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णनवेदन 
 

ज्ञानदेवानंी सातश े वर्षापूवी भागवत धर्माचा पाया रचला, त्याप्रर्मािे बौद्ध धर्माचा पाया आचायय 
धर्मानंद कोसंबी यानंी रचला आिे. भागवत धर्मय िजारो वर्ष ेज्ञानदेवापूंवी प्रचहलत िोता, तरी त्याला पुन्िा 
नवा पाया देिे भाग पडले. त्याचप्रर्मािे बौद्ध धर्मय दोन िजार वर्षांपेक्षा अहधक कालपयंत हनम्मम्मया र्मानवी 
जगात प्रचहलत असूनिी त्याला पनु्िा नवा पाया देण्याचे आवश्यक कायय धर्मानंदानंी केले आिे. नवा पाया 
देण्याचे कारि, बौद्ध धर्माला या हवज्ञानहनष्ठ व बुहद्धवादी नव्या युगाच्या पे्ररिानंा अनुरूप स्वरूप देिे 
आवश्यक आिे, िे िोय. अद भतू पौराहिक कथा, कल्पपत प्रसंग, आहि पारलौहकक तत्त्वज्ञान याचंी शकेडो 
पुटे र्मूळच्या हववकेवादी शुद्ध बौद्ध धर्मावर आहि बदु्धचहर्ावर शतकानुशतके चललेली आिेत, त्यारु्मळे 
नव्या युगाच्या पे्ररिाशंी सुसगंत असे त्याचे स्वरूप राहिलेले नािी. परंतु बदु्धचहर्ाचे व बौद्ध धर्माचे र्मूळचे 
शुद्ध स्वरूप या नव्या युगाच्या पे्ररिाशंी सुसंगत असेच आिे, असे ध्यानात आपयारु्मळे अनेक आधुहनक 
पहिर्मी पंहडतानंी व हवशरे्षतः धर्मानंदानंी ते स्वरूप यशस्वी रीतीने हववकेबदु्धीने शोधून कालण्याचा प्रयत्न 
केला. 
 

नव्या आधुहनक भारताला अशा र्मूळच्या शुद्ध स्वरूपातील बौद्ध धर्माची आहि बदु्धचहर्ाची हनतातं 
आवश्यकता आिे, कारि बदु्ध व बौद्ध धर्मय िी जागहतक संस्कृतीला हर्मळालेली अलौहकक सवोत्तर्म देिगी 
असून िी भारताच्या प्राचीन इहतिासातील एक र्मिान घटना आिे. या भलूोकातील र्मानवी संस्कृती अहंतर्म 
व शुद्ध नैहतक तत्त्वावर आधारलेली हनर्माि करिे, िे आधुहनक र्मानवाचे आद्य व परर्मपहव् कतयव्य आिे. िे 
कतयव्य बजावण्यात र्मानवाला अपयश आपयास हवज्ञानाच्या सार्मर्थ्यावर आधारलेपया भौहतक संस्कृतीसि 
र्मानवजातीचा ससंार हवलयास जाण्याचा धोकाउत्पन्न िंालेला आिे. म्मििनू या जगाला तारण्याकहरता बदु्ध 
व बौद्ध धर्मय याचंी गरज आिे. दुदैवाची गोष्ट अशी, की गेपया बाराश ेवर्षात भारतात बौद्ध धर्माला उतरती 
कळा लागून तो भारतातून नार्मशरे्ष िोत चालला िोता. गेपया दीडश ेवर्षात पहिर्मी इहतिाससंशोधकाचं्या िे 
लक्षात आले, की या धर्माचा भारताच्या इहतिासातील धार्मर्मक, नैहतक, कलात्र्मक आहि तत्त्वज्ञानात्र्मक 
कायाचा हवस्तार िा र्मोठा िोता. बौद्ध हभक्षूची दीक्षा घेतलेले भारतातील साधुसंत िजारो वर्षापूवी धार्मर्मक व 
नैहतक पे्ररिा घेऊन अध्यापेक्षा अहधक जगात पसरले आहि त्यानंी नव्या नैहतक संस्कृतीचा संदेश देऊन 
र्मानवानंा शातंीचा र्मागय दाखहवला. पहिर्मी पहंडतानंी संशोधन सुरू केपयानंतर आधुहनक भारतीय पंहडतिी 
या प्राचीन इहतिासाच्या संशोधनास प्रवृत्त िंाले. त्याचं्यातले अग्रिी म्मििजे आचायय धर्मानंद िोय. 

 
आचायय धर्मानंदानंी बुद्धचहर् व बौद्धधर्मय याचंा वाङ्र्मर्मयीन पाया घातला, त्या पायावर इर्मारत 

उभारायचे कायय थोर दहलत नेते डॉ. बोहधसत्व बाबासािेब आंबेडकर यानंी सुरू केले. त्याचं्या कायास 
धर्मानंदाचंा आधार हर्मळाला. धर्मानंदानंी हलिून प्रहसद्ध केलेले साहित्य िाच तो आधार िोय. हवचार िा 
संस्कृतीचा आधार असतो. धर्मानंदाचं्या साहित्यातील हवचाराचंा गाभा ह्कालाबाहधत व अजरार्मरिी आिे, 
असे म्मििता येते. परंतु ते कािीसे र्मागे पडले िोते. आंबेडकर याचं्या नव्या आदंोलनाने त्या हवचारानंा 
चागंला उजाळा हर्मळेल. त्या वैचाहरक साहित्याच्या पाठीर्मागे फार र्मोठा त्याग आिे. त्या त्यागातून त्या 
साहित्याचे भव्य यश प्रकट िंाले आिे. ज्या उच्च हवचाराचं्या पाठीर्मागे र्मिान त्याग असतो, ते हवचार अहधक 
प्रभावीपिे दीघयकालपयंत र्मोठी पे्ररिा देत राितात. म्मििून असे म्मििता येते की, धर्मानंदानंा फार र्मोठा 
भहवष्ट्यकाळ आिे. 
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धर्मानंदाचं्या अपरंपार त्यागाचे आहि भारतात त्याचं्या वळेी अलभ्य असलेपया बौद्धधर्मयहवदे्यच्या 
साधनेकहरता आवश्यक असलेपया अदम्मय उत्सािाचे पहरिार्मकारी हच् त्याचं्या “हनवदेन” या 
आत्र्मचहर्ात पािावयास हर्मळेल. देशी आहि परदेशी भार्षारं्मध्ये आत्र्मचहर् या वाङ्र्मयप्रकाराचे गेपया 
दोनश–ेअडीचश े वर्षांतील शकेडो नरु्मने पािावयास हर्मळतात. परंतु आत्र्मचहर् लेखकाचा आत्र्मा 
सवांगीिपिे ज्यात व्यक्त िंालेला असतो. अशी आत्र्मचहर्े िीच खरी आत्र्मचहर्े ठरतात. अशा 
खऱ्याखुऱ्या आत्र्मचहर्ारं्मध्ये धर्मानंदाचं्या हनवदेनाची गिना करता येते. कािी आत्र्मचहर्े अशी असतात, 
की त्यातं सबधं आत्र्मा हदसतच नसतो. याची कारिे दोन : एक तर, जीवनातील वास्तव घटना, अनुभव व 
प्रवृत्ती याचें हच्ि करण्यास योग्य असे शब्दसार्मर्थ्यय नसते आहि दुसरे कारि असे की, तसे शब्दसार्मर्थ्यय 
असले तरी जीवनातील अनेक घटना, अनुभव व प्रवृत्ती रु्मद्दार्मिून वाचकाच्या दृष्टीआड करण्याचा प्रयत्न 
असतो. कारि व्यंगे, दोर्ष, अपराध वा गुन्िे दाखहवण्याची लाज वाटते. त्यारु्मळे अधयसत्यच पुले येते आहि 
त्याचरु्मळे ते आत्र्मचहर् आत्म्मयास गर्मावनू बसते. कार्म, क्रोध, लोभ, र्मद, र्मत्सर िे सवय र्मानवाचं्या 
जीवनात असतातच. त्याचं्यावर हवजय हर्मळहवण्यात कर्मीजास्त प्रर्मािात अपयशिी आलेले असते. 
जीवनातील यशाचंीिी ती एक अपहरिायय अशी बाजू असते. सबधं जीवन म्मििजे आत्र्मा िोय. सबधं 
आत्म्मयाचे दशयन करून देिे, िे आत्र्मचहर्लेखकाचे परर्मपहव् कतयव्य असते. कारि सत्यदशयन िी र्मानवी 
जीवनाची र्मलूभतू गरज आिे. आत्म्मयाचे एकागंी दशयन करवनू देिारा आत्र्मचहर्लेखक िा या 
परर्मकतयव्यापासून च्युत िंालेला असतो. अशा परर्मकतयव्याला जागिारेिी आत्र्मचहर्लेखक साहित्याच्या 
इहतिासात सापडतात. उदा. फ्रें च राज्यक्रातंीचा हवचारप्रवतयक रूसो याने स्वतःच्या चहर्ात स्वतःची व्यंगे 
व अपराध खुल्लर्मखुल्ला सागंण्यास कािी कर्मी केले नािी. 

 
वयाच्या २३–२४ व्या वर्षी धर्मयनंदानी बदु्धाच्या शोधाकहरता गृित्याग केला. त्यावळेी त्याचें हशक्षि 

फारसे िंालेले नव्िते. र्मराठीहशवाय, संस्कृत, इंल्ग्लश झकवा इतर कोित्यािी भार्षा येत नव्ित्या. एक 
छोटेखानी बदु्धचहर् िाती पडले, ते वाचले आहि बुद्धदशयनाचा वधे लागला. त्यारु्मळेच, बौद्ध धर्माच्या 
अध्ययनाथय ते बािेर पडले. गृिल्स्थती साधारि गहरबीची िोती. बािेर पडले तेव्िा प्रवासाच्या खचाला 
कर्मरेला पसैा नव्िता. टके्कटोिपे खात गुरूच्या शोधात िजारो र्मलै सापडेल त्या वािनाने वा पायी प्रवास 
केला. बिुतेक पायी प्रवास अनवािीच केला. अनेक वळेापाय रक्तबंबाळ िंाले, उपास पडले, पुष्ट्कळ वळेा 
चण्या-चुररु्मऱ्यावरच भकू भागवावी लागली; वा उपाशीच रािाव े लागले. गोव्यािून पुिे, रंु्मबई, ग्वालेर, 
काशी, कलकत्ता, नेपाळ, गया, र्मद्रास आहि अखेरीस लंका इत्यादी हठकािी बौद्ध धर्मय हवदे्यचा गुरु शोधत 
गेले. वाटेत पुिे आहि काशी येथे संस्कृत हशकले. अखेर श्रीलंकेतील बौद्ध र्मठात बौद्ध हवदे्यचे गुरु भेटले. 
हभक्षुदीक्षा घेतली. तेथे पाली भार्षा हशकून बौद्ध धर्माच्या गं्रथाचें सागंोपागं अध्ययन केले. बौद्ध योगाच्या 
अभ्यासाकहरता दोनदा ब्रह्मदेशात जाऊन आले. हजवावर अनेक आपत्ती आपया, परंतु बौद्धधर्माच्या हवदे्यचा 
ध्यास वालतच गेला. पाली भारे्षत ज्याप्रर्मािे बौद्धधर्माचे अफाट साहित्य आिे, तसेच संस्कृतर्मध्येिी आिे. 
त्या दोन्िी भारे्षतील साहित्यारं्मध्ये या सात वर्षात धर्मयया्ेत पारंगतता हर्मळहवली. वयाच्या हतसाव्या 
वर्षापयंत चतुरस्त्र हवद्वत्ता संपादन केली. 

