हा	ंसुजातेन	अ यंत	आ ोश	केला.	ती	 हणाली,	“या	पृ वीतलावर
स याच	 र ण	 करणा या	 कोणी	 देवता	 रािह या	 नसा या.	 नाह तर	 हा	 धडधडीत
अ याय	 घडत	 असता,ं	 यानं 	 मौन	 त	 धरल	 नसत.	 आ ह 	 इं ािदका या
स याचरणा या	पु कळ	गो ी	ऐकत	आल 	आह ;	परंतु	एकतर	या	गो त	मुळ च	त य
नसाव	अथवा	अशा	देवताच	न ाय	झा या	असा या.”

ित या	 नानात हेन	 चालले या	 िवलापान	 आिण	 पाित या या	 तेजान	 इं ाच
सहासन	 गरम	झाल.	 इं ाला	 याच	कारण	काय	 ह	 एकाएक 	समजल	नाह .	 परंतु
िवचाराअंती	सुजाता	सकंटातं	पडली	असून	ित या	पाित याचा	भगं	होऊं	पहात	आहे
ही	 गो 	 याला	 समजून	 आली,	 आिण	 तो	 एकदम	 या	 िठकाण 	 आला.	 यावळे
मारेक यानं 	 बोिधस वाला	 लाकडा या	 ओं ावर	 िशर	 ठेऊन	 उताण	 पाडल	आिण
यावर	 कु हाडीचा	 हार	 कर या या	 बेतातं	 ते	 होते.	 इत यातं	 इं ान	 राजाला
राजवा ातूंन	 उचलून	आणून	 याचे	 हातपाय	 बाधूंन	 या	 िठकाण 	 उताण	 पाडल,
आिण	 बोिधस वाला	 राजवषे	 देऊन	 राजवा ातं	 नेऊन	 ठेिवल.	 ही	 अदलाबदल
इत या	 वरने	आिण	अ यपण	कर यातं	आली	क ,	मारेक यान 	कु हाडी या	घावान
धडावगेळ	 िशर	 के यावर	 त	 राजाच	 आहे	 अस	 यासं	 िदसून	 आल.	 यानं 	 एकच
बोभाटा	केला;	ते हा	ंनगरवासी	लोकाचंा	तेथ	मोठा	जमाव	जमला	आिण	पहातात	त
खु 	 द 	राजाचेच	दोन	तुकडे	झालेले	 यानंा	 िदसले!	पुढ	ते	सव	लोक	शहरातं
गेले,	आिण	 यानं 	ह	वतमान	अमा य	वगैरे	ब ा	अिधकारी	लोकानंा	कळिवल.	ते हां
ते	 लोक	 राजागंणातं	 जमून	 आता	ं पुढ	 कोणाला	 रा यपद	 ाव	 याचा	 खल	 क ं
लागले.	त	पाहून	बोिधस वाला	हात 	ध न	इं 	राजवा ा या	िखडकी या	बाहेरील
ग 	चीवर	आला,	आिण	 या	जमले या	ब ा	अिधका यासं	 हणाला,	“लोकहो,	मी



इं 	आह;	आिण	मा या	 भावानच	तुम या	अधािमक	राजाचा	वध	झाला	आहे.	आतां
हा	मी	तु हालंा	नवीन	राजा	देत	आह.	हा	आिण	याची	प नी	सुजाता	ह 	दोघ	अ यंत
सुशील	आहेत.	याचंी	 तु ही	आप या	आईबापां माण	शुशषा	करा;	आिण	 याच माण
ह 	दोघ	आप या	मुलां माणसव	 जेच	पालन	करतील.	पित ता	ि यालंा	कोण यािह
मनु याकडून	ताप	झाला–मग	तो	राजा	असो	वा	साधारण	मनु य	असो–तर	 याचे	घडे
भरलेच	अस	समजा.	पृ वीवरील	राजा या	 िशरावर	 देवता	आहेत	ह	 यानं 	 िवसरतां
कामा	नये.	आिण	जर	दुमदान	देवताचंी	पव 	न	किरता	ंते	लोकानंा	 ास	देऊं	लागले,
तर	मी	 वतः	आप या	हातान	 याचंी	खोड	मोड यावाचूंन	रहाणार	नाह .”

अस	 भाषण	 क न	 इं 	 तेथच	 अंतध न	 पावला.	 अिधकारी	 लोकानं 	 मो ा
समारंभान	 वध थानातून	 सुजातेला	 राजवा ातं	 आणल	 आिण	 सुमुहूत वरं	 ितला
आिण	बोिधस वाला	 रा यपद	 देऊन	शहरातं	मोठा	उ सव	 केला.	आपला	अधािमक
राजा	नाश	पावला	आिण	 याबरोबरच	धा मक	राजाचा	लाभ	झाला,	ह	पाहून	सव	 जा
सतुं 	झाली.
——✵✵✵——

	



७१.	मै ीचा	 भाव.	(२०६)
(कु ं गिमगजातक	नं.	२०६)

एकदा	ं बोिधस व	 कु ं गमृग	 होऊन	 एका	 अर यातं	 सरोवरा या	 काठं 	 रहात
होता.	 तेथच	एका	 वृ ावर	एका	शतप 	प ान	आपल	घरट	बाधंल	होत;	आिण	 या
सरोवरातं	एक	कासंव	रहात	होता.	या	ितघाचंी	अ यंत	मै ी	जडली	होती.	एके	िदवश
एक	पारधी	 या	सरोवरा या	काठं 	हरणाला	पकड यासाठ 	जाळ	पस न	घर 	गेला.
रा या	 पिह या	 हर 	 बोिधस व	 पाणी	 िप यासाठ 	 जात	 असता	ं या	 जा यातं
सापंडला;	आिण	आपण	जा यातं	सापंडल 	ह	आप या	 िम ासं	कळिव यासाठ 	तो
मो ान	ओरडला.	 ते हा	ं सरोवरातूंन	 कासंव	 वर	आला,	 व	 शतप 	 प ी	 आप या
घर ातूंन	 खाल 	 उतरला.	 बोिधस वाची	 ही	 दीनदशा	 पाहून	 शतप 	 कासंवाला
हणाला,	“पहाटं	हो यापूव 	जर	आम या	िम ाला	या	पाशातूंन	मु त	केल	नाह 	तर
तो	पार या या	तावड त	सापंडून	 ाणास	मुकेल.	आता	ंतंू	आप या	दातानं 	याचे	पाश
तोड यास	आरंभ	कर,	आिण	ह	काम	लवकर	आटप.”

कासंव	 हणाला,	 परंतु	 माझे	दातं	काहं 	 बळकट	नाह त.	मा या	गती माणच
पाश	तोड याच	कामिह	मंदपण	चालेल,	आिण	इत यातं	पारधी	आला	तर	माझे	सव
म	वायंा	जातील.”

शतप 	 हणाला,	“पारधी	लवकर	येईल	याब ल	 तंू	काळजी	क ं 	नकोस	तो
अ णोदयापूव 	 येणार	 नाह .	 याब ल	 मी	 हमी	 घेत ;	 आिण	 याला	 जेवढा	 उशीर
लावता	ं येईल	 तेवढा	लाव याचा	 मी	 य न	करत .	 पण	 तंू	 हे	 पाश	 तोड याच	काम
जार न	चालव.”

कासंवान	एकामागनू	एक	पाश	तोड यास	 सु वात	 केली.	शतप 	पार या या
दारातं	जाऊन	 याची	वाट	पहात	बसला.	पहाटं	हो यापूव 	पारधी	हातातं	मोठी	सुरी
घेऊन	तलावा या	काठं 	जा यास	िनघाला.	इत यातं	शतप ान	मो ान	श द	काढून
या या	कपाळावर	जोरान	चचुं हार	केला.	िबचारा	पारधी	आपणाला	मोठा	अपशकुन



झाला	 अस	 वाटून	 पुनः	 घरातं	 िश न	 िनजला,	 आिण	 मनातं या	 मनातं	 हणाला,
“आज	या	अमंगल	प यान	मा यावर	ट च	मा न	मला	अपशकुन	केला	आहे	 यामुळ
िशकार	नीट	साधेल	 कवा	नाह 	याची	मला	काळजी	वाटते;	तथािप	थो ा	 वळेान
माग या	दरवाजातूंन	िनघून	जाऊन	अपशकुन	न	होईल	अस	केल	पािहजे.”

असा	 िवचार	 करीत	 तो	 झ पी	 गेला.	 पुनः	 अ णोदयानंतर	 उठून	 माग या
दरवा यातूंन	जा या या	बेतातं	होता.	पण	तथिह	शतप ान	मो ान	ओरडून	 या या
कपाळावर	च च	मारली.	पारधी	सतंापून	 हणाला,	“या	दु 	अमंगल	प ान	तर	माझा
िप छाच	 पुरवला	 आहे!	 तथािप	 थोडा	 उजेड	 झा यावर	 हा	 जवळ	 आ यास	 याची
चागंली	खोड	मोडून	मग	िशकारी या	शोधाथ	जाईन.”

अस	 हणून	काहं 	वळे	घरातं	बसून	 नंतर	तो	सरोवराकडे	जा यास	 िनघाला.
शतप ान	 या या	पूव च	येऊन	कासंवाला	 या या	आगमनाची	खबर	िदली.	कासंवान
सव	पाश	तोडून	टाकले	होते.	एकच	काय	तो	बाकी	होता.	परंतु	 याला	 यामुळ	इतका
ास	झाला	क ,	 या या	त डावाटे	र ता या	धारा	वहात	हो या	आिण	अंगातं	 ाण	न
रािह यामुळ	तो	 बेशु 	होऊन	खाल 	पडला.	इत यातं	पारधी	जवळ	येऊन	ठेपला.
बोिधस वानिश क	रािहलेला	पाश	आप या	साम य न	तोडून	टाकून	तेथून	पलायन
केल.	 परंतु	 िबचारा	 कासंव	 पार या या	 हात 	 लागला.	 पार यान	 याला	 आप या
िपशव त	 भरल,	 आिण	 िख 	 मनान	 तो	 घर 	 जा यास	 िनघाला.	 आपणाला	 मु त
कर यासाठ 	कासंवान	आपला	जीव	 धो यातं	 घातला	 ह	 पाहून	 बोिधस वाला	फार
वाईट	वाटल,	आिण	जीव	 गेला	तरी	 बेहे र,	कासंवाला	 मु त	के यावाचूंन	राहणार
नाह 	 असा	 िन य	 क न	 तो	 माग	 वळला,	 आिण	 पार याजवळ	 काहं 	 अंतरावर
पोह च यावर	लंगडत	लंगडत	चालंू	लागला.	सव	रा 	पाशातं	गुरफटून	पड यामुळ
या	हिरणा या	 पायाला	 इजा	झाली	असावी,	 व	तो	 दुबल	झाला	असावा	अस	वाटून
पार यान	आपली	 िपशवी	 एका	 झाडा या	 मेढ याला	 अडकावनू	 िदली,	आिण	 सुरी
घेऊन	 तो	 हिरणा या	 माग	 लागला.	 याला	 लोभवनू	 बोिधस वान	 दूरवर	 नेल,	 व
दुस या	 एका	आडवाटेन	 पळ	काढून	 मेढ यावर	 अडकवलेली	 िपशवी	 हळुच	खाल
पाडून	कासंवाला	 मु त	 केल.	कासंव	ता काळ	पा यातं	 िशरला.	शतप 	 वृ ाव न



खाल 	उतरला	ते हा	ंबोिधस व	या	दोघासं	उ ेशनू	 हणाला,	“तु ही	दोघानं 	 िमळून
मला	 जीवदान	 िदल	आहे.	 ते हा	ं तुमचे	 मा यावर	फार	 फार	 उपकार	आहेत.	 परंतु
आता	ंयेथ	रहाण	धो याच	आहे.	पार याला	ही	जागा	अवगत	झाली	आहे.	आिण	येथ
रािह यास	 के हानंा	 के हा	ं या या	 जा यातं	 सापंड याची	 मला	 भीित	 आहे.	 ते हां
पारधी	येथ	प च यापूव च	मी	घोर	अर यातं	जाऊन	रहात .”

अस	 हणून	बोिधस वान	तेथून	पळ	काढला.	शतप िह	उडून	गेला.	कासंव	तर
पा यातं	िशरलाच	होता.	पारधी	धावंत	येऊन	पहातो,	तो	िपशव तील	कासंव	देखील
िनघून	 गेला	 होता.	 तुटक	 जाळ	 आिण	 िरकामी	 िपशवी	 घेऊन	 खाल 	 मान	 घालून
अ यंत	 िख 	अंतःकरणान	तो	आप या	घर 	गेला.	बोिधस व	आिण	 याचे	दोघे	 िम
घोर	 अर यातंील	 दुस या	 एका	 तलावा या	 काठं 	 वास	 क न	 रािहले.	 यां यावर
आले या	या	 सगंान	 याचंी	मै ी	 ढतर	झाली,	आिण	 ितजमुळ	 याचंा	सारा	ज म
सुखान	गेला.
——✵✵✵——

	



७२.	 सगंावधान.	(२०८)
(सुसुंमारजातक	नं.	२०८)

बोिधस व	 एकदा	ं वानरयोन त	 ज मून	 गगें या	 काठं 	 एका	 अर यातं	 रहात
होता.	गगंत	एक	मोठा	मगर	रहात	असे.	 याची	बायको	बोिधस वाला	पाहून	आप या
नव याला	 हणाली,	 “ वामी,	 हा	 मोठा	 वानर	 येथ	 रहात	असत .	याचं	 शरीर	 इतक
सुदंर	िदसत	तर	 याच	 दय	िकती	गोड	असेल?	मला	तु ही	 याच	 दय	आणून	 ा.
हाच	मला	डोहाळा	झाला	आहे.”

मगर	 हणाला,	“भ े,	आ ह 	जलचर	 ाणी	आिण	वानर	पडला	 थलचर;	या
झाडाव न	 या	 झाडावर	 उ ा	 मारणारा.	 ते हा	ं याच	 दयमासं	 आ हालंा	 कस
िमळेल?	तुझा	हा	डोहाळा	 तंू	सोडून	दे,	आिण	दुस या	कोण या	तरी	पदाथ वर	 िच
ठेव.”

मगरीण	 हणाली,	 “ह	काहं 	 चालावयाच	 नाह .	जर	 मला	 या	 वानराच	 दय
िमळाल	नाह 	तर	मी	जीव	देईन.”

िनकरावर	गो 	आली	अस	पाहून	मगर	 हणाला,	“जरा	दम	धर,	थोडा	 य न
क न	 पाहत .	 यु त यु तीन	 जर	 याला	 पकडता	ं आल	 तर	 याच	 दय	 तुला
िमळेल.”

या माण	 बायकोच	 समाधान	 क न	 बोिधस व	 पाणी	 िप यास	 गगेंवर	 आला
असता	ं याजजवळ	 येऊन	मगर	 याला	 हणाला,	 “बा	 वानर े ा,	 तंू	 या	फलरिहत
अर यातं	का	ं वास	क न	आहेस?	गगें या	 पलीकडे	 आंबे,	फणस,	 नबे	 वगैरे	फळ
इतक 	िवपुल	आहेत	क ,	तुला	तेथ	 मावाचूंन	मो ा	चैनीन	रहाता	ंयेईल.”

बोिधस व	 हणाला,	 “पण	 मगर	 महाराज	 ितकडे	 जाव	 कस?	 गगंा	 पडली
िव तीण	आिण	खोल,	आिण	मा यासार या	 थलचर	 ा याला	ती	त न	जाता	ंयेण
श य	नाह .”



मगर	 हणाला,	“वा!	मा यासारखा	बळकट	जलचर	 ाणी	तुमचा	िम 	असतां
तु ही	 हताश	का	ं होता?	 मा या	 पाठीवर	 बसा	 णजे	 मी	 तु ाला	 पाचं	 चार	 पळातं
परतीर 	नेऊन	प चवत .”

या या	 वचनावर	 िव ास	 ठेऊन	 बोिधस व	 या या	 पाठीवर	 बसला.	 काहं
अंतरावर	 गे यावर	 मगर	 याला	 पा यातं	 बुडवू	ं लागला.	 ह	 काय	 आहे	 असा
बोिधस वान	 न	के यावर	तो	 णाला,	“रे	मूख ,	म 	केवळ	परोपकारासाठ 	मा या
पाठीवर	तुला	वाहून	नेत	नाह .	मा या	 ीला	तुझ	 दयमासं	खा याचे	डोहाळे	झाले
अस यामुळ	तुला	मी	मा या	िबळातं	नेत	आह.”

आता	ं सगंावधानावाचूंन	 दुसरी	 गती	 नाह 	 अस	 जाणून	 बोिधस व	 मगराला
हणाला,	“रे	िम ा,	तंू	ही	गो 	मला	सािंगतल स	ह	फार	चागंलं	झाल	नाह तर	माझा
नाश	होऊन	तंू	मा 	फसला	असतास!	िशवाय	तु यावर	िव ासघाताचा	आरोप	आला
असता	तो	िनराळाच!	आम या	पोटातं	 दय	असत,	तर	या	झाडाव न	 या	झाडावर
उ ा	मारीत	असतानंा	त	 िछ िव छ 	होऊन	गेल	असत.	वानरा या	पोटातं	 दय
असत	ही	गो 	तुला	खरी	तरी	वाटली	कशी?”

मगर	 हणाला,	 “मग	 तुमच	 दय	 तु ही	 कोठ	 ठेवीत	 असता?ं”	 बोिधस वान
फळभारान	न 	झाले या	एका	औदंुबर	वृ ाकडे	बोट	दाखवनू	 हणाला,	“ती	पहा	या
अर यातं	असले या	वानराचं 	 दय	 या	झाडावंर	ल बकळत	आहेत.”त 	औदंुबराच
पिरप 	फळ	पाहून	मगराला	वानराच	बोलण	खर	वाटल,	आिण	तो	 हणाला,	“जर
मी	तुला	तीरावर	नेल	तर	यातंील	एखाद	 दय	मला	देशील	काय!”

बोिधस व	 हणाला.	“यातं	काय	सशंय?	 तुला	वानराच	 दय	पािहजे	आहे	ह
मला	आगाऊ	समजल	असल	तर	 येथपयत	मला	आण याची	तसदीच	 तुला	पडली
नसती!	एक	सोडून	दहा	 दय	 तुला	 ते हा	ं देऊन	टाकल 	असत !	आ हाला	 याचा
काहं 	 उपयोग	 होत	 नसतो.	 उगाच	शोभसाठ 	आ ह 	त	 ठेवीत	असत 	 एवढच	काय
त!”

मगरान	 याला	तीरावर	नेऊन	सोड यावर	तो	 या	औदंुबरा या	झाडावर	चढून



बसला	आिण	 हणाला,	“अरे	मूख	मगरा	 ा याचं 	 दय	झाडावर	ल बतात	यावर	तंू
ा	ठेिवलीस	कशी?	तु या	देहा या	 माणान	डो यातं	मदू	नस यामुळ	तुला	सहज

फसवता	ंआल.	आता	ंह 	औदंुबराची	फळ	घेऊन	येथून	चालता	हो	आिण	पुनः	गगें या
पलीकडीलचागं या	 फळां या	 गो ी	 मला	 सागं	ू नकोस,	 मला	 माझा	औदंुबरच	
आहे.	अस	समज.”

जुगारातं	हजार	काष पण	घालव यासारख	 दुःख	होऊन	मगर	आंसव	गाळीत
अधोमुखान	तेथून	िनघून	गेला!
——✵✵✵——

	



७३.	अकाल	भाषणान	हािन.	(२१५)
(क छपजातक	नं.	२१५)

एकदा	ं बोिधस व	 वाराणसीराजा या	अमा याच	काम	करीत	असे.	 राजा	जरा
फाजील	 बडबड	 करणारा	 होता.	 सिंध	 साधून	 याची	 ही	 खोड	 मोड याचा	 िवचार
बोिधस वा या	मनातूंन	होता.	परंतु	अशी	सिंध	सापंडेना.

िहमालयावरील	दोन	त ण	हंस	एका	सरोवरातं	येऊन	चारा	खात	असत.	तेथ
याचंी	व	एका	कासंवाची	मै ी	जडली.	एके	िदवश 	कासव	 याला	 हणाला,	“तुमचा
िहमालय	 देश	कसा	काय	असतो?”

हंस	 हणाले	 “िहमालयाची	 शोभा	 काय	 वण वी?	 तेथ	 सव	काहं 	 िवपुल	आहे
िशवाय	पार याच	आिण	मासे	मारणा या	को याच	भय	बाळगावयास	नको.	आ हालंा
तेथ	कमतरता	आहे	 हणून	आ ह 	तेथ	येत	नसत .	केवळ	दूरचे	देश	पहाव	ेयाच	हेतून
थमतः	आ ह 	येथ	आल .	आता	ंतुझी	दो ती	जड यामुळ	तुला	भेट यासाठ 	आ ह
वारंवार	येत	असत .”

कासंव	 हणाला,	 “तर	 मग	 मलाच	 घेऊन	 तु ही	 ितकडे	 जाना.	 मी	 मंदगित
अस यामुळ	 मला	 येथ	 एखादा	 कोळी	 पकडून	 नेईल	अशी	 भीित	 वाटते.	 रा ंिदवस
साशकं	वृ ीन	काळ	कंठावा	लागतो,	ते हा	ंमला	तेथ	ने यास	मा यावर	फार	उपकार
होतील.”

हंस	 हणाले,	 “आ ही	 तुला	सहज	 घेऊन	जाऊं,	 परंतु	 तुला	च चीन	 पकडतां
येण	श य	नाह .	 हणून	आ ह 	एक	दाडंक	दो ही	ट काला	धरत ,	व	 या या	म याला
तंू	दातान	धर.	परंतु	या	काम 	तुला	मोठी	सावधिगरी	ठेवावी	लागेल.	आकाशपथातूंन
वगेान	जात	असता	ंतू	जर	काहंीबोललास,	तर	त डातून	काठी	सुटून	खाल 	पडशील
आिण	 ाणाला	मुकशील.”

कासंव	 हणाला,	 “माझाच	नाश	क न	 घे याएवढा	मी	 मूख	नाह .	 पण	 तु ही



मा 	अनुकंपा	क न	दाडंक	िनसटून	न	जाईल	अशी	खबरदारी	 या.”

हंसानं 	 ही	 गो 	कबलू	 के यावर	कासंव	 एका	काठीस	 ध न	 रािहला	 व	 या
काठी या	 दो ही	 ट काला	 ध न	 हंस	 या यासह	 आकाशातूंन	 जाऊं	 लागले.
कासंवाला	 आपणाला	 हंस	 वाहून	 नेतात	 याब ल	 थोडासा	 गव	 वाटला.	 इत यातं
वाराणस तील	 मुल	 ीडागंणातं	 जमल 	 असता	ं याला	 पाहून	 मो ान	 ओरडून
हणाल 	 “पहा	 हो	 पहा!	 दोन	 सुदंर	 हंस	 या	 बे ा	ओबड	 धोबड	कासंवाला	 घेऊन
चालले	आहेत!”

ह	 ऐकून	कासंवाला	फार	सतंाप	आला	आिण	तो	 हणाला,	 “काय	 बेट 	 ाड
पोर”–

पण	 ह	 वा य	 सपंत	 न	 सपंत	 त 	 काठी	 तोडातूंन	 सुट यामुळ	 तो	 ग 	चीवर
आदळून	िछ िविछ 	झाला.	काय	गडबड	आहे	ह	पहा यासाठ 	राजा	बोिधस वाला
आिण	इतर	अमा यालंा	 बरोबर	 घेऊन	ग 	चीवर	 गेला	आिण	घडलेला	 कार	पाहून
बोिधस वाला	 हणाला,	 “भो	 पिंडत,	 हंसा या	 त डातूंन	 सुटून	 या	 कासंवाची	 अशी
दुदशा	का	ं हावी?”

बोिधस व	 हणाला,	 “महाराज,	 आपणाला	 हंस	 वाहून	 नेतात	 याब ल
कासंवाला	गव	झाला	असावा,	इत यातं	 ीडागंणातंील	मुलाचंी	ओरड	 या या	कानंी
गेली	असावी.	 यानंा	उ र	दे यासाठ 	वळे	काळ	न	पहाता	ंत ड	उघड यामुळ	काठी
त डातून	सुटून	कासंवाची	ही	गत	झाली	असली	पािहजे!	यापासून	आ ह 	असा	धडा
िशकला	पािहजे	क ,	भल याच	वळे 	सभंाषण	क न	आपला	नाश	क न	घेऊं	नये.”

बोिधस व	आपणाला	उ ेशनू	बोलत	आहे	अस	जाणून	राजा	 या	 िदवसापासून
सावध	झाला	आिण	 यान	अवळे 	भाषण	क न	आपल	नुकसान	क न	घेतल	नाह .
——✵✵✵——

	



७४.	शठाला	महाशठ.	(२१८)
(कूटवािणजजातक	नं.	२१८)

एकदा	ंएक	 ामवासी	 यापारी	काहं 	कारणािनिम 	परदेश 	जा यास	िनघाला.
या या	घर 	 पचं	न हता	 हणून	जातानंा	घरातं	दुस या	एकाला	ठेवनू	आपला	नागंर
वगैरे	सव	शतेीच	सामान	 यान	 वाराणशीनगर त	 रहाणा या	आप या	 एका	 िम ा या
घर 	ठेवनू	िदले;	आिण	तो	तेथूनच	 वासाला	गेला.	बरेच	िदवस	गे यावर	शहरातंील
गहृ थाला	 हा	 परत	 येणार	 नाह 	अस	 वाटून	 यान	 त	सामान	 िवकून	 टाकल.	 परंतु
काहं 	 मिहने	 लोट यावर	 वासास	 गेलेला	 गहृ थ	 परत	आला,	 व	 त	 सामान	 मागूं
लागला.	 ते हा	ं नगरवासी	 यापारी	 हणाला.	 “िम ा,	 मला	फार	 वाईट	वाटत.	 तुझ
सव	सामान	उंदीरानं 	खाऊन	टाकल!	 याला	मी	काय	क ं ?”

ामवासी	मनु यान	 याची	ती	लबाडी	ता काळ	ओळखली	आिण	स यपणाचा
आव	आणून	 तो	 हणाला,	 “हरकत	 नाह ,	 नागंर	 वगैरे	 सामान	 उंदरानं 	 खा 	 तर
याला	तंू	आिण	मी	काय	करणार?	घडलेली	गो 	होऊन	गेली.	चल	आपण	लवकर
नान	क न	जेवण	क ं .”

एक	दोन	 िदवस	 या या	 घर 	 राहून	 ामवासी	 यापा यान	खाऊ	 वगैरे	 देऊन
या या	लहान या	 मुलाच	फार	 ेम	 सपंािदल,	आिण	 एके	 िदवश 	 याला	खां ावर
घेऊन	तो	नदीवर	 नान	कर यास	गेला.	परंतु	तेथून	 याला	परत	न	आणता	ंदुस या
एका	िम ा या	घर 	ठेऊन	तेथ या	मंडळ स	 यान	अस	सािंगतल	क ,	कृपा	क न	या
मुलास	कोणा या	नजरेस	न	पडंू	देता	ंघरातंच	ठेवनू	 या	आिण	 याचा	चागंला	सभंाळ
करा.	 याला	एकटाच	आलेला	पाहून	नगरवासी	 हणाला,	“काय!	आम या	मुलाला
कोठ	ठेवनू	आलात?	काय!	नदीवर	तर	िवसरला	नाह त	ना?”

ामवासी	वडेवाकड	त ड	क न	 हणाला,	“िम ा,	काय	सागंू	ंमो ा	दुःखाची
गो 	 घडून	आली.	 मुलाला	 नान	 घालून	 पुसून	 तीरावर	 बसवल,	आिण	 मी	 नान
कर यासाठ 	पा यातं	उतरल .	इत यातं	एक	ससाणा	 येऊन	 तु या	 मुलाला	 घेऊन



गेला.	आरंभ 	आरंभ 	नगरवासी यापा याला	हा	सव	 कार	थ ेचा	वाटला	परंतु	शवेट
िचडीवर	 येऊन	तो	आप या	 ामवासी	 िम ाला	 हणाला,	“तंू	अगद च	 मूख	आहेस;
मला	 फसव याचा	 तुझा	 हा	 बेत	 िदसतो.	 एव ा	 मो ा	 मुलाला	 ससाणा	 घेऊन
जाईल	ही	गो 	म 	ठ	डो यां या	माणसाला	देखील	सभंवनीय	वाटावयाची	नाह .”

शवेट 	 करण	हातघाईवर	 येऊन	नगरवासी	 यापा यान	 ामवासीवर	 िफय द
ठोकली.	 यावळे 	 आमचा	 बोिधस व	 वाराणस त	 यायािधशाच	 काम	 करीत	 होता.
यान	 िफय दीच	 हणण	 ऐकून	 घेऊन	 ितवादीस	 बोलावनू	 आणल,	 आिण	 तो
हणाला,	“या या	मुलाला	ससा यान	उचलून	नेल	अस	ज	तंू	 हणालास	त	खर	आहे
काय?”

ामवासी	 हणाला,	“होय	महाराज,	त	खर	आहे.	परंतु	आपणास	मी	एक	असा
न	िवचािरत 	क 	फाळासकट	नागंर	उंदीर	खात	असतात	काय?”

बोिधस वाला	ह	काय	कोड	आहे	ह	समजेना.	तो	 हणाला,	“परंतु	उलटे	सुलटे
न	क न	 यायािधशाचा	 वळे	 घेण	यो य	 नाह .	 नागंरा या	फाळाचा	आिण	या या

मुलाचा	सबंधं	काय?”

ामवासी	 हणाला,	 “महाराज,	 आपण	 रागावू	ं नका.	 या या	 घर 	 मी	 माझ
शतेीच 	आऊत	 ठेऊन	 देऊन	 वासाला	 गेल ;	 त 	 सव	 उंदीरानं 	खा ,	 अस	 याच
हणण	 आहे.	 हणून	 मी	 आपणास	 हा	 न	 िवचारला.”बोिधस व	 नगरवासी
यापा याला	 हणाला,	“हा	सागंतो	ही	गो 	खरी	आहे	काय?”

यान	 ती	 गो 	 कबलू	 केली.	 ते हा	ं बोिधस व	 हणाला,	 “शाबास!	 ामवासी
लोक	अडाणी	असतात,	अस	आ ह 	ऐकत .	परंतु	या	गहृ थान	तर	नगरातंील	अ यंत
धूत	 माणसावर	 ताण	 केली	 आहे!	 ठीक	 आहे!	 नागंराचा	 फाळ	 जर	 उंदीर	 खाऊं
शकतात	 तर	 मुलाला	 ससा यान	का	ं नेऊं	 नये?”	 नगरवासी	 गहृ थाकडे	 वळून	 तो
हणाला,	“बाबारे,	 तंू	याच	सामान	याला	परत	कर,	ते हाचं	ससा यान	नेलेला	तुझा
मुलगा	तुला	परत	िमळेल!	नाह 	तर	मला	तुझा	मुलगा	परत	देविवता	ंयेणार	नाह .”



हा	 यायािधशाचा	 िनकाल	 ऐकून	 नगरवासी	 यापा यान	 ामवासी	 यापा याच
सव	सामान	पुनः	िवकत	घेऊन	 या या	 वाधीन	केल.	 ामवासी	 यापा यान	नगरवासी
यापा याचा	मुलगा	 याला	आणून	िदला.
——✵✵✵——

	



७५.	मनु यािंवषय 	वानराच	मत.	(२१९)
(गरिहतजातक	नं.	२१९)

आमचा	 बोिधस व	 एकदा	ं वानरयोन त	 ज मला	 होता.	 एका	 याधान	 याला
आप या	 पाशातं	 पकडून	 नेऊन	 वाराणसी या	 राजाला	 नजर	 केल.	 राजान	 याला
राजवा ातं	 ठेवल.	 तो	फार	 न पण	 वागत	असे;	कोण 	जरी	 िचडिव याचा	 य न
केला	तरी	तो	िचडत	नसे.	थोड यातं	सागंावयाच	 हटल	 हणजे	सव	मकटचे ापंासून
तो	 अिल त	 होता.	 राजान	 या या	 या	 गुणावर	 स 	 होऊन	 याला	 राजवा ातं
मोकळ	सोडल.	तथािप	तो	एखा ा	कोप यातं	बसून	राही.	ह	पाहून	राजा	 या	 याधास
बोलावनू	आणून	 हणाला	“तंू	आणले या	या	वानरास	राजवा ातं	चैन	पडत	नाह .
तो	अितशय	स 	गुणी	आहे,	पण	 याला	ही	जागा	 तु ं गा माण	वाटत	असावी.	 ते हां
जेथ	याला	पकडला	होता	 या	िठकाण 	नेऊन	सोड.”

याधान	बोिधस वाला	पूव 	पकडले या	अर यातं	नेऊन	सोडल.	ते हा	ं याला
पाहून	कळपातंील	सव	वानर	गोळा	झाले,	व	 यानं 	 याच	उ म	 वागत	केल.	नंतर	ते
याला	 हणाले,	“आपण	या	सकंटातूंन	कस	पार	पडला?”

बोिधस वान	 घडलेली	 सव	 हकीगत	 सािंगत यावर	 ते	 हणाले,	 “तु हालंा
मनु यलोकातं	िमसळ याची	उ म	सिंध	सापंडली.	वाराणसी	सार या	सव	सुधारणत
पुढ	असले या	 शहरातं	 यातं	 देखील	 राजवा ातं–रहा याला	 तु हालंा	 सापंडल.
ते हा	ं तेथील	 रीत-िरवाजाचंी	 काहं 	 मािहती	 सागंाल	 तर	 बर	 होईल.	 आ हालंा
यापासून	फार	मोठा	 ानलाभ	होईल.”

बोिधस व	 हणाला,	 “जर	 तु हालंा	 ऐक याची	 इ छा	 असेल	 तर	 मी	 सागंत .
बाकी	सागं यासारख	काहं च	नाह .”

या	 वानरगणान	 बराच	 आ ह	 के यानंतर	 बोिधस व	 एका	 दगडावर	 बसून
आसपास	बसले या	वानर	समुदायाला	 हणाला,	“गडे	हो,	वाराणसीची	आपण	फार



की त	 ऐकत	आह .	 परंतु	 ‘दु न	 ड गर	साजरे’	 अशातंला	 कार	 मा या	 अनुभवास
आला.	 या या	 या या	त डून	पैसा	आिण	धन	या याच	काय	 या	गो ी	वाराणसीम य
ऐकंू	 येतात.	 येक	 मनु य	आप या	 धनदौलत त	 इतका	 गढून	 गेलेला	 असतो	 क
दुस या या	 सुखाची याला	 िबलकूल	 परवा	 नसते.	आ हाला	जर	 एखादा	फळसपं
वृ 	आढळला	तर	आप या	जातभाईंना	घेऊन	तेथे	जात 	आिण	 यानंािह	लाभले या
फळाचें	वाटेकरी	करत .	परंतु	हा	 कार	मनु यलोकातं	आढळून	येत	नाह .	एखा ाला
जर	उ म	औषध	माहीत	असेल,	तर	लोकासं	समज यान	 याची	 कमत	कमी	होईल
या	 भीतीन	मरेपयत	तो	 त	आप या	 मुलालाही	कळवीत	नाह .	 एखा ाला	जर	 ठेवा
सापंडला	 तर	 तो	 दुस याला	 याचा	 उपभोग	 घेऊं	 देत	 नाह .	 एवढच	 नाह 	 तर,
मे याबरोबर	 देखील	 साप	 होऊन	 या	 ठे यावर	 बसतो.	 अशी	 ही	 मनु यलोकातंील
उलट	चाल	आहे.	आणखी	 याचंी	गहृप तीिह	फारच	चम कािरक	आहे.	एका	घरातं
दोन	 दोन	 माणस	 राहतात.	 इतर	 माणस	 तेथ	 रािहल 	 तर	 त 	 याचं 	 चाकर	 नोकर
होऊन	राहतात!	या	मु य	दोन	माणसापैंक 	एकाला	िमशा	नसतात;	 याचे	 तन	बरेच
मोठे	असतात;	वणेी	फणी	क न	सव	देह	नाना	 कार या	अलंकारानं 	 यान	 मंिडत
केलेला	असतो;	आिण	 याची	वटवट	सदोिदत	चालंू	असते!	चाकर	नोकरानंा	 याचा
इतका	 ास	असतो	क ,	काहंी	 पुसू	ं नये!	या	माणसाला	मनु यलोकातं	 बायको	अस
हणतात!

[मूळगाथा–

िहर ञं	मे	सुव ण	ंमे	एसा	र िदव	ंकथा।

दु मेघानं	मनु सानं	अिरध मं	अप सतं॥

े	 े	गहपतयो	गेहे	एको	त थ	अम सुको।

लंब थनो	विेणकतो	अथो	अंिकतक णको।

कीतो	धनेन	बहुना	सो	तं	िवतुदते	जनं]॥



वानरसमुदाय	 एवढ	 भाषण	 ऐक यावर	 िवटून	 गेला	 आिण	 एकदम	 ओरडून
हणाला,	“महाराज	आता	ंमनु यलोकीच	वणन	पुरे	करा!	आ हाला	 या	माणसां या
वतनापासून	काहं 	एक	बोध	 घे यासारखा	नाह .	आमची	पोरबाळ	अशा	रीतीन	वागूं
लागतील	 तर	 त 	 वातं याला	आिण	 पर परातंील	 बधुं ेमाला	 मुकतील	 व	आम या
वानर	जातीवर	मोठा	अनथ	कोसळेल!	अस	 हणून	सव	वानर	बोिधस वासह	अर यातं
िनघून	 गेले	 आिण	 या	 पाषाणपृ ावर	 बसून	 मनु याच	 िवल ण	 वतन	 आप या
ऐक यातं	आल	 हणून	 या	पाषाणाला	 यानं 	ग –पाषाण	अस	नावं	िदल!
——✵✵✵——

	



७६.	अिधका याचे	चार	गुण.	(२२०)
(ध म जजातक	नं.	२२०)

ाचीन	 काळ 	 वाराणसी	 नगर त	 यशपाणी	 नावंाचा	 राजा	 रा य	 करीत	 असे.
काळक	नावंाचा	 याचा	 सेनापती	होता,	आिण	आमचा	बोिधस व	 या या	 पुरोिहताच
काम	करीत	असे.	राजा	धा मक	होता;	परंतु	काळक	सेनापती	लाचं	घेऊन	 यायाचा
भलताच	िनवाडा	करीत	असे.	एके	िदवश 	एका	खट यातं	काळकान	खोटा	िनकाल
िदला.	 ते हा	ं नुकसान	झालेला	 मनु य	 रडत	 रडत	 र यातूंन	जाऊं	लागला.	 वाटत
याची	आिण	बोिधस वाची	गाठं	पडली.	बोिधस वान	रड याच	कारण	िवचार यावर
तो	 हणाला,	 “सा ी	 पुरावा	काहं 	 एक	न	 घेता	ं मा या	शतकडून	सनापतीसाहेबानं
लाचं	घेऊन	मा या	िव 	िनकाल	िदला	 यामुळ	माझ	सव वी	नुकसान	झाल	आहे.
आिण	शोक	अनावर	होऊन	मी	आसव	गाळीत	चालल 	आहे.”

बोिधस व	 हणाला,	“तुझा	जो	काहं 	सा ी	पुरावा	असल	तो	घेऊन	तंू	आताचं
यायािधशा या	 कचेर त	 ये,	 हणजे	 मी	 तु या	 खट याची	 पुनःचौकशी	 करत .
या माण	 बोिधस वान	 उभयप ाला	 यायकचेर त	 बोलावनू	 आणून	 कायदेशीरपण
खट याची	 चौकशी	 क न	 यो य	 िनकाल	 िदला.	 बोिधस वाचा	 िनकाल
सभा थानातंील	लोकानंा	इतका	मानवला	क ,	 यानं 	 या या	नावंाचा	जयघोष	क न
याला	 ध यवाद	 िदले.	 ही	 बातमी	 शहरातं	 सवतोमुखी	 झाली.	 दुस या	 िदवश
बोिधस व	 राजदशनाला	 गेला	 असता	ं राजा	 हणाला,	 “बा	 पिंडता,	 काल	 तंू
सभा थानातं	यो य	 िनवाडा	 िदला	अशी	बातमी	सव	 िठकाण 	पसरली	आहे	ती	खरी
आहे	 काय?”	 बोिधस वान	 इ थभंतू	 वतमान	 सािंगत यावर	 राजा	 हणाला,
“काळकासार या	 मो ा	 पदवी या	 माणसान	 यायाचा	 चुराडा	 करावा	 ही	 गो
आम या	 रा याला	 मोठी	 लाछंना पद	 आहे.	 यापुढ	 यायसभेच	 अ य थान
वीका न	 तंूच	सव	खट यातं	 िनकाल	देत	जा.	आजपासून	काळकाला	 यायसभत
जा याची	मी	मनाई	करत .”

राजान	सािंगत या माण	 या	िदवसापासून	बोिधस व	 यायािधशाच	काम	क ं



लागला.	 याला	 त	 काम	 आवडत	 होत	 अस	 नाह .	 परंतु	 राजा ेव न	 केवळ
परोपकारासाठ 	तो	त	करीत	असे;	आिण	आप या	हातूंन	 चूक	घडंू	नये	याब ल	तो
फार	काळजी	घेत	असे.	अिधकाराची	लालसा	आिण	 याचा	लोभ	नस यामुळ	 याच
िनकाल	 चोख	 असत,	 व	 यायोग	 सव	 रा ातंील	 लोकानंा	 तो	 अ यंत	 पू य	 वाटंू
लागला.	परंतु	 याची	उ रो र	वाढत	चाललेली	की त	काळका या	डो यातं	सलंू
लागली	आिण	 या या	 नाशा या	 शोधाथ	 तो	आपली	 बु 	 खच	 क ं 	 लागला.	 एके
िदवश 	राजापाश 	जाऊन	तो	घाब या	घाब या	 हणाला,	“महाराज,	 पुरोिहत	 तुमचा
नाश	 क ं 	 पहात	 आहे.	 सग या	 रा ातं ल	 लोकानंा	 वश	 क न	 घे याची	 यान
खटपट	चालिवली	आहे.	राजाला	ती	गो 	खरी	वाटली	नाह .	पण	राजाचा	 वभाव
जरा	सशंयी	होता,	आिण	ह	वम	काळकाला	माहीत	होत.	तो	 हणाला,	“महाराज,	जर
आपला	मा यावर	िव ास	नसेल	तर	शहरातं	िफरत	असता	ंआपण	 या यावर	नजर
ठेवा	 णजे	 याला	लोक	िकतपत	वश	आहेत	ह	ते हाचं	िदसून	येईल.

राजा या	 मनातं	 सशंयान	 ठाण	 घेत यामुळ	 बोिधस वा या	 हालचाल वर	 तो
वतः	 नजर	 ठेवू	ंलागला.	 याला	अस	आढळून	आल	क ,	सव	लोक	बोिधस वाची
तारीफ	करीत	असून	आपणापे ािंह	 याजिवषय 	 याचंी	िवशषे	पू यबुि 	आहे.	अथ 	
ही	गो 	राजाला	समजली	नाह .	आपणापे ा	ंपुरोिहताचे	दे हारे	जा त	माजण	 याला
अ यंत	अिन 	वाटल.	न	जाणो	लोक	आपणावर	अ स 	होऊन	आपणाला	पद युत
करतील,	 आिण	 पुरोिहतालाच	 रा यावर	 बसवतील!	 या	 शकेंन	 याच	 मन	 पीिडत
झाल.	तो	एकातंातं	काळकाला	 हणाला,	“बा	काळका,	या	पुरोिहताचा	काटा	मा या
रा यातूंन	काढून	टाकला	पािहजे,	याब ल	मला	शकंा	रािहली	नाह .	परंतु	जर	याचा
मी	एकदम	वध	 केला	तर	सव	रा 	मा यावर	उठेल.	 ते हा	ंकोण या	 यु तीन	याचा
नाश	करता	ं येईल	 ह	 मला	 सागं.	ख या	 राजनीतीच	 मम	 तुला	 ठाऊक	अस यामुळ
या सगं 	तुझीच	स ा	मला	फार	उपयोगी	पडेल.”

काळक	 हणाला,	“महाराज,	ह	काम	अगद च	सोप	आहे.	राजाला	कोण यािह
गहृ थाला	 दंड	 करावयाचा	 असेल	 तर	 हजार	 कारण	 शोधूनकाढता	ं येत	 असतात.
आपण	 याला	बोलावनू	आणून	एका	रा त	एक	उ म	बगीचा	तयार	कर यास	सागंा.



ह	काम	करता	ंआल	नाह ,	तर	 देहा त	शासन	करीन	अशी	धमकी	 िदली	 हणजे	तो
आपण	होऊनच	या	रा यातूंन	पळून	जाईल.”

राजाला	ही	 याची	यु ती	फार	पसतं	पडली.	तो	बोिधस वाला	बोलावनू	आणून
हणाला,	 “बा	 पिंडता,	उ ा	ं सकाळ 	 एका	उ म	उ ानातं	 ीडा	कर याची	 माझी
इ छा	आहे.	 ते हा	ंआज या	आज	सव	फलपु पवृ ान 	सपं 	अस	एक	उ ान	तयार
कर.”

ही	 राजा ा	 ऐकून	 बोिधस व	 मो ा	 काळज त	 पडला.	 घर 	 जाऊन	 भोजन
क न	 िवचार	करीत	अंथ णावर	पडला	असता	ं या या	 तेजान	श ाच	आसन	त त
झाल.	श 	याच	कारण	काय	त	जाणून	एकदम	देवलोकातूंन	बोिधस वापाश 	आला
आिण	 हणाला,	 “बा	स पु षा	 तंू	 चतातुर	होऊं	नकोस.	 तु या	 चतेच	कारण	मला
सागं	 णजे	मी	त	ता काळ	दूर	करत .”

बोिधस वान	घडलेल	सव	वतमान	इं ाला	िनवदेन	केल.	इं ान	 याच	समाधान
क न	 याच	रा 	वाराणसीजवळ	एक	िद य	उ ान	िनम ण	केल.	आिण	आपण	कोण
आहे,	 ह	 बोिधस वाला	 सागंनू	 तो	 अंतध न	 पावला.	 पहाटेस	 बोिधस वान	 या
उ ानाची	 शोभा	 वतः	 पािहली	आिण	 राजसभे या	 सगं 	 तेथ	जाऊन	 तो	 राजाला
हणाला,	 “महाराज,	आप या	 आ े माण	 उ ान	 तयार	आहे.	 त	 पाहून	आपणास
आवडत	क 	नाह 	ह	मला	सागंा.	राजाला	ही	गो 	िविच 	वाटली.	परंतु	 वतः	उ ान
पािह यावर	 याचा	सशंय	िफटला.	पण	बोिधस वािवषय 	म सरा न	मा 	दुणावला.
यातं	काळकानिह	आणखी	 तेल	ओतल.	तो	 हणाला,	 “महाराज,	जो	माणूस	एका
रा त	नानािवध	फल	 पु पानं 	भरलल	उ ान	रचू	ंशकतो	तो	आपल	रा य	 घे यास
उशीर	 लावील	 काय?	 ते हा	ं याच	 आताचं	 िनमूलन	 केलच	 पािहजे.	 याला	 एखादी
देवता	 स 	असावी.	ित या	सहा यान	 यान	ह	उ ान	तयार	केल	असाव.	परंतु	एक
गो 	केली	 हणून	देवता	सवच	करील	अस	नाह .	का	ंक ,	एक	वर	िद यान	पु कळ
वष च	 तप	 समा त	 झाल,	 अस	 देवता	 समजत	 असतात;	आिण	 भ तान	 दुसरा	 वर
मािगतला	तर	उलट	रागावनू	 या	 याचाचनाश	किरतात.	ते हा	ंआपण	जर	याला	रोज
एकेक	नवीन	गो 	िनम ण	कर यास	सािंगतली	आिण	तो	आप या	देवतेकडे	नवीन	वर



मागत	गेला	तर	ती	देवताच	रागावनू	 याचा	नाश	क न	टाकील.”

काळका या	 मसलती माण	 राजान	 दुस या	 िदवश 	 या	 उ ानातं	 एक
र नखिचत	तलाव	बाधं याचा	बोिधस वाला	हुकूम	केला.	श ा या	कृपेन	बोिधस वान
तो	 देखील	 एका	 रा त	 बाधूंन	 राजाला	 नजर	 केला.	 ते हा	ं राजान	 एक	उ ानाला
साजल	अस	ह तदंती	गहृ	एका	रा त	बाधं याचा	 हुकूम	केला.	तोिह	बोिधस वान
इं ा या	सहा यान	अंमलातं	आणला.	नंतर	राजान	एक	उ म	िहरा	आणून	 या	घरातं
ठेव यास	सािंगतल.	ह	काम	देखील	चोवीस	तासां या	आंत	करावयाच	होत.	पण	इं
स 	अस यामुळ	बोिधस वाला	त	कठीण	वाटल	नाह .	 इं ान	 िदलेला	 िहरा	 यान
दुस या	िदवश 	सकाळ च	राजाला	अपण	केला.	राजा	बहुतेक	िनराशच	होऊन	गेला.
परंतु	 थोडा	 धीर	 देऊन	 काळक	 हणाला,	 “महाराज,	 हताश	 हो यातं	 अथ	 नाह ,
पुरोिहताला	 स 	असलेली	 देवता	उ ान,	तलाव	वगैरे	अचेतन	पदाथ	उ प 	क ं
शकेल.	पण	एखादा	मनु य	ितला	उ प 	करता	ंयावयाचा	नाह .	आपण	पुरोिहताला
अशी	आ ा	करा	क ,	चतुगुणी	असा	एक	उ ानपाल	चोवीस	तासा या	आंत	आणून
ा.	देवतेला	ही	गो 	अश य	होऊन	ती	बोिधस वावर	उलटेल	 कवा	 याला	सोडून
पळून	तरी	जाईल.”

ठर या माण	राजान	 दुस या	 िदवश 	 पुरोिहताला	चतुगुणी	उ ानपाल	आणून
ावयास	सािंगतला.	बोिधस वान	घर 	जाऊन	श ाच	 मरण	केल	परंतु	श 	काहंी
आला	 नाह .	 ते हा	ं अर यातं	 जाऊन	 बोिधस व	 यान थ	 बसला.	 तेथ	 श
ा ण पान	 गट	होऊन	 हणाला,	“हे	मनु या	तंू	या	अर यातं	दुदवी	 ा यासारखा
चता त	होऊन	का	ंबसला	आहेस?”

बोिधस व	 हणाला,	“मा या	राजासाठ 	श ाला	 स 	क न	घेऊन	मी	पु कळ
गो ी	 के या	 परंतु	 याची	 तृ त	 न	 होता	ं तो	 चतुगुण	सपं 	उ ानपाल	मागत	आहे!
असा	मनु य	मी	कोठून	आणावा?”

श 	 हणाला,	 “तंू	 घाब ं 	 नकोस.	 राजा या	 पदर 	 एक	 हुज या	आहे	 याला
उ ानपाल	नेमा	अस	तंू	आप या	राजाला	सागं.	 हणजे	ह	तु यावरच	सकंट	िनर त



होईल.”अस	 हणून	श 	तेथच	अंतध न	पावला.

दुस या	 िदवश 	 राजसभत	 जाऊन	 बोिधस व	 राजाला	 हणाला,	 “महाराज,
आप या	पदर च	चतुगुणसपं 	उ ानपाल	असता	ंआपण	मला	असा	मनु य	 दे यास
का	ंसागंता?ं”

राजा	 हणाला,	“असा	मनु य	येथ	कोण	आहे	बर?”

बोिधस व	 हणाला,	 “महाराज	 आप या	 पोषाखा या	 कामावर	 असलेला
छ पाणी	 हुज या	 अशा	 त हेचा	 मनु य	आहे.	 याला	 बोलावनू	आणून	 उ ानपालाच
काम	 ा.”

राजान	छ पाणीला	बोलावनू	 या या	अंग 	कोणते	चार	गुण	आहेत	अशी	पृ छा
केली.	 ते हा	ं तो	 हणाला,	 “महाराज,	 दुस याचा	 म सर	 न	 करण,	 म पानापासून
िनवृि ,	 यायकठोरता	आिण	सव वर	समबुि 	ठेवण	या	चार	गुणाचंा	पु कळ	ज म 	मी
अ यास	 केला	आहे.	 अिधका या या	 अंग 	 या	 चार	 गुणाचंी	 फार	आव यकता	आहे.
हणून	मी	आपल	कोणतिह	िव ासाच	काम	कर यास	यो य	आह.”

ह	 छ पाणीच	 भाषण	 ऐकून	 राजा	 स 	 झाला.	 काळक	 सेनापतीन	आप या
मनातं	सशंय	उ प 	क न	आपणाला	भल याच	माग स	लावल	याब ल	 याला	फार
फार	 वाईट	 वाटल.	 काळकाला	 देहातं	 िश ा	 देऊन	 ते हापंासून	 बोिधस वा या
स यान	 यान	रा यकारभार	चालिवला.
——✵✵✵——

	



७७.	मातृभ त.	(२२२)
(चूलनंिदयजातक	नं.	२२२)

बोिधस व	 एकदा	ं नंिदय	 नावंाचा	 वानर	 होऊन	अर यातं	 रहात	असे.	 या या
धाक ा	 भावाच	 नावं	 चु नंिदय	 अस	 होत.	 काहं 	 काळान	 नंिदयाला	 वानरयथूाच
वािम व	 िमळाल.	 वानरगणाला	 बरोबर	 घेऊन	 तो	 मो ा	 सावधिगरीन	 अर यातं
िफरत	असे.	पण	 यामुळ	 या या	 वृ 	आिण	 अंध	आई या	दशनाला	 याला	वारंवार
जाता	ं येईना.	आप या	कळपातंील	वानराकडून	तो	 ित यासाठ 	फळ	वगैरे	 पाठवीत
असे.	 पण	 ह 	फळ	 िबचा या	 वृ 	 वानरीला	 न	 प चता	ं वाटतच	खलास	 होत	असत!
ब याच	िदवसानं 	एकदा	ं नंिदय	आप या	आई या	दशनास	गेला	असता	ंआई	अ यंत
कृश	झालेली	 याला	आढळली.	ते हा	ंतो	 हणाला,	“आई,	तुझी	अशी	गित	का?”

ती	 हणाली,	“मुला,	मला	आज	बरेच	 िदवस	पोटभर	खा यास	 िमळत	नाह .
माझे	हातपाय	दुबल	झा यामुळ	मला	 वतः	झाडावंर	चढून	फळ,	पाला	वगैरे	खा याच
साम य	रािहल	नाह .	तु या	कळपातंील	वानर	कध 	कध 	मा यासाठ 	काहं 	आणून
देतात,	परंतु	ते	मला	पुरत	नाह .	 हणून	ही	माझी	अशी	दशा	झाली	आहे.”

नंिदयाला	आप या	आईचे	असे	 हाल	झालेले	 पाहून	अ यंत	उ ेग	झाला.	 तो
ताबडतोब	आप या	कळपातं	जाऊन	वानर	समुदायाला	 हणाला,	“भो	मकट,	तु ही
आजपासून	मा या	भावाला	आप या	कळपाचा	पुढारी	करा.	का	ंक ,	मी	आई	िजवतं
असेपयत	 ित या	 सेवत	 द 	 राहा याचा	 िन य	 केला	 आहे.	 ते हा	ं मा यान	 यापुढ
पुढारी	या	ना यान	आपली	सेवा	 हावयाची	नाह .”

वानर	समुदाया या	मत	 चु नंिदयाला	 धुरीण व	 दे याच	ठरल.	परंतु	 यान	त
नाकारल.	तो	 हणाला,	 “आमची	आई	 आंता	फार	 िदवस	जगेल	अस	वाटत	नाह .
वानरगणाचा	राजा	होऊन	मी	चैन त	काळ	घालवू	ंलागल 	तर	मातृसेवचे	पु य	मा या
पदर 	 पडणार	 नाह .	 हणून	 मी	 देखील	 मा या	 वडील	 भावाबरोबर	आईची	 शुशषा
कर याचा	िन य	केला	आहे.”



वानरानं 	आपणापैंकी	 दुसरा	 एक	 राजा	 िनवडून	 या	 दोघानंािह	 मोकळ	 केल;
आिण	ते	ते हापंासून	आप या	आईचा	सभंाळ	 वतः	क 	लागले.

या	काळ 	वाराणस तील	एक	 ा ण	कुमार	त िशलेला	जाऊन	तेथ	पाराशय
नावंा या	 िस 	आचाय पाश 	रािहला	आिण	 ादश	वष	अ ययन	क न	सव	िश पातं
पारंगत	झाला.	 उदरिनव हासाठ 	 तो	 परत	 वाराणसीला	आला.	 परंतु	 या या	 अंग
यवहार	 नैपु य	नस यामुळ	 याला	 धंदा	 िमळेना.	शवेट 	 याधाच	काम	क न	 यान
आपला	 उदरिनव ह	 चालिवला.	 पूव	 सं कारामुळे	 याला	 हा	 धंदा	 फार	 आवडला.
आप या	 बायकोच	 आिण	 दोन	 मुलाचं	 चागंल	 पोषण	 क न	 घर	 दार	 बाधूंन	 यान
वाराणसी	नगर तच	कायमची	व ती	केली.

एके	 िदवश 	 िशकारीस	 गेला	 असता	ं याला	 काहं च	 सापंडल	 नाह .	 िर त
ह तान	 परत	 जा याची	 या यावरती	 पिहलीच	 पाळी	 होती.	 वाटत	 एका	 वृ ावर
नंिदय,	चु नंिदय	आिण	 याचंी	आई	ह 	ितघेजण	बसल 	होत .	आप या	वृ 	आईला
पारधी	अपाय	करणार	नाह 	अस	जाणून	 या	दोघा	ं वानरानं 	 वृ ा या	फां ातं	 दडी
मारली.	 याधान	 मकटीला	 पाहून	 असा	 िवचार	 केला	 क ,	 िरका या	 हातान	 घर
जाऊन	बायकोचा	कोप	क न	घे यापे ा	ं ा	वृ 	वानराला	मा न	नेलेल	बर;	िनदान
या या	 मासंान	आप या	 मुलाचंा	 तरी	 िनव ह	 होईल.	 यान	 केलेल	शरसधंान	 पाहून
नंिदय	घाब न	 गेला,	आिण	आपणाश च	 हणाला,	 “या	 णातं	 मी	 पुढ	सरसावल
नाह 	तर	माझी	आई	 ाणास	 मुकणार	आहे.	 एका	 िदवसा	 पुरतिह	आईला	जीवदान
देण	ह	मह पु य	आहे.”अस	पुटपुटत	तो	दडले या	 िठकाणातूंन	आप या	आईजवळ
आला	आिण	 हणाला,	“बा	 याधा,	तंू	या	मा या	वृ 	आिण	अंध	आईला	मा 	नकोस.
इ या	मासंान	एका	माणसाच	 देखील	पोट	भरणार	नाह .	 पण	मी	भर वान त	आह.
इ या	ऐवज 	मला	मा न	 नेशील	तर	 तु या	सव	 कुटंुबाची	 तृ त	होईल.	 ते हा	ं इला
जीवदान	दे	आिण	मला	मा न	ने.”

याधान	वृ 	वानरीला	जीवदान	दे याच	कबलू	क न	बोिधस वाचा	ता काळ
ाण	 घेतला	 आिण	 याला	 आप या	 िपशव त	 भरल,	 आता	ं घर 	 जाणार	 इत यातं
याला	 वाटल	 क ,	 या	 हातारीला	 िजवतं	 ठेऊन	 तरी	 काय	 उपयोग.	 या	 त ण



वानरा या	 मासंाला	 चागंली	 कमत	 येईल,	 आिण	 वानरीच	 मासं	 घर 	 उपयोगास
आणता	ं येईल.	 असा	 िवचार	 क न	 पुनः	 यान	 ित यावर	 बाण	 रोखला	 त	 पाहून
चु नंिदय	ताबडतोब	पुढ	सरसावला	आिण	 हणाला,	“बा	 याधा,	 तंू	या	 हातारीला
मा ं 	नकोस.	हा	मी	ितचा	ल 	ठ	पु 	आह.	मला	मा न	इला	जीवदान	दे.”

या	अ यंत	कर	व	लु ध	पार यान	 याचा	तर	खून	केलाच.	परंतु	तेव ान	तृ त
न	होता	ं या	वृ 	वानरीलािह	ठार	केल,	आिण	मो ा	 फुि त	मनान	 यान	आप या
घरची	वाट	धरली.	अघोर	 कृ याच	फल	ताबडतोब	भोगाव	लागत	अस	 हणतात	त
खोट	नाह .	वाराणसी	नगरा या	 ारावर	प चतो	न	प चतो	त च	घरावर	वीज	पडून
बायको	व	मुल	जळून	मेल 	ही	बातमी	 याला	समजली.	आजपयत	शतशः	महापातक
क न	 यां यासाठ 	 यान	धनदौलत	 िमळिवली,	घर	बाधंल	आिण	अनेक	 यवसाय
केले.	 याचंा	असा	एकाएक 	अंत	झालेला	पाहून	 याच	मन	 िम 	झाल!	तो	तसाच
ओरडत	घरापाश 	गेला	आिण	पहातो	त 	जळक	आढ	तेवढ	िश क	रािहलेल!	आंसव
गाळीत	 त 	 या या	खाल 	जाऊन	 उभा	 रािहला;	 इत यातं	 त	आढ	कडाडा	 मोडून
या या	 िशरावर	 पडल	आिण	 मोठी	 जखम	झाली.	 तो	 मोठमो ा	 कका या	 फोडंू
लागला	 ते हा	ं आसपासची	 मंडळी	 गोळा	 झाली.	 इत यातं	 या या	 पायाखालची
जमीन	 दुभगं	 होऊन	 हळु	 हळु	 याला	 िगळंू	 लागली.	 ते हा	ं तो	 हणाला,	 “पाराशय
आचाय न	केलेला	उपदेश	जर	मी	ऐकला	असता,	तर	माझी	अशी	गती	झाली	नसती!
गु गहृ	सोडते	वळे 	आचाय	मला	 हणाला,	“बाबारे	 या यायोग	प ा ाप	कर याची
पाळी	येते,	अस	पाप	तंू	कायावाचामन	क ं 	नकोस.	मनु य	ज 	ज 	कम	करतो	 या	 या
कम च 	तो	फळ	भोगतो.	क याणकारक	कम	करणारा	चागंले	 िदवस	पहातो	आिण
पापकारक	कम	करणारा	वाईट	िदवस	पहातो.	थोड यातं	सागंावयाच	 हटल	 णजे,
जस	 जो	 ब 	 पेरतो	 तस	 याला	 फळ	 िमळत.	 परंतु	 हा	 आचाय चा	 उपदेश	 मला
मूख ला–”	 इत यातं	 याच	 सम 	 शरीर	 पृ वीमातेन	 िगळून	 टाकल!	 तो	 सरळ
नरकातं	जाऊन	पडला!!
——✵✵✵——

	



७८.	कुटंुबािवषय 	िन काळजीपणा.	(२२३)
(पुटभ जातक	नं.	२२३)

ाचीन	 काळ 	 वाराणसी	 नगर त	 द 	 नावंाचा	 राजा	 रा य	 करीत	 होता.
आप या	पु ािवषय 	 याच	मन	साशिंकत	झाल,	आिण	 यान	 यालासहकुटंुब	आप या
रा याबाहेर	हाकून	 िदल.	 पुढ	 द 	मरण	पाव यावर	मुलगा	वाराणसीला	आला.
वाटत	तो	आिण	 याची	 ी	एका	धमशाळत	उतरल 	असता	ंराजपु ाला	एक	 ोणभर
भात	 कोणी	 आणून	 िदला.	 याने	 बायकोची	 काळजी	 न	 किरता	ं तो	 सव	 आपणच
खाल्	ला.	 वाराणसीला	 प च यावर	 लोकानं 	 मोठा	 उ सव	 क न	 याला	 अिभषेक
केला.	आप याबरोबर	 वासातं	 दुःख	 भोिगले या	 या	 ीला	 यान	 प राणीच	 पद
िदल.	 तथािप	 ितजिवषय 	 तो	 अ यंत	 िन काळजी	 असे.	 राजवा ातंील	 इतर
माणसां माणच	ितलािह	वागिव यातं	येत	असे.

आमचा	बोिधस व	 या	काळ 	या	राजाचा	एक	 धान	होता.	एके	िदवश 	राणीची
मुलाखत	झाली	असता	ंतो	ितला	 हणाला,	“महाराणीसाहेब,	आ ह 	पु कळ	िदवसाचें
या	रा याचे	नोकर	आह .	परंतु	आपणाकंडून	आ हाला	अ ािप	काहं च	बि स	िमळाल
नाह .”

राणी	 हणाली,	“पिंडतजी,	तु ही	 हणता	ंही	गो 	खरी	आहे.	परंतु	माझाच	जेथ
यो य	 बोज	 रहात	 नाह ,	 तेथ	 तुम यावर	 उपकार	 मी	 कोठून	कराव?े”	 याच	कारण
िवचारल	असता	ंितन	उ र	िदल,	“राजेसाहेब	मजिवषय 	अ यंत	िन काळजी	आहेत.
मी	 याबंरोबर	 इतके	 वनवास	काढले	 असता	ं राजपद	 हाताला	 लागणार	 ही	 बातमी
समजताचं	 यानंा	 मा यासबंधंान	 मुळ च	 पव 	 वाटेनाशी	 झाली.	 आ ह 	 जे हा	ं येथ
ये यास	 िनघाल ,	 ते हा	ं वाटत	 ोणभर	भात	 िमळाला	असता	ं यानं 	 मला	 िवचारल
देखील	 नाह !	 आता	ं मला	 प राणीपद	 िदल	आहे	 खर,	 पण	 माझी	 आिण	 येथ या
नोकराचंी	यो यता	सारखीच	आहे.”

बोिधस वाला	ही	गो 	ऐकून	सखेद	आ य	वाटल.	तो	 हणाला,	“राणीसाहेब



तु ही	 वतः	ही	गो 	महाराजासमोर	सागंाल	काय?”	 यापासून	काहं 	भय	उप थत
होईल	अशी	शकंा	बाळगू	ंनका.

राणीन	ती	 गो 	कबलू	 केली.	 नंतर	 बोिधस व	 एके	 िदवश 	 राजा	आिण	 राणी
एकाच	 िठकाण 	 बसल 	 असता	ं जवळ	 येऊन	 हणाला,	 “महाराणीसाहेब	 आ ह
आप या	पदरचे	 जुने	नोकर	आह 	पण	आपणालंा	अिभषेक	झा यापासून	बि सा या
पान	आ हाला	काहं च	िमळाल	नाह .”

यावर	राणी	 हणाली,	“आमचाच	जेथ	बोज	रहात	नाह ,	 तेथ	 तु हालंा	आ ह
काय	 देणार?	 वाराणसीला	 येतानंा	 ोणभर	 भात	 िमळाला,	 यावळे 	 देखील
राजेसाहेबानंा	माझी	आठवण	झाली	नाह .	मग	रा यकारभारा या	धादंल त	ती	कशी
हावी?”

बोिधस व	 हणाला,	 “राजेसाहेबाचंी	 जर	 इतकी	 इतराजी	 आहे	 तर	 याला
िचकटून	बस यातं	अथ	काय?	प राणी	होऊन	 या	पदाला	यो य	असा	सरंजाम	जर
आपणाला	िमळत	नाह 	तर	आप या	आईबापां या	घर 	जाऊन	म यम	 थत तील	 ी
या	ना यान	 व थ	रािहलेल	काय	वाईट?”

ह	 बोिधस वाच	 बोलण	 ऐकून	 राजा	 फारच	 शरमला.	 यान	आप या	 प नीची
झाले या	चुकीब ल	 मा	मागनू	ितचा	यो य	गौरव	केला.

राजपदावर	असले या	पु षानिह	कुटंुबाची	काळजी	घेतली	पािहजे,	नाह 	तर
कध ना	कध 	फिजती	झा यािशवाय	रहात	नाह .
——✵✵✵——

	



७९.	मरण	पावले या	दु ाचं	भय.	(२४०)
(महा पगलजातक	नं.	२४०)

ाचीन	काळ 	 वाराणसीम य	 महा पगल	नावंाचा	 राजा	 रा य	करीत	असे.	 तो
अ यंत	 दु 	 होता.	 कोणालािह	 यान	 चागं या	 रीतीन	 वागिवल	अस	कध िह	 घडल
नाह .	 याचा	मुलगा	मा 	अ यंत	सुशील	होता.	का	ंक ,	काहं 	पूवपु याईमुळ	आमचा
बोिधस वच	पु पान	 या या	कुळातं	ज माला	आला	होता.	बोिधस वाला	आप या
िप याचा	 वभाव	आवडत	नसे.	तथािप	 िन पायामुळ	बापाला	 दु 	 कृ यातं	अडथळा
किरता	ं येण	 श य	 न हत.	 काहं 	 काळान	 महा पगल	 मरण	 पावला.	 यावळे
काशीरा वासी	 जनान	 दु पट	 उ सव	 केला;	 एक	 महा पगल	 मे याब ल	 व	 दुसरा
बोिधस व	गादीवर	आ याब ल.	रा यलाभ	झा यावर	बोिधस व	िप या या	 ासादातं
जाऊन	रािहला.	 तेथून	बाहेर	पडत	असता	ं तेथील	 ारपाळ	रडत	होता.	तो	 या या
ीस	पडला.	ते हा	ं याला	वाटल	क ,	हा	एवढाच	काय	तो	आप या	िप याचा	खरा

भ त	असावा.	का	ंक ,	िप या या	मरणान	सव	लोकसतुं 	झाले	असता	ंहाच	काय	तो
शोक	करीत	आहे!	 ते हा	ंबोिधस व	 याला	 हणाला,	“रे	 ारपाला	मा या	 िप या या
मरणामुळ	शोक	झाला	आहे	असा	काय	तो	तंू	एकटाच	मनु य	मला	सापंडलास.	मा या
िप यान	तु यावर	असे	कोणते	उपकार	केले	होते	बर,	क 	 यां यायोग	तुला	 यां या
िवयोगान	एवढ	दुःख	होत	आहे!”

ारपाळ	 हणाला,	 “महाराज	 पगल	 राजा	 येथून	जात	 येत	 असतानंा	 मा या
डो यावर	 आठ	आठ	 का ा	 मारीत	 असे.	 यामुळ	 मला	 फार	 वदना	 होत	 असत.
नुकताच	मी	या	दुःखातूंन	मु त	झाल 	आहे.	परंतु	मला	अशी	भीित	वाटत	क ,	आमचा
जुना	 मालक	 मृ यू या	 दरबार िह	 अशीच	 दाडंगाई	 करील,	 आिण	 यमराजा	 याला
तेथून	हाकलून	देईल;	व	पूव माण	मा या	ड यावर	तो	का ा	मारीत	बसेल!”

ह	 याच	 भाषण	 ऐकून	 बोिधस वाला	 सखेद	 आ य	 वाटल!	 आिण	 या
ारपाळाच	 समाधान	 क न	 तो	 हणाला,	 “माझा	 िपता	 आप या	 कम माण
इहलोकातूंन	िनघून	गेला	आहे.	तो	 याच	शरीरान	परत	येईल	अशी	भीित	बाळग याच



काहं 	कारण	नाह .	का	ंक 	 याच	शरीर	सव	लोकासंम 	जाळून	भ म	केल	आहे!”

िबचा या	सा या	भो या	 ारपाळाला	बोिधस वा या	उपदेशान	समाधान	वाटल,
आिण	 यान	आपला	शोक	सोडून	िदला.
——✵✵✵——

	



८०.	गोड	बोलणारा	गा डी.	(२४९)
(सालकजातक	नं.	२४९)

एका	 गा ान	 सालक	 नावंाचा	 एक	 माकड	 पोसला	 होता.	 तो	 याला
सापाबरोबर	 खेळवनू	 पैसे	 िमळिवत	 असे.	 माकडान	 काहं 	 चूक	 के यास	 बाबंू या
काठीन	तो	 याला	झोडून	काढीत	असे.	एके	 िदवश 	गा डी	एका	बागत	सालकाला
एका	 झाडास	 बाधूंन	 झ पी	 गेला.	 ही	 सधंी	 साधून	 माकडान	 बाधंलेली	 दोरी	 तोडून
टाकली	 आिण	 तो	 एका	 उंच	 झाडा या	 श ावर	 जाऊन	 बसला.	 गा डी	 जागा
होऊनपहातो	 त 	 माकड	 बाधंले या	 िठकाणाहून	 िनसटून	 गेलेला!	 इत ततः	 शोध
के यावर	 याला	तो	झाडावर	बसलेला	आढळला.	ते हा	ंतो	 हणाला,	“बा	सालका,
तुला	मी	मा या	 पु ा माण	समजत .	मा या	मागनू	मा या	कुळातंील	सव	सपंि 	मी
तुलाच	देऊन	टाक याचा	बेत	केला	आहे.	ते हा	ंमला	शोकातं	टाकून	तंू	असा	िनघून
जाऊ	नक स!	ये	खाल 	उतर!	चला	आपण	घर 	जाऊं!”

सालक	तेथूनच	 हणाला,	“या	तु या	गोड	श दाला	मी	भलूुन	जाणार	अस	तुला
वाटत	काय?	बाबंू या	काठीचे	 हार	मी	िवसरल 	नाह !	ह	ल ातं	ठेव.	मला	तुझ	धन
नको	 आहे.	 तु या	 सव	 सपं ीपे ा	ं वतं पण	 अर यात	 िवहार	 करण	 मला	 जा त
आवडत!	 ते हा	ं तंू	 मुका ान	 येथून	 िनघून	जा.	 गोड	 बोलून	 मला	 वश	कर या या
खटपटीला	लागू	ंनकोस!”

अस	बोलून	माकडान	तेथून	पलायन	केल.	गा डी	दुःिखत	होऊन	आप या	घर
गेला.
——✵✵✵——

	



८१.	राजपु ाला	गु न	केलेला	दंड.	(२५२)
(ितलमु ीजातक	नं.	२५२)

ाचीन	 काळ 	 वाराणसी या	 राजान	 आप या	 पु ाला	 एक	 हजार	 काष पण
देऊन	 त िशलेला	 अ ययन	 कर यास	 पाठिवल.	 वाराणसी	 नगर त	 शा ी	 पिंडत
पु कळ	होते.	परंतु	दूरदेश 	पाठिव यान	मुलाच	िश ण	उ म	होऊन	 याला	चागंली
रीत	लागेल,	अशी	राजाची	समजूत	होती.	राजपु 	मो ा	पिरवारासह	त िशलेला
जाऊन	 तेथील	 सु िस 	 आचाय या	 घर 	 िव ा ययनासाठ 	 गेला.	 यावळे 	 तो
आचाय	आप या	 िश यानंा	पाठ	सागंनू	सपं यावर	घरा या	आवारातं	इकडून	 ितकडे
िफरत	होता.	राजपु ान	 याला	पािह याबरोबर	पायातंील	वहाणा	काढून	आिण	छ ी
िमटवनू	बाजूला	ठेिवली,	व	जवळ	जाऊन	गु ला	नम कार	क न	तो	एका	बाजूला
उभा	रािहला.	हा	 वासातूंन	आलेला	आहे	अस	जाणून	आचाय न याच	यो य	आित य
केल.	राजकुमाराच	जेवण	वगैरे	आटप यावर	थोडी	िव ातंी	घेऊन	तो	पुनः	गु जवळ
गेला	आिण	नम कार	क न	एका	बाजूला	उभा	रािहला.	आचाय	 हणाला,	“मुला,	तंू
कोठून	आलास?”

“गु जी	मी	वाराणसीहून	आल .”

“तु या	िप याच	नावं	काय?”

“मी	वाराणसी	राजाचा	पु 	आह.”

“येथ	का	ंआलास?”

“गु जी	मी	आप या	पायापंाश 	शा ा ययन	कर यासाठ 	आल 	आहे.”

आचाय	 हणाला,	“तंू	काहं 	गु दि णा	बरोबर	आिणली	आहेस	 कवा	गु सेवा
क न	अ ययन	करणार	आहेस?”



“गु जी,	मी	गु दि णा	आिणली	आहे.”

अस	 हणून	 एक	 हजार	 काष पणाची	 थलैी	 गु या	 पायापंाश 	 ठेवनू
राजकुमारान	 पुनः	 गु ला	 नम कार	 केला.	 याकाळ 	 आचाय ला	 दि णा	 देऊन
िशकणारे	आिण	आचाय ची	 सेवा	क न	 िशकणारे	 असे	 दोन	 कारचे	 िश य	असत.
यानंा	 अनु म	 आचायभागदायक	 आिण	 धम तेवािसक	 अस	 हणत	 असत.
धम तेवािसक	 िदवसा	 आचाय ची	 सेवा	 क न	 रा 	 अ ययन	 करीत	 असत,	 आिण
आचायभागदायक	वडील	मुला माण	सगळा	िदवस	फाव या	वळे 	अ ययनच	करीत
असत.

तो	आचाय	रोज	आप या	िश यानंा	घेऊन	नदीवर	 नानासाठ 	जात	असे.	एके
िदवश 	र यातं	 एका	बाईन	 ितळाचं 	वरील	टरफल	काढून	 ते	 वाळत	टाकले	होते.
वाराणसी या	राजकुमाराला	 ते	 व छ	पाढंरे	तीळ	पाहून	लाळ	सुटली,	 याने	हळुच
एक	मूठ	मा न	त डातं	टाकली!	 हातारी	ह	कृ य	पाहून	मुलगा	जरा	लोभी	आहे	अस
हणून	 चुप	 रािहली.	 पुनः	 दुसरे	 िदवश 	आिण	 ितसरे	 िदवश िह	 राजकुमारान	 हाच
कार	केला.

ते हा	ं हातारी	 ोधावगे	 सहन	 कर यास	 असमथ	 होऊन	 हा	 िस 	 आचाय
आप या	 िश याकडून	 माझे	 तीळ	 लुटिवतो	 अस	 मो ान	ओरडली.	आचाय न	 माग
वळून	 काय	 घडल	 याची	 चौकशी	 केली.	 हातारीन	 घडलेला	 सव	 कार	 िनवदेन
केला.	ते हा	ंआचाय	 हणाला,	“बाई	 तंू	याजब लवाईट	वाटंू	 देऊं	नकोस.	जी	काय
तुझी	हानी	झाली	असेल	तेवढी	 कमत	तुला	दे यातं	येईल.”

हातारी	 हणाली,	 “महाराज,	 एव ा	 ितळाचंी	 कमत	 घेऊन	 मला	 काय
करावयाच?	 पण	 हा	 मुलगा	 पुनः	 माझे	 तीळ	खाणार	 नाह 	 याब ल	खबरदारी	 या
हणजे	झाल.”

आचाय	 हणाला	“आतां या	आता	ं याला	मी	िश ा	करत .”

अस	 हणून	आचाय न	दोघा	मुलाकंडून	 या	राजकुमाराला	पकडून	आणून	 या



ातारी या	 पुढ	 उभ	 केल,	 आिण	 या या	 पाठीवर	 जोरान	 तीन	 छ ा	 ओिढ या.
राजकुमाराच	मन	इतक	सतं त	झाल	क ,	आचाय चा	सूड	कध 	उगवीन	अस	 याला
होऊन	 गेल.	 उपाय	 न	 सापंड यामुळ	 खाल 	 मान	 घालून	 मुका ान	 तो	 गु गहृ
चालता	 झाला.	 राजपु 	 आपणावर	 मनातं या	 मनातं	 रागावला	 आहे	 ही	 गो
आचाय ला	 देखील	समजली.	 परंतु	आपल	कत य	आपण	 केल	आहे,	 अस	जाणून
याला	 याची	 मुळ च	 पव 	 वाटली	 नाह .	 काहं 	 िदवसानं 	 अ ययन	 पुर	 क न
राजकुमार	 वाराणसीला	 जा यास	 िनघाला	 या	 सगं 	 गु ची	आ ा	 घे यास	 गेला
असता	ंतो	 गु ला	 हणाला,	 “गु जी,	आपले	मा यावर	फार	फार	उपकार	आहेत.
यदा	कदािचत	वाराणसीच	 रा यपद	मला	 िमळाल	तर	आपण	एकवार	वाराणसीला
याव	अशी	माझी	न 	िवनंित	आहे.”

आचाय	 हणाला,	 “परंतु	 मला	 येथ	 पु कळ	 काम	 आहेत.	 पु कळ	 िश याचं
अ ययन	 मजवर	 अवलंबनू	 आहे.	 ते हा	ं मा यान	 वाराणसीपयत	 जाण	 कस	 श य
होईल?	तथािप	राजकुमारान	फार	आ ह	के यामुळ	रा यपदा ढ	झा यावर	एकवार
तुझी	भेट	घेईन	अस	आचाय न	 याला	वचन	िदल.	राजकुमार	वाराणसीला	गेला	ते हां
वाराणसी	राजाला	फार	आनंद	झाला.	अनु मान	मुलाची	सव	िव त	पारंगतता	पाहून
सतुं 	झाला	आिण	आप या	अमा यानंा	 हणाला,	 “माझा	 मुलगा	 िव ािवनय	सपं
आहे.	 याला	 सहासनावर	 बसवनू	 म 	 िव ातंी	 यावी	 ह	 मला	 यो य	 आहे.	 तु ही
या या	अिभषेकाची	तयारी	करा.”

राजा े माण	 सव	 यव था	 होऊन	 कुमाराला	 रा यिभषेक	 कर यातं	 आला.
स ा	 ा त	होऊन	काहंी	 िदवस	लोटले	नाह त	त च	त ण	राजाला	आप या	गु ची
आठवण	 झाली.	 जणू	ं काय	 काठी या	 हारान	 याची	 पाठ	 दुखंू	 लागली.	 ते हां
आचाय ला	 बोलाव यासाठ 	 यान	 दूत	 पाठिवले	 आिण	 यानंा	 अस	 सािंगतल	 क ,
“मा या	आचाय ला	मी	आप या	दशनाला	अ यंत	उ कंिठत	झाल 	आहे	अस	सागंा.
नुकताच	मला	रा यपदाचा	लाभ	झाला	आहे.	अशा	 सगं 	येथ	येऊन	मला	स माग चा
उपदेश	करण,	ह	आपल	कत य	आहे.”

या माण	 दूतानं 	 आचाय ला	 िनरोप	 कळिव यावर	 त ण	 वयातं	 राजाला



उपदेश	 करण	 आपल	 कत य	 आहे	 अस	 जाणून	 काहं 	 िदवसासंाठ 	 आचाय
वाराणसीला	आला.	तेथ	पोह च यावर	राज ार 	जाऊन	त िशलेहून	अमुक	आचाय
आला	आहे	 असा	 यान	 राजाला	 िनरोप	 पाठिवला,	 राजान	 याला	 सभत	 बोलावनू
नेल.	 परंतु	 याला	 बसावयास	आसन	 न	 देता	ं अ यंत	 सतं त	 होऊन	 राजा	आप या
अमा यानंा	 हणाला,	 “भो,	 या	 आचाय न	 केले या	 हारानं 	 माझी	 पाठ	 जणू	ं काय
अ ािप	 ठणकत	आहे!	 हा	आप या	कपाळावर	 मृ यु	 घेऊनच	आला	 असावा!	आतां
याला	िजवतं	जाऊं	देऊं	नका!”

त	 त ण	 राजाचं	 भाषण	 ऐकून	 आचाय	 िनभयपण	 हणाला,	 “चागंल	 वळण
लाव यासाठ 	जे	दंड	किरतात	 याचंा	थोर	पु ष	राग	मानीत	नाह त.	का	ंक ,	हा	दंड
दु पणान	केला	जात	नाह .	आता	ंतंू	रा यावर	बसून	पु कळ	लोकानंा	यथा याय	दंड
किरतोस.	तो	केवळ	सूड	उगिव या या	बु ीन	करीत	नाह स.	आिण	एव ासाठ 	जर
तुझी	 जा	तु यावर	रागावली	तर	 यानंा	लोक	मूख	 हणतील.	 जे या	क याणासाठ
तंू	 दंड	करीत	आहेस.	 जत	 तंटे	बखेडे	उप थत	होऊं	नयेत,	व	 सु यव था	 रहावी
हणून	 तंू	 दंडाच	 अवलंबन	 किरतोस	 तो	 याय	 मला	 लावनू	 पहा.	 म 	 जर	 मा या
िश यानंा	 यो य	 वळण	 लाव यासाठ 	 दंडाचा	 योग	 केला,	 तर	 मला	 कोण	 दोष
लावील!	 मा या	 फाय ासाठ 	 मी	 तु यावर	 हार	 केला	 नसून	 तो	 तु याच
फाय ासाठ 	 केला	 होता.	समज,	मी	 यावळे 	 तुला	 दंड	न	किरता	ं हंसल 	असत ,
आिण	 पर पर	 या	 बाईच	 समाधान	 केल	 असत,	 तर	 तु या	 खोडी	 वाढत	 गे या
अस या;	 हळंू	 हळंू	 तंू	 लोकाचं 	 भाडंीकंुड 	 चोरल 	 असतीस	 आिण	 यामुळ
राजपु षां या	हात 	लागनू	तुला	 यानं 	दंड	केला	ंअसता;	अशा	कृ यानं 	िनल 	बनून
तंू	मोठा	बडंखोर	झाला	असतास,	आिण	जर	ह	तुझ	वतन	तु या	िप या या	कान 	आल
असत	तर	 यान	तुला	कध िह	रा य	िदल	नसत.	 हणून	मी	तु या	लोभाला	मुळातंच
खोडून	टािकल	ह	यो य	 केल	अस	समज,	आिण	मा यािवषय 	 िवनाकारण	 वैरभाव
बाळगू	ंनकोस.	रा यपदावर	बसले या	माणसान	सूड	उगिव याची	बुि 	न	बाळगतां
यो यायो यतेचा	िन पहृपण	िवचार	केला	पािहजे.”

ह	 आचाय च	 भाषण	 ऐकून	 त ण	 राजा	 अ यंत	 लि त	 झाला.	 अमा यिह



हणाले,	“महाराज,	आचाय न	यो यवळे 	आपणासं	दंड	के यामुळ	या	वैभवाच	आपण
भागी	झाला	ंही	गो 	खरी	आहे.	आचाय न	यो य	कम	केल	असच	आ हास	वाटत.”

ते हा	ं सहासनाव न	 उठून	 गु चे	 पाय	 ध न	 राजा	 हणाला,	 “महाराज,
आपणाला	ह	सव	रा यवैभव	मी	दान	देत	आह.	याच	 हण	करा.”

आचाय	 हणाला,	 “मजसार या	 िव ा यासगंी	 ा णाला	 रा य	 घेऊन	काय
करावयाच	आहे?	 तंू	 त ण	आहेस,	आिण	 िव ािवनयान	सपं 	आहेस	 ते हा	ं तंूच	 ह
रा य	कर.”

राजा	 हणाला,	“गु जी	आता	ंएवढी	तरी	माझी	िवनंित	मा य	करा.	आपण	वृ
झाला	 आहा.ं	 अ यापनाचा	 भार	 आपणाला	 सहन	 होत	 नाह .	 ते हा	ं सहकुटंुब	 येथ
येऊन	िव ािंत	घेत	बसा,	व	फाव या	वळेातं	रा यकारभारातं	मला	स ा	 ा.”

आचाय न	ही	गो 	मा य	केली.	राजान	 याच	कुटंुब	त िशलेहून	वाराणसीला
आणिवल	आिण	 याला	आपला	पुरोिहत	क न	 या या	उपदेशा माण	रा यकारभार
चालिवला.
——✵✵✵——

	



८२.	ऐिहक	उपभोगान	तृ त	होण	कठीण.	(२५८)
(मंधातुजातक	नं.	२५८)

बु 	भगवान	 ाव तीम य	रहात	असता	ंएका	िभ लूा	पुनः	गहृ था मातं	िश न
चैन	 कर याची	 उ कट	 इ छा	 उ प 	 झाली.	 या या	 बरोबर या	 िभ ूंला	 ही	 गो
समजली	 ते हा	ं यानं 	 याला	भगवतंाकडे	 नेल.	भगवा 	 याला	 हणाले,	“हे	 िभ ,ू
इहलोक या	 उपभोगान	 मनु य	आपली	 तृ णा	 शमवील	 ह	सभंवत	 नाह .	लाभापे ां
लोभ	वाढत	जात	असतो.	 ते हा	ं सु 	 पु षानं 	आप या	 तृ णेच	शमन	सि चारानं च
केल	पािहजे.	 तृ णेच	शमन	उपभोगानं 	होत	नाह .	याच	उदाहरण	 हणून	भगवतंान
खालील	गो 	सािंगतली	:–

थम	क पातं	महासमंत	नावंाचा	 िस 	राजा	होऊन	गेला.	 याचा	 पु 	रोज,
रोजाचा	 पु 	 वररोज,	 वररोजाचा	 पु 	 क याण,	 क याणाचा	 पु 	 वरक याण,
वरक याणाचा	 पु 	 उपोसथ	 आिण	 उपोसथाचा	 पु 	 माधंाता.	 माधंाता	 सव	 राजातं
मोठा	 दैवशाली	 राजा	 होऊन	 गेला.	 च व त	 राजा या	 रा यातं	 च ,	 ह ी,	 घोडा,
मिण,	 ी,	 े ी,	 आिण	 मु य	 धान	 अश 	 सात	 र न	 असतात.	 या या	 भावान
राजवा ासमोर	 अंतिर ामं य	 एक	 िद य	 च 	 मत	 असे.	 आप या	 साम य न
च ाला	 िफरवणारा	 हणूनच	 याला	 च वत 	 राजा	 अस	 हणतात.	 या	 च ा या
जोरावर	च वत 	राजाला	वाटेल	 या	िठकाण 	अ ितहतपण	जाता	ंयेत;	सगळे	राजे
याच	 वािम व	ता काळ	कबलू	करतात.	 या या	सारखा	ह ी	दुस या	िठकाण 	असूं
शकत	नाह ;	तो	अंगान	सफेत	असतो;	 याचा	घोडा	सव	घो ातं	उ म	असतो.	मिण
सव	जवािहरातं	 े 	असतो;	 ी	सव	ि यातं	सु व प	आिण	सुशील	असते;	 े ी	सव
यापारातं	सधन	असून	राजाला	वाटेल	 या	 सगं 	वाटेल	 तेवढी	 पैशाची	मदत	क ं
शकतो;	 आिण	 याचा	 मु य	 धान	 सव	 राजकारणी	 पु षातं	 े 	 असून	 दूरदश
जनतेच	क याण	कर यातं	 द 	असतो.	 यािंशवाय	च वत 	 राजा या	 अंग 	या	चार
ऋ ी	असतात;	तो	सु व प	असतो,	दीघ युषी	असतो,	 याच	शरीर	 िनरोगी	असत,
आिण	तो	सव	लोकानंा	ि य	असतो.



माधंाता	 राजाला	ह 	सात	र न	आिण	चार	ऋ ी	 ा त	झा या	हो या.	एवढच
न हे,	 तर	 डा या	 हातावर	 उज या	 हातान	 टाळी	 मार याबरोबर	 आकाशातूंन	 अशा
र नाचंी	 वृ ी	 पाड याच	 या या	 आंग 	 साम य	 होत.	 चौ याऐश 	 हजार	 वष	 यान
बालपणातंील	 खेळ	 खेळ यातं	 घालिवली.	 तदनंतर	 ८४०००	 वष	 युवराजपदाचा
उपभोग	 घेतला.	आिण	 नंतर	 ८४०००	 वष	 च वत 	 राजा	 होऊन	सव	जगाच	 रा य
केल.	 याच	 आयु य	 िकती	 होत	 याची	 गणना	 करण	 जवळ	 जवळ	 अश य	 आहे.
च वत 	होऊन	रा य	करीत	असता	ंएके	िदवश 	 यां या	मनातं	‘अितपिरचयादव ा’
या	 हणी माण	रा यािवषय 	 ितर कार	उ वला.	 येऊन	जाऊन	 तेच	उपभोग,	तीच
स ा	आिण	तीच	 चैन;	 यातं	 याला	 सुख	वाटेनास	झाल	 कबहुना	या	सव	गो चा
याला	वीट	आला.	राजा	कंटाळलेला	आहे,	अस	पाहून	अमा य	 हणाले,	“महाराज
आपण	 कोण या	 तरी	 व तुिवषय 	 उ सुक	 िदसता.ं	 येथ	 आपणाला	 काहं 	 दुःख
उप थत	झालेल	आहे	क 	काय?”

माधंाता	 हणाला,	 “या	 रा याचा	 मला	 वीट	आला	आहे.	 माझे	 पु यबळ	 एवढ
मोठ	आहे	क ,	 यासमोर	च वत 	रा य	कःपदाथ	आहे.	यापे ा	ं े तर	अस	 दुसर
एखाद	रा य	असेल	तर	मला	सागंा.”

अमा य	 हणाले,	 “महाराज,	 पृ वीवर	आता	ंआप यापे ा	ं े 	ं दुसर	 रा यच
रािहल	नाह !	आपण	सव	राजाचे	राजे	आहा!ं	ते हा	ंयाहून	सपं तर	रा यपद	कोठून
सापंडणार?	 आता	ं देवलोकीच	 रा य	 याहून	 चागंल	 असल	 पािहजे.	 ते हा	 ते
िमळिव याचा	आपण	 य न	करा.”

राजान	 आप या	 च ा या	 साम य न	 अमा यासंह	 एकदम	 चातुमहारािजक
देवलोक 	गमन	 केल.	या	 देवलोकातं	 िव पा ,	 धृतरा ,	 िव ढ	आिण	 वै वण	या
चार	 िद पाळाचं	 वािम व	 असत.	 यानंा	 महाराजा	 अस	 हणतात.	 या	 महाराजानं
माधंा याच	 चागंल	 आगत वागत	 केल;	 आिण	 देवलोक 	 ये याच	 कारण	 िवचारल.
माधंाता	 हणाला,	 “पृ वी या	 रा यान	 मी	 कंटाळून	 गेल 	आिण	 तेथील	 उपभोगाचंा
मला	वीट	आला	 हणून	मा या	अमा यासंह	मी	येथ	आल 	आहे.”



त	ऐकून	 या	चार	महाराजानं 	माधंा याला	अिभषेक	क न	आप या	देवलोकाचं
रा य	समपण	केल.	हजार 	वष न 	 यािह	रा याचा	माधंा याला	कंटाळा	आला,	आिण
तो	िव पा ािदक	चार	राजालंा	 हणाला,	“या	देवलोकापे ा	ंरमणीयतर	असा	दुसरा
एखादा	देवलोक	आहे	काय?”

ते	 हणाले,	 “होय	 सरकार.	 या	 देवलोकापे ा	ं ताव 	 श ेवलोक	 सुदंरतर
आहे.	तेथील	शोभा	अपूव	आहे.	ती	येथ	कशी	पहावयास	सापंडेल?”

माधंा यान	 आपल	 च 	 वर	 फकून	 या या	 सहा यान	 अमा यासंह
ताव 	 श वलोक 	 गमन	 केल.	 माधंाता	आला	 अस	समजताचं	 इं 	 सामोरा	 गेला.
आिण	 मो ा	 थाटान	आप या	 वैजयंत	 ासादातं	 याला	 घेऊन	आला	 व	 हणाला,
“महाराज	आप या	देदी यमान	च ासह	आपण	येथ	का	ंआला?”

माधंाता	 हणाला,	 “भो	 श ,	 मनु यलोक या	 आिण	 चातुमहारािजक
देवलोक या	सव	उपभो य	व तंून 	मला	कंटाळा	आला.	अनेक	हजार	वष	या	दो ही
लोकाचं	सावभौमरा य	मी	अनुभिवल;	परंतु	 यातं	त य	 िदसून	न	आ यामुळ	मी	या
लोक 	रा योपभोग	घे यासाठ 	आल 	आहे.”

इं ान	 आपल	 रा य	 ि धा	 क न	 एक	 भाग	 माधंा याला	 िदला.	 ते हापंासून
देवलोक 	 दोन	 इं 	 रा य	 क ं 	 लागले.	 काहं 	 काळान	 माधंा याला	 रा य	 अपण
केलेला	इं 	आप या	पु य यान	पतन	पावला	आिण	 या या	जाग 	दुसरा	इं 	आला.
तो	 िमळाले या	 देवलोक या	 अ य 	 रा यान	 सतुं 	 होता.	 अशा	 कार	 छ ीस	 इं
उ प 	 होऊन	 पतन	 पावले.	 तथािप	 माधंा याची	 रा यतृ णा	 शमन	 पावली	 नाह .
वग च	अध–रा य	 याला	पुरस	वाटेना.	श ाला	मा न	सव	रा य	ह तगत	कराव
असा	 याचा	मनोदय	होता.	पण	इं ाला	कोण याही	उपायान	मारण	श य	न हत	मा
अशा	दु 	मनोवृ ीमुळ	माधंा या या	पु य पी	वृ ाच 	पाळ	िशिथल	झाल ,	आिण	तो
उ मळून	पडला.	पु य य	झा याबरोबर	माधंा याला	देवलोक 	वास	किरता	ंयेण	श य
न हत.	 गोफण तून	 सुटले या	 दगडा माण	 तो	 झटिदश 	 पृ वीवर	आप या	 पूव या
उ ानातं	येऊन	पडला.	उ ानपालान	 वग तून	खाल 	पडले या	या	 ा याकडे	धावं



घेतली,	आिण	तो	 हणाला,	“महाराज	िद यशरीरधारी	असे	आपण	कोण	आहा?ं”

इत यातं	 याचे	 अमा यिह	 देवलोकातूंन	 या	 िठकाण 	 येऊन	 पडले.
माधंाताराजाला	 या	 वळे 	 मरणािंतक	 वदेना	 होत	 हो या.	 आप या	 अमा यासह
माधंाताराजा	उ ानातं	येऊन	पडला	आहे	ह	वतमान	उ ानपालान	 या	काळ 	रा य
करणा या	 राजाला	सािंगतल.	 ते हा	ं तो	आप या	अमा यासंह	उ ानातं	 माधंा याला
पहा यासाठ 	आला.	 माधाता	जगत	 नाह 	 अस	 पाहून	 अमा य	 हणाले,	 “महाराज,
आता	ंजगाला	आपला	शवेटला	िनरोप	काय	असेल	तो	सागंा.”

माधंाता	 हणाला,	 “हजार 	 वष	 मनु यलोक च,	 लाख 	 वष	 चातुमहारािजक
देवलोक च	 आिण	 लाख 	 वष	 ताव 	 श ेवलोक च	 रा य	 क न	 माधंाता	 राजा
अतृ तच	मरण	पावला!	अस	लोकानंा	सागंा.	हाच	माझा	शवेटला	िनरोप	होय.”

असे	उ गार	काढून	 यान	 ाण	सोडला.
——✵✵✵——

	



८३.	सव	पोटाचे	दूत.	(२६०)
(दूतजातक	नं.	२६०)

वाराणसी या	 द 	 राजाच	 जेवणावर	 अ यंत	 ेम	 होत.	 तो	 नानात हे या
प ा ानं 	तृ त	होत	होता	अस	नाह .	तर	त 	प ा 	सव	लोकासंमोर	खा यातं	 याला
मोठा	आनंद	वाटत	असे.	राजवा ासमोर	मोठा	मंडप	उभा न	 यातं	एका	मंचकावर
बसून	 तो	 जेवीत	 असे,	 आिण	 याच	 वळे 	 अमा य	 याशं 	 रा यकारभारासबंधंान
सभंाषण	करीत	असे.	एके	िदवश 	एक	 ा ण,	राजा	जेवावयास	बसला	असता	ंधावंत
पुढ	 गेला.	 राजाचे	 नोकर	तलवार	उगा न	 यास	मारावयास	धावंले.	 परंतु	 मी	 दूत
आह,	 मी	 दूत	 आहे,	 अस	 तो	 मो ान	 ओरडला.	 ते हा	ं राजा	 हणाला,	 “दूताला
अभयदान	असो.	 याला	मा ं 	नका,	 कवा	पकडंू	नका.”	( या	काळ 	दूत	 हटला	क
याला	रा यसभत	िशर याची	मोकळीक	असे).

तो	 ा ण	 धावत	 जाऊन	 रा या या	 शजेार 	 बसला	आिण	 तेथ	 दुस या	 एका
ताटातं	 वाढून	 ठेवले या	 पदाथ वर	 ताव	 मा 	 लागला.	 दूत	 बुभिु त	 असावा	 अस
वाटून	 राजान	 याला	 आणखी	 पदाथ	 वाढ यास	 लावले.	 यथा थत	 खाऊन	 तृ त
झा यावर	 याला	 राजा	 हणाला,	 “आपण	 कोण या	 राजाकडून	 आलातं,	 आिण
कोण या	उ ेशान	आप या	राजान	आपणास	येथ	पाठिवल!”

ा ण	 हणाला,	 “महाराज,	 मी	 कोण यािह	 राजाचा	 दूत	 नसून	 आप या
जाजनापैंक 	एक	गरीब	 ा ण	आह.”

“तर	 मग	 मघाश 	 तु ही	 दूत	 दूत	अस	का	ंओरडला?ं	 या	 िम या	 भाषणाब ल
तु हाला	कडक	िश ा	केली	पािहजे.”

ा ण	 हणाला,	 “महाराज,	मी	खोट	 बोलल 	नाह .	 मी	 मा या	 पोटाचा	 दूत
आह.	 िुधत	 पोटान	 ेरणा	 के यामुळ	 मी	 आपणाजवळ	आल 	आह;	 आिण	आपण
पोटासाठ 	हा	एवढा	पसारा	माडंला	आहे	ते हा	ंआपणाला	पोटाची	 कमत	काय	आहे	ह



माहीतच	आहे.”

राजाला	 या	 ा णाच	भाषण	ऐकून	 िव मय	वाटला.	परंतु	थोडा	वळे	 िवचार
क न	तो	 हणाला,	“भो	 ा ण,	 तंू	ज	बोललास	त	यथाथ	आहे!	सव	लोक	पोटाचे
दूत	आहेतच!	 यातं	मी	तर	अगद च	हल या	दज चा	आह.	का	ंक ,	केवळ	पोटासाठ
मी	हा	एवढा	खटाटोप	माडंला	आहे.	आिण	 यातंच	मला	आनंद	होत	आहे!	या	तु या
सुभािषतान	मला	जाग	 के याब ल	मी	 तु या	उदरदेवतेची	सदैव	 तृ ती	होईल	अशी
यव था	क न	देत .”

अस	 बोलून	 राजान	 या	 ा णा या	 पोटापा याची	कायमची	 यव था	क न
िदली.	 आिण	 ते हापंासून	 जेवणाला	 अ यंत	 मह व	 दे याच	 सोडून	 िदल,	 व	 तो
जािहतत पर	झाला.
——✵✵✵——

	



८४.	गोड	बोल यान	कु प	 ाणी	देखील	ि य	होत	असतो.
(२६९)

(सुजातजातक	नं.	२६९)

एकदा	ंआमचा	 बोिधस व	 वाराणसीचा	 राजा	 होऊन	 धम यायान	 रा य	करीत
असे.	 परंतु	 याची	 आई	 इतकी	 तापट	 असे	 क ,	 ती	 या या	 या यावर	 सतंापून
िश याशाप	देत	असे.	दुसरा	एखादा	असता	तर	राजान	 याचा	ताबडतोब	िनषेध	केला
असता.	परंतु	आप या	आईचा	 िनषेध	करण	कठीण	काम	होत.	एखादे	वळेेस	 ितला
अस	 वाटावयाच	 क 	 मुलगा	 रा यमदान	 धंुद	 होऊन	 मातृभ तीला	 आंचवला	आहे!
परंतु	एके	िदवश 	 याला	आईला	उपदेश	कर याची	एक	उ म	सधंी	सापंडली.	तो	व
याची	आई	उ ानातं	 िफरत	असता	ंकीकी	नावंाचा	 सुदंर	पण	ककश	प ी	मो ान
ओरडला.	 ते हा	ं राजमाता	 हणाली,	 “काय	घाणेरडा	प ी!	यान	मा या	कानठ या
बसवनू	टािक या?	 ा	याला	येथून	हाकून.”

राणी या	त डातूंन	हे	श द	खाल 	पडले	न	पडले	त च	जवळ या	नोकरानं 	 या
प ाला	दगड	मा न	तेथून	घालवनू	िदल.	पुढ	दुस या	एका	आं या या	झाडावर	बसून
एक	कोिकळा	सु वर	गायन	करीत	होती.	त	ऐकून	राणीच	िच 	अ यंत	 स 	झाल,
आिण	ती	आप या	मुलाला	 हणाली,	“कायरे,	हा	प ी	तुला	आवडतो	क 	नाह .”

राजा	 हणाला,	“आईग,	हा	प ी	जरी	कु प	आहे.	तरी	 या या	श दातं	माधुय
अस यामुळ	 तो	 सव स	आवडतो.	 परंतु	 मघाश 	आपण	 पािहलेला	 प ी	 सुदंर	 होता
खरा	 पण	 या या	 कठोर	 श दामुळ	 तो	 आ हाला	 आवडला	 नाह .	 याव न	 आ ह
माणसानं 	एक	गो 	िशक यासारखी,	ती	ही	क ,	मधुर	भाषणान	आपण	कु प	असल
तरी	 इतरासं	 ि य	 होत ;	 आिण	 प ष	 भाषणान	 सु प	 असल 	 तरी	 अि य	 होत .
िवशषेतः	 आम या	 सार या	 राजकुलातंील	 माणसान	 गोड	 बोल याची	 खबरदारी
घेतली	 पािहजे.	सामा य	माणसान	कटुश द	वापरले	तर	 याचे	 िम 	 याला	 ते हाचं
ता यावर	आणू	ंशकतात.	परंतु	राजकुलातंील	माणसानंा	सव	जण	भीत	अस यामुळ



याचें	अवगुण	दाखवू	ं देऊं	शकत	नाह त,	आिण	या	योग	आम या	सार या या	अंग
एखादा	दुगुण	िशरला	 हणजे	तो	अ ितहतपण	सारखा	वाढत	जातो.	 हणूनच	आमचे
दुगुण	 दुसरा	 दाखवनू	 देईल	याची	 वाट	न	 पहाता	ं ते	आप या	आपण	शोधून	काढून
सुधारले	पािहजेत.”

या	 िदवसापासून	राणीन	सतंाप याच	हळु	हळु	कमी	क न	काहं 	काळान	ती
खोड	अजीबात	सोडून	िदली.
——✵✵✵——

	



८५.	दुमुख	राजा.	(२७०)
(उलूकजातक	नं.	२७०)

थम	 क पातंील	 मनु यानं 	 आपणासाठ 	 एक	 सुदंर	 आिण	 हुषार	 राजा
िनवडला;	 म यानं 	 आनंद	 नावंा या	 मो ा	 माशाला	 आपला	 राजा	 केल;	 आिण
चतु पादानं 	 सह	 राजा	 िनवडला.	 ते हा	ं सव	 प ी	 िहमालयावरील	 एका	 मो ा
िशलातलावर	 एक 	 जमले	आिण	आपणामं य़	 एक	 पि राजा	 असावा	 असा	 यानं
ठराव	 पास	 केला.	 परंतु	 राजा	 कोण या	 प याला	 कराव	 याचा	 बराच	 वळे	 िनकाल
लागेना.	शवेट 	भवित	न	भवित	होऊन	काहं 	पुढा यानं 	घुबडाला	राजा	िनवड याचा
िवचार	केला,	आिण	 यातंील	एकजण	पुढ	होऊन	 हणाला,	“पि गणहो,	या	प याला
आ ह 	आपला	राजा	 िनवडीत	आह .	जर	या या	 िव 	कोणास	बोलावयाच	असेल
तर	 यान	आगाऊच	बोलाव.	मी	आता	ंहा	आमचा	राजा	आहे	अस	 ि वार	उ ारीन,
आिण	द य न	जर	कोणी	काहं 	बोलला	नाह 	तर	सव ना	याची	िनवडणूक	मा य	आहे
अस	गहृीत	धर यातं	येईल.”

इत यातं	एक	त ण	कावळा	पुढ	सरसावनू	 हणाला,	“बाधंवहो,	आपण	सव न
घुबडाची	 िनवडणूक	 केली	आहे.	 परंतु	 ती	 पुरी	 हो यापूव च	 मला	 या	 सबंधंान	 थोड
बोलाव	अस	वाटत.	जर	आपणा	सव ची	परवानगी	असेल	तर	मी	या	 सगं 	चार	श द
बोलत .”

ते हा	ं तेथील	काहं 	 मुख	 प ी	 हणाले,	 “सो य,	 तुला	ज	काहं 	 बोलावयाच
असेल	त	मोक या	मनान	बोल.	आ हा	ंसव ची	 तुला	परवानगी	आहे.	 तंू	जरी	त ण
आहेस	तरी	 त ण	प ी	 देखील	 हुशार	असू	ं शकतात	ह	त व	आ हालंा	 मा य	आहे.
ते हा	ंतुला	बोल याला	आ ह 	आनंदान	परवानगी	देत .”

कावळा	 हणाला,	“बाधंवहो,	तुमच	क याण	होवो!	पण	आजचे	ह	तुमच	कृ य
मला	आवडत	नाह .	का	ंक ,	या	शुभमंगल	 सगं 	देखील	या	घुबडाच	त ड	कस	वडे
वाकड	 िदसत	 पहा!	 आिण	 जर	 पुढ	 माग	 या या	 हात 	 स ा	 जाऊन	 दुस यावर



रागाव याचा	 याला	 सगं	 आला,	 तर	 याच	 त ड	 िकती	 चम कारीक	 होईल,	 याची
िनवळ	 क पनाच	 केली	 पािहजे!	 हणून	 असा	 हा	 दुमुखलेला	 राजा	 मला	 मुळ च
आवडत	नाह !”

काव याच	भाषण	ऐकून	सभत	एकच	ग धळ	उडाला,	घुबडाला	अिभषेक	क ं
नये,	 असच	 बहुतेकाचं	 मत	 झाल.	 ते हा	ं घुबड	 ोधािव 	 होऊन	 या	 त ण
काव या या	माग	लागला	पण	कावळा	 याला	सापंडला	नाह .	अस	सागंतात	क ,
या	िदवसापंासून	काव याच	आिण	घुबडाचं	िवतु 	पडल.
——✵✵✵——

	



८६.	भेसूर	 ा याचा	उपयोग.	(२७२)
( य घजातक	नं.	२७२)

सरह ीजवळील	गावं या	शजेार 	एका	जंगलातं	वाघ	आिण	 सह	रहात	होते.	ते
जनावरालंा	मा न	तेथ	आणून	खात	असत.	त	पाहून	 या	अर यातं	रहाणारा	वनदेव
आप या	िम ाला	 हणाला,	“हे	दोघे	आम या	या	सुदंर	अर याची	हानी	करीत	आहेत.
जनावराला	मा न	 याचें	अवशषे	भाग	 येथ	टाकून	 िद यामुळ	घाण	होते	व	आ हास
ास	होतो.	 ते हा	ंयानंा	भय	दाखवनू	 येथून	घालवनू	 ाव	ह	बर.	असले	 ह 	 ाणी
आम या	या	सुदंर	वनातं	नको	आहेत.”

यावर	 दुसरा	 वनदेव	 हणाला,	 “बा	 िम ा,	 तुझे	 हणण	 रा त	 नाह ,	 या
ा या या	योग	आ हाला	थोडा	 ास	होतो	ही	गो 	मला	कबलू	आहे;	परंतु	 यां या
भसूरपणाचा	आ हास	फार	उपयोग	होतो.	ते	जर	येथ	नसते	तर	जवळ या	गावंातंील
लोकानं 	ह	जंगल	पार	तोडून	खलास	केल	असत!	ते हा	ंह	जंगल	समूळ	न 	होऊन
जा यापे ा	ं याचा	काहं 	भाग	घाणेरडा	झाला	तरी	पुरवला.”

पिह या	 वनदेवाला	 ही	 गो 	 पसतं	 पडली	 नाह .	 यान	 अ ाळ	 िव ाळ	 प
दाखवनू	 या	वाघाला	आिण	 सहाला	 तेथून	पळवनू	लावल.	 याचा	पिरणाम	 याला
लवकरच	 भोगावा	 लागला.	 जंगलातं	 सह	 ाणी	 रािहले	 नाह त	 अस	 पाहून
लाकूडतो ानं 	 यावर	ह ा	केला,	आिण	 या या	नाशास	सु वात	केली.	त	पाहून
पिह या	वन	देवाला	फार	दुःख	झाल.	आिण	वाघ	रहात	होता	तेथ	जाऊन	 याला	परत
आण याची	 यान	फार	खटपट	केली.	परंतु	वाघान	आिण	 सहान	 याच	 हणण	ऐकल
नाह .	इकडे	लाकूडतो ानं 	 या	 जंगलाचा	समूळ	 िव वसं	 केला	व	 तेथ	शते	तयार
केल .	 वनदेवां या	 आ य थानाचा	 भगं	 झा यामुळ	 आप या	 मुलाबाळानंा	 घेऊन
आ यासाठ 	 यानंा	भटकत	िफराव	लागल.

ता पय,	 ह 	 ा यापासून	 थोडा	 ास	 होत	 असला,	 तरी	 याचंा	 भेसूरपणा
दु ापासून	आपल	र ण	कर यास	उपयोगी	पडतो,	ह	िवसरता	ंकामा	नये.



——✵✵✵——

	



८७.	 मा	साधूच	शील.	(२७८)
(मिहसजातक	नं.	२७८)

आमचा	बोिधस व	एका	ज म 	वनमिहष	होऊन	अर यातं	रहात	असे.	तेथ	एक
दु 	माकड	येऊन	 याला	फार	 ास	देई.	 या या	कानातं	शपूट	घालून	तो	गुदगु या
करी;	 शगाला	 ल बकळत	 राहून	आिण	 त 	 हालवनू	 याच	 कपाळ	 दुखवी;	 या या
पाठीवर	देहधम	करी;	आिण	अशाच	अनेक	माकडचे ानं 	 याचा	 िप छा	 पुरवी.	परंतु
बोिधस वान	 याला	 काहं 	 एक	 अपाय	 केला	 नाह ,	 एवढच	 न हे,	 या यािवषय
आप या	मनातं	 सूड	उगिव याचा	 िवचार	 देखील	उ प 	होऊं	 िदला	नाह .	पण	 या
माकडाच	 कृ य	 या	 अर यातं	 रहाणा या	 वनदेवतेला	 सहन	 झाल	 नाह ,	आिण	 ती
बोिधस वाला	 हणाली.	“भो	मिहष,	अशा	या	दु 	वानराला	तंू	सलगी	िदली	आहेस	ह
मला	 मुळ च	आवडत	 नाह .	 तंू	 ज	 या याकडून	 घडणार	 दुःख	सहन	करतो	आहेस
यापासून	तुला	फायदा	कोणता?	मला	तर	असे	वाटत	क ,	तु या	या	शातंीचा	फायदा
घेऊन	 तो	 तुला	 दुःख	 देईलच	 परंतु	 तु यासार या	 इतर	 ा यालािह	 दुःख	 दे यास
याला	उ ेजन	िमळेल!	ते हा	ंयाला	 शगान	खाल 	पाडून	पोटावर	पाय	देऊन	या या
आंत ा	बाहेर	काढ!	ह	काम	करण	तुला	मुळ च	कठीण	नाह .”

बोिधस व	 हणाला,	“भो	देवते,	मा या	अंग 	साम य	आहे,	 हणून	मी	जर	याचा
सूड	उगवला,	तर	माझा	मनोरथ	िस ीस	कसा	जाईल?	आपले	दु 	मनोिवकारावंर
जो	ताबा	चालवतो,	तोच	खरा	शरू	होय.	ते हा	ंहा	जो	मला	दुःख	देत	आहे	तो	माझा
िम च	अस	मी	समजत .	माझ	धैय	आिण	सहनशीलपणा	तो	कसोटीला	लावनू	पहात
आहे!	आिण	हे	 गुण	मी	या या	माकडचे ानं 	भगं	पावू	ं देणार	नाह .	आता	ंमा या	या
कृ यामुळ	तो	 दुस या	 ा यालंा	 ास	 देईल	अस	 तुझ	 हणण	आहे.	पण	यावर	मला
एवढच	 सागंावयाच	 आहे	 क ,	 सवच	 ाणी	 माशील	 असतात	 अस	 नाह ,	 दुसरा
एखादा	तापट	 ाणी	सापंडला	 हणजे	या या	कृ याच	फळ	याला	आपोआप	िमळेल.”

अस	बोलून	बोिधस व	 या	अर यातूंन	िनघून	दुसरीकडे	गेला.



काहं 	 िदवसानं 	 तेथ	 दुसरा	 एक	 वनमिहष	 आला.	 माकडान	 या याश िह
दाडंगेपणा	 कर यास	 आरंभ	 केला.	 पण	 पिह याच	 िदवश 	 या	 मिहषान	 शगान
माकडाला	खाल 	पाडून	पाय	देऊन	 या या	पोटातंील	आंतड	बाहेर	काढल!
——✵✵✵——

	



८८.	ने यािशवाय	सघंश त	उ प 	होत	नाह .	(२८३)
(व िकसूकरजातक	नं.	२८३)

एका	अर यातं	पु कळ	डुकर	रहात	असत.	 याचंा	रहा या या	जागेपासून	काहं
अंतरावर	एक	ढ गी	तप वी	रहात	असे.	 यान	एक	वाघाचा	ब ा	पाळला	होता.	तो
वयातं	आ यावर	 तप वी	 याला	 पाठवनू	 डुकरालंा	 मारवनू	 याचं	 मासं	 खात	 असे.
येक	 िदवश 	 वाघ	 एक	 डुकर	 मा न	 आणी.	 तप वी	 या	 डुकराच	 उ म	 मासं

आपणासाठ 	राखून	 ठेऊन	रािहलेल	वाघास	 देत	अस.	एके	 िदवश 	वाघा या	भयान
डुकर	 पळत	 असता	ं यां या	 कळपातंील	 एक	 पोर	 एका	 ख यातं	 पडंल.	 डुकर
दुसरीकडे	िनघून	गेल.	 या	र यान	जंगलातंील	झाड	तोड यासाठ 	एक	सुतार	जात
होता.	 याला	त	पोर	आढळल.	सुताराला	 याची	दया	आली	आिण	घर 	नेऊन	 यान
याच	चागंल	सगंोपन	केल,	तो	डुकराचा	छावा	भराभर	वाढला.	सुताराला	तो	इतका
ि य	होता	क ,	आपल 	ह यार	 या या	त डात	देऊन	 याला	तो	बरोबर	घेऊन	जात
असे.	आपली	दोरी	 या या	त डातं	देऊन	 याला	ती	धरावयास	लावीत	असे.	डुकरिह
मोठा	हुषार	अस यामुळ	सव	काम	मो ा	काळजीन	करी.	तो	बराच	मोठा	झा यावर
सुताराला	 अशी	 भीित	 उ प 	 झाली	 क ,	 मासंा या	आशने	 याला	 कोणीतरी	 मा न
टाकतील,	 ते हा	ं यान	 याला	 पूव 	सापंडले या	 िठकाण 	 नेऊन	सोड याचा	 िवचार
केला;	व	एके	 िदवश 	अर यातं	लाकंड	तोडावयास	जात	असता	ं याला	 तेथ	 नेऊन
सोडल.	 डुकर	 इकडे	 ितकडे	 हडत	असता	ं याला	आपला	 जुना	कळप	आढळला.
ते हा	ंतो	 याला	 हणाला,	“तु ही	या	अर यातं	काय	किरता?ं”

ते	 डुकर	 हा	 कोणीतरी	 हेर	 आहे	 अस	 वाटून	 याला	 हणाले,	 “पण	 तुझ
आम याश 	काय	काम	आहे?	तंू	येथ	का	ंआलास?”

तो	 हणाला,	 “मी	 लहानपण 	 याच	 जंगलातं	 रहात	 अस.	 आता	ं मला	 सव
गो ची	 नीट	 आठवण	 नाह .	 तथािप	 अस	 मरत	 क ,	 म 	 एकदा	ं एका	 ख ातं
पडल .	 तेथून	मला	एका	दयाळू	 सुतारान	 नेऊन	माझ	पालनपोषण	केल.	 याला	मी
फारच	आवडत	अस.	लोकिह	 मला	 वधिकसूकर	 (सुताराचा	 डुकर)	असच	 हणत.



परंतु	मा या	 या	दयाळू	पालकान	मला	कोणी	तरी	मा न	खातील	या	भीतीन	पुनः	या
अर यातं	आणून	सोडल.”

ही	 याची	 हकीगत	 ऐकून	 वयोवृ 	 डुकरानंा	 एक	 पोर	 हरवल	 होत	 याची
आठवण	झाली,	व	तोच	हा	असावा	अस	 यासं	वाटल.	पण	हा	सुखाची	जागा	सोडून
येथ	आला	ह	 यासं	आवडल	नाह .	ते	 हणाले,	“तंू	जेथ	होतास	तेथ	तुला	मरणाची
भीित	कमी	होती.	पण	 येथ	आम या	माग	रोजचच	मरण	लागल	आहे.	आता	ंतरी	 तंू
येथून	पळ	काढ	आिण	आप या	पालकापाश 	जाऊन	रहा.	आमची	ही	कशी	अव था
झाली	आहे	ती	पहा!	या	अर यातं	चारापाणी	िवपुल	असता	ंआम यातंील	एका या	तरी
अंगावर	मासं	आहे	तर	पहा!”

नंतर	 यानं 	 यां या	िवप ीच	सव	कारण	सािंगतल.	ते हा	ंतो	 हणाला,	“तु ही
इतकेजण	 असता	ं एकटा	 वाघ	 येऊन,	 िमळेल	 याला	 मा न	 नेतो	 ह	 ठीक	 नाह .
तुम यापैक 	 दोघेचौघेजण	 एकदम	 मर याला	 िस 	 झाले	 तर	 वाघाचा	 सूड	 ते हाचं
उगिवता	ं ये यासारखा	 आहे.”सव	 डुकर	 एकदम	 ओरडून	 हणाले,	 “चौघे	 कां
वाघा या	त डातून	 मु त	हो याची	खा ी	अस यास	आ ह 	एकदम	पचंवीस	असामी
मर यास	तयार	आह !”

वधिकसूकर	 हणाला,	“तर	मग	आजपासून	तु ही	मा या	सागं या माण	वागा.
मनु यजात त	लढाईची	तयारी	कशी	करतात,	 यहू	कसे	रचतात	इ यािद	सव	काहं
मी	पािहल	आहे	तथािप,	 या या	सारखे	श ा ाचें	 योग	करण	आ हालंा	श य	नाह .
परंतु	आम याजवळ	असले या	दातंाचंा	यो य	उपयोग	केला	असता	ंवाघाचा	पराभव
करण	दु कर	नाह .”

याच	िदवश 	रा ी या	रा 	सव	डुकराकंडून	 यान	एक	खंदक	तयार	करिवला
आिण	 या या	बाजूला	काहं 	 डुकरानंा	पहारा	कर यास	ठेिवल.	आळीपाळ ने	पहारा
करणारे	 डुकर	 तो	 बदलीत	असे.	 डुकरी	आिण	 डुकराचं 	 पोर	 यानंा	 वाघ	 ये या या
सुमारास	म यभाग 	 ठेवनू	चारी	 बाजूला	चागं या	बळकट	 डुकरानंा	 ठेव यातं	आल.
वाघ	आ यावर	 यानं 	 िभऊन	पळून	जाऊं	नये	 हणून	धीर	 दे यासाठ 	वधिकसूकर



मधून	मधून	सव	िठकाण 	िफरत	 वतः	देखरेख	ठेवीत	असे.	ठर या माण	सकाळ या
हर 	 डुकराचंी	 िशकार	कर यासाठ 	 वाघ	आला.	 पण	डकराचंी	 ही	ज यत	 तयारी
पाहून	तो	चपापला.	आिण	माघारा	परत	जाऊन	आप या	गु या	आ मातं	 िशरला.
वाघाला	 िर तह त	 आलेला	 पाहून	 गु ला	 फार	 वैष य	 वाटल	 इत यातं	 वाघ
हणाला,	“गु जी,	आज	डुकराचंी	तयारी	काहं 	 िवल ण	िदसते.	 यानं 	जणू	ंकाय
माणसासारखाच	सव	बदंोब त	केला	आहे.”

तापस	सतंापून	 हणाला,	“तुझ	शौय	गिलत	झाल	आहे	अस	 िदसत,	नाह तर
डुकर	त	काय!	आिण	 याला	घाब न	तंू	वाघाचा	ब ा	असून	पळत	सुटलास	ह	काय!
अशा	नामदपणान	जग यापे ा	ं मरण	काय	वाईट?	 तु या	 नुस या	गजनेन	 डुकराचंी
धुळधाण	उडून	जाईल.	पुनः	जाऊन	आपल	शौय	गाजव,	आिण	एका	तरी	डुकराला
मा न	घेऊन	ये.”

वाघ	फार	खजील	झाला,	आिण	माघार	जाऊन	खंदकाजवळ	प च यावर	 यान
जोरान	गजना	केली!	पण	डुकर	पळून	न	जाता	ं यानं िह	मोठमोठाली	आरडा	ओरड
क न	 वाघाचच	 अनुकरण	 केल!	 वाघ	 आपली	 शपट 	 बडवू	ं लागला.	 ते हा	ं डुकर
देखील	आप या	शप ा	बडवू	ंलागले!	ते हा	ंवाघ	 ोधायमान	होऊन	खंदकाजवळ
धावंला.	 खंदका या	 पलीकड या	 काठावर	 उभा	 असले या	 वधिकसूकरावर	 यान
उडी	 टाकली.	 पण	 खंदक	 बराच	 ं द	 अस यामुळ	 याची	 उडी	 नीट	 पडली	 नाह .
वधिकसूकरान	 याला	आप या	दातानं 	ध ा	मा न	खंदकातं	पाडल.	वाघ	उताणा
खंदका या	तळाश 	जाऊन	पडला.	 या	बरोबर	डुकरान	 याजवर	उडी	टाकून	 या या
आंत ा	आप या	दातानं 	बाहेर	काढ या.	सव	डुकरानंा	वाघाचा	नाश	झा याब ल
फार	आनंद	झाला.	पण	वाघाचा	 गु 	अ ािप	बाकी	आहे.	ह	 याला	माहीत	होत.	 ते
वधिकसूकराला	 हणाले,	“तु या	शौय न	वाघाचा	नाश	झाला	आहे.	पण	या	वाघाचा
वतक	अ ािप	िजवतं	आहे,	आिण	आणखी	दहा	वाघालंा	िशकवनू	आम या	अंगावर
सोडून	दे यास	तो	समथ	आहे.	 या या	सारखा	धूत	मनु य	िवरळा.	ते हा	ंतो	ज पयत
िजवतं	आहे	त पयत	आ हालंा	या	अर यातं	सुख	 हावयाच	नाह .”

वधिकसूकर	 हणाला,	“तर	मग	आताचं	जाऊन	आपण	 या या	आ माला	वढेा



देऊं	आिण	 याचा	नाश	क ं .”

सव	डुकर	आपणावर	धावंनू	येतात,	अस	पाहून	 या	दु 	तप यान	आ मातूंन
पळ	काढला!	पण	वधिकसूकरान	 िनरिनरा या	 िठकाण 	 डुकरालंा	पाठवनू,	 या या
वाटा	 पूव च	 आडवनू	 ठेिव या	 हो या.	 तो	 घाब न	 जाऊन	 एका	 उदंुबर	 वृ ावर
चढला.	डुकर	वृ ाभ वत 	जमले.	पण	पुढ	काय	कराव	ह	 यानंा	समजेना.	काहं 	जण
िनराश	होऊन	 हणाले,	“आ ह 	याला	पकड याची	एवढी	खटपट	केली,	पण	ती	 यथ
गेली!	हा	आता	ंआम या	हात 	कसचा	लागतो!”

वधिकसूकर	 हणाला,	“गडे	हो,	आपल	धैय	सोडंू	नका.	जर	आपण	एकजुटीन
काम	 केल,	तर	 वृ ासकट	या	तप याला	खाल 	आण याच	आम या	 अंग 	साम य
आहे.	आम या	कळपातं	 हातारे	कोतारे	असतील	 यानंा	पाणी	आणून	वृ ा या	मुळातं
शपू	 ा	व	मा यासारखे	 याचें	दातं	 खर	असतील	 यानंा	या	झाडाच 	पाळ	उक न
काढंू	 ा.”

बोिधस वा या	आ े माण	सव	 डुकरानं 	काम	क न	त	झाड	खाल 	 पाडल,
आिण	 या	दु 	तप याचा	ता काळ	 ाण	घेतला!	 याच	िठकाण 	 यानं 	बोिधस वाला
रा यािभषेक	 क न	 सव	 डुकराचं	 वािम व	 समपण	 केल.	 या	 वनातं	 रहाणारी
वनदेवता	डुकराचं	सघंसाम य	पाहून	मो ान	 हणाली,	“ध य	सघंश ती!	आिण	जे
साम यान	 वागतात	 तेिह	 ध य	 होत!	 केवळ	 सघंश ती या	 जोरावर	 या	 डुकरानं
वाघाचा	सहंार	क न	आपणासं	सकंटापासून	सोडिवल!”
——✵✵✵——

	



८९.	प ा ापे ा	ंसाध	जेवण	चागंल.	(२८६)
(सालूकजातक	नं.	२८६)

एका	शतेक या या	घर 	महालोिहत	आिण	 याचा	धाकटा	भाऊ	चु लोिहत	असे
दोन	 बलै	 होते;	 व	 एक	 सालूक	 नावंाचा	 डुकर	 होता.	 या	 डुकराला	 यथा थत
खा यािप यास	दे यातं	येई,	त	पाहून	चु लोिहत	आप या	वडील	भावास	 हणाला,
“दादा,	 आ ह 	 या	 कुटुबातं	 पु कळ	 मेहनत	 क न	 धा य	 वगैरे	 पैदा	 करत ,	 पण
आम या	 वां ाला	 शवेट 	 कडबा	आिण	 भसुाच	 येत	 असतो!	 पण	 हा	 पहा	 सालूक,
कसा	 घरजावंयासारखा	 खुशाल	 मजा	 मारीत	 आहे!	 खाव,	 याव	 इकडून	 ितकडे
िफराव!	या	िशवाय	याला	दुसर	काहं 	काम	आहे	तर	पहा!”

यावर	 महालोिहत	 हणाला,	 “बाबारे,	 उगाच	असतुं 	 होऊं	 नकोस	आम या
वां ालंा	ज	काहं 	आल	आहे	त	पु कळ	आहे.	सारा	िदवस	मेहनत	क न	थक यावर
कडबा	देखील	गोड	लागतो.	आता	ंसालूकाचा	एवढा	मान	का	ंहोतो	ह	तुला	लवकरच
समजेल!	 जे हा	ंआप या	 ध या या	 घर 	 मंगलकाय	 होईल	 ते हा	ं तुला	 अस	 िदसून
येईल	क ,	भसुा	आिण	कडबा	खा यातंच	सुख	आहे,	पण	सालूकाची	चैन	नको!	काहं
अंश 	चैन	करण	ह	दीघ युषी	हो याचे	ल ण	न हे!”

काहं 	 िदवसानं 	 या	 शतेक या या	 घर 	 िववाहकाय	 उप थत	 झाल;	 बरीच
पाहुणीमंडळी	गोळा	झाली.	दुस या	िदवश 	मालका या	नोकरानं 	सालूकाचे	हातपाय
आिण	तोड	 बाधूंन	 ग यावर	 सुरीचा	 योग	चालिवला!	सालूक	मोठमो ान	ओरडंू
लागला.	चु लोिहत	त	पाहून	महालोिहताला	 हणाला,	“दादा,	तु ही	 हणत	होता	ंत
यथाथ	आहे!	का	ंक ,	हा	चैन	करणारा	सालूक	अ पायुषी	होऊन	 ाणास	मुकला;	पण
आ ह 	 कडबा	 आिण	 भसुा	 खाऊन	 रहाणार	 अ ािप	 िजवतं	 आह त;	 आिण	 पुढिह
आम या	वाटेस	बहुधा	कोणीिह	जाणार	नाह .”
——✵✵✵——

	



९०.	राजाची	कृत ता.	(३०२)
(महाअ सारोह	जातक	नं.	३०२)

एकदा	ंबोिधस व	वाराणसीचा	राजा	होऊन	धम यायान	रा य	करीत	असे.	एके
वळे 	 या या	 रा यातंील	 सरह ीवरील	 ातंातं	 मोठी	 बडंाळी	 झाली.	 ितच	 शमन
कर यासाठ 	 राजा	 वतः	 गेला;	 परंतु	 एका	 लढाईत	 तो	 परािजत	 होऊन	आप या
घो ाव न	 पळत	 सुटला,	 आिण	 एका	 खेडेगावंात	 आला.	 तेथ	 पु कळ
शतेक याजंवळ	 यान	 आ य	 मािगतला	 पण	 याला	 नुसत	 उभ	 रहा यास	 देखील
कोणी	 जागा	 देईना.	 शवेट 	 एका	 शतेक या या	 घर 	 जाऊन	 तो	 मो ा	 दीनवा या
वरान	 हणाला,	 “मी	आज	दोन	 तीन	 िदवस	उपाश 	आह,	आिण	 माझा	 घोडा	 तर
तहानेन	आिण	भकेुन	 याकूळ	झाला	आहे.	मला	आज या	िदवसापुरता	आ य	 ाल
तर	मी	आपला	फार	आभारी	होईन.”

शतेकरी	 हणाला,	 “आपण	 जर	 आम या	 िव 	 बडं	 करणा या	 इसमापैंक
नसाल	तर	आम या	घर 	दोन	िदवस	खुशाल	रहा.”

राजा	 हणाला,	“मी	वाराणसी	राजाचाच	नोकर	असून	 या याच	सै याबरोबर
येथवर	आल 	आह.”

त	ऐकून	शतेक यान	 या या	घो ाचा	लगाम	ध न	 यास	खाल 	उतर यास
सािंगतल,	 आिण	 घोडा	 बाजूला	 नेऊन	 एका	 झाडास	 बाधंला	 नंतर	 आप या
बायकोकडून	पाणी	आणून	या	नवीन	पाहु याचे	पाय	धुतले,	व	आप या	घर 	असलेली
भाजीभाकरी	 याला	 खावयास	 घालून	 एका	 िबछा यावर	 िव ािंत	 घे याची	 िवनंित
केली.	 एवढ	झा यावर	 या या	 घो ाच	सामान	 वगैरे	काढून	 याला	खरारा	 केला
आिण	दाणापाणी	देऊन	 या या	पु ातं	चागंली	ताजी	वैरण	टाकली.	या	रीतीन	 या
शतेक या या	 घर 	 राजाचा	 दोन	 तीन	 िदवस	 उ म	 पाहुणचार	 राख यातं	 आला.
शतेक याचा	 िनरोप	 घेऊन	 जातेवळे 	 राजा	 हणाला,	 “मी	 आम या	 महाराजा या
मज तला	 एक	 यो ा	 आहे.	 मला	 थोरला	 घोडे वार	 अस	 हणतात.	 यदाकदािच



तुम यावर	 काहं 	 खटला	 वगैरे	 होऊन	 राज ार 	 जा याचा	 सगं	आला,	 तर	 तु ही
थमतः	मला	येऊन	भेटा	 हणजे	आम या	महाराजाला	सागंनू	मी	तुमच	काम	क न
देईन.”