 
धर्मानंद कोसंबी यानंी बिुतेक सवयच लेखन र्मोकळ्या सरळ अस्सल र्मराठीत केले आिे. परंतु या 

संदभात असे सागंावसेे वाटते की अहलकडे गेपया २०–२५ वर्षात र्मराठी शलैीतील साधी अथयवािकता कर्मी 
िोत चालली आिे. हवशरे्षतः लहलत, साहित्यातील शलैी नटवी, पसरट व गंुतागंुतीची बनत चालली आिे. 
कहवतारं्मध्ये याचा प्रत्यय अहधक येतो. ऋजुता, प्रसन्नता, अथयवािकता िा दोर्ष ठरेल की काय अशी भीती 
वाटत आिे. अथय गूल वा अव्यक्त असलेली शलैी साहित्य पदवीला भरू्षव ूलागली आिे. याचे एक कारि 
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असे की, हवचार आहि प्रत्ययशीलता िी अथाला सरळ पोचेनाशी िंाली आिेत. धर्मानंदाचंी लेखनशलैी या 
अवनतीपासून वाचवील, अशी अशा वाटते. 

 
र्म. रा. सा. सं. र्मंडळाने प्राचीन गं्रथर्मालेत आजवर भरतरु्मनींचे “भरतनाट्यशास्त्र” (अध्याय ६ व ७ 

आहि अध्याय १८ व १९), हवशाखादत्ताचे “रु्मद्राराक्षसम्’, कात्यायनाचे “कात्यायन शुपबसू्े”, पाली 
भारे्षतील “धम्मर्मपदम्”, शाडे्गदेवाचे “संगीत रत्नाकर” भाग १, इत्यादी संस्कृत गं्रथाचंी भार्षातंरेप्रकाहशत 
केली आिेत. तसेच भरत नाट्यशास्त्र” अध्याय २८, “चार शूपबसू्े” या संस्कृत गं्रथाचंी भार्षातंरे तसेच 
कवी िालहलहखत“गाथा सप्तशती”, कवी हबिारी हलहखत “सतसई” व जयदेवकवी हवरहचत 
“गीतगोझवदम्” या भार्षातंहरत गं्रथाचें रु्मद्रि चालू आिे. 

 
बौद्ध धर्मय हवर्षयक गं्रथाचें ज्ञान सार्मान्य र्मराठी वाचकांना व्िाव ेम्मििून कै. धर्मानंद कोसंबी याचं्या 

र्मौहलक व दुर्मर्मळ साहित्याचे पुनरु्मयद्रि करण्याचे र्मंडळाने ठरहवले आिे. जातककथा भाग १, २ व ३ चे 
र्मंडळाच्या प्राचीन गं्रथर्मालेत प्रकाहशत करण्यास रं्मडळास आनंद िोत आिे. 
 
 

रंु्मबई लक्ष्मिशास्त्री जोशी 

र्माघ ३० शके १९०० अध्यक्ष, 

सोर्मवार हद. १९ फेबु्रवारी १९७९ र्मिाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती र्मंडळ 
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णनवेदन 
 

फासी भारे्षचा पहरचय र्मिाराष्ट्राला चौदाव्या शतकात िंाला व त्यानंतरच्या ऐहतिाहसक काळार्मध्ये 
िी भार्षा र्मिाराष्ट्रात तोलार्मोलाने वापरली जाऊ लागली. ऐहतिाहसक कागदप्े, खलीते, दस्ताऐवज 
आझदसाठी हतचा वापर िोऊ लागला. रु्मसलर्मानी अंर्मलाच्या प्रभावारु्मळे या भारे्षचा प्रभाव र्मराठी 
लोकसंस्कृतीवर पडला आहि फासी भार्षा केवळ गं्रथ व्यविारापुरती आहि राज्यव्यविारापुरती न रािता ती 
लोकभारे्षर्मध्ये ल्स्थरावली. बिार्मनी राज्याचा काल, हशवकाल व पेशव े काल यार्मध्ये फासी र्मराठीचा 
अनुबधं दृल िोत गेला. आपपयाला र्मिाराष्ट्राच्या इहतिासाचा धादंोळा घ्यावयाचा असेल, तर फासी भार्षा 
कळावी लागेल. आपपया पूवयसूरीच्या इहतिासकारानंी फीसीचा अभ्यास करून र्मराठीची र्मोठीच सेवा केली 
आिे. आधुहनक काळातील डॉ. य.ू र्म. पठाि िे अशा व्यासंगी अभ्यासकापंैकी एक आिेत. त्यानंी अहतशय 
पहरश्रर्म घेऊन “फासी र्मराठी अनुबंध” िा गं्रथ हलहिला. तो आज र्मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहि ससं्कृती 
र्मंडळाला प्रकाहशत करण्याचे भाग्य लाभत आिे िा सुयोग िोय. या गं्रथाचे इहतिासकार, संशोधक, 
संदभाथी अभ्यासक स्वागत करतील अशी आशा आिे. 
 
 
 (र्मधु र्मंगेश कर्मिक) 

रंु्मबई अध्यक्ष, 

हदनाकं : ८ ऑगस्ट, २००६. र्मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहि संस्कृती र्मंडळ 
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प्रस्तावना 
 

पाहलवाङ र्मयातं जातकट्ठकथा या नावंाचा एक प्रहसद्ध गं्रथ आिे. ह्ातं एकंदर ५४७ कथा आपया 
आिेत. त्यापंैकीं कािंीं कथाचंा सर्मावशे दुसऱ्या हवस्तृत कथातं िोत असपयारु्मळें  बाकी सरासरी ५३४ कथा 
हशल्लक रिातात. झसिलद्वीपातं, ब्रह्मदेशातं आहि सयार्मातं जातकट्ठ कथा फारच लोकहप्रय आिेत. परंतु 
झिदुस्थानातं–त्याचं्या जन्र्मभरू्मींत–त्याचंा पहरचय फार थोड्ानंा आिे. बदु्धसर्मकालीन सर्माजल्स्थतीवर 
हलहितानंा बंगाली आहि इतर झिदी तरुि पहंडत अहलकडे त्याचंा फार उपयोग करंू लागले आिेत. परंतु 
त्यानंीं जातकट्ठकथा सर्मग्र वाचपया असतील असें सर्मजिें चुकीचें आिे. युरोहपयन पंहडतानंी हलहिलेपया 
लेखाचं्या आहि तयार केलेपया अनुक्रर्महिकाचं्या भाडंवलावरच बिुधा आर्मच्या पंहडताचंा व्यापार चालला 
आिे. 

 
जातकट्ठकथा प्रहसद्धीला आिण्याच्या कार्मीं ज्यानंीं पहरश्रर्म केले त्यातं व्िी. फॉसबोल (V. 

Fausboll) ह्ा जर्मयन पहंडताला अग्रस्थान हदलें  पाहिजे. जर्मयनी कोठें आहि झसिलद्वीप कोठें! पि ‘झक दूरं 
व्यवसाहयनाम्’ ह्ा न्यायानें या गृिस्थानें तेथून झसिली ताडप्ी पसु्तकें  गोळा करून त्याचं्या आधारावर, 
दुसऱ्या कोिाचें सािाय्यनसता,ं रोर्मन अक्षरानंीं जातकट्ठकथा छापण्यास १८७७ सालीं आरंभ केला; व 
१८९६ सालीं िें कार्म संपहवलें . पूवय तयारीसाठीं एक दोन वर्षें लागलीं असें गृिीत धरलें  तर ह्ा कार्मीं डॉ. 
फॉसबोल यानंीं आपपया आयुष्ट्याचीं एकवीस बावीस वर्षें खर्मचलीं असें म्मिटलें  पाहिजे, र्मध्यंतरी त्यानंा 
पुष्ट्कळ अडचिी आपया. परंतु त्यानंा न डगर्मगता ंबोहधसत्त्वासारख्या अलळ उत्सािानें िें कार्म त्यानंीं पार 
पाडलें . आजला ह्ा त्याचं्या जातकट्ठकथेच्या संस्करिाचा युरोहपयन व एतदे्दशीय हवद्वानानंा फारच उपयोग 
िोत आिे. 

 
डॉ. फॉसबोलच्या संस्करिाच्याच आधारें ह्ा गोष्टी हलहिपया आिेत. र्मूळ गोष्टींचें यथाथय भार्षातंर 

न करता ं सार र्मा् आिण्याचा प्रयत्नकेला आिे. जातकट्ठकथेंतील र्मनोरंजक आहि बोधप्रद कथा 
रु्मलारुं्मलींच्या वाचनातं येऊन प्राचीन सर्माजल्स्थतींचें त्यानंा सिजासिजीं ज्ञान व्िावें, आहि बोहधसत्त्वाच्या 
सद गुिाचं्या अनुकरिानें आत्र्मोन्नहत करता ंयावी, या उदे्दशानें िें पुस्तक हलहिलें  आिें. 
 

बोणधसत्त्व. 
 

बोहध म्मििजे लोककपयािाच्या तत्त्वानें ज्ञान. त्या ज्ञानासाठीं जो सत्त्व म्मििजे प्रािी सतत प्रयत्न 
करतो, तो बोहधसत्त्व. शाक्यरु्महन गौतर्माला बदु्धपद प्राप्त िोण्यापूवीं पुष्ट्कळ हठकािीं बोहधसत्त्व म्मििण्यातं 
आलें  आिे. िळुिळू पूवयजन्र्मींहि तो बोहधसत्त्व िोता अशी कपपना अल्स्तत्वातं आली; आहि त्या काळीं 
प्रचारातं असलेपया ह्ा कथानंा अझिसात्र्मक स्वरूप देऊन त्या त्याच्या पूवयजन्र्मींच्या कथा सर्मजण्यातं येऊं 
लागपया. 

 
दान, शील, नैष्ट्कम्मयय, प्रज्ञा, वीयय, क्षाहंत, सत्य, अहधष्ठान, र्मै् ी व उपेक्षा ह्ा दिा पारहर्मताचं्या योगें 

लोकोद्धारासाठीं बोहधसत्त्व सतत प्रयत्न करून बुद्ध िोतो, व र्मोक्षाला जातो. पारहर्मता म्मििजे पारंगतता, 
बीजरूपानें िे दिा गुि सवय प्राण्यातं आिेतच. परंतु त्याचंा जे हवकास करतात, तेच बोहधसत्त्व िोतात. 
रु्मलानंो, ह्ा गुिाचंा हवकास करून ह्ाच जन्र्मीं तुम्मिाला बोहधसत्त्व िोता ं येिें शक्य आिे; अनेक प्राण्याचें 
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जन्र्म घेण्याची गरज नािीं. तेव्िा ंअशा सद गुिाचंी तुम्मिी िेळसाडं न कहरता ंह्ा पारहर्मता संपादण्याचा सतत 
प्रयत्न करा. 
 

१ दानपारणमता 
 

प्रथर्मतः तुम्मिी गोरगरीबानंा व आंधळ्या ं पागंळ्यानंा पै पैसा दानधर्मय करा. दानानें तुर्मच्या र्मनातं 
कोर्मल दया उत्पन्न िोऊन तुर्मची उन्नहत करील व तुम्मिास बोहधर्मागाच्या पहिपया पायरीजवळ आिील. 
लिानपिापासून दानधर्माचा अभ्यास केपयास तशा प्रसगंी लोककायाला आपला देि देण्यासहि तुम्मिास 
परवा वाटावयाची नािीं. 
 

२ शीलपारणमता 
 

तुम्मिी दानधर्मय पुष्ट्कळ केला; झकबिुना आपला प्रािहि लोककपयािासाठीं देण्यास तयार िंाला; 
पि तुर्मचें शील हनर्मयल नसलें , तर सन्र्मागांत तुर्मची उन्नहत िोिार नािीं. प्रािघातापासून अहलप्त राििें, 
खोट्या र्मागानें पैसा न कर्माविें, र्मद्यपानाहदक व्यसनापासून दूर राििें व योग्यकाळापयंत ब्रह्मचयय आहि 
गृिस्थाश्रर्मातं एकपत्नीव्रत पाळिें ह्ाला शील म्मिितात. हजवावर पाळी आली तरी अशा शीलाचा तुह्मी भगं 
िोऊं देता ंकार्माचा नये. दानधर्मय करिें चागंलें ; परंतु त्यायोगें तुर्मचें शील र्महलन िोत असलें , तर तो न 
केलेला बरा. लबाडीनें पैसा हर्मळवनू झकवा चोरी करून र्मोठा दानधर्मय करण्यापेक्षा ं शील पहरशुद्ध ठेवनू 
हदलेला पै पैसा अहधक श्रेयस्कर आिे असें सर्मजा. 
 

३ नैष्ट्कर्मयपुारणमता 
 

तुर्मचें शील पहरपूिय िोण्यासाठीं तुम्मिास एकान्ताची गोडी लागली पाहिजे. एकान्तवासातं बसून 
प्रथर्मतः तुर्मचें शरीर हकती अपहव् पदाथांनीं भरलें  आिे िें पािण्याचा तुम्मिी अभ्यास केला पाहिजे. 
खाटकाच्या दुकानातं टागंलेले र्मासंाचे तुकडे, एका बाजूला पडलेली आंतडी, स्र्मशानातं पडलेलीं 
र्मािसाचंीं िाडें पािून तुम्मिीं कंटाळतां. पि िे सवय पदाथय तुर्मच्या ह्ा अरं्मगल शरीरातंच आिेत ह्ाची 
तुम्मिाला जािीव आिे काय? जर नािीं, तर ती करून घेण्याचा तुम्मिी सतत प्रयत्न केला पाहिजे. जेथें जेथें 
र्मासं, आंतडीं आहि िाडेंतुम्मिास पािावयास सापंडतील, तेथें तेथें तीं नीट रीतीनें पािून िेच पदाथय आपपया 
देिातं आिेत ह्ाचें ध्यान केलें  पाहिजे; िे आंतील पदाथय तुर्मच्या डोळ्यासर्मोर उभे राहिले पाहिजेत. 

 
ह्ा ध्यानानें शरीराचा वीट येिें संभवनीय आिे. परंतु बदु्धाहदक थोर पुरुर्षानंीं अशा देिाचा हकती 

चागंला उपयोग केला ह्ाचें झचतन केलें  असता ं तो नष्ट िोईल व सत्कायांत तुर्मचें पाऊल पुलें पडेल. 
ह्ासाठींहि तुम्मिाला एकान्त पाहिजे. एकान्ताची गोडी धरिें व त्यातं पूियत्व संपादिें यालाच 
नैष्ट्कम्मययपारहर्मता म्मिितात. 
 

४ प्रज्ञापारणमता 
 

एकान्तवासाच्या योगें तुह्मी ज्ञान हर्मळहवण्यास सर्मथय िंालें  पाहिजे. लोकोपयोगी ज्ञान हर्मळवनू तें 
पूियत्वाला नेिें यालाच प्रज्ञापारहर्मता म्मिितात. तुर्मच्या वाचनातं येिाऱ्या पुस्तकातं आहि तुर्मच्या रोजच्या 
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व्यवसायातं पुष्ट्कळ ज्ञान भरलेलें  आिे. पि तें कसें ग्रिि करावें िें जर तुम्मिास र्मािीत नसलें  तर त्यापासून 
फायदा न िोता ंनुकसान िोिार, व तें तुर्मच्या घाताला कारि िोिार. पै पैशाच्या लोभानें जे ज्ञान संपादन 
करतात, ते एक तर आजन्र्म कारकुनी झकवा असाच कािंीं पोटाचा धंदा करून असंतुष्टपिें काळ कंठीत 
असतात; अथवा लबाडीनें आहि चोरीनें पैसा कर्मावण्यास हशकून आपला सवयस्वीं घात करून घेतात. अशा 
लोकाचं्या ज्ञानाला प्रज्ञा म्मिित नािींत, प्रज्ञा म्मििजे लोककपयािाची तीव्र अपेक्षा धरून हर्मळहवलेलें  
साहत्त्वक ज्ञान. आहि तें हर्मळहवण्यास तुम्मिाला लिानपिापासूनच हशकलें  पाहिजे. 
 

५ वीयपुारणमता 
 

वीयय म्मििजे सत्कर्में करण्याचा उत्साि. त्यातं पारंगत िोिें याला वीययपारहर्मता म्मिितात. तुम्मिी जर 
आळशी िंाला,ं तर बोहधसत्व िोण्याचें रािंू द्या, पि नुसता पोटापाण्याचा धंदाहि करंू शकिार नािीं. 
आळशाला प्रज्ञा कशी हर्मळिार? आहि त्याचें शील तरी कसें शुद्ध रािील? हनजेची आहि गप्पागोष्टींची 
आवड, व आत्र्महवश्वासाचा अभाव, या दोन गोष्टीरु्मळें  आळस उत्पन्न िोतो. पि लक्षयातं ठेवा कीं, िा हनजेचा 
सर्मय नािीं. तरुिपि जर तुम्मिीं हनजेंत घालहवलें , तर पुलें र्मोठा पिात्ताप करण्याची तुर्मच्यावर पाळी 
येईल. गप्पागोष्टी आहि नाटकें  तर्माश ेतुह्माला आवडतात; परंतु त्याचंा पहरिार्म काय ह्ाचा तुम्मिी हवचार 
केला नािीं. ह्ा क्षहिक सुखाच्या नादीं लागनू तुम्मिी र्मोठ्या सुखाला आंचवत आिां; हवद्याभ्यासातं तुर्मचें 
पाऊल र्मागें पडत आिे; व सवयथैव लोककपयािाच्या कार्मीं तुह्मी हनरुपयोगी बनत चालला आिां. 

 
आता ं तुह्मी ह्मिाल कीं, “आर्मच्या सारख्या सार्मान्य र्मािसाच्या िातून लोककपयाि तें काय 

िोिार? तेव्िा ं हनजेंत, गप्पागोष्टींत झकवानाटकें तर्माशातं हर्मळिारें अपपस्वपप सुख का ं सोडा?” अशा 
रीतीनें स्वतःचा हतरस्कार करिें केव्िाहंि योग्य िोिार नािीं. प्राचीन बोहधसत्त्वहि तुर्मच्या आर्मच्या पेक्षाहंि 
दुबयल प्रािी िोते. परंतु केवळ आपपया सदुद्योगानें त्यानंीं बोहध हर्मळहवली. तुह्मी तर सवावयवसपंन्न आिा,ं 
आहि आपलें  हिताहित जािण्याचें शिािपि तुर्मच्या अंगीं आिे. र्मग असपया िलक्यासलक्या 
ख्यालीखुशालींत वळे न दवडता ंआत्र्मोन्नतीचा उत्साि वालहविें तुम्मिास शक्य नािीं काय? 
 

६ क्षाकततपारणमता 
 

उत्सािाबरोबरच क्षरे्मचा अभ्यास केला नािीं तर त्याचें त्वहरत क्रोधातं पहरवतयन िोईल, व त्यायोगें 
तुम्मिास अत्यंत दुःख भोगावें लागेल. हकत्येकानंा क्रोध आहि उत्साि एकच आिेत असें वाटतें. परंतु तो 
त्याचंा भ्रर्म आिे. शूराला कधीं क्रोध येत नसतो, त्याच्या आंगचा उत्साि क्रोधाला तेव्िाचं दाबून टाकतो. जो 
क्रोधाला वश िोतो, त्याला शूर म्मििता ंयावयाचें नािीं; कारि शूर अशा दुष्ट र्मनोहवकाराच्या स्वाधीन कसा 
िोईल? म्मििून खरें शौयय संपादण्यासाठीं तुम्मिी क्षान्तीचा अभ्यास केला पाहिजे. जर कोिी र्मखूयपिानें 
आपला अपराध केला तर त्याच्यावर रागवण्यानें त्याहिपेक्षा ं अहधक र्मूखयपिा आपि केला असें िोईल. 
म्मििून अशा प्रसंगीं शान्तपिें त्या र्मािसाचा दोर्ष आपि दाखवनू द्यावा; पि त्यावर कधींहि रागावू ं नये, 
झकवा त्याचा दे्वर्ष करंू नये. राग आपोआप येत असतो; पि क्षर्मा प्रयत्नानें संपादावी लागते. हतचा तुम्मिी 
लिानपिापासून अभ्यास केला नािीं तर पुलें तुम्मिास सत्कायांत यश येिें फार कठीि िोईल. म्मििून क्षर्मा 
करण्याची सहंध तुम्मिी फुकट दवडता ंकार्मा नये. 
 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

७ सत्यपारणमता 
 

क्षातंीला सत्याची जोड हदली नािीं तर हतचा हवपयास िाजंी िाजंींत िोईल. र्मालकापुलें शेंपूट 
िालविाऱ्या कुर्यायातं केवली क्षर्मा हदसते बरें! परंतु ती खरी क्षर्मा नव्िे. हतला लागंनूचालन झकवा िाजंी 
िाजंी म्मिितात. तेव्िा ंक्षरे्मचा असा हवपयास िोऊं न देण्यासाठीं तुम्मिीं सत्यपारहर्मतेचा सतत अभ्यास केला 
पाहिजे; वाटेल तो प्रसंग येवो सत्पाला सोडून हतळर्मा्हि इकडेहतकडे जािार नािीं, असा हनिय केला 
पाहिजे. र्मािसानें एक सत्य सोडलें  तर इतर शील साभंाळण्यास तो कधींहि सर्मथय व्िावयाचा नािीं; 
एकान्तवासातं त्यास सुख व्िावयाचें नािीं; त्याचा उत्साि लोकानंा ठकहवण्याकार्मी खचय िोिार, व त्याच्या 
क्षान्तीचा िाजंी िाजंी करण्यातं दुरुपयोग िोिार तेव्िा ंउन्नत दशसे जाण्यास सत्याची हकती आवश्यकता 
आिे िें पिा, आहि सत्यानें वागण्यास हवसरंू नका. 
 