शतेक यान	 याचे	 आभार	 मािनले.	 ते हा	ं राजा	 तेथून	 िनघून	 गेला,	 आिण
आप या	सै याला	जाऊन	िमळाला.	पुढ	वाराणसीहून	सै याची	यथा थत	मदत	येऊन
पोह च यावर	 राजान	 बडंखोराचंा	 पराभव	 क न	 यानंा	 वठणीस	 आणल;	 आिण
आप या	 सै यासहवतमान	 तो	 वाराणसीला	 गेला.	 तेथ	 यान	 नगर ारपाळालंा
बोलावनू	आणून	अस	सािंगतल	क ,	“जर	एखादा	शतेकरी	 येऊन	तु हाला	थोर या
घोडे वाराचे	घर	िवचारील	तर	 याला	थेट	मा या	घर 	घेऊन	या.”

बरेच	 िदवस	शतेकरी	कोण या	 तरी	 िनिम ान	 वाराणसीला	 येईल	 व	थोर या
घोडे वाराची	 चौकशी	 करील	 अशी	 राजास	आशा	 वाटत	 होती.	 परंतु	 वष	 दोन	 वष
शतेकरी	 वाराणसीला	 मुळ च	 गेला	 नाह .	 का	ं क ,	 याच	 कोणाश िह	 भाडंण
नस यामुळ	सरकार	दरबारातं	जा याचा	 यावर	 सगं	नसे,	आिण	आपल	शतेाच	काम
सोडून	उगाच	चैनीसाठ 	वाराणसीसार या	दूर या	शहर 	जाण	 याला	मुळ च	आवडत
नसे.	 याला	आप यापाश 	आण याचा	राजान	असा	एक	उपाय	योिजला	क ,	 या या
गावंावर	 एकदम	 दु पट	कर	 वाढिवला,	 तरी	 शतेकरी	 येईना.	 ते हा	ंआणखीिह	 कर
वाढिव यातं	 आला.	 गावंातंील	 शतेकरी	 गोळा	 होऊन	 या	 शतेक याला	 हणाले,
“आसपास या	गावंावर	मूळचाच	कर	असून	आम याच	गावंावर	एकसारखा	कर	वाढत
आहे;	 याला	 तंूच	कारण	आहेस.	तो	घोडे वार	आला	क 	नाह ,	 तो	 राजाचा	 नोकर
होता	क 	शत	होता	ह	आ हाला	काय	माहीत.	आिण	 याला	जर	आ ही	आम या	गावं
आ य	 िदला	 नसता	 तर	 आज	 आम यावर	 हा	 सगं	 ओढवला	 नसता.	 आतां
वाडविडलानंी	 वसवलेला	 हा	 गावं	 सोडून	 मुलाबाळानंा	 घेऊन	 दुस या	 कोठ	 तरी
जा याची	आम यावर	पाळी	येऊन	रािहली	आहे.”

यावर	शतेक यान	उ र	 िदल.	 “गडे	 हो,	 या या	 चेह याव न	तो	घोडे वार
लु ा	न हता	अस	मी	खा ीन	सागं	ूशकत .	राजाची	काहं 	तरी	गैरसमजूत	होऊन	हा
घोटाळा	उप थत	झाला	असावा.	आता	ंमी	 वाराणसीला	जाऊन	 या	घोडे वाराला



भेटत 	आिण	आ हा	सव ची	राजा या	दरबार 	दाद	लागेल	अशी	खटपट	करत .	पण
याला	काहं 	भेट	घेऊन	जाण	इ 	आहे.	मा या	घर 	मी	काहं 	खा यािप याचे	पदाथ
तयार	करत ;	परंतु	गावंातूंन	वगणी	गोळा	क न	 या यासाठ 	एक	धोतरजोडा	आिण
या या	 बायकोसाठ 	 एक	 लुगड	 घेऊन	 ा.	 हणजे	 मी	 ताबडतोब	 वाराणसीला
िनघत .

गावंक यानं 	 दुस याच	 िदवश 	 एक	 गावंठी	 धोतरजोडा	 आिण	 लुगड	 या या
वाधीन	केल	आिण	तो	 याच	िदवश 	वाराणसीस	जा यास	िनघाला.

अनु म	 वाराणसी या	 वशेीवर	 येऊन	 पोह च यावर	 तेथील	 नगरर कापाश
यान	 थोर या	 घोडे वाराची	 चौकशी	 केली.	 जमादारान	 राजा े माण	 याला
ताबडतोब	 नेऊन	 उभे	 केल.	 शतेक याला	 राजासमोर-गे यावर	 अ ािप	 हा	 गहृ थ
राजा	 आहे,	 ही	 गो 	 माहीत	 न हती.	 याला	 पािह याबरोबर	 राजान	 आसनाव न
खाली	उत न	आ लगन	 िदल,	आिण	 राणीकडून	 पाणी	 मागवनू	 याचे	 पाय	आपण
वतः	धुतले;	व	 याला	सु ास	भोजन	खावयास	घालून	मो ा	पलंगावर	आिण	उ म
िबछा यावर	 िनजिवल.	 थोडी	 िव ािंत	 घऊन	 उठ यावर	 शतेक यान	 आप या
पडश तून	 खाऊ,	 धोतरजोडा	 आिण	 लुगड	 बाहेर	 कािढल;	 आिण	 तो	 राजाला
हणाला,	 “िम ा	 हा	 धोतरजोडा	 तु यासाठ 	 आणला	 आहे;	 हे	 लुगड	 तु या
बायकोसाठ 	आिण	हा	खाऊ	तु या	मुलासंाठ 	आहे.”

राजान	 तो	 धोतरजोडा	 फाडून	 यातंील	 एक	 धोतर	 पिरधान	 कल,	 आिण
उपव ादाखल	एक	खां ावर	 घेतल.	तसच	त	 लुगड	आप या	 राणीला	 नेसावयास
लावल;	 आिण	 खाऊ	 थोडा	 आपण	 खाऊन	 देवा या	 सादा माण	 थोडाथोडा
राजवा ातंील	 सव	 लोकानंा	 वाटूंन	 िदला!	 शतेक यान	 आपली	 िफय द	 पुढ
माडं यावर	राजा	 हणाला,	“ या	वळेेला	मी	राजा	आहे.	अस	सागंण	फार	धो याच
होत.	 हणून	मी	आपल	नावं	 गु त	 ठेिवल;	आता	ं तुला	मी	खरी	गो 	सागंत 	क ,	मी
थोरला	घोडे वार	नसून	काशीरा ाचा	राजा	आहे;	केवळ	तुला	येथ	आण यासाठ च
तु या	 गावंावर	कर	 वाढिव यातं	आला	आहे.	 परंतु	 हा	कर	 वसूल	कर यातं	 येणार
नाह .	एवढच	न हे	तर,	मूळचा	कर	जर	वसूल	कर यातं	आला	असेल	तर	तोदेखील



गावंक यानंा	परत	कर यातं	 येईल	व	यापुढ	 तुम या	गावंावर	कोण याही	 कार	कर
लाद यातं	येणार	नाह .	मा 	तंू	या	पुढ	मा याच	जवळ	रािहल	पािहजे.”

यावर	 शतेकरी	 हणाला,	 “महाराज,	आ हा	ं शतेक यानंा	 राजवा ातं	 सुख
कस	 होईल?	 आमची	 रोजची	 भाजी	 भाकरीच	 आ हालंा	 गोड	 लागते.	 ते हा	ं मला
मा या	गावं 	जाऊन	राह याची	परवानगी	 ा.”

राजान	 मो ा	 गौरवान	 या	 शतेक याला	 या या	 गावं 	 पाठवनू	 िदल.	 या
यःकि 	मनु याचा	झालेला	गौरव	पाहून	 पु कळ	अमा यां या	 पोटातं	 दुखंू	लागल.
यानं 	 युवराजाकडे	अशी	त ार	केली	क ,	राजा	भल याच	माणसाची	 पूजा	करतो.
ते हा	ं तो	लोकासं	अि य	होईल.	 युवराजान	ही	 गो 	 राजाजवळ	कािढली	 ते हा	ं तो
हणाला,	“बाबारे,	या	माणसान	मला	जीवदान	िदल	आहे.	 या यावर	मी	थोडाबहुत
उपकार	केला	असता	ंतु हा	सव ना	वाईट	का	वाटाव?”
——✵✵✵——

	



९१.	ठच	लाग यावर	तरी	शहाण	 हाव.	(३०४)
(दइरजातक	नं.	३०४)

ाचीन	 काळ 	 िहमालय	 पवतावर	 द र	 नावंा या	 टेकडीखाल 	 नागाचंी	 मोठी
व ती	 होती.	 यां या	 राजाला	 महाद र	आिण	 चु द र	 असे	 दोन	 पु 	 होते.	 पैक
पिहला	 आमचा	 बोिधस व	 होता.	 चु द र	 मोठा	 तापट	 असे.	 भल या	 भल या या
अंगावर	 तुटून	 पडून	 तो	 मारामारी	करी.	 याचा	 गु हा	 अस 	 होऊन	 बापान	 याला
आप या	 रा यातूंन	 हाकून	 दे याचा	 हुकूम	 फम िवला.	 परंतु,	 बोिधस वान	 िवनंित
क न	 बापाकडून	 याला	 मा	 करिवली.	 असा	 कार	 दोन	 तीनदा	ं घडून	 आला.
चव या	वळे 	बोिधस व	बापाजवळ	 मा	माग यास	गेला	ते हा	ंनागराजा	 हणाला,	“तंू
याला	 मा	 कर यास	 सागंतोस	 हणून	 िदवसिदवस	 तो	 अिधकािधक	 िबघडत
चालला	आहे.	 अथ 	 तंू	 या या	 गु ाला	 उ ेजन	 दे यास	 कारण	 झाला	आहेस.
हणून	 या	 खेपेस	 या	 बरेाबर	 तुलािह	 मी	 दंड	करत .	 दोघे	 मा या	 रा यातूंन	 बाहेर
जाऊन	वाराणसी	बाहेर	कचरा	फक या या	जाग 	तीन	वष	रहा;	आिण	या	अवध त
चु द राच	वतन	सुधारल	तरच	परत	या.”

यावर	महाद र	उ र	देई,	“बाबारे	या	तु या	तापटपणामुळ	आ हा	ंदोघावंरही
देश यागाच	सकंट	ओढवल	आहे.	आता	ंपुनः	तोच	दुगुण	अंतःकरणातं	वाढंू	िदलास,
तर	पुढ	काय	िव नपरंपरा	ओढवले	ह	सागंता	ंयेत	नाह !	आ ह 	अ ातंवासातं	आह ,
ह	ल ातं	 ठेव	आिण	यःकि 	 मुलानं 	 कवा	 इतर	 ा यानं 	अपमान	 केला	तरी	तो
सहन	कर.	ठच	लाग यावर	तरी	शहाणा	हो!”

चु द रान	 वडील	 भावाच	 सागंण	 ऐकल	 आिण	 पोरासोराकडून	 घडणारी
अव ा	मुका ान	सहन	केली.	तीन	वष	झा यावर	चु द राच	वतन	चागंल	सुधारल
आहे	अस	जाणून	नागराजान	 यानंा	पुनः	आप या	रा यातं	बोलावनू	नेल.
——✵✵✵——

	



९२.	शीलाची	परी ा.	(३०५)
(सीलवीमंसनजातक	नं.	३०५)

एका	 काळ 	 बोिधस व	 वाराणस त	 एका	 िस 	 आचाय पाश 	 शा ा ययन
करीत	असे.	 या	आचाय ची	एकुलती	एक	मुलगी	वयातं	आली	होती.	ितला	आप या
िश यापैंक 	एकाला	 ावी	असा	आचाय चा	 बेत	होता.	पण	तो	अमलातं	आण यापूव
आप या	िश याच	शील	कसोटीस	लावनू	पहाव;	आिण	 यातं	जो	उ म	ठरेल	 यालाच
मुलगी	 ावी.	 असा	 िवचार	 क न	 एके	 िदवश 	 तो	 आप या	 िश यालंा	 हणाला,
“मुलानंो	मी	मा या	एकुल या	एक	मुलीच	ल न	क ं 	इ छत	आह.	या	मंगल	समय
तु ही	 मला	 मदत	 केली	 पािहजे.	 ती	अशी	क ,	 येकान	आपाप या	घरातंून	 एकेक
व तू	चो न	आणावी,	आिण	ती	मा या	 वाधीन	करावी.	परंतु	 तु ही	चोरी	करतानंा
जर	कोणी	पाहील	तर	 या	व तूचा	मी	 वीकार	करणार	नाह .	 ते हा	ंकोणीिह	 ाणी
पहाणार	 नाह ,	 अशा	 िठकाण च	 चोरी	 क न	 ल ना या	 उपयोगी	 पडणार	 सामान
घेऊन	या.”

सग या	 िश यानं 	आपाप या	घरातूंन	कोणाला	 न	कळत	कोणी	दािगना,	 तर
कोणी	कपडा,	तर	कोणी	 पैसे,	अशा	 िनरिनरा या	व तू	सवडी माण	चो न	आणून
गु या	हवाल 	 के या.	 गु न	जी	व तू	 या	 िश यान	आणली	 या	 व तूवर	 या या
नावंाची	 िचठी	 बाधूंन	 ती	आप या	 कोठ त	 िनराळी	 ठेवनू	 िदली.	 सव नी	 यथाश त
पदाथ	 आणले,	 पण	 बोिधस वान	 कोणतीच	 व तू	 आणली	 नाह .	 ते हा	ं आचाय
हणाला,	“मा या	सव	िश यान 	यथाश त	कोणता	ना	कोणता	पदाथ	आणला	आहे.
पण	 तंू	 मा 	काहं 	 एक	आणल	नाह स!	 कबहुना	आण याचा	 य न	 देखील	 केला
नाह स!	मला	वाटत	तंू	या	सव	िश यातं	अ यंत	आळशी	आहेस!”

बोिधस व	 हणाला,	 “गु जी,	 आपली	 आ ा	 न	 पाळ या या	 हेतून	 कवा
आळसान	 मी	काहं 	 य न	 केला	 नाह 	 अस	 न हे	 पण	आप या	 हुकुमा माण	 वागण
केवळ	अश य	आहे	 हणून	मी	खटपट	केली	नाह .”



आचाय न	अस	का?ं	असा	 न	के यावर	बोिधस व	 हणाला,	“गु महाराज,
या	िठकाण 	पहाणार	नाह 	अशाच	जाग 	चोरी	क न	आणा	अशी	आपली	आ ा	आहे
पण	अशी	जागा	भमंूडळावर	कशी	सापंडेल?	अर यातं	वनदेवता	आपल	कृ य	पहात
असतात.	अशा	िठकाण 	एकातं	आहे	अशी	मूख	माणसाचीच	काय	ती	समजूत	असते!
आिण	 जेथ	 वनदेवता	 नाह त	 अशा	 थळ 	आपला	 अंतरा माच	आपल	 कृ य	 पहात
असतो!	अथ 	एकातं	 थळ	सापंडणार	कस?	जेथ	इतर	 ाणी	नसतात,	 या	 थळ
आपण	 वतः	 अस यामुळ	 याला	 एकातं थळ	 हणता	ं येत	 नाह .”ह	 बोिधस वाच
भाषण	 ऐकून	 आचाय	 यावर	 फार	 स 	 झाला	 आिण	 हणाला,	 “बा	 मुला,	 तु हा
सव च	शील	कसोटीला	लाव यासाठ 	मी	ही	यु त	योिजली	होती.	मा या	िश णाच
खर	रह य	तुलाच	समजल	अस	 हटल	पािहजे.	इतर	िव ा य ना	त	समजल	असत,
तर	 यानं 	मा या	बोल याचा	िवचार	न	किरता	ंचो न	व तू	आण या	नस या!”

या माण	बोिधस वाची	तारीफ	क न	आचाय न	आप या	मुलीश 	 याचा	िववाह
लावनू	िदला.	आिण	इतर	िश यानं 	आणले या	व तू	 या या	 यास	परत	क न	तो
हणाला,	“मुलानं 	आप या	गु न	 कवा	विडलानं 	जरी	काहं 	सािंगतल	तरी	 याचा
नीट	िवचार	के यािशवाय	आपण	काय ला	 वृ 	होता	ंकामा	नये.	दुस या या
िवचारानच	चालणारा	मनु य	फस यािशवाय	रहात	नाह .	 हणून	तुम याच	बु ीन
तुम या	शीलाच	र ण	करा.”——✵✵✵——



९३.	ह 	कशाच 	फळ!	(३०६)
(सुजातजातक	नं.	३०६)

एका	 राजान	 एका	 सु व प	 मा या या	 मुलीश 	 ल न	 केल	 होत.	 राणी
हो यापूव 	ती	टोपल त	बोर	घेऊन	िवकावयास	जात	असे.	पण	राणी	झा यावर	ितचा
थाटमाट	फारच	वाढला.	जणू	ंकाय	ती	 वग तून	खाल 	उतरली	होती!	एके	 िदवश
रंगमहालातं	 बसून	 राजा	 बोर	खात	 होता	 इत यातं	 ही	 राजाची	आवडती	 राणी	 तेथ
आली	आिण	 राजाला	 पाहून	 हणाली,	 “हा,ं	 ताटाम य	कशाच 	फळ	आहेत?	याचा
आकार	वाटोळा	 िदसतो.	पण	त 	कोण या	झाडाच 	आहेत	त	सागंता	ं येत	नाह !”हे
राणीचे	लाडके	बोल	ऐकून	राजाला	फार	सतंाप	आला;	आिण	तो	 हणाला	“ि ये	पूव
च या	 नेसून	 ह च	फळ	 वच यातं	 तुझा	 सारा	ज म	 गेला	आहे!	अस	असून	 इत या
अ पावध त	 तुला	 फळाचंा	 िवसर	 पडला!	 ते हा	ं राजभोगानं 	 तुझी	 ी	 अंध	 झाली
असली	पािहजे!	हलकट	माणसाला	राजोपभोग	िजरत	नसतात,	अशी	जी	 हण	आहे,
ती	खोटी	नाह !	आता	ंया	 तु या	रोगावर	चागंला	उपाय	 हटला	 हणजे	 पुनः	 तु या
बापा या	घर 	पाठवनू	तुला	मा याच	काम	करावयास	लावण	हा	होय!”राजा	आप या
नोकराकंडे	वळून	 हणाला,	“अरे	 िहला	ई या	आई या	घर 	 नेऊन	सोडा	आिण	तेथ
ितला	पूव माण	माळणीच	काम	क ं 	 ा!”

या	 वळे 	 राजाचा	 अमा य	 आमचा	 बोिधस व	 तेथ	 जवळच	 उभा	 होता.	 तो
राजाला	 हणाला,	“अ 	माणसा या	हातून	चुका	घडण	साहिजक	आहे.	राजसपं ी
िमळा यान	साधारण	माणस	िबघडून	जातात,	यातं	काहं 	सशंय	नाह .	तथािप	आपण
उदार	अस यामुळ	इला	एकवार	 मा	करण	यो य	आहे.	यापुढ	 ित या	हातून	असा
माद	होणार	नाह 	अशी	मला	आशा	आहे.”

बोिधस वाच	 भाषण	 ऐकून	 राजाचा	 ोध	 शमन	 पावला	आिण	 यान	 राणी या
मूखपणाब ल	ितला	 मा	केली.
——✵✵✵——



	



९४.	 ह 	 ा याची	कृत ता.	(३०८)
(जबसकुणजातक	नं.	३०८)

एके	 िदवश 	मासं	खात	असता	ंएका	 सहा या	घशातं	हाड	अडकल;	त	काहं
के या	 िनघेना.	 सह	 वदेनानं 	 पीिडत	 होऊन	 मोठमो ान	 आरडंू	 ओरडंू	 लागला.
गळा	 सुजून	 मोठा	 झाला.	 अशा	 थत त	 एक	 िचमुकला	 प ी	 याला	 पाहून
या याजवळ	जाऊन	 णाला	“भो	मृगराज,	तंू	असा	िव हळ	का	ंझाला	आहेस?”

सह	 हणाला,	“बाबारे,	 तुला	मा या	 दुःखाची	कहाणी	सागंनू	काय	उपयोग?
मा या	घशातं	हाड	अडक यामुळ	मा यान	बोलवत	देखील	नाह .	मग	खा याची	गो
बाजूला	रािहली!”

प ी	 हणाला,	 “तु ही	 जर	 मला	 अभयदान	 ाल,	 तर	 मी	 तुम या	 घशातं
अडकलेल	हाड	आताचं	काढून	टाकीन.”

सहान	 याचे	 फार	आभार	 मािनले	आिण	 याला	 हाड	काढ यास	 सािंगतल.
प ी	मोठा	हुशार	होता.	न	जाण 	आपण	त डातं	िशर यावर	हा	आपणाला	तेथच	दाबनू
टाकील!	 अशी	 भीित	 वाटून	 यान	 सहा या	 खाल या	 आिण	 वर या	 जब ा या
दर यान	एक	तेव ा	बेताची	काठी	उभी	क न	ठेवली;	आिण	घशातं	िश न	आप या
चोचीन	 त	 हाड	 आडव	 पाडल;	 ते हा	ं त	 आपोआपच	 बाहेर	 िनघाल.	 पुनः	 प ान
सहा या	जब ामंधील	काठी	काढून	तेथून	उ ाण	केल.

दुस या	 िदवश 	 सहान	 एका	 वनमिहषाची	 िशकार	 केली,	 आिण	 तो	 याच
िठकाण 	बसून	 याचें	मासं	खाऊं	लागला.	प ीिह	 सहा या	समाचाराला	 तेथ	आला
होता,	 तो	 याला	 हणाला,	 “भो	 महाराज,	 आपली	 कृित	 साफ	 बरी	 झाली	 अस
िदसत.”

यावर	 सह	 हणाला,	“बरी	झाली	 हणूनच	आज	िशकार	क न	ही	मेजवानी
चालली	आहे!”



प ी	 हणाला,	 “अशा	 सगं 	 तु ही	 मला	 िवसरणार	 नाह 	 अशी	 माझी	 खा ी
आहे.	का	ंक ,	कालच	म 	तुम यावर	मोठा	उपकार	केला	आहे.”

सह	 हणाला,	“पण	 या	उपकाराच	बि सिह	मी	 तुला	कालच	देऊन	टाकल
आह!”

प ी	 हणाला,	“त	कोणत	बर.”

सह	 हणाला,	“ह	पहा,	मी	सवथवै	 ा याची	 हसा	क न	आपल	पोट	भरणारा
ाणी	 असून	 तुला	 मा या	 त डातूंन	 िजवतं	जाऊं	 िदल,	 हे	 तु यावर	 मोठेच	 उपकार
नाह त	काय?	आणखी	मा याजवळ	िनराळ	ब ीस	मागतोस	हा	तुझा	मोठाच	अपराध
होय!”

प ी	 हणाला,	 “आपण	 हणता	ं ही	 गो 	 अगद 	 खरी	 आहे!	 या	 ा यावर
उपकार	 केला	 असता	ं अपकार	 हो याचा	 सभंव	 असतो,	 याला	 िम धम	 काय	 ह
ठाऊक	नसत,	अशा	 ा यापासून	 युपकाराची	अपे ा	न	किरता	ं मुका ान	 िनघून
जाव	ह	बर!!”

असे	उ गार	काढून	प ी	तेथून	उडून	गेला.
——✵✵✵——

	



९५.	मागंाचा	धा मकपणा.	(३०९)
(छवकजातक	नं.	३०९)

एका	ज म 	बोिधस व	चाडंाळ	 कुलातं	ज म	 घेऊन	वयातं	आ यावर	आप या
कुटंुबाच	यथाश त	स माग न	पालनपोषण	करीत	असे.	 या या	बायकोला	भल याच
ऋतंूत	 आंबे	 खा याचे	 डोहाळे	 झाले.	 नव याला	 आंबे	 आण यािवषय 	 ितन	 फारच
आ ह	केला,	न हे,	ह 	धरला.	पण	 या	ऋतंूत	आंबे	िमळाव	ेकसे?	बोिधस वान	ितची
पु कळ	समजूत	घातली.	दुसर	काहं 	आंबट	फळ	खाऊन	आपले	डोहाळे	भागव	अस
यान	 ितला	 सािंगतल,	 पण	 ती	काहं 	 के या	 ऐकेना.	 या	 वळे 	 वाराणसी	 राजा या
उ ानातं	 या	ऋतंूत	देखील	आं याला	फळ	येत	असत.	िनदान	लोकां या	ऐक यातं
तरी	अशी	ग प	होती.	आप या	भायला	वाचंिव यासाठ 	बोिधस वान	िजवाची	पव 	न
किरता	ं या	उ ानातं	रा 	 वशे	केला.	आं याचंा	शोध	कर यातं	ती	रा 	घालिवली.
परंतु	दुःखाची	गो 	ही	क ,	 या या	हात 	एकिह	आंबा	लागला	नाह !	पहाटेला	माळी
लोक	उठून	 िजकडे	 ितकडे	 पाणी	 वगैरे	 शपू	ंलागले.	 ते हा	 उ ानातूंन	 पळून	जाण
धो याच	वाटून	बोिधस व	एका	मो ा	आं या या	झाडावर	दडून	बसला.	वाराणसीचा
राजा	 आप या	 पुरोिहताला	 बरोबर	 घेऊन	 या	 झाडाखाल 	 येत	 असे	 आिण
पुरोिहताकडून	मं 	िशकत	असे.	परंतु	आपण	एका	उ ासनावर	बसून	पुरोिहताला	तो
जिमन वरच	 बसवीत	 असे!	 या	 िदवश 	 हा	 कार	 बोिधस वाला	 अस 	 वाटून
मं ा ययन	 चालल	 असता	ं यानएका	 आं या या	 फादंीला	 ल बकळून	 राजा	 आिण
पुरोिहत	 यां या	 म यभाग 	 उडी	 टािकली!	 आिण	 तो	 हणाला,	 “महाराज	 मी	 न
झा यासारखाच	आहे!	पण	तुमचा	आिण	पुरोिहताचा	हा	 कार	पाहून	मला	फार	वाईट
वाटत.”राजा	 हणाला	 “अस	 का?ं”“महाराज,	 आपण	 दोघेिह	 धम	 जाणत	 नाह .
गु ला	खाल 	 बसवनू	आपण	अ ययन	करण	 हा	 िश याचा	 धम	 न हे.	आिण	खाली
बसून	उ ासनावर	बसले या	िश याला	पाठ	सागंण	हा	गु चा	धम	न ह!	ते हा	ंआपण
दोघेिह	पितत	आहा	ंअस	मला	वाटत.”

त	 बोिधस वाच	 भाषण	 ऐकून	 पुरोिहत	 हणाला,	 “अरे,	 तू	 मोठी	 धम ची	 गो



सागंत	आहेस.	परंतु	राजा या	घर 	 सु ास	भोजन	मला	 िमळत	अस याकारणान	या
ऋिष णीत	धम ची	मला	मातबरी	वाटत	नाह !”

बोिधस व	 हणाला,	“अशा	अधम न	पोटाची	खळी	भर यापे ा	ं या	होऊन
िभ ेच	अवलंबन	केलेल	बर!	राजा याच	घर 	अ 	िशजत	आहे,	आिण	इतरां या	घर
िशजत	नाह ,	अस	नाह .	ते हा	ंहा	नरकाला	जा याचा	माग	सोडून	देऊन	तेथून	बाहेर
पड!	 नीचपणान	आिण	 अधम न	 िमळिवले या	 धन याला	 आिण	 कीत ला	 िधःकार
असो!”

ह	 बोिधस वाच	 भाषण	 ऐकून	 राजा	 स 	 झाला	आिण	 हणाला,	 “हे	 मुन या
तुझी	जात	कोण?”बोिधस व	 हणाला,	“महाराज	मी	मागं	आहे.”

राजा	 हणाला,	 “जर	 तंू	उ 	 कुळातंला	असतास,	तर	 तुला	आज	मी	मो ा
पदवीस	 चढिवल	 असत.	 तथािप	 तुझी	 यो यता	 मोठी	 अस याकारणान	 मी	 तुला
नगरर का या	 पदावर	 नेमत .	 िदवसा	जरी	मी	 राजा	असल 	तरी	 रा 	 तुझीच	 ा
नगरातं	स ा	राहील.”

अस	 हणून	 राजान	 या या	 ग यातं	 ताबं ा	 फुलाचंी	 माळ	 घातली	 आिण
याला	ताबडतोब	कोतवालाची	जागा	िदली.	ते हापंासून	कोतवाल	ताबं ा	फुलाचंी
माळ	घालीत	असत.

भाग	पिहला	समा त.
——✵✵✵——

	



जातककथासं ह

भाग	दुसरा
	



१०४.	 नबदेवतेचा	दूरदश पणा.	(३११)
(पुिचमंद	जातक	नं.	३११)

ाचीन	काळ 	चोराला	 नबा या	लाकडा या	 सुळावर	 दे याची	 विहवाट	असे.
एके	 िदवश 	 एक	 चोर	 गावंातं	 चोरी	 क न	 पहाटेंला	 गावंाबाहेरील	 एका	 नबा या
झाडाखाल 	येऊन	िनजला.	 याला	गाढ	झ प	लाग यामुळ	तो	सूय दयापयत	तसाच
िनजून	 रािहला	 असता;	 परंतु	 या	 झाडावर	 राहणारी	 देवता	 याला	 जाग	 क न
हणाली,	 “अरे	 मूख	 चोरा,	 चोरी	 क न	 येथ	 िनजून	 का	ं रािहलास.	 तु यामाग
गावंातंील	लोक	लागले	असतील,	आिण	ते	जर	या	िठकाण 	आले	तर	तुला	पकडून
ठार	मारतील.”

चोर	 गडबडून	 उठून	 चोरीचा	 माल	 घेऊन	 पळत	 सुटला!	 त	 पाहून	जवळ या
पपळावर	रहाणारी	अ थ	देवता	 नबदेवतेला	 हणाली,	“बाईग,	या	चोरान	वाईट
कम	 केल	असून	 याला	जर	लोकानं 	 पकडल,	 तर	 तुझ	 यातं	काय	 गेल?	 याला
येथून	उठवनू	घालवनू	दे याची	उठाठेव	कर याच	काय	 योजन?”

नबदेवता	 हणाली,	“बाई,	अ थ	 देवते,	 तंू	यातंल	मम	जाणत	नाह स!	या
चोराला	 जर	 लोकानं 	 पकडल,	 तर	 याला	 सुळावर	 दे यासाठ 	 लोक	 मा या	 या
झाडाचा	सहंार	करतील	अशी	मला	भीित	वाटते!	का	ंक ,	चोराला	पकडून	 नबा या
लाकंडा या	सुळावर	चढिव याची	या	देशातं	विहवाट	आहे.”

ह	 या	 देवतेच	 सभंाषण	 सपंल	 नाह 	 त च	 गावंातंील	लोक	 चोराचा	 पाठलाग
करीत	 या	िठकाण 	आले,	आिण	तेथ	पडले या	काहं 	व तू	पाहून	चोर	येथच	िनजला
असावा,	अशी	 यासं	शकंा	आली,	व	ते	 हणाले,	जर	हा	चोर	येथ	सापंडला	असता,
तर	याच	 नबा या	झाडाचा	सूळ	क न	 यावर	 याला	चढिवल	असत.”

अस	 पर पराशं 	 बोलून	 ते	 तेथून	 िनघून	 गेले.	 ह	 याचं	 भाषण	 ऐकून
अ थदेवता	 हणाली,	“बाई	 नबदेवते,	तंू	मोठी	दूरदश 	आहेस.	हा	चोर	जर	येथच



िनजून	रािहला	असता,	तर	 या या	बरोबरच	तु या	या	झाडा या	 िजवावरिह	कठीण
सगं	आला	असता!	ते हा	ंतुझा	हा	दूरदश पणा	अ यंत	 तु य	होय.”
——✵✵✵——

	



१०५.	सशाचा	आ मय .	(३१६)
(ससजातक	नं.	३१६)

एकदा	ंआमचा	बोिधस व	सशा या	कुळातं	ज मला	होता.	तो	वयातं	आ यावर
आपला	कळप	सोडून	एका	शातं	 देशातं	पवता या	पाय याश 	रहात	असे.	तो	 देश
फारच	रमणीय	होता.	जवळच	एक	नदी	 मंदगतीन	वहात	होती;	आिण	बाजूला	एक
खेडेगावं	होता.	तेथ	आम या	या	शशपिंडता माणच	एकातंाची	आवड	धरणारे	 ितसरे
तीन	 ाणी	 होते,	 एक	 मकट,	 एक	 को हा	 व	 एक	 ऊद.	 पण	 या	 सव त	 आमचा
बोिधस वच	िवशषे	शहाणा	होता,	आिण	 या याच	स यान	बाकी	ितघे	 ाणी	चालत
असत.	शशपिंडत	 यानंा	वारंवार	उपदेश	करीत	असे.	दान,	शील	इ यािद	गो पासून
फायदे	तो	 यां या	नजरेस	आणून	देई.

एके	 िदवश 	 आकाशातंील	 ता याकंडे	 पाहून	 बोिधस व	 आप या	 िम ालंा
हणाला,	“गडे	हो,	उ ा	पौ णमेचा	उपोसय	आहे.	या	 िदवश 	आपण	वळेेवर	 जेवण
क न	धम चतनातं	काळ	घालवू	ंया.	सग यानंा	ही	गो 	पसतं	पडली.	दुस या	िदवश
ातःकाळ 	 ऊद	 आपले	 भ य	 िमळिव यासाठ 	 नदीतीरावर	 िफरत	 असता	ं याला
नदीतीरावर	एका	को यान	मा न	टाकलेले	रोिहत	म य	सापंडले.	 यान	मालकाचा
इत ततः	 शोध	 केला.	 परंतु	 कोणीच	 तेथ	 िदसून	 न	 आ यामुळ	 हे	 िबनवारशी	 मासे
असाव	ेअस	वाटून	 यान	ते	आप या	राह या या	िबळातं	आणून	ठेिवले;	आिण	दुपार
वळेेवर	खाईन	असा	िवचार	क न	तो	धम चतन	करीत	 व थ	बसला.	को ालािह
जवळ या	 शतेातं	 एका	 शतेक यान	 टाकून	 िदलेल	 द ान	 भरलेल	 भाडें	 व	 काहं
भाजलेल	मासं	सापंडल.	त	घेऊन	 यान	आप या	घरातं	आणून	ठेिवल,	आिण	तोिह
धमिवचारातं	 म न	 होऊन	 बसला.	 माकडान	आप या	 दुपार या	 फराळासाठ 	काहं
िपकलेले	 आंबे	 गोळा	 क न	 ठेिवले.	 पण	आमचा	 शशपिंडत	 दुपार	 झा यावर	 दूव
खाऊन	आपला	उदरिनव ह	करीन	अशा	बेतान	 व थ	बसून	रािहला.

इं ाला	 या	 चार	 ा याचंी	 तप य 	 पाहून	 फार	आ य	 वाटल.	आिण	 याचंी
कसोटी	 पहा यासाठ 	 ा ण	 वषेान	 तो	 या	 अर यातं	 गट	 झाला.	 थमतः



उदाजवळ	जाऊन	तो	 हणाला,	“बा	उदा,	मी	या	अर यातं	उपोसथ	 त	पाळ या या
उ ेशान	आल 	आहे.	परंतु	मजपाश 	िशधासाम ी	काहं 	नाह ,	आिण	आता	ंखेडेगावातं
जाऊन	 िभ ा	 माग याला	 िह	 अवकाश	 रािहला	 नाह .	 ते हा	ं जर	 मला	 काहं
खा यासाठ 	देशील,	तर	मी	तुझे	उपकार	मानून	उपोसथ त	पाळीन.”ऊद	 हणाला,
“हे	 ा णा,	मजपाश 	नदी या	काठं 	सापंडलेले	सात	रोिहत	म य	आहेत.	ते	भाजनू
खाऊन	या	अर यातं	खुशाल	धम चतनातं	काळ	घालीव.”

इं 	 हणाला,	“मी	इत यातं	का 	वगैरे	गोळा	क न	घेऊन	 येत .	तोपयत	 ते
मासे	तसच	राहंू	 ा.”

अस	 बोलून	 इं 	 को ापाश 	 गेला	 आिण	 याजवळिह	 काहं 	 खावयास	 मागूं
लागला.	 ते हा	ंको हा	 हणाला,	 “हे	 ा हणा,	शतेक यान	जवळ या	शतेातं	 टाकून
िदलेल	आंबट	द ाच	भाडं	आिण	घोरपडीच	मासं	मला	सापंडल	त	मी	 येथ	आणून
ठेिवल	 आहे.	 या	 पदाथ वर	 आपला	 िनव ह	 क न	 आजचा	 िदवस	 तंू	 खुशाल	 येथ
रहा.”

जरा	 वळेान	 येत 	 अस	सागंनू	 इं 	 तेथून	 माकडाजवळ	 गेला	आिण	 याजवळ
काहंी	खा याचा	 पदाथ	 मागू	ं लागला.	 ते हा	ं माकड	 हणाला,	 “भो	 ा णा,	 उ म
िपकलेले	 आंबे	आणून	मी	 येथ	 ठेिवले	आहेत.	जवळ	नदीच	 व छ	आिण	गार	पाणी
वहात	आहे.	व	या	झाडाची	सावली	फार	घनदाट	आहे.	या	सव चा	उपभोग	घेऊन	तंू
आजचा	िदवस	येथच	धम चतनातं	घालीव.”

यालाही	काहं 	वळेान	येत 	अस	सागंनू	इं 	सशाकडे	गेला	आिण	काहंी	भो य
पदाथ	असेल	तर	तो	 दे यािवषय 	 यान	न पण	याचना	 केली	 ते हा	ंससा	 हणाला,
“ ा ण	महाराज,	आपण	येथ	अ न	 दी त	करा	 हणजे	 तु हाला	खा याला	यो य
अशी	एकच	यो य	व तू	मजपाश 	आहे	ती	मी	अपण	करत .”

इं ान	शु क	का 	गोळा	क न	आप या	 भावान	तेथ	अ न	उ प 	केला.	ते हां
बोिधस व	 हणाला,	“महाराज	सशापाश 	तीळ	 कवा	तादुंळ	कोठून	असणार?	अथवा
दुसरा	एखादा	खा 	पदाथ	तरी	मा यासार या	दुबळ	 ा यान	कोठून	आणावा?	आतां



आप या	 उपयोग 	 पडणारा	 असा	 माझा	 देहच	 काय	 तो	 मजपाश 	 आह!	 मनु याला
सशाच	मासं	फार	आवडत	अस	आ ही	ऐकत .	 ते हा	ं या	अ नीन	भाजले या	मा या
शरीरातंील	 मासं	 खाऊन	 आपण	 तृ त	 हा!	 आिण	 येथ	 धम चतनात	 आपला	 काळ
घालवा!”

अस	 हणून	बोिधस वान	आप या	लवत	अडकलेले	बारीकसारीक	 ाणी	िनघून
जाव	े व	 याचंा	आप या	 बरोबर	 नाश	 होऊं	 नये	 हणून	आपल	 अंग	 ि वार	झाडल,
आिण	इं ान	उ प 	केले या	अ न त	मो ा	आनंदान	उडी	टाकली!	सशपिंडताच	ह
दानशौय	 पाहून	 इं 	अ यंत	चिकत	झाला!	 या या	 भावान	सशाला	अ नीची	 बाधा
मुळ च	 झाली	 नाह .	 याला	 बाहेर	 काढून	 आप या	 हातावर	 घेऊन	 इं 	 हणाला,
“तु यासारखा	 दानशरू	 मला	 कोणी	आढळला	 नाह .	 तुझ	 मारक	 िचरकाल	 रहाव
हणून	तुझ	िच 	मी	आज	रा 	पूण	चं ावर	काढून	ठेिवत 	 या	रा 	इं ान	एक	ड गर
िपळून	 याचा	रस	काढला	आिण	 या	रसान	 पूणचं ावर	सशाच	सुदंर	 िच 	काढल.
चं 	 दूर	 अंतरावर	 अस यामुळ	 आ हालंा	 त	 िच 	 नीट	 िदसत	 नाह .	 तथािप
शसपिंडता या	दानशौय ची	ती	खूण	आहे	ह	ल यातं	ठेिवल	पािहजे.

यःकि 	 ा या या	 या	 औदाय पासून	 मनु यानं 	 परोपकारासाठ 	 आ मय
कर याचा	धडा	िशकावयास	नको	काय?
——✵✵✵——

	



१०६.	गे याचा	शोक	वृथा.	(३१७)
(मतरोदकजातक	नं.	३१७)

एकदा	ं आमचा	 बोिधस व	 एका	 मो ा	 ीमंत	 यापा या या	 कुळातं	 ज मला
होता.	 लहानपण च	 याचा	 बाप	 िनवत यामुळ	 सव	 कुटंुबाचा	 भार	 या या	 वडील
भावावर	पडला.	बोिधस व	वयातं	आ यावरिह	आप या	वडील	भावा याच	आ यान
रहात	 असे.	काहं 	 काळान	 एकाएक 	 याचा	 वडील	 भाऊ	 मरण	 पावला.	 ते हा	ं सव
नातेवाईक	 मंडळी	 गोळा	 होऊन	 मो ा	 मो ान	 आ ोश	 क ं 	 लागल .	 परंतु
बोिधस व	 मोठा	 िवचारी	 अस याकारणान	 शोकापासून	 दूर	 रािहला.	 ते हा	ं याचे
नातलग	 हणाले	क ,	भावाची	सव	स ा	आप या	हात 	आ यामुळ	याला	आनंद	झाला
असावा.	 हणून	हा	रडत	नाह 	 कवा	शोक	करीत	नाह .	त	ऐकून	बोिधस व	 हणाला,
“गे याचा	 शोक	 क न	 काहं 	 िन प 	 झाल	 असत	 तर	 मीिह	 तुमच	 अनुकरण	 केल
असत.	मेलेला	माणूस	परत	येत	नाह .	 कवा	आप या	शोकान	 याला	स गती	िमळते
अस	नाह .	ते हा	ं याजब ल	आ ोश	क न	आप या	जीवाला	पीडा	दे यातं	कोणता
अथ	बर?	आणखी	मी	तु हाला	असे	िवचारत 	क ,	जर	तु ही	मा या	भावाब ल	शोक
किरता	ंतर	मजब ल	आिण	तु हा	पर पराबं लही	का	ंकरीत	नाह ?	का	ंक ,	आ ही
सवजण	मरणारच	आह त.	मेले या	माणसाब ल	जर	शोक	करावयाचा	तर	जे	मरणार
आहेत	 याजब ल	अिधकच	शोक	केला	पािहजे.	अस	असता	ंतु ही	केवळ	एक ाच
मा या	 मृत	भावाला	उ ेशनू	रडत	आहा	ंह	आ य	न ह	काय?	अशा	 सगं 	शोकाचा
आप या	मनावर	पगडा	बसवू	ंन	देण	ह	सु 	माणसाच	कत य	आहे.	आिण	 याब ल
जरी	अडाणी	लोकानं 	दोष	िदला	तरी	 याला	िभ याच	काहं 	कारण	नाह .”

या	 माण	बोिधस वान	आप या	उपदेशान	नातलगानंा	शोकापासून	मु त	केल.
——✵✵✵——

	



१०७.	बोल या	सारख	चालाव.	(३२०).
(स जातक	नं.	३२०)

वाराणसी या	 राजाची	 आप या	 वडील	 मुलावर	 अवकृपा	 झा यामुळ	 याला
रा यातूंन	 घालवनू	 दे यातं	 आल.	 तो	 आप या	 प नीसह	 सरह ीवरील	 एका	 गावं
जाऊन	रािहला.	काहं 	काळान	 याचा	बाप	मरण	पावला	 ते हा	ं धानमंडळान	रा य
वीकार यािवषय 	 याला	आमं ण	केल.	भायसह	वतमान	वाराणसीला	 येत	असतां
वाटत	एका	टकडीकडे	पाहून	 याची	प नी	 याला	 हणाली,	“आयपु ,	जर	ही	टकडी
सो याची	झाली	तर	 तु ही	काय	 ाल?”राजपु 	 हणाला,	“तुला	मी	यातंील	काहं
एक	देणार	नाह .	लोकिहताच 	पु कळ	काम	कर यासारख 	आहेत.”

या या	 प नीला	 या	 बोल याचा	 अ यंत	 िवषाद	 वाटला.	 पुढे	 वाराणसीला
आ यावर	 राजपु ाला	 रा यािभषेक	 कर यातं	 आला.	 यान	 आप या	 धमप नीला
प राणी	 केल.	 महाराणीची	 पदवी	 िमळाली	 होती.	 तथािप,	 ितन	 राजाजवळ
कोण यािह	उपभो य	व तूची	याचना	 केली	नाह .	 राजा	का पिनक	लाभातूंन	काहं
दे याला	तयार	नाह 	तर	मग	ख या	सपं तून	तो	काय	 देईल,	अस	वाटून	आपली
िवनाकारण	 फिजती	 क न	 घेऊं	 नये	 हणून	 राणीन	 असले या	 थत त	 आनंद
मानला.	 आमचा	 बोिधस व	 या	 राजाचा	 एक	 अमा य	 होता.	 महाराणीची	 ही
दीन थती	 पाहून	 तो	 ितला	 हणाला,	 “राणीसाहेब	आप या	 यो यते माण	आपला
थाटमाट	का	ंठेवीत	नाह ?”

राणी	 हणाली,	“बा	पिंडता,	तुला	याच	इंगीत	मािहत	नाह .	राजेसाहेबाबरोबर
मी	येत	असता	ंवाटतील	टकडी	सो याची	झाली	तर	मला	काय	 ाल	असा	मी	 यानंा
न	केला.	पण	 यानं 	ठोक	जबाब	िदला	क ,	तुला	 यापैंक 	काहंी	एक	िमळावयाच

नाह .	 “वचने	 क	 दिर ता’	 या	 यायान	 राजेसाहेबाकडून	 नुसता	 का पिनक
यागदेखील	घडला	नाह ,	“मग	आता	ं यां याकडून	खरा	 याग	कसा	घडेल?”

बोिधस व	 हणाला,	“एके	 िदवश 	आप यासम 	महाराजापाश 	मी	आपणाला



काहं 	 अिधक	 नेमणूक	क न	 ावी	 अशी	 गो 	 काढत .	 यावळे 	आपण	 सो या या
टकडीची	गो 	सागंा.”

राणीला	 ही	 गो 	 पसतं	 पडली.	 बोिधस वान	 सिंध	 साधून	 राजापाश
राणीसाहेबाला	 यां या	 यो यते माण	 यो य	 नेमणूक	क न	 दे याची	 गो 	काढली.
ते हा	ं राणी	 हणाली,	“महाराजानं 	वाटत	का पिनक	सो याची	टकडीदेखील	मला
दे याच	नाकारल;	तर	मग	आता	ं यां या	हात 	आले या	ख याखु या	व तंूतून	ते	मला
काय	देतील?”

राजा	 हणाला,	“का पिनक	असो	वा	खर	असो	ज	आपणाला	देण	श य	असेल
तेवढच	 दे याच	आपण	अिभवचन	 िदल	पािहजे.	बोल यासारख	चालाव	असा	माझा
बाणा	आहे.	ती	टकडी	सो याची	झाली	असती,	तर	तुला	 देता	ंआली	असती	काय?
जर	नाह 	तर	खुशाल	घेऊन	जा	अस	 हण यातं	काय	अथ?”

राणी	 हणाली,	 “महाराज,	आपण	ध य	आहा,ं	का	ंक ,	अ यंत	दिर ाव थत
सापंडला	 होता	ं तरीदेखील	आपली	स यिन ा	 ढळली	 नाह .	 “बोले	 तैसा	 चाले”हा
बाणा	आपण	सोडला	नाह .”

यावर	बोिधस व	 हणाला,	 “महाराणीसाहेब	आपणाला	खरी	धमप नी	असच
हटल	पािहजे,	का	ंक ,	राजेसाहेब	 िवप त	झाले	होते	तरी	 तु ही	 यासं	सोडल
नाह ;	आिण	सपं काळ 	 याजंपाश 	आपला	 बडेजाव	वाढिव यािवषय 	कध 	याचना
केली	 नाह .	 असले या	 थत त	 सतंोषान	 वागनू	 यानंा	 आपण	 सवथवै	 सुखी
कर याचा	 य न	 केला	आह.	ह	जाणून	महाराजही	आपली	 िवचार यावाचूंन	यो य
सभंावना	करतील	अशी	मला	आशा	आहे.”

बोिधस वाच	भाषण	ऐकून	राजान	राणी या	सव	उणीवा	भ न	काढ या	आिण
ितन	िवचार यावाचूंन	ितचा	यो य	आदरस कार	 हावा	असा	बदंोब त	केला.
——✵✵✵——

	



१०८.	मूख ला	उपदेश	के याच	फळ.	(३२१)
(कुिटदूसक	जातक	नं.	३२१)

िहमालयावर	 एकदा	ं एक	 माकड	 पावसातं	 िभजून	 थडंीन	 कुडकुडत	 एका
झाडाखाल 	बसला	होता.	 या	 वृ ावर	घरट	बाधूंन	रहाणारा	प ी	 याला	 हणाला,
“मनु यासारखे	तुझे	हातपाय	आहेत	आिण	डोकही	मनु यासारख	िदसत	आहे.	तर	मग
चागंल	घरट	न	बाधंता	ंतंू	पावसातं	कुडकुडत	का	ंबसलास?”

यावर	वानर	 हणाला,	“मनु यासारखे	हातपाय	वगैरे	माझे	अवयव	आहेत	खरे.
परंतु	मनु याजवळ	जी	एक	बुि 	नावंाची	व तु	आहे,	ती	मजपाश 	नाह .”

तो	 प ी	 हणाला,	 “ या या	 िच ाला	 थरता	 नाह 	 आिण	 दुस याचा	 ोह
कर यातं	 याचा	काळ	जातो	व	 या या	अंग 	स 	गुण	वास	करीत	नाह त	 याला	सुख
कस	 ा त	होईल?	 हणून	असला	दु 	 वभाव	सोडून	देऊन	स 	गुणाचं	सपंादन	कर,
आिण	 तु या	 अंग 	 शीतो णापासून	 िनवारण	 कर यासाठ 	 कुटी	 बाधं याचं	 साम य
येईल.”

माकडाला	प या या	उपदेशाचा	फार	राग	आला	आिण	तो	 हणाला,	“घर ातं
बसून	 मो ा	 उपदेशा या	 गो ी	 सागंतोस	काय?	 याब ल	 तुला	 मी	 यो य	 ायि
देत .	माकड	अस	बोलून	झाडावर	चढला,	आिण	 यान	प याच	घरट	मोडून	टाकल!
दु ाला	उपदेश	के याचा	हा	पिरणाम	आहे,	अस	 हणत	प ी	तेथून	उडून	गेला.
——✵✵✵——

	



१०९.	पराचा	कावळा.	(३२२)
(द 	भाजातक	नं.	३२२)

ाचीन	काळ 	पि म	समु तीरावर	एका	वनातं	एक	ससा	रहात	असे.	 या	वनातं
ताडाच 	आिण	बेलाच 	झाड	पु कळ	होत .	बरेच	िदवस	सशा या	मनातं	असा	िवचार
चालला	होता	क ,	जर	धरणीकंप	होऊन	या	 देशाचा	सहंार	झाला	तर	आपण	जाव
कोठ?	एके	 िदवश 	तो	एका	त ण	ताडवृ ाखाल 	बसला	असता	ंव न	एक	 बेलाच
फळ	 या	ताडा या	पानावर	पडल,	आिण	 या	योग	मोठा	आवाज	झाला.	ते हा	ंसशाला
खा ीन	धरणीकंप	होतो	अस	वाटून	तो	पळत	सुटला.	 याच	पळ याच	कारण	काय
आहे,	 ह	 समज यासाठ 	 दुसरा	 एक	 ससा	 पळतोस	 का,ं	 पळतोस	 का	ं अस	 हणत
या या	 माग	 लागला.	 पिहला	 ससा	 माग	 न	 वळता	ं हणाला,	 “ग ा	 काय
िवचारतोस?	येथ	भयंकर	धरणीकंप	होत	आहे!”

ते हा	ंतोिह	ससा	पळत	सुटला.	पुढ	सशाचा	एक	मोठा	कळप	 यास	आढळला,
यानं 	 ही	 बातमी	 ऐक याबरोबर	 तेिह	 पळत	 सुटले.	 या ,	 वनमिहष,	 मृग,	 सह
इ यािद	वनातं	रहाणारे	 ाणी	ही	बातमी	ऐकून	सैरावरा	धावू	ंलागले.	 यावळे 	आमचा
बोिधस व	 सहयोन त	 ज मून	 या	 अर यातं	 रहात	 होता.	 तो	 पळत	 सुटलेल	 हे
ापदसै य	 पाहून	 पवताव न	 धावंत	 धावंत	 पाय याश 	आला	आिण	 यां यासमोर

उभा	राहून	ि वार	 सहनाद	किरता	झाला.	 सहाची	गजना	ऐकून	सव	 ाणी	चपापले
आिण	 या	 िठकाण च	 उभे	 रािहले.	 ते हा	ं तो	 यानंा	 हणाला,	 “तु ही	 भीतीन	 य
झाले या	 ा यासारखे	सैरावैरा	का	ंपळता?ं”

याला	पळणा या	 सहान 	उ र	िदल,	“या	िठकाण 	धरणीकंप	होत	आहे;	अस
आ ही	ऐकत .”

“ह	तु हालंा	कोणी	सािंगतल?”

ते	 हणाले,	 “ह ी	 सागंत	 आहेत.”ह ीला	 िवचारल,	 तर	 यानंा	 वाघाकंडून



बातमी	 िमळाली	अस	 यानं 	उ र	 िदल.	वाघानंा	 िवचारल,	तर	हरणाकंडून	–	अस
होता	ं होता	ं शवेट 	 बोिधस वान	 या	 सशाकडून	 ही	 बातमी	 पसरली	 याला	 शोधून
काढल;	आिण	तो	 हणाला,	“बा	सशा	भकंूप	होतो	आहे	ह	तुला	कस	समजल?”

ससा	 हणाला,	 “महाराज,	 मी	 एका	 त ण	 ताडवृ ाखाली	 धरणीकंप	 होऊल
अशा	िवचारातं	गुगं	झाल 	असता	ंएकाएकी	मोठा	आवाज	झाला.	 याव न	पृ वी	दुभगं
होऊन	काहंी	तरी	भयंकर	अपघात	होणार	आहे	अस	वाटून	मी	पळत	सुटल .”

बोिधस व	 हणाला,	“तंू	ती	जागा	मला	दाखवशील	काय?”

ससा	 हणाला,	 “पण	 महाराज,	 तेथ	 जा याच	 धैय	 मला	 मुळ च	 हाबयाच
नाह .”

पण	 बोिधस वान	 धीर	 देऊन	 याला	 आप या	 पाठीवर	 बसिवल,	 आिण	 या
िठकाण 	नेल.	तेथ	बेलाच	एक	मोठ	फळ	 या	ताडवृ ा या	खाल 	पडल	होत	त	पाहून
बोिधस व	 सशाला	 हणाला,	 “अरे,	 ह	 फळ	 ा	 ताडा या	 पानावर	 आदळ यामुळ
आवाज	 झाला,	 आिण	 यायोग	 तु या	 क पनाश तीला	 ती 	 गती	 िमळून	 खा ीन
धरणीकंप	होतो	अशी	तुझी	समजूत	झाली.”

पुनः	परत	 ाप 	गणाजवळ	येऊन	बोिधस वान	 याचंी	समजूत	पाडली,	आिण
ससा	बसलेली	जागा	दाखवनू	 याचंी	खा ी	पटवनू	िदली.

पराचा	कावळा	होतो	अस	 हणतात	तो	असा!
——✵✵✵——

	



११०.	एका	 ा णाचा	भलताच	 ह.	(३२४)
(च मसाटक	जातक	नं.	३२४)

ाचीन	 काळ 	 वाराणस त	 चमशाटक	 नावंाचा	 एक	 ा ण	 रहात	 असे.	 तो
मानाला	फार	हपापलेला	होता.	एके	िदवश 	र यातूंन	चालला	असता	ंएक	मदो म
एडका	 या यासमोर	 आला;	 आिण	 यावर	 ट र	 मार यासाठ 	 यान	 मान	 खाल
घातली.	त	पाहून	 ा ण	 हणाला,	“अहो!	या	जनावरालादेखील	 िकती	शहाणपण
आहे	 पहा!	 हा	 मा यासार या	 स छील	 ा णाला	 मान	 दे यास	 उ सुक	 िदसतो!
माणसालाचं	 कमी	 अ ल	 असते,	 अस	 हटल	 पािहजे!	 ह	 ा णाचे	 श द	 ऐकून
जवळचा	 दुकानदार	 हणाला,	 “भो	 ा ण!	 थो ाशा	 पूजेन	 भलूुन	 जाऊं	 नकोस!
आिण	भलताच	 ह	क न	घेऊं	नकोस!	एड यान	जी	खाल 	मान	घातली	आहे	ती
तुझी	पूजा	कर यासाठ 	नसून	तु यावर	चागंली	जोराची	ट र	दे यासाठ 	होय!	ते हां
लवकर	येथून	िनघून	जा.”

पण	 ा	 ा णान	 या	 दुकानदाराच	 हणण	 ऐकल	 नाह ,	 व	 तो	 तेथच	 उभा
रािहला.	 एड यान	 यावर	 अशी	 जोराची	 ट र	 मारली	 क ,	 यायोग	 तो	 गरंगळत
गटारातं	पडला!	 या या	बरग ा	मोड या,	होमाच	सािह य	िजकडे	ितकडे	पसरल,
कमंडलू	 फुटून	 गेला,	 आिण	 जखमतून	 र त	 वाहंू	 लागल.	 ते हा	ं मो ान	 उसासा
टाकून	 ा ण	 हणाला,	“मानाला	हपापलेला	मनु य	असाच	फजीत	पावतो!”
——✵✵✵——

	



१११.	राजपु ाची	यु त.	(३३६)
( हा छ 	जातक	नं.	३३६)

एकदा	ं वाराणसी या	 राजान	 कोसल	 देशा या	 राजावर	 वारी	 क न	 याला
रणागंणातं	ठार	मािरल,	आिण	 याच	सव	िव 	हरण	क न	त	वाराणसीला	आणून	त
मोठमो ा	भां ातं	भ न	आप या	बागत	ठेिवल,	या	लढाई या	धामधुम त	कोसल
राजाचा	त ण	कुमार	अ ातक	वषेान	आप या	राजधान तून	त िशलेला	पळून	गेला.
तेथ	 यान	एका	 िस 	आचाय पाश 	वदेशा ाचं	अ ययन	 केल.	सव	 िव ातं	 वीण
झा यावर	गु ची	आ ा	घेऊन	तो	 वदेशी	ये यास	िनघाला.	परंतु	वाटत	 यास	काहं
पिर ाजक	 भेटले.	 या	लोकापंाश 	काहं 	 िश पकला	असली	तर	तीिह	 िशकावी	 या
उ ेशान	 तो	 यां या	 पथंातं	 िशरला	 आिण	 आप या	 बुि म े या	 जोरावर	 पाचंश
पिर ाजकाचा	 गु 	 होऊन	 बसला.	 नंतर	 तो	 आप या	 िश यानंा	 हणाला,	 “आपण
वाराणसीकडे	जाऊन	जनपदसचंार	क ं .”

परंतु	 ते	 हणाले,	 “वाराणस तील	 लोक	 मोठे	 हुषार	 आहेत.	 ते	 नाना	 न
िवचा न	आमची	फिजती	करतील.”

राजकुमार	 हणाला,	 “ याब ल	 तु ही	 िभऊं	नका.	 तुमचा	 पुढारी	 ा	 ना यान
सव	 नाचं 	उ र	मीच	देत	जाईन.”

अस	सागंनू	आप या	पिरवारासह	िफरत	िफरत	अनु म	तो	वाराणसीला	येऊन
पोह चला.	 तेथ	 या	 त ण	 पिर ाजकाची	 सव	 लोकातं	 की त	 पसर यास	 िवलंब
लागला	नाह .	हळूहळू	राजा या	कानापयत	 याची	तारीफ	पोह चली.	 ते हा	ंराजान
याला	 आप या	 राजवा ातं	 बोलावनू	 नेऊन	 याचा	 बहुमान	 केला.	 पुढ	 राजाची
आिण	 याची	 िवशषे	 मै ी	 जडली.	 ते हा	ं राजाचे	 सव	 गुणावगुण	 याला	 चागंले
समजले.	 राजा	 जरा	 धनलोभी	 होता.	 यान	 या	 त ण	 पिर ाजकाला	 मं तं ा या
सा ान	 धन	 उ पादन	 किरता	ं येईल	क 	काय	 असा	 एकातं 	 न	 केला.	 ते हा	ं तो
राजाला	 हणाला,	 “महाराज,	 नवीन	 धन	 उ पादन	कर याच	 साम य	 मा या	 अंग



नाह .	 तथािप	 असलेल	 धन	 ि गुिणत	 चतुगुिणत	 किरता	ं येईल	 अशी	 मं िव ा	 मी
जाणत	आहे.”

यावर	राजा	 हणाला,	“कोसल	राजाकडून	मी	पु कळ	धन	िहसकावनू	आणल
आहे,	 व	 गु तपण	 त	 मा या	 बागातं	 पु न	 ठेिवल	आहे.	 त	 तु ही	 आप या	 मं ा या
साम य न	िजतक	वाढिवता	ंयेईल.	िततक	वाढवा;	 हणजे	 सगं	आला	असता	ं याचा
मला	फार	उपयोग	होईल.”

अस	 बोलून	 राजान	 याला	 धन	 पु न	 ठेिवलेली	 जागा	 दाखिवली,	 व	 या
िठकाण 	 मं िव ेचा	 योग	 क न	 धन	 वाढिव याची	 िवनंती	 केली,	 ते हा	ं या
पिर ाजकान	आप या	पाचंश	िश यासंह	येऊन	 या	 िठकाणी	ठाण	िदल,	आिण	एका
मो ा	हवनास	सु वात	केली.	राजाला	होमहवनादी	 कार	पाहून	फार	आनंद	झाला
आिण	लवकरच	आपण	अफाट	सपं ीचा	मालक	होईन	अस	तो	मनातं या	मनातं	माडें
खाऊं	लागला.

इकडे	पिर ाजकान	हवन य	घाल यासाठ 	काहं 	चाम ा या	िपश या	िशवनू
घेत या,	आिण	एके	 िदवश 	राजाला	तो	 हणाला,	“महाराज,	हवनाची	पिरसमा ती
होत	आली	आहे.	आता	ंएकच	काम	बाकी	रािहल	आहे.	एथून	दूर या	एका	अर यातूंन
काहं 	 औषध ची	 मुळ	 आणून	 अिभमं ण	 क न	 याचंा	 आपण	 पु न	 ठेिवले या
बर यावंर	 योग	 केला	 पािहजे.	 परंतु	 आ ही	 माघारे	 येईपयत	 तु ही	 कोण याही
मनु याला	बागातं	जा याची	परवानगी	देऊं	नका.	का	ंक ,	आ ह 	तेथ	तयार	केले या
कंु ाचा	 वगैरे	 िव वसं	झाला	असता	ंआम या	 माचं	 साफ य	 हावयाच	 नाह .	 मी
मा या	 िश यासंह	वतमान	 या	वन पती या	शोधासाठ 	जात 	आिण	दहा	 िदवसां या
आंत	येथ	परत	येत .”

राजान	 या या	सागं या माण	उ ानाबाहेर	पहारा	ठेऊन	सव	बदंोब त	केला.

त ण	पिर ाजक	आप या	िश यानंा	घेऊन	एके	रा 	शुभ	मुहूत वर	औषधी या
शोधास	जा यास	 िनघाला.	आिण	तो	 िश यासं	 हणाला,	 “िम 	 हो,	 मी	कोण	आह,
याची	 आजपयत	 तु हाला	 जाणीव	 न हती.	 आता	ं मी	 खरी	 गो 	 सागंत .	 कोसल



देशा या	 राजाचा	 मी	 पु 	 आहे.	 मा या	 बापाला	 ठार	 मा न	 या	 राजान	 आम या
कुलातंील	सव	 य	हरण	क न	या	 िठकाण 	गाडून	 ठेिवल	आहे.	या	 राजाचा	 या
धनावर	 कोण यािह	 कार	 ह 	 नसून	 त	 सव	 माझ	आहे.	आिण	 जातानंा	 त	 घेऊन
जा यास	आ हालंा	कोणतीच	िद त	वाट याच	कारण	नाह .”

असा	उपदेश	क न	जेवढ 	सो याच 	नाण 	होत .	तेवढ 	चाम ा या	िपश यातं
भ न	 यान	 या	िपश या	िश यां या	खां ावर	िद या	आिण	तेथून	 याण	केल,	व	एका
आठव ात	कोसल	देशाची	राजधानी	 ाव ती	नगरी	गाठंली.	तेथ	जाऊन	आप या
बापाला	 अनुकूल	 असले या	 लोकानंा	 यान	 वश	 क न	 घेतल;	 आिण	 यां या
सहा यान	 काशी या	 राजान	 नेमले या	 अिधका यावंर	 ह ा	 क न	 याचंा	 पाडाव
केला.	 बरोबर	 आणले या	 या या	 जोरावर	 यान	 मोठी	 सेना	 उभारली	 व
काशीराजाकडून	होणा या	 ह याचा	 ितकार	कर यास	तो	 तयार	 होऊन	 रािहला.
इकडे	काशीराजान	त ण	पिर ाजकाची	 पु कळ	 िदवस	वाट	पािहली,	आिण	शवटी
उ ानातं	जाऊन	आप या	 या या	बर या	उघडून	पािह या.	परंतु	 या	सव त	एकही
नाण	िश क	नसून	 या	नुस या	गवतान	भरले या	आढळ या!	ते हा	ंराजाला	एकदम
ध ा	 बसून	तो	 वे ासारखा	 “गवत!	 गवत!”अस	बरळत	 सुटला.	 यावळे 	आमचा
बोिधस व	 याचा	 अमा य	 होता.	 राजाची	 अशी	 िवपरीत	 थती	 झालेली	 ऐकून	 तो
धावंत	 उ ानातं	 गेला	 आिण	 हणाला,	 “महाराज	 गवत,	 गवत	 अस	 हणून	आपण
आ ोश	का	ं किरता?ं	 कोण 	आपल	 गवत	 नेल	आहे,	 कवा	आपणासं	 गवत	 घेऊन
काय	करावयाच	आहे?”

राजा	 हणाला,	“हे	पिंडता!	येथ	एक	त ण	पिर ाजक	येऊन	रािहला	होता,	ह
तुला	माहीत	आहेच.	 यान	मा या	या	बर यातं	गवत	भ न	ठेऊन	 यातं	असलेल	सव
य	पळवनू	नेल!”

त	ऐकून	बोिधस व	 हणाला,	“मं तं ा या	बळान	कोणाला	तरी	फायदा	होतच
असतो!	थोड यातं	जा ती	 िमळावयाच	असल	 हणजे	गवत	 ठेऊन	 य	 घेऊन	 गेल
पािहजे!”



राजा	आपली	 लोभी	 वृि 	 बोिधस वाला	 समजली	 असावी	 अस	 वाटून	 मनातं
वरमला,	आिण	 हणाला,	“परंतु	जे	सुशील	पिर ाजक	असतात	ते	अशी	गो 	करीत
नाह त.	पण	असा	दािंभक	तप वी	मला	कोठून	सापंडला	कोण	जाण.”