८ अणधष्ठानपारणमता 
 

अहधष्ठान म्मििजे दृलहनिय, आहि त्यातं पारंगतता संपादिें याला अहधष्ठानपारहर्मता म्मिितात. 
आपि अरु्मक वळेीं अरु्मक कार्म करण्याचा हनिय करतों, आहि आळसारु्मळें  झकवा गप्पागोष्टींच्या आवडीरु्मळें 
तो र्मोडतों. आपला बेत वळेोवळेी र्मोडण्याची सवय अंगवळिी पडली म्मििजे र्मनुष्ट्य पूियपिें अव्यवल्स्थत 
िोतो, व त्याच्या िातून कोितेंहि कार्म पार पाडिें रु्मष्ट्कील िोतें. असा र्मनुष्ट्य आत्र्मोन्नहत करून जगाचें 
कपयाि कसें साधंू शकेल? म्मििून लिान सिान कायांतहि तुर्मचे बेत तंतोतंत पाळण्याचा तुम्मिी अभ्यास 
केला पाहिजे. हवचारपूवयक अरु्मक एक कतयव्य ठरपयानंतर त्यातं हकतीहि हवघ्नें आलीं तरी तें पार पाडण्याचें 
सार्मर्थ्यय तुम्मिी संपाहदलें  पाहिजे, आहि लिानसिान कायांत हनियानें वागपयानें तें तुम्मिास सिज संपादता ं
येण्याजोगें आिे. 
 

९ मैत्रीपारणमता 
 

एखाद्या र्मािसावर, जातीवर झकवा देशावर पे्रर्म करिें ह्ाला र्मै् ी न म्मििता ंस्नेि म्मिितात. अशा 
स्नेिानें वैर उद्भवतें. ज्याच्यावर तुम्मिी स्नेि करता ंत्या र्मािसासाठी, जातीसाठीं झकवा देशासाठीं वाटेल तें 
कुकृत्य करण्यास तयार िोता,ं व त्यायोगें तुर्मची अवनहत िोते. स्वदेशपे्रर्मानें दुसऱ्या देशाला पादाकातं 
करण्याची िावं धरून युरोपखंडातंील देशानंी आपली कशी दुदयशा करून घेतली आिे, िें तुम्मिी पाितच 
आिा.ं जातीच्या स्नेिानें झिदुस्थानातंील वहरष्ठ जातीनीं अंत्यजानंा खालीं दाबनू सवय देशाला कसें पराधीन 
करून ठेवलें  याचें उदािरि तुर्मच्या डोळ्यापलुेंआिेच. व्यल्क्तगत स्नेिानें हकती खून आहि र्मारार्माऱ्या 
िंापया िें इहतिासातं तुम्मिी वाचलेंच असेल. तेव्िा ंपे्रर्माचा असा हवपयास िोऊं न देता ंतें सावयह्क िोईल 
यासाठीं तुम्मिी खबरदारी घेतली पाहिजे. भेदभाव न ठेवता ं सवांवर सारखें पे्रर्म करिें ह्ालाच र्मै् ी 
म्मिितात. 

 
आर्मचे िातपाय इत्याहदक अवयव हभन्न आिेत, तरी त्याचंी सुखदुःखें एक आिेत. त्याप्रर्मािेंच 

जाहतपरत्वें आहि देशपरत्वें र्मनुष्ट्यजाहत हभन्न असली, तरी हतचीं सुखदुःखें एक आिेत. तेव्िा ं दुसऱ्या 
जातीला झकवा देशाला खालीं पाडून आपि वर येण्याची जे इच्छा धरतात, ते आपलें  आहि परक्याचें दुःख 
सारखेंच वालहवतात. त्याचं्या अज्ञानारु्मळें  आहि दुरहभर्मानारु्मळें  जगाच्या दुःखातं पुष्ट्कळ भर पडते. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

र्मै् ीला आरंभ आपपया आप्तइष्टापंासून िोतो. परंतु हतची गहत कंुहठत करिें र्मोठें पातक िोय. 
सतत अभ्यासानें सगळ्या जगावर पूिय र्मै् ी करण्याची सवंय लावनू घेतली पाहिजे. पशुपक्षयाहंदक प्रािीहि 
र्मािेंसखे आिेत, ते र्माझ्यावर पे्रर्म करतात, व र्मी त्याचं्यावर करतों, अशी भावना केली पाहिजे. हदवसातूंन 
कािंीं काळ एकान्तातं बसून डोळे हर्मटून तुम्मिी अशी कपपना करा कीं, झिदु, शीख, रु्मसलर्मान, काळा, गोरा 
िे सवय र्मािें सखे आिेत, िे सवय र्मािें बाधंव आिेत; त्याचंी सुखदुःखें तीं र्मािंीं सुखदुःखें आिेत; त्या सवांचें 
कपयाि िोवो! त्यानंतर सवय जातीचे पशुपक्षी आपले हर्म् आिेत अशी कपपना करा. वाघ तुर्मच्या र्माडंीवर 
हनजला आिे असें सर्मजा, व झसिाला तुम्मिी कुरवाळता ं अशी कपपना करा. त्याचप्रर्मािें सपांसारख्या 
प्राण्यावंरहि तुम्मिी पे्रर्म करता ंव तुर्मच्यावर ते पे्रर्म करतात असा हवचार करा. याचा पहरिार्म असा िोईल कीं, 
तुम्मिी हनभयय व्िाल, व तुम्मिास दुष्ट स्वप्नें पडिार नािींत. 
 

१० दपेक्षापारणमता 
 

आळशाला हकती बोला, त्याची त्याला परवा नसते. कोिाच्या घराला आग लागली झकवा कोिाचें 
हकतीहि नुकसान िंालें , तरी त्याची तो परवा बाळगीत नािीं. अशा स्वभावाला उपेक्षा म्मिित नािींत; 
हनलयज्जता म्मिितात. आपि दुसऱ्याचें कपयाि करण्याचा प्रयत्न केला, आहि त्याकार्मीं त्यानें आपपया 
र्मूखयपिास हवरोध केला, तर त्याची आपिास उपेक्षा केली पाहिजे. आज नािीं उद्या ंया र्मािसाला स्वतःचें 
हित कशातं आिे िें सर्मजेल, अशा हवचारानें तुम्मिी त्याच्या हवरोधाची परवा करता ंकार्मा नये. दारूबाजाला 
दारूचें व्यसन सोडण्यास तुम्मिी उपदेश करंू लागला,ं तर तो खा्ीनें तुर्मचा श्ू िोईल. परंतु अशा प्रसंगीं 
तुम्मिी त्याची उपेक्षा केली पाहिजे, व सौजन्यानें तुर्मचा प्रयत्न तसाच पुलें चालू ठेवला पाहिजे. र्मै् ीनें आहि 
उत्सािानें लोककपयािाच्या उद्योगाला तुम्मिी लागला,ं म्मििजे तुर्मच्यावर असे अनेक प्रसंग येतील कीं, त्या 
प्रसंगीं उपेक्षापारहर्मतेचा तुम्मिाला फार फार उपयोग िोईंल, आहि म्मििूनच लिानपिापासून ती 
संपादण्याचा प्रयत्न तुम्मिी केला पाहिजे. 

 
रु्मलानंों, ह्ा पुस्तकातं सगं्रि केलेपया कथाचं्या वाचनानें वरील दिा पारहर्मताचंा अभ्यास 

करण्याची तुम्मिास गोडी लागली, तर र्माझ्या प्रयत्नाचें साथयक िंालें  असें र्मी सर्मजेन. 
 

* * * * 

 
आजला पाचंसिा वर्षें ह्ा कथा एका गिृस्थापाशीं तशाच पडून रहिपया िोत्या. त्याचं्या प्रहसद्धीचें 

सवय श्रेय श्रीरु्महन हजनहवजयजी यासं आिे; आहि यासाठीं त्याचंा र्मी फार आभारी आिे. या भागाचीं पु्रफें  
पािण्यातं रा. रंगनाथ दत्ता्य वाडेकर यानंीं फार रे्मिनत घेतली; याबद्दल त्याचंाहि र्मी फार आभारी आिे. 
छापण्याचें कार्म त्वरेनें करण्यातं आपयारु्मळें, व येथून पु्रफें  स्वतः पाििें शक्य न िंापयारु्मळें  या पुस्तकातं 
कािंीं चुका रािून गेपया. त्याबंद्दल वाचक क्षर्मा करतील अशी आशा बाळगतों. 
 

गुजरात पुरातत्त्व र्मंहदर. 

}  धमानंद कोसंबी 
अर्मदाबाद 

संवत्सर प्रहतपदा 

ता. ५ एहप्रल १९२४. 
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जातककथासंग्रह 
 

१. हातचें सोडून पळत्या्या पाठीमागें लागू नये. (१) 
 

([िीच कथा थोड्ा हभन्न प्रकारानें दीघहनकायातंील पायाहससुत्तातं सापंडते.] अपण्िक जातक नं. १) 
 

प्राचीन काळीं वारािसीनगरातं ब्रह्मदत्त [दहक्षि िैदराबादच्या राजघराण्यातंील परुुर्षानंा हनजार्म म्मििण्याची वहिवाट 

आिे, त्याप्रर्मािें प्राचीन काळीं वारािसीच्या बिुतेक राजानंा ब्रह्मदत्त म्मिित असत असें टीकाकाराचंें म्मिििें आिे.] नावंाचा राजा राज्य 
करीत िोता. त्या वळेीं आर्मचा बोहधसत्त्व एका र्मोठ्या सावकाराच्या कुळातं जन्र्माला येऊन वयातं 
आपयावर पाचंशें गाड्ा बरोबर घेऊन परदेशी व्यापाराला जात असे. तो कधीं पूवयहदशलेा जाई, आहि कधीं 
कधीं पहिर्महदशलेा जाई. 

 
एका वर्षीं पावसाळा संपपयावर आर्मच्या बोहधसत्त्वानें परदेशीं जाण्याची सवय हसद्धता केली. त्याच 

वळेीं दुसरा एक व्यापारी आपपया पाचंशें गाड्ा घेऊन त्याच रस्त्यानें जाण्यास तयार िंाला िोता. त्याला 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “हर्म्ा, आम्मिी दोघे जर एकदर्म एकाच र्मागानें गेलों, तर आर्मच्या बलैानंा वैरि 
हर्मळण्यास अडचि पडेल. आर्मच्या र्मािसानंाहि शाकभाजी बरोबर हर्मळिार नािीं तेव्िा ं आर्मच्यापैकीं 
एकानें पुलें जावें, व दुसऱ्यानें आठ पधंरा हदवसानंीं र्मागािून जावें िें बरें.” 

 
तो दुसरा व्यापारी म्मििाला, “हर्म्ा, असें जर आिे, तर र्मीच पुलें जातों. का ंकीं र्मािंी सवय हसद्धता 

िंाली आिे. आता ंयेथें वाट पिात बसिें र्मला योग्य वाटत नािीं.” 
 