बोिधस वान	 राजाच	 समाधान	 क न	 याला	 राजवा ातं	 नेल.	 पुढ	 कोसल
राजा या	त ण	पु ान	उ ानातंील	 यबळावर	कोसल	देशाच	रा य	आप यापासून
िहरावनू	 घेतल.	अस	समज यावर	 राजाला	आप या	लोभी	 वृ ीब ल	 िकती	 वाईट
वाटल	 असेल,	आिण	 कसा	 प ा ाप	 झाला	 असेल.	 याची	 नुसती	 क पनाच	 केली
पािहजे!
——✵✵✵——

	



११२.	मोराला	न	पािह यामुळ	काव याचा	गौरव	कर यातं
आला.	(३३९)
(बावे जातक	नं.	३३९)

ाचीन	काळ 	 हदु थानातंील	नावाडी	लोक	आप या	जहाजावंर	एक	पाळ व
कावळा	ठेवीत	असत.	 याला	िदशाकाक	अस	 हणत.	जहाज	कोण या	िदशकेडे	गेल
आिण	जमीन	 िकती	 दूर	रािहली	ह	न	समजून	नावाडी	घोटा यातं	पडले	असता	ंया
काव याला	सोडून	देत	असत.	तो	आकाशातं	उंच	जाऊन	आसपास	जमीन	िदसली
तर	 या	िदशलेा	जमीन	असेल	 या	िदशकेडे	 याण	करी.	नावाडी	 या	बाजूला	जहाज
हाका न	 जमीन	 गाठंीत	 असत.	 या	 वळे 	 असा	 एक	कावळा	 बरोबर	 घेऊन	काहं
नावाडी	आप या	जहाजातूंन	 यापारासाठ 	बावे 	नावंा या	एका	रा ाला	 गेले.	 या
रा ातं	प ी	मुळ च	न हते.	तेथील	लोकानं 	या	काव याला	पाहून	 याच	मोठ	कौतुक
केल	आिण	 ते	 नावा ानंा	 हणाले,	 “असा	 सुदंर	 प ी	आ ही	कध 	 पािहला	 नाह .
तु ही	आम या	 देशातं	 यापार	 कर यासाठ 	आला	ंआहातं	 ते हा	ं हा	 प ी	आ हालंा
नजरा या	दाखल	 ा.”

पण	नावा ानं 	तो	मोठा	उपयोगी	आहे	अस	सागंनू	 याला	दे याच	नाकारल.
शवेट 	 याची	 कमत	वाढवत	वाढवत	 या	लोकानं 	शभंर	काष पणापयत	नेली.	ते हां
वदेशी	परत	गे यावर	वाटेल	तेवढे	कावळे	िमळतील	असा	िवचार	क न	नावा ानं
शभंर	 काष पणालंा	 तो	 कावळा	 बावे वासी	 लोकानंा	 देऊन	 टाकला.	 यानं
काव यासाठ 	एक	मोठा	सो याचा	 पजरा	तयार	क न	 यातं	 या	काव याला	ठेवनू
याची	फारच	बडदा त	 ठेिवली.	उ म	अ 	 याला	 दे यातं	 येत	असे,	आिण	 केवळ
या या	दशनासाठ 	दूरदूरचे	लोक	येत	असत.

नावा ानं 	 बावे 	 रा ातं	 प ाचंी	 उणीव	जाणून	 दुस या	 खेपेला	 एक	उ म
मोर	बरोबर	नेला.	तो	िचटकी	वाजव याबरोबर	नाचत	असे,	आिण	मधूर	श द	काढीत
असे.	 या	 प याला	 पािह याबरोबर	 बावे ं तील	 ीमंत	 लोकां या	 यावर	 उ ा



पड या.	नावा ानं 	 याची	 कमत	भलतीकडेच	वाढवनू	एक	हजार	काष पण	घेऊन
याला	 देऊन	 टाकल.	 हा	 सुिशि त	 मयरू	 सापड याबरोबर	 बावे ं तील	 लोकानं
काव याला	सो या या	 पज यातूंन	हाकून	लािवल.	आिण	 या	िदवसापासून	मोराची
महती	 वाढिवली.	 कावळा	 पज यातून	 मोकळा	 झा याबरोबर	 उिकर ावर	जाऊन
तेथील	गिल छ	पदाथ वर	ताव	मा ं 	लागला!	ते हा	ं या	लोकानंा	 याची	खरी	 कमत
समजून	आली.
——✵✵✵——

	



११३.	देव	 स 	असले	तर	रा साचंी	पव 	बाळगावयास
नको.	(३४७)

(अयकूट	जातक	नं.	३४७)

एकदा	ं बोिधस व	 वाराणसी या	 राजकुलातं	 ज माला	 येऊन	 वयातं	आ यावर
आप या	 िप या या	 मरणानंतर	 वाराणसीचा	 राजा	 झाला.	 तो	 धम यायान
रा यकारभार	चालवीत	असे.	 यावळे 	लोकाचंा	भतूिपशा ावर	फार	िव ास	असे	व
पु कळ	 ा याचंा	 वध	क न	 ते	 भतूिपशा ाला	 बळी	 दान	 देत	असत.	 बोिधस वाला
ािण हसा	 मुळ च	आवडली	 नाह .	 यान	 रा यकारभार	 हात 	आ याबरोबर	 य –
रा सािदकासंाठ 	 ा याचंा	वध	क न	बिलकम	क ं 	नये	असा	जािहरनामा	लािवला.
लोकानंा	 राजा माण	बिलकम	सोडून	 देण	भाग	पडल.	 ते हा	ंसव	य रा सािदक
भतूगण	 ु ध	होऊन	गेल.	आिण	 यानं 	एक 	जमून	राजाचा	वध	कर यासाठ 	एका
भयानक	 रा साला	 पाठिवल.	 तो	 हातातं	 एक	 अ नत त	 लोखंडी	 गदा	 घेऊन
दुपार या	 हर 	 बोिधस वा या	 वा ातं	 िशरला	 आिण	 या या	 मंचकाजवळ
अंतिर ातं	उभा	रािहला.	तो	 कार	पाहून	इं 	त ण 	 या	िठकाण 	अवतरला	आिण
गु त	 पान	तेथ	रा सा या	 िशरावर	उभा	रािहला.	तो	रा साला	मा 	 िदसत	होता;
आिण	 बोिधस वाला	 रा स	 तेवढा	 िदसत	 होता;	 बोिधस व	 याला	 िभऊन	 न	 जातां
हणाला,	“हे	पु षा	तंू	य 	रा स,	िपशाच	 कवा	देवता	यापैंक 	कोण	आहेस?	ही	त त
गदा	 घेऊन	 माझ	 र ण	 कर यासाठी	 येथ	 सचंार	 करीत	 आहेस	 कवा	 मला
मार यासाठ 	येथ	आला	आहेस	हे	मला	सागं.”

यावर	 तो	 रा स	 हणाला,	 “महाराज,	 सव	 य रा सािदकाचं	 तुम यािवषय
फार	वाईट	मत	झाल	आहे.	तु ही	बिलदान	बदं	के यामुळ	आ ही	सवजण	तुम यावर
रागवल 	आह ;	आिण	तुम या	वधाच	काम	मा या	सव	बाधंवानं 	मा यावर	स पिवल
आहे.	परंतु	मा या	माग त	एक	मोठी	अडचण	आहे	ती	ही	क ,	 देवाचं	 तुम यािवषय
चागंल	मत	आहे,	आिण	सा ा 	इं 	तुम या	र णासाठ 	येथ	सचंार	करीत	आहे.	ते हां
तुम या	 शरीराला	 अपाय	 केला	 असता	ं इं ा या	 तावड तून	 सुटून	 सुख पपण	 परत



जाण	श य	नाह .	 हणून	मी	कत यमूढ	होऊन	या	िठकाण 	उभा	रािहल 	आह.”

राजा	 हणाला,	“जर	मा यािवषय 	देवाचं	मत	चागंल	असून	सा ा 	इं 	माझ
र ण	करीत	आहे	तर	य रा सािद	सव	 िपशा गणाला	वाटेल	 तेवढा	आ ोश	क ं
ा!	 कवा	 मा यािव 	 वाटेल	 तेवढे	 कट	 उभा ं 	 ा!	 यां या	 मताची	 कवा
भेडाव याची	मला	मुळ च	परवा	नाह !	मनु यान	स नाच	मत	आप या	सबंधंान	काय
आहे	 एवढ	 पािहल	 हणजे	 दुजन	 आप या	 सबंधंान	 काय	 हणतात	 याचा	 िवचार
करावयास	नको.

श ान	 या	 य ाला	 तेथून	 घालवनू	 देऊन	 बोिधस वाला	 दशन	 िदल;	 आिण
याची	 तुती	क न	तो	देव	लोकाला	जाता	झाला.
——✵✵✵——

	



११४.	शोकापासून	िनवृ 	कर याचा	उपाय.	(३५२)
(सुजातजातक	नं.	३५२)

एकदा	ंआमचा	बोिधस व	एका	शतेक या या	कुळातं	ज मला	होता.	बापाचा	तो
एकुलता	एक	मुलगा	अस यामुळ	 या यावर	घरातंील	सव	माणसाचं	अ यंत	 ेम	असे.
तो	 सुजात	या	 नावंान	सव	गावंातं	 िस 	होता.	 सुजात	सोळा	 वष चा	झाला	नाह ,
त च	 याचा	आजा	 मरण	 पावला.	 व	 यामुळ	 यां या	 बापाला	 अ यंत	 शोक	 झाला.
आ याच	दहन	क न	 याचे	शरीरावशषे	सुजाता या	बापान	आप या	शतेातं	पुरले,	व
यावर	एक	थडग	बाधंल.	सकाळ 	सं याकाळ 	तेथ	जाऊन	तो	शोक	करीत	असे,	व
यामुळ	 याला	आपला	 यवहार	 पहा यास	सवड	सापंडत	नसे,	आिण	 िदवसिदवस
या या	 शरीरावर	 शोकाचा	 पिरणाम	 प 	 िदसू	ं लागला.	 सुजाताला	 आप या
िप या या	वतनाब ल	फार	वाईट	वाटल,	आिण	 याला	कस	सुधाराव	या	िववचंनत	तो
पडला.	अशा	 थत त	असता	ंगावंाबाहेर	एक	बलै	म न	पडलेला	 याला	आढळला.
ते हा	ंएक	पा याच	भाडं	आिण	एक	दोन	गवता या	प ा	 घेऊन	तो	 या	बलैाजवळ
गेला	आिण	 याला	कुरवाळून	 हणाला,	“बा	बलैा,	उठ.	ह	पाणी	पी,	व	ह	गवत	खा.”

अशा	 रीतीन	 बलैाश 	 चाललेल	 सुजाताच	 बोलण	 ितकडून	 जाणा या	 येणा या
लोकानं 	ऐकल	आिण	 याला	तेथ	शोकाकुल	होऊन	बसलेला	पाहून	ते	 हणाले,	“बा
सुजाता,	 तंू	आम या	गावंातंील	 मुलातं	शहाणा	 मुलगा	आहेस	अशी	आमची	समजूत
होती;	परंतु	हा	काय	मूखपणा	चालिवला	आहेस!	मेले या	बलैाला	गवत	पाणी	देऊन
उठावयास	काय	सागंतोस!	चल	आम याबरोबर	घर .”

पण	सुजातान	 याचं	बोलण	न	ऐकता	ंबलैाला	पाणी	पी,	आिण	गवत	खा,	अस
बोलून	ग जार याचा	व	तो	उठत	नाह 	याब ल	शोक	कर याचा	 कार	तसाच	चालू
ठेवला.	शतेक यानं 	जाऊन	 या या	बापाला	मुलाला	वडे	लागल	आहे	व	तो	मेले या
बलैाश 	अस	अस	बरळत	बसला	आहे.	वगैरे	सव	वतमान	सािंगतल.	त	कान 	पडताचं
याचा	िपतृशोक	मावळला	व	पु शोकाचा	उदय	झाला.	बाप	गेला	तो	काहं 	परत	येत
नाह ,	परंतु	 िजवतं	असले या	 मुलाची	अशी	दशा	झाली,	ह	ऐकून	 याची	 कंबर	 पुरी



खचली.	िबचारा	तसाच	धावंत	धावंत	मुलाजवळ	गेला	आिण	 याला	 हणाला,	“बाळा!
हा	 कार	तंू	काय	चालवला	आहेस?	मेले या	बलैाला	पाणी	देऊन	आिण	गवत	घालून
िजवतं	कस	किरता	ंयेईल?	तंू	येवढा	शहाणा	असून	तुला	ही	अ ल	असू	ंनये	काय?
तु यावर	 पचंाचा	काहं च	भार	पडला	नसता	ंतंू	एकाएक 	असा	वडेा	कसा	झालास?”

सुजात	 हणाला,	“बाबा,	मी	वडेा	आहे	क ,	तु ही	वडेे	आहा	ंह	मला	पिह यान
सागंा.”

यावर	 याचा	 िपता	 अ यंत	 िनराश	 होऊन	 हणाला,	 “अरेरे,	 तंू	 अगद च
िबघडलास	अस	 िदसत.	माझा	 तंू	आज मातं	असा	उपमद	 केला	नाह स.	पण	आज
वतः	वडेगळपणा	करीत	असतंा	मलाच	वडेा	 हणावयास	लागलास!”

सुजात	 हणाला,	“पण	बाबा	असे	रागावू	ंनका.	या	बलैाचे	डोळे,	पाय,	शपेटी,
त ड,	 नाक	 इ यादी	 सव	 अवयव	 जशाचे	 तसे	 आहेत.	 काव यानं 	 कवा	 कु यानं
याला	कोठही	जखम	केलेली	नाह .	 ते हा	ंहा	बलै	पाणी	वगैरे	पाजल	असता	ंउठून
उभा	राहील	अशी	मला	आशा	वाटते.	पण	आम या	आजोबाला	जाळून	 या या	अ थी
तु ही	थड यातं	पु न	ठेव या,	व	 या	थड याजवळ	जाऊन	सकाळ	सं याकाळ	शोक
करीत	 असता	ं तो	 का?ं	 आजोबा या	 जळ या	 अ थ तून	 ते	 पुनः	 अवतरतील	 अस
तु हासं	वाटत	आहे	काय?	सबधं	शरीर	कायम	असले या	बलैाब ल	शोक	करणारा
मी	वडेा,	क 	 याला	केवळ	जळले या	अ थी	िश क	रािह या	आहेत	अशा	आम या
आजोबाब ल	शोक	करणारे	तु ही	वडेे,	ह	मला	 थमतः	सागंा.”

ह	सुजाताच	शहाणपणाच	बोलण	ऐकून	 याचा	िपता	चिकत	झाला,	व	 हणाला,
“बाबारे,	मीच	 तु यापे ा	ंजा त	वडेा	आहे,	यातं	शकंा	नाह !	 मृत	मनु याब ल	शोक
करण	 यथ	 आहे	 ह	 दाखिव यासाठ 	 तंू	 जो	 उपाय	 केला	 तो	 तु य	 आहे;	 आिण
आजपासून	 मा या	 िप याचा	 शोक	 सोडून	 देऊन	 मी	 मा या	 कत याला	 लागेन.
तु यासारखा	पु 	आम या	कुलातं	ज मला	याच	मला	भषूण	वाटत.”
——✵✵✵——



	



११५	. ु 	 ा याचिह	वैर	सपंादन	क ं
नये.	(३५७)

(लटुिकक	जातक	नं.	३५७)

एक	 िचमणी	 िहमालया या	 पाय याश 	 असले या	 महाअर यातं	 लहानशा
झुडुपावर	आपल	घरट	बाधूंन	रहात	होती.	आमचा	बोिधस व	 यावळे 	ह ी या	योन त
ज मला	 असून	 वयातं	आ यावर	 ह या	 चडं	 कळपाचा	 राजा	 झाला	 होता.	 एके
िदवश 	 सव	 कळपाला	 घेऊन	 तो	 या	 झुडुपापाश 	 आला,	 व	 त	 आ मण	 क न
जा या या	 बेतातं	होता,	इत यातं	 िचमणी	घर ातूंन	बाहेर	 येऊन	 याला	 िणपात
क न	 हणाली,	 “महाराज	 तु हालंा	 मी	 सा ागं	 णीपात	 किरत.	 या	 लहानशा
झुडुपावर	 माझ	 घरट	आहे	 व	 यातं	 यानंा	 अ ािप	 पखं	 फुटले	 नाहीत	 अशी	 माझ
लहान	लहान	पोर	आहेत.	 हणून	महाराज	या	 झुडुपाचा	 चुराडा	क ं 	नका.	मा या
मुलाला	जीवदान	देऊन	मला	ज मभर	आपल	ऋणी	क न	ठेवा.”

गजराज	 हणाला,	 “िचमणी	 बाई,	 तु ही	 िनःशकं	 असा.	 तुम या	 घर ाला
कवा	िपलालंा	मी	मुळ च	ध ा	लावनू	देणार	नाह .”

अस	 हणून	त	झुडुप	आप या	पोटाखाल 	रािहल	अशा	बेताने	बोिधस व	 यावर
उभा	 रािहला,	 व	 आप या	 सव	 यथूाला	 यान	 पुढ	 जा याचा	 हुकुम	 केला.	 ह नी
आजूबाजूचे	 मोठाले	 वृ िह	 तोडून	 मोडून	 उ व त	 केले.	 तथािप	 गजराज	 झुडुपावर
उभा	अस यामुळ	 याला	 मुळ च	ध ा	लागला	नाह .	सगळा	कळप	 तेथून	 गे यावर
बोिधस व	िचमणीला	 हणाला,	“बाई	ग,	तु या	िपलाचं	मा या	कळपापासून	म 	र ण
केल	आहे.	परंतु	मा या	कळपातूंन	बाहेर	पडलेला	असा	एक	दु 	ह ी	या	अर यातं
िफरत	आहे.	तो	तु या	िपलाचंा	नाश	करील	अशी	मला	भीती	वाटते.	ते हा	ंतंू	लवकर
आप या	िपलानंा	घेऊन	दुसरीकडे	जा.”



अस	 सागंनू	 बोिधस व	 आप या	 कळपा या	 मागोमाग	 तेथून	 िनघून	 गेला.
िचमणीन	 असा	 िवचार	 केला	 क ,	 “ह ी	 िकती	 जरी	 वाईट	 असला	 तरी	 तो	 मा या
िपलाचंा	 सहंार	 का	ं करणार?	 या	 अर यातं	 झाडपाला	 िवपुल	 असता	ं एव ाशा
झुडुपापंासून	 याला	काय	फायदा	 होणार?	 तो	 एथ	आलाच	 तर	 यालािह	आप या
र णाब ल	न पण	िवनंती	करावी	 हणजे	झाल.”

तो	दु 	ह ी	काहं 	 िदवसानं 	 या	 िठकाण 	आला.	ते हा	ं िचमणीन	 याची	फार
तुित	क न	आप या	पोराचें	र ण	कराव	अशी	 याला	िवनंती	केली.	परंतु	 या	दु
ह ीन	 ितची	अवहेलना	क न	 या	 झुडुपावर	ह ा	 केला	आिण	तो	 ितला	 हणाला,
“तु यावर	यःकि 	 ाणी	मा याजवळ	याचना	कर यास	 देखील	यो य	नाह !	अस
असता	ं तंू	मा याश 	फारच	सलगी	केलीस	या	तु या	अपराधाब ल	झुडुपासंिहत	तुझ
ह	घरट	मी	पायाखाल 	तुडवनू	टाकत .	 तंू	जरी	मा या	तडा यातूंन	पळून	दूर	 गेली
आहेस	 तथािप,	 घर ाचा	 नाश	 के यान	 पुनः	 ह ीसार या	 बला 	 ा याश
अित सगं	क ं 	नये	याची	तुला	चागंली	आठवण	रािहल.”

अस	 बोलून	 ह ीन	 या	 झुडुपाचा	आिण	 िचमणी या	 घर ाचा	 चुराडा	क न
टाकला.	 ते हा	ं िचमणी	 याला	 हणाली,	 “तंू	 जरी	 बला 	 ाणी	आहेस,	 तरी	 या
तु या	दु 	कृ याब ल	मी	तुझा	सूड	उगवीनच	उगवीन.	बलाचा	दु पयोग	केला	तर
याचा	पिरणाम	काय	होतो	ह	तुला	लवकरच	समजून	येईल.”

ह ी	िचमणी या	बोल याकडे	ल 	न	देता	ंितची	कुचे ा	करीत	तेथून	पुढ	गेला.
िचमणी	रा ंिदवस	ह ीचा	सूड	कसा	उगवावा	या	 िववचंनेत	पडली	होती.	इत यातं
एका	 मेले या	 ा याचे	डोळे	ट चून	ट चून	खात	असलेला	कावळा	 ित या	पहा यात
आला.	जवळ	जाऊन	 याला	 ती	 हणाली,	 “काकराज,	 या	 मेले या	 ा याचे	 डोळे
फोड यातं	काय	पु षाथ	आहे?	तुम या	अंग 	साम य	असेल	तर	िजवतं	 ा याचें	डोळे
उपट याचा	तु ही	परा म	क न	दाखवला	पािहजे.”

कावळा	 हणाला,	“बाई	ग,	हा	तुझा	िन वळ	वडेेपणा	आहे.	मेलेले	 ाणी	आ हां
काव याचं	 भ य	 आहे.	 परंतु	 िजवतं	 ा याचे	 डोळे	 फोडून	 यास	 अंध	 कर यातं



कोणता	पु षाथ?	िचमणी	 हणाली,	“काकमहाराज,	आपण	जर	िवनाकारण	दुस या
ा याला	अंध	केल	तर	त	मोठ	पाप	होय.	परंतु	दुस या	एका	बला 	 ा यान	आपला
छळ	चालिवला	असता	ं याला	अंध	बनवण	याला	कोणी	दोष	देऊं	शकेल	काय?”

कावळा	 हणाला,	“पण	आपण	जर	 दुस या या	वाटेला	 गेल 	नाह 	तर	 दुसरा
आपला	छळ	का	ं हणून	करील?”

िचमणी	 हणाली,	 “महाराज,	 आपण	 व	 मी	 प यां या	 जातीच 	 आह त.	 मी
आपणापे ा	ं दुबळ	आह,	आिण	 हणूनच	माझी	क व	आपणास	आली	पािहजे.	 गे या
काहं 	िदवसामंाग	एका	दाडं या	ह ीन	मा या	घर ाचा	आिण	पोराचंा	चुराडा	क न
टािकला.	माझा	कैवार	घेऊन	या	कृ याचा	सूड	उगिवण	ह	तुमच	कत य	न हे	काय?”

कावळा	 हणाला,	“ह ीसार या	 चडं	 ा याश 	आमच	काय	चालणार?”

िचमणी	 हणाली,	 “तच	 मी	 मघाश 	 आपणासं	 सािंगतल	 आहे.	 या याश
म यु 	 कर याच	आपल	काम	 नाह .	 तो	 जेथून	 जात	 असेल	 या	 माग त	 एखा ा
झाडावर	लपून	बसून	जवळ	आला	क 	नेमका	 याचा	एक	डोळा	फोडून	टाकावयाचा,
पुनः	दुस या	एका	िठकाण 	दडून	बसून	दुस या	डो यावर	झडप	घालून	चचुं हारान
तोिह	फोडून	टाकावयाचा.	एवढ	केल	 हणजे	 याला	यो य	िश ा	झाली	अस	होईल.”

काव यान	 िचमणीच	 हणण	 मा य	 क न	 सधंी	 साधून	 ह ीला	 अंध	 क न
सोडल.	परंतु	एव ान	िचमणीच	समाधान	झाल	नाह .	ती	एका	गोमाशीजवळ	येऊन
ितला	आपली	हकीगत	कळवनू	 हणाली,	 “या	 दु 	ह ी या	 फुटले या	डो यातं	 तंू
अंडी	घाल.”

गोमाशीन	 िचमणी या	 सागं या माण	 ह ी या	 डो यातं	 अंड 	 घातल ,	 व
यामुळ	दो ही	डो यातं	िकडे	होऊन	ह ी या	डो यातं	भयंकर	वदेना	होऊं	लाग या.
तो	 सैरावैरा	 अर यातं	 धावतं	 सुटला.	 झाडाचा	 पाला	 याला	 खावयास	 िमळे,	 परंतु
पाणी	कोठ	आहे	 ह	 िदसेना.	आप या	 ाणि यान	 पा याचा	थागं	काढीत	तो	 िफरत
होता.	इत यातं	 िचमणीन	एका	बेडकाची	दो ती	सपंादन	क न	 याला	अशी	िवनंती



केली	 क ,	 यान	 जवळ या	 टेकडीवर	 जाऊन	 मो ान	 श द	 करावा.	 ह ीला	 तेथ
पाणी	असेल	अस	वाटून	 ह ी	 तेथ	आ यावर	 पुनः	 यान	 एका	भयंकर	क ाखाल
उत न	 तेथ	 श द	 करावा.	 बेडकान	 िचमणीच	 सागंण	 ऐकून	 टेकडीवर	 जाऊन
ओरड यास	 सु वात	 केली.	 ते हा	ं तो	 अंध	 ह ी	 पा याचा	 थागं	 लाव यासाठ 	 या
टकडीवर	चढला.	पुनः	बेडूक	एका	 चडं	क ाखाल 	उत न	तेथ	ओरडला.	ते हां
ह ी	 या	िदशलेा	चालला	असता	ंक ाव न	खाल 	कोसळला	व	 याच 	हाड	मोडून
मरणािंतक	वदेनानं 	पीिडत	होऊन	तो	तेथ	पडला.	ते हा	ंिचमणी	 या	िठकाण 	येऊन
याला	 हणाली,	“हे	 ाड	ह ी,	आता	ंमी	कोण	आहे	ह	पाह यास	तुझे	डोळे	रािहले
नाह त.	पण	 तुझे	कान	शाबतू	अस यामुळ	मा या	श दाव न	 तंू	मला	ओळखशील.
काहं 	 िदवसामंाग	 मदो म 	 होऊन	 या	 लहानशा	 ा याच	 घरट	 िप ासंकट	 तंू
पायाखाल 	 तुडिवलस	 तोच	 ाणी–तीच	 िचमणी–मी	 आह.	 तुझा	 मी	 पूणपण	 सूड
उगवला	आहे.	या	तु या	अधःपतनाला	कारण	मी	झाल	आहे.”

अस	 बोलून	 ितन	 याला	 कस	 क ाव न	 खाल 	 पाडल	 ह	 सव	 इ थभंतू
सािंगतल.	 ते हा	ं ह ी	 हणाला,	 “मी	 जर	 आम या	 कळपातं	 असत ,	 तर	 आम या
गजराजान	 अशा	 कारच	 दुराचरण	 मला	क ं 	 िदल	 नसत.	 परंतु	 बळमदान	 फुगनू
जाऊन	मी	माझा	कळप	सोडून	िदला.	आिण,	 याच	बळा या	दप मुळ	मी	हालअपे ा
पावनू	आता	ंमृ यू या	मुखातं	िशरत	आहे!	कोण यािह	 ा यान	आप या	बळा या	 कवा
स े या	जोरावर	 ु 	 ा याचा	उपमद	क ं 	नये	ह	मा या	गो ीपासून	िशक यासारख
आहे.”असे	उ 	गार	काढून	ह ीन	 ाण	सोडला.
——✵✵✵——

	



११६.	शत	लहान	 हणून	 याच	कौतुक	क ं 	नये	(३७०)
(पलासजातक	नं.	३७०)

आमचा	 बोिधस व	 एका	ज म 	 सुवणहंस	होऊन	 िहमालयावर	 रहात	असे.	 तो
यावळे 	चरावयास	जात	असे	 यावळे 	वाटत	एका	पलाश	 वृ ाखाली	 िव ातंीसाठ
बसत	असे.	रोज या	सवंयीमुळ	 या	पळसा या	झाडावर	 याच	फार	 ेम	बसल.	एके
िदवश 	एका	प यान	वडाच 	फळ	खाऊन	 या	 पळसा या	झाडा या	दोन	फां ामं य
देहधम	केला.	पावसा यातं	 या	िठकाण 	वडाचा	रोप	 जून	आला.	 याच 	त 	कोमल
पान	 पाहून	 पलाशदेवता	 मोठ	 कौतुक	 क ं 	 लागली.	 हंस	 जे हा	ं या	 िठकाण
िव ातंीसाठ 	आला	ते हा	ं यालादेखील	ितन	या	वडा या	नवीन	रोपाच	मोठ	कौतुक
सािंगतल.	ते हा	ंहंस	पलाशदेवतेला	 हणाला,	“बाई	ग,	याच	तंू	कौतुक	क ं 	नकोस.
तंू	या	िठकाण च	 थर	अस यामुळे	वडाच	झाड	कस	असत	याची	तुला	क पना	नाह .
याला	जर	वाढंू	 िदलस	तर	हा	वृ 	तुझ	समूळ	िनमूलन	क न	टाकील,	व	मग	तुला
आप या	 ेमाचा	भयंकर	प ा ाप	करावा	लागेल.”

पलाशदेवता	 हणाली,	 “त	काहं 	असो.	स या	ं तरी	 मला	 याजपासून	काहं च
ास	होत	नाह .	िबचा यान	माझा	आ य	केला	अस यामुळ	 या यावर	माझ	मातृव
ेम	जडल	आहे.	ते हा	ं याच	उ ाटण	मी	कस	कराव?”

हंस	 हणाला,	“मला	ज	काय	वाटल	त	मी	 तुला	सािंगतल	आहे.	यावर	 तुझी
मज .	तथािप	आणखी	एकवार	सागंत 	क ,	या	 रोपाची	 वृि 	त या	नाशाला	कारण
होईल.”

अस	बोलून	हंस	पलाशाची	मै ी	सोडून	दुसरीकडे	चालता	झाला.

इकडे	 हळूहळू	 वडाचा	 रोप	 वाढत	 गेला,	 व	 याने	 या	 पलाशा या	 झाडाला
हणजे	पलाशदेवते या	 िनवास थानाला	 पूणपण	 ासून	टाकल!	 ते हा	ं पलाशदेवता
हणाली,	 “हंस	 ज	 सागंत	 होता	 त	 खोट	 नाह .	 जो	 वृि 	 पावत	 असता	ं आप या



आ यदा याचंाच	नाश	क न	टाकतो,	 याला	आ य	 देण	आिण	 यावर	 ेम	करण
सवथवै	अिन 	होय.”
——✵✵✵——

	



११७.	वैरान	वैर	शमत	नाह 	(३७१)
(दीघीितकोसल	जातक	[ही	गो 	महाव गातं	सापंडते.]	नं.	३७१)

ाचीनकाळ 	 द 	 नावंाचा	 राजा	 वाराणस त	 रा य	 करीत	 होता.	 यान
कोसल	देशाचा	दीघीती	नावंा या	राजावर	मो ा	सै यासहवतमान	ह ा	केला.	ते हां
दीघीित	आपला	पराजय	खा ीन	होणार	आहे	अस	जाणून	आप या	प राणीला	घेऊन
गु तवषेान	राजधान तून	पळून	गेला.	 द ान	 याच	रा य	खालसा	केल,	व	 याची
सव	धनदौलत	लुटून	नेली.	दीघीित	राजा	पिर ाजक	वषेान	वाराणसीला	येऊन	एका
कंुभारा या	घर 	रािहला.	 तेथ	 याची	प नी	गरोदर	होऊन	 ितला	असे	डोहाळे	झाले
क ,	सूय दया या	वळे 	स 	झालेली	चतुंरंिगनी	सेना	पहावी	व	तलवारी	धुवनू	 याचं
पाणी	 याव.	परंतु	ितला	सै य	दाखवाव	कस,	व	तलवारीच	पाणी	कोठून	आणून	 ाव
या	 िववचंनत	 दीघीित	 पडला.	 वाराणसी	 राजा या	 पुरोिहताची	 आिण	 याची	 मै ी
होती.	एके	िदवश 	पुरोिहताला	 यानबायको या	डोहा याची	गो 	सहज	सािंगतली.
ते हा	ं पुरोिहत	 हणाला,	“आप या	प नीला	 घेऊन	 येथ	या.	 ितला	पाह याची	माझी
इ छा	आहे,”आिण	जे हा	ंदीघीितन	आप या	राणीला	तेथ	आणल	ते हा	ंितला	पाहून
पुरोिहत	उ 	गारला,	“ित या	उदर 	भावी	कोसल	राजा	ज माला	येणार	आहे!”आिण
तो	ितला	 हणाला,	“देवी,	तू	आनंिदत	हो!	तुझे	डोहाळे	पुरे	होतील.”

नंतर	 पुरोिहत	 द ाजवळ	 जाऊन	 याला	 हणाला,	 “महाराज,	 उदयीक
उ म	 हयोग	आहे.	 अशा	 सगं 	आपली	 सव	 सेना	 सनं 	 क न	 सैिनकानं 	 एका
सुदंर	 भां ातंील	 पा यान	 आप या	 तरवारी	 धुवा या	 अशी	 आ ा	 करा.	 यायोग
आम या	रा याला	फार	फायदा	होईल.”

राजान	 पुरोिहता या	 सागं या माणे	 दुस या	 िदवश 	 सूय दया या	 वळे 	 सव
यव था	 केली	 व	 पुरोिहतान	दीघीित या	 राणीला	 गु त	 िठकाण 	 ठेऊन	सनं 	 सेना
दाखिवली,	व	तलवारी	 या	भां ातं	धुत या	हो या	 यातंील	पाणी	पाजल.	नवमास
पूण	झा यावर	कोसल	रा ी	 सुदंर	 पु 	 सवली.	 पुरोिहत	 ा णा या	माफतीन	 या
मुलाच	 िश ण	उ म	 रीतीन	झाल.	 तथािप	 दीघीतीला	अशी	 भीित	 पडली	क ,	जर



काशीराजाला	आ ही	येथ	रहात 	अस	कळून	आल	तर	तो	एका	 णातं	आ हा	सव चा
िशर छेद	 करील.	 हणून	 आप या	 मुलाला	 यान	 पुरोिहत	 ा णा या	 ओळखीन
वाराणसी	बाहेरील	एके	खेडेगावंी	पाठवनू	िदल.

दीघीतीचा	 हजाम	 काशी या	 राजा या	आ यास	 येऊन	 रािहला	 होता.	 यान
आप या	न या	ध याची	मज 	सपंाद यासाठ 	दीघीती	वाराणस त	अ ात	वषेान	राहतो
अशी	 चुगली	 केली.	 राजान	 ताबडतोब	 दीघीतीला	 आिण	 या या	 राणीला	 पकडून
आिणल	 व	 शहरातून	 याचंी	 धड	काढून	 नगराबाहेर	 नेऊन	 िशर छेद	करावा	 असा
हुकूम	 फम िवला.	 याच	 िदवश 	 याचा	 मुलगा	 –	 दीघ युकुमार	 खेडेगावंातूंन
आईबापां या	 दशनासाठ 	 वाराणसीला	आला	 होता.	 वाटतच	आप या	आईबापाला
माग या	 हातानं 	 बाधूंन	 याचं	 मंुडन	 क न	 धड	 काढ यात	 येत	 आहे,	 ह	 या या
पहा यातं	आल.	तो	हळुहळु	 यां या	मागोमाग	जाऊं	लागला.	ते हा	ंदीघीती	 हणाला,
“हे	दीघ यु,	तुझी	 ी	आकंुिचत	क ं 	नकोस	 कवा	अितशय	ताणू	ंनकोस,	वैरान	वैरं
शमत	नाह ,	परंतु	मै ीनच	वैर	शमन	पावत.	ह	ल ातं	ठेव.”

हे	 दीघीतीचे	 श द	 ऐकून	 राजपु ष	 हणाले,	 “हा	 दीघीित	 कोसलराजा	 वडेा
झाला	अस	िदसत!”दीघ यु	कोण,	आणखी	हा	 याला	असा	का	ंउपदेश	करतो,	याचा
आ हालंा	तर	काहंी	अथ	समजत	नाह !”

दीघीित	 हणाला,	“बाबानंो,	तु ही	मला	खुशाल	वडेा	 हणा!	परंतु	जो	शहाणा
असेल	तो	मा या	बोल याचा	अथ	समजेल.”

दीघीतीन	 वरील	 वा य	 आणखी	 दोन	 वार	 उ ारल.	 तथािप	 राजपु षालंा
याचा	अथ	न	समज यामुळ	 याला	वडे	लागल	असाव	अस	 याचं	ठाम	मत	झाल.
शवेट 	शहराबाहेर	नेऊन	दीघीतीचा	आिण	 या या	राणीचा	 यानं 	िशर छेद	केला	व
या	दोघाचें	शरीरावयव	चारी	दीशालंा	फकून	तेथ	पहारा	ठेऊन	ते	परत	आले.	ह	सव
कृ य	पाहून	दीघ युकुमार	वाराणसी	नगरातं	आला;	आिण	बरीच	दा 	 िवकत	घेऊन
यान	ती	आप या	 िपतरां या	 शरीरावयावंर	 पहारा	करणा या	 िशपायासं	 पाजली.	 ते
बेशु 	 पडले	 अस	 पाहून	 दीघ यनू	 का 	 गोळा	 क न	 िपतरां या	 शरीराला	 अ नी



िदला,	 व	 या	 िचतेला	 ि वार	 दि णा	 केली.	 हा	 कार	 कािशराजान	 आप या
ासादा या	ग ीव न	पािहला,	आिण	तो	मनातं या	मनातं	 हणाला,	“हा	कोणीतरी
कोसलराजाचा	 नातलग	 असावा.	 अरेरे!	 एवढा	 बदंोब त	 केला	 असता	ं मला	 असा
कोणीतरी	मनु य	आहे	ह	पहारेक यानं 	कळवू	ंनये	ह	मोठच	आ य	होय!	यान	माझा
घात	केला	नाह 	 हणजे	झाल!”

इकडे	दीघ यु	आप या	 िपतराचं	उ रकाय	आटपून	अर यातं	 िशरला,	व	 तेथ
यथे छ	 रडून	 यान	 आप या	 मनाच	 समाधान	 क न	 घेतल.	 नंतर	 नान	 क न
शोकाचा	 मागमूसिह	 राहंू	 न	 देता	ं तो	 पुनः	 वाराणस त	 िशरला	 आिण	 ह तशाळत
जाऊन	 तेथील	अिधका यालंा	 हणाला,	 “महाराज,	मा या	मनातूंन	माहुताची	कला
िशक याची	 फार	 इ छा	 आहे.	 आपण	 मेहेरबानगी	 क न	 मला	 येथ	 ठेऊन	 याल
काय?”

माहुता या	 मु यान	 दीघायलूा	 ह तशाळत	 ठेऊन	 घेतल.	 तो	 पहाटेंला	 उठून
वीणा	वाजवीत	असे,	व	मंजुळ	 वरान	गायन	करीत	असे.	एके	िदवश 	 द 	राजान
पहाटेंस	 जागा	 होऊन	 याच	 गायन	 ऐिकल,	 व	 तो	 आप या	 हुज यास	 हणाला,
“ह तशाळत	सुदंर	िवणा	वाजवनू	सु वर	गायन	कोण	किरतो	बर?”

हुज यान	राजाला	माहुता या	आचाय न	एक	त ण	मुलगा	 ठेिवला	आहे	व	तो
गात	 असतो	 इ यािद	 वतमान	 सािंगतल.	 ते हा	ं द ान	 ताबडतोब	 दीघ यलूा
बोलावनू	 नेऊन	 िवणा	 वाजवनू	 गावयास	 सािंगतल.	 दीघ यनू	 याची	आ ा	 िशरसा
मा य	क न	आप या	िव या या	मदतीन	सुदंर	गायन	केल.	ते हा	ंकािशराजा	 यावर
अ यंत	 स 	 होऊन	 हणाला,	 “मुला,	 तंू	 आजपासून	 मा याजवळ	 रहा,	 व	 मला
गाऊन	वगैरे	दाखीव.”

या	 िदवसापासून	 दीघ युराजकुमार	 काशीराजाजवळ	 रािहला,	 व	 आप या
उ म	गुणानं 	आिण	िवन 	 वभावान	 यान	अ पावध तच	राजाची	पूण	मज 	सपंादन
केली.	थोड यातं	सागंावयाच	 हटल	 हणजे	दीघ युकुमार	राजाचा	अ यंत	 िव ासू
नोकर	बनला.



एके	 िदवश 	 काशीराजा	 दीघ यलूा	 बरोबर	 घेऊन	 आप या	 इतर
नोकरासंहवतमान	िशकारीला	गेला.	राजाचा	रथ	दीघ यचू	हाकीत	होता.	िशकारी या
िनिम ान	 दीघ यनेू	 रथ	 भल याच	 िठकाण 	 नेला.	 काशीराजा	 थकून	 गे यामुळ
दीघ यलूा	 हणाला,	“मुला,	आता	ंरथ	सोड.	मला	थोडी	िव ातंी	घेऊं	दे.”

तो	खाल 	उत न	दीघ यू या	माडंीवर	डोक	ठेऊन	झोप 	गेला.	राजाला	गाढ
झ प	लागली	ह	पाहून	दीघ यू या	मनातं	जुन	वैर	जागतृ	झाल.	आप या	आईबापालंा
ठार	मारणारा	 वैरी	आप या	माडंीवर	डोक	ठेऊन	 व त	झ प 	गेला	आहे,	आिण	या
वळे 	 याचा	 िशर छेद	 कर यास	 याचीच	 तलवार	 उपयोगी	 पडणार	 आहे,	 ह	 पाहून
दीघ यलूा	 याचा	ता काळ	सूड	उगवावा	अस	वाटल.	परंतु	बापान	शवेट 	काढले या
उ गाराचंी	 याला	आठवण	झाली;	आिण	“हे	दीघ यकुूमार!	 वैरान	 वैर	शमत	नाह ,
परंतु	मै ीनच	वैर	शमन	पावत.”हे	श द	तो	आप याश च	पुटपुटला.	सूड	उगव याची
आलेली	 उ म	 सधंी	 आिण	 बापान	 केलेला	 उपदेश	 या	 दोन	 गो वर	 याच	 मन
आळीपाळीन	 एकसारख	 उ ा	 मा ं 	 लागल.	 शवेट 	 राजाचा	 सूड	 उगव यासाठ
यान	 यानातूंन	 तलवार	 बाहेर	 देखील	 काढली.	 इत यातं	 राजा	 खडबडून	 जागा
झाला,	आिण	साशकं	 ीन	इकडे	 ितकडे	पाहंू	लागला.	 ते हा	ंदीघ युकुमार	 याला
हणाला,	“महाराज,	आपण	घाब न	गे यासारखे	िदसता	ंत	का?ं”

राजा	 हणाला,	 “मुला,	 म 	 मा या	 व नातं	 कोसलराजा या	 त ण	 मुलाला
पािहल.	मा या	मानेवर	 यान	तलवार	 ठेिवली	होती	अस	मला	वाटल.	 या	योग	मी
एकाएक 	दचकून	जागा	झाल !”

दीघ यु	डा या	हातान	राजाचे	केस	घ 	ध न	आिण	उज या	हातान	तलवार	वर
उगा न	 हणाला,	“महाराज!	 या याब ल	आपणास	 दु 	 व न	पडत	आहेत	तोच
कोसल	राजाचा	मुलगा	मी	आहे,	आिण	मा या	आईबापाचंा	सूड	उगव यास	मी	आतां
स 	झाल 	आह!”

द 	 राजा	 अगद 	 कावरा	 बावरा	 होऊन	 गेला	 आिण	 तसाच	 दीघ यू या
पायावर	पालथा	पडून	 हणाला,	“बा	दीघ य,ू	मला	जीिवतदान	दे!”



दीघ यु	 हणाला,	“आपणाला	जीिवतदान	देणारा	मी	कोण?	मा या	विडलाचंा
ाणघात	क न	आपण	माझािह	 ाण	घे याची	वाट	पहात	आहा!ं	ते हा	ं थमतः	मलाच
आपण	जीवदान	 ा.”

राजा	 हणाला,	 “बा	 दीघ यु,	 तंू	 मला	 जीवदान	 दे	 आिण	 मी	 तुला	 जीवदान
देत .”ते हा	ं या	 दोघानं 	 हातातं	 हात	 घालून	 पर पराश 	 मै ीन	 वाग याची	 शपथ
घेतली;	 आिण	 राजा	 रथातं	 बसून	 दीघ यसूह	 परत	 आप या	 पिरवारातं	 येऊन
िमळाला;	 व	 सव	 लवाज यासह	 वाराणसीला	 आला.	 तेथ	 मोठा	 दरबार	 भरवनू	 तो
आप या	 अमा यालंा	 हणाला,	 “जर	 दीघीितराजा या	 कुमाराला	 तु ही	 पािहल	 तर
याला	काय	िश ा	कराल?”

काहं जण	 हणाले,	 “आ ह 	 याचे	 हातपाय	 तोडून	 टाकंू;”तर	 काहं जण
हणाले,	“आ ह 	 याला	ठार	मा ं .”

यावर	 राजा	 हणाला,	 “हा	 मा या	 शजेार 	कोसलराजाचा	 एकुलताएक	 पु
बसला	आहे!	परंतु	याला	कोण यािह	 कार	 तु ही	 इजा	करता	ंकामा	नये.	का	ंक ,
यान	मला	जीवनदान	िदल	आहे.”

दीघ यकूडे	वळून	राजा	 हणाला,	“बा,	दीघ य,ू	 वैरान	 वैर	शमन	पावत	नाह
परंतु	मै ीनच	वैर	शमत	अस	तुझा	िपता	मरणसमय 	दोन	तीनदा	ं हणाला	त	का?ं”

दीघ य	ू हणाला,	 “महाराज,	 िप यान	 हा	 मला	 उपदेश	 केला	 होता.	 मी
िप या या	 मागोमाग	जात	 असता	ं मला	 पाहून	 यान	 हे	 उ गार	काढले.	 याचा	 अथ
एवढाच	क ,	मी	आपला	सूड	उगिव या या	नादाला	लागू	ंनये.	मी	जर	आपला	सूड
उगवला	 असता	 तर	 पुनः	 आप या	 अमा यानंी	 कवा	 आप या	 सतंतीन	 माझा	 सूड
उगिवला	 असता,	 आिण	 अशा	 रीतीन	 आमच	 वैर	 िचरकाल	 चालल	 असत.	 मा या
िप यान	 केले या	 उपदेशामुळच	 मला	 आ मसयंमन	 करता	ं आल.	 आिण	 शवट
एकातंवास	साधून	आपली	व	माझी	मै ी	 ढ	कर याची	मला	सुसधंी	सापंडली.”

राजा	 दीघ यवूर	 अ यंत	 स 	 झाला,	आिण	आप या	 मुलीश 	 िववाह	 लावनू



देऊन	 यान	 पुनः	दीघ यलूा	कोसल	देशा या	गादीवर	बसिवल	व	जी	काहं 	 या या
बापाची	सपंि 	लुटून	आिणली	होती	ती	 याची	 याला	परत	केली.
——✵✵✵——

	



११८.	पा ापा 	उपदेश	व	 याच 	फळ.	(३७६)
(अवािरय	जातक	नं.	३७६)

एकदा	ंबोिधस व	 ा णकुलातं	ज मून	त णपण 	सव	िश पातं	पारंगत	झाला;
व	 पचंाला	 कंटाळून	 यान	तापसवषेान	 िहमालयाचा	माग	धिरला.	काहं 	काळ	 तेथ
रािह यावर	 तो	 वाराणसीला	आला.	 वाराणसीचा	 राजा	 याचे	 वाथ यागािद	अनेक
स 	गुण	 पाहून	 स 	 झाला	 आिण	 मो ा	 आ हान	 यान	 आप या	 उ ानातं
बोिधस वाला	ठेऊन	घेतल.	बोिधस व	राजाला	वारंवार	असा	उपदेश	करीत	असे	क ,
“महाराज,	 कोणावर	 रागावू	ं नकोस.	 कोणावर	 रागावू	ं नकोस.	 जो	 राजा	 दुसरा
रागावला	असता	ं वतः	रागवत	नाह 	तोच	सव	रा ाला	पू य	होतो.	अर यातं	 कवा
नगरातं,	जल 	 कवा	 थल 	माझा	 तुला	हाच	उपदेश	आहे	क ,	 तंू	कोणावर	 देखील
रागावू	ंनकोस.”

बोिधस वा या	उपदेशान	राजा	फारच	सा वक	झाला;	व	 या	योग	सव	 जेची
यावर	 अ यंत	 भ त	 जडली.	 आपणाला	 तप या या	 उपदेशान	 एवढा	 फायदा
झालेला	पाहून	राजाला	 या या	ऋणातूंन	कस	मु त	 हाव	हच	सुचेना.	शवेट 	 यान
असा	िन य	केला	क ,	बोिधस वाला	एका	मो ा	गावंची	जहागीर	देऊन	टाकावी	व
राजसं याशासारखी	 याची	 मोठी	 बरदा त	 ठेवावी.	 आपला	 मनोदय	 जे हा	ं राजान
बोिधस वाला	कळिवला	 ते हा	ं तो	 हणाला,	 “महाराज,	 तप यानं 	 ीमंत	 हाव	े ही
मोठी	िवडंबना	होय.	मी	 याजन	कर यास	समथ	असता	ंतप वी	झाल 	याच	कारण
हच	क ,	 पचंतृ णेन	मला	घे न	टाकंू	नये,	 हणून	मी	तुला	एवढच	सागंत 	क ,	मला
पुनः	 पचंपाशातं	ग व याचा	 य न	क ं 	नकोस.”

राजान	 बोिधस वा या	 इ छे माण	 याला	 जहागीर	 दे याच	 तहकूब	 केल,	 व
पूव माणच	 आप या	 उ ानातं	 या या	 मज माण	 रहा यास	 सािंगतल.	 परंतु
राजा या	त डून	बोिधस वाची	फार	 तुित	होऊं	लाग या	कारणान	दरबारातंील	लोक
खुशीन	 हणा,	 कवा	नाखुषीन	 हणा,	बोिधस वा या	दशनाला	 येऊं	लागले.	जो	तो
राजासमोर	बोिधस वाची	 तुतीच	क ं 	लागला.	उ ेश	हाच	क ,	राजेसाहेबाचंी	कशी



तरी	 मज 	सपंादन	करावी.	 पण	आम या	 बोिधस वाला	अशा	 कारची	 तुित	आिण
हाजंीहाजंी	 मुळ च	 आवडत	 नसे.	 याला	 या	 गो ीचाच	 न हे	 तर	 वाराणसी या
आसपास	देखील	रहा याचा	ितटकारा	आला,	आिण	राजा	आप या	गमनाला	अंतराय
करील	 हणून	 याला	न	सागंता	ंकेवळ	उ ानपालकाला	सागंनू	तो	एकटाच	या ेला
िनघाला.	 काहं 	 अंतरावर	 गे यावर	 गगें या	 पार	 जा यासाठ 	 याला	 एक	 तरी
लागली.	 तेथ या	नावा ाच	नाव	अवाय	अस	होत.	अवाय न	बोिधस वाला	फारशी
त ार	न	किरता	ं परतीराला	 नेल.	परंतु	 तेथ	 गे यावर	तो	 य	मागू	ंलागला.	 ते हां
बोिधस व	 हणाला,	“बा	नािवका,	 तुला	या	 तु या	 धं ात	व	इतर 	उपयोगी	पडेल
अस	धन	देत 	त	 हण	कर.”

नावाडी	आशाभतू	होऊन	घाईघाईन	 हणाला,	“ ा	तर	मग.”

बोिधस व	 हणाला,	“बाबारे,	तुला	ज	काहं 	वतेन	मागावयाच	असेल	त	उता
परतीरावर	असतानाचं	मागत	जा.	काकं ,	तेथ	उता ं ना	या	तीराला	ये यािवषय 	फार
उ सुकता	 असते.	 परंतु	 इ छत	 थळ 	 प च यावर	 याचं	 मन	 बदलत	 व	 यामुळ
कलहाला	मा 	वाव	िमळतो.	 हणून	पैसे	घेत यािशवाय	कोण यािह	उता ला	नावंत
बसू	ंदेऊं	नकोस.”

नावाडी	बोिधस वाचा	हा	उपदेश	ऐकून	फार	सतंापला	आिण	 हणाला,	 “हच
काय	 तु ही	 देणार	 आहातं	 त?	 ह	 मला	 नको	 आहे.	 नुसते	 श द	 घेऊन	 काय
करावयाच?”

यावर	बोिधस व	 हणाला,	“एव ान	तुझी	तृ ती	होत	नसली	तर	आणखी	एक
अ यंत	 उपयु त	 व तू	 तुला	 देत ,	 ती	 घे.	 या	 व तूचा	 तुला	 सव	 िठकाण 	 उपयोग
हो यासारखा	आहे.	 गावंातं	 कवा	 जंगलातं	 जळ 	 कवा	 थळ 	 तंू	 कोणावर	 रागावूं
नकोस	 आिण	 माझा	 हा	 उपदेश	 कध िह	 िवस ं 	 नकोस.	 मा याजवळ	 दे यासारख
हटल	 हणजे	एवढच	धन	आहे.”

नावाडी	 हणाला,	 “असल	 िभकारड	 धन	 घेऊन	 तंू	 नावत	 का	 बसलास?
अस या	ग पा	सागंणार	आहे	अस	जर	मला	 तंू	 पूव च	सािंगतल	असत	तर	मी	 तुला



कशाला	मा या	होड त	बसू	ंिदल	असत?	पण	तु यासार या	लु ा	जोग ाला	फुकट
जाऊं	देण	मोठा	अ याय	होय.”

अस	 हणून	 यान	 बोिधस वाला	खाल 	पाडल	व	तो	 या या	उरावर	 बसला.
इत यातं	नवमास	पूण	झालेली	नावा ाची	गरोदर	 ी	तंटा	कसला	चालला	आहे	ह
पाह यासाठ 	 तेथ	 आली.	 बोिधस वाला	 ितन	 ओळखल	 आिण	 आप या	 नव याला
िमठी	 मा न	 ती	 हणाली,	 “हा	 जोगी	 राजाचा	 गु 	आहे.	 याला	 तु ही	 मा ं 	 नका.
राजाला	ह	वतमान	समजल	असता	ंतो	तु हाला	भयंकर	शासन	करील.”

नावाडी	 हणाला,	“आला	आहे	राजाचा	गु !	लबाडाजवळ	एक	कवडी	देखील
नाह !	आिण	 हणे	मोठा	राजाचा	गु !	 तंू	देखील	मोठी	लबाड	िदसतेस.	नाह तर	या
जोग ाचा	प पात	घेऊन	मा याश 	का	ंभाडंावयाला	आली	असतीस?”

अस	 हणून	बोिधस वाला	सोडून	देऊन	तो	आप या	बायको या	अंगावर	धावला
आिण	ित या	उरावर	 यान	जोरान	लाथ	मािरली.	तेथ या	तेथच	गभपात	होउन	ती	 ी
ता काल	 मरण	 पावली.	 ते हा	 लोकानं 	 अवाय ला	 पकडून	 राजपु षां या	 हवाल
केल.	 राजान	 याला	 यो य	 शासन	 केल;	आिण	 बोिधस वाला	 बोलावनू	आणून	 तो
हणाला,	“आचाय,	तु ही	मला	न	कळिवता	ंयेथून	का	ंगेलातं?	व	वाटत	या	भल याच
सकंटातं	का	ंपडलातं?”

बोिधस व	 हणाला,	 “महाराज,	 उ ानपालाला	 मी	 सागंनू	 ठेिवलच	 होत.
मा या	जा यासबंधंान	मी	जर	तु याश 	बोलल 	असत 	तर	मा या	माग त	 तंू	 पु कळ
व न	 आणल 	 असत .	 ते हा	ं तुला	 न	 कळिवता	ं गेल 	 ह	 चागंलच	 झाल.	 परंतु
उपदेशाला	पा 	कोण	व	अपा 	कोण	याची	जाणीव	नस यामुळ	वाटत	माझी	आिण
िबचा या	अवाय	नावा ाची	दुदशा	झाली.	तुला	जसा	मी	उपदेश	करीत	अस,	तसाच
या	नावा ालािह	 या या	क याणाचा	उपदेश	केला.	परंतु	 यामुळ	झाल	काय	मा या
थोबाड त	 बसली,	 नावा ाची	 बायको	 मरण	 पावली,	 व	 िबचारा	 नावाडी	 कैदत
पडला!	ते हा	ंमाणसान	उपदेश	कर याला	पा ापा 	ओळखण	िकती	ज र	आहे	बर!
स पा 	उपदेश	केला	असता	ं याला	चागंल	फळ	येत,	आिण	अस पा 	केला	असतां



याला	वाईट	फळ	येत,	ह	या	मा या	गो ीव न	िस 	होत	आहे.”
——✵✵✵——

	



११९.	शीलावाचूंन	वदेिव ा	 यथ	(३७७)
(सेतकेतुजातक	नं.	३७७)

आमचा	 बोिधस व	एकदा	ं िस 	आचाय	होऊन	 पु कळ	 िश य	पढवीत	होता.
याचा	अ िश य	 ेतकेतु	हा	एके	िदवश 	 नान	क न	येत	असता	ंवाटत	 याला	एक
चाडंाळ	जातीचा	मनु य	भेटला.	चाडंाळा या	अंगाचा	वारा	आप या	अंगावर	येऊं	नये
व	 याची	 सावली	आपणावर	 पडंू	 नये	 हणून	 ेतकेतु	 मो ान	ओरडून	 हणाला,
“मूख	चाडंाळा!	 र यातूंन	 दूर	 हो!	 मी	 ा ण	असून	 तु या	 अंगाचा	 वारा	 मा यावर
येता	ंकामा	नये,	ह	तुला	माहीत	नाही	काय?”

चाडंाळ	 हणाला,	 “तंू	जर	 ा ण	आहेस	तर	 मी	सागंत 	 या	 नाचंी	 उ र
दे.”

अस	 बोलून	 चाडंाळान	 ेतकेतूला	 िनरिनराळे	 न	 िवचारले;	 परंतु	 ेतकेतु
याचं 	 उ र	 देऊं	 शकला	 नाह .	 ते हा	ं चाडंाळान	 याला	आप या	 दो ही	 पायां या
मधून	 बाजूला	सारल,	आिण	तो	 तेथून	 िनघून	 गेला.	चाडंाळान	 केले या	अपमानान
ेतकेतु	अ यंत	 ोधायमान	झाला.	परंतु	चाडंाळाच	दमन	कर याच	 याला	साम य

नस या	कारणान	आप या	गु जवळ	जाऊन	चाडंाळाला	िश याशाप	दे यास	सुरवात
केली.	ते हा	ंआचाय	 हणाला,	“बा	 ेतकेतु,	या	बाबत त	तुझाच	मोठा	अ याय	झाला
आहे.	 माग त	 उभा	 रहाणा या	 चाडंाळाचा	 उपमद	 कर याचा	 तुला	 अिधकार	 कसा
पोह चतो?	 िशवाय	 तो	 चाडंाळ	 तु यापे ा	ं अिधक	 बुि मान	 िदसतो.	 मग	 या याश
पध 	क न	आपली	फिजती	क न	घे यातं	अथ	कोणता?	 तंू	वादिववाद	कर यातं
आपला	काल	न	घालिवता	ंमुका ान	घर 	यावयाच	होत	क 	नाही?	बर,	आता	ंतरी
शातं	हो	आिण	िश याशाप	घालून	आप याच	शीलाचा	भगं	क न	घेऊं	नकोस.	गु ं या
या	 उपदेशान	 ेतकेतु	 थडंावला;	 परंतु	 तेथ	 रहा यास	 याला	 फार	 लाज	 वाटली.
आपण	 जेथ	 िव ा य त	 े 	 हणून	 िमरवल 	 तेथच	 चाडंाळाकडून	 आपली	 अशी
फिजती	 हावी,	 व	 आचाय निह	 आपलाच	 अपराध	 ठरवावा	 ह	 या	 अ यंत	 मानी
त णाला	 कस	 चेल?	 यान	 ताबडतोब	 गु गहृ	 सोडून	 याण	 केल.	 व	 पुढ



त िशलेला	जाऊन	आपल	अ ययन	पुर	केल,	आिण	लोकामं य	आपली	पूजा	 हावी
या	उ ेशान	 यान	सं यास	 हण	केला.	बरेच	िश य	गोळा	क न	पुनः	तो	वाराणसीला
आला	 आिण	 तेथ	 शहराबाहेर	 उतरला.	 राजान	 याचा	 यो य	 आदरस कार	 क न
तापसगणासह	 याला	 रहा यासाठ 	आपल	एक	उ म	उ ान	 िदल,	व	एके	 िदवश
सं याकाळ 	आपण	 भेटीस	 येणार	आह	 असा	 यास	 िनरोप	 पाठिवला.	 राजा	 भेटीस
येणार	 आहे	 ह	 समज याबरोबर	 ेतकेतून	 तप यच	 मोठच	 अवडंबर	 माजिवल.
आप या	 िश यापैंक 	 काहं ना	 पाय	 झाडानंा	 बाधूंन	 लोमकळत	 ठेिवल;	 काहं ना
पचंा न त	साधन	करावयास	लािवल;	काहं 	हात	वर	क न	तप य 	करीत	बसले;
आिण	आपण	 वतः	एक	 पु तक	 घेऊन	 पु कळ	 िश यासं	भ वती	गोळा	क न	 याचा
अथ	 सागंत	 बसला.	 इत यातं	 आप या	 अमा यासंह	 राजा	 या	 िठकाण 	 येऊन
पोह चला.	 या	अमा यापैंक 	एकजण	आमचा	बोिधस व	होता.	 याला	राजा	 हणाला,
“नानात हेची	 तप य 	 करीत	 बसलेले	 हे	 तापस	 कोण	 आहेत?	 आिण	 या	 यां या
अवडंबराचा	काय	उपयोग?	या	 यां या	कृ यान 	ते	अपायापासून	मु त	होतील	काय?

बोिधस व	 हणाला,	 “महाराज,	 जर	 माणसाच	 शील	 शु 	 नसेल	 तर	 यान
तप यच	 िकतीिह	 ढ ग	 माजिवल	 कवा	 िव ेच	 मोठ	 दशन	 माडंल	 तरी	 यापासून
ितळमा 	फायदा	 हावयाचा	नाह .”

ह	 राजाच	आिण	बोिधस वाच	भाषण	ऐकून	 ेतकेतूस	चीड	आली,	आिण	तो
हणाला,	 “तुम या	 हण या माण	 सदाचरणावाचूंन	 मु त	 नाह .	 मग	 सव	 वदेाचं
अ ययन	करणारा	देखील	मो ाला	जावयाचा	नाह ,	आिण	अस	झाल	 हणजे	वदेाचं
अ ययन	िन फळ	ठरेल.”

बोिधस व	 हणाला,	 “वदेाचं	अ ययन	 िन फळ	आहे	अस	माझ	 मुळ च	 हणण
नाह .	 वदेां या	अ ययनान	लोकातं	आपल	 तोम	माजत;	 परंतु	सदाचरणानच	मो
िमळतो.	की त	पािहजे	असली	तर	वदेाचं	अ ययन	कराव	पण	मो 	पािहजे	असला	तर
शीलच	सपंादाव.”

या माण	बोिधस वान	शीलवाचूंन	तप य 	आिण	वदेा ययन	 यथ	आहे	ह	िस



क न	 दाखिवल.	 ते हा	ं राजान	 ेतकेतूचा	 दािंभकपणा	 ओळखला,	 आिण	 याला
आिण	 या या	िश यानंा	गहृ था म	देऊन	आप या	नोकर त	ठेऊन	घेतल.
——✵✵✵——

	



१२०.	सव ची	सारखी	सभंावना	करणारा	पवत.	(३७९)
(ने जातक	नं.	३७९)

आमचा	 बोिधस व	 एकदा	ं हंस	 होऊन	आप या	 धाक ा	 भावासह	 दूरदूर या
देशातं	चारा	शोध यासाठ 	जात	असे.	 ते	 दोघे	 एके	समय 	 मे पवतावर	 गेले.	 या
पवताचा	असा	गुण	असे	क ,	 या यावर	वास	करणा या	सव	 ा याचंी	कािंत	सुवण ची
होत	असे.	बोिधस व	आिण	 याचा	भाऊ	तेथ	गे याबरोबर	 याचंीिह	अंगकािंत	सो याची
िदसू	ं लागली.	 दुसरे	 ाणीिह	 सो याचेच	 िदसत	 होते.	 त	 पाहून	 धाकटा	 भाऊ
बोिधस वाला	 हणाला,	 “दादा,	 ह	 काय	 आ य	आहे?	 येथ	 सवच	 ाणी	 सो याचे
िदसत	आहेत!	बोिधस व	 हणाला,	“बाबारे,	या	पवताची	ही	थोरवी	आहे.	जो	कोणी
याचा	आ य	करतो	 याची	कािंत	तो	येथ	असेपयत	सो याची	होत	असते.”

“पण	दादा,	असला	हा	सव ना	सार या	रीतीन	वागिवणारा	पवत	मला	मुळ च
आवडत	नाह .	कावळे	को हे	इ यािद	नीच	 ाणी	आिण	 सह या ािदक	समथ	 ाणी
याचंा	 जेथ	 सारखाच	 मान	 राखला	 जातो,	 या	 थळाचा	आ य	 करण	 मला	 यो य
वाटत	नाह .	 हणून	आपण	येथून	िनघून	जाऊं.”

बोिधस व	 हणाला,	“तंू	 हणतोस	ही	गो 	खरी	आहे.	 या	दरबारातं	हुज याचा
आिण	पिंडताचा	सारखाच	मान	असतो	 या	दरबारचा	शहा यान	आ य	क ं 	नये	अस
सुभािषत	आहेच.	ते हा	ंहा	जरी	सव	पवताचंा	राजा	आहे,	आिण	 ाची	यो यता	मोठी
आहे	तथािप	सव	 ा यानंा	सो याच	बनवण	हा	काहं 	याचा	गुण	 हणता	ंयेत	नाह .”

अस	बोलून	बोिधस व	आप या	भावासह	तेथून	उडून	गेला.
——✵✵✵——

	



१२१.	ल मी	आिण	अवदसा	(३८२)
(िसिरकालक णजातक	नं.	३८२)

िहमालय	पवतावर	अनवत त	नावंाच	एक	 िस 	सरोवर	आहे.	 या	सरोवरावर	 नान
कर यासाठ 	 ाचीन	काळ 	िनरिनराळे	घाट	असत.	ऋषी	एका	घाटावर	 नान	करीत
असत.	देवता	दुस या	घाटावर	 नान	करीत	असत.	बु 	 येकबु 	वगैरे	आपाप या
घाटावंर	 नान	करीत	असत.	एके	िदवश 	चार	[यानंा	पािलभाषत	च ारो	महाराजा	व	 यां या
हाताखालील	देवतानंा	चातु महारािजक	देवता	 हणतात.]िद पाळापैंक 	धृतरा 	महाराजाची
मुलगी	 ी	व	िव पा महाराजाची	अवदसा,	या	दोघी	जणी	 या	सरोवरावर
नानासाठ 	एकाच	वळे 	आ या.	ते हा	ं थमतः	कोणी	 नान	कराव	या	सबंधंान	 या
दोघ म य	वाद	उप थत	झाला.	अवदसा	 हणाली,	“माझा	 नान	कर याचा	पिहला
ह 	आहे.	काकं 	जगातंील	बहुजन	मा या	बाजूचे	आहेत.”

ल मी	 हणाली,	 “अस	 जरी	 आहे	 तथािप	 सगळे	 सू 	 लोक	 मा या	 बाजूचे
आहेत.	 याअथ 	माझाच	ह 	या	घाटावर	अिधक	पोह चतो.”

अशा	रीतीन	 याचंा	वाद	होऊन	 या	पर पराचं	समाधान	क ं 	शक या	नाह त.
ते हा	ं यानं 	 ती	 िफय द	 आप या	 विडलाकंडे	 नेली.	 आप याच	 ा	 मुली,	 आिण
आपणच	 हा	 याय	 कसा	 करावा.	 अस	 हणून	 यानं 	 िव ढ	 व	 वै वण	 या	 दोन
िद पाळावंर	 याचंा	 िनवाडा	 कर याच	काम	 सोपिवल.	 ते	 हणाले,	 “धृतरा 	आिण
िव पा 	हे	आमचेच	सखे	आहेत.	 याचंा	आिण	आमचा	हु ा	एकच	आहे.	ते हा	ं यां या
मुल या	खट याचा	िनकाल	आ ही	कसा	लावावा.”

अस	 हणून	 या	 दोघानंा	 घेऊन	 ते	 थेट	 इं ाजवळ	 गेले,	 आिण	 यां या
खट याचा	 िनकाल	 कर यासाठ 	 यानं 	 इं ाला	 िवनंती	 केली.	 आप याच
िद पाळां या	 या	 मुली	 आहेत,	 आिण	 दोघ पैक 	 एकी या	 तफन	 याय	 िदला	 तरी
दुसरीला	वाईट	वाट याचा	सभंव	आहे	अस	जाणून	 इं ान	पर पर	 याय	कर याची
एक	यु त	योिजली.	 या	काळ 	वाराणस त	एक	शुिचपिरवार	नावंाचा	स न	 यापारी



रहात	असे.	 याला	 ह	 नावं	 पड याच	कारण	अस	 होत	क ,	 याचे	 चाकर	 नोकरिह
सुशील	असत.	 ाणघात	करावयाचा	नाह ,	 यिभचार,	म पान	आिण	अस य	भाषण
करावयाच	 नाह 	 इ यािद	 शीलाचें	 िनयम	 तो	 सहपिरवार	 मो ा	 मनोभावान	 पाळीत
असे.	 या या	 घर 	 यान	आप याच	खोली या	 शजेार 	 एक	 सुशोिभत	खोली	 तयार
केली	 होती,	 व	 तेथ	 एक	 अिभनव	 मंचक	 ठेिवला	 होता.	 हेतु	 हा	 क ,	 जर	 कोणी
आप यापे ा	ंशीलान	आिण	यो यतेन	मोठा	गहृ थ	आप या	घर 	आला	तरच	तो	पलंग
या या	उपयोगासाठी	 ावा.	ही	गो 	इं ाला	माहीत	होती.	तो	 ी	आिण	अवदसा	या
दोघ ना	 हणाला,	 “वाराणस तील	 शुिचपिरवार	 े ी या	 घर 	 या यावर	 कोणीच
बसला	नाह ,	असा	एक	मंचक	आहे.	 यावर	तुम यापैक 	जी	बसू	ंशकेल,	ितचाच	ह
अनवत त	 सरोवरातं	 थमतः	 नान	 कर याचा	 आहे	 अस	 समजा,	 आिण	 पुनः	 हा
खटला	घेऊन	आम याकडे	येऊं	नका.”

हा	 िनकाल	 ऐक याबरोबर	 गोफण तून	 सुटले या	 दगडा माण	 अवदसा	 सूं
क न	झटिदश 	खाल 	उतरली,	आिण	 े ी	बसला	होता	 या	खोल त	िखडकीवाट
िश न	 अंतराळ 	उभी	रािहली.	 ितला	पाहून	 े ी	 हणाला,	“तंू	नीलवण या	र मी
अंगातूंन	सोडणारी	व	नीलव 	पिरधान	करणारी	नीलवण 	 ी	कोण	आहेस	बर?”

अवदसा	 हणाली,	 “िव पा 	 िद पाळाची	मी	क या	आह.	मला	काली	 कवा
अवदसा	 अस	 हणतात.	 केवळ	 तु या	 घर 	 थोडावळे	 िव ािंत	 घे यासाठ 	 अवकाश
िमळावा	 हणून	आल	आह.”

शुिचपिरवार	 े ी	 हणाला,	“परंतु	मला	एवढ	सागं	क ,	तुला	कशा	 कार या
मनु या या	घर 	राहण	आवडत?”

अवदसा	 हणाली,	“पर नदक,	िवनाकारण	 पध 	करणारा,	म सरी	आिण	शठ
अशा	मनु यावर	माझ	फार	 ेम	असत.	का	ंक ,	तो	ज	ज	 िमळिवतो	त	तो	लवकरच
घालिवतो.	 वारंवार	 रागावणारा,	 दीघ ेषी,	 चहाडखोर,	 भाडंण	उप थत	करणारा,
खोट	 बोलणारा	आिण	 िशवीगाळी	करणारा	 अशा	 मनु यावर	 माझी	फार	फार	 भ त
असते.	 आज	 उ ा	ं अस	 हणून	 जो	 आपल	 काम	 लाबंणीवर	 टाकतो.	 बर,	 काम



कर याची	 कोणी	 आठवण	 िदली	 तर	 यावर	 रागावतो	 आिण	 आप या	 िहता या
गो ीची	अवहेलना	किरतो	असा	ग व 	मनु य	आप या	सव	 िम ापंासून	 	 होतो,
आिण	 हणूनच	 तो	 मला	 फार	 आवडतो.	 अशा	 मनु या या	 घर 	 म 	 सुखान	 वास
किरत.”

शुिचपिरवार	 हणाला,	“बाई	काली,	मा या	अंग 	 कवा	मा या	कुटंुबा या	अंग
असे	गुण	नाह 	आहेत.	ते हा	ंयेथ	तुला	आ य	िमळण	श य	नाह .	तंू	दुस या	शहरातं
कवा	राजधान त	िनवास थान	पहा.”

अवदसा	 हणाली,	“आप या	या	बोल यान	माझी	फारच	िनराशा	झाली	आहे.
जेथ	 सपंि 	 फार	 असते	 तेथ	 माझी	 अशी	 िनराशा	 कध िह	 झाली	 नाह .	 एकदां
मनु या या	घर 	धनदौलत	आली	 हणजे	मा या	आवडीचे	सव	गुण	एका	मागनू	एक
या या	अंग 	िशरतात,	व	माझी	 या या	घर 	फेरी	होऊन	यथे छ	चैन	चालते.”

अस	 बोलून	 काली	 तेथून	 िनघून	 गेली.	 इत यातं	 ी	 देवता	 तेथ	 येऊन	 उभी
रािहली.	ितला	पाहून	 े ी	 हणाला,	“असा	हा	िद यवणधािरणी	 ी	तंू	कोण	आहेस?
तु या	 अंगातूंन	 िनघणार 	पीतवण	 िकरण	पाहून	मला	 िव मय	होत	आहे.	 ते हा	ं तुझी
वृि 	मला	सागं.”

ल मी	 हणाली,	“धृतरा 	 िद पाळाची	मी	क या	आहे,	आिण	मला	 ी	 कवा
ल मी	अस	 हणत	असतात.	थोडका	वळे	िव ािंत	घे यासाठी	मी	आप या	घर 	आल
आह.	आपण	आ य	 ाल	तर	मी	आभारी	होईन.”

े ी	 हणाला,	“पण	तंू	कशा	 कार या	माणसा या	घर 	रहातेस	त	मला	सागं.
हणजे	तु या	यो यायो यतेचा	िवचार	क न	आ य थान	देईन.”

ल मी	 हणाली,	“शीत	आिण	उ ण,	वारा	आिण	पाऊस,	आिण	डासं	साप	वगैरे
ासदायक	 ाणी	याचंी	जो	पव 	करीत	नाह ,	भकू	आिण	तहान	सहन	क न	आप या
कत यातं	जो	 सवदा	 द 	असतो,	 व	 वळेोवळे 	आपल 	काम	क न	 हािन	 होऊं	 देत
नाह ,	तो	मनु य	मला	ि य	आहे.	 या या	घर 	रहाण	मला	फार	आवडत.	जो	 ोधवश



होत	 नाही,	 िम ावंर	 ेम	 किरतो,	 दानधम	 किरतो,	 शीलसपं 	 असतो,	 दुस याला
ठकवीत	नाह ,	सरळपणान	वागतो,	लोकानंा	मदत	किरतो,	व	 मृदु	भाषणान	 यानंा
वश	किरतो,	आिण	मो ा	पदवीला	चढला	तरी	न ता	सोडीत	नाही,	अशा	मनु या या
घर 	मला	फारच	आनंद	होतो.	जो	 िम ावंर,	अिम ावंर,	थोरावंर,	लहानावंर	आिण
समानावंर,	िहत	करणा यावंर	आिण	अिहत	करणा यावंर,	एकातंातं	 कवा	लोकातंातं
सारखच	 ेम	किरतो,	 व	 याचं	 िहत	कर यास	द 	असतो,	कध 	कोणाला	 दुखवनू
बोलत	 नाह ,	 यावर	 मी	 िजवतंपण 	 स 	 असतच.	 परंतु	 तो	 मे यावर	 देखील
या यावरची	 माझी	 मज 	 कमी	 होत	 नाह .	 स कार	 सपंि ,	 थोरवी	 इ यािदकां या
लाभान	 याला	गव	चढतो	अशा	 मूख ला	मी	पायखा या माण	अ पावध तच	सोडून
जा य.”

ह	 ी	 देवतेच	 भाषण	 ऐकून	 े ी	 हणाला,	 “तर	 मग	 ी	 देवतेची	 कवा
अवदसेची	 मज 	सपंादन	करण	ह	 या या	 या या	 हात 	आहे	अस	 हटल	पािहजे.
सामा य	लोकातं	अशी	समजूत	आहे	क ,	ल मीची	 कवा	अवदसेची	 फेरी	आपोआप
होत	 असते.	 याला	काहं 	 य न	करावा	 लागत	 नाह .	 माझी	 समजूत	 या	 िव च
होती,	आिण	तु या	भाषणान	ती	आज	 ढतर	झाली	आहे.	आता	ंमा या	घर 	हा	नवीन
मंचक	आिण	िबछाना	तयार	आहे.	 यावर	तंू	सुखान	िव ातंी	घे.”ल मीन	तेथ	िव ातंी
घेऊन	 कालीची	 भट	 घेतली,	 आिण	 अनवत त	 सरोवरातं	 थम	 नान	 कर याचा
आपला	ह 	शाबीत	केला.
——✵✵✵——

	



१२२.	िव ानेव	 जानाित	िव नपिर म .	(३८७)
(सूिचजातक	नं.	३८७)

आमचा	 बोिधस व	 एकदा	ं लोहारा या	 कुळातं	 ज मला	 होता.	 त णपण
आप या	 कलत	 तो	 अ यंत	 द 	 झाला.	 परंतु	 खेडेगाव 	 राहून	 ओबडधोबड	आउत
तयार	क न	पोटभरण	 याला	आवडेना.	कािशरा ातं	 िस 	लोहाराचंा	 एक	गावं
असे.	 या	 गावं 	 सव	 त हेच 	 उ म	 श ा 	 बनत	 असत,	 व	 तेथूनच	 त 	 काशी या
आसपास या	 रा ातं	 पाठिव यातं	 येत	 असत.	 बोिधस वान	 एक	 उ म	 सुई	 तयार
केली;	व	 या	गाव 	जाऊन	‘कोणाला	सुई	पािहजे	आहे	काय’	अस	बोलत	तो	र यातूंन
िफ ं 	 लागला.	 परंतु	 याला	 कोण च	 बोलावल	 नाह .	 तरी	 पण	 आप या	 सुईच
नाना कार	 वणन	 किरत	 तो	 तसाच	 पुढ	 चालला.	 तेथ या	 लोहारां या	 मु या या
घराव न	 चालला	 असता	ं याची	 मुलगी	 बाहेर	 येऊन	 बोिधस वाला	 हणाली,
“बाबारे!	 हा	 तंू	 काय	 वडेेपणा	 चालिवला	 आहेस?	 सुया,	 गळ	 वगैरे	 सव	 लोखंडी
सामान	येथच	तयार	होऊन	गाव गाव 	जात	असत.	या	लोहारां या	गावं 	कोण	घेणार
बर?”

बोिधस व	 हणाला,	 “बाई	 ग,	 आप या	 िश पाच	 याला	 दशन	 करावयाच
असेल	 यान	 त	 यो य	 िठकाण च	 केल	 पािहजे.	 सुईची	 पारख	 लोहारां या	 गाव च
हावयाची,	आिण	 येथील	 मु य	लोहारान	जर	 ही	 माझी	 सुई	 पािहली	 तर	 तो	 माझा
यो य	गौरव	के यावाचूंन	रहाणार	नाह .”

ह	बोिधस वाच	भाषण	ऐकून	ती	त ण	मुलगी	आप या	बापा या	कारखा यातं
धावंत	 गेली,	 आिण	 ितन	 याला	 ही	 हकीगत	 सािंगतली.	 ते हा	ं मु य	 लोहारान
बोिधस वाला	 कारखा यातं	 बोलावनू	 नेल.	 तेथ	 यान	 आपली	 सुई	 सव	 लोहारानंा
दाखिवली.	 ती	 पाहून	 बोिधस वा या	 िश पाच	 सव ना	 अ यंत	आ य	 वाटल.	 मु य
लोहारान	आपली	एकुलती	एक	मुलगी	बोिधस वाला	देऊन	 याला	आपला	घरजावई
केल;	व	वृ ापकाळ	सिंनध	आ यावर	आपली	मु य	लोहाराची	जागा	 यालाच	देऊन
टािकली.	बोिधस वान	 या	गावं या	लोहारकामाची	की त	ि गुिणत	केली.



ता पय	िव ाना याच	गावं 	िव ेच	चीज	होत.
——✵✵✵——

	



१२३.	मै तच	 वाथ	आहे.	(३८९)
(सुवणक टकजातक	नं.	३८९)

आमचा	बोिधस व	एका	ज मी	मगध	रा ातंील	 ा ण	 ामातं	ज मला	होता.
या	 गावचे	 सव	 ा ण	 आपला	 िनव ह	 शतेीवर	 करीत	 असत.	 बोिधस व	 वयातं
आ यावर	तोच	 धंदा	क ं 	लागला.	एके	 िदवश 	पहाटेंला	उठून	तो	आप या	शतेातं
गेला.	शतेा या	सीमेवर	एक	लहानस	डबक	होत.	 यातंल	पाणी	बहुधा	आटत	नसे.
पण	तेथ	मासे	वगैरे	रहात	नसत.	तेवढा	एक	खकडा	मा 	पावसा या	पुरान	तेथ	आला
व	 पुढ	 पुराच	 पाणी	 ओस न	 गे यावर	 याच	 डब यातं	 रािहला.	 बोिधस व	 या
डब यातं	त ड	धु यासाठ 	गेला	असता	ं याला	हा	खकडा	आढळला.	खावयास	काहं
न	िमळा यामुळ	खकडा	अ यंत	दुबळ	झाला	होता.	बोिधस वाला	 याची	क व	आली,
व	 यान	 त ड	 वगैरे	 धुवनू	 या	 खक ाला	आप या	 उपव ातं	 बाधूंन	 शतेातं	 नेल,
आिण	 तेथ	आप या	 जवळ	असलेल	काहं 	 फराळाच	खावयास	 घालून	 पुनः	 याला
आणून	 या	डब यातं	सोडल.	या माण	रोज	बोिधस व	 या	खक ाला	काहं 	तरी
खा याचा	पदाथ	आणून	देत	असे.	परंतु	 या	डब यातंील	पाणी	हळू	हळू	आटत	जाऊं
लागल.	ते हा	ंआपणाला	कोणी	तरी	मा न	खाईल	अशी	खक ाला	भीित	पडली,	व
आपणाला	नद त	नेऊन	सोड याब ल	बोिधस वाला	 यान	 िवनंती	 केली.	नदी	जरा
दूर	अस याकारणान	आपल	काम	सोडून	ताबडतोब	ितकडे	जाता	ंयेण	बोिधस वाला
श य	न हत.	तो	 हणाला,	 “बा	खक ा,	 तंू	जरा	 दम	धर.	 या	डब यातं	 तंू	 रहात
आहेस	अशी	कोणाला	शकंा	देखील	नाह .	आणखी	दोन	चार	रोजातं	शतेातंील	काम
सपं याबरोबर	मी	तुला	नेऊन	नद त	सोडत .”

या	 शतेाजवळच	 एक	 कावळा	 आपल	 घरट	 बाधूंन	 रहात	 असे.	 या या
बायकोला	 िजवतं	 माणसाचे	 डोळे	 खा याचा	 डोहळा	 झाला.	 ते हा	ं ती	 काव याला
हणाली,	 “आम या	 या	 घर ाजवळ या	 शतेातं	 येणा या	 त ण	 ा णाचे	 डोळे
खा याचा	डोहळा	मला	झाला	आहे,	तो	पूण	करा.”

काव यान	 ितची	 समजूत	 घाल याचा	 फार	 फार	 य न	 केला;	 पण	 त	काहं



जमेना.	शवेट 	तो	 हणाला,	“बर,	या	काम 	काहं 	यु त	असली	तर	सागं.”

ती	 हणाली,	“येथ	आसपास	एक	कृ णसप	रहात	असतो,	 याची	 सेवा	क न
याला	 तु ही	 वश	 क न	 या,	 व	 हा	 ा ण	 शतेातं	 आ याबरोबर	 याला	 दंश
करावयास	लावा.	आिण	 यान	 अस	 केल	 हणजे	 ा ण	 भमूीवर	 पडेल.	 इत यातं
याचा	 ाण	जा यापूव 	 तु ही	 याचे	दो ही	डोळे	उपटून	 घेऊन	या.”काव याला	ही
मसलत	 पसतं	 पडली,	 व	 यान	 दोन	 िदवसातंच	 कृ णसप ला	 स 	क न	 घेतल.
बोिधस वा या	 पायवाटेवर	 कृ णसप	 दडून	 बसला,	 व	 कावळा	 जवळ या	 झाडावर
बसून	बोिधस व	खाल 	पड याची	वाट	पहात	बसला.

या	 िदवश 	बोिधस व	खक ाला	 घेऊन	आप या	शतेातूंन	नदीवर	जा यास
िनघाला.	इत यातं	 या	 कृ णसप न	 याला	 दंश	 केला.	बोिधस व	खाल 	पडला,	व
या या	छातीवर	उपर यातं	गुडंाळलेला	तो	खकडा	पडला.	बोिधस व	खाल 	पडला
कसा	ह	पहा यासाठ 	खकडा	हळूच	उपर यातूंन	बाहेर	िनघाला	त च	कावळा	येऊन
तेथ	 बसला.	 या	 काव याचच	 ह	 कृ य	 असेल	 अस	 जाणून	 आप या	 आंक ातं
खक ान	काव याची	मानगुटी	घ 	धरली.	 ते हा	ंकावळा	का	का	क न	मो ान
ओरडून	सापाला	 हणाला,	“िम ा,	या	भयंकर	 ा यान	मला	धरल	आहे!	याला	दोन
शग	असून	हाडासारखी	घ 	कातडी	आहे?	ते हा	ंधावंत	येऊन	मला	या	सकंटातूंन
सोडव!”

सापान	आप या	 िम ाचे	श द	ऐकून	मोठी	फणा	 केली	आिण	 फु कार	टाकीत
खक ा या	 अंगावर	 धावं	 घेतली.	 पण	 खक ान	 दुस या	 आंक ातं	 याचीही
मानगुटी	 िचरडली.	 ते हा	ं गयावया	क न	तो	 हणाला,	 “ह	काय	आ य	आहे	 बर!
खकडे	 काव याच	 कवा	 सापाच	 मासं	 खात	 नाह त.	 मग	 तंू	 आ हा	 दोघानंा	 कां
पकडलस?”

खकडा	 हणाला,	“मा या	िम ा या	नाशाला	तु ही	दोघेही	कारण	आहातं	अस
मला	वाटत.	 हणून	मी	तु हालंा	पकडल	आहे.”

साप	 हणाला,	“पण	हा	मनु य	मेला	तर	 यातं	तुझ	काय	गेल?”



खकडा	 हणाला,	 “यान	मा यावर	 पु कळ	उपकार	 केले	आहेत.	एवढच	न हे
तर	 आज	 तो	 मला	 घेऊन	 पा यातं	 सोड यासाठ 	 जात	 होता.	 जर	 मी	 याचे	 ाण
वाचंिवले	नाह त	तर	माझीिह	धडगत	िदसत	नाह .	काकं ,	मी	मा या	मंद	गतीन	पाणी
गाठंीपयत	कोणी	 तरी	 पकडून	 मला	 पचनी	 पाडील.	 ते हा	ं िम ाला	 साहा य	 करण
यातंच	कत य	आिण	 वाथ	आहे.”

त	ऐकून	सप	 याला	 हणाला,	“अस	जर	आहे,	तर	आ हा	ंदोघानंा	सोडून	दे.
मी	 या या	 शरीरातं	 िभनत	 चाललेल	 िवष	 पुनरिप	 आकषनू	 घेत .	 वरा	 कर!	 जर
आणखी	काहं 	वळे	जाऊं	िदला,	तर	िवष	ओढून	घेण	अश य	होईल.”

खक ान	 सापाला	 सोडून	 िदल;	 आिण	 तो	 हणाला,	 “मा या	 िम ाला
पूव माण	िनरोगी	पािह यािशवाय	मी	या	काव याला	सोडावयाचा	नाह .	तंू	याच	िवष
समूळ	ओढून	 घेऊन	 याला	 बरा	 कर,	आिण	 मग	 मी	 तु या	 िम ाला	 मु त	 किरत .
काव यावर	आिण	सप वर	िव ास याएवढा	मी	मूख	नाह 	ह	प 	ल ातं	ठेव.”

ते हा	ं िन पायान	 सापान	 बोिधस वा या	 अंगातंील	 िवष	 आकषनू	 घेतल,	 व
याला	 पूव माण	 िनरोगी	 केल;	 आिण	 तो	 तेथून	 पळत	 सुटला.	 इकडे	 खक ाने
कावळाच	या	सव	कटाच	मूळ	अस	जाणून	 याची	मान	कापून	खाल 	पाडली.	त	पाहून
काव या या	बायकोन	तेथून	पलायन	केल.	सापान	तर	तो	 ातं	देखील	व य	केला.
बोिधस वान	खक ाला	नेऊन	 या या	इ छे माण	नद त	सोडल.
——✵✵✵——

	



१२४.	शु 	व ाला	डाग	शोभत	नाह .	(३९२)
[हीच	गो 	वनसयुं ातं	सापंडते.	तेथ	ही	एका	िभ चूी	 हणून	िदली	आहे.]

(िभसपु फजातक	नं.	३९२)

एका	 ज म 	 बोिधस व	 ा ण	 होऊन	 वयातं	 आ यावर	 पिर ाजकवषेान
अर यातं	वास	करीत	अस.	तेथ	एका	तलावातं	 सुदंर	कमळ	उ प 	होतअसत.	एके
िदवश 	एक	जिटल	तापस	 या	तलावातं	 नानासाठ 	आला	होता.	 यान	कमिलनी
मुळासकट	उपटून	 टािक या	 व	 पु कळ	कमळ	 तोडून	 याचंी	 माला	क न	 ग यातं
घालून	चालता	झाला.	 यावळे 	बोिधस विह	 नानासाठ 	तेथ	आला	होता.	तो	मनातं
हणाला,	 “काय	हा	अधम	तप वी!	या	 सुदंर	कमळाचंी	 यान	कशी	नासाडी	क न
टािकली	बर!	आहा!	 िकती	तरी	 सुशोिभत	कमळ	ह !	आिण	यां या	शोभेला	अनु प
सुगधंिह	असला	पािहजे.”

असे	उ गार	काढून	तो	 या	सरोवरातं	उतरला	आिण	एक	कमळ	वाकंवनू	हळूच
याचा	वास	घेऊं	लागला.	त	 याच	कृ य	पाहून	तलावा या	काठं 	रहाणारी	वनदेवता
याला	 हणाली,	 “भो	 पिर ाजक,	 ह	 तंू	 काय	 चालिवल	 आहेस?	 ह	 कमळ	 तुला
कोणीिह	न	देता	ंयाचा	तंू	वास	घेत	आहेस,	ही	एक	 कारची	चोरी	न हे	काय?	मी	तर
तुला	सुगधंाचा	चोर	अस	 हण य!”

बोिधस वाला	देवतेच	भाषण	ऐकून	फारच	िव मय	वाटला	आिण	तो	 हणाला,
“नु याच	 आले या	 जिटलान	 कमिलनी	 उपटून	 टािक या,	 कमळ	 तोडून	 नेल ,
आिण	सव	 कार	या	तलावा या	शोभेची	 हािन	 केली.	अस	असतािंह	 तंू	 याला	 एक
श द	देखील	बोलली	नाह स!	परंतु	मला	मा 	उपदेश	करावयास	पुढ	सरसावलीस	ह
मोठ	आ य	न हे	काय?”

देवता	 हणाली,	“तुला	 या	जिटलाचा	इितहास	मािहत	नाह .	पापकम न 	याच
अंतःकरण	इतक	मिलन	झाल	आहे	क ,	या	 या या	यःकि 	कृ यान	 यावर	आणखी



डाग	पड यास	जागा	रािहली	नाह .	मुलानंा	सभंाळणा या	दाईच	लुगड	जस	घाणेरड
असत	तसा	तो	घाणेरडा	आहे.	 याला	 या	ंकाय	सागंाव?	परंतु	 तुला	उपदेश	करण
यो य	आहे	अस	मला	वाटत.	काकं ,	तुझ	वतन	शु 	आहे.	आिण	 यावर	या	अ य प
पापकम चा	 डाग	 शोभत	 नाह .	 जो	 मनु य	 आज म	 सदाचरण	 किरतो	 यावर
केसाएवढा	 देखील	 दुराचरणाचा	 डाग	 पडलेला	 एकदम	 लोका या	 नजरेस	 येतो.
हणून	 तुला	 सावध	 कर यासाठ 	 आिण	 अशा	 लहानसहान	 पापापंासून	 िनवृ
कर यासाठ 	मी	उपदेश	करीत	आह.”

ह	 या	देवतेच	भाषण	ऐकून	बोिधस व	फारच	ओशाळला	आिण	 हणाला,	“भो
वनदेवते!	 मला	ओळखून	 माझा	 दोष	 तंू	 वळे च	 दाखवनू	 िदला	आहेस.	 ते हा	ं माझी
तुला	 अशी	 िवनंित	आहे	क ;	 पुनः	 मा या	 हातून	अस	 कृ य	 घडल	तर	 मला	सागंत
जा.”

देवता	 हणाली,	“भो	 िजत!	मी	काहं 	 तुझी	दासी	नाह 	 कवा	वतेन	 घेऊन
काम	 करणारी	 मोलकरीणिह	 नाह ,	 ते हा	ं तु या	 बरोबर	 िफरत	 राहून	 तुझे	 दोष
दाखव याच	 मला	 काय	 योजन	 बर?	 जेण	क न	 स गतीला	 जाशील	 असा	 माग
तु या	 तंुवाच	शोधून	काढला	पािहजे.	 दुसरा	 तुला	उपदेश	करील	आिण	स माग ला
लावील	याची	वाट	पहात	बसू	ंनकोस!”

बोिधस वान	 देवतेचे	आभार	 मान यावर	 ती	 तेथच	 अंतध न	 पावली.	आप या
शु ाचरणावर	 पापाचा	 डाग	 पडंू	 नये	 या	 ब ल	 बोिधस वान	आमरण	फार	 काळजी
घेतली.
——✵✵✵——

	



१२५.	परपु 	कावळा	आिण	 वतं 	लावा.	(३९४)
(व कजातक	नं.	३९४)

बोिधस व	एका	ज म 	लावाप ी	होऊन	अर याम य	यथे छ	सचंार	करीत	असे.
एके	 िदवश 	 तो	 उडत	 उडत	 वाराणसीला	आला.	 तेथ	 एक	 परपु 	 कावळा	 याला
पाहून	 हणाला,	“बा	प या,	तंू	येथ	कोठून	आला	आहेस?”

बोिधस व	 हणाला,	 “मी	अर यवासी	लावाप ी	आहे.	सहज	उडत	उडत	या
नगराजवळ	येऊन	ठेपल 	आहे.	पण	कावळेदादा,	मी	तु हाला	अस	िवचारत 	क ,	येथ
झाड	वगैरे	फारश 	िदसत	नाह त,	मग	तुमचा	िनव ह	कशावर	चालतो	बर?”

कावळा	 हणाला,	 “अरे	 ला या,	 तंू	 तर	 अगद 	 मूख	 िदसतोस.	 येथ	 आमची
यथे छ	चैन	चालते.	आज	कोणा या	घरी	 पड दान	तर	कोणा या	घर 	 ा णभोजन
अस	 येथ	 चाललेल	असत.	आिण	 जे हा	ं अशी	 मेजवानी	 िमळत	 नसते,	 ते हा	ं हळूच
कोणा या	 तरी	 घरातं	 िश न	 म यमासंािदक	 पदाथ	 पळवनू	 ने यास	 आ ही	 कमी
करीत	नसत .”

लावा	 हणाला,	“पण	कावळेदादा,	इतकी	तुमची	चैन	चालली	असून	तु ही	असे
रोड	का	ंिदसता	ंबर?”

कावळा	 हणाला,	“हा	वे ा,	ह	काय	 िवचारतोस?	आ हालंा	जरी	खावयास
यथे छ	 िमळत	 तरी	 राजा या	 दरबारातंील	 मनु या माण	 आमची	 वृि 	 सदोिदत
साशिंकत	 असते.	 एखा ान	 पड दान	 क न	 पड	 टाकून	 िदले	 असले	 तथािप	 ते
खा यास	आ हाला	फार	 भीित	 वाटते.	 न	जाणो,	 एखादा	 ाड	 पोरगा	 दगड	 घेऊन
आ हासं	 मार यासाठ 	 बसला	 असला	 तर!	 मग	 आ ही	 लोकां या	 घरातं	 िशरत
यावळे 	आमच	िच 	िकती	उि न	असत	याची	नुसती	क पना	केली	पािहजे!	अशा
पिर थत त	 आम या	 अंगावर	 मासं	 कस	 याव?	 पण	 मी	 तुला	 अस	 िवचारत 	 क ,
जंगलातंील	झाडपा यावर	िनव ह	करणारा	तंू	इतका	ल 	ठ	कसा	िदसतोस?”



लावा	 हणाला,	 “याच	कारण	हच	क ,	आ ही	 वतं पण	रहात .	पर पडावर
कवा	 दुस या या	 घरातं	 िश न	 िनव ह	कर याची	आ हालंा	 सवंय	 नाह .	ज	काहं
भोजनसमय 	 िमळेल	 यावर	आ ही	 तृ त	असत .	 दुस या या	व तूवर	 कु ि 	आ ही
कध 	 ठेवीत	 नसत .	अथ त	आ ही	 िनभयपण	 रहात ,	 व	 यायोग	आमच	 अंतःकरण
सदोिदत	 शातं	 असत.	 खा ेल	 अ 	 अंगास	 लाग यामुळ	आमच	 शरीर	 थूल	 होण
साहिजकच	आहे.”

कावळा	 हणाला,	 “तु ही	 लाव	े खरोखरच	 ध य	 आहा.ं	 परंतु	 आ हालंा
पर पडावर	 पोस याची	 लागलेली	 सवंय	 सुटून	 तुम या	 सारख	 वतं 	 रहाता	ं कस
येईल?”

ह	काव याच	भाषण	ऐकून	लावा	“तुमच	सु ास	अ 	तु हालंाच	शा त	होवो”अस
हणून	अर यातं	उडून	गेला.	



१२६.	खरा	राजधम.	(४०७)
(महाकिपजातक	नं.	४०७)

आमचा	बोिधस व	किपयोन त	ज मून	वयातं	आ यावर	मो ा	वानरसमुदायाचंा	राजा
होऊन	िहमालया या	पाय याश 	गगें या	तीरावर	महाअर यातं	रहात	असे.	तेथ
गगें या	तीरावर	एक	भ य	आ वृ 	होता.	 याच 	फळ	इतक 	गोड	असत	क ,	 याला
मनु यलोक च	अमृत	 हटल	असता	ंअितशयो त	 हावयाची	नाह .	बोिधस व
आप या	वानरगणासंह	तेथ	येऊन	 या	वृ ाच 	प 	फळ	खाववनू	सव ना	तृ त	किरत
असे.	 या	झाडाची	एक	शाखा	गगेंवर	वाकंली	होती,	व	ितला	झालेल 	फळ	गगंत
पड याचा	सभंव	होता.	अस	एखाद	फळ	वहात	जाऊन	मनु यां या	हात 	लागल	तर	ते
शोध	करीत	तेथ	येतील	व	आपणाला	तेथून	हालवनू	देतील	अशा	धोरणान	बोिधस व
या	फादंीच 	कोवळ च	फळ	काढून	खावयास	सागंत	असे.	इतकी	खबरदारी	घेतली
तरी	एके	वष 	 या	फादंीला	मंु यां या	घर ातं	झालेल	एक	फळ	चुकून	रािहल,	व	त
िपकून	गगंत	पडल.	वाराणसीचा	राजा	जल ीडा	कर यासंाठ 	गगंत	[मगरान	पकडंू	नये
हणून	गगेंत	जाळ 	घालून	जागा	िनध त	करीत	असत	व	तेथ	राजे	लोक	जल ीडा	करीत.]	जाळी	घालून
आप या	 ीमंडळासह	 नानाला	गेला	असता	ंत	फळ	येऊन	 या	जा यास	अडकल.
नावा ानं 	त	काढून	 ीडा	समा त	झा यावर	राजाला	अपण	केल.	राजान	एक
तुकडा	आपण	खाऊन	 याचे	लहान	लहान	तुकडे	आप या	 ीमंडळाला	वाटूंन	िदले.
या	सव ना	ते	फारच	आवडल.	राजान	तर	दुस याच	िदवश 	 वतः	होड तून	जाऊन
या	वृ ाचा	शोध	लाव याचा	िन य	केला,	व	 या माण	पु कळ	नावा	तयार	क न
भोजनाची	वगैरे	सव	साम ी	घेऊन	मो ा	सै यासह-वतमान	तो	िनघाला.	ब याच
िदवसानं 	 या	आ वृ ाखाल 	राजा या	नौका	येऊन	थडक या,	व	 याच 	रसाळ	फळ
चाखून	राजा	आिण	सैिनक	अ यंत	मुिदत	झाले.	 या	रा 	 यानं 	 या	झाडाखाल च
तळ	िदला.	बोिधस व	आप या	रोज या	िनयमा माण	म यरा ी या	सुमारास
वानरगणाला	घेऊन	झाडावर	आला.	सव	वानर	इकडून	ितकडे	उ ा	मा न	फळ
खाऊंलागले.	 या	गडबडीन	राजा	जागा	झाला,	व	 यान	आप या	सव	सैिनकासं	जागे



केल.	एवढा	मोठा	वानरसमुदाय	पाहून	राजा	 हणाला,	“यानंा	जर	या	अर यातं	राहंू
िदल	तर	या	वृ ाच 	फळ	तु हालंा	कध िह	िमळणार	नाह त.	एका	िदवसातं	सव
फळाचंा	हे	दु 	वानर	फडशा	पाडतील.	ते हा	ंआता	ंआपापल 	धनु य	स 	क न	यानंा
चारी	बाजंूला	वढेा	 ा,	व	उ ा	ंसकाळ	झा यावर	यातंील	एकिह	वानर	िजवतं	ठेऊं
नका.”

सैिनकानं 	 जिमनीवर	 ित ही	 बाजंून 	 वढेा	 िदला	 व	 गगें या	 बाजूला	 हो ा
ओळीन	 रचून	 ठेऊन	 यावंर	 शरसधंानिन णात	 धनुधर	 ठेिवले.	 आपणाला	 वढेलेल
पाहून	वानरसमुदाय	थरथर	कापूं	ंलागला.	िक येकाचंी	बोबडीच	वळून	गेली.	िक येक
राजाला,	 तर	 िक येक	 आप या	 कम ला	 आिण	 िक येक	 बोिधस वाला	 दोष	 देऊं
लागले.	पण	बोिधस व	िनभयपण	 हणाला,	“बाबानंो,	तु ही	घाब ं 	नका.	सकंट	जरी
फार	मोठ	आहे	तरी	मा या	 ेन	आिण	बाहुबळान	मी	तु हाला	यातूंन	पार	पाडीन.”

अस	 हणून	 यान	गगें या	परतीर 	असले या	वतेा या	बेटावर	उडी	टािंकली,	व
आप या	 सु ढ	 दातानंी	 यातंील	 अ यंत	 उंच	 वे लता	 तोडून	 ितच	 एक	 ट क	 या
बाजूला	असले या	एका	झाडा या	फादंीला	घ 	बाधूंन	टािंकल,	व	 दुसर	एक	ट क
आप या	कमरेला	बाधूंन	पुनः	आ वृ ावर	उडी	टािंकली.	परंतु	दुदवाची	गो 	ही	क ,
ती	वतेाची	काठी	आ वृ ा या	फादंीपयत	पुर याजोगी	न हती.	पुढ या	दोन	पायानं
आं याची	फादंी	ध न	व	माग या	दोन	पायातं	वतेाची	काठी	ध न	बोिधस व	अंतराळ
ल बत	 रािहला,	 आिण	 हणाला,	 “आता	ं वानरगण	 हो!	 हाच	 तुम यासाठ 	 मी	 सेतु
तयार	 केला	आहे.	 वरा	करा!	आिण	एका	मागनू	एक	सवजण	या	 सेतूव न	 िनघून
जा.”

पण	 यातंील	काहं 	स वशील	वानर	 हणाले,	 “महाराज,	आपण	आमचे	राजे
अहा,ं	आिण	आपली	पाठ	तुडवीत	आ ही	कस	जाव?”

बोिधस व	 हणाला,	“आप या	 जेच	र ण	करण	ह	राजाच	कत य	आहे,	आिण
अशा	समय 	तु ही	िववचंनत	पडला	ंतर	तुमचा	आिण	माझा	येथच	नाश	होणार	आहे.”

ते हा	ं बोिधस वा या	 आ े माण	 सव	 वानरगण	 या या	 पाठीव न	 गगंापार



गेले.	 आिण	 यायोग	 बोिधस वाची	 छाती	 फुटून	 गेली.	 तो	 बेशु 	 होऊन	 तेथच
लोमकळत	रािहला.	सकाळ 	राजाला	सगळे	वानर	तेथून	पळून	गे याच	िदसून	आल
व	 ह	 झाल	कस	 याचा	 िवचार	 चालला	 असता	ं बोिधस व	 वतेा या	आिण	 आं या या
फादंी या	 दर यान	लोमकळत	असलेला	 िदसला.	 ह	 अि तीय	आ य	 पाहून	 राजा
अ यंत	चिकत	झाला!	आिण	धनु हकालंा	 हणाला,	“या	वानरा या	खाल 	एक	जाळ
धरावयास	सागंा,	व	याला	काहं एक	इजा	होऊं	न	देता	ंबाणानं 	वतेाची	काठी	आिण
झाडाची	फादंी	तोडून	खाल 	पाडा.”

राजा या	 आ े माण	 चार	 होड या	 डोलका ालंा	 एक	 मोठ	 जाळ	 बाधूंन
कुशल	धनु हकानं 	 बोिधस वा या	हातातंील	फादंी	आिण	पायातंील	वतेाची	काठी
एकदम	 तोडून	 याला	 अचुक	 या	 जा यातं	 पाडल,	 व	 उचलून	 राजाजवळ	 नेल.
याला	आप यासमोर	बसवनू	राजा	 हणाला,	“तुझ	साहस	पाहून	मला	फार	आ य
वाटत.	वानरगणाला	तार यासाठ 	तंू	आप या	शरीराचा	सेतु	केलास,	आिण	भयंकर
क 	सहन	केलेस,	याच	कारण	काय	बर?	हे	वानर	तुझे	कोण	आहेत?	आिण	तंू	 याचंा
कोण?”

बोिधस व	 हणाला,	“महाराज!	मी	 याचंा	राजा	आह,	आिण	ते	माझे	अनुयायी
होत.	 मनु यलोक 	 राजाचे	 अिधकार	 िनराळे	 समजले	जातात.	लोकाकंडून	करभार
वसूल	क न	राजान	आपली	यथे छ	चैन	करावी.	सै या या	जोरावर	पररा यावंर	ह े
कराव	ेआिण	आपली	रा यतृ णा	भागवावी	इ यािदक	कामामं य	तु ही	राजेलोक	द
असता.ं	पण	आ ही	राजाच	कत य	िनराळ	समजत .	आपले	 ाण	देखील	खच 	घालून
अनुयायानंा	सुखी	कराव,	हाच	आमचा	धम	होय,	आिण	 हणूनच	मी	वते	आिण	फादंी
यां या	दर यान	भयंकर	वदेना	सहन	क न	ल बत	रािहल .	माझे	अनुयायी	 सुखान
परतीर 	जात	असलेले	पाहून	मा या	वदेनानं 	मला	दुःख	न	होता	ंसुख	झाल;	मा या
बधंनान	मला	 ास	न	होता	ंआनंद	झाला.	काकं ,	 या	ं या	सुखासाठ 	मी	 याचंा	नेता
झाल 	 त	 माझ	 कत य	 बजाव याला	 मला	 उ म	 सधंी	 सापंडली.	 आता	ं आ हां
जनावरापंासून	 तु हालंा	 काहं 	 िशकावयाच	 असेल	 तर	 त	 हच	 आहे	 क ,	 आप या
जे या	सुखासाठ 	राजान	आपले	 ाणदेखील	बळी	दे यास	त पर	असल	पािहजे.	ही



एकच	गो 	 तु ही	 मजपासून	 िशका.	 यातं	 तुमच	आिण	 तुम या	 जेच	खर	क याण
आहे.”

असे	उ गार	त डावाट	िनघाले	नाह त	त च	बोिधस वा या	शरीरातं	 ाणािंतक
वदेना	सु 	झा या.	तथािप	 या	शातंपण	सहन	क न	बोिधस वान	समाधानान	 ाण
सोडले.	राजान	 या	किपराजाची	उ रि या	सावभौम	राजाला	साजेल	अशी	केली,	व
या या	अ थी	 घेऊन	तो	 वाराणसीला	आला.	 तेथ	 या	अ थ वर	 मोठा	 तूप	 बाधूंन
राजान	 या या	 पूजेसाठ 	 यो य	 नेमणूक	क न	 िदली;	 व	 या	 माण	 बोिधस वा या
शरीरावशषेाचंा	मोठा	गौरव	केला.



१२७.	बिल ाचा	 याय.	(४२६)
(दीिपजातक	नं.	४२६)

एका	अर यातं	 एक	वाघ	 रहात	असे.	 एके	 िदवश 	 िशकारीस	 िनघाला	असतां
वाटत	 याला	एक	बकरी	आढळली.	ितला	पाहून	ही	चागंली	िशकार	आहे	अस	वाटून
तो	 तेथच	 दबनू	 बसला.	 वाघावर	 नजर	 पड याबरोबर	 बकरीची	 पाचंावर	 धारण
बसली.	पण	लािडगोडीन	कस	तरी	या या	हातून	 िनसटून	जाव	असा	 िवचार	क न
दु नच	 ती	 याला	 हणाली,	 “वाघमामा,	आपली	 त यत	कशी	काय	आहे?	 मा या
आईनिह	आपला	समाचार	िवचारला	आहे.”

ही	लबाड	बकरी	मामा	मामा	 हणून	मला	ठकवावयास	पहात	आहे	अस	जाणून
वाघ	ितला	 हणाला,	“हा	दु 	बकरे!	मा या	शपेटीवर	पाय	देऊन	मामा	मामा	 हणून
मला	ठकवू	ंपहात	आहेस	काय?	मा या	शपेटीवर	पाय	िदले या	 ा याला	मी	िजवतं
सोडीन	अस	तुला	कस	वाटल?”

बकरी	 हणाली,	“तंू	मा यासमोर	बसला	असून	मी	थेट	तु या	समो न	आल,
अस	असता	ंतु या	शपेटीवर	पाय	िदला,	ह	कस	सभंवले?”

यावर	वाघ	मो ा	डौलान	 हणाला,	“ह	तुला	काय	ठाऊक	आहे?	माझ	शपूेट
सव	पृ वीवर	पसरल	आहे,	आिण	त	तुडिव यावाचूंन	एक	पाऊल	देखील	टाकण	तुला
कस	श य	होईल?”

या	दु ाला	गोड	बोलून	वळिव यातं	अथ	नाह 	अस	जाणून	बकरी	 हणाली,	“ही
गो 	खरी	आहे.	मी	मा या	आईबापाकंडून	अस	ऐकत	होत	क ,	खलाच	शपूेट	फार
लाबं	असत	आिण	 हणूनच	त	न	दुखव यासाठ 	आकाशमाग न	येथ	आल.”

यावर	वाघ	गुरगु न	 हणाला,	“तंू	जे हा	ंआकाशातूंन	उडत	चाललीस	ते हां
तुला	 पाहून	 सगळे	 मृग	 इत ततः	 पळून	 गेले,	 आिण	 यामुळ	 मला	 आज	 उपाशी
रहा याची	पाळी	आली	आहे!”आता	ं तुला	मा न	खा यावंाचून	मला	 दुसरा	मागच



रािहला	नाह !

हे	 श द	 ऐकून	 िबचा या	 बकरीची	 बोबडीच	 वळली!	 वाघान	 ितला	 ता काळ
मा न	खा .	 मृदु	वचनान	 दु ाला	वळवू	ं पहाण	ही	मोठी	 चूक	होय.	काकं ,	 याचा
याय	काहं 	िनराळाच	असतो.
——✵✵✵——

	



१२८.	धूत	को हा	आिण	शहाणी	बकरी.	(४३७)
(पूितमंसजातक	नं.	४३७)

िहमालया या	 पाय याश 	 पूितमासं	 नावंाचा	 को हा	 वणेी	 नावा या	 आप या
बायकोसह	 एका	ं गुहत	 रहात	 असे.	 जवळ या	 खेडेगावं 	 एका	 धनगरापाश 	 पु कळ
म ा	हो या.	 या	चरावयास	पूितमासं	रहात	होता	 तेथ	येत	असत.	परंतु	 याबंरोबर
धनगर	आिण	 याचे	कुतरे	अस यामुळ	एखा ा	क कराला	पळिव याची	 याची	छाती
होत	 नसे.	 तथािप	 मढराला	 पाहून	 या या	 त डाला	 वारंवार	 पाणी	 सुटत	असे.	 एके
िदवश 	तो	आप या	बायकोला	 हणाला,	“वणेी,	आम या	आसपास	ह 	मढर	खुशाल
चरत	असून	 यातंील	एकदेखील	आ हालंा	मा न	खाता	ंयेऊं	नये	ही	मो ा	शरमेची
गो 	होय!”

वणेी	 हणाली,	 “यु त यु तीन	 यातंील	 एखां ा	 मढीला	 येथ	 आणतां
ये यासारख	आहे.	परंतु	ती	जवळ	आली	तर	तु ही	ितला	पकडंू	शकाल	काय?’

को हा	 हणाला,	“धनगराचे	 कुतरे	नसते	तर	मी	या	मढरानंा	एकामागनू	एक
कध च	मा न	खा 	असत.	पण	या	कुत यानंा	पािह याबराबर	माझी	गाळणच	उडून
जाते.”

वणेी	 हणाली,	“याला	आपण	अशी	एक	यु ती	क ं 	क ,	एका	मढीची	दो ती
क न	तु ही	मेला	अस	सागंनू	ितला	या	गुहत	घेऊन	येत.	पण	ती	जवळ	आली	 हणजे
ित यावर	झडप	घालून	तु ही	ितला	धरा	 हणजे	झाल.”

को ाला	ही	आप या	बायकोची	यु त	फारच	पसतं	पडली.	वणेीन	कु याचंी
ी	 चुकवनू	झाडा या	आड	चरणा या	एका	मढीची	बरीच	मै ी	सपंादन	केली.	 या

ड गरावर	 चरावयास	 गे यावर	 मढी	 देखील	 एकटीच	 जाऊन	को हीला	 तेथ	 भेटत
असे.	एके	िदवश 	को ही	 या	िठकाण 	रडत	रडत	येऊन	बकरीला	 हणाली,	“आज
माझा	पित	एकाएक 	मरण	पावला!	 यामुळ	मला	अ यंत	दुःख	होत	आहे.	मा यान	 या



गुहेकडे	पहावतिह	नाह .	 तंू	 येऊन	जर	थोडावळ	मला	धीर	 देशील	तर	मी	कसबस
या या	 ेताच	उ रकाय	करीन.”

मढीला	को हीचे	श द	खरे	वाटले,	व	ती	ितजबरोबर	गुहेकडे	गेली.	परंतु	मढी
फार	सावध	अस यामुळ	ती	को ही या	मागोमाग	जाऊं	लागली.	को ही	 ितला	 पुढ
जा याचा	 आ ह	 करी.	 पण	 आपणास	 वाट	 ठाऊक	 नाह 	 अस	 हणून	 ती	 मागच
रािहली.	 गुहे या	काहं 	 अंतरावर	याचंी	 चाहूल	ऐिक याबरोबर	 मे याच	स ग	 घेऊन
पडलेला	को हा	मढी	आली	 कवा	आपली	बायको	एकटीच	आली,	ह	जाण यासाठ
वर	डोक	काढून	हळूच	पाहंू	लागला.	 यान	वर	डोक	उचलल	पाहून	मढीने	माग या
पाय च	पळ	काढला.	इत यातं	को ही	 या या	जवळ	येऊन	ठेपली.	तो	फार	सतंापून
हणाला,	“वणेी!	तंू	िकतीतरी	वडेी	आहेस?	मढीची	गो 	सागंनू	मला	येथ	मृताच	स ग
घेऊन	िनजावयास	सािंगतलस	आिण	आता	ंपहात 	तर	तंू	एकटीस	परत	आलीस!”

वणेी	 हणाली,	“मला	वाटत	की	तु हीच	मोठे	वडेे	आहातं!	मे याच	स ग	घेऊन
िनजले	असता	ंतु ही	भल याच	वळे 	डोक	वर	का	ंकाढल?	भल याच	वळे 	जो	उठतो
या या	हातची	िशकार	जाते	ह	तु हास	माहीत	नाह 	काय?”

को हा	 जरा	 ओशाळला,	 आिण	 हणाला,	 “हातची	 िशकार	 गेली	 खरी!	 पण
आता	ंदुसरी	काहं 	यु त	योजून	मढीला	येथ	आणता	ंयेईल	काय?”

को ही	 हणाली,	“पुनः	एकवार	ितला	येथ	आणता	ंयेईल	अस	मला	वाटत.	पण
या सगं 	तरी	सावध	राहून	तु ही	आपल	काय	साधल	पािहजे.”

अस	 हणून	 ती	 धावंत	 धावंत	 मढीजवळ	 गेली	 आिण	 हणाली,	 “सखे	 तु या
ये यामुळ	मा यावर	अ यंत	उपकार	झाले	आहेत.	तुझी	 ी	आम या	गुहेवर	पडते	न
पडते	त च	मा या	 वामी या	शरीरातं	चैत य	आल.	ते हा	ंतुझा	पायगुण	फारच	उ म
आहे	अस	मी	समजत;	तर	पुनः	एकवार	येऊन	जर	तंू	आप या	पायाची	धूळ	आम या
घर 	झाडशील	तर	 मा यावर	अनंत	उपकार	 होतील.	 माझा	 पित	साफ	 बरा	 होऊन
आ ही	सुखान	नादंूं.”



मढीन	या	खेपेला	ितच	कार थान	ओळखल	आिण	ती	 हणाली,	“को हीणबाई,
आता	ं आप या	 घर 	 यावयाच	 हणजे	 मला	 एकटीला	 जाण	 यो य	 नाह .	 मा या
पिरवारासह	मी	पािहजे	तर	तु या	बरोबर	ये य.”

को ही	 हणाली,	“पण	बाई,	असा	तुझा	पिरवार	तरी	कोणता?”

मढी	 हणाली,	“मािलय,	चतुरा ,	 पिगय	आिण	जंबुक	हे	मा या	ध याचे	चार
बला 	 कुतरे	 आहेत.	 यानंा	 बरोबर	 घेऊन	 मी	 तु या	 घर 	 येत.	 एका	 िनिम ाने
यानंािह	तुझी	सुदंर	गुहा	पहावयास	सापंडेल.”

हे	बकरीचे	श द	कान 	पडताचं	को ही	गागं न	गेली,	आिण	 हणाली,	“बाई,
तुला	मी	 ास	 देऊं	इ छत	नाह .	 केवळ	 तुझा	आशीव द	असला	 हणजे	 पुरे	झाले.
एव ान	 माझा	 वामी	 बरा	 होईल,	 अशी	 आशा	 आहे.	 मा 	 कु यानंा	 आमची	 गुहा
दाखवू	ंन	दे याची	मेहेरबानगी	कर	 हणजे	झाल.”

अस	बोलून	ती	 दु 	को ही	आप या	नव याकडे	धावंत	 गेली	आिण	 हणाली,
“तु हाला	 काय	 सागंाव.	 वावंास	 चुकलेला	 गावंास	 चुकतो	 हणतात	 त	काहं 	 खोट
नाह .	 या	 मढीला	 येथ	 आ याबरोबर	 पकडल	 असत,	 तर	 आम या	 मागची
सकंटपरंपरा	टळून	पोटभर	खावयास	िमळाल	असत.	पण	आता	ंती	 हणते	क ,	ित या
ध या या	कु यालंा	घेऊन	ही	गुहा	पहावयास	येईन.	आ ही	ताबडतोब	येथून	पळाल
तरच	आमची	धडगत	िदसते!”

कुतरे	 येतात	 अस	 ऐक याबरोबर	 पूितमासंान	 वणेीला	 घेऊन	 पलायन	 केल
आिण	पुनः	 या	 थळाकडे	ढंुकून	देखील	पािहल	नाह .

भाग	दुसरा	समा त
——✵✵✵——



जातककथासं ह

भाग	ितसरा
	



१२९.	िन पहृाचा	वर.	(४४०)
(क हजातक	नं.	४४०)

बोिधस व	एका	ज म 	 ा णकुलातं	ज मला	 होता.	जा या	 तो	जरा	शामवण
अस यामुळ	 याला	 कृ ण	 ह	 नावं	 ठेव यातं	आल.	 कृ ण	लहानपणापासून	 अितशय
चलाख	होता.	 ा णान	 याला	त िशलेला	पाठवनू	सव	िव ातं	पारंगत	केल.	व	तो
पुनः	 घर 	आ यावर	 याचा	 िववाह	 केला.	 परंतु	 बोिधस वाच	 िच 	 ससंारातं	 रमल
नाह .	 आईबाप	 िनवत यावर	 सव	 सपं ी	 याचकासं	 वाटून	 देऊन	 तप ववषेान	 तो
िहमालयपवतावर	जाऊन	रािहला.

अर यवासातं	 काळ	 घालिवत	 असता	ं तो	 आंबट	 आिण	 खारट	 पदाथ
खा याकिरता	ं देखील	 गावातं	 येत	 नसे.	 मा या हसमय 	 ज 	 काहं 	 फळमुळ	 िमळत
असत	 यावर	 िनव ह	क न	तो	सतंोषान	रहात	असे.	 या या	तपा या	 तेजान	 इं ाच
काि मरी	पाषाणाचं	 सहासन	त त	झाल.	आपणाला	या	 थानापासून	कोण	 	क ं
पहात	आहे	 या	 िववचंनेन	 इं ान	 जगाच	 सू म	 िनरी ण	 केल.	 ते हा	ं बोिधस वा या
तप यचा	 हा	 भाव	आहे	अस	 यास	 िदसून	आले.	तो	 ता काल	 देवलोक 	 अंतध न
पावला	आिण	बोिधस वासमोर	 येऊन	उभा	रािहला	व	 हणाला,	“हा	असा	कृ णवण
तापसी	कोण	बर?	याचा	वणच	काळा	आहे	अस	नाह 	तर	याच	भोजन	देखील	कृ णच
आहे	आिण	याचे	िनवास थान	देखील	कृ णच	िदसत.	सवतोपरी	याच	आचरण	मला
आवडत	नाह .”

हा	 इं 	 आहे	 ह	 बोिधस वान	 ते हाचं	 जाणल	 आिण	 या या	 या	 उपरोिधक
भाषणाला	ह	उ र	िदल.	“हे	इं ा,	केवळ	 वचे या	काळसरपणान	मनु य	काळा	होत
नसतो.	 का	ं क ,	 अंतःकरणा या	 शु तेन	 ा ण	 होत	 असतो.	 या	 मनु याच 	 कम
पापकारक	असतात	आिण	 यामुळ	 याच	िच 	काळ	झालेल	असत	तोच	मनु य	काळा
होय.”

इं ाला	 बोिधस वा या	 भाषणान	 फार	 सतंोष	 झाला	आिण	 तो	 हणाला,	 “भो



ा णा,	 तु या	 सुभािषतान	 मी	 स 	 झाल 	 आहे.	 आिण	 तंू	 जो	 वर	 मागशील	 तो
दे यास	मी	तयार	आहे.”

बोिधस व	 हणाला,	“हे	 देवराज,	जर	मला	वर	 दे याची	 तुमची	इ छा	असेल
तर	 ोध,	 ेष,	लोभ	आिण	 नेह	या	चार	 िवकारापंासून	मी	सवथवै	अिल त	राहीन
हाच	मला	वर	 ा.”

देवता	 स 	झाली	असता	ंभ तलोक	सपं ी,	अिधकार,	पािंड य	इ यािदक	वर
मागत	 असतात.	 परंतु	 हा	 िन पहृ	 तप वी	 दुसराच	 काहं 	 वर	 मागत	आहे	 ह	 पाहून
चिकत	होऊन	 इं 	 हणाला,	“ ोध,	 ेष,	लोभ	आिण	 नेह	मनु य वभावाश 	सबं
झालेले	आहेत.	यातं	कोणाला	काहं 	 िवपरीत	आहे	अस	वाटत	नाह .	 मग	 तुला	या
मनोवृ म य	कोणते	दोष	आढळले	बर?”

बोिधस व	 हणाला,	 “ ोध	 उ प 	 होतानंा	 अ नकणा माण	 लहान	 असतो
खरा,	 परंतु	 तो	 अवकाश	 सापंडला	 हणजे	 सारखा	 वाढत	 जातो	 आिण	 या या
आ यान	वाढतो	 यालाच	खाऊन	टाकतो.	 हणून	अशा	 ोधापासून	मु त	रहा याची
माझी	इ छा	आहे.	 ेष	हा	 ोधाचा	भाऊ	आहे.	 ा ण,	 ि य	इ यािद	सव	जात म य
या	 ेषाच 	 बीज	 आपोआप	 जतात	 आिण	 या	 ेषापासून	 ोध	 उ प 	 होऊन
माणसाची	भयंकर	हािन	होत	असते.	रा ा-रा ातंील	िववाद,	भावा-ंभावातंील	तंटे,
मायलेकाचं	 िवतु 	 कवा	 िपतापु ाचंी	 भाडंण	 ह 	 सव	 ेषमूलकच	 न हेत	काय?	 हा
ेषवैरी	मा या	शरीरातूंन	िनघून	गेला	तर	मी	खरा	सुखी	अस	मी	समजेन.	लोभ	ह	सव
पापाचं	मूळ	आहे.	लोभामुळ	मनु य	चोरी	कर यास	 वृ 	होतो.	लुटालुट,	दुस या या
रा ावर	नाहक	ह ,े	 यापारातं	फसवणूक	इ यािद	सव	अनथपरंपरा	या	लोभा यामुळ
उ वते.	 हणून	 हा	 भयंकर	 रोग	 मा या	 अंतःकरणातूंन	 न 	 हावा	 ही	 माझी	 ाथना
आहे.	 नेह	 ोधलोभा	ं इतका	 भयंकर	 नाही.	 तथािप,	 तो	 मनु यजातीचा	 श 	 च
हटला	 पािहजे.	 आपला	 आ त	 कुकम 	 असला	 तर	 नेहामुळ	 याचे	 अवगुण
झाकं याचा	आपण	 य न	करत 	 याची	तरफदारी	क न	इतराशं 	भाडं यास	आपण
वृ 	 होत .	 एवढच	 न हे	 तर	 केवळ	 अशा	 नेहापाय 	 कत याकत याचंा	 आ हासं
िवचार	रहात	नाह .	 हणून	 य तिवषयक	 नेह	मा या	मनातूंन	न 	करावा	अशी	मी



आपणास	िवनंित	किरत .”

इं 	बोिधस वा या	या	िववचेनान	अिधकच	सतुं 	झाला	आिण	 हणाला,	“तु या
या	सुभािषतावर	 स 	होऊन	आणखीिह	एक	वर	मी	तुला	देत .”

बोिधस व	 हणाला,	 “जर	आपली	 दुसरा	 वर	 दे याची	 इ छा	 असेल	 तर	 तो
असा	 ा	क ,	या	अर यातं	 िनरोगी	होऊन	मी	 सुखान	रहाव.	मा या	तप यत	 िव न
येऊं	नयेत.”

इं 	 हािह	 वर	 देऊन	 हणाला,	 “तंू	 िन पहृालंा	साजेल	असेच	वर	मािगतलेस
याब ल	मी	तुला	ितसरािह	वर	देऊं	इ छत .”

बोिधस व	 हणाला,	 “अस	 असेल	 तर	 मला	 असा	 वर	 ा	 क ,	 मा यापासून
कोण यािह	 ा या या	शरीराला	 कवा	मनाला	कशािह	 कार	इजा	होऊं	नये.”

इं ान	हािह	वर	देऊन	बोिधस वाची	फार	 तुित	केली	आिण	आपण	िकती	जरी
वर	िदले	तरी	िन पहृ	लोक	धनािदकाची	याचना	करणार	नाह त	अस	जाणून	आणखी
वर	दे या या	भरीस	न	पडता	ंतो	तेथच	अंतध न	पावला.
——✵✵✵——

	



१३०.	लोकापवादाच	भय.	(४४४)
(क हदीपायनजातक	नं.	४४४)

माडं य	 आिण	 कृ ण ैपायन	 हे	 दोघे	 ऋषी	 फलमूलावंर	 िनव ह	 क न	 रहात
असत.	काहं 	कालान	खारट	आिण	आंबट	पदाथ च	सेवन	कर यासाठ 	ते	कौशाबंीला
आले.	तेथ	 ैपायनाचा	माडं य	नावंाचा	एक	गहृ थ	लहानपणचा	िम 	होता.	 यान	या
दोघालंािह	एक	पणशाला	बाधूंन	देऊन	 याचंा	चागंला	आदर-स कार	ठेिवला.	बराच
काळ	या	दोघा	ंऋष नी	कौशाबं त	घालिवला	आिण	आप या	 िम ाचा	 िनरोप	 घेऊन
या ेसाठ 	 तेथून	 याण	 केल.	 िफरत	 िफरत	 ते	 दोघे	 वाराणसीला	 आले.	 तेथिह
लोकानं 	 याचंा	यो य	गौरव	केला	व	गावंाबाहेर	 यासं	एक	पणकुटी	बाधंवनू	 िदली.
काहं 	िदवस	तेथ	राहून	कृ णा ैपायन	परत	कौशाबंीला	गेला.	पण	माडं य	ऋिष	तेथच
रािहला.

एके	िदवश 	वाराणस तील	एका	घर 	चोरी	झाली.	चोर	गटारा या	वाटेन	पळून
गेले.	लोक	 याचंा	पाठलाग	करीत	माडं या या	कुटीजवळ	आले.	सव	सामान	घेऊन
पळून	जाण	श य	नस यामुळ	चोरानं 	त	माडं य	ऋषी या	कुट त	टाकून	देऊन	पळ
कािढला.	लोकानं 	कुटीला	वढेा	िदला	व	सव	सामान	ज त	केल.	हा	तप वी	िदवसा
तप य 	क न	रा ी	चोरी	करतो	अशी	सव ची	समजूत	होऊन	 यानं 	 याला	पकडून
राजाकडे	 नेले.	 राजा	 आपला	 अंतःपुरातं	 दंग	 झाला	 अस यामुळ	 याला	 सव
खट याची	सुनावणी	क न	घे यास	सवड	न हती.	 यान	एकदम	हुकूम	िदला	क ,	या
तप याला	 नबा या	 सुळावर	 चढवाव.	 राजपु षानं 	 नबाचा	 सूळ	 आणला.	 तो
ऋषीला	लागू	ंपडेना.	दुसरे	लोखंडाचे	वगैरे	पु कळ	सूळ	लावनू	पािहले.	पण	 यानं िह
याला	काहं 	इजा	होईना.	ते हा	ंपुढ	काय	कराव	अशा	िववचंनत	ते	पडले.

माडं य	ऋषीला	पूवज माच	 मरण	कर याचें	साम य	होत.	कोण या	पापान	हा
आळ	आपणावर	आला	आिण	 सुळावर	जा याची	पाळी	आली	ह	तो	 अंत नान	पाहंू
लागला.	 ते हा	ं आपण	 काचंनवृ ा या	 काठीचा	 बारीक	 सूळ	 क न	 एका	 माशीला
ट चला	होता.	ही	गो 	 या या	 मरणातं	आली.	आिण	 या	पापापासून	आपण	मु त



होणार	नाह 	अस	जाणून	तो	 हणाला,	“हे	राजपु षहो,	तु हाला	जर	मला	सुळावर
ावयाचच	असेल	तर	काचंनवृ ाचा	 सूळ	तयार	क न	आणा.	मग	 तुमचा	कायभाग
िस ीस	जाईल.	 या या	सागं या माण	राजपु षानंी	 याला	काचंनवृ ा या	सुळावर
चढिवल.	 कृ ण ैपायन	 िम ाचा	 समाचार	 पु कळ	 िदवस	 कळला	 नाही	 हणून
कौशाबंीहून	 वाराणसीला	 आला.	 तेथ	 माडं याला	 सुळावर	 िद याची	 बातमी
लाग यामुळ	 तो	 या	 िठकाण 	 आला.	 माडं यऋषीला	 सुळापासून	 हण यासारखी
मुळ च	 इजा	 झाली	 न हती.	 याला	 पाहून	 ैपायन	 हणाला,	 “बा	 िम ा,	 तुला
ाणािंतक	वदेना	होत	नाह त	ना?”

माडं य	 हणाला,	“मी	जस	एखा ा	वृ ा या	फादंीवर	बसाव	तसा	या	सुळावर
बसून	रािहल 	आहे.”

ैपायन	 हणाला,	 “पण	 या	 राजान	 तुला	फाशी	 देविवल,	 व	 या	 माणसानंी
तुला	फाशी	िदल,	आिण	जे	येथ	बसून	तु यावर	पहारा	करीत	आहेत	 या	सव ला	शाप
दे याची	बुि 	तुला	झाली	नाह 	ना?”

माडं य	 हणाला,	 “िम ा	 ैपायना,	 मा या	 दयातं	 ोध-सप चा	 अंगु मा
वशे	 झाला	 नाह .	 का	ं क ,	 मला	 सुळावर	 चढिव याचा	 हुकूम	 देणा या	 राजावर,
सुळावर	 चढिवणा या	 माणसावंर	 आिण	 पहारा	 करणा या	 पहारेक यावंर	 मा या
अंतःकरणातं	मै ी	जागतृ	रािहली	आहे.

ैपायनाचा	आिण	 माडं याचा	सवंाद	 ऐकून	 पहारेक यानंा	 एक	 कारची	 भीित
आिण	आदरबुि 	 वाटली.	आम या	 राजान	 गैरसमजुतीन	 भल याच	 माणसाला	 दंड
केला	अशी	 याचंी	खा ी	 झाली	आिण	 राजाला	 यानं 	 ह	सव	 वृ 	 िनविेदल.	 राजा
वतः	 या	 िठकाण 	आला	 व	 माडं याला	 सा ागं	 दंडवत	 घालून	 याची	 यान	 मा
मािगतली	व	सूळ	बाहेर	काढ यास	एकदम	आ ा	केली.	पण	काहं 	के या	सूळ	बाहेर
िनघेना.	माडं य	 हणाला,	“महाराज,	सूळ	बाहेर	काढ या या	खटपटीन	मला	फार
ास	होतो.	ते हा	ंबाहेरचा	भाग	तेवढा	कापून	टाका	 हणजे	झाल.”सुळाचा	बाहेरचा
भाग	कापून	 टाक यात	आला.	 माडं या या	 उदरातं	 काहं 	 भाग	 रािहला	खरा,	 पण



यापासून	 याला	काहं 	इजा	झाली	नाह .	ते हापंासून	 याला	लोक	अिणमाडं य	 हणूं
लागले.

राजान	 आप याच	 उ ानातं	 उ म	 पणकुिटका	 बाधूंन	 माडं याला	 आिण
ैपायनाला	 तेथ	 ठेऊन	 घेतल.	परंतु	 ैपायनला	कौशाबंी या	जवळपास	रहाण	फार
आवडत	असे.	 हणून	 तो	काशीराजाचा	आिण	 माडं याचा	 िनरोप	 घेऊन	कौशाबंीला
गेला.	 याला	 पािह याबरोबर	 माडं यगहृ थान	 याची	 यो य	 पूजा	 क न	 पणकुटी
झाडून	साफसूफ	केली	आिण	आप या	प नी या	मदतीन	तेथ	पा याची	वगैरे	 यव था
चालिवली.	 ैपायनऋषी	पणकुिटकत	जाऊन	बस यावर	माडं यिह	 याला	नम कार
क न	एका	 बाजूला	 बसला	 व	 ैपायनान	 वाराणसीला	घडलेली	सव	गो 	 इ थभंतू
सागं यास	सु वात	केली.