बोहधसत्त्वाला िी गोष्ट पसतं पडली. त्या व्यापाऱ्यानें पुलें जावें व बोहधसत्त्वानें पधंरा हदवसानंीं 

त्याच्या र्मागािून जावें असा बेत ठरला. तेव्िा ंतो व्यापारी आपपया नोकरासं म्मििाला, “गडे िो, आजच्या 
आज आम्मिीं प्रवासाला हनघंू. पुलें जाण्यारु्मळें  आम्मिाला पुष्ट्कळ फायदा िोिार आिे. आर्मच्या बलैानंा 
चारापािी यथेच्छ हर्मळेल, व आर्मच्या र्मालाला दार्मदुप्पट झकर्मत येईल.” 

 
पि बोहधसत्त्वाच्या अनुयायानंा िा बेत आवडला नािीं. ते आपपया र्मालकाला म्मििाले, “तुम्मिी िें 

भलतेंच काय केलें ! आर्मची सवय तयारी आगाऊ िंाली असता ंतुम्मिी त्या गृिस्थाला पुलें जाण्यास अनुर्महत 
हदली िें काय? आम्मिीं जर त्याला न कळहवता ं रु्मकट्यानें पुलें गेलों असतों तर आर्मच्या र्मालाचा चागंला 
खप िोऊन आपपया पदरातं पुष्ट्कळ नफा पडला असता.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “तुम्मिी म्मििता ंअशी गोष्ट घडून आली नसती. र्मी जर त्याला न कळत पुलें 

जाण्यासहनघालों असतों, तर त्याला र्मािंा फार राग आला असता, व त्यारु्मळें  आम्मिा ं दोघारं्मध्यें भयंकर 
स्पधा जंुपली असती. आता ं पुलें जाण्यातं हवशरे्ष फायदा आिे, असे तुम्मिासं वाटतें; परंतु िेंदेखील ठीक 
नािीं. पावसाळ्यारु्मळें  नादुरुस्त िंालेले रस्ते पुलें जातानंा कराव े लागतील; नदीपार जाण्यासाठीं उतार 
शोधून कालावा लागेल; व जंगलातं िंरे झकवा हवहिरी बुजून गेपया असतील त्या साफ कराव्या लागतील. 
जर त्याच्या र्मालाला चागंली झकर्मत आली तर एकदा ंभाव ठरपयारु्मळें  आम्मिालािी त्याच झकर्मतीनें आर्मचा 
र्माल हवकता ंयेईल. एकंदरीत तो पलुें गेला असता ंआम्मिाला कोित्याहि तऱ्िेनें नुकसान नािीं.” 



 
 अनुक्रमणिका 

 

त्या वळेीं जंबदु्वीपार्मध्यें पाचं प्रकाराचीं अरण्यें असत. ज्या अरण्यातं चोराचंी वस्ती असे त्याला 
चोरकातंार असें म्मिित; जेथें झिस्त्र पशूचंी वस्ती असे त्याला व्यालकातंार म्मिित असत; ज्या हठकािीं 
हपण्यालादेखील पािी हर्मळत नसे, त्याला हनरुदककातंार म्मिित असत; यक्षराक्षसाहदकाचंी जेथें पीडा 
असे, त्याला अर्मनुष्ट्यकातंार असें म्मिित; आहि ज्या हठकािीं अन्नसार्मग्री हर्मळण्याची र्मारार्मार पडे त्याला 
अपपभक्षयकातंार असे म्मिित. 
 

बोहधसत्त्वाच्या र्मागांत जें र्मोठें जंगल िोतें, तेथें पाण्याचा दुष्ट्काळ असपयारु्मळें  आहि यक्षाचंी वस्ती 
असपयारु्मळें  त्याला हनरुदककातंार आहि अर्मनुष्ट्यकातंार असें म्मिित. बोहधसत्त्वाच्या साथीदारानें आपपया 
लोकासंि ह्ा जंगलाजवळ आपयावर पाण्याचीं र्मोठर्मोठालीं र्मडकीं भरून गाड्ावर चलहवलीं, आहि तो 
जंगलातूंन पार जाऊं लागला. वारा पुलच्या बाजूचा असपयारु्मळें  आपिाला धुळीची बाधा िोऊं नये या िेतूनें 
त्या व्यापाऱ्यानें आपली गाडी सवांपुलें चालहवली िोती. एक दोन हदवसाचं्या रस्त्यावर गेपयानंतर उलट 
हदशनेें एक व्यापारी सफेत बैलाच्या गाडींत बसून आपपया नोकरासंि येत असलेला त्याच्या पािण्यातं 
आला. त्या व्यापाऱ्यानें आहि त्याच्या नोकरानंी स्नान करून गळ्यातं कर्मलाचं्या र्माळा घातपया िोत्या. 
त्याला पािून वारािसीिून हनघालेपया व्यापारानें आपपया गाड्ा उभ्या करहवपया व आपि खालीं उतरून 
त्याजजवळ गेला. प्रहतपथानें येिाऱ्या त्या गृिस्थानेंहि आपली गाडी उभी केली व तो खालीं उतरून 
वारािसीच्या साथयवािाला म्मििाला, “आपि कोठून आलातं व कोिीकडे चाललांत?” 

 
साथयवाि म्मििाला, “र्मी वारािसीिून हनघून ह्ा जंगलाच्या पलीकडील प्रदेशातं व्यापारासाठीं 

जात आिे.” 
 
गृिस्थ म्मििाला, “ठीक आिे; पि आपपया ह्ा र्मागनू येिाऱ्या गाड्ावंर र्मोठर्मोठालीं र्मडकीं 

हदसतािेत तीं कोित्या पदाथानें भरलीं आिेत?” 
 
साथयवाि म्मििाला, “िें जंगल हनरुदककातंार आिे असें आर्मच्या ऐकण्यातं आपयारु्मळें  आम्मिीं िीं 

र्मडकीं पाण्यानें भरून बरोबर घेतलीं आिेत.” 
 
तो गृिस्थ र्मोठ्यानें िंसून म्मििाला, “वः! िें कािंीं तरी भलतेंच तुर्मच्या ऐकण्यातं आलें . पलीकडे 

ती हिरवी गार िंाडी हदसते की नािीं, तेथें तुडंुब भरलेला एक र्मोठा तलाव आिे. त्या भागातं बारर्मािी 
पाऊस पडत असपयारु्मळें  पाण्याची टंचाई अशी कधींच पडत नािीं. नुकताच तेथें पाऊस पडपयारु्मळें 
आर्मच्या गाड्ाचंीं चाकें  हचखलानें भरून गेलीं आिेत तीं पिा. आर्मचे बैल हभजून गेले आिेत आहि 
पावसाच्या िंडीनें हभजलेलीं आर्मचीं वस्त्रें अद्याहप वाळून गेलीं नािींत. आपि िीं पाण्याचीं भाडंीगाड्ावर 
लादून बैलानंा हवनाकारि ्ास देत आिा!ं बरें, आता ंउशीर िंाला. सिजासिजीं गाठं पडपयारु्मळें  आपला 
पहरचय घडला. पलुें कधीं गाठं पडली तर ओळखदेख असूं द्या म्मििजे िंालें .” 

 
साथयवाि म्मििाला, िें काय हवचारता.ं आपि ह्ा बाजूनें आलातं म्मििून आर्मचा फार फायदा 

िंाला. दंतकथावंर हवश्वास ठेवनू आम्मिी आर्मच्या गाड्ावंर िें पाण्याचें ओिंें लादून नेत िोतों. पि आता ं
त्याची जरूर राहिली नािीं. नर्मस्कार, अशीच रे्मिेरबानी रािंू द्या.” 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

तो गृिस्थ आपपया नोकरासंि तेथून हनघनू गेपयावर साथयवािानें र्मडक्यातंील पािी फें कून देण्यास 
लाहवलें , व तीं र्मडकीं तेथेंच टाकहवलीं. आता ं बलैाचंें ओिंें िलकें  िंापयारु्मळें  गाड्ा त्वरेनें चालपया 
िोत्या. परंतु सारा हदवस र्मागय आक्रर्मि केपयावरदेखील पाण्याचा पत्ता लागेना! तेव्िा ंयक्षानंीं आपिाला 
आहि आपपया लोकानंा फसहवण्यासाठीं अशी युक्ती ललहवली असली पाहिजे, िी गोष्ट त्या साथयवािाच्या 
लक्षयातं आली. पि “चौरे [चोर पळून गेपयावर सावध सावध म्मििनू ओरडण्यातं काय फायदा! झकवा हदवा हविंपयावर तेल घालून काय 

उपयोग!!] गते वा हकरु्म सावधानं हनवािदीपे हकरु्म तैलदानम्” ह्ा म्मििीप्रर्मािें सगं्रिीं असलेलें  पािी कधींच 
जहर्मनींत रु्मरून गेलें  िोतें! 
 

त्या साथयवािाच्या ताडं्ातंील सवय लोक िताश िोऊन गेले, आहि बैलानंा र्मोकळे सोडून गाड्ा 
वतुयळाकार रचून आपापपया गाडीखालीं शोकर्मग्न िोऊन बसले. तेव्िा ंत्याचं्या अंगीं ्ाि राहिलें  नािीं अशी 
त्या धूतय यक्षाची पक्की खा्ी िंाली, तेव्िा ंत्या ताडं्ावर तो तुटून पडला; व आपपया अनुयायानंा म्मििाला, 
“गडे िो, र्मािंी युल्क्त हसद्धीला जािार नािीं असें तुम्मिाला वाटलें  िोतें परंतु तो साथयवाि िातचें सोडून 
पळत्याच्या पाठीं लागिारा असपयारु्मळें  र्मािंा पाय त्यावर हबनचूक पडला. आज तुम्मिी यथेच्छ भोजन करा. 
अशी पवयिी पुन्िा ंयेईल कीं नािीं याची र्मला शकंाच आिे.” 

 
गाड्ातंील सार्मानसुर्मान आहि गाड्ा तेथेंच टाकून देऊन यक्षानंी सवय बैलानंा आहि र्मािसानंा 

खाऊन टाहकलें , आहि र्मोठ्या िर्षानें नाचत उडत ते आपपया हनवासस्थानाला गेले. 
 
त्या र्मखूय साथयवािाला वारािसीिून हनघून पधंरवडा िंापयावर आर्मचा बोहधसत्त्व आपपया 

नोकरासंि वारािसीिून हनघनू अनुक्रर्में प्रवास करीत करीत त्या जंगलाजवळ आला. तेथें आपपया सगळ्या 
लोकानंा एक् जर्मवनू तो म्मििाला, “गडे िो िें हनरुदककातंार असून अर्मनुष्ट्यकातंारहि आिे. तेव्िा ंतेथें 
आम्मिी र्मोठ्या सावधपिानें वागलें  पाहिजे. जर वाटेंत तुम्मिाला कोिी भलतेंच फळ, र्मूळ, दाखवील तर तें 
तुम्मिीं खाता ं कार्मा नये; अपहरहचत शाकभाजीचा तुम्मिी आपपया अन्नात उपयोग कहरता ं कार्मा नये; झकवा 
अन्य कोितीहि हवशरे्ष गोष्ट घडून आली, तर ती ताबडतोब र्मला साहंगतपयावाचंून रािता ंकार्मा नये.” 

 
बोहधसत्त्वाच्या म्मििण्याप्रर्मािें वागण्याचें त्या सवांनीं कबूल केलें . बोहधसत्त्व अत्यंत व्यविारहनपिु 

असपयारु्मळें  आपपया हिताहिताचें ज्ञान त्याला हवशरे्ष आिे, असें जािून त्यानंीं आपला भहरभार त्यावर 
सोंपहवला. 

 
त्या र्मखूय साथयवािाला आहि त्याच्या अनुयायानंा दुबयळ करून र्मारून खापपयापासून यक्षानंा 

र्मनुष्ट्यर्मासंाची हवशरे्ष गोडी लागली िोती. पूवीप्रर्मािें त्यानंीं आपलें  स्वरूप पालटून ते बोहधसत्त्वाच्या 
लोकापंलुें आले; आहि जवळ पाण्याचा तलाव आिे इत्याहद वतयर्मान त्यानंी साहंगतलें . बोहधसत्त्व सवांच्या 
र्मागपया गाडीवर बसून चालला िोता. पुलें चाललेले त्याचे नोकर धावंतधावंत येऊन त्याला म्मििाले, 
“धनीसािेब, आताचं िा एक व्यापारी दुसऱ्या बाजूनें आपपया नोकरचाकरासंि येत आिे. त्या सवय लोकाचं्या 
गळ्यातं कर्मलाचं्या र्माळा आिेत. आहि त्याचं्या गाड्ाचंीं चाकें  हचखलानें भरलेलीं आिेत. ते सागंतात कीं, 
पलीकडे जें हिरवेंगार अरण्य हदसतें तेथें एक तलाव आिे व त्या भागातं बारर्मािी पाऊस पडत असतो, 
तेव्िा ंआम्मिीं िीं पाण्याचीं भाडंीं वािून नेण्यापेक्षा ंयेथेंच टाकून हदपयास आर्मच्या बैलाचंें ओिंें कर्मी िोईल, व 
त्या तलावाजवळ आम्मिीं लवकरच पोिचूं.” 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

बोहधसत्त्व म्मििाला, “गडे िो, तुम्मिी र्माझ्या िुकुर्माबािेर चालंू नका. पाण्याचा थेंब देखील फुकट 
खचय िोऊं देऊं नका. आता ं जवळ पाऊस पडत आिे असें तुम्मिी म्मििता;ं पि पावसाची िवा एकाच्या 
तरीअंगाला लागली आिे काय? झकवा आकाशार्मध्यें एक तरी लग हदसत आिे काय?” 

 
ते म्मििाले, “आम्मिाला लग हदसत नािीं; हवजेचा कडकडाट ऐकंू येत नािीं; झकवा आम्मिाला थंड 

िवाहि लागत नािीं. परंतु ज्या अथीं तो सभ्य गृिस्थ आहि त्याचे इतके नोकरचाकर र्मोठा तलाव असपयाचें 
सागंत आिेत, एवलेंच नव्िे, तर त्यापंकैी पुष्ट्कळाचं्या गळ्यातं कर्मलाचं्या र्माळा आिेत, त्या अथीं त्याचं्यावर 
हवश्वास ठेवण्यास िरकत नािीं.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “पि हवश्वास ठेवण्याची एवली घाई का ं करा? आिखी एका योजनाच्या 

अंतरावर तलाव आिे असें जर तो गृिस्थ सागंत आिे, तर आपि तेथें जाऊन िें पािी फें कून देऊं, व पुलें 
जरूर वाटपयास त्या तलावाचें पािी भाडं्ातं भरून घेऊं. आजचा हदवस बलैानंा थोडा ्ास पडला तरी 
िरकत नािीं.” 

 
बोहधसत्त्वाच्या िुकुर्माप्रर्मािें त्याच्या लोकानंीं पािी बािेर टाहकलें  नािीं. त्या सभ्यपुरुर्षवरे्षधारी 

यक्षानें पुष्ट्कळ आग्रि केला; परंतु त्या लोकाचंी बोहधसत्त्वावरील श्रद्धा लळली नािीं. तेथून दुसऱ्या 
रु्मक्कार्मावर गेपयावर सार्मानानें लादलेपया पाचंशें गाड्ा आहि इतस्ततः पडलेपया बैलाचें व र्मािसाचें 
अल्स्थपजंर त्यानंा आलळले. तेव्िा ंबोहधसत्त्व म्मििाला, “गडे िो, पिा! िा आर्मचा र्मूखय साथयवाि आपपया 
लोकासंि नाश पावला! आपपया जवळील पािी नवीन पािी सापंडपयावाचंून यानें जर फेकून हदलें  नसतें 
तर िा आपपया लोकासंि यक्षाचं्या भक्षयस्थानीं पडला नसता. िातचें सोडून पळत्याच्या पाठीं लागिाऱ्याचंी 
िी अशीच गत िोत असते!” 

 
त्या गाड्ावंरील बिुर्मोल सार्मानसुर्मान आपपया गाड्ावंर घालून आहि आपपया गाड्ावंरील 

अपपर्मोल वस्तु तेथेंच टाकून देऊन बोहधसत्व आपपया लोकासंि सुखरूपपिें त्या कातंाराच्या पार गेला, व 
तेथें र्मोठा फायदा हर्मळवनू पनुः सुरहक्षतपिें वारािसीला आला. 
 

[र्मूळ पाली गाथा अशी आिे– 
अपण्िकं ठानरे्मके दुहतय ंआिु तहक्कका । 
एतदञ्ञाय रे्मधावी तं गण्िे यदपण्िकं ॥] 
प्रत्यक्ष आयय वदती स्थान दुजें ताहकंकास आवडतें ॥ 
जािोहन तत्त्व सूज्ञें सोडंु नये कुशलकर्मय जें घडतें ॥१॥ 

 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

२. प्रयत्नाचें फळ (२) 
 

(वण्िुपथ जातक नं. २) 
 

आर्मचा बोहधसत्व काशीराष्ट्रार्मध्यें साथयवाि कुळातं जन्र्माला येऊन वयातं आपयावर आपपया 
हपत्याचा धंदा करीत असे. एकदा ं तो व्यापारासाठीं र्मरुर्मंडळातूंन जात असता ं वाटेंत एका साठ योजनें 
लाबंीच्या वाळूच्या र्मदैानाजवळ आला. ह्ा र्मदैानातंील वाळू इतकी सूक्षर्म िोती कीं ती रु्मठींत देखील रिात 
नसे. सकाळीं पहिपया प्रिरानंतर ह्ा र्मदैानातूंन प्रवास करण्याची सोय नव्िती. सूययहकरिानंीं वाळू संतप्त 
िोऊन जात असपयारु्मळें  हतच्यावरून र्मािसाला अगर जनावराला चालत जािें शक्यच नव्ितें. 

 
बोहधसत्त्वानें ह्ा र्मदैानाजवळ आपयावर एक वाटाड्ा घेतला. िा एक वाळूचा र्मोठा सरु्मद्रच 

असपयारु्मळें  वाटाट्यावाचून तरून जाता ंआला नसता. तो वाटाड्ा पुलच्या गाडींत एका चौरंगावर बसून 
आकाशातंील ताऱ्याचं्या अनुरोधानें त्या लोकानंा रस्ता दाखवीत असे. सवय रा् प्रवास करून सूयोदयाचे 
वळेीं सवय गाड्ा एका हठकािीं वतुयळाकार ठेवीत असत, व त्यावर तात्पुरता र्मंडप करून त्या खालीं सगळीं 
र्मािसें आहि जनावरे सारा हदवस हवश्राहंत घेत असत. 

 
याप्रर्मािें आर्मचा बोहधसत्त्व व त्याबरोबर असलेले लोक त्या वालुकाकातंारातूंन जात असता ं

दुसऱ्या टोंकाला आले. आता ंजवळचींगावंें एका रु्मक्कार्माच्या पपपयावर राहिलीं िोतीं. तेव्िा ंतो वाटाड्ा 
म्मििाला, “आम्मिीं वाळूच्या र्मदैानातूंन गावंाच्या नजीक येऊन पोिोंचलों. आज रा्ीं ह्ा रु्मक्कार्मािून 
हनघालों म्मििजे उद्या ंसकाळीं आम्मिीं एका सपंन्न गावंाला जाऊन पोिचूं. आता ंपािी आहि लाकंडें बरोबर 
घेण्याचें कािंीं कारि राहिलें  नािी.” 

 
त्या वाटाड्ाच्या सागंण्याप्रर्मािें बोहधसत्त्वाच्या लोकानंीं सपयि आहि पािी तेथेंच टाकून देऊन ते 

पुलपया प्रवासाला हनघाले. 
 
एक दोन आठवडे वाटाड्ाला रा्ीं रु्मळींच िंोंप न हर्मळापयारु्मळें  तो अगदीं थकून गेला िोता. 

र्मध्यरा्ींच्या सुर्मारास बसपया हठकािींच त्याला नीज आली, आहि त्याची गाडी भलत्याच र्मागानें वळली 
िें त्याला सर्मजलें  देखील नािीं. अवशरे्ष रा् बैल चालत जाऊन पनुः र्मागपया रु्मक्कार्मावर आले. 
वाटाड्ाच्या गाडीच्या र्मागोर्माग इतर गाड्ा चालत असपयारु्मळें  त्या सवय तेथें येऊन पोिोंचपया. 
अरुिोदयाचे सुर्मारास वाटाड्ा जागा िोऊन पाितो तों त्याला आपि पूवीच्याच हठकािीं येऊन पोंचपयाचें 
सर्मजून आलें , आहि तो र्मोठ्यानें ओरडला. “गाड्ा र्मागें हफरवा. र्मागें हफरवा.” 

 
त्या र्मंडळींत फारच गडबड उडून गेली. आपि कोठें पोंचलों, िें कोिास सर्मजेना. वाटाड्ाच्या 

सागंण्याप्रर्मािें गाड्ा र्माघाऱ्या वळवण्यातं आपया. परंतु इतक्यातं सूयोदय िंाला. गाड्ा वतुयळाकार 
करून त्यावर र्मंडप घालून ते लोक आपापपया गाडीच्या खालीं शोकाकुल िोऊन पडले! जो तो म्मििाला, 
“काय िो आम्मिी पािी फें कून हदलें  आहि आता ंपाण्यावाचंून तळर्मळून र्मरण्याची आर्मच्यावर पाळी आली 
आिे.” 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

पि बोहधसत्त्वाचा धीर र्मा् खचला नािीं. सकाळच्याच प्रिरीं त्यानें आसपासची जर्मीन तपासून 
पाहिली. जवळच्या एका लिानशा िुंडपाखालीं त्याच्या पिाण्यातं दूवा आपया. तेव्िा ं त्यानें असें अनुर्मान 
केलें  कीं, खालीं असलेपया पाण्याच्या िंऱ्याच्या ओलाव्यानें त्या हजवतं राहिपया असाव्या. तो आपपया 
लोकाजंवळ येऊन त्यानंा म्मििाला, “गडे िो, आता ंहनजण्यातं अथय नािीं. आपि जर िताश िोऊन पडलों, 
तर आपिाला र्मरिोत्तरदेखील सद्गहत हर्मळावयाची नािीं. र्मृत्यु यावयाचाच असलातर तो प्रयत्नातंीं येऊं 
द्या. िताश िोऊन र्मरिें िें शूराला शोभण्यासारखें कृत्य नािीं. चला! आर्मच्याजवळ जेवढ्या कुदळी, खोरीं 
आहि पाट्या असतील तेवढ्या घेऊन आपि त्या पलीकडच्या िुंडुपाजवळ खिून पािंू. तेथें पािी 
लागण्याचा संभव आिे.” 