बाहेर या	बाजूला	य द 	नावंाचा	माडं याचा	मुलगा	चडू	घेऊन	खेळत	होता.
याचा	 तो	 चडू	 उडून	 एका	 तृणा छािदत	 िबळातं	 पडला.	 तो	 काढ यासाठ 	 हात
घातला	असता	ंतेथ	रहाणा या	भयंकर	कृ णसप न	य द ा या	हाताला	जोरान	दंश
केला.	काहं 	पळातं	य द ा या	अंगातं	िवष	चढून	तो	गत ाण	होऊन	पडला.	 याची
ओरडाओरड	 ऐकून	 माडं य	 याची	 बायको	 आिण	 ैपायनऋषी	 तेथ	 आले.	 पण
य द ाला	 िजवतं	 कर याला	 स यि येवाचूंन	 दुसरा	 इलाज	 नाह 	 अस	 माडं यास
िदसून	 आल	आिण	 तो	 हणाला,	 “भो	 ऋिषस म,	 या	 मुलाला	 उठिव यास	 आतां
औषधोपाय	 चाल यासारखा	 नाह .	 ते हा	ं आपण	 स यि या	 करा	 आिण	 याला
जीवदान	 ा.”

ैपायन	 य द ा या	 म तकावर	 हात	 ठेऊन	 हणाला,	 “आज	 प ास	 वष	 मी
चय	पाळीत	आहे,	परंतु	 यापैंक 	पिहला	आठवडाभरच	मी	त	आनंदान	पाळल.

यानंतरच	 चय	केवळ	जबरद तीच	होय.	या	मा या	स यवचनान	य द ाच	िवष
उत न	 तो	 िजवतं	 होवो.” ैपायना या	 स यि येन	 य द ाचा	 ासो छ्	वास	 सु ं
झाला	व	तो	हालचाल	क ं 	लागला.	ते हा	ं ैपायन	माडं याला	 हणाला,	“िम ा,	तंूिह
पण	आता	ं स यि या	 कर	 हणजे	 हा	 चागंला	 बरा	 होईल.”ते हा	ं माडं य	 आप या
मुला या	म तकावर	हात	ठेऊन	 हणाला,	“मी	मोठा	दाता	आहे	अशी	सव 	 िस ी



आहे.	 परंतु	 सतंोषान	 मी	 कध िह	 एक	 पैदेिखल	कोणाला	 दान	 केलेली	 नाह 	आिण
सतंोषान	मी	देत	नाह 	हिहपण	कोणाला	समजून	आल	नाह .	या	मा या	स यवचनान
य द ाच	िवष	उत न	तो	िजवतं	होवो.”बापा या	स यि ये या	बळान	य द 	उठून
बसला.	परंतु	 याला	उभ	राहता	ं येईना.	ह	पाहून	माडं य	आप या	भायस	 हणाला,
“भ े,	 तंू	 देखील	आता	ंस यि या	कर,	 हणजे	आमचा	आवडता	य द 	साफ	बरा
होईल.”ती	 य द ा या	 डो यावर	 हात	 ठेवनू	 हणाली,	 “बाळा,	 तुला	 चावणारा
कृ णसप	आिण	तुझा	िपता	या	दोघामं य	मला	मा या	आयु यातं	कध िह	फरक	वाटला
नाह .	आिण	या	मा या	स यवचनान	तुझ	िवष	उत न	तंू	साफ	बरा	हो.”

य द 	 उठून	 उभा	 रािहला.	 आंगातंल	 सव	 िवष	 उत न	 जिमन त	 िशरल.
ितघानंािह	फार	आनंद	झाला.	पण	माडं य	 ैपायनाला	 हणाला,	“ पचंाला	कंटाळून
ऋिषलोक	ससंार	सोडून	जातात	अस	आ ही	ऐकत .	आिण	यदाकदािच 	 याचं	िच
अर यातं	रमल	नाह 	तर	ते	पुनः	गहृ था म	 वीका न	रहातात.	परंतु	आज	प ास
वष	तु ही	 चय	आचरण	किरत	आहातं	त	का?ं”

ैपायन	 हणाला,	“ ापूवक	घरातूंन	 िनघून	ऋिषवषे	 वकािरला	आिण	तो
सोडून	 देऊन	 पुनः	 गहृ था म	 केला	अस	 हणून	लोक	माझी	 नदा	करतील,	 याच
िच 	चचंल	आहे	अस	ते	 हणतील.	या	लोकापवादा या	भयान	आज	प ास	वष	इ छा
नसतानंा	 देिखल	 मी	 चय चे	 पालन	 करीत	आह.	 पण	 मला	 ह	 सागं	 क ,	 तुला
आ ही	सवजन	मोठा	दाता	अस	समजत .	तंू	इ छा	नसतानंा	दान	देत	आहेस	ही	गो
मला	केवळ	तु या	या	स यि येव न	कळून	आली.	आता	ंतुला	मी	अस	िवचारत 	क ,
मनातं	नसून	दान	दे यापासून	तुला	काय	फायदा	आहे?”

माडं य	 हणाला,	“भो	ऋिष,	मा या	पूवजानंी	याचकाचा	मनोभगं	कध िह	केला
नाह .	आमच	घर	 हटल	 हणजे	िदनानाथाचंी	पाणपोईच	आहे	अस	गणल	जात	असे.
आिण	ह	कुल त	जर	मी	सोडून	िदल	असत	तर	लोकानं 	मला	कुलागंार	अस	 हटल
असत.	 या	 लोकापवादा या	 भयान	 मनातं	 नसतानंा	 देिखल	 मी	आजपयत	 वरपागं
मो ा	खुषीन	दान	देत	आल .”



तो	आप या	 प नीकडे	 वळून	 हणाला,	 “पण	भ े,	 तुझ	 मा यावर	अ यंत	 ेम
आहे	 अस	 मी	 समजत	 होत .	 तु या	 अ ीतीब ल	 मला	 कध िह	 शकंा	 आली	 नाह .
इतक 	वष	 तंू	मनातूंन	माझा	 ेष	करीत	असता	ं वरपागं 	मा यावर	 िन सीम	 ेम	कां
दाखिवलस?”ती	 हणाली,	“मी	जर	प नधम न	वागल	नसत	तर	उभयकुळाला	ब ा
लागला	 असता.	 आिण	 तेणक न	 लोकानं 	 मला	 नाव	 ठेिवल 	 असत .	 या
लोकापवादा या	 भयान	 तुम यावर	 ेम	 नसतािंह	 मी	 तुम या	 सेवत	 अंतर	 पडंू	 िदल
नाह .”

एवढा	 सवंाद	 झा यावर	 माडं य	 ैपायनाला	 हणाला,	 “आपण	 नाखुषीन
चय	आचरण	किरता	ंह	िठक	नाह .	आ ही	दाते	लोक	आपणाला	स पु ष	समजून

दान	 देत	 असत .	 परंतु	आपल	 अंतःकरण	जर	 शु 	 नाह 	 तर	आम या	 दानापासून
आ हालंा	काय	फल ा त	होणार	आहे?”

ैपायनान	आपली	 चूक	कबलू	 केली	आिण	तो	 माडं याला	 हणाला,	 “िम ा,
नाखुशीन	 दान	 दे यातं	 तुझीिह	 पण	 मोठी	 चूक	 होत	आहे.	 मनातं	 नसून	ज	स कम
आ ह 	करत 	 यापासून	 हावी	तशी	फल ा ती	होत	नाह .	आता	ंयापुढ	तरी	मनःपूवक
दानधम	करीत	जा.” याज माण	 ैपायनान	माडं या या	 प नीलािह	सदुपदेश	 केला
आिण	 या	िदवसापासून	त 	सवजण	आपापले	धम	मनःपूवक	पाळंू	लागल .
——✵✵✵——

	



१३१.	खर	मंगल.	(४५३)
(महामंगलजातक	नं.	४५३)

एकदा	ं बोिधस व	 रि त	 नावंाचा	 िस 	 तप वी	 होऊन	 मो ा
िश यसमुदायासह	 िहमालयावरील	 एका	 आ मातं	 रहात	 असे.	 काहं 	 काळान
पावसाळा	सपं यानंतर	 याचे	 िश य	 याला	 हणाले,	“गु जी,	पु कळ	वष	आ ही	या
अर यातं	वास	क न	आह .	आता	ंआम या	आरो यासाठ 	आंबट	आिण	खारट	पदाथ
सेवन	कर या तव	आ ही	म यदेशातं	जाऊं.”

रि त	 हणाला,	“माझी	येथून	जा याची	इ छा	नाही.	ड गराचे	कडे	चढ याची
आिण	 दूरचा	 र ता	 आ मून	 जा याची	 मला	 ताकद	 रािहली	 नाह .	 ते हा	ं तु हीच
म यदेशातं	 जाऊन	 वास	 क न	 या.”ते	 गु ची	 आ ा	 घेऊन	 िफरत	 िफरत
वाराणसीला	आले.	तेथ	राजान	 याचा	चागंला	आदर-स कार	क न	 यानंा	आप या
उ ानातं	ठेऊन	घेतल.

एके	 िदवश 	 वाराणस तील	 सथंागारातं	 मंगलासबंधंान	 न	 िनघाला.	 कोण
ल नकाय या	आरंभी	 वा 	 वाजिवण	 मंगलकारक	आहे	अस	 हणाले.	कोणाच	मत
अस	पडल	क ,	अमुक	अमुक	मं 	 हणण	ह	 या	 या	 सगं 	मंगलकारक	होय.	दुसरे
कोणी	आ त	िम 	इ यािदकापंासून	आपणाला	सुख	 हावयाच	असल	तर	अमुक	अमुक
मं ाचा	 अशा	 अशा	 कार	 जप	 करावा	 हणजे	 कायिसि 	 होते	 अस	 हणाले.	 पण
यापैंक 	कोणाचिह	मत	सवसमंत	झाल	नाही.	शवेटी	आपण	सवजन	राजाला	िवचा ं
व	 तो	 या	 गो ी	 मंगलकारक	आहेत	 अस	 सागेंल	 याचंा	 वीकार	 क ं 	 असा	 या
सव नी	ठराव	केला.

परंतु	 राजान	 यासं	अस	सािंगतल	क ,	या	 गो त	माझी	चागंली	 गित	नाह .
धम ितपादन	करण	ह	ऋषीच	काम	होय.	ते हा	ंतु ह 	जाऊन	मा या	उ ानातं	रहात
असणा या	तप यानंा	हा	 न	िवचारा	आिण	त	सागंतील	 या माण	वागा.	परंतु	ऋषी
देखील	 याचंी	शकंा	 दूर	क ं 	शकले	नाह त.	राजाला	बोलावनू	आणून	 ते	 हणाले,



“महाराज,	 लोकामं य	 िववाहकाय िदका या	 सगं 	 मंगलकृ य	 कर याचा	 व
मंगल तो 	 हण याचा	पिरपाठ	आहे,	परंतु	यापैंक 	कोणत 	चागंल 	व	कोणत 	वाईट
ह	आ ही	सागंू	ंशकत	नाह .	आमचे	आचारवय	िहमालयावर	रहात	असतात.	तेच	या
नाच	उ र	देऊं	शकतील.”

राजा	 हणाला,	“भदंत,	िहमालय	फार	दूर	पडला	आिण	तेथ	जा याचा	मागिह
िबकट.	मला	 येथ	अनेक	काम	अस यामुळ	 तेथ	जाता	ं येत	नाह .	 ते हा	ं मेहेरबानगी
क न	आपणच	जाऊन	आचाय ला	हा	 न	िवचारा	व	तो	ज 	मंगल	यो य	आहेत	अस
सागेंल	त 	मुखो गत	क न	येथ	येऊन	आ हालंा	पढवा.”

तप यानं 	 राजाच	 हणण	 पसतं	 केल	 व	 वास	 करीत	 पुनरिप	 ते	 आप या
आ मातं	आले.	रि ताचाय च	दशन	घेऊन	घडलेल	इ थभंतू	वतमान	 यानं 	 याला
िनवदेन	केल.

ते हा	ं रि त	 तप वी	 हणाले,	 “बाबानं ,	 म य देशातं	लोक	ज 	 मंगल	करीत
आहेत	 त 	 खर 	 मंगल	 न हेत.	 िववाहसमय 	 सवच	 लोक	 तो 	 हणतात	 आिण
कदळी,	पणघट	इ यािदकाचंी	 थापना	क न	मंगलिवधी	करतात.	परंतु	 यामुळ	सव
िववाहकाय	 सुख द	 होतात	 काय?	 िक येक	 िववाहानंतर	 अ पावध तच	 िवधवा
होतात.	िक येकालंा	नव याकडून	आिण	सासूसास याकंडून	जाच	होतो.	तर	िक येक
अ पवयातंच	भयंकर	रोगान	पछािड या	जाऊन	मृ युमुखातं	पडतात.	अशाच	त हेच
इतर	मंगलिह	होत.	 याचं	सवदैव	फळ	येतच	अस	नाह .	मनु या या	कम माण	सव
गो ी	 घडून	 येतात.	 हणून	 मनु यान	 आपल 	 कम	 पिव 	 ठेव यासाठ 	 सवकाळ
झटाव.	 पिव 	 आचरणासारख	 े 	 मंगल	 नाह .	 तथािप	 काहं 	 ठळक	 मंगल	 मी
तु हालंा	सागंत .	त 	िशकून	वाराणसी या	राजाला	पढवा	–

“देव,	 िपतर,	 सप,	 चतु पाद,	 ि पाद	 वगैरे	 सव	 ा यावंर	जो	 मै ीची	 भावना
किरतो	 तो	 ािणमा ापासून	 भय	 पावत	 नाह .	 आिण	 हणूनच	 मै ीची	 भावना	 ह
ा यापंासून	सुख ा त	हो यासाठ 	मंगलाचरण	होय.”

जो	 सवलोकाशं 	 न पण	 वागतो;	 ी,	 पु ष,	 लहान	 कवा	 मोठा	 या	 सव च



दुभ षण	सहन	किरतो	व	कध िह	अपश द	उ ारीत	नाह 	तोच	खरा	 मावा 	 होय.
आिण	 या या	आचरणाला	 मामंगल	अस	 हण यास	हरकत	नाह .

आप या	 ओळखी या	 गहृ थानंा	 जो	 समानभावान	 वागिवतो;	 िव ेने,	 धनान
कवा	 जातीन	 गिव 	 होऊन	 याचंा	 अपमान	 करीत	 नाही	 आिण	 याचं	 क याण
कर यास	 त पर	 असतो	 अशा	 मनु याला	 सहा यापासून	 सुख	 होत.	 आिण	 अशा
वतनाला	शहाणे	लोक	सहा यािवषय 	मंगलाचरण	अस	 हणतात.

स पु षच	 याचे	 िम 	 असतात;	 यां यावर	 याचा	 पूण	 िव ास	 असून
याजिवषय 	 याचंीिह	 पू यबुि 	असते;	जो	 िम ाचा	 ोह	कध िह	करीत	नाह 	आिण
आप या	भा याचे	 यानंािह	वाटेकरी	करतो	तोच	िम ािंवषय 	मंगलाचरण	करतो	अस
समजल	पािहजे.

याची	 भाय 	 समानवय क	असून	 अ यंत	 ेम	 करणारी	 असते	 व	 िजची	 बुि
सवदैव	 धा मक	असते	 ती	 कुलीन	घरा यातंील	असून	शीलवती	 व	 पित ता	असते.
आिण	 अशा	 भाय या	 अनुरोधान	 जो	 पचं	 किरतो	 यालाच	 गहृ था मापासून	 सुख
होत.	तोच	गिृहणीमंगलाच	आचरण	किरतो	अस	समजल	पािहजे.

याचा	परा म,	सदाचरण,	स य ीित	इ यादी	सदगुण	रा यक य ला	माहीत
असतात	 व	 अशा	 गुणानंी	 जो	 राजाच	 ेम	 सपंादन	 किरतो	 तो	 राजापासून	 सुख
हो यासाठ 	मंगलाचरण	किरतो	अस	समजल	पािहजे.

ावा 	 हो साता	 तो	 अ पानािदकाच	 मो ा	 आनंदान	 दान	 किरतो	 व
दुस यान	 िदले या	 धनाच	 अनुमोदन	 किरतो	 तो	 परलोक 	 सुख	 िमळिव यासाठ
मंगलाचरण	किरतो	अस	समजल	पािहजे.

बहुशत,	 सदाचरणसपं ,	 आयधमकोिव 	 अशा	 ऋष ची	 जो	 सेवा	 किरतो	 व
यानंा	 स 	क न	 घेतो	 तो	ऋष पासून	 सुख	 िमळिव यासाठ 	 मंगलाचरण	किरतो
अस	समजल	पािहजे.



िश यहो,	 अशा	 त हे या	 मंगलानं 	 खर	 सुख	 ा त	 होत.	 स पु ष	 अशाच
मंगलाचंी	 तारीफ	 किरतात	 आिण	 हणूनच	 शहा या	 माणसान	 भल या	 सल या
मंगला या	नाद 	न	लागता	ंअश च	मंगल	आचराव .”

रि त	तापसा या	 िश यानं 	ह 	 मंगल	पाठ	क न	वाराणसीला	 येऊन	राजाला
िशकिवल .	 ह	 ऐकून	 राजाला	फार	आनंद	झाला	 व	 यानं	 ती	आप या	 रा ातं	सव
लोकानंा	जाहीर	केल .
——✵✵✵——

	



१३२.	पु शोकाच	िवनोदन	कर याची	यु त.	(४५४)
(घतजातक	नं.	४५४)

ाचीनकाळ 	उ र	देशातं	कंसभोगरा ातं	अिसताजंन	राजधान त	मका	(?हा)
कंस	नावंाचा	राजा	रा य	करीत	असे.	 याला	कंस	आिण	उपकंस	या	नावंाचे	दोन	पु
व	देवगभ 	नावंाची	एक	क या	होती.	ती	ज मली	 या	िदवश 	 योितषशा कोिवदानं
इ या	उदर 	ज म 	 येणारा	 पु 	 कंसवशंाचा	नाश	करील	अस	भिव य	वतिवल.	परंतु
अ यंत	 ेमामुळ	राजान	आप या	 मुलीचा	नाश	 केला	नाह .	 पुढ	इचे	भाऊ	वाटेल	त
करोत	असा	िवचार	क न	तो	 व थ	रािहला.

या या	मरणानंतर	कंस	राजा	झाला	व	उपकंसाला	युवराजपद	िमळाल.	 यानं
असा	िवचार	केला	क ,	जर	आप या	बिहणीला	मारल	 कवा	हाकून	िदल	तर	आपली
लोकातं	 दु कीत 	होईल.	मा 	 िहला	 िववाह	 के यावाचूंन	नजरकैदत	 ठेवाव	 हणजे
झाल.	 या माण	 यानं 	 एकाच	 खाबंावर	 ासाद	 रचून	 ितला	 तेथ	 ठेिवल.	 ित या
सेवलेा	नंदगोपा	नावंाची	एक	दासी	दे यातं	आली	व	 या	दासीचा	नवरा	अंधकिव णु
या	 ासादावर	पहारा	कर यास	पहारेकरी	नेिमला	गेला.

या	काळ 	उ रमथुरत	महासागर	नावंाचा	 राजा	 रा य	करीत	होता.	 या या
मरणानंतर	 या या	सागर	नावंा या	 वडील	 मुलाला	गादी	 िमळाली	 व	 दुसरा	 मुलगा
उपसागर	युवराज	झाला.	परंतु	उपसागरान	राजाचा	मोठा	अपराध	के यामुळ	 याला
राजधान तून	 हाकून	 दे यातं	 आल.	 यान	 व	 उपकंसान	 एकाच	 आचाय या	 घर
अ ययन	केल	होत.	ते हा	ंतो	आप या	वडील	भावा या	रा यातूंन	िनघून	अिसताजंन
नगराला	आला.	उपकंसान	 याला	ताबडतोब	ओळखल	व	मो ा	आदरान	आप या
घर 	 ठेवनू	 घेऊन	 राजाची	 आिण	 याची	 भेट	 करवनू	 िदली.	 आप या	 भावा या
िभडे तव	कंसराजान	उपसागराला	मोठी	पदवी	देऊन	 याचा	फार	गौरव	केला.

काहं 	 काळान	 राजा या	 दरबार 	 जात	 असता	ं उपसागराची	 ी
एक तंभ ासादा या	िखडक त	उभी	असले या	कंसा या	भिगनीकडे	गेली.	ही	कोण



व	 िहला	अशा	 िठकाण 	क डून	ठेिव याच	कारण	काय	इ यािद	गो ची	 याला	फार
िज ासा	झाली	व	 यान	थोड याच	काळातं	 या	सव	गो चा	खुलासा	क न	घेतला.
नंदगोपेला	आिण	 अंधकिव णूला	लाचं	 देऊन	 यान	 वश	क न	 घेतल	 व	 देवगभची
आिण	आपली	वारंवार	गाठं	पडेल	अशी	मोकळीक	िमळिवली.

पुढ	गाधंविवधीन	देवगभला	 यान	विरल	आिण	काहं 	काळान	देवगभ 	गरोदर
झाली.	 ित या	 बधंूंला	 ही	 गो 	 समजली	 ते हा	ं यानंा	 फार	 राग	 आला.	 परंतु
उपसागराला	 कवा	 बिहणीला	 ठार	 मार यान	 जत	 असतंोष	 माजेल	 अस	 वाटून
यानंा	 तो	 िगळून	 टाकावा	 लागला.	 पण	 बिहणी या	 आिण	 उपसागरा या	 समंतीन
यानंी	असा	ठराव	केला	क 	जर	देवगभला	मुलगा	झाला	तर	 याचा	वध	कर यासाठ
ितन	आप या	भावा या	हवाली	करावा	व	मुलगी	झाली	तर	ितच	पालनपोषण	कराव.

मरणभयान	 त	झाले या	देवगभला	आिण	उपसागराला	कंसाच	 हणण	मा य
कराव	लागल.	आिण	कंसान	िदलेली	गोवधमान	गावंाची	जहािगर	घेऊन	त 	दोघेजण
तेथ	 रािहल .	 नवमास	 पूण	 झा यावर	 देवगभला	 मुलगी	 झाली.	 कंसोपकंसाला
बिहणीला	मुलगी	झाली	ह	वतमान	ऐकून	फार	आनंद	झाला	व	 यानं 	ितला	गोवधमान
गावंाची	जहािगर	िदली.	ते हा	ंपासून	देवगभ 	आिण	ितचा	पित	उपसागर	 याच	गावं
राहंू	लागल .	देवगभ या	या	पिह या	मुलीला	अंजनादेवी	अस	नावं	ठेव यातं	आल.

काहं 	काळान	 देवगभ 	गभ वती	होऊन	नवमास	 पूण	झा यावर	 पु 	 सवली.
आपले	 भाऊ	 आप या	 मुलाला	 ठार	 मारतील	 या	 भयान	 याच	 िदवश 	 ज मले या
नंदगोपे या	 मुलीची	 आिण	 या	 मुलाची	 देवगभन	 अदलाबदल	 केली.	 या	 माण
नंदगोपेला	दहा	 मुली	व	 देवगभला	दहा	 मुलगे	झाले.	आिण	सव ची	 कंसराजाला	न
कळत	अदलाबदल	कर यातं	आली.

देवगभ या	दहा	मुलाचं 	अनु म	वासुदेव,	बलदेव,	चं देव,	सूयदेव,	अ नदेव,
व णदेव,	अजुन,	 ु न,	घृतपिंडत	आिण	अंकूर	अश 	नावं	होत .	ते	अंधकिव णु	दास
आिण	नंदगोपा	दासी	याचें	पु 	आहेत	अस	सव	लोकासं	वाटत	होत.

वयातं	आ यावर	कु या	खेळ यातं	व	लुटालूट	कर यातं	ते	मोठे	 वीण	झाले.



आसपास या	गावंचे	लोक	 यानंा	थरथरा	कापू	ंलागले.	हे	दहा	भाऊ	आप या	 जेला
ास	देतात	ह	वतमान	कंसा या	कानावर	आल.	ते हा	ंतो	अ यंत	सतं त	झाला	आिण
अंधकिव णूला	 बोलावनू	 आणून	 हणाला,	 “तुझे	 मुलगे	 मा या	 रा यातं	 धुमाकूळ
घालीत	आहेत	याला	जबाबदार	कोण?”

िबचारा	 अंधकिव णू	 राजा या	 दरडावणीला	 घाब न	 जाऊन	 हणाला,
“महाराज,	आपण	अभयदान	 देत	 असाल	 तर	खरी	 गो 	काय	 ती	 सागंत .”राजान
तु या	िजवाला	धोका	होणार	नाह 	अस	अिभवचन	िद यावर	 यान	देवगभ या	आिण
आप या	मुलाचंी	कशी	अदलाबदल	कर यातं	आली	ही	सव	गो 	राजाला	सािंगतली.

आपण	 उघड	 रीतीन	 या	 उनाड	जवानाशं 	 िवरोध	 केला	 तर	 ते	 देवगभचे	 पु
आहेत	ह	उघडकीला	येईल	व	 यामुळ	आपली	काहं 	 जा	 याचंी	तरफदारी	करील
या	शकेंन	कंसान	 यानंा	मार याची	एक	नवीन	यु ती	काढली.

चाणूर	 आिण	 मुि क	 हे	 दोघे	 अिसताजंन	 नगरातं	 िस 	 म 	 होते.	 यानंा
बोलावनू	आणून	 राजान	 अस	सािंगतल	क ,	 मी	 एका	 उ सवातं	 म यु ासाठ 	 सव
म ानंा	 बोलावणार	 आहे.	 यातं	 वासुदेव,	 बलदेव	 हे	 देखील	 येतील.	 यां याश
तु हीच	 म यु ाला	 सु वात	 करा	 व	 जे	 डावपच	 अ यायाचे	 समजले	 जातात	 अशा
डावपचानं 	दोघानंा	ठार	मारा.	तुम या	िव 	आचरणाब ल	 मा	करण	मा या	हात
आहे.	एवढच	न हे	तर	मी	तु हालंा	या	कृ याब ल	मोठ	बि स	देईन.

म ानंा	राजा ा	 िशरसा	वं 	वाटली.	ताबडतोब	एक	उ सव	जाहीर	कर यातं
आला	 व	 रंगभमूी	 स 	क न	 तेथ	 या	 उ सवातं	 अम या	 िदवश 	 कु या	 होतील	 ह
वतमान	मेरी	वाजवनू	 िस 	कर यातं	आल.	जेथ	जेथ	कु या	होत	असत	तेथ	तेथ
वासुदेव,	 बलदेव	 वगैरे	 दहा	 भाऊ	 हजर	 असावयाचेच.	 या माण	 या	 कु यां या
िदवश 	ते	तेथ	आले.

रंगवाटा	 थमतः	चाणूर	गजना	क न	उतरला	व	आपणाश 	म यु 	कर याला
जो	 स 	 असेल	 यान	 पुढ	 हाव	 अस	 हणून	 तो	 ितप ाश 	 कु ती	 दे यास	 स
रािहला.	 बलदेवाला	 या या	 या	 व गनेच	 हसू	ं आल.	 तो	 आपणाश च	 हणाला,



“अस या	नीच	म ाला	मी	 िशवू	ं देखील	इ छत	नाह .	याला	ह त पश	न	किरताचं
मा न	 टाकाव	 ह	 बर.”अस	 हणून	जवळ या	 ह तशाळतील	 मोठे	 दोरखंड	 घेऊन
यान	 आखा ातं	 उडी	 टाकली,	 आिण	 चाणूराला	 या	 दोरखंडान	 गुडंाळून
म तकाभोवत 	च ाकार	िफरवनू	जोरान	जिमनीवर	आदळल	व	तो	मेला	अस	पाहून
याला	रंगवाटां या	बाहेर	फेकून	िदल.

त	 पाहून	 मुि क	 पुढ	 सरसावला	 आिण	 बलदेवा या	 अंगावर	 धावंला.	 पण
बलदेवान	 याच 	हाड	नरम	क न	तो	“मी	म 	नाह ,	मी	म 	नाह ”अस	मो ान
ओरडत	असताचं	 याला	ठार	मािरल.	मुि कान	मर या या	वळे 	अशी	 ाथना	केली
क ,	 मे यानंतर	 य 	 होऊन	 बलदेवाला	 खा याच	आपणास	 साम य	 याव.	 या या
इ छे माण	मरणो र	तो	कालमि य	नावंा या	अर यातं	य योन त	ज मला.

दो ही	 म ाचं 	 अशी	 दुदशा	 झालेली	 पाहून	 कंसराजा	 ोधािव 	 होऊन
हणाला,	 “या	 दहािह	 बधंूंना	 एकदम	 कैद	 करा.”इतक	 बोलून	 राजा	आसनाव न
उठतो	 न	 उठतो	 त च	 वासुदेवान	आपल	च 	 फेकून	 याचा	आिण	 या या	 भावाचा
िशर छेद	केला.	नगरवासी	लोक	या	 यां या	कृ यान	गभगिलत	होऊन	 यानंाच	शरण
गेले.	 ते हा	ं वासुदेवान	 यानंा	 अभयदान	 िदल	 व	आप या	आईबापालंा	 अिसताजंन
नगर त	आणून	रा याची	 थापना	केली.

पुढ	या	दाही	बधंूंन 	सग या	जंबु ीपाच	रा य	काबीज	कर याचा	िन य	क न
कालसेन	 राजा या	 अयो या	 राजधानीवर	 ह ा	 केला	 व	 मो ा	 परा मान	 त	 नगर
आप या	 ह तगत	 केल.	 शवेट 	 सव	 देशातं	 िवजय	 सपंादन	 करीत	 ते	 ारवतीला
आले.

या	नगरासबंधंान	अशी	गो 	सागंतात	क 	 या या	एका	बाजूला	समु 	व	दुस या
बाजूला	पवत	असे.	आिण	तेथ	पु कळ	य ाचंी	व ती	होती.	कोणी	शत	आ याबरोबर
य ां या	 भावान	 ह	 शहर	 एकदम	 उ ान	 क न	 समु ातंील	 एका	 बेटावर	 जाऊन
बसत	असे.	आिण	शत	िनघून	गे यावर	पुनः	पूव थळ 	येत	असे.

हा	 कार	 पाहून	 वासुदेवािदक	 दहािह	 बधूं	 फार	 घोटा यातं	 पडले	 आिण



कृ ण ैपायन	नावंा या	ऋषीजवळ	जाऊन	 ारवती	आप या	ह तगत	कशी	होईल	या
िवषय 	 यानं 	स ा	िवचारला.

कृ ण ैपायन	ऋषी	 हणाला,	“या	नगरा या	आसा देशातं	गदभवषेधारी	एक
य 	रहात	आहे.	नगरावर	ह ा	कर यासाठ 	परच 	आ याबरोबर	तो	मोठमो ान
ओरडत	असतो.	 यामुळ	इतर	य ानंा	सूचना	िमळून	ते	नगर	उचलून	समु ाम य	एका
बेटावर	नेऊन	ठेिवतात.	ते हा	ं थमतः	या	गाढवाला	गाठून	 याची	 ाथना	करा.	तोच
तु हाला	नगर ा तीचा	माग	दाखवनू	देईल.”

ऋषी या	आ े माण	 या	गदभाची	 पु कळ	िवनवणी	केली.	परंतु	तो	 हणाला,
“तु ही	जवळ	आ याबरोबर	मो ान	ओरडण	हा	माझा	धम	आहे.	 यापासून	िव मुख
होण	श य	नाह .	पण	दुस या	एका	यु तीन	तु हालंा	ही	नगरी	ह तगत	क न	घेतां
येईल.	 मोठा	 सै यभार	 बरोबर	 न	 आणता	ं तु ही	 काहं 	 माणस	 घेऊन	 या,	 व	 या
नगरी या	चारी	 ारावंर	चार	लोह तंभ	गाडून	 यालंा	लोखंडी	साखळीन	चार	भ म
नागंर	बाधूंन	टाका.	 यावळे 	नगर	उडावयास	लागेल	 यावळे 	हे	नागंर	दाबनू	धिरले
हणजे	नगर	 थर	राहील,	व	त	उचलून	नेणा या	य ाचें	 म	 यथ	जातील.”

या	 गदभवषेधारी	 य ा या	 उपदेशा माण	 वागनू	 या	 दहा	 बधंूंन 	 ारवती
ह तगत	केली	आिण	तेथील	राजास	ठार	मा न	सव	रा य	आप या	कबजातं	घेतल.
येथच	 यानं 	आपली	राजधानी	 थािपली	आिण	सव	रा याचे	दहा	 िवभाग	क न	 ते
सुखान	काल मण	क ं 	लागल.	परंतु	 याचंी	वडील	बहीण	अंजनादेवी	इची	 यानंा
आठवण	झाली	नाह .	 पुढ	ती	 जे हा	ं यां या	 भेटीला	आली	 ते हा	ं ितलािह	एक	भाग
ावा	अस	ठरल.	परंतु	 अंकूर	 हणाला,	“आपण	काबीज	केले या	रा ाचें	दहा या
ऐवज 	अकरा	भाग	करण	इ 	नाह .	मी	माझा	भाग	 अंजनादेवीला	 देत 	आिण	माझा
िनव ह	 यापारावर	 चालिवत .	 मा 	 तुम या	 रा यातं	 मा या	 मालावर	जकात	 बसवूं
नका.	 ही	 गो 	 सव ना	 पसतं	 पडून	 अंकुराचा	 रा यभाग	 अंजनादेवीला	 िमळाला	 व
यान	 ारवत च	मोठी	पेढी	 थापन	क न	 यापार	चालिवला.

या माण	 वासुदेवािदक	 नव	 बधूं	 व	 दहावी	 अंजनादेवी	 ारवती	 नगर त	 रा य



करीत	 असता	ं एके	 िदवश 	 वासुदेवाचा	 एक	 ि य	 पु 	 एकाएक 	 मरण	 पावला.	 या
शोकान	वासुदेवान	िबछाना	धिरला.	खाण	िपण	देखील	वज	केल.	व	रा य यव थेचा
िवचार	तर	दूरच	रािहला.	ही	 याची	अव था	पाहून	बलदेवािदक	बधूं	फार	 चता त
झाले.	परंतु	घृतपिंडत	 या	सव त	हुषार	आिण	सू 	होता.	 यान	वासुदेवाचा	शोक	न
कर याची	एक	नवी	यु त	शोधून	कािढली.

वतः	 वे ाच	 स ग	 पाघं न	 ‘ससा	 ससा’	 अस	 तो	 ओरडत	 सुटला.	 ते हां
दुस या	 एका	 बधूंन	जाऊन	 ह	 वृ 	 वासुदेवाला	कळिवल.	 या	 िबचा याचा	 पु शोक
ता काळ	 िनवला	 आिण	 या या	 जाग 	 हा	 नवा	 बधुंशोक	 उ 	भवला.	 तो	 तसाच
घृतपिंडताजवळ	 जाऊन	 याला	 हणाला,	 “बाबारे,	 ‘ससा	 ससा’	 अस	ओरडत	 कां
िफरतोस?	 तुझा	 ससा	 कोणी	 नेला?	 तुला	 सो याचा,	 याचा	 कवा	 जवािह याचा
अथवा	 अर यातंील	 सशापैंक 	 कोण यािह	 कारचा	 ससा	 पािहजे	 असेल	 तर	 मी
ताबडतोब	आणून	देत .	परंतु	ह	वडे	सोडून	दे	आिण	शु ीवर	ये.”

घृतपिंडत	 हणाला,	“पृ वीवर	वास	करणा या	 कवा	कृि म	सशाची	मी	मुळ च
अपे ा	करीत	नाह .	परंतु	चं ावर	िदसत	असले या	सशासाठ 	मी	ओरडत	आह.	तो
ससा	आणवनू	िदला	तरच	माझा	उ माद	नाह सा	होईल.”

वासुदेवाला	 भावा या	 वडेाब ल	 शकंा	 रािहली	 नाह .	 तो	 मो ा	 दुःिखत
अंतःकरणान	 हणाला,	 “जो	 अ ा य	 व तूची	 ाथना	 किरतो	 याचा	 नाश	 होतो.	 तंू
चं ावरील	 ससा	 मागता	ं मागताचं	 म न	 जाशील	आिण	 जीव	 िदला	 तरी	 तो	 तुला
िमळणार	नाह .”

घृतपिंडत	 हणाला,	 “दादा,	 ह	 त व	 जर	 तंू	 जाणत	 आहेस	 तर	 मेले या
पु ाब ल	 इतका	शोक	 घेऊन	का	ं बसला	आहेस?	चं ावरील	ससा	 िनदान	 िदसतो
आहे	 तरी	 तंू	 याला	 अ ा य	 हणतोस?	 तर	 मग	 तु या	 मुला या	 शरीराच	 दहन
के यावर	 याचा	 आ मा	 कोणीकडे	 गेला	 याचा	 तुला	 प ा	 देखील	 लागत	 नाह .
औषधानं ,	 मं ानं 	 कवा	अ य	उपायानं 	 याला	 परत	आणता	ं येत	 नाह .	अशा	 या
ा याब ल	शोक	करण	अ यंत	वडेेपणा	न हे	काय?



घृतपिंडता या	या	उपदेशान	वासुदेव	ता यावर	आला	आिण	 पु शोक	सोडून
देऊन	तो	पूवव 	सव	रा यकारभार	पाहंू	लागला.

या	काळ 	मनु याच	आयु य	२०,	०००	वष	होत.	वासुदेवान	आिण	 या या	बधंूंन
पु कळ	वष	जंबु ीपाच	रा य	केल.	 यानंा	पु पौ 	पु कळ	झाले.	 यां या	सतंतीपैकी
काहं 	त णानंा	कृ ण ैपायनं	ऋषी या	 िद य- ानाब ल	शकंा	आली.	तो	खरोखरच
िद य ी	 आहे	 कवा	 नाह 	 ह	 पाह यासाठ 	 एका	 त ण	 मनु या या	 पोटाला	 उशी
बाधूंन	 याला	 गरोदर	 ीचा	 वषे	 देऊन	 कृ ण ैपायनाजवळ	 नेल	आिण	 ते	 हणाले,
“गु महाराज,	या	 ीला	मुलगा	होणार	क 	मुलगी	होणार	ह	सागंा.”

कृ ण ैपायनान	वासुदेवािदक	दशबधंूंचा	वशं	न 	हो याची	वळे	आली	आहे	व
आपलिह	आयु यं	सपंल	आहे	अस	जाणून	उ र	िदल	क ,	‘ही	गो 	तु ही	मला	िवचा
नका.	’	परंतु	राजकुमारानं 	फारच	आ ह	के यावर	तो	 हणाला,	“या या	उदरातूंन
सात	 िदवसानं 	खिदराच	पा 	 िनघेल	आिण	 यापासून	वासुदेवकुळाचा	 य	होईल.
तथािप	तु ही	ह	खिदरपा 	जाळून	 याची	राख	नद त	फेकून	 ा.”

राजकुमारालंा	 ऋषी या	 बोल याचा	 फार	 राग	 आला.	 ते	 हणाले,	 “दािंभक
जिटला,	 पु ष	 कध 	 सूत	 होत	 असतो	 काय?”नंतर	 यानं 	 कृ ण ैपायनाला
जवळ या	वृ ावर	फाशं 	िदल.

ह	वतमान	 यां या	विडलानंा	समज याबरोबर	 ते	अ यंत	भयभीत	झाले	आिण
ैपायनान	 सािंगत या माण	 सात या	 िदवश 	 या	 त ण	 मनु या या	 उदरातूंन
िनघाले या	 खिदरपा ाची	 यानंी	 यव था	 केली.	 परंतु	 नद त	 टाकले या	 या
खिदरपा ा या	र ेपासून	नदी या	त डावर	एरक	नावाच	गवत	उगवल.

एके	 िदवश 	 वासुदेववशंातील	 सवजण	 समु नानासाठ 	 तेथ	 गेले	 असतां
यां यातं	 कलह	 उ प 	 झाला.	 जवळपास	 श 	 नस यामुळ	 एकान	 यातंील	 एरक
गवताचा	 टाक	 उपटला.	 तो	 या या	 हात 	 येताचं	 मो ा	 गदेच	 व प	 पावला.
या माण	 यान	 यान	 या	 एरक	 गवता या	 सहा यान	 रणकंदन	 माजिवल.	 याचा
पिरणाम	असा	झाला	क ,	वासुदेव,	बलदेव,	अंजनादेवी	आिण	 याचंा	 पुरोिहत	एवढे



चौघेच	काय	ते	पळ	काढ यामुळ	बचावले.	बाकी	सव चा	सहंार	झाला.

वासुदेवािदक	कालम ीय	अर यातं	प ह चले.	तेथ	मुि क	य ान	 यासं	पाहून
म यु 	कर या या	 िमषान	तो	 यां या	 अंगावर	धावनू	आला.	या	 वळे 	 बलदेवा या
अंगातं	 मूळची	 श त	 न हती.	 तथािप	 तो	 मुि क	 य ाशी	 म यु 	 कर यास	 स
झाला.	मुि क	य ान	 याला	कोव या	मु या माण	 णाध त	खाऊन	टाकल.

वासुदेव	 पुरोिहताला	आिण	 अंजनादेवीला	बरोबर	 घेऊन	तसाच	 पुढ	 िनघाला.
सव	 रा 	 चाल यामुळ	 तो	 अतीशय	 थकून	 गेला	 होता.	 सकाळ या	 हर 	 एका
झुडपा या	खाल 	 िव ातंीसाठ 	 पडून	 राहून	 यान	 अंजनादेवीला	आिण	 पुरोिहताला
भोजनसाम ी	िमळिव यासाठ 	गावातं	पाठिवल.

इकडे	 एका	 याधान	 या	 झुडपा या	 आड	 काहं 	 पदाथ	 हालत	 आहे	 व	 तो
रानडुकर	असावा	अशा	शकेंन	 वासुदेवावर	 बाण	सोडला.	 वासुदेव	उठून	 पहातो	 त
या	बाणान	पायातं	भयंकर	जखम	केलेली	 याला	 िदसून	आली.	 याध	आपण	एका
मनु याचा	अपराध	केला	अस	पाहून	भयचिकत	झाला	व	पळ या या	माग स	लागला.
पण	वासुदेवान	 यास	जवळ	बोलावनू	तंू	कोण	आहेस	असा	 न	केला.

तो	 हणाला,	 “महाराज,	मी	जरा	नावंाचा	 याध	आहे.	जरा	नावंा या	 याधान
िव 	केला	असता	ंतंू	मरण	पावशील	अस	भिव य	वतिव यातं	आले	होत.”

याच	 मरण	झा यामुळ	वासुदेवाला	जग याची	आशा	 रािहली	नाह .	तथािप
यान	 याधाची	 िवनवणी	 क न	 आपली	 जखम	 बाधंवनू	 घेतली	 व याधाला	 तेथून
पाठवनू	 िदल.	 इत यातं	 अंजनादेवी	आिण	 पुरोिहत	ह 	दोघ	 तेथ	आल .	वासुदेवान
आपली	जग याची	आशा	रािहली	नाह 	अस	सागंनू	व	 यानंा	उपजीिवकेकिरता	ंएक
मं 	देऊन	तेथच	 ाण	सोडला.	या माण	अंजनादेवीिशवाय	वासुदेववशंातं	कोणीएक
िश क	रािहला	नाह .
——✵✵✵——

	



१३३.	मातृभ त.	(४५५)
(माितपोसकजातक	नं.	४५५)

अनेक	ज म या	 ससंारातं	 ससंरत	 असता	ंआमचा	 बोिधस व	 एकदा	ं ह ी या
योन तज माला	 येऊन	 वयातं	 आ यावर	 मो ा	 गजसघंाचा	 धुरीण	 झाला	 होता.
वृ ापकाळामुळ	 याची	आई	 अंध	झाली	 व	 ह ी या	कळपाबरोबर	 ितला	 रानावनातं
िफरण	 अश य	झाल.	 ितला	 एका	 सुरि त	 थळ ठेवनू	 बोिधस व	 इतर	 ह बरोबर
चागंल 	चागंल 	फळ	वगैरे	आहाराचे	पदाथ	पाठवीत	असे.	परंतु	 ते	 रसलोलुप	ह ी
वाटतच	ती	फळ	खात	असत	व	िबचा या	वृ 	ह ीणी या	वा ाला	पालापाचोळा	वगैरे
नीरस	पदाथच	येत	असत.

एकदा	ं आई या	 समाचाराला	 गेला	 असता	ं बोिधस वाला	 आप या	 आईची
दीनाव था	िदसून	आली	व	 याच	कारण	समजून	आ यावर	 यान	असा	िन य	केला
क ,	 इतःपर	 गजसघंाच	 नायक व	सोडून	 देऊन	आप या	 माते या	 सेवत	 ती	 िजवतं
असेत पयत	रहावयाच.	 याचा	हा	 बेत	ह तयथूाला	 पसतं	पडला	नाह .	तथािप	तो
यान	अमलातं	आणला.

एके	 िदवश 	 एक	 वनचर	 या	 अर यातं	 वाट	 चुकून	 इत ततः	 भटकत	 िफरत
असलेला	बोिधस वा या	पहा यातं	आला.	या	अज 	ह ीला	पािह याबरोबर	वनचर
भयकंिपत	 होऊन	 पळत	 सुटला.	 पण	 र ता	 िबकट	 अस यामुळ	 याला	 दूर	 जाता
येईना.	 याची	 अशी	 गाळण	 झालेली	 पाहून	 बोिधस व	 हणाला,	 “बा	 मनु या,
मा यापासून	तुला	भय	आहे	अशी	शकंा	मनातं	आणून	इत ततः	पळंू	नकोस.	तु यावर
काहं 	आपि 	आली	असावी	अस	मला	वाटत.	आिण	जवळ	येऊन	तंू	जर	मला	आपला
वृ ातं	सागंशील	तर	कदािचत	या	आप ीतून	तुझा	मी	उ ार	क ं 	शकेन.”

वनचरक	जवळ	जाऊन	सा ागं	 िणपात	क न	 हणाला,	 “गजपुगंव,	आज
सात	िदवस	माग	चुक यामुळ	मी	या	अर यातं	 मण	करीत	आह.”यातूंन	पार	पाडून
मला	 मनु यवसत त	 नेऊन	 सोडाल	 तर	 मी	 आपला	 अ यंत	 ऋणी	 होईन.	 या



ह तनागान	 वनचराला	 आप या	 पाठीवर	 बसवनू	 अर यातूंन	 पार	 पािडले	 आिण
वाराणशीला	जाणा या	मो ा	सडकेवर	नेऊन	ठेिवल.

याच	 वळे 	 वाराणशी या	 राजाचा	 मंगळह ती	 मरण	 पावला	 होता	 व	 तशा
कारचा	 दुसरा	 ह ी	 िमळण	 मु कील	 होत.	 राजान	 तसा	 ह ी	 िमळवनू	 देणा या
मनु यास	 मोठ	 बि स	 िमळेल	 अस	 सव	 शहरातं	 भेरी	 वाजवनू	 जाहीर	 केल	 होत.
या या	लालुचीन	 या	वनचरान	ह ी	पकडणा या	राजा या	माहुतानंा	बोिधस वाच

वसित थान	दाखवनू	िदल.

यानं 	 बोिधस वाला	 घे न	 या यावर	 श ा ाचंा	 वष व	 केला.	 आपणाला
वढेणा या	 सव	 माणसालंा	 तुडिव याच	 साम य	 बोिधस वा या	 अंग 	 असुनिह	 यान
आप या	गभंीर	शातंीचा	भगं	होवू	ं िदला	नाह .	तो	आप या	मनाश च	 हणाला,	“मी
ोधो मत	 झाल 	 तर	 या	 सव चा	 सहंार	 कर यास	 िवलंब	 लागणार	 नाह .	 पण

तेणक न	 मी	 शील 	 होईन.	 हणून	 सहनशीलपणान	 याचें	 हार	 सोसाव	े हच
चागंल.”मु य	माहुतान	बोिधस वाच 	ल ण	ते हाचं	ओळिखली	व	तो	 या या	जवळ
जाऊन	 याला	मो ा	 ेमान	वाराणसीला	घेऊन	गेला.

राजा या	ह ीशाळत	बोिधस वाचा	मान	उ म	 कार	राख यातं	आला	होता	ह
िनराळ	 सागंावयास	 नकोच.	 परंतु	 यान	 अ पाणी	 हण	 कर याच	 अगद च	 व य
केल.	 हे	 वतमान	 राजाला	 समजल	 ते हा	ं ह तशाळत	 जाऊन	 तो	 बोिधस वास
हणाला	“हे	नागराज,	अ पाणी	व य	क न	तंू	आप या	शरीराला	ताप	देऊं	नकोस.
येथ	सुखान	राहून	आम या	रा याच	पु कळस	िहत	तुला	किरता	ंयेईल.”

ह ी	 हणाला,	 “परंतु	 ती	 िबचारी	 अनाथ,	 आंधळी,	 एकाकी	 अर यातं	 काय
करील?	चडंोरण	पवतावर	मोठमोठा या	खंुटालंा	आदळून	ितची	गित	काय	होईल?”
राजा	 हणाला,	 “ही	 बाई	 कोण	 आहे?”	 “महाराज,	 ती	 माझी	 आई	 आहे.”ह ी
उ रला.	 ह	 या	 ह ीच	 मातृ ेमपाहून	 राजा	 अ यंत	 ग हवरला	 आिण	 हणाला,
“माहुतहो,	या	मातृभ त	गजाला	ताबडतोब	 मु त	करा	व	 या या	 मूळ या	 िठकाण
नेऊन	सोडा.”



या माण	 बोिधस वाला	 सोड यातं	 आ यावर	 यान	 स डत	 पाणी	 घेऊन	 त
आप या	 आई या	 पाठीवर	 शपडल.	 ते हा	ं ती	 हणाली,	 “अरे,	 हा	 मेघ	 देखील
भल याच	वळे 	वष व	करीत	आहे.	मा यापाठ 	सतं त	पृ भागावर	पाणी	 शपडणा या
मा या	 ि यपु ाची	 मला	 हा	आठवण	 देत	आहे.”ते हा	ं बोिधस वान	आपण	 वतःच
सेवसेाठ 	 हजर	 आहे	 अस	 सागंनू	 आप या	 आईला	 अ यंत	 मुिदत	 केले.	 ितन
काशीराजाला	मनःपूवक	आशीव द	िदला.

या	 राजान	 बोिधस वा या	 गुणावंर	 स 	 होऊन	 तेथील	 पु करणी या	 जवळ
एक	गाव	वसिवला	आिण	 याला	व	 या या	आईला	रोज	आहार	िमळावा	अशी	 यव था
केली.

आई	िनवत यावर	बोिधस व	करंडक	नावंा या	आ मातं	राहून	तेथील	ऋषीची
सेवा	क ं 	लागला.	राजान	बोिधस वाची	एक	पाषाण ितमा	करवनू	ितचा	मोठा	गौरव
केला	 आिण	 जंबु ीपात ल	 लोक	 ितवष 	 या	 िठकाण 	 जाऊन	 गजो सव	 क ं
लागले.
——✵✵✵——

	



१३४.	पापभय.	(४५९)
(पानेयजातक	नं.	४५९)

पाच	 येक	 बु 	 िहमालयावरील	 नंदमूलक	नावंा या	 दर त	 रहात	असत.	 ते
िभ ाटन	 करीत	 करीत	 एके	 िदवश 	 वाराणशीला	 आले.	 राजवा ाव न	 जात
असतानंा	 यानंा	 पाहून	 राजा	 फार	 स 	 झाला	 व	 यान	 मो ा	 स मानान	 यानंा
राजवा ातं	नेऊन	जेऊं	घातल.

भोजनो र	 राजान	 यानंा	 वैरा य	का	ं झाल	असा	 न	 केला.	 ते हा	ं यातंील
एकजण	 हणाला,	 “महाराज,	 मी	 याच	 रा यातंील	 एका	 गाव 	 शतेकरी	 होत .	 एके
िदवश 	 मी	 व	 माझे	 िम 	आपापल 	 पा यान 	 भरलेल 	 भाडंी	 घेऊन	 गावंापासून	 दूर
अंतरावर	असले या	आम या	शतेातं	गेल .	तेथ	माझ	पाणी	लवकर	सपेंल	अशा	शकेंन
मा या	 िम ाचा	डोळा	 चुकवनू	 या या	भां ातंील	मी	 पाणी	 याल .	पण	या	मा या
पापकम ची	मला	फार	लाज	वाटली.	व	अश 	पाप	पुनः	न	घडाव 	 हणून	मी	सं यास
हण	केला.”

दुस या	 येक	 बु ाला	 आ मवृ 	 िनवदेन	 कर याची	 राजान	 िवनंती	 केली.
ते हा	ं तो	 हणाला,	 “महाराज,	 मी	 व	 माझा	 िपता	 वासाला	 जात	 असता	ं आ हासं
चोरानं 	गाठल.	या	चोराचंी	विहवाट	अशी	असे	क ,	बापाला	आिण	मुलाला	पकडल
असता	ं मुलाला	 ठेवनू	 घेऊन	 ते	 बापाला	 पैसे	आण यासाठ 	 पाठवीत	 असत.	 दोघा
बधंूंना	पकडल	असता	ंकिन ाला	ठेवनू	 ये ाला	पैसे	आण यासाठ 	पाठवीत	असत.

आ ही	 जे हा	ं या	 चोरां या	 हात 	 लागल 	 ते हा	ं िपतापु ाचं	 नात	 कबलू
करावयाच	 नाह 	 असा	 िन य	 केला.	 चोरानं 	 िवचािर यावर	 आ ही	 दोघानं 	 साफ
सािंगतल	क ,	आमचा	काहं एक	सबंधं	नाही.	या	जंगलातच	काय	ती	आमची	 थमतः
गाठ	 पडली.	 या	 चोरानं 	आम याजवळ	असलेल	सामान	 िहरावनू	 घेऊन	आ हासं
सोडून	 िदल.	परंतु	 या	खोट	बोल याचा	पिरणाम	मा या	मनावर	इतका	झाला	क ,
पचंाचा	 याग	क न	मी	मोकळा	झाल .	हेतू	हा	क ,	पुनः	असल	पाप	मा या	हातून



होऊं	नये.”

राजा या	 िवनंतीव न	 ितसरा	 बोिधस व	 हणाला,	 “एके	 िदवश 	 बाजारातं
बसल 	असता	ंमाझ	िच 	एका	पर ीवर	गेल.	पुढ	या	पापंाचा	मला	अ यंत	प ाताप
झाला	व	अश 	पाप	मा या	मनान	सु ा	ंहोऊं	नयेत	 हणून	मी	 या	घेतली.”

चवथा	 येक	 बु 	 हणाला,	 “मी	 एका	 गावातं	 अिधकारी	 होत .	 तेथील
लोकानं 	 य 	 कर यािवषय 	 माझी	 परवानगी	 मािगतली	 व	 लोकानंा	 सतुं
कर यासाठ 	ती	 मी	 िदली.	 परंतु	 या	 य ातं	 पु कळ	 ा याचंा	 वध	कर यातं	आला.
आिण	 यामुळ	मा या	मनाला	फार	हुरहुर	लागली.	काहंी	अंश 	 या	 ा यां या	घाताला
मीच	कारण	झाल 	अस	वाटून	मी	अिधकाराचाच	न हे	तर	सा या	 पचंाचा	 याग	केला
आिण	अश 	पाप	पुनरपी	मा याकडून	होवू	ंनयेत	 हणून	सं याशी	झाल .”

पाचंवा	 येक	बु 	 हणाला,	महाराज,	“मा या	िम ा माणच	मी	देखील	एका
गावचा	 अिधकारी	 होत .	 तेथील	 लोकानं 	 मो ा	 उ सवासाठी	 माझी	 परवानगी
मािगतली	 असता	ं ती	 मी	 िवचार	 न	 किरता	ं िदली.	 पुढ	 या	 लोकानं 	 उ सवातं
म ाशन	क न	पु कळ	दंगेधोपे	केले.	 यां या	म पानाला	अंशतः	मीच	कारण	झाल
याच	मला	फार	वाईट	वाटल	व	पुनः	अस	पाप	मा याकडून	न	 हाव	 हणून	मी	सं यास
घेतला.”

ह	 याचं	आ मवृ 	 ऐकून	 राजा	 सतुं 	 झाला	आिण	 यानंा	 चीवरािदक	 पदाथ
देऊन	 यान	 रवाना	 केल.	 परंतु	 या	 िदवसापासून	 राजाच	 िच 	 रा य यवहारातं
रमेनास	झाल.	 या या	प राणीन	 याच	मन	वळिव याचा	मोठा	खटाटोप	केला,	पण
यथ.	 रा यसुखोपभोगािवषय 	 राजा	 पूण	 िवर त	 झाला	 आिण	 आप या
धानमंडळा या	 वाधीन	रा यकारभार	क न	 यान	सं यास	घेतला.	अस	सागंतात
क ,	योगसाधना यायोग	मरणो र	तो	 लोकाला	गेला.
——✵✵✵——

	



१३५.	प ा ाप	कर याची	पाळी	का	ंयेते?	(४६८)
(जनसधंजातक	नं.	४६८)

बोिधस व	एकदा	ंजनसधं	नावंाचा	वाराणसीचा	राजा	झाला	होता.	त णपण
त िशलेला	जाऊन	 यान	सव	शा ाचं	 अ ययन	 केल	 होत,	आिण	 रा यकारभारातं
नानािवध	मनु य वभावाचा	 याला	चागंला	अनुभव	आला	होता.

एका	 उपोसथा या	 िदवश 	 सव	 लोकानंा	 राजागंणातं	 गोळा	 क न	 मनु याला
प ाताप	कर याचा	 सगं	का	ंयेतो	या	सबंधंान	 यान	उपदेश	केला	तो	असा:–

“(१)	 त णपण 	 य नान	 आिण	 स माग न	 यसं ह	 न	 के यास	 वृ पण
प ा ाप	कर याची	 पाळी	 येते.	 (२)	आपणाला	सव	साधन	अनुकूल	असता	ंआपण
जर	 िश ण	 सपंादन	 केल	 नाह 	 तर	 सतत	 प ा ाप	 कर याची	 पाळी	आ यावाचूंन
रहाणार	 नाह .	 (३)	 पूव 	 मी	 खो ा	 उठाठेवीकरणारा,	 चहाडखोर	 व	 िशवीगाळ
करणारा	 होत 	 याब ल	 वृ पण 	 प ा ाप	 कर याची	 पाळी	 येते.	 (४)	 त णपण
पु कळ	 ा याचंा	 घात	 केला,	 ािणमा ाला	 िनदयतेन	 वागिवल	 याब ल	 वृ पण
वाईट	वाट यावाचूंन	रहात	नाह .	(५)	आप या	 ीला	सोडून	पर ीवर	नजर	ठेिवली
याब ल	 भयंकर	 प ा ाप	 कर याचा	 सगं	 आ यावाचूंन	 रहात	 नाह .	 (६)	 घरातं
अ व ािदकाचंा	 पु कळ	सचंय	असून	देखील	 यापैंक 	अ पिह	दानधम कडे	लावले
नाह 	याब ल	वृ पण 	मनाला	तळमळ	लागनू	रहाते.	(७)	मा या	अंग 	साम य	असून
ता यातं	वृ 	आईबापाचंी	मी	हेळसाडं	केली	ही	गो 	वृ पण 	मनाला	फार	झ बते.
(८) यान	 सव	 कार	 मा या	 बरवपेणाची	 काळजी	 घेतली	 या	 मा या	 िप याचा
सदुपदेश	 मी	 ऐकला	 नाह 	 आिण	 याचा	 अवमान	 केला	 याब ल	 फार	 प ा ाप
कर याचा	 सगं	 येतो.	 (९)	 ता यातं	 साधुसतंाचंा	 आदरस कार	 क न	 याचंा
धम पदेश	 मी	 यो यकाळ 	 वण	 केला	 नाह 	 याब ल	 मागाहून	 प ा ाप	 करावा
लागतो.	 (१०)ता यातं	 तप य 	 कर याच	 अंगातं	 साम य	 असून	 मा या	 हातून
तपाचरण	घडल	नाह 	याब ल	वृ पण 	प ाताप	कर याची	पाळी	येते.



हणून	सू 	त णान	या	दहा	गो ब ल	 पुढ	प ाताप	कर याची	पाळी	 येणार
नाह 	अशा	त हेची	सावधिगरी	 ठेवावी	व	उ साहान	सव	स कम	आच न	आपणावर
प ाताप	कर याची	पाळी	येऊं	देऊं	नये.
——✵✵✵——

	



१३६.	िम ािम ाचं 	ल ण.	(४७३)
(िम ािम जातक	नं.	४७३)

एकदा	ंबोिधस व	वाराणसी या	राजाचा	 धान	झाला	होता.	 याला	राजान	एके
िदवश 	 िम ािम ाचं 	ल ण	 िवचािरल 	असता	ं तो	 हणाला:–	 (१)	 पािह याबरोबर
मुिदत	 होत	 नाह ;	 (२)	 अिभनंदन	 करीत	 नाही;	 (३)	 आ थेन	आपणाकडे	 पहात
नाह ;	(४)	आप या	मतािव 	वतन	किरतो;	(५)	आप या	श 		 ं चा	सहवास	धिरतो
व	 िम ाचंी	सगंित	धरत	नाही;(६)	आपली	 तुित	करणा याला	 िवरोध	किरतो;	 (७)
आिण	 नदा	करणा याला	उ ेजन	देतो;	(८)	आपल	 वतःच	 इंगीत	कळंू	 देत	नाह ;
(९)	व	आपल	इंगीत	सािंगतल	असता	ंत	 गु त	ठेिवत	नाही;(१०)	आप या	वतनाची
नदा	किरतो;	 (११)	आप या	शहाणपणाची	 टर	उडिवतो;	 (१२)	आपली	अिभवृि
याला	 आवडत	 नाही;	 (१३)	 व	 हािन	 आवडते;	 (१४)	 घर 	 काहं 	 भोजनसमारंभ
असला	तर	 याला	आपली	आठवण	होत	नाह ;	 (१५)	आिण	आपणावर	सतत	 ेम
करीत	 नाह 	 हा	 आपला	 अिम 	 आहे	 अस	 समजाव.	 काकं ,	 वर	 सािंगतलेल 	 ह
अिम ाचं 	ल ण	होत.

आता	ंिम ाचं 	ल ण	सागंत :–

(१)	 आपल 	 त 	 त 	 भाषण	 मरतो;	 (२)	 पािह याबरोबर	 आपल	 अिभनंदन
करतो;	(३)	आपणावर	अ यंत	 ेम	करतो;	(४)	आिण	सतत	गोड	श द	बोलतो;	(५)
आप या	िम ाचंीच	मै ी	करतो;	(६)	व	अिम ाचंी	करीत	नाह ;	(७)	 नदेच	िनवारण
किरतो;	 (८)	आिण	 तुित	करणाराला	 उ ेजन	 देतो;	 (९)	 वतःच	 इंगीत	 सागंतो;
(१०)	व	आपल	इंगीत	सािंगतल	असता	ं याचा	 फोट	होवू	ंदेत	नाह ;	(११)	आप या
कृ याची	 शसंा	 किरतो;	 (१२)	 ेची	 शसंा	 किरतो;	 (१३)	 आप या	 वृ ीब ल
याला	आनंद	होतो;	(१४)	व	हानीब ल	दुःख	होत;	(१५)	भोजनसमारंभािदक	 सगं
आपली	 याला	 आठवण	 झा यावाचूंन	 रहात	 नाह ;	 (१६)	 जो	 आपणावर	 सतत
अनुकंपा	किरतो;	आप या	लाभािवषय 	आ था	बाळगतो	तो	खरा	िम 	होय.	का	ंकी,
सू जनवरसािंगतले या	१६	ल णानं 	िम ाचंी	पारख	किरतात.



——✵✵✵——

	



१३७.	गु च	 या यान.	(४७४)
(अंबजातक	नं.	४७४)

वाराणसी या	राजा या	पुरोिहताच	सव	कुटंुब	अिहवातक	नावंा या	रोगान	नाश
पावल.	एकटा	अ पवय क	 मुलगा	 तेवढा	घरातूंन	पळ	काढ यामुळबचावला.	 यान
त िशलेला	जाऊन	वदे,	वदेागं,	शा 	इ यािदक	सव	 ा हणिव त	 नैपु य	सपंादन
केल.	आप या	 गु ची	आ ा	 घेऊन	तो	 देशाटन	कर यास	 िनघाला	व	 िफरत	 िफरत
एका	शहराजवळ	धमशाळत	येऊन	उतरला.	 तेथ	 यान	एक	मनु य	कावड तून	आंबे
घेऊन	शहरातं	 िवकावयासाठ 	जात	असलेला	पािहला.	या	ऋतंूत	आंब	असण	श य
नाह 	अस	असता	ंया	मनु यान	ते	कोठून	आणले	असाव	ेयाब ल	 याला	फार	िव मय
वाटला.	 पण	 या	 मनु याला	 काहं 	 एक	 कळंू	 न	 देता	ं यान	 दुस या	 िदवसापासून
या यावर	 पाळत	 ठेिवली.	 तो	 मनु य	 दुस या	 िदवश 	 अर यातं	 गेला	 ते हा	ं या या
मागोमाग	 हा	 त ण	 ा हणिह	 दडत	 दडत	 गेला.	 या	 मनु यान	 थोड	 पाणी	 हातातं
घेऊन	 व	 त डाने	 मं ोपचार	 क न	 त	 एका	 अं या या	 झाडावर	 शपडल.	 ता काळ
आं याला	नवीन	मोहोर	 फुटून	पाव	अ य 	घटके या	आंत	उ म	पिरप 	आंबे	तयार
होऊन	मेघधारे माण	आं या या	झाडाव न	खाल 	पडंू	लागले.	 ते हा	ं या	माणसान
आपली	कावड	 भ न	 घेतली	 व	 तो	 परत	 शहरातं	आला.	 त ण	 ा णिह	 या या
मागोमाग	शहरातं	आला.	आंबे	 िवकून	झा यावर	तो	मनु य	जवळ या	चाडंाल ामातं
आप या	 घर 	 गेला.	 हािह	 या या	 मागोमाग	 या	 घर 	 गेला.	 एवढ	 मं साम य
असलेला	मनु य	जात ने	चाडंाल	आहे	याब ल	या	त णाला	वाईट	वाटल.	तथािप	तो
आप या	मनाश च	 हणाला,	 ‘चाडंाल	झाला	तरी	काय	झाल!	अशी	अमोिलक	िव ा
सपंादन	कर यास	आपला	 अिभमान	आड	 येता	ं कामा	 नय.	 अ न	जरी	कोण यािह
का ापासून	उ प 	झालेला	असला	तरी	तो	वं च	आहे.’

हा	चाडंाल	बोिधस व	होता.	 याला	जरी	एवढा	अमोिलक	मं 	अवगत	झाला
होता	तरी	 याचा	 यान	 दु पयोग	केला	नाह 	व	आपली	गिरबी	आिण	जात	सोडली
नाह .	 या	 त ण	 ा हणाला	 आप या	 दाराश 	 उभा	 असलेला	 पाहून	 तो	 आप या



प नीला	 हणाला,	“हा	त ण	मनु य	मं ा या	आशने	मजपाश 	आला	असला	पािहजे.
परंतु	 या या	 मुखचयव न	 तो	 मं 	 हण	कर याला	 समथ	 नाह 	 व	 यदाकदािचत
याला	सव	मं 	नीट	अवगत	झाला	तरी	तो	 या	साम य चा	दु पयोग	क न	आपली
भयंकर	हािन	क न	घेईल	अस	िच ह	िदसत.”