 
त्या र्मनुष्ट्यानंीं त्या िुंडुपाजवळ एक र्मंडप उभारला व त्याखालीं खोदण्यास आरंभ केला. पुष्ट्कळ 

खोल खड्डा खिण्यातं आला; तथाहप पाण्याचा पत्ता लागेना; इतक्यातं एकाची कुदळ जाऊन दगडावर 
आदळली! तेव्िा ंत्या साऱ्याचंी पूिय हनराशा िंाली! परंतु बोहधसत्त्व र्मा् डगर्मगला नािीं. तो त्या खड्डड्ातं 
खालीं उतरला आहि त्या खडकाला त्यानें कान लावनू पाहिला. तो खडक इतका पातळ िोता कीं, त्याच्या 
खालून वाििाऱ्या िंऱ्याचा आवाज स्पष्टपिें ऐकंू येत िोता. बोहधसत्त्व आपपया स्वतःच्या नोकरास िाकं 
र्मारून म्मििाला, “गड्ा पिार घेऊन इकडे ये, आहि या दगडावर चार धके्क र्मार पािंू कसे. आता ंिातपाय 
गाळून बसण्याची वळे नव्िे. ऊठ चल लवकर!” 

 
नोकरानें भली र्मोठी पिार घेऊन त्या दगडावर जोरानें चार पाचं प्रिार केले. तेव्िा ंतो दगड दुभगं 

िोऊन खालच्या िंऱ्यातं पडला. िंऱ्याचा प्रवाि अडवला गेपयारु्मळें  पाण्याची धारा एकदर्म वर उडाली! 
सगळ्या लोकानंीं स्नान केलें  व खाऊनहपऊन ते संतृप्त िंाले. बोहधसत्त्वाच्या धीराची जो तो प्रशसंा करंू 
लागला. पािी आिे असें दशयहवण्यासाठीं त्या हठकािीं एक ध्वज उभारून ते लोक बोहधसत्त्वाबरोबर त्या 
कातंारातूंन सुरहक्षतपिें पार पडले. 
 

[र्मूळ गाथा– 
अहकलासुनो वण्िुपथे खिन्ता उदंगिे तत्थ पय ंअहवन्दंु । 
एवं रु्मनी हवहरयबलूपपन्नो अहकलासु हवन्दे िदयस्य सल्न्तं ॥] 
वाळूच्या कातंारीं यत्न करुहन लाभलें  तया ंपािी ॥ 
साधु स्वयत्नें हर्मळवी शातंीची र्मानसीं तशी खािी ॥१॥ 

 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

३. लोभाचा पणरिाम (३) 
 

(सेणरववाणिज जातक नं. ३) 
 

तैलवाि नदीच्या काठंी आंध्रपूर नावंाचें नगर िोतें. तेथें एक प्रख्यात श्रेष्ठी रिात असे. कालातंरानें 
ह्ा श्रेष्ठीच्या घरावर अवदशचेी फेरी आली. धनदौलत नष्ट िंाली; आहि घरातंील सवय पुरुर्षर्मंडळी र्मरून 
गेली, एक भोळसर बाई आहि हतची नात एवलींच काय ती दोन र्मनुष्ट्यें ह्ा श्रेष्ठीचें कुळातं हशल्लक राहिलीं 
िोतीं. आपपया वाड्ाच्या र्मोडक्यातोडक्या भागातं रािून त्या दोघी बाया र्मोलर्मजूरीवर आपला हनवाि 
करीत असत. 

 
त्या काळीं आर्मचा बोहधसत्त्व एका वाण्याच्या कुळातं जन्र्मला िोता. वयातं आपयावर तो दुसऱ्या 

एका सेहरवा नावंाच्या फेरीवापयावाण्याबरोबर फेरीवापयाचा धंदा करून आपला हनवाि करीत असे. एकदा ं
हफरतहफरत तें दोघे आधं्रपरुाला आले. तेथें आपसार्मध्यें स्पधा िोऊं नये म्मििून त्यानंीं त्या शिरातंील 
गपपया वाटूंन घेतपया. ज्याच्या वाटं्याला जे रस्ते आले असतील ते त्यानें हफरून सपंहवपयावाचंनू दुसऱ्यानें 
त्या रस्त्यातं आपला र्माल हवकण्यासाठीं हफरंू नये, असा त्यानंीं हनबधं केला. बोहधसत्त्वानें आपपया 
वाटं्याला आलेपया रस्त्यातूंन फेरी करून पाचंशें [कार्षापि िें एकप्रकारचें नािें असे. सुविय कार्षापि, रौप्य कार्षापि व ताम्र 
कार्षापि असे त्याचे भेद असत. त्याच्या झकर्मती खा्ीनें सागंता येत नािींत. तथाहप अनुक्रर्में ५ रुपये, १ रुपया व अधा आिा अशा असाव्या असा 
अंदाज कहरता ं येतो. येथें बोहधसत्त्वानें ५०० ताम्र कार्षापिाची हवक्री केली असावी; व ह्ा गोष्टींत पुलेंहि ताम्र कार्षापिच अहभर्मत 

असावा.]कार्षापिाचंी हवक्री केली. 
 
सेहरवा आपपया हिश्श्याला आलेपया रस्त्यातूंन फेरी करीत असता ं वर साहंगतलेपया श्रेष्ठीच्या 

र्मोडक्या वाड्ावरून “र्मिी घ्या, र्मिी घ्या, नानातऱ्िेचे हजन्नस घ्या,” असें र्मोठ्यानें ओरडत चालला 
िोता. तें ऐकून त्या घरातं राििारी रु्मलगी धावत जाऊन आपपया आजीला म्मििाली, “आजीबाई 
आजीबाई, िा व्यापारी आर्मच्या घरावरून चाललाआिे. त्याजकडून काचेंचे र्मिी झकवा दुसरा एकादा 
हजन्नस र्मजसाठीं हवकत घे.” 
 

आजीबाई म्मििाली, “ली, आम्मिाला हर्मळिाऱ्या र्मोलर्मजूरीनें आर्मचा हनवािदेखील नीटपिें िोत 
नािीं. र्मग आम्मिाला र्मिी वगैरे हजन्नस घेिें शक्य आिे काय?” 

 
र्मोडक्यातोडक्या सार्मानार्मध्यें एक भलें  र्मोठें ताट पडलें  िोतें. तें त्या रु्मलीनें आपपया आजीजवळ 

आिनू ती म्मििाली, “आजीबाई ह्ा ताटाचा आम्मिाला रु्मळींच उपयोग िोत नािीं. र्मीं आज हकती हदवस 
पािातें, िें ताट त्या र्मोडक्या सार्मानातं पडून राहिलें  आिे. िें देऊन तो व्यापारी कािंीं हजन्नस देत असला 
तर आपि घेऊं.” 

 
आजीबाईनें सेहरवा वाण्याला बोलावनू आिनू एका आसनावर बसावयास साहंगतलें , आहि ती 

त्याला म्मििाली “आयय, आर्मच्या घरातं िें जुनें ताट पडून राहिलें  आिे. याचा आम्मिाला सध्या ंकािंी एक 
उपयोग िोत नािीं. जर ह्ाच्या र्मोबदला र्माझ्या रु्मलीसाठीं एकाहद र्मण्याची र्माळ द्याल, तर र्मी िें ताट 
तुम्मिास देईन.” 
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सेहरवा वाण्यानें तें ताट िातातं घेतलें . त्याच्या वजनावरूनच तें सोन्याचें असावें अशी त्याला शकंा 
आली? आहि कसोटीला लावनू पाहिपयावर त्याची खा्ी िंाली. पि त्या बाईला कािंी एक सर्मजंू न देता ं
तो म्मििाला. “िें हभकार ताट येथें कशाला आहिलें ! ह्ाची झकर्मत एक पै देखील िोिार नािीं. ह्ाच्या 
र्मोबदला र्मण्याची र्माळ र्मला कशी देता ंयेईल? तुम्मिा बायकानंा अक्कल कशी ती रु्मळींच नसते. उगाच र्मला 
्ास हदलात.” 

 
असे उद्गार कालून आहि तें ताट तेथेंच जहर्मनीवर फें कून देऊन सेहरवा त्या वाड्ातूंन चालता 

िंाला. वाटेंत तो आपिाशींच म्मििाला “त्या ताटाची खरी झकर्मत म्मिटली म्मििजे एक लाख कार्षापि 
असली पाहिजे आहि र्माझ्या सगळ्या र्मालाची झकर्मत फार िंाली तर तीन चार िजार कार्षापि असंू शकेल. 
तेव्िा ंर्मािंा सवय र्माल देऊन तें ताट र्मला हर्मळालें  असतें तरीदेखील र्मािंा पुष्ट्कळच फायदा िंाला असता 
परंतु ज्या अथीं त्या बाईला त्या ताटाची झकर्मत र्मािीत नािीं, त्या अथीं र्मण्याचीएक र्माळ तरी का ं खचय 
करा! संध्याकाळच्या वळेीं पनुः येऊन अधा कार्षापि झकर्मतीचे कािंी र्मोडके तोडके काचेंचे र्मिी देऊन र्मला 
तें ताट सिज उपटता ं येण्यासारखें आिे. आर्मच्या व्यापारी लोकाचंें िेंच तत्व आिे कीं, जेथें अध्या 
कार्षापिानें कार्म िोत असेल, तेथें पाउि कार्षापि देखील खचय करंू नये.” 

 
अशा हवचारतरंगातं गकय  िोऊन सेहरवा त्या गल्लींतून बािेर पडला. बोहधसत्त्वाच्या हिश्श्याला 

आलेले सवय रस्त्यातूंन फेरी करून िंापयावर; तो सेहरवा ज्या गपपयातूंन फेरी करून हनघाला त्या गपपयातं 
हशरला. अनुक्रर्में तो त्या बाईंच्या वाड्ाजवळ आला. तेव्िा ं हतची नात हतला म्मििाली, “आजीबाई, िा 
दुसरा एक वािी ह्ा रस्त्यानें जात आिे. त्याला तें ताट देऊन तो कािंीं देत असपयास पािंू.” 

 
आजीबाई म्मििाली, “रु्मली, त्या पहिपया वाण्यानें आर्मची हनभयत्सयना केली तेवली पुरे नािीं का 

िंाली? आता ंपुनः ह्ाच्याकडून फजीती करून घ्यावयाची तुिंी इच्छा आिे काय?” 
 
रु्मलगी म्मििाली, “आजीबाई, रु्मखचयेवरून िा वािी पूवीच्या वाण्यासारखा ककय श हदसत नािीं. 

आर्मच्या ताटाची झकर्मत कवडीची नसली, तरी तो आर्मच्याशीं सभ्यपिानें वागेल असें र्मला वाटतें.” 
 
आजीनें नातीच्या आग्रिास्तव बोहधसत्वाला िाकं र्माहरली आहि ओसरीवर र्माडंलेपया एका 

आसनावर बसावयास साहंगतलें . तो खालीं बसपयावर ती त्याला म्मििाली, “ह्ा जुन्या ताटाची कािंीं तरी 
झकर्मत असावी असें र्मला वाटतें, काकंीं, आर्मच्या घरीं ज्या काळीं लक्षर्मी पािी भरीत िोती, त्या काळचें िें 
ताट आिे. पि तुर्मच्या पूवीं येथें येऊन गेलेला व्यापारी गृिस्थ याची कािंींच झकर्मत नािीं असें म्मिितो. 
तुम्मिीं िें एकवार नीट तपासून पिा, आहि जर याची कािंीं झकर्मत िोत असेल, तर ह्ाच्या र्मोबदला र्माझ्या 
रु्मलीसाठीं एकादा र्मण्याचा अलंकार द्या.” 

 
बोहधसत्वानें तें ताट कसोटीला लावनू पाहिलें , आहि तो त्या बाईला म्मििाला, “बाई, ह्ा ताटाची 

झकर्मत एक लाख कार्षापि आिे, र्माझ्याजवळ अवघे पाचंशें कार्षापि आिेत, आहि र्माझ्या र्मालाची झकर्मत 
फारिंाली तर तीन साडेतीन िजार कार्षापि भरेल. तेव्िा ंह्ा ताटाच्या र्मोबदला देण्याजोगें र्मजपाशीं कािंीं 
नािीं.” 
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बोहधसत्वाचें सचोटीचें वतयन पािून त्या कुलीन स्त्रीला फार सतंोर्ष िंाला. ती म्मििाली, “व्यापारी 
लोकातं तुझ्यासारखा प्रार्माहिक र्मािूस हवरळा. आम्मिीं जर िें ताट बाजारातं हवकावयास नेलें  तर आर्मच्या 
ह्ा दाहरद्र्यावस्थेंत आर्मच्यावर चोरीचा आळ येण्याचा संभव आिे. तेव्िा ं तुला जें कािंीं देिें शक्य असेल 
तेवलें देऊन िें ताट घेऊन जा. तुझ्या प्रार्माहिकपिाच्या वतयनाबद्दल िें तुला बक्षीस आिे असें आम्मिीं 
सर्मजू.” 

 
बोहधसत्व म्मििाला, “र्माझ्याजवळ असलेला सवय र्माल आहि रोकड रक्कर्म ह्ा ताटाच्या र्मोबदला 

र्मी तुम्मिाला देतों, र्मा् र्मला ह्ा रकरे्मपैकीं आठ कार्षापि आहि र्मालापकैीं र्मािंी तराजू र्मला द्या.” 
 
त्या बाईला िा सौदा पसंत पडला. बोहधसत्व तें ताट, आपली तराजू आहि आठ कार्षापि घेऊन 

नदीच्या काठंीं आला, व ते कार्षापि देऊन त्यानें नावाड्ाला हवलंब न लावता ं आपिाला परतीरीं 
पोंचहवण्यास साहंगतलें . 

 
इकडे सेहरवा सवय शिर झिडपयावर पनु्िा ंत्या कुलीन स्त्रीच्या घरीं गेला व हतला म्मििाला, “बाई, तें 

ताट आि पािंू. त्या ताटाची जरी कािंींच झकर्मत नािीं, तथाहप तुझ्यासारख्या थोर घराण्यातंील बाईला 
वाईट वाटंू देिें र्मला योग्य वाटलें  नािीं, म्मििून पुनः येथवर येण्याची र्मीं तसदी घेतली.” 

 
बाई म्मििाली, “वा! वा! तू र्मोठा धूतय हदसतोस! जिूं काय आर्मच्यावर उपकार करण्यासाठींच येथें 

आला आिेस! पि िें पिा! त्या आर्मच्या ताटाची झकर्मत एक लाख िोती, आहि त्याच्या र्मोबदला पाचं–
आठ कार्षापि झकर्मतीची एकादी र्मण्याची र्माळ देखील देिें तुला कठीि पडलें ! म्मििजे जवळ जवळ 
आर्मचें ताट तंू फुकटच घेऊं पिात िोतास!! परंतु तुझ्या धन्याच्या योग्यतेचा दुसरा एक सज्जन वािी येथें 
आला, आहि त्यानें त्या ताटाची खरी झकर्मत आम्मिास साहंगतली; व आपिाजवळ िोता नव्िता तो सवय र्माल 
आहि पैसा आम्मिास देऊन तो तें ताट घेऊन गेला. तंू जर त्या वळेीं आम्मिास एकादी र्मण्याची र्माळ हदली 
असतीस, तर त ताट तुलाच हर्मळालें  असतें! पि अहत शिाण्याचा बैल हरकार्मा!” 

 
िें त्या बाईचें भार्षि ऐकताचं सेहरवा हपसाळलेपया कुतऱ्यासारखा उन्र्मत्त िंाला. त्यानें आपला 

र्माल व पसेै त्या बाईच्या दरवाज्यातं इतस्ततः फें कून हदले, व एक भलें  र्मोठें दाडंकें  घेऊन तो नदीवर 
धावंला. बोहधसत्व नदीच्या र्मध्यभागीं पोचला िोता त्याला पािून सेहरवा अत्यंत संतप्त िंाला, व ‘नाव परत 
आिा, नाव र्मागें आिा’ असें र्मोठर्मोठ्यानें ओरडंू लागला. कोिी कािंी साहंगतलें  तरी नाव न हफरवता ं
आपिाला त्वरेनें परतीरीं पोचहवलें  पाहिजे, असा बोहधसत्वानें अगाऊच करार केला िोता तेव्िा ंनावाड्ानंीं 
सेहरवा वाण्याच्या ओरडण्याकडे लक्षय न देता ंवगेानें नाव पुलें चालहवली. सेहरवा ओरडून ओरडून थकला व 
घरीं येऊन तेथेंच पडला! 
 

[१ र्मूळ गाथा– 
इध चे चे हिनं हनराधेहस सद्धम्मर्मस्स हनयार्मतं । 
हचरं त्वं अनुतपेस्सहस सेहरवायंऽव वाहिजो ॥] 
अहतलोभें धर्मयनया र्मोिुहनया ंकष्ट फार भोगाल ॥ 
तो सेहरवा बुडाला, तेझव तुम्मिीं शोक सागरीं व्िाल ॥१॥ 

 
——✵✵✵——  
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४. अतयायी अणधकारी. (५) 
 

(तंडुलनाणल जातक नं. ५) 
 

वारािसीर्मध्यें दुसरा एक ब्रह्मदत्त नावंाचा राजा राज्य करीत िोता. त्या वळेीं आर्मचा बोहधसत्त्व 
लिान अहधकारावरून बलती, िोत िोत परदेशातूंन येिाऱ्या र्मालाची झकर्मत ठरहविारा रु्मख्य अहधकारी 
िंाला. बोहधसत्त्व र्मालाची यथायोग्य झकर्मत ठरवीत असे. पि ब्रह्मदत्ताला तें न आवडपयारु्मळें  तो 
बोहधसत्त्वाला एकातं स्थळीं बोलावनू आिून म्मििाला ‘हर्म्ा, तुला लिान अहधकारापासून र्मी ह्ा र्मोठ्या 
अहधकारावर चलहवलें  आिे, तें का ंिें तुला र्मािीत आिे काय?” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मिाराज, र्माझ्या प्रार्माहिकपिाचें िें फळ आिे असें र्मी सर्मजतों. आजपयंत 

ज्या ज्या लोकाशंीं र्मािंा संबधं आला त्यानंा त्यानंा कोित्यािी रीतीनें र्मजपासून ताप िंाला नािीं; एवलेंच 
नव्िे, सवय् र्मी आपपया प्रजेची यथाशल्क्त सेवा केली आिे. र्माझ्या वहरष्ठ अहधकाऱ्याहंवरुद्ध देखील 
दुबयळाचंा र्मी कैवार घेतला आिे. या र्माझ्या कार्महगरीनें प्रसन्न िोऊन श्रीर्मंतानंीं या अहधकारावर र्मला 
आहिलें  अशी र्मािंी सर्मजूत आिे.” 

 
ब्रह्मदत्त म्मििाला, “तंू र्माझ्या प्रजेची सेवा केलीस िें ठीक आिे पि तुिंा पगार र्माझ्या हतजोरींतून 

हर्मळत असपयारु्मळें  तंू र्माझ्या सेवेंत अंतर पडंू देता ंकार्मा नये. कधीं कधीं प्रजेचा आहि राजाचा अथय एकच 
असतो असें नािीं; आहि राजसेवकानंीं प्रथर्मतः आपपया धन्याचा अथय साधून सवड िंापयास इतराचंा 
साधावा िें योग्य आिे. आज र्मी तुला या हठकािीं बोलावनू आहिलें  त्याचें कारि िें कीं परदेशािूंन येिाऱ्या 
र्मालाला खरीखुरी झकर्मत देऊन तंू जर र्माल खरेदी करंू लागलास तर र्मािंी हतजोरी थोडक्याच रु्मदतींत 
हरकार्मी पडेल.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “पि ह्ा बाबतींत र्मला दुसरें कािंी कहरता ं येण्यासारखें आिे असें वाटत 

नािीं. सत्य सवांत श्रेष्ठ आिे िें सुभाहर्षत आपिाला र्मािीत आिेच. तेव्िा ं सत्याचा भगं िोऊं न देिें िें 
र्मनुष्ट्याचें पहिलें  कतयव्य िोय. पि सर्मजा, परदेशातूंन आलेपया र्मालाची र्मी भलतीसलती झकर्मत ठरहवली, 
तर देशोदेशीं आपपया राज्यपद्धतीची अपकीर्मत िोईल, आहि कोिताहि चागंला व्यापारी आपला र्माल 
घेऊन ह्ा शिरातं येण्यास धजिार नािीं. प्रार्माहिकपिानें परर्माथयच साधतो असें नािीं, परंतु प्रपंचातं 
देखील प्रार्माहिकपिासारखा दुसरा सुखावि र्मागय नािीं.” परंतु त्या लोभी राजाला बोहधसत्त्वाचा 
प्रार्माहिकपिाचा र्मागय आवडला नािीं. त्यानें त्याला त्या अहधकारावरून दूर केलें , आहि त्याच्या ऐवजीं 
आपपया भोंवतीं जर्मलेपया तोंडपजेु लोकापंैकी एकाला त्या अहधकारावर नेर्महवलें . तो गृिस्थ राजाला 
आवडेल अशा रीतीनें परदेशातूंन येिाऱ्या र्मालाची झकर्मत ठरवीत असे. तो राजाच्या र्मजीतील 
असपयाकारिानें त्याहवरुद्ध कोिी तक्रार केली नािीं. 

 
कािंीं काळ गेपयावर उत्तरेकडील देशातूंन एक घोड