तदनंतर	 या	त ण	 ा णान	बोिधस वाला	आप या	ये याच	कारण	न	सागंता
केवळ	 शुशषेन	 गु ची	 मज 	 सपंादन	 क न	 मं 	 िशकावा	 असा	 बेत	 केला	 व	 या
िदवसापासून	तो	 या	चाडंाळा या	सेवत	त पर	रािहला.	 िवशषेतः	चाडंाळा या	 ीची
यान	फार	मज 	सपंादन	केली.	ित यासाठ 	अर यातूंन	तो	लाकड	घेऊन	येत	असे.
वयंपाक	 करीत	 असे.	 व 	 ावरण	 धुऊन	आणीत	 असे.	 घरातं	 पाणी	 भरत	 असे.
या माण	बराच	काल	 गे यावर	हा	त ण	मनु य	 तेथ	 ये यापूव 	चाडंाळ	 ी	गरोदर
होती	 ती	 पु 	 सवली.	आिण	 या	 मुलाचािह	 साभंाळ	 ालाच	करावा	लागला.	 हा
त ण	मनु य	आपली	जात	बाजूस	सा न	सव कार	सेवा	कर यास	त पर	असतो	ह
पाहून	 बोिधस वा या	 बायकोला	 याची	 फार	 दया	 आली	 आिण	 ती	 बोिधस वाला
हणाली,	“या या	अंग 	मं र णाच	साम य	असो	वा	नसो	तु ही	 याची	क व	क न
याला	एकदाचंा	आपला	मं 	िशकवा.”

एका	रा 	आचाय न	उशीला	काहं तरी	आण	अस	सािंगतल	असता	ंदुसर	काहं
न	िमळा यामुळ	 या	त ण	 ा हणान	आप या	माडंीस	उशीला	िदल	व	सव	रा 	बसून
काढली.	 ह	 याच	 गु ेम	 पाहून	 बोिधस वान	 याला	आपला	 मं 	 िशकिवला	आिण
बजावनू	सािंगतल	क ,	स याचा	अपलाप	के यास	हा	मं 	के हाचं	न 	होईल.

ा णकुमारान	आपण	 गु या	 वचना माण	 िन यान	 वागेन	 अस	 अिभवचन
देऊन	 िनरोप	 घेतला	 व	 तो	 िफरत	 िफरत	 वाराणसीजवळ	 आला.	 तेथ	 आप या
मं साम य न	अकाल 	एका	जंगलातंील	अं याला	फळ	उ प 	क न	व	त 	िवकून	तो
आपला	िनव ह	चालिवत	असे.	राजा या	उ ानपालान	एके	िदवश 	 याजकडून	फळ
िवकत	घेऊन	राजाला	अपण	केल .	ते	अकािलक	आंबे	पाहून	राजा	चिकत	झाला	व
उ ानपालाला	 ते	 कोठून	 िमळाले	 याची	 यान	 चौकशी	 केली.	 अमूक	 तमूक
ा णकुमाराकडून	 ते	 िमळाले	 ह	 समज यावर	 राजान	आप या	 दूताकडून	 याचा



प ा	काढून	 याला	बोलावनू	नेल	आिण	आ फलाचंी	 ा त	कशी	झाली	इ यािद	 न
िवचारले.	 राजदशनान	 हा	 त ण	 ा ण	 जरा	 घाबरा	 झाला	 आिण	 आपला	 मं
उघडकीस	येईल	या	भीतीन	घोटा यातं	पडला.	शवेट 	राजान	अिभवचन	िद यावर
मं साम य न	 आंबे	 तयार	 करतो	 ही	 गो 	 यान	 कबलू	 केली.	 ते हा	ं राजा	 याला
हणाला,	“भो	कुमार,	तंू	आजपासून	मा याच	आ याला	रहा	व	मला	लागतील	ते हां
आंबे	 तयार	 क न	 दे.”राजा या	 आदरस काराला	 भलूून	 जाऊन	 यान	 राजा य
धिरला	व	ते हापंासून	राजा या	मनाला	येईल	 यावळे 	फळ	उ प 	क न	तो	राजाला
देऊं	लागला.

एका	 उ सव सगं 	 राजान	 सव	 नागिरकानंी	 त ण	 ा णाच	 मं साम य
पहा यासाठ 	राजा या	बागत	जमाव	अशी	शहरातं	द डी	 िपटून	जाहीर	केले.	त ण
ा णान	 नेमले या	 वळे 	 सव	लोकासंम 	 अिभमं ण	 केलेल	 पाणी	 एका	 अं या या
झाडावर	 फेकून	काहं 	 पळातं	उ म	आंबे	उ प 	 केले.	 यावळे 	सव	लोकानं ‘साधु,
साधु’	अशा	श दानं 	 याचा	जयघोष	केला.	राजान	आप या	उज या	हाताला	आसन
देऊन	 याचा	 बहुमान	 केला	 आिण	 याला	 असा	 न	 िवचािरला	 क ,	 हा	 मं 	 तंू
कोण या	आचाय पासून	 हण	केलास?	एव ा	मो ा	पदावर	आ ढ	झा यामुळ	तो
त ण	 ा ण	आप या	चाडंाळ	गु ला	िवसरला.	न हे,	 याला	 याच	नावं	सागं याची
अ यंत	लाज	वाटंू	लागली.	तो	 हणाला,	“महाराज,	हा	 मं 	मी	त िशलतील	एका
िस 	 ा ण	आचाय पासून	िशकल 	आहे.”

हे	श द	 या या	त डातूंन	िनघाले	न	िनघाले	त च	मं ा राची	 मृित	न 	होऊन
मं 	 लु त	झाला.	 मनातं या	 मनातं	 तो	 अ यंत	 िख 	झाला.	 तथािप	 मानाला	 भलूुन
गे यामुळ	 आपली	 भयंकर	 हािन	 यान	 कोणाला	 उमगू	ं िदली	 नाह .	 काह 	 िदवस
राजान	 केले या	बहुमानाचा	यथे छ	उपभोग	 घेत यावर	खरी	गो 	बाहेर	पड याची
वळे	 आली.	 एके	 िदवश 	 राजाला	 आंबे	 खा याची	 लहर	 लाग याबरोबर	 तो	 याला
घेऊन	उ ानातं	 गेला	 व	 एका	 अं या या	झाडाखाल 	बसून	 हणाला,	 “िम ा,	आज
आंबे	खा याची	 मला	फार	 इ छा	झाली	आहे.	 ते हा	ं मं ाचा	 योग	क न	 या	 ण
काहं 	आंबे	तयार	कर.”



ा णकुमारान	 पु कळ	 खटपट	 केली,	 परंतु	 िबचा याला	 एक	 अ र	 देखील
आठवनेा.	पण	राजाला	ही	गो 	कळंू	न	देता	ंतो	 हणाला,	“महाराज,	आज	न योग
नीट	 जुळत	 नाह 	 व	 यामुळ	 आंबे	 तयार	 किरता	 येतनाह त.	 पुनः	 यो य	 मुहूत
सापंड याबरोबर	मी	आंबे	तयार	क न	आपणास	अपण	करीन.”

राजान	यातं	काहं 	लबाडी	आहे	ह	ते हाचं	ताडल	आिण	तो	 हणाला,	“हे	त ण
ा णा,	यापूव 	 पु कळ	वळेा	ं तंू	 आंबे	तयार	 केलेस	पण	न ाची	सबब	कध ही	 पुढ
केली	नाह स.	ते हा	ंआज	यातं	काहं तरी	लबाडी	आहे	ह	 प 	िदसत	आहे.”

राजाला	ठकिवण	श य	नाह 	अस	जाणून	 ा णकुमार	 हणाला,	“महाराज,
माझा	 मं गु 	 चाडंाल	 असता	ं अिभमानाला	 वश	 होऊन	 मी	 सवलोकासंम 	 खोट
बोलल 	व	 यामुळ	माझा	मं 	अंतध न	पावला.”

राजा	 हणाला,	“एरंड,	 नब	वगैरे	झाडापंासून	जर	कोणाला	मध	िमळाला	तर
यान	 याच	 वृ ाला	 े व	 िदल	 पािहजे.	 याच माण	 कोण यािह	 जाती या
मनु यापासून	जर	आपण	 िव ा	 िशकल 	तर	 याला	 गु 	 हण यास	लाजता	ंकामा
नये.”अस	 बोलून	 राजा	आप या	 नोकराकडे	 वळून	 हणाला,	 “या	 नीच	 माणसाला
ध े 	 मा न	 बाहेर	 हाकून	 ा.	 उ माथ चा	 लाभ	 झाला	 असता	ं यान	 गव न	 फुगनू
जाऊन	आिण	खोट	 बोलून	 तो	आप या	 हातचा	 गमावला	आहे.	 ते हा	ं याला	 येथून
घालवनू	देण	हच	यो य	आहे.”

या माण	 राजाकडून	 अधचं 	 िमळा यावर	 तो	 त ण	 शोकान	 अ यंत	 सतं त
होऊन	इत ततः	भटकत	िफ ं 	लागला.	शवेट 	पुनरिप	आप या	चाडंाळ	गु ला	शरण
जाऊन	 पुनः	 मं ा त	होत	अस यास	पहावी	अशा	 बेतान	तो	 गु 	 रहात	असले या
चाडंाळ ामाला	आला.

याला	 पािह याबरोबर	 बोिधस व	आप या	 भायला	 हणाला,	 “अग	 पािहलस
काय,	 हा	 त ण	 मनु य	 मं 	 होऊन	 पुनः	 परत	 येत	आहे.”कुमारान	आचाय ला
पािह याबरोबर	 सा ागं	 िणपात	 केला.	 व	 कुशलािदक	 न	 िवचार यातं	 येऊन
आचाय न	 एकाएक 	 ये याच	कारण	काय	अस	 िवचार यावर	 तो	 हणाला,	 “समान



भिूमभाग	अस	समजून	क ाव न	खाल 	उडी	टाकावी	 कवा	दोरीचा	भास	होऊन
काळसप या	शपटीवर	पाय	 ावा	 कवा	 अंधान	जळती	 योत	कवटाळावी	त 	मी
आप या	आ ेच	उ ंघन	क न	भयंकर	अपराध	केला	आहे.	तथािप	या	सव	पापाचंी
मा	क नआप या	पदर 	 याव	अशी	माझी	िवनवणी	आहे.	केवळ	अिभमानान	खोट
बोल यामुळ	 मा या	 मं ाचा	 नाश	 झाला	 आहे	 व	 तो	 पुनः	 ा त	 क न	 देण	 ह
आप यावाचून	दुस या	कोणालािह	श य	नाह .	वाराणस तील	नागिरकासंमोर	आिण
राजासमोर	मी	आपल	 या यान	केल	याची	मला	 मा	करा.”

बोिधस व	 हणाला,	“धम ला	अनुस न	तुला	मी	मं 	िशकिवला.	तंूिह	धा मक
बु ीनच	 याच	 हण	 केलस.	 परंतु	 या	 अथ 	 सव	 रा यसभत	 खोट	 बोलून	आिण
गु च	 या यान	क न	तंू	आपला	अमोिलक	मं 	गमािवलास	 याअथ 	स म ला	तंू
मुकलास	व	अधा मक	बन यामुळ	पुनः	मं हण	कर याला	तंू	अपा 	झाला	आहेस.
अशा	तुला	मं ाचा	उपदेश	केला	असता	ंमीिह	 न 	ठरेन	 हणून	मजपासून	काहं एक
अपे ा	न	किरता	ंतंू	येथून	चालता	हो.”

गु या	या	भाषणान	अ यंत	 िनराश	होऊन	तो	 ा णकुमार	मो ा	अर यातं
िशरला	व	तेथ	अ पाणी	व य	क न	 यान	देह याग	केला.
——✵✵✵——



१३८.	राजाश 	सलगी	क ं 	नये.	(४७६)
(जवनहंसजातक	नं.	४७६)

शर तूम य	 िच कूटपवतावरील	 काहं 	 हंस	 वाराणसीला	 आले.	 या	 सुदंर
ा यालंा	 पाहून	वाराणसीचा	 राजा	मोिहत	झाला	आिण	मो ा	 ेमान	 याला	 यान
पु कळ	गोड	पदाथ	चारले.

पुढ	 वष काळ	 समीप	 आ यावर	 पुनः	 ते	 िच कूटपवतावर	 जा यास	 िनघाले.
ते हा	ं राजान	 यालंा	 वाराणस तच	 रहा यास	 आ ह	 केला.	 परंतु	 ते	 हणाले,
“महाराज,	 आम या	 राजाची	 आ हास	 रहा यास	 परवानगी	 नाह .	 व	 राजा ेवाचून
आ हालंा	वष काल 	बाहेर	रहाता	ंयेत	नाह .”

हंसप यातं	 देखील	 राजा	 असतो	 ह	 ऐकून	 राजाला	 अिधक	 िज ासा	 उ प
झाली	आिण	तो	 हणाला,	“तुम या	राजाचा	कारभार	कसा	काय	असतो?”

या	ज म 	बोिधस व	िच कूटपवतावरील	हंसाचं	रा यपद	पावला	होता.	आिण
आप या	सव	बळाचा	उपयोग	तो	हंसजाती या	क याणाथ	करीत	असे.	वाराणसीला
आले या	 या	हंसानं 	आप या	राजाच	अ यंत	सुरस	श दानं 	इ थभंतू	वणन	केल.	व
याचा	 वाराणसी या	 राजावर	असा	 पिरणाम	झाला	क 	तो	 बोिधस वा या	 दशनाला
फार	उ सुक	झाला.

आप या	 राजाला	 एकदा	ं येथ	 घेऊन	 याव	 अशी	 यान	 या	 हंसाचंी	 िवनवणी
केली.	 ते हा	ं ते	 हणाले,	“महाराज,	आपला	 िनरोप	आम या	राजेसाहेबालंा	सागंू	ं व
थोड या	 िदवसासंाठ 	 तरी	 येथ	 ये यासाठ 	 याचं	 मन	 वळवू.ं”अस	 सागंनू	 राजाचा
िनरोप	 घेऊन	 ते	 हंस	 िच कूटपवतावर	 गेले.	 व	 वाराणसी	 राजाचा	 िनरोप	 यानं
हंसराजाला	कळिवला.

यां या	 आ हा तव	 वष काळ	 सपं यावर	 बोिधस व	 यापैंक 	 काहं जणानंा
बरोबर	 घेऊन	 वाराणसीला	 राजो ानातं	 येऊन	 उतरला.	 हंसानं 	आपले	 हंसभपूित



उ ानातं	 आले	 आहेत	 अशी	 वाराणसी	 राजाला	 वद 	 िदली.	 ते हा	ं मो ा
लवाज यािनशी	राजा	उ ानातं	जाऊन	बोिधस वाची	भेट	घेता	झाला.

कुशल नािदक	 झा यावर	 तो	 हणाला,	 “हे	 हंसराज,	 तुझे	 गुण	 ऐकूनच	 मी
तु यावर	 स 	 झाल 	 होत .	 आता	ं तर	 य 	 तुझी	 भेट	 होऊन	 तु याश 	 सवंाद
कर याची	सुसिंध	मला	 ा त	झाली	आहे.	आता	ंमाझी	तुला	अशी	िवनंित	आहे	क ,	तंू
सवकाल	आम या	 या	 िव यात	 नगर त	 वास	करावा.	 का	ं क ,	 तु यासार या	 गुणी
ा याला	हच	 थान	यो य	आहे.”

हंसराजा	 हणाला,	 “महाराज,	 आपली	 ही	 गुण ाहकता	 पाहून	 मला	 फार
आनंद	 होतो.	 रा यपदावर	आ ढ	 झाले या	 य त त	 अशी	 गुण ाहकता	 असण	 ह
लोकाचं	 मोठ	 भा य	 होय.	 परंतु	 आपल	 ेम	 कायमच	 िटकेल	 याचा	 नेम	 काय?
एखादेिदवश 	 म ाशनातं	 गुगं	 होऊन	आपण	 असा	 हुकूम	 ाल	 क ,	 हंसराजाला
मा न	चागंल	प ा 	तयार	करा.”

राजा	 हणाला,	 “िम ा,	 जर	 माझा	 तुला	 िव ास	 पटत	 नसेल	 तर	 तंू	 येथ
असेपयत	मी	म पान	करणार	नाह 	अशी	शपथ	वहातो.	परंतु	 तंू	मला	सोडून	जाऊं
नको.”

बोिधस व	 हणाला,	“ सहशृगालािदक	पशूचं	 गत	ताबडतोब	ओळखता	ंयेत.
परंतु	 मनु याच	 ह गत	जाण याच	काम	अ यंत	कठीण	आहे.	 यातंिह	 रा यपदावर
आ ढ	झालेला	मनु य	कध 	बदलेल	याचा	नेम	सागंता	ंयेत	नाह .	 हणून	कृपा	क न
मला	आपणाशी	िनकट	सबंधं	ठेिव यािवषय 	आ ह	क ं 	नका.”

राजा	 हणाला,	 “तु यासार या	 सू 	 ा यान	 िम ा या	 न 	 िवनंतीचा	 अ हेर
करावा	ही	 िकती	खेदाची	गो 	आहे	बर!	मी	इतक	िवनवल	असता	ं तुला	माझी	दया
येऊं	नये	याच	मला	आ य	वाटत.”

बोिधस व	 हणाला,	 “महाराज,	 याच	 कारण	 अस	 आहे	 क ,	 मा यापासून
आपला	कोणताही	कायभाग	खोळंबणार	नाह .	परंतु	मी	अ यंत	िनकट	अस यान	मा



आपण	बराच	वळे	मा याशी	घालवाल	व	तेणेक न	 जािहतातं	 य यय	आणाल.

बर	 माझा	 तरी	 येथ	 रािह यामुळ	 िवशषे	 फायदा	 हो याचा	 सभंव	 नाह .
अितपिरचयान	लौकरच	मा याहातून	आपली	अव ा	हो यास	 ारंभ	होईल	व	 यायोग
मला	प ा ाप	कर याचा	 सगं	येईल.	 हणून	जोपयत	माझा	व	आपला	 ेमाचा	सबंधं
आहे	 तोपयतच	 येथून	 िनघून	 जाव	 ह	 यो य	आहे.	 जर	 मी	 जगल 	 तर	 मधून	 मधून
आमची	भेट	होईल	व	अितपिरचय	न	घड यामुळ	आमच	 ेमिह	कायम	राहील.”

अस	 बोलून	 हंसराजा	 आप या	 पिरवारासह	 तेथून	 उडून	 िच कूट	 पवतावर
गेला.	 या या	 उपदेशान	 वाराणसीचा	 राजािह	 जागतृ	 बु ीन	 वागनू	 जािहतत पर
झाला	 व	 राजावर	 िव ास	 टाकंू	 नये	 या	 हणीला	आपण	 अपवाद	आहे	 अस	 यान
कृतीन	दाखिवल.
——✵✵✵——

	



१३९.	यो य	 य तीश च	याचना	करावी.	(४७८)
(दूतजातक	नं.	४७८)

आमचा	 बोिधस व	 एका	 काळ 	 ा णकुलातं	 ज मला	 होता.	 ता यातं
त िशलेला	जाऊन	वदे-वदेागं,	शा 	इ यािदकाचं	 यान	उ म कारअ ययन	केल.
परंतु	 घर या	 दािर ामुळ	सम 	 गु दि णा	 याला	 देता	ंआली	 नाह .	सात	 मोहरा
देण	बाकी	रािहल.	ते हा	ंगु ची	आ ा	घेऊन	गु दि णा	िमळिव यासाठ 	तो	िफरत
िफरत	वाराणसीला	आला.

याकाळचा	 वाराणसीचा	 राजा	 फारच	 यलोभी	 होता.	 अस	 सागंतात	 क ,
जे या	हात 	 यान	एक	देखील	सो याच	नाण	राहंू	िदल	नाह .	या	िन काचंन	देशातं
बोिधस वान	 मो ा	 यासान	 सात	 मोहरा	 गोळा	 के या.	 परंतु	 गगंा	 उत न
वाराणसीला	येत	असता	ंहोडी	एकाएकी	पालथी	होऊन	 या या	 या	मोहरा	पा यातं
पड या.	बोिधस वान	आपला	जीव	मो ा	 यासान	बचािवला	व	तो	नदी या	काठाला
आला.

आता	ं याला	 अशी	 िववचंना	 झाली	 क ,	 या	 िन य	 देशातं	 पुनःसात	 मोहरा
िमळवा या	कशा?	इत यातं	 याला	 एक	 यु त	 सुचली	व	शहराजवळील	नदीकाठ
वाळवटंातं	 तो	 तसाच	उपोिषत	 बसला.	 पु कळ	नागिरकानं 	 येऊन	अ हण	कराव
अशी	 याला	 िवनंती	 केली.	 परंतु	 तो	 काहं 	 बोलेना	 क 	 चालेना.	 असा	 असा	 एक
ा णकुमार	नदीकाठ 	बसून	उपोषणान	 ागा	कर यास	िस 	झाला	आहे	ह	वतमान
हा	ं हा	ं हणता	ं राजा या	 कानापयत	 गेल	 आिण	 राजान	 गडबडून	 जाऊन	 आप या
अमा यानंा	 या या	चौकशीस	पाठिवल.

यानं 	जाऊन	बोिधस वाला	नाना कार	 न	िवचािरले.	परंतु	काह 	एक	उ र
न	देता	ंतो	तसाच	बसून	रािहला.	ह	वतमान	अमा यानं राजाला	कळिवल	ते हा	ंराजा
चता ातं	 झाला	 व	 वतःच	 बोिधस वा या	 दशनाला	 गेला,	 आिण	 वदंन	 क न
हणाला,	 “भो	 ा णकुमार,	 तंू	 यािठकाण 	 ायोपवशेन	 (मर याचा	 नेम)	 क न



बसला	आहेस	 व	 याच	कारण	काय	 ह	 कोणाला	 सागंत	 नाह स.	 तु यावर	आलेल
सकंट	असच	काहं 	आहे	क 	त	कोणालाच	सागंता	ंन	याव?”

बोिधस व	 हणाला,	 “महाराज,	 जर	 आप यावर	 सकंट	 आल	 तर	 त	 अशा
मनु याला	 सागंाव	 क 	 तो	 या	 सकंटाच	 िनरसन	 क ं 	 शकेल.	 परंतु	 जो	 मनु य
भल याच	 मनु याला	आप या	 दुःखाची	कहाणी	सागंतो	 याची	फजीित	 होते,	 याचे
शत	खूष	होतात	व	िम ानंा	 या या	या	 मूखपणापासूनखेद	होतो.	 हणून	यो यकाळ
आपल	दुःख	शहा या	मनु यान	यो य	माणसालाच	यो य	श दानं 	सागंाव.

आता	ंआपण	मा या	दुःखाच	िनरसन	कर यास	समथ	आहा	ंअसे	जाणून	त	मी
आपणास	 िनवदेन	 किरत .	 गु दि णा	 दे यासाठ 	 मी	 मो ा	 क ान	 सात	 मोहरा
िमळिव या	 परंतु	 होडी	 उलट यामुळ	 या	 गगंत	 पड या.	 आता	ं पुनः	 या	 अ कचन
रा ातं	मोहरा	कशा	िमळतील	व	गु या	ऋणातूंन	मी	कसा	मु त	होईन	या	िववचंनत
पड यामुळ	 माझा	 दुःखो ेग	 मला	 सहन	 होत	 नाह 	 हणून	 मी	 ायोपवशेन	 त
वीकारल	आहे.

आप या	नगरवासी	लोकानंा	 कवा	सेवकाला	माझ	दुःख	सागंनू	काहं 	फायदा
झाला	असता	अस	नाह .	का	ंक ,	ते	सव	िन काचंन	आहेत	ह	मला	ठाऊक	आहे.	 ा
रा यातं	जो	काहं 	सुवणसचंय	आहे	तो	आप या	पाश च	आहे	आिण	 हणून	आपण	या
सकंटसमय 	 मला	 मदत	क ं 	 शकाल.	 यदाकदािच 	 माझी	 याचना	 िन फळ	झाली
तरी	 याच	मला	 वाईट	वाटणार	नाह .	का	ंक ,	मी	यो य	 पु षापुढच	हात	पसरला
आहे.”

बोिधस वा या	भाषणान	राजा	 स 	झाला	व	 याला	 यान	एकदम	चौदा	मोहरा
दे याचा	 हुकूम	 केला.	 राजाला	 आप या	 यलोभाब लिह	 वाईट	 वाटल	 व
ते हापंासून	आपले	लोक	सपंि मा 	कसे	होतील	याची	तो	काळजी	वाहंू	लागला.
——✵✵✵——

	



१४०.	एका	राजाची	कृत ता.	(४८३)
(सरभिमगजातक	नं.	४८३)

एकाकाळ 	 वाराणसीचा	 त ण	 राजा	 िशकार त	 फार	 वीण	 होता.	 आप या
पिरवाराला	 बरोबर	 घेऊन	 एके	 िदवश 	 तो	 एका	 महार यातं	 िशकारीस	 गेला.	 तेथ
आमचा	 बोिधस व	 शरभ	 मृगा या	 पोट 	 ज माला	 येऊन	 वे छ	 सचंार	 करीत	 असे.
राजा	आप या	समुदायाला	 हणाला,	“आपण	येथ	एका	जंगला या	भागाला	वढेा	देऊं
व	 या या	जवळून	मृग	पळून	जाईल	 याची	सव	िमळून	फजीित	क ं .”

परंतु	राजा या	िशकारी	लोकानं 	या	 सगं 	ध याचीच	फजीित	कर याचा	घाट
घातला.	 यानं 	असा	बेत	केला	क ,	सग यानं 	िमळून	एखा ा	मो ा	झुडुपाला	वढेी
ा या	व	मृग	सापंडला	असता	 याला	राजा	असेल	 याच	बाजून	पळवनू	लावाव.

कमधमसयंोगाने	 यान	 विेढले या	 झुडपात	 आमचा	 बोिधस व	 सापंडला	 व
जेथून	अवकाश	सापंडला	तेथून	तो	वातवगेान	पळत	सुटला.	 याचा	वगे	इतका	होता
क ,	राजान	मारले या	अनेक	बाणापैंक 	एकानिह	 या या	अंगाला	 पश	केला	नाह .
अशा	रीतीन	 मृग	आप या	हातून	 िनसटला	ह	पाहून	राजा	लि त	झाला	व	आप या
लोकाकंडून	होणारी	फजीित	टाळ यासाठ 	पायीच	 या या	मागोमाग	पळत	सुटला.

बोिधस वाला	 अर यातंील	 सव	 िबकट	 थान	 आिण	 माग	 अवगत	 होते.	 तो
नागमोडी	 गतीन	 पळत	 सुटला	 व	 एका	 तृणा छािदत	 भयंकर	 िचखला या
डब याजवळ	येऊन	 याला	वळसा	घालून	तसाच	 पुढ	चालला.	राजाला	डब याची
मािहती	 नस यामुळ	 तो	 यावर	 उगवले या	 िहर या	 गवताव न	 अितवगेान	 धावत
असता	ं यातं	 तला.	 ग यापयत	 देह	 िचखलातं	 बुडा यामुळ	 राजाला	 डब यातूंन
बाहेर	 येण	 अश य	 होत.	आपले	 िशकारी	 लोकिह	 फार	 दूर	 रािह यामुळ	 मदतीला
येतील	 ही	 आशा	 याला	 रािहली	 नाह .	 ते हा	ं मरणािशवाय	 दुसरी	 गित	 नाह 	 अस
वाटून	तो	अ यंत	हताश	झाला.



बोिधस वान	 राजाकडे	 माग	 वळून	 पािहल	 ते हा	ं याला	 राजाची	 िवप ाव था
कळून	आली	 व	 तो	आप या	 मनाश च	 हणाला,	 “हा	 राजा	 जरी	 मला	 मार या या
बेतातं	होता,	जरी	यान	माझ	अकारण	वैर	केल	तरी	अशा	सकंटसमय 	 याला	मदत
करण	 माझ	 कत य	 होय.	 हा	 जर	 जगला	 तर	आप या	 जेच	 यो य	 माग न	 पालन
क न	पु कळ	लोकाचं	क याण	करील.”

असा	 िवचार	 क न	 बोिधस व	 या	 डब या या	 काठ 	 आला	 आिण	 राजाला
हणाला,	 “महाराज,	 तु ही	 मा यासार या	 िनरपराधी	 ा याला	 िवनाकारण	 मा ं
पहात	होता	व	जणू	ंकाय	तुम या	कम च	फळ	 हणूनच	तु ही	या	डब यातं	सापंडला.
परंतु	तुमची	ही	िवप ाव था	पाहून	मा यानपुढ	जाववनेा.	तु ही	माझ	वैर	केलत	त	मी
मै ीन	फेडीत	आहे,	 याचा	 वीकार	करा	व	मी	माझ	 पु छ	 तुम या	हात 	 येईल	अस
किरत .	 याला	ध न	या	कदमातूंन	बाहेर	िनघा.”

राजा	 मृगपु छा या	सहा यान	 या	कदम पी	 वैतरणीतून	मो ा	क ान	बाहेर
पडला.	बराच	वळे	 िचखल	तुडव यातं	घालिव यामुळ	तो	फार	 ातं	झाला	होता	व
आपण	कोण या	 िदशने	आल 	 याच	 देखील	 याला	 भान	 रािहल	 नाह .	 तो	 णभर
िन े 	 होऊन	 पडला	 व	 पुनः	 थोडा	 भानावर	 येऊन	 बोिधस वाला	 हणाला,	 “भो
मृगराज,	 तंू	 मोठा	 का िणक	 आहेस.	 तंू	 मला	 जर	 माझे	 लोक	 आहेत	 त	 िठकाण
दाखवशील	 तर	 मला	 या	 पकंातूंन	 उ र याच	 साथक	 होईल.	 नपे ा	ं या	 जंगलातं
भटकता	ंभटकता	ं लातं	होऊन	मी	मरण	पावने.”

बोिधस वान	 याला	आप या	पाठीवर	बसवनू	स या या	जवळ	आणून	सोिडल
व	सै याला	कळंू	न	देता	ंतो	पुनः	जंगलातं	िशरला.	राजानिह	घडलेली	गो 	कोणाला
कळंू	 िदली	 नाह .	 तथािप,	 राजधान त	 सुख प	 पोह च यावर	 पहाटेंला	 उठून	 तो
िन य	बोिधस वाच	व	 या या	क णामय	वतनाच	प बधंनान	 तवन	करीत	असे.

एके	 िदवश 	 याचा	 पुरोिहत	काहं 	कामािनिम 	 पहाटेंला	 राजवा ातं	आला
होता	 व	 राजा	आप या	शयनमंिदरातूंन	बाहेर	 ये याची	तो	 वाट	पहात	उभा	 रािहला
होता.	इत यातं	शरभमृगा या	क णामय	कृ याच	राजान	केलेल	 तवन	पुरोिहता या



कान 	 पडल	 व	 राजा	 शयनमंिदरातूंन	 बाहेर	 आ यावर	 तो	 हणाला,	 “महाराज,
ातःकाल 	आपणावर	उपकार	करणा या	शरभमृगाची	आठवण	झाली	काय?”

राजा	 हणाला,	 “ही	 गो 	 तु हास	 कशी	 समजली?	 अर यातं	 तु ही	 लपून
घडलेला	 कार	 पािहला	 क 	 काय?	 कवा	 तु हाला	 एखादी	 देवता	 स 	 असली
पािहजे,	अथवा	दुस याच	िच 	जाण याच	तु हास	साम य	असल	पािहजे.”

पुरोिहत	 हणाला,	 “यापैक 	 काहं 	 नाह .	 आपण	 केलेल	 मृगराजाच	 तवन
ऐकून	घडले या	 काराच	मला	अनुमान	करता	ंआल.”

राजान	 इ थभंतू	 वतमान	 पुरोिहताला	 सािंगतल	 ते हा	ं राजा या	 कृत तेची
कसोटी	पहा यािवषय 	पुरोिहताच	मन	अ यंत	उ सुक	झाल.	 याला	इं 	 स 	होता
अशी	आ याियका	आहे.

एके	 िदवशी	 राजाबरोबर	 तोिह	 िशकारीस	 गेला	 व	 इं ा या	 साम य न	 यान
शरभमृगाला	राजा या	समोर	उभे	केल	आिण	तो	राजाला	 हणाला,	“महाराज,	 या
मृगान	तु हाला	दवड त	नेऊन	पकंातं	पाडल	तो	हा	मृग	समोर	उभा	आहे.	या यावर
आपल	शरसधंान	चालंू	करा.”

राजा	 हणाला,	 “भो	 ा ण,	 हाच	 तो	 शरभमृग	 ह	 मी	 पुर	 ओळखत .	 परंतु
याअथ 	 यान	 मला	 पकंातूंन	 उ रल	 याअथ 	 या यावर	 बाण	 टाकण	 अ यंत
गैरिश त	आहे	अस	मी	समजत .”

ा ण	 हणाला,	 “महाराज,	 हा	 मृग	 नसून	 असुर	आहे	आिण	 याला	 मािरल
असता	ंतंू	 वग स	जाशील.	पण	जर	अशा	वळे 	आपल	कत य	सोडून	या यावर	बाण
सोडणार	नाह स	तर	पु दारासंह	तंू	यमा या	वैतरणी त	जाशील.”

ह	ऐकून	राजा	 हणाला,	“मी	आिण	माझ	कुटंुब	एवढच	न ह	तर	माझ	सव	रा
जरी	 वैतरणीत	जाऊन	पडल	तरी	मला	 ाणदान	 देणा या	या	 मृगावर	मी	शरसधंान
धरणार	नाह .	 यान	मला	पळवनू	नेल	ह	 हणण	बरोबर	नाह .	तो	केवळ	आपला	जीव



बचाव यासाठ 	 पळाला	 व	 मा या	अ ानामुळ	मी	जाऊन	पकंातं	 तल .	 पण	 यान
शतभाव	 िवस न	जाऊन	माझा	उ ार	 केला	 ही	 गो 	 िवसरता	ं ये यासारखी	 नाह .
आिण	जाणून	बुजून	मी	कध िह	कृत न	होणार	नाह .”

त	ऐकून	पुरोिहत	 हणाला,	“महाराज,	तंू	ह	रा य	िचरकाल	कर	व	पु दारासह
सदोिदत	 तुझी	अिभवृि 	असो	आिण	या माण	सवदैव	कृत ताधम	पालन	क न	व
यायनीत ने	 रा य	 चालवनू	 सव	 अितथ चा	 यो य	 मान	 ठेवनू	 मरणो र	 वगवास
सपंादन	कर.” ा णान	असा	आशीव द	 िद यावर	 इं िह	 तेथ	 गट	झाला	व	 यान
राजाची	 शसंा	क न	 याला	आशीव द	िदला.
——✵✵✵——

	



१४१.	एका	पोपटाची	देवघेव.	(४८४)
(सािलकेदारजातक	नं.	४८४)

आमचा	 बोिधस व	 मगधरा ातं	 एका	 सावरी या	 अर यातं	 एका	 ज म 	 पोपट
होऊन	रहात	असे.	 याचा	बाप	सव	पोपटाचंा	राजा	होता.	परंतु	वृ पणामुळ	 यान	सव
रा यकारभार	 बोिधस वा या	 वाधीन	 केला.	 बोिधस विह	 मो ा	 उ साहान	 सव
कारभार	चालवनू	लौकरच	शुकसमुदायाला	अ यंत	 ि य	झाला.	तथािप	रा यमदान
तो	 आप या	 मातािपतरानंा	 िवसरला	 नाह .	 शुकसघंाला	 घेऊन	 चरावयाला	 गेला
असता	ं तेथून	 येताना	 दा यानं 	 भरलेल 	 कणस	 बरोबर	 आणून	 वृ 	 मातािपतराचं,
िपलाचं	आिण	अंध	पगुं	इ यािदकाचं	तो	यथायो य	पालन	करीत	असे.

एके	िदवश 	तो	आप या	शुकगणाला	बरोबर	घेऊन	मगध	देशातं	एका	भाता या
शतेातं	 येऊन	उतरला	व	 तेथ	यथे छ	दाणे	खाऊन	काहं 	कणस	बरोबर	 घेऊन	 पुनः
शा मलीवनातं	आला.	हा	 कार	दोन	तीन	िदवस	सारखा	चालला	होता.	त	शते	एका
कौिशकगो ी	 ा हणाच	होत,	व	 यान	काहं 	दाणे	दे या या	करारान	एक	माणूस	त
राख यासाठी	 ठेिवला	 होता.	 या	 माणसान	 पोपटानंा	 आरडाओरडीन	 दगड	 वगैरे
फेकून	 पळिव याचा	 य न	 क न	 पािहला,	 पण	 यश	 आल	 नाह .	 ते हा	ं ा हण
आपणाकडून	शतेाच	पीक	वसूल	क न	घेईल	या	भयान	तो	 या या	घर 	गेला.

याला	पािह याबरोबर	 ा हण	 हणाला,	“कायरे	बुवा?शतेाच	सव	काहं 	ठीक
चालल	आहे?”	तो	 हणाला,	“इतर	गो त	सव	बर	चालल	आहे.	पण	एकाच	गो ीच
भय	वाटत	आहे.	पु कळसे	पोपट	येऊन	शते	खात	आहेत	आिण	 यापैंक 	सव त	सुदंर
असा	एक	पोपट	बर च	कणस	चोच तून	रोज	पळवनू	नेत	आहे.”

ा हण	 हणाला,	 “एवढी	 गो 	 मला	 सागं याला	 का	ं आलास?	 पाश	 घालून
यापैंक 	 काहं 	 प यालंा	 िवशषेतः	 या	 सुदंर	 प याला	 पकडून	 मा या	 जवळ	 घेऊन
यावयाच	होतस	की	नाही!”



ध या या	 या	 रागाव यान	 तो	 िबचारा	 गडी	 खजील	 झाला	 व	 दुस या	 िदवश
यान	 बोिधस वा या	 चर या या	 िठकाण 	 पाश	 माडूंनठेिवला.	 कमधमसयंोगान
बोिधस व	 या	जा यातं	सापंडला.	 इतर	 प यालंा	 यान	जवळ	 येऊं	 िदल	नाह .	 व
दाणे	 खाऊन	 झा यावर	 यानंा	 तेथून	 पळून	 जा याची	 इशारत	 िदली.	 या	 ग ान
याला	 नेऊन	 ा णा या	 हवाली	 केल.	 ते हा	ंकौिशक ा ण	 हणाला,	 “बा	 शुका,
मा या	शतेातंले	दाणे	खातोस,	एवढच	न हे	तर	कणसिह	पळवनू	नेतो	त	का?ं	इतर
पोपटापें ा	ंतुझ	पोट	तरी	मोठ	असल	पािहजे	 कवा	मनु या माण	कोठतरी	तंू	धा याच
कोठार	 केल	 असल	 पािहजे.	 अथवा	 मा या	 वैरान	 मा या	 कणसाची	 तंू	 िवनाकारण
नासाडी	करीत	आहेस	अस	 हणाव	लागेल.”

बोिधस व	 हणाला,	 “तु ही	 हणता	ं तसा	 मजकूर	 नाह .	 मी	 ज 	 कणस	 नेत
असत 	 यानं 	माझी	सव	देवघेव	चालते.	 हणजे	काहं 	मी	कज दाखल	देत	असत .
काहं 	कज	फेड याकडे	लागतात	व	काहं च	मू य	मा या	ितजोर त	जात.”

पोपटाची	ही	देवघेव	ऐकून	कौिशक	 ा ण	िव मत	झाला	आिण	 हणाला,	“ही
सगळी	 देवघेव	 कोण या	 ा याशं 	 चालते	 व	 ितजोरी	 कशा	 कारची	 आहे	 ह	 मला
सागं.”

बोिधस व	 हणाला,	“ यानंा	पखं	फुटले	नाह त	अश 	माझ 	िपल	आहेत	 यासं
मी	 काहं 	 दाणे	 देत	 असत 	 व	 यालाच	 मी	 ऋण	 अस	 हणत .	 का	ं क ,	 मा या
वृ ापकाळ 	 माझे	 त ण	 पु 	 ह	ऋण	 फेडतील	अशी	 मला	आशा	आहे.	 मा या	 वृ
आईबापालंा	 जे	 मी	 दाणे	 देत	असत 	 यालाच	कज ची	 फेड	अस	 हणत .	आिण	 जे
अंध,	 पगं	ू वगैरे	 दुबल	 पोपट	 आहेत	 यां या	 िनव हाथ	 िश क	 रािहलेले	 दाणे	 मी
लावीत	असत .	 याचंी	 कमत	मा या	 पु यसचंय पी	 ितजोर त	जात	असते.	 हणजे
या	कृ यान	माझ	सुकृतकम	वाढत	असत.	यालाच	मी	माझी	ितजोरी	अस	 हणत .”

पोपटाची	बुि म ा	पाहून	 ा ण	अितशय	खूश	झाला	आिण	 हणाला,	“मा या
शतेाचा	अध 	 िह सा	मी	 तुला	 देऊन	टाकत .	 याचा	यथे छ	उपभोग	 घे	व	वळेोवळे
मला	भेटत	जाऊन	चागंला	उपदेश	कर.”



पण	 बोिधस वान	 शतेापैंक 	 काहं 	 िबघे	 वीकारले.	 व	 आप या	 अनुयायानंा
तेव ावरच	 तृ त	 कर याची	 आ ा	 केली.	 इत ततः	 नासाडी	 न	 झा यामुळ
ा णालािह	 या	शतेातं	चागंल	पीक	िमळाल.
——✵✵✵——

	



१४२.	सगंतीच	फळ.	(५०३)
(स ीगुबंजातक	नं.	५०३)

उ र–पाचंाल	 देशातं	 पाचंाल	 नावंाचा	 राजा	 रा य	 करीत	 होता.	 याला
िशकारीचा	 फार	 नाद	 होता.	 एके	 िदवश 	 मृगा या	 माग	 लागला	 असता	ं याचा	 रथ
सेनेपासून	फार	दूर	अंतरावर	गेला.	परंतु	मृग	काहं 	 याला	सापंडला	नाह .

तेथ	काहं 	झोप ा	 या या	 ीस	पड या.	तो	फार	थकून	गे यामुळ	जवळ या
एका	 झाडाखाल 	 रथातंील	आसन	 ठेवावयास	 लावनू	 यावर	 राजा	 िनि त	 झाला.
सारथी	 याचे	पाय	दाबीत	होता.	पण	राजाला	नीज	लागली	अस	पाहून	तोिह	झ पी
गेला.	आपण	एकाकी	आह त	या	शकेंन	राजाला	काहं 	नीट	झ प	लागली	नाह .

या	झोप ा	चोरां या	हो या.	सव	चोर	आप या	उ ोगासाठ 	गेले	होते.	 याचंा
वयंपाकी	 तेवढा	 झोपड त	 होता.	 व	 यानंी	 बाळगलेला	 एक	 पोपटिह	 तेथ	 होता.
राजाला	 िनि त	 पाहून	 तो	 वयंपा याला	 हणाला,	 “हा	 पहा	 येथ	 दुपार या	 वळे
राजा	 िनि त	झाला	आहे,	याला	मा न	याचे	अलंकार	काढून	घेऊं,	ऊठ	लवकर.
ज पयत	 तो	 जागा	 झाला	 नाह 	 त पयत	 याला	 व	 या या	 सार याला	 मा न
पाचो यातं	लपवनू	ठेवू	ंव	 याच 	व 	 ावरण	आिण	अलंकार	आपण	घेऊं.”

वयंपाकी	 हणाला,	 “भो	 िम ा,	 उगाच	 बडबड	 काय	 चालिवली	 आहेस?
राजा या	 अंगावर	 हात	टाकण	 हणजे	अ न त	 वशे	कर यासारख	आहे.”त	 ऐकून
पोपटाला	फार	राग	आला	व	तो	 हणाला,	“आम या	मालकासमोर	 तंू	मो ा	ग पा
ठोकीत	 होतास.	 इतकच	 न हे	 दा 	 िपऊन	 तंू	 आम या	 मालिकणीचाही	 उपमद
केलास.	पण	आज	तुझ	साम य	कोणीकडे	गेल?”

राजा	या	सवंादान	दचकून	उठला	व	सार याला	 हणाला,	“बा	सार या,	 येथ
हा	 पोपट	 िवल णपण	बोलतो	आहे	आिण	अशा	 या	अमंगल	 थलापासून	 दूर	जाण
मला	 अ यंत	 इ 	 वाटत	आहेः	 ऊठ	 लवकर	 रथ	 तयार	 कर.”राजा या	 आ े माण



सार यान	 रथ	 तयार	 क न	 णाध त	 तोवायुवगेान	 चालिवला.	 त	 पाहून	 पोपट
मोठमो ान	ओरडत	 सुटला.	आमच 	माणस	 गेल 	कोठ?	हा	 राजा	आम या	 हात
आला	असतानंा	 याला	 लुबाड यावाचून	आ ही	 िजवतं	जावू	ं देत	आह त.	कोण	 हा
अपराध!	आिण	काय	हा	वडेेपणा!”

या	 माण	 या	पोपटाची	आरडाओरड	चालली	असतानंा	व	तो	इकडून	ितकडून
उडत	 असतानंा	 नदी या	 काठाकाठान	 या	 ड गराला	 वळसा	 देऊन	 सार यान	 दूर
अंतरावर	 रथ	 आणला.	 तेथ	 पुनः	 याला	 काहं 	 पणकुिटका	 िदस या.	 घोडे	 थकून
गे यामुळ	सार यान	काहं 	वळे	रथ	उभा	केला.

इत यातं	 तेथील	 सुदंर	पोपट(हाच	आमचा	बोिधस व	होता.)मो ा	आदरान
राजाला	 हणाला,	 “महाराज,	 या	 आ मातं	 तुमच	 वागत	 असो.	 आम या
पणकुिटकत	 वशे	क न	ज 	काह 	फलमूल	असतील	 याचंा	 वीकार	करा.	येथील
ऋिषगण	अर यातं	कंदमूलािदक	पदाथ	गोळा	कर यासाठ 	गेले	आहेत	व	मी	 दुबल
प ी	अस यामुळ	मा याकडून	आपल	आदराित य	यथासागं	होण	श य	नाह .	 हणून
आपणाला	िवनंती	किरत 	क ,	हा	आ म	आपलाच	आहे	अस	समजून	येथ	असले या
फलमूलाचंा	अंिगकार	करा	आिण	आम या	झ याच	थडं	पाणी	िपऊन	िव ािंत	 या.”

पोपटान	केले या	 वागतान	राजा	फारच	सतुं 	झाला	आिण	सार याकडे	वळून
हणाला,	 “काय	आ य	आहे	 पहा!	 हा	 पोपट	 िकतीतरी	 स य	आहे!	 िकती	 धा मक
आहे!	आिण	 िकती	गोड	 बोलतो	आहे!	 पण	 या याच	जातीचा	 हा	 दुसरा	 राघु	 पहा.
मारा,	हाणा,	बाधंा,	ठार	करा	अस	ओरडत	आम या	माग	लागला	आहे.”

बोिधस व	 हणाला,	 “महाराज,	आ ही	 दोघे	 एकाच	आई या	 उदरातं	 एकाच
काळ 	 ज मलेले	 भाऊ	 आह त.	 आम या	 बालपण 	 आ ही	 या	 जवळ या	 पवतावर
घर ातं	 रहात	 असता	ं भयंकर	 तुफान	 होऊन	 घरट	 खाल 	 पडल.	 आ ही	 दोघे
उड याचा	 य न	करीत	असता	ं मी	 या	 बाजूला	 व	 तो	 या	 बाजूला	जाऊन	 पडला.
चोरानं 	 याला	स ीगुभं	अस	नाव	देऊन	आप या	झ प ातं	पाळल.	पु पक	अस	नाव
ठेवनू	येथील	ऋ षन 	माझा	साभंाळ	केला.



याव न	आप या	ल ातं	येईल	क ,	मा या	भावाचा	काहं 	अपराध	नाह .	 कवा
माझा	 वतःचािह	हा	िवशषे	गुण	आहे	अस	नाह .	केवळ	सहवासाच	ह	फळ	होय.

चोरां या	 पणकुिटकतून	 मारामारी,	 खून,	 बाधंणे,	 ठकिवण,	 लुटालूट	 इ यािद
गो ीच	 या या	 कान 	 येत	 अस यामुळ	 याच	 तो	 िशकत	आहे.	आिण	 इकडे	 स य,
धा मकपणा,	अ हसा,	सयंम,	दम,	अितथीचा	स कार	 इ यािद	गो ी	 मी	 ऐकत	आह
आिण	 पहात	आह.	 व	 अशा	 लोकां या	 सहवासातं	 मी	 वाढलेला	आहे	आिण	 हणून
अशाच	गो ी	िशकत	आहे.

महाराज,	या	गो ीपासून	 तु हीही	बोध	 घेतला	पािहजे.	तो	असा	क ,	सगंतीन
मनु य	बरा	 कवा	वाईट	होत	असतो.	 कुजलेले	मासे	दभ त	 गुडंाळले	तर	दभ लािह
घाण	 येत	असते.	त च	 सुवािसक	फुल	पळसा या	पानातं	 गुडंाळल 	तर	पळसालािह
चागंला	वास	येतो.	 हणून	तुम यासार या	थोर	पु षानं 	खलाचंा	ससंग	होऊं	न	देतां
सदोिदत	स नां या	सगंत त	काल	कंठावा.”

हा	 सवंाद	 चालला	 असतानंा	 आ मातंील	 ऋिष	 कंदमूलािदक	 आप या
चिरताथ चे	पदाथ	गोळा	क न	 तेथ	आले.	राजान	मो ा	आ हान	 यानंा	आप या
राजधानीला	नेल	व	तेथ	एका	र य	उ ानातं	आ म	बाधूंन	 याचंी	सव कार	बरदा त
ठेिवली.	 अस	 सागंतात	 क ,	 या	 ऋष या	 सहवासामुळ	 राजा या	 कुलातं	 सात
िप ापयत	स पु ष	ज माला	आले	व	 यानं 	आप या	 जेच	पु कळ	क याण	केल.
——✵✵✵——

	



१४३.	सुरेचे	पिरणाम,	सुरापानाचा	पूवितहासव	पिरणाम.
(५१२)

(कंुभजातक	नं.	५१२)

ाचीनकाळ 	 काशीरा ातं	 सुर	 नावाचा	 एक	 वनचर	 रहात	 असे.	 अर यातूंन
नानािवध	 पदाथ	 गोळा	 क न	 तो	 आपली	 उपजीिवका	 करी.	 िहमालया या
पाय यावरील	अर यातं	 एक	मोठा	 वृ 	 होता.	 एक	 पु षउंचीवर	 या	झाडाला	 तीन
मोठा या	शाखा	फुट या	हो या.	व	 यां याम य	एक	मोठा या	माती या	भां ाएवढी
पोकळ	जागा	होती.	जवळपास	आवळीच ,	हर ाच 	वगैरे	पु कळ	झाड	होत 	व	 या
वृ ावंर	 रहाणारे	 प ी	 तेथ	 आणून	 त	 खात	 असत.	 यापैंक 	 काहं 	 या	 वृ ा या
वळचण त	 साठले या	 पावसा या	 पा यातं	 पडून	 रहात.	 िहमालयावर	 आपोआप
उगवले या	भाता या	शतेातूंन	कणस	आणून	पोपट	येथ	बसून	खात	असत	व	 यातंील
काहं 	तादुंळाचे	दाणे	 या	पा यातं	पडत.	उ हाळा	आ यावर	त	पाणी	सतं त	होऊन
यापासून	एक	 कारचा	मादक	पदाथ	तयार	होत	असे.	आिण	झाडावरील	नानािवध
प ी	तो	िपऊन	काहंीवळे	बेफाम	होऊन	झाडाखाल 	पडून	रहात	असत.

एके	 िदवश 	 सुर	 अर यातं	 सचंार	 करीत	 असता	ं या	 वृ ापाश 	आला	आिण
यान	हा	सव	 कार	 पािहला.	 थमतः	झाडा या	 वळचण त	साठलेल	पाणी	 िवषारी
असाव	असा	 याला	सशंय	आला.	परंतु	काहं 	वळेान	त	िपऊन	िन ेि त	पडलेले	प ी
उठून	नाचू	ंबागडंू	लागले.	व	एकमेकाशं 	भाडंूं	लागले.	त	पाहून	सुराला	 या	पदाथ त
काय	गुण	आहे	ह	पहा याची	उ कट	इ छा	झाली	व	 यान	भीत	भीत	 यातंील	पेलाभर
पाणी	 ाशन	 केल.	 याबरोबर	 याला	 एक कारची	 मजेदार	 गुगंी	 आली	 व	 थो ा
वळेान	 अधवट	 ता यावर	आ यावर	 मासं	 खा याची	 फार	 इ छा	 झाली.	 तेथ	 बेशु
पडले या	प यापैंकी	काहं ना	मा न	व	आप या	चकमकीन	आग	पाखडून	 या	आग त
प यानंा	भाजून	 यान	यथे छ	खा .	व	तो	नाचू	ंउडंू	लागला.

याच	अर यातं	 व ण	नावाचा	 एक	तप वी	 रहात	असे.	 सुराची	आिण	 याची



चागंली	मै ी	होती.	 याला	सुरान	घडलेला	सव	 कार	सािंगतला	आिण	 ोणातूंन	 या
वळचण तून	थोड	पाणी	नेऊन	त	 याला	पाजल	व	आपणिह	 याला.	 यानंतर	दोघानं
नाचून	बागडून	मोठा	तमाशा	केला.	व ण	ऋषी या	अ नहो ातं	भाजून	तयार	केलेल
मासं	 यथे छ	 खा .	 या	 िदवसापासून	 या	 दोघानंािह	 झाडा या	 वळचण तील
पा याची	 इतकी	गोडी	लागली	क 	 यानं 	 त	थोड याच	 िदवसातं	आटवनू	टाकल.
आता	ंपुढ	काय	कराव	अशी	 चता	उप थत	झाली.	व ण	तापसी	मोठा	हुषार	होता.
यान	 या	 झाडा या	 वळचण त	 साचलेले	 पदाथ	 नीट	 तपासून	 पािहले	 व	 ते	 पदाथ
वतःगोळा	क न	उ हा या	ऐवज 	आगीची	आच	देऊन	 यां यापासून	िन प 	होणारा
मादक	 पदाथ	 वतः	 तयार	 केला.	 या	 नवीन	 पदाथ त	 पूव या	 पदाथ हून	 याला
अिधक	 गुण	 आहे	 अस	 िदसून	 आल	आिण	 िनरिनराळे	 योग	 क न	 यानं 	 शोधून
काढले या	या	नवीन	पेयातं	बरीच	सुधारणा	केली.

इतक	 सव	 झा यावर	 व ण	 सुराला	 हणाला,	 “भो	 िम ा,	 आ ही	 मो ा
य नान	 ह	 नवीन	 पेय	शोधून	काढल	आहे.	 त	जर	लोकानंा	कळंू	 न	 देता	ंआम या
बरोबरच	न 	झाल	तर	 यापासून	जगाची	िकती	हािन	होईल	बर!	 णभर	िमळणा या
ानंद	सुखाला	िकती	लोक	मुकतील?	ते हा	ंआ ही	मोठमोठा या	शहरातं	जाऊन

आमचा	हा	शोध	तेथील	नागिरकानंा	सागंू	ंव	 यापासून	 याचं	व	आमच	अनंत	क याण
क ं .”

सुरालािह	 अर यवासाचा	 बराच	 कंटाळा	आला	 होता.	 ते हा	ं याला	आप या
िम ाच	 हणण	फार	पसतं	पडल.	व	ते	दोघे	एका	िहमालया या	पाय यापासून	जवळ
अंतरावर	असले या	शहरातं	आले	आिण	वळूे या	नळकां ातूंन	बरोबर	आणलेल	पेय
यानं 	तेथील	राजाला	नजर	केल.

राजान	 यानं 	 सािंगतले या	 माणान	 याचा	 उपयोग	 के यावर	 तो	 णभर
ानंदातं	 त ीन	 झाला	 व	 याला	 या	 पेयाची	 फार	 चटक	 लागली.	 परंतु

नळकां ातूंन	आणलेल	 ते	 िकती	 िदवस	 पुरणार!	 यातं	 सुराला	आिण	व णालािह
या	 पेयावाचून	 चैन	 पडत	 नसे.	 ते हा	ं एक	 दोन	 िदवसातं	 सव	 पेय	 खलास	 झाल
अस यास	नवल	नाह .



परंतु	 राजा म	 चागंला	 िमळा यामुळ	 सुराला	 आिण	 व णाला	 मोठा	 उ साह
आला	 व	 हा	 धंदा	 यानं 	 मो ा	 माणातं	 सु 	 कर याच	 आरंिभल.	 राजाकडून
मोठमोठाल 	मातीच 	मडक 	मागिवल 	व	 या	 पेया या	तयारीला	लागणार	तादंळाच
पीठ,	हरडे	वगैरे	पदाथ	राजा या	कोठारातूंन	घेऊन	 यापासून	िनरिनरा या	 कारची
दा 	तयार	केली.	 थमतः	ह	पेय	सुरान	पािहल	 हणून	 याला	सुरा	ह	नाव	दे यातं
आल	आिण	 व णान	 त	कशा	 उपायानंी	 बनिवता	ं येईल	याचा	 शोध	लािवला	 हणून
याला	वा णी	अस	 हणू	ंलागले.

या	सुरेचा	 कवा	वा णीचा	 या	शहरातंील	लोकावंर	थोड या	कालातं	िवल ण
पिरणाम	 घडून	 आला.	 लोकाचं 	 धा याच 	 कोठारमुलाबाळां या	 उपयोगी
पड याऐवजी	 व णतप या या	 भ त	 जाऊं	 लागली.	 व	 तेथ	 उ प 	 झाले या
वा णीन	सव	लोक	मदो मत	होऊन	आपला	धंदा	सोडून	मारामारी,	िशवीगाळ,	अभ
भाषण	 वगैरे	 कर यातं	 गुतूंन	 गेले.	 ता पय,	 थोड या	 कालातं	 या	 सुसमृ 	 देशातं
दु काळ	भासू	ंलागला.	जमीन	सुपीक	असून	पीक	येईनास	झाल	व	धा य	असल	तरी
बायकापोर	 उपाशी	 पडंू	लागल .	 रावापासून	 रंकापयत	 व णऋषीचे	 भ त	 बनले	 व
वा णीदेवी या	नाद 	लागले.

परंतु	 येथील	 काहं 	 वृ 	 माणसाचं 	 डोक 	 या	 नवीन	 देवतेन	 इतक 	 घेरल
न हत .	 िवचाराचा	 थोडा	 अंश	 यां यातं	 अ ािप	 शाबदू	 रािहला	 होता.	आप या	 या
दुदशचे	कारण	काय?	ज	रा 	थो ा	कालापूव 	 सुसपं 	होत	त	एकाएक 	दिर ी
कस	झाल!	 या	आमची	स यपणान	वाग यातं	 याती	होती	तेच	आ ही	अ ील	कसे
बनल !	जे	आ ही	आप या	ि यानंा	गहृदेवता माण	मान	देत	असू	ंतेच	 यानंा	मारहाण
क ं 	लागल 	या	सव च	कारण	काय?	असा	 िवचार	मधून	मधून	का	ंहोईना	 यां या
डो यातं	उ वण	साहिजक	होत.

या	 लोकानं 	 वतः	 वा णीच	 पान	 करण	 सोडून	 िदलच	आिण	 ित या	 िव
इतकी	 चळवळ	 चालिवली	 क 	 राजा या	 धानापयत	 वा णीचा	 ितटकारा	 उ प
झाला.	 इतकच	 न हे	 एके	 िदवश 	 गावातंील	 पु कळ	 लोकानं 	 व ण	 ऋषी या
वा णी या	कारखा यावर	ह ा	क न	तो	उ व त	क न	टािकला.	व णाचाय	आिण



याचा	 िम 	 सुर	 यानंी	 जवळ या	 गवता या	 गजंीत	 आपल 	 शरीर	 झाकून	 जीव
बचािवले	आिण	 या	रा 	तेथून	पलायन	केल.

व ण	 हणाला,	 “भो	 िम ा,	 हे	 लोक	 िकती	 रानटी	आहेत	 बर!	 यां यासाठ
आ ही	नवीन	 पेय	शोधून	काढल	असता	ं यानं 	 बडं	क न	आम या	 िजवावर	उठाव
यासारख	लाछंनां पद	दुसर	काय	आहे.	आता	ंपरोपकाराची	हाव	सोडून	देऊन	चल
आपण	आप या	आ मातं	जाऊन	राहंू.”

सुर	 हणाला,	 “िम ा,	 हे	 लोक	 इतके	 अडाणी	आहेत	क 	 यानंा	 अमृत	 जरी
पाजल	तरी	ते	कृत न	होऊन	उपकार	करणा या या	िजवावर	उठतील.	पण	आम या
काशीरा ातंील	लोक	अ यंत	स य	आहेत.	 तेथ	जाऊन	आपण	हा	 धंदा	 सु 	क ं .
तेणेक न	 मी	 मा या	 देशाचा	 कायभाग	 के यासारख	 होईल	 व	 या	 नवीन	 पेया या
पान	आमच	 नावंिह	 िचरकाल	 राहील.	 या माण	 यानं 	 काशीला	 जाऊन	 तेथील

राजा या	 मदतीन	आपला	 धंदा	 सु ं 	 केला.	 पण	काहं 	कालान	 तेथ या	लोकानं िह
यां यािव 	बडं	केल.

अशा	रीत ने	दोन	तीन	शहरातं	अनुभव	िमळा यावर	शवेट 	ते	 ाव थीला	आले.
या	वळे 	तेथ	सविम 	नावाचा	राजा	रा य	करीत	होता.	 यान	राजधम ला	अनुस न
सुराला	आिण	व णाला	आप या	पदर 	आ य	 िदला.	व	भ ालंा	वगैरे	लागणार
सव	सामान	 यानंा	पुरिव यािवषय 	आप या	भाडंागािरकाला	हुकूम	केला.

आता	ं इं ाला	 अशी	 चता	 उ वली	 क ,	 जर	 सविम 	 राजा	 म पाना या
यसनातं	सापंडला	तर	 जंबु ीपातं	 एकिह	 राजा	धा मक	रािहला	नाह 	अस	 हणाव
लागेल.	आिण	धा मकतेचा	लोप	झा यामुळ	 वग त	 येणा या	 ा याचंी	 सं या	फार
कमी	 होईल.	 आिण	 यामुळ	 देवदानवाचं	 यु 	 जंुपल	 असता	ं देवाचंी	 सं या	 कमी
अस यामुळ	दानवाचंा	जय	होईल	व	देवाचंा	पराजय	होईल.

अशा	िववचंनत	देवाचंा	 इं 	पडला	असता	ंसविम ाला	म पानापासून	परावृ
कर याची	 याला	एक	यु त	सुचली	व	 ा णवषेान	मातीचा	घडा	खां ावर	घेऊन	तो
ाव थीम य	 गट	झाला.	व	राजा या	 ासादाजवळ	अंतिर ातं	उभा	राहून	‘हा	घडा



िवकत	 या,	हा	घडा	 िवकत	 या’	अस	मोठमो ान	ओरडत	 सुटला.	 ासादाव न
याला	 पाहून	 राजा	 हणाला,	 “अंतिर ातं	सचंार	करणारा	 तंू	 योगी	आहेस	क 	 देव
आहेस?	बर;	तु या	अंग 	मोठ	साम य	आहे	अस	 हणाव	तर	हा	घडा	िवक याची	तुला
हाव	का?ं	आ ही	तु या	या	कृ यान	ग धळून	गेल 	आह .	तर	तु या	आगमनाच	कारण
सागंनू	व	या	कंुभातं	कोणता	पदाथ	आहे	ह	सागंनू	आम या	शकेंच	िनरसन	कर.”

इं 	 हणाला,	“मा या	सबंधंान	ज	काहं 	सागंावयाच	आहे	त	मी	शवेट 	सागेंन.
थमतः	या	कंुभाच	वणन	ऐका.	यातं	तेल,	तूप,	दही,	दूध	वगैरे	पदाथ	नाह 	आहेत.
पण	यातं	असा	अपूव	पदाथ	आहेक 	 याच	 ाशन	केल	असता	ंमनु य	र ता	समजून
क ाव न	खाल 	पडेल,	शणेा या	डब यातं	पडेल	 कवा	गटारातं	पडेल,	तो	अभ य
पदाथ च	 भ ण	करील;	खा यासाठ 	 माजले या	 बलैासारखा	 इकडे	 ितकडे	 हडत
िफरेल.	 नाचेल,	 उडेल,	 बागडेल,	 र यातूंन	 खुशाल	 नागडा	 उघडा	 जाईल,
भरर यावर	 कवा	 गटारातं	 ेतासारखा	 िनजून	 राहील.	 ज	 बोलंू	 नये	 त	 बोलेल.
लोकाशं 	भाडंण	उक न	काढील,	असा	पदाथ	या	घ ातं	भरलेला	आहे.	 या या
ाशनान	 या	 जंबु ीपा या	 इतर	 ातंातं	 पु कळ	 कुटंुब	 धुळीला	 िमळाल 	 आहेत,
कुटंुबामं य	शातंी	न 	झाली	आहे,	आईबाप	इ यािद	वडील	माणसाचा	त णाकंडून
मान	राखला	जात	नाह 	आिण	 या या	 ाशनान	पु कळ	लोक	घोर	नरकातं	पडलेले
आहेत,	असा	 पदाथ	या	 कंुभातं	 भरलेला	आहे,	जर	आपणास	ज र	असेल	तर	 हा
िवकत	 या.”

त	ऐकून	राजा	 हणाला	“हे	ऋि मान	 ा हण,	असला	हा	भयंकर	पदाथ	कोण
िवकत	घेईल	बर.	या	तु या	पदाथ ने	माझाच	नाश	होईल	अस	नाह 	तर	मा या	सव
रा ाचा	 देखील	 नाश	 होईल	 यातं	 शकंा	 नाह .	 पण	 या	 तु या	 पदाथ च	 नावं	 तरी
काय?”	 इं 	 हणाला	 “महाराज,	 तु या	 रा यातं	 आले या	 दोन	 नवीन	 माणसानं
शोधून	 काढलेला	 हा	 पदाथ	 आहे.	 यां याच	 नावाव न	 याला	 सुरा	 कवा	 वा णी
हणतात.	तु ही	सव	 कार	मदत	देऊन	याच	पदाथ ची	पैदास	क ं 	पहात	आला.ं	व
तेण	क न	तुम या	रा ाला	अधोगतीला	नेऊं	पहाता.ं	आजपयत	सग या	जंबु ीपातं
तु ही	 परम	 धा मक	 राजे	आहा	ं अशी	 याती	आहे.	 परंतु	 या	 सुरेचा	 याला	ओठाला



लाग याबरोबर	तुमची	धा मकता	ता काळ	न 	होणार	आहे	आिण	 हणूनच	मी	देवाचंा
राजा	 इं 	 ा हणवषेान	 तु हालंा	 या	 सुरादेवीपासून	 िनवृ 	कर यासाठ 	 येथ	आल
आहे.”एवढ	बोलून	इं 	तेथच	अंतध न	पावला.

सुरेचे	अनेक	दोष	ऐकून	राजा	सिंव न	झाला	आिण	आप या	अमा यास	 हणाला
“देवराजान	आ हासं	मो ाच	सकंटातूंन	बचावल.	आ ही	 यसनाधीन	झाल 	असत
तर	सव	रा ावर	मोठाच	 सगं	ओढवला	असता.	प ास	बाहेरचे	शत	आपणावर	चाल
क न	आलेले	बरे	परंतु	 यसन पी	एक	अंतगत	शत	नको	आहे.	का	ंक ,	बा 	शत	ज
नुकसान	क ं 	शकणार	नाह त	त	हा	एकटा	करील.

आता	ं व णाला	 व	 सुराला	 आम या	 रा यातूंन	 घालवनू	 देण	 हणजे	 दुस या
रा यावर	अकारण	सकंट	आणण	होय.	हे	दोघे	आजूबाजू या	रा ातं	 िश न	तेथील
राजाला	वश	क न	 घेतील	व	 तेथ	आपला	 धंदा	 सु ं 	करतील	 ते हा	ं यानंा	पकडून
याच ण 	 याचंा	 िशर छेद	करा.	इ ा या	आगमनाचा	 यास	सुगावा	लागला	तर	 ते
पळ	काढतील.”

पण	 लोकां या	 सुदैवान	 आिण	 वतः या	 दुदवान	 व ण	 व	 सुर	 आ मकृत
पदाथ च	सेवन	क न	 व थ	पडले	होते.	राजसेवकानं 	 याना	तशा	 थत त	पकडून
ठार	केल	व	दा 	गाळ यासाठ 	आणलेले	पदाथ	पुनःराजा या	कोठारातं	पोचते	केले.
——✵✵✵——

	



१४४.	राजाच 	कत य.	(५१५)
(सभंव	जातक	नं.	५१५)

ाचीनकाळ 	 कु रा ातं	 इं थ	राजधान त	धनंजय,	कौर य	नावाचा	 राजा
रा य	करीत	असे.	सुचीरत	नावाचा	 याचा	 पुरोिहत	होता.	एके	 िदवश 	राजा	 याला
हणाला,	“राजधम	कोणता	ह	मला	सं ेपान	सागं.”पुरोिहत	 हणाला	“महाराज,	हा
न	थोड यातं	सोडिवता	ंये यासारखा	नाह .	आम या	सव	रा ातं	िवदुर	पिंडताला

मा 	 या	 नाच	 सं ेपान	 उ र	 देता	ं येईल.”राजा	 हणाला	 “अस	आहे	 तर	 तु ही
ताबडतोब	िवदुराजवळ	जाऊन	तो	या	 नाच	ज	उ र	देईल	त	मला	कळवा.”

राजा या	इ छे माण	पुरोिहत	 ा ण	िवदुराजवळ	गेला.	आिण	 याला	 हणाला
“पिंडत े 	राजधम च	सं ेपान	आपण	कथन	कराव	अशी	आम या	महाराजाचंी	इ छा
आहे.”

िवदुर	 हणाला	 “हे	 ा ण े 	 स या	ं गगें या	 वाहाला	 आळा	 घाल या या
य नातं	मी	गुतंल 	आहे.	ते हा	ंआप या	 नाच	उ र	दे यास	मला	पळाचा	अवकाश
नाह .”	 (गगेंचा	 वाह	 वळिव यातं	 गुतंल 	आहे	 याचा	 अथ	 टीकाकारान	 यापारातं
गुतंल 	आहे	असा	केलाआहे.	परंतु	हा	अथ	बरोबर	नाह 	अस	वाटत.	या	अथ 	िवदुराच
हणण	 अस	 असाव	 क ,	 गगें या	 वाहासारखा	 वहाणारा	 लोक वाह	 मी	 नीती या
उपदेशान	वळवू	ंपहात	आहे	आिण	या	अश य	कामातं	गुतं यामुळ	मला	अशा	लहान
सहान	 नाचं 	उ र	दे यास	सवड	नाह .)

ा ण	 हणाला,	 “जर	 तु ही	 या	 नाच	 उ र	 िदल	 नाह 	 तर	 दुसरा	 कोण
देईल	बर?”	िवदुर	 हणाला,	“माझा	वडील	मुलगा	भ कार	याजपाश 	तु ही	जा,	तो
या	 नाच	समपक	उ र	देईल.”

ते हा	ं ा णान	 या याजवळ	 जाऊन	 यालािह	 हा	 न	 िवचािरला.	 तो
हणाला,	“पुरोिहत	महाराज,	मी	 तु हालंा	एक	गो 	सागंत .	एक	मनु य	जंगलातूंन



मासंान	भरलेली	कावड	घेऊन	चालला	होता.	इत यातं	 याला	एक	घोरपड	िदसली.
जवळ	 असले या	 मासंान	 सतुं 	 न	 होता	ं तो	 मनु य	 कावड	 खाल 	 ठेवनू	 या
घोरपडी या	माग	लागला.	इकडे	काहं 	चोर	 या	र यान	जात	होते.	 यानं 	ती	कावड
लाबंिवली.	 अथ 	 या	 मनु याच	 ‘इदं	 च	 ना त	 न	 परं	 च	 ल यते’आता	ं ही	 गो
सागं याच	 कारण	 हच	 क ,	 मा या	 हातातंील	 परोपकाराच 	 काम	 सोडून	 तुम या
नाची	 उठाठेव	 कर यातं	 मी	 गुतंल 	 असता	ं माझीिह	 थती	 या	 माणसासारखी

होईल.	 हणून	 तु ही	 माझा	 वळे	 घेता	ं माझा	 धाकटा	 भाऊ	 सजंय	 याजकडे	 जाऊन
आप या	 नाचा	खुलासा	क न	 या.”

ा णान	सजंयाला	 न	के यावर	तो	 हणाला,	“पुरोिहत	महाराज,	रोज	मृ यू
मला	 ासीत	आहे.	 ते हा	ंआप या	 नाच	उ र	 दे यास	अवकाश	कोठला?”(येथ
मृ य	ू ािसत	आहे	 याचा	 टीकाकारानंी	 भलताच	 अथ	 केला	 आहे.	 परंतु	 मला	 अस
वाटत	 क ,	 सजंयकुमार	 परधा मक	 अस यामुळ	 याला	 मृ यचू	 अ यंत	 भय	 वाटत
असेल	 व	 तो	 सतत	 धम चरणातं	 काळ	 घालिवत	 असेल.	 एव ाव नच	 यान
आपणास	अवकाश	नाह 	अस	सािंगतल	असाव.)

पुरोिहत	 ा ण	 फार	 कंटाळला	 आिण	 हणाला	 “अशी	 ही	 ि थळी	 या ा
क नदेखील	आम या	 नाच	 यो य	 उ र	 िमळत	 नाह .	 मग	 तुम या	 विडलानं च
पर पर	मला	माग ला	लािवल	असत	तर	काय	वाईट	झाल	असत.”ह	ऐकून	सजंय
हणाला	 “पुरोिहत	 महाराज,	 असे	 िनराशहोऊं	 नका.	 माझा	 धाकटा	 सभंव	 याला
पु कळ	 फुरसत	असते.	स या	ं याच	 वय	लहान	अस यामुळ	 तो	 िदवसभर	आप या
बालिम ाबरोबर	खेळत	असतो.	ते हा	ं याजपाशी	जाऊन	तु ही	या	 नाचंा	खुलासा
करवनू	 या.”

पुरोिहत ा णाला	 थमतः	 ही	 नुसती	 थ ा	 असावी	 अस	 वाटल	 परंतु	 अखेर
एकदा	ं सभंवाला	 भेटून	 काय	 गमंत	 होते	 ह	 पहाव	 असा	 िवचार	 क न	 तो	 या या
शोधाला	 गेला.	 सभंवपिंडत	 आप या	 िम ासंह	 शहरा या	 बाहेर	 खेळ यातं	 गुतंला
होता.	राजा या	पुरोिहताचा	थाट	पाहून	 याचे	सवगंडे	चिकत	झाले	व	इत ततः	पळू
लागले	 पण	सभंवान	 यानंा	 धीर	 देऊन	आप याजवळ	 ठेवनू	 घेतल.	 पुरोिहत	जवळ



येऊन	सभंवाला	 हणाला,	“सजंयान	मला	तुजपाश 	पाठिवल	आहे.	आम या	राजाला
राजधम	कोणता	 याच	 सं ेपान	 उ र	 पािहजे	आहे	आिण	 त	 तंू	 देऊं	 शकशील	अस
तु या	भावाच	 हणण	आहे.”

सभंव	 हणाला	 “पुरोिहत	महाराज	 तु ही	आम या	घर 	 येऊन	 िव मुख	होऊन
जाऊं	 नये	 एव ाचसाठ 	 मी	 या	 नाच	 उ र	 देत .	 राजा	 मी	 सागेंन	 या
राजधम माण	वागो	न	वागो	 याची	मला	ि ती	नाह .	राजाच	पिहल	कत य	 हटल
हणजे	 यान	आजच	काम	उ ावर	टाकणा या	माणसाची	स ा	कधीिह	 घेता	ंकामा
नये.	आजच	काम	आजच	करण	यातंच	खर	क याण	आहे.	जो	मनु य	आपले	दोष
दाखवनू	देईल,	आपण	न र	आहे	याची	आठवण	देईल,	आिण	आपणाला	कुमाग ला
लावणार	 नाह .	 अधम वर	 िव ास	 ठेवणार	 नाह ,	 व	 अनथकारक	 कम	 आचरणार
नाह 	 त च	 रा यपदावर	 आ ढ	 हो यास	 यो य	 होय.	 का	ं क ,	 शु लप ातंील
चं ा माण	 याची	सदोिदत	अिभवृि 	होत	जाते	आिण	तेणेक न	तो	आप या	 जेस
सुखी	करतो.”

या	लहान	मुलाचा	खुलासा	ऐकून	सुचीरत	 ा हण	फारच	सतुं 	झाला	आिण
१००	मोहरा	 याला	देऊन	 यान	 याचा	गौरव	केला.	 यान	िदलेल	उ र	नीट	िलहून
घेऊन	 पुरोिहत ा हणान	त	आप या	राजाला	सादर	केल.	राजान	तदनुसार	आपल
वतन	ठेवनू	सव	 जेकडून	ध यता	िमळिवली.
——✵✵✵——

	



१४५.	गु ाचा	 फोट	क ं 	नये.	(५१८)
(पडुंरजातक	नं.	५१८)

वाराणसीहून	 पाचश	 यापारी	 परदेशाश 	 यापार	कर या या	उ ेशान	नौकतून
जात	 असता	ं वाटत	 भयंकर	 तुफान	 होऊन	 बहुतेक	 सव	 म यक छपािदकां या
भ य थान 	 पडले.	 एकटाच	 काय	 तो	 मो ा	 मु कलीन	 बचावला.	 तो	 तुफाना या
सपा ातं	सापडून	करंभीय	नावा या	बदंराला	जाऊन	लागला.	व ावरण	समु ातं
गे यामुळ	तो	िदगबंर	 पानच	शहरातं	िभ ेला	िफ ं 	लागला.	लोकानं 	 याला	पाहून
तो	 मोठा	 स पु ष	 असावा	 अशा	 बु ीन	 याचा	 फार	 गौरव	 केला.	 काहं 	 ाळू
लोकतर	 या या	भजन 	लागले.

ते हा	ं यान	 असा	 िवचार	 केला	 क ,	 “आता	ं पुनः	 भाडंवल	 जमवनू	 पचं
थाट याची	खटपट	करीत	बस यापे ा	ंलोकाकंडून	चागंला	आदरस कार	होत	आहे
ह	काय	वाईट.”पुढ	लोकानं 	 या यासाठ 	व 	 ावरण	आणल 	तरी	त 	तो	 घेईना.
हेतू	 एवढाच	क ,	आप या	 िस त	 िव न	 येऊं	 नये.	 होता	ं होता	ं या	 साधूची	की त
आजूबाजू या	सव	 ातंातं	पसरली.	 दूरदूरचे	लोक	साधुमहाराजां या	दशनाला	 येऊं
लागले.	 यां या	मठातं	एवढी	गद 	होऊं	लागली	क ,	साधारण	माणसाची	 तेथ	दाद
लागण	देखील	सभंवनीय	नाह 	अस	झाल.

त	 पाहून	 करंभीय	 ातंाजवळ	 नागभवनातं	 रहाणा या	 पडंर	 नावंा या
नागराजालािह	या	साधू या	दशनाची	उ कट	इ छा	झाली	व	मधून	मधून	वषे	पालटून
तो	 या या	दशनाला	येऊं	लागला.	येथील	नागानंा	पहा यासाठ 	ग डाचा	राजा	फार
य न	 करीत	 असे.	 परंतु	 या या	 तडा यातं	 ते	 सापंडत	 नसत.	 उलट	 ग डाचाच
पराभव	 होत	 असे.	 ते हा	ं नागाच	 काहंीतरी	 वम	 असाव	 व	 साध यास	 त	आपणाला
समजाव	अशा	बु ीन	सुपणराजा	 या	 ातंातं	िफरत	असता	ंनागराजाला	वषे	पालटून
करंभीय	 न न	 तापसा या	 दशनाला	 जातानंा	 यान	 पािहल.	 ग डानिह	आपला	 वषे
पालटला	 व	 तो	 नागराजा या	 मागोमाग	 साधू या	 दशनाला	 गेला.	 हा	 कार	 बरेच
िदवस	चालला	होता.	शवेट 	ग डान	साधूची	मज 	चागंली	सपंादन	केली.	आिण	एके



िदवश 	तो	 या	तप याला	 हणाला,	“साधुमहाराज,	मी	ग डाचंा	राजा	आहे.	केवळ
आप या	सेवसेाठ 	वषे	पालटून	येथ	येत	असतो.	आता	ंआपणाला	माझी	एक	िवनंती
आहे	तेवढी	सफल	के यास	मला	मोठा	वर	िमळा यासारख	होईल.

या	 ातंाजवळ	एक	मोठ	नागभवन	आहे.	तेथ या	नागावर	ह ा	करण	आ हाला
अ ािप	 साधत	 नाह .	 नाग	 हटले	 हणजे	 ग डाच	 भ य-परंतु	 हे	 नाग	 आ हाला
मुळ च	 वश	 होत	 नाह त	 आिण	 यां यावर	 ह ा	 के यान	 आमचाच	 पराजय	 होत
असतो.	यातं	काहं तरी	 वम	असल	पािहजे	 तेवढ	आ हालंा	शोधून	 ाल	तर	आपले
आम यावर	अनंत	उपकार	होतील.”

तप वी	 हणाला	“भो	ग डराज	तु ही	 हणता	ंती	कामिगरी	मा या	हातूंन	कशी
पार	पडेल?	मा या	अंगी	अस	काहं 	योगबळ	नाह 	क ,	जेणेक न	मला	नागभवनातं
वशे	करता	ंयेईल.	मग	तेथ	रहाणा या	नागाच	वम	मला	कस	समजेल?”

ग ड	 हणाला	 “पण	 एव ासाठ 	 आपणाला	 नागभवनातं	 जा याची	 मुळ च
गरज	नाह .	तो	सुदंर	त ण	राजकुमार	आप या	जवळ	येत	असतो	त च	नागाचंा	राजा
होय.	 याला	िवचािरल	असता	ंयातील	वम	काय	आहे	त	तो	आपणास	सागेंल.”तापसी
हणाला	 “पण	 मा या	 भ ताच	 वम	 समजावनू	 घेऊन	 त	 या या	 शतला–	 जरी	 तो
माझा	भ त	असला	तरी	 यालाकळिवण	यो य	आहे	काय?”	ग ड	 हणाला	“ह	जर
काम	 सामा य	 मनु याच	 असत	 तर	 त	 कर यापासून	 लाभ	 कोणताच	 न हता.	 हािन
झाली	असती	आिण	आपण	 नदेलािह	पा 	झाला	असता.ं	परंतु	ग डाच	 ेम	सपंादन
कर यातं	 नागाची	 इतराजी	 झाली	 तर	 यापासून	 आपल	 काहं च	 नुकसान	 होणार
नाह .	 आिण	 आपणाला	 नागापे ा	ं आ ही	 शतपटीन	 मदत	 क ं 	 शकंू.	 आपला
योग भाव	आहे	 ही	 गो 	आम या	 परा मान	लोकां या	 िनदशनास	आणून	 देऊं.	 व
तेणेक न	आपल	यश	िदगतंाला	नेऊं.

या	 उदरंभ 	 साधूला	 सुपण	 राजाच	 ह	 हणण	 पटल	 आिण	 तो	 हणाला
“नागराजाच	वम	जाण यािवषय 	मा याकडून	होईल	तेवढी	खटपट	करीन.”दुस या
राजकुमारवषेान	 आप या	 भेटीस	 आले या	 पडंर	 नागराजाला	 तो	 साधू	 हणाला



“तु ही	 मोठे	 बला 	 नागराजा	 असता	ं मा यासार या	 यःकि 	 तप या या
दशनाला	का	ं येता?ं”	आपण	नागराजा	आहे	ह	तप यान	योगबलाने	जाणल	असाव
अस	वाटून	 नागराजा	 हणाला	 “आम या	सार याच	 बुि बळ	आप या	 योगबळापुढ
कुचकामाच	आहे.	मनु यलोक 	ज मून	आप यासारखी	योगिस ी	िमळवावी	यासाठ
आ ही	 ाथना	करीत	असतो	आिण	आप यासार या	स पु षाची	सेवा	करीत	असतो.
आ ही	 िकती	 बलवान	 असल 	 तरी	आमची	 योिन	 मनु य	 योनीहून	 हलकीच	आहे	 व
अशा	हीन	जातीपासून	मु त	होण	ह	मोठ	भा य	आहे.”

तप वी	 हणाला	 “तु ही	 हणता	ं ही	 गो 	 खरी	आहे.	 तथािप	 तुमचा	 परा म
ऐकून	 मी	 फारच	 चिकत	 होऊन	 जातो.	 ग ड	 हटले	 हणजे	 नागाच	 आिण	 नाग
ग डाच	 खाज.	 अस	 असता	ं तु ही	 व	 तुम या	 नागभवनातंील	 सव	 नाग	 ग डाचंा
पराभव	किरता	ते हा	ंतुम या	अंग 	अलौिकक	साम य	असल	पािहजे.”पडंर	नागराज
हणाला	 “ही	काहं 	साम य ची	 गो 	 नाह .	 यातं	 एक	लहानशी	 खुबी	आहे	 एवढच
काय	त.”तप वी	 हणाला	“अशी	खुबी	तरी	कोणती	क 	 िज यायोग	 तु ही	ग डाचंा
पराजय	किरता.ं”नागराजा	 हणाला	“तु ही	स पु ष	आहा	ंव	माझे	गु 	आहा	ं याअथ
ही	गो 	तु हाला	सागं यातं	काहं 	दोष	नाह .	तथािप	माझी	आपणास	एवढीच	िवनंती
आहे	क 	ती	ष 	कण 	होऊं	देऊं	नका.	केवळ	ग डा या	मूखपणामुळ	आ हाला	 याचंा
पराजय	किरता	ंयेतो.	ग ड	जवळ	आले	क ,	आ ही	मोठमोठाले	पाषाण	िगळून	जड
होऊन	व	फणा	वर	क न	बसतो.	 ते	फणेला	ध न	आ हाला	उचलंू	पहातात.	परंतु
आमच	वजन	फार	झा यामुळ	अ यंत	 लातं	 होऊन	खाल 	पडतात	आिण	आम या
हात 	सापंडतात.	पण	फणेला	न	धिरता	ं यानं 	जरी	आम या	पु छाला	ध न	आ हास
वर	 उचलल	 तर	 आम या	 पोटातंील	 पाषाण	 आपोआप	 खाल 	 पडून	 आमच	 वजन
हलक	होईल	व	आ हाला	 यानंा	वाटेल	ितकडे	उचलून	नेता	ंयेईल.”

तप वी	 हणाला,	 “वाहवा	 नागराज!	 वाहवा!	 आप यासारखा	 बुि मा 	 नेता
अस यावर	नागाचंा	 िवयज	 हावा	ही	मोठी	आ य ची	गो नाह .	तदनंतर	नागराजा
तप याला	वदंन	क न	 याचा	िनरोप	घेऊन	नागभवनाला	गेला.

या या	मागोमाग	ग डाचंा	राजा	साधू या	दशनाला	आला.	साधुबोवाचंी	 मु ा



फुि त	 झालेली	 पाहून	 नागाच	 वम	 याला	 समजल	 असाव	 अस	 सहज	 अनुमान
किरता	ंआल	व	 या माण	तप यान	घडलेली	इ थभंतू	गो 	सुपण	राजाला	िनवदेन
केली.	 सुपणराजान	 पिहला	 योग	 पडंरावरच	 क न	 पहावा	 असा	 िन य	 क न
साधुमहाराजाचा	 घाईघाईन	 िनरोप	 घेऊन	 तो	 तसाच	 नागराजा या	 माग	 लागला.
नागराजा	कृि मवषे	टाकून	नागा या	 पान	नुकताच	नागभवनातं	 वशे	करीत	होता.
त च	सुपणराजान	 याची	शपेटी	पकडली.	नागराजान	मोठमोठाले	पाषाण	िगळले	पण
याचा	उपयोग	काय.	 याला	वर	उचल याबरोबर	ते	आपोआप	खाल 	पडले	व	शपेटी
वर	आिण	त ड	खाल 	अशा	 थत त	ग डा या	पजंातं	पकडला	गेलेला	तो	अंतिर ातं
लोमकळत	रािहला.	ते हा	ंमोठमो ान	आ ोश	क न	तो	 हणाला,	“या	अ यंत	नीच
तप यावर	भ त	ठेवनू	मी	या	 थतीला	पोह चल 	आहे.	जे	कोणी	आपल	परमगु
दुस याला	सागेंल	 याची	 थती	मा यासारखीच	होणार	आहे.	हे	सुपणराज,	मी	आतां
तुलाच	शरण	येतो	तंूच	मला	या	सकंटातूंन	पार	पाड.”

ग ड	 हणाला,	 “पण	आपल	 गु 	 दुस याला	सागं	ू नये	 ही	 गो 	 तुला	 पूव च
समजावयास	पािहजे	होती.	आता	ंझालेली	गो 	होऊन	गे यावर	मग	शोक	कर यातं
काय	 फायदा?”	 नागराजा	 हणाला,	 “मी	आता	ं मुळ च	 शोक	करीत	 नाह .	 मा या
मूखपणाच	मला	ह	 ायि त	िमळाल	आहे.	तथािप	मी	जसा	नागाचंा	राजा	आहे	तसा	तंू
सुपण चा	 राजा	आहेस	आिण	 तु यासार या	 थोर	 य तीशी	 याचना	कर यास	 मला
मुळ च	लाज	वाटत	नाह .	आता	ंमला	पु ा माण	समजून	जीवदान	 ा.”

ग ड	 हणाला	 “शा ातं	 तीन	 कारचे	 पु 	 सािंगतले	 आहेत.	 एक	 औरस,
दुसरा	 िश य	आिण	ितसरा	द क.	ते हा	ंयापैंक 	द कपु ातं	 तुझी	गणना	क न	मी
तुला	 जीवदान	 देत .”अस	 हणून	 ग डराजान	 याला	 खाल 	 ठेिवल	 व	 सुखान
नागभवनास	 जा यास	 सािंगतल.	आणखी	 िनरोप	 देतेवळे 	 ग ड	 याला	 हणाला.
“झाले या	गो ीपासून	धडा	शीकआिण	जो	आपला	साधारण	पिरिचत	असेल	 यावर
एकाएक 	 िव ास	 टाकंू	 नकोस.”नागराजा	 ग डाला	 वदंन	 क न	 आप या
नागभवनाला	गेला.

काहं 	 काळ	 लोट यावर	 ग ड	 याची	 परी ा	 पहा यासाठी	 नागभवनाला



आला.	 सुपणराजाश 	 स य	 झा यामुळ	 नागराज	 आप या	 भवनातं	 वै छ	 िवहार
करीत	 होता.	 ग डान	 जणू	ं काय	 आपण	 यावर	 झडप	 घालीत	 आहे	 असा	 आव
आणला.	 ते हा	ं नागराजा	 मोठमोठाले	 पाषाण	 िगळून	 व	 शपेटी	 दडवनू	 मो ान
फु कारे	 टाकीत	फणा	 वर	क न	 बसला.	 त	 पाहून	 ग ड	 हणाला	 “मी	 तुझा	 िम
झाल 	 असता	ं तंू	 एवढी	 सावधिगरी	 का	ं आरंिभली	 आहेस?”	 नागराजा	 हणाला
“सुपणराज,	आप या	उपदेशाला	अनुस न	मी	वागत	आहे.	 ितप ाचा	िव ास	ध ं
नये	असा	आपणच	मला	बोध	केलात	ते हा	ंआपली	झडप	मा यावर	पडून	पुनः	शरण
ये याचा	 सगं	येऊं	नये	 हणून	ही	माझी	तयारी	आहे.”

ग डान	 याला	शाबासकी	िदली	आिण	ते	दोघे	वषे	पालटून	 या	तप यापाशी
आले.	 व	 पडंरक	 याला	 हणाला	 “तंू	 माझा	 िव ासघात	 क न	 मा यावर	 अ यंत
िबकट	 सगं	का	ंआणलास?”	तप वी	 हणाला	 “जरी	 तंू	 मला	 ि य	आहेस	तथािप
सुपणराजाच	 ेम	सपंादन	के यान	िवशषे	क याण	होईल	अस	वाटून	तुझ	गु 	 याला
सािंगतले.” या या	 डो याचे	 सात	 तुकडे	 होवोत	 असा	 नागराजान	 ाप	 िदला.
त ण च	करंभीय	तप याचें	िशर	स तधा	िभ 	झाल	व	तो	तेथच	मरण	पावला.
——✵✵✵——

	



१४६.	राजाच	पाप	 जेस	फळत.	(५२०)
(गडं वदुजातक	नं.	५२०)

ाचीन	काळ 	कामिप य	 रा ातं	 उ रपाचंाल	 नावाची	 मोठी	 राजधानी	 होती
आिण	तेथ	पाचंाल	नावंाचा	राजा	रा य	करीत	असे.	लहानपणापासून	राजाला	यो य
िदशा	 न	 लाग यामुळ	 तो	 मोठा	 चैनी	 झाला.	 सहासना ढ	 झा यापासून	 रा याचा
कारभार	 पहा याच	 सोडून	 देऊन	 तो	 अंतःपुरातं	 रममाण	 होऊन	 बसला.	 अशा
िन काळजी	 राजाभोवती	 त डपुजा	 मंडळ चा	 घोळका	 जमावा	 ह	 साहिजक	 आहे.
अथ 	 िन पहृपण	 स ा	 देणा या धानास	 रजा	 िमळून	 पुढ	 पुढ	 करणारे	 लोक
अिधकारा ढ	झाले.	एक	पुरोिहत	तेवढा	मा 	साधारण	बरा	होता.	पण	राजकारणातं
याच	 अंग	 िकतीस	असणार!	 राजा या	 िन काळजी	वतनाचा	 पिरणाम	लौकरच	सव
रा ाला	भोगावा	लागला.	शतेक यानंा	 पेरले या	शतेाच	पीक	आप या	पदर 	पडत
क 	 नाह 	 याची	 पचंाईत	 पडंू	 लागली.	 थोड यातं	 सागंावयाच	 हणजे	 सव	 रा ातं
बेबदंशाई	माजून	रािहली.

यावळे 	 आमचा	 बोिधस व	 नगराबाहेरील	 टभरुणी या	 झाडावर	 देवता पान
रहात	असे.	 पाचंालराजा या	 विडलापासून	या	 देवदेवतेची	 पूजा	कर याचा	 पिरपाठ
होता.	 पाचंालानिह	 तो	 म	 पुढ	चालिवला.	 एका	उ सवा या	 िदवश 	 देवतेची	 पूजा
क न	राजा	मो ा	थाटान	आप या	वा ातं	आला.	 या	रा 	बोिधस व	राजा या
शयनमंिदरातं	 वशेला	 आिण	 आप या	 तेजान	 त	 मंिदर	 यान	 चकाकून	 सोडल.
एकदम	 िवल ण	 काश	 पडलेला	 पाहून	 राजा	 खडबडून	 जागा	 झाला	 आिण	 या
देवतेची	 मू त	 पाहून	 हणाला	 “या	 मंिदरातं	 लहानसहान	 ा याला	 देखील	 वशे
हो याचा	सभंव	नाह 	 यात	तंू	 वशे	कसा	केलास?	आिण	अस	तेजःपुजं	शरीर	तुला
कस	 ा त	झाल?	तंू	कोण	व	येथ	ये याच	कारण	काय?”

बोिधस व	 हणाला,	“राजकुलातं	 याची	पूजा	होत	आहे	तोच	मी	टभरुणीवरचा
देव	आहे.	आजपयत	 तुझे	वडील	व	 तंू	माझी	 पूजा	 केलीस	 हणून	 तु यावर	 येणा या
भावी	 िवप ीच	 िनरसन	 कराव	 ह	 माझ	 कत य	 आहे	 अस	 म 	 समजत .	 तु या



रा यािभषेकापासून	 तंू	 आप या	 जेची	 हेळसाडं	 केली	 आहेस	 व	 तु या
िन काळजीपणाच	फळ	सव	 रा ाला	 भोगाव	लागत	आहे.	 तुझ	 वतन	जर	 सुधारल
नाह 	तर	रा यकुलावर	मोठ	सकंट	ओढवले	 हणून	 तुला	माझा	असा	उपदेश	आहे
क ,	 त डपुजा	 लोकाचं	 न	 ऐकता	ं आप या	 जेची	 थती	 कशी	 आह	 याच	 वतः
अवलोकन	कर	व	अतःपर	 जािहत	साध यातं	द 	हो	अस	 हणून	बोिधस व	 तेथच
अंतध न	पावला.

यारा 	 राजाला	 नीज	 कशी	 ती	 आली	 नाह .	 आप या	 मादाचा	 याला
अितशय	प ाताप	झाला	व	सव	रा 	 यान	िबछा यावर	तळमळत	काढली.

दुस या	 िदवश 	 पुरोिहताला	 बोलावनू	 आणून	 वषे	 पालटून	 सव	 रा यातं
िफर याचा	आपला	िन य	 यान	 याला	कळिवला.	पुरोिहतिह	 याजबरोबर	जा यास
स 	झाला	व	कोणाला	कळंू	न	देता	ंवषे	पालटून	ते	दोघेिह	बाहेर	पडले.	नगराबाहेर
आ यावर	 यानंी	 खे ापा ातूंन	 िफ न	 तेथील	लोकाचंी	 पिर थती	 सू म	 रीतीन
अवलोकन	 कर याचा	 म	 आरंिभला.	 एका	 खे ातं	 एक	 हातारा	 आप या
झोपडी या	 दरवाजापाशी	 बसून	 पायातं	 तलेला	 काटा	 काढीत	 होता.	 हे	 दोघे
या याजवळ	 पोहोचले	असता	ं यां या	 त डून	 हे	 उ गार	 िनघाले	 “या	का ान	ज
मला	दुःख	होत	आहे	तच	दुःख	पाचंालराजाला	सं ामातं	बाणान	िव 	झा यान	होऊं
ा.	तो	सं ामातं	पडून	मरण	पावला	ही	आनंदाची	वात 	आ हास	कध 	ऐकू	येईल!”

यावर	वषे	पालटलेला	 पुरोिहत	 हणाला	“रे	 हाता या	 तंू	राजाला	 िश या	कां
देतोस?	 हातारपणान	तुझी	 ि 	अधंू	झाली	आहे	व	तेणक न	तुला	नीट	िदसत	नाह
हणून	तु या	पायातं	हा	काटा	 तला.	ते हा	ंराजाला	दोष	न	देता	ं ीलाच	दोष	दे.”

हातारा	 हणाला	“बाबारे	मी	 हद ाला	शाप	का	ंदेतो	याच	वम	तुला	मािहत
नाह .	 या या	िन काळजीपणामुळ	िदवसा	ं याचे	जमीनमहसूल	वसूल	करणारे	वगैरे
कामदार	आ हास	लुटीत	आहेत	व	रा ी	चोर	लुटीत	आहेत.	आम या	घरातं	असलेले
नसलेले	सव	काहंी	धन	न 	झा यामुळ	जीिवत	र णाची	देखील	मारामार	पडत	आहे.
आम या	गावावर	सरकारी	कामदाराची	धाड	आली	 हणजे	घराभ वती	काटें	घालून



घर	ओसाड	आहे	अस	भासवनू	आ ही	 जंगलातं	पळून	जात 	व	त	लोक	 िनघून	 गेले
हणजे	पुनः	काटेंरी	कंुपण	दूर	काढून	घरातं	िशर यास	र ता	किरतो.	आज	सकाळ
कामगार	लोक	आम या	उरावर	 बस यास	 येणार	 होते.	 हणून	 पोराबाळाला	 घेऊन
आ ही	 जंगलातं	 पळून	 गेल 	 व	 ह	 कंुपण	 घालून	 ठेिवल.	आता	ं मुलबाळ	 परत	 येत
आहेत	 यां यासाठ 	 र ता	 साफ	 करीत	 होत ,	 इत यातं	 हा	 काटा	 मा या	 पायातं
तला.	यान	पाचंाला या	अ यव थत	रा याची	मला	चागंलीच	खूण	पटिवली.	व	मी
याला	शाप	देऊ	लागल .	आता	ंयातं	मा या	काहं 	अपराध	आहे	तर	तु हीच	सागंा.”

वषेपालटलेला	 राजा	 हणाला”	अहो	हा	 हातारा	यो य	बोलत	आहे.	 पाचंाल
राजाचाच	हा	सारा	दोष	आहे.	रा य यव था	नीट	असती	तर	घराभ वत 	कां ाचं
कंुपणे	 घालून	लोक	 पळून	का	ंजाते?”	 पुरोिहत	 हणाला	 “आपण	आता	ं दुसरीकडे
जाऊ	व	तेथील	लोक	कसे	रहातात	याची	चौकशी	क ं .”

जवळ या	गावातं	एक	 हातारीबाई	पाचंाळराजाला	िश या	देत	असलेली	 यानं
पािहली	आिण	 पुरोिहत	 ितला	 हणाला,	 “बाई,	 तंू	 राजाला	 िश या	का	ं देतेस?”	ती
हणाली,	 “मा या	 या	 दोन	 पोरी	 अ ािप	 अिववािहत	 रािह या	आहेत.	 याचंी	 उमर
होऊन	गेली	आहे	तथािप	 यानंा	नवरा	िमळत	नाह .	मग	राजाला	िश या	देऊं	नये	तर
काय	कराव?”

पुरोिहत	 हणाला,	 “अग	 वडेे	 हातारी,	 तु या	 मुल ना	 राजान	 नवरे	 शोिधत
बसाव	काय?	मग	माथेिफ माण	 राजाला	 िश या	ंका	ं देतेस?”	 हातारी	 हणाली,
“बाबारे,	मी	काहं 	वडेी	नाही;	परंतु	 िवचार	क नच	राजाला	मी	दोष	लावीत	आहे.
राजा	अधा मक	झा यामुळ	लोकाचंी	उपजीिवका	होण	कठीण	झाल	आहे.	रा चे	चोर
लुटत	 आहत	 आिण	 िदवसारंाजाचे	 कामगार	 लुटत	 आहेत.	 अशा	 थत त	 केवळ
उदरिनव ह	 चालण	 कठीण	 झाल	 आहे.	 मग	 िववाह	 कुटंुबाची	 जबाबदारी	 िशरावर
कोण	घेईल?

आता	ं तु हीच	सागंा	क 	मी	 राजाला	 मा या	 िवप ीचा	 दोष	लावते	 तो	 बरोबर
आहे	क 	नाह .	 या	दोघालंािह	 या	 हातारीच	 हणण	पटल	व	 ते	 तेथून	 दुसरीकडे



जा यास	 िनघाले.	 वाटत	एक	शतेकरी	आप या	जखमी	होऊन	पडले या	 बलैाकडे
पाहून	मो ान	उ गारला	“हा	माझा	बलै	फाळान	जसा	जखमी	झाला	तसाच	पाचंाळ
राजा	यु ात	जखमी	होऊन	पडो.”	त	ऐकून	पुरोिहत	 हणाला	“मूख 	राजाचा	आिण
तु या	बलैाचा	सबंधं	काय?	तु या	 िन काळजीपणामुळ	बलै	जखमी	झाला	आहे	अस
असता	ंराजाला	शाप	काय	 हणून	देतोस.”

शतेकरी	 हणाला	 “िजकडे	 ितकडे	 अंदाधंुदी	 चालली	 अस यामुळ	 आ हाला
वळेेवर	अ 	िमळेनास	झाल	आहे.	माझी	बायको	इतका	वळे	आली	नाह 	या	िववचंनेन
मी	 ितला	सामोरा	 गेल .	इत यातं	बलैा यापायाला	फाळ	लागनू	जखम	झाली.	जर
आम या	गावाला	अिधका यानं 	आिण	चोरानं 	पीिडल	नसत	तर	आमच 	काम	वळे या
वळे 	 होऊन	 अपघात	 हो याला	 जागाच	 रािहली	 नसती.	 आता	ं तु हीच	 सागंा	 क
आम या	 राजाला	शाप	 देत 	त	यो य	आहेत	क 	नाह त.”	त	ऐकून	 पुरोिहत	 ा ण
िन र	झाला	आिण	तो	व	राजा	तेथून	दुस या	गावं 	गेले.

तेथ	सकाळ 	लौकर	उठून	गावातं या	लोकाचंी	 थती	अवलोकन	करीत	िफरत
असता	ंएक	मनु य	गाईच	दूध	काढीत	असलेला	 यां या	पहा यातं	आला.	गाय	जरा
खोडसाळ	 होती.	 ितन	 लाथ	 मा न	 दुधाचं	 भाडं	 पालथ	 पाडल.	 ते हा	ं तो	 मनु य
हणाला	“अशा	रीतीन	आमचा	पाचंाळ	राजा	लढाईत	कध 	पालथा	पडेल?”	त	ऐकून
पुरोिहत	 हणाला	“बाबारे	गाईन	 तु यावर	लाथ	झाडली.	 दुधाच	भाडं	 पालथ	 केल.
यातं	 राजाचा	 अपराध	 काय?”	 तो	 हणाला	 “भो	 ा हणा,	 खा ीन	 यातं	 पाचंाळ
राजाचाच	अपराध	आहे.	रा 	चोरानं 	आिण	िदवसा	अिधका यानं 	उप व	िद यामुळ
आ हाला	पोट	भर याची	देखील	मारामार	पडंू	लागली	आहे.	अस	असता	ंगाय	 याली
क 	 अमुकच	 दुभत	 अिधका याकडे	 पाठिव यावाचून	आमची	 धडगत	 नाह .	 पूव या
काळ 	खोडसाळ	गाईला	आ ही	हात	देखील	लािवत	न हत .	पण	आता	ंअिधका याची
भर	 भर यासाठ 	 वासराला	उपाशी	 मा न	 देखील	गाईच	 दूध	काढून	 घेण	आ हास
भाग	 पडत.	 मग	 खोडसाळ	 गाईना	 स तीन	 दुभाव	 लागत	 यातं	आ य	 त	 कसल?
पाचंाळराजाचा	अिधका यावर	नीट	दाब	असता	तर	आ हाला	ही	 िवप ी	भोग याचा
सगं	 आला	 असता	 काय?	 आता	ं तु हीच	 सागंा	 क ,	 या	 भां ाचा	 आिण	 पाचंाळ



राजाचा	सबंधं	लागतो	क 	नाह ?”

राजाला	आिण	 पुरोिहताला	 याच	 हणण	बरोबर	पटल	व	 ते	 तेथून	 दुसरीकडे
गेले.	तेथ	राजा या	िशपायानं 	एका	गाईच	वास ं 	मा न	 याच	चामड	काढून	घेतल
होत	 व	 ती	 गाय	 गवत	 खा यावाचून	 आिण	 या यावाचून	 हंबरडे	 फोिडत	 इकडून
ितकडे	 धावत	 पळत	 होती.	 ितची	 ती	 अव था	 पाहून	 गुराखी	 पोर	 राजाला	 िश या
आसडून	 हणाले	“आम या	या	गाई माणच	राजा	पु शोकान	सतं त	होवो.”	त	ऐकून
पुरोिहत	 हणाला	“मूख	बे ानो,	गाय	 हंबरडे	फोिडत	वासरासंाठ 	ओरडत	असली
तर	 यालाराजान	 काय	 कराव?”	 ते	 हणाले	 “ ा ण	 महाराज	 हा	 सव	 आम या
राजाचाच	अपराध	आहे.	 याचे	अिधकारी	इतके	उ म 	झाले	आहेत	क 	 यानं 	आजच
सकाळ 	 या	 गाई या	 वासराला	 ठार	 केल	 पण	 याना	 िश या	 दे यापे या	 राजालाच
िश या	देण	यो य	आहे.	का	ंक ,	तो	जर	धा मक	असता	तर	 याचे	कामगार	लोक	असे
उ छंृखल	का	झाले	असते?”

पुरोिहत	 ा ण	 िन र	झाला	 व	 तो	आिण	 राजा	 पुनः	 राजधानीला	 ये यास
िनघाले.	वाटत	एक	बेडुक	काव यानं 	अधवट	खा ेला	तळमळत	पडला	होता.	तो
या	दोघानंा	 पाहून	 हणाला“मा यावर	जी	 िवपि 	आली	आहे,	तीच	 िवपि 	 पाचंाल
राजावर	 येवो.	 यु ाम य	 पतन	 पावनू	 को हे	 कु े	 याचे	 असेच	 लचके	 तोडोत.”त
ऐकून	पुरोिहत	 हणाला“बा	मंडुका	मनु येतर	 ा याच	र ण	करण	ह	राजाच	कत य
न ह.	जर	तुला	काव यान	 ास	िदला,	तर	तेणेक न	आमचा	राजा	अधा मक	ठरत
नाह .”	 यावर	 बेडुक	 हणाला	 “आपण	 हणता	ं ही	 गो 	 खरी	 आहे.	 परंतु	 जर
पाचंाळराजा या	 रा यातं	 सुब ा	 असती	 तर	 काव याला	 शहरातंील	 लोकाकंडून
बिल धान	िमळाल	असत	आिण	तेथच	काव याची	तृ त	झा यामुळ	ते	येथवर	येऊन
आम या	 नाशास	 वृ 	 झाले	 नसते.	 आम या	 राजा या	 गैरवतणुकीचच	 पाप
मा यासार या	 गरीब	 ा याला	 भोगाव	 लागत	 आहे	 आिण	 या	 गैरवागणुकीला
जबाबदार	तोच	आहे.”

ह	 बेडकाच	 भाषण	 ऐकून	 राजा	 पुरोिहताला	 हणाला,	 “मा या
िन काळजीपणाचा	 पिरणाम	 येथवर	 पोह चेल	 याची	 मला	 क पना	 न हती.



मनु यापासून	 बेडकासार या	 यःकि त	 ा यापयत	 मा या	 अ यव थत
रा यकारभाराचे	पिरणाम	भोगाव	ेलागत	आहेत.	ह	जर	मला	 पूव च	ठाऊक	असत,
तर	मा या	हातून	 जेच	 िकतीतरी	क याण	झाल	असत.	पण	 गे याचा	शोक	क न
उपयोग	नाह .	आतातंरी	अ यंत	सावधिगरीन	 जापालनातं	मी	द 	राहीन	अशी	मला
आशा	आहे.

भाग	ितसरा	समा त
——✵✵✵——

	



जातककथा	सं ह
कथासूची
श दसूची
	



जातककथा	सं ह	कथासूची
अकालभाषणाने	हानी

(क छपजातकनं.	२१५)

य नाचे	फळ

(व णुपथजातक	नं.	२)

अ कचनाला	भय	कोठून

(असिंकय	जातक	नं.	७६)

सगंावधान

(सुसुंमारजातक	नं.	२०८)

अितपािंड याचा	पिरणाम

(कूटवािणज	जातक	नं.	९८)

ा याचा	 वध	 क न	 ा 	 करणे	 इ
आहे	काय?

(मतकभ 	जातक	नं.	१८)

अिधका याचे	चार	गुण

(ध म ज	जातक	नं.	२२०)

फळ	 हाती	 आ यावाचून	 बोभाटा	 क
नये

(उभतोभ जातक	नं.	१३९)

अ यायी	अिधकारी

(तंडुलनािल	जातक	नं.	५)

बिल ाचा	 याय

(दीिपजातक	नं.	४२६)

अस यतेने	हानी

(न जातक	नं.	३२)

बोल यासारखे	चालावे

(स जातक	नं.	३२०)



आप या	 साम य चा	 अकाली	 उपयोग
क 	नये

(वदे म	जातक	नं.	४८)

भल याच	माग ने	उपजीिवका	क 	नये

(कपोतजातक	नं.	४२)

आ यकारक	मरण

(िसगाल	जातक	नं.	१४२)

भाडंवलावर	ड ा

(सव णजातक	नं.	१३६)

आळसा या	रोगावर	रामबाण	उपाय!

(कोिसय	जातक	नं.	१४०)

भेसूर	 ा याचा	उपयोग

( य धजातक	नं.	२७२)

उदारधी	मृग

(िन ोधिमग	जातक	नं.	१२)

मं ाचा	दु पयोग

(सजंीवजातक	नं.	१५०)

एका	पोपटाची	देवघेव

(सािलकेदार	जातक	नं.	४८४)

मनु यािंवषयी	वानराचें	मत

(गरिहतजातक	नं.	२१९)

एका	 ा णाचा	भलताच	 ह

(च मसाटक	जातक	नं.	३२४)

मरण	पावले या	दु ाचें	भय

(महा पगलजातक	नं.	२४०)

एका	राजाची	कृत ता

(सरभिमगजातक	नं.	४८३)

मागंाचा	धा मकपणा

(छवकजातक	नं.	३०९)



एका या	 पापाचे	 फळ	 सव	 जातभाईंना
भोगाव	ेलागते

(काकजातक	नं.	१४०)

माकडाचा	दािंभकपणा

(आिद ुप ानजातक	नं.	१७५)

एकाला	अपाय	तो	दुस याला	उपाय

(अिसल खणजातक	नं.	१२६)

मातृभ त

(चूलनंिदयजातक	२२२)

एकाला	लाचं	िदला	तर	दुसरा	देतो

(ब बुजातक	नं.	१३७)

मातृभ त

(माितपोसकजातक	नं.	४५५)

एकी	असेल	तेथे	वा त य	करावे

( खध म	जातक	नं.	७४)

िम ािम ाचंी	ल णे

(िम ािम जातक	नं.	१७३)

एकीचे	व	बेकीचे	फळ

(स मोदमान	जातक	नं.	३३)

मूख ला	उपदेश	के याचे	फळ

(कुिटदूसकजातक	नं.	३२१)

ऐिहक	उपभोगाने	तृ ती	होणे	कठीण

(मंधातुजातक	नं.	२५८)

मूख ला	मौन	शोभते

(सीहच मजातक	नं.	१८९)

कलह थानी	राहंू	नये

(सकुण	जातक	नं.	३६)

मूख वर	आपले	काम	सोपव	ूनये

(आरामदूसकजातक	नं.	४३)



कां ाने	कािढतात	काटंा	की

(सुहनु-जातक	नं.	१५८)

मै ीचा	 भाव

(कु ं गिमगजातक	नं.	२०६)

काडीचा	 ामािणकपणा

(कुहक	जातक	नं.	८९)

मै ीतच	 वाथ	आहे

(सुवणक टकजातक	नं.	३८९)

कुटंुबािवषय 	िन काळजीपणा

(पुटभ जातक	नं.	२२३)

मोराला	 न	 पािह यामुळे	 काव याचा
गौरव	कर यात	आला

(बावे जातक	नं.	३३९)

कुसगंतीचे	फळ

(मिहलामुख	जातक	नं.	२६)

यो य	 य तीशीच	याचना	करावी

(दूतजातक	नं.	४७८)

कोण याही	 कार या	 िश णाने	 मूख
शहाणा	होऊं	शकत	नाही

(नंगलीस	जातक	नं.	१२३)

राजपु ाची	यु ती

( हा छतजातक	नं.	३३६)

खरा	राजधम

(महाकिप	जातक	नं.	४०७)

राजपु ाला	गु ने	केलेला	दंड.

(ितलमु 	ठीक	जातक	नं.	२५२)

खरे	 कारण	 समजले	 हणजे	 भाडंण
िमटते

राजाची	कत ये

(सभंवजातक	नं.	५१५)



(मालुत	जातक	नं.	१७)

खरे	बधुं ेम

(असिदस	जातक	नं.	१७९)

राजाची	कृत ता

(महाअ सारोह	जातक	नं	३०२)

खरे	मंगल

(महामंगल	जातक	नं.	४५३)

राजाश 	सलगी	क 	नये

(जवनहंसजातक	नं.	४७६)

खळाला	मदत	के याब ल	 ायि

(दूिभयम ट	जातक	नं.	१७४)

राजाचे	पाप	 जेस	फळते

(गडं वदुजातक	नं.	५२०)

गिरबी	बरी

(मुिनक	जातक	नं.	३०)

लंगडा	गु

(िगिरदंतजातक	नं.	१८४)

गु चे	 या यान

(अंब	जातक	नं.	४७४)

ल मी	आिण	अवदसा

(िसिरकालक णजातक	नं.	३८२)

गु ाचा	 फोट	क 	नये

(पडुंर	जातक	नं.	५१८)

लोकापवादाचे	भय

(क हदीपायनजातक	नं.	४४४)

गे याचा	शोक	वृथा

(मतरोदकजातक	न	३१७)

लोभाचा	पिरणाम

(सेिरववािणज	जातक	नं.	३)



गोड	बोलणारा	गा डी

(सालकजातक	नं.	२४९)

लोभी	 ा ण

(िसगाल	जातक	नं.	११३)

गोड	बोल याने	कु प	 ाणी	देखील	ि य
होत	असतो

(सुजातजातक	नं.	२६९)

वाईट	पिर थतीत	वाढलेला	 ाणी

(अकालरािवजातक	नं.	११९)

ज मभमूीचा	फाजील	अिभमान

(क छपजातक	नं.	१७८)

वानराचे	दूरद श व

( तडुकजातक	नं.	१७७)

िजभेचे	बधंन

(वातिमग	जातक	नं.	१४)

िव ानेव	 जानाित	िव नपिर म

(सूिचजातक	नं.	३८७)

ठच	लाग यावर	तरी	शहाणे	 हावे

(द रजातक	नं.	३०४)

िव ासघातकी	राजा

(स ंिकर	जातक	नं.	७३)

डामडौलाने	यश	िमळत	नाही.

(भीमसेन	जातक	नं.	८०)

वृ सेवा

(िति रजातक	नं.	३७)

त णाचा	उ साह

(सुसीम	जातक	नं.	१६३)

वैराने	वैर	शमत	नाही

(दीधीितकोसल	जातक	नं.	३७१)



थोराची	कृत ता

(गुणजातक	नं.	१५०)

शठाला	महाशठ

(कूटवािणजजातक	नं.	२१८)

दािंभक	को हा

(अ नक	जातक	नं.	१२९)

शत	 लहान	 हणून	 याचे	 कौतुक	 क
नये

(पलासजातक	नं.	३७०)

दािंभक	तप वी

(गोधजातक	नं.	१३८)

शहाणा	शत	बरा,	पण	मूख	िम 	नको!

(मकस	जातक	नं.	४४)

दुजनाचे	 युपकार

(असपंदान	जातक	नं.	१३१)

शा 	सदाच	साधत	नसते

(बक	जातक	नं.	३८)

दुबल	देवता

(नंगु जातक	नं.	१४४)

शीलाची	परी ा

(सीलवीमंसनजातक	नं.	३०५)

दुमुख	राजा

(उलूकजातक	नं.	२७०)

शीलावाचून	वदेिव ा	 यथ

(सेतकेतुजातक	नं.	३७७)

दु ाला	आ य	देऊ	नये.

(वळुेकजातक	नं.	४३)

शु 	व ाला	डाग	शोभत	नाही

(िभसपु कजातक	नं.	३९२)



देव	 स 	 असले	 तर	 रा साचंी	 पव
बाळगावयास	नको

(अयकूट	जातक	नं.	३४७)

शोकापासून	िनवृ 	कर याचा	उपाय

(सुजातजातक	नं.	३५२)

धूत	को हा	आिण	शहाणी	बकरी

(पूितमंसजातक	नं.	४३७)

शौय	 तुतीवर	अवलंबनू	नसते

(िवरोचन	जातक	नं.	१४३)

नावाची	फारशी	 कमत	नाही

(नामिसि 	जातक	नं.	९७)

सगंतीचे	फळ

(स ीगुबंजातक	नं.	५०३)

नवदेवतेचा	दूरदश पणा

(पुिचमंदजातक	नं.	३११)

स कम	कर यास	िभऊ	नये

(खिदरंगार	जातक	नं.	४०)

नबाचा	रोप

(एकप ण	जातक	नं.	१४९)

सव	पोटाचे	दूत

(दूतजातक	नं.	२६०)

िनयिमतपणाचा	 आिण	 अिनयिमतपणाचा
पिरणाम

(खारािदय	 जातक	 आिण	 ितप थिमग
जातक	नं.	१५,	१६)

सव ची	सारखी	सभंावना	करणारा	पवत

(ने जातक	नं.	३७९)

िनवाडा	कर यात	चातुयच	पािहजे सशाचा	आ मय



(महासारजातक	नं.	९२) (ससजातक	नं.	३१६)

िनः पहृाचा	वर

(क हजातक	नं.	४४०)

सहवासाचे	फळ

(दिधवाहन	जातक	नं.	१८६)

नीच	बोलावयाला	लागला	तर	थोर	मौन
धरतात

(द रजातक	नं.	१७२)

साधू वाची	महती

(राजोवादजातक	नं.	१५१)

नीचाची	सगंती	ध ं 	नये

(गोधजातक	नं.	१४१)

साधू या	सहवासाचे	फळ

(सीलािनससजंातक	नं.	१९०)

नीचाशी	लढ यापे ा	पराजय	बरा

(सूकरजातक	नं.	१५३)

सुखी	सं याशी

(सुखिवहारी	जातक	नं.	१०)

ने यािशवाय	सघंश तउ प 	होत	नाही

(व 	ढिकसूकरजातक	नं.	२८३)

सुरेचे	पिरणाम	सुरापानाचा	पूवितहास	व
पिरणाम

(कंुभजातक	नं.	५१२)

प ा ापे ा	साधे	जेवण	चागंले

(सालूकजातक	नं.	२८६)

हलकटाचे	बल	 य

(नंदजातक	नं.	३९)



पित ता	 ीचे	तेज

(मिणचोरजातक	नं.	१९४)

हलकटाला	आ य	देऊ	नये

(म टजातक	नं.	१७३)

परदेशी	जाऊन	डौल	मारणे	सोपे	असते

(कटाहजातक	नं.	१२५)

हाजंीहाजंीपणा	िवषारी	आहे!

(कुरंगिमगजातक	नं.	२१)

परपु 	कावळा	आिण	 वतं 	लावा

(वतकजातक	नं,	३९४)

हातचे	सोडून	पळ या या	पाठीमागे	लागू
नये

(अप णक	जातक	नं.	१)

पराचा	कावळा

(द 	भाजातक	नं.	३२२)

ह 	 ा याची	कृत ता

(जबसकुण	जातक	नं.	३०८)

परोपकाराचे	फळ

(अंबजातक	नं.	१२४)

ही	कशाची	फळे!

(सुजातजातक	नं.	३०६)

प ाताप	कर याची	पाळी	का	येते?

(जनसघंजातक	नं.	४६८)

मा	साधूचे	शील

(मिहसजातक	नं.	२७८)

पापभय

(पानेयजातक	नं.	४५९)

ु 	 ा याचेही	वैर	सपंादन	क 	नये

(लटुिककजातक	नं.	३५७)



पु शोकाचे	िवनोदन	कर याची	यु ती

(धतजातक	नं.	४५४)

	

——✵✵✵——

	



श दसूची
अंकुर अमा य

अंजनादेवी अिम ाची	ल णे

अंतःपुर अयो या	राजधानी

अंतरा मा अर ये–पाच	 कारची

अंधकिव णु	(नंद	गोपादासीचा	नवरा) अजुन

अकालभाषण अ पभ यकातंार

अ कचन अवदसा	कुमारी

अ ोध अवाय	नामक	नावाडी

अ नकंुड अ थ	देवता

अ नदेवकुमार अस शकुमार

अ नदेवता अस यता



अ ननारायण अिसताजंन	राजधानी

अ नपूजा अिसल णपाठक	 ा ण

अ नशाळा आं पूर	नगर

अ नहो आचाय

अिणमाडं यऋिष आचायभागदायक	नामक	िश य

अितपिंडत आनंद	नामक	म य

अितपिंडत	नामक	गहृ थ आ वन

अितपािंड य आळस

अितलोभ इं

अितवाहक	नामक	रोग इं थ	राजधानी

अिधकारी–अिधका याचे	चार	गुण उंिदर	कुल

अिध ान उ रकाय

अिध ानपारिमता उ रदेश



अनवत त	नामक	सरोवर उ रपाचंालदेश

अिनयिमतपणा उ रपाचंाल	नामक	राजधानी

अिभमं ण 	

उ रमथुरा औदंुबराचे	झाड

उ साह औदंुबराचे	फळ

उदरदेवता कंस	नामक	राजकुमार	वा	राजा

उ ान ीडा कंसभोग	रा

उ ानपाल कंसवशं

उ ानपालक कटाहक	नामक	दासीपु

उपकंस किपयोिन

उपजीिवका किपराज

उपदेश कमंडलु



उपमद करंडक	आ म

उपसागर करंभीय	तप वी	वा	तापस

उपासक करंभीय	 ातं

उपे ा करंभीय	बदंर

उपे ापारिमता क णा

उपोसथ कत य

उपोसथ त कम

उपोसथाचा	िदवस कलह थान

ऊद क याण	(वररोजचा	पु )

ऋ ी क याणकारक	कम

ऋिष काचंनवृ

ऋिषगण कामिप य	रा



ऋषीपासून	 सुख	 िमळिव यासाठी
मंगलाचरण

कारण

एकजूट काष पण

एकातं कालमि य	अर य

एकातंवास कालसेन	राजा

एकातं थळ काव याची	योिन

एकी काशी

एरक	नावाचे	गवत काशीदेश

ऐिहक	उपभोग काशीराजा

ओलीस	धरणारे	चोर 	

औिद य	 ा ण	कुल 	

काशीरा खारािदया	(बोिधस वाची	बहीण)

काशीरा राजा खोटे	बोलणारा	इसम



काशीरा वासीजन गगंा	नदी

का यपबु गिरबी

कासव गदभवषेधारी	य

काळक	सेनापित ग 	पाषाण

कीकी	नामक	प ी गाधंविविध

की त ामवासी	 यापारी

कंुभार िगिरदंत	नामक	अ िश क

कुरंगमृगकुल गु

कु रा गु –लंगडा	गु

कुलकम गु गहृ

कुसगंतीचे	फळ गु चे	 या यान

कृपण गु दि णा



कृ ण-बोिधस वाचे	एक	नावं गु

कृ ण ैपायन	ॠिष गिृहणीमंगल

कृ णसप गोमू

कोतवाल घोरपडीचे	कुळ

को ाची	योिन चडंोरण	पवत

कोसल	देश चं देव

कोसलदेशाचा	राजा च वत राजा

कोसल	देशाचे	रा य चतुरा 	नावंाचा	कुतरा

कोसलरा चमशाटक

कोसलराशी चाडंाल ा ण	 ाम

कौशाबंी चाडंाळ	(जातीचा	इसम)

कौिशक	(गो ी)	 ा ण चाडंाळकुल



ोध चाणुर	म

खिदरपा चातुमहारािजक	देवलोक

खळ	(पु ष) 	

चातुम य तापस

िच कूट	पवत ताप गण

चीयर ता काष पण

चु द र	नामक	नागराजपु ताव 	 श ेवलोक

चु नंिदय	नामक	वानर िति र	प ी

चु लोिहत	नावंाचा	बलै ितपल थ	(बोिधस वाचा	भाचा)

चूडामिण तुकाराम

चै यदेश तैलवाहनदी

चैन थोर-थोराचंी	कृत ता

चोर थोरला	घोडे वार



चोरकातंार द र	नावाची	टेकडी

छंद दिधवाहन	राजा

छ पाणी	नावंाचा	हुज या दि णा

जंबुक	नावंाचा	कुतरा दान

जंबु ीप दानधम

जिटलतापस दानपारिमता

जनसघं	राजा दानव

ज मभिूम िद पाल–चार	िद पाल

जप दीधीित	राजा

जरा	नामक	 याध दीघ युराजकुमार

जलसमािध दीघ यु य

जातकट 	कथा दुराचरण



जाता न दुजन–दुजनाचे	 युपकार

िजभेचे	बधंन दुमुखराजा

जीवक	नावंाचा	दो त दु 	इसम

योितषीणबाई दु कुमार	(काशी या	राजाचा	पु )

तंडुलनाळी ढिन य

तप य देव

त िशला 	

देवगभ नामक	क या नागराज

देवता नाव

देवताकुल नबदेवता

देवदेवता िनः पहृ

देवलोक िनयिमतपणा



ारपाल िन दकातंार

ारवती	नगर नीच	इसम

ेष नेता

धनंजय	कौर य	नामक	राजा नै क य

धनदौलत नै क यपारिमता

धनपाली	नामक	दासी य ोधमृगराज

धनलोभ यायकठोरता

धनु हक	लोक हावी

धनुग हपिंडत-छोटा पचंागुंिलक

धनु व ा पचंा नसाधनाचे	 त

धनु व ाकौश य पडंर	(क)	नागराजा

धम पिंडत	(बोिधस वाचे	एक	नाव)



धम चतन पिंडत	(सामा य	नाम)

धम तेवािसक प ा

धृतरा 	नामक	िद पाल पित ता	 ी

नंदनामक	दास पर पड

नंदगोपा	नामक	दासी परलोक–परलोकी	 सुख
िमळिव यासाठी	मंगलाचरण

नंदमूलक	दरी पिर ाजक

नंिदय	वानर पिर ाजकवषे

नगरर क परोपकाराचे	फळ

नगरवासी	 यापारी पणकुिटका

नरक पणकुटी

न पणशाला

न योग पलाशदेवता



नागभवन 	

पलाशवृ पुरोिहत	 ा ण

पिव 	आचरण पूितमासं	को हा

पिव 	कम पोटाचा(चे)	दूत

प ा ाप जा

प ीकुल जाजन

पाचंाल	नामक	राजा जापालन

पाचंालरा य ितप

पा ापा युपकाराची	अपे ा

पाथरवटाचे	कुल येकबु

पाप थमक प

पापक	नावाचा	िश य ु न

पापकम धानमंडळ



पापकारक	कम पचंतृ णा

पापभय य न

पारिमता ा

पार याचे	कुळ ा	पारिमता

पाराशय	आचाय ामािणकपणा

पाली	वा 	मय फळ

पगल	महाराजा फूट

पिगय	नावाचा	कुतरा फेरीवाला

पड दान बधुंशोक

िपिलय	 े ी बलदेव

िपशाच बलमद

िपशा गण बिलकम



पु य य बिलदान

पु –तीन	 कारचे बली

पु शोक बावे 	रा

पु शोकाचे	िवनोदन बावे वासीलोक

पु ाग	वृ ाची	झाडी बु

पुरोिहत बु पद

	 बु 	भगवान

	 बुि

	 बेकी

बोिधमाग भेसूर	 ाणी

बोिधस व मंगल–खरे	मंगल

द 	राजा	वा	राजकुमार मंगलाचरण

देव मंगले



देश मंगळह ती

लोक मं

लोकपरायण मं गु

सायु यता मं जप

ा ण मं तं

ा णकुमार मं योग

ा णकुल मं

–	त ण	 ा ण मं िव ा

–	लोभी	 ा ण मं समा त

ा णभोजन मं साम य

ा णिव ा मं ाचा	दु पयोग

भ कारकुमार मं ा ययन



भय मं ा र

भाडंागािरक मं ोपचार

भीमसेन	नामक	को ी मका	(हा)	कंस

भतूिपशा मगधदेश

मगध	नामक	राजा माधंाता	राजा

मगध	रा मार

मगर माज र त

मगरीण मािलय	नावाचा	कुतरा

म सरिनवृि िम ाची	ल णे

म पान िम ािवषयी	मंगलाचरण

म पानिनवृि मु त

म यदेश युिनक	डु र

म य देश मुि क	म



मनु य–मनु यािंवषयी	वानराचें	मत मुि क	य

मनु यलोक मुहूत

मनोिवकार मूख

म मंडळ मूख	िम

मि क	राजा मूषकराज

महाद र	नामक	नागराजपु मृगकुल

महानस मृगमाया

महा े ी मृगिव ा

महा े ीकु मृत	मनु याब लचा	शोक

महा े ीपद मृदू	वचन

महालोिहत मै ी

महालोिहत	नावाचा	बलै मै ीपारिमता



महासमंत	राजा मोह

महासागर	राजा मोहरा

महासोण	नावाचा	घोडा मौन

मिहलामुख	नावाचा	ह ी मौन त

मागं यमराजा

माडंिलक	राजा यश

माडं य	ऋिष यशपाणी	राजा

माडं य	गहृ थ य

मातृ ेम य रा सािदक

मातृभ त य

	 य द 	कुमार

याचना ल मीदेवता

यु कला लाच



युरोिपअन	पिंडत लावा	प ी

योगसाधन लोकापवादाचे	भय

र ने–सात	र ने लोभ

रसतृ णा विडल

रि त	तप वी विणजकुल

राजगहृ	नगर	 कवा	नगरी वनचर

राजधम वनदेव

राजपु ष वनदेवता

राजपुरोिहत वनमिहष

राजागंण वरक याण–क याणाचा	पु

राजा वररोज–रोजचा	पु

राजाचे	कत य	 कवा	कत ये व णऋिष	वा	तप वी



राजाचे	पाप व णदेव

राजापासून	 सुख	 िमळिव यासाठी
मंगलाचरण

वधिकसूकर

राजाशी	सलगी व कले

रा यकारभार वाडेकर	रं.	द.

रा यपद वातमृग

रा यािभषेक वानर

रा स वानरयोनी

िरकामटेकडेपणा वाराणसी	नगर	 कवा	नगरी

रोज	महासमंत	राजाचा	पु वाराणसी	नगरवासी	लोक

रौ य	काष पण वाराणसी	राजा

वा णीदेवी शठ

वालुकाकातंार शतप 	प ी



वासुदेव शहाणा	शत

वासुदेव	कुळ	वा	वशं शरभमृग

िव नपिर म शशपिंडत

िव तेचे	चीज शा यमुिन	गौतम

िव ा शाखमृग

िवनाश शा

िव 	िद पाल शालवन

िव पा 	िद पाल शालवृ

िव ासघात शा मलीवन

वीय शा

वीयपारिमता शा ा ययन

वृ देवता शा ीपिंडत

वृ सेवा शा े



वदे िश प

वदेमं िशवणीचा	वृ

वदेिव ा िश य

वदेागं शील

वदेा ययन शीलपारिमता

वळुेक	नावाचे	सापाचे	िप ू शीलाची	परी ा

वैजयंत	 ासाद शीलाचें	िनयम

वैदभ	नामक	मं शुिचपिरवार	 े ी	( यापारी)

वैर शु ाचरण

वै वण	िदकपाल शरू

यालकातंार शौय

ही	फॉसबोल ा



शखं े ी म

श ा

ाव त साम	राजा

ीदेवता	(धृतरा 	महाराजाची	मुलगी) साथवाह

ीमुिनिजनिवजयजी साथवाहकुल

े ी सालक	नावाचे	माकड

े ी थान सालूक	नावाचा	डु र

ेतकेतु सावरीचे	अर य

सघंश त सहयोिन

सजंयकुमार सहल ीप

सजंय	माळी सुख

सजंीव	नामक	बु िश य सुचिरत	पुरोिहत	 ा ण



सपं ी सुजात	कुमार

स न	इसम सुजाता	नामक	 ी

सती य सुपण	नामक	ग ड	राजा

स कम सुर	नामक	वनचर

स कृ य सुरा

स य सुरापान

स यि या सुवणकाष पण

स यपारिमता सुवणराजहंस

स यापलाप सुसीम	राजा

सदाचरण सुहनु	नावंाचा	घोडा

स 	गित सूद

स 	गुण सूयदेव	कुमार



समबुि सेवक	वानर

सयाम सेिरवा	वाणी	वा	फेरीवाला

सविम राजा नेह

सहवास	फळ वग

सहा यािवषयी	मंगलाचरण वाथ

साधू–साधूचे	शील हंस

–साधूचा	सहवास हंसकुल

साधूची	सगंती ह ीचा	सण

साधु वाची	महती हलकट	(इसम)

	 हवन

हवन ये होम	सािह य

ह तयोिन होमहवन

ह तशाळा मा



ह तसू मामंगल

हाजंीहाजंीपणा ािंत

ह ाणी ािंतपारिमता

िहमालयपवत ु 	 ाणी

हुज या ान

होमकंुड 	

——✵✵✵——
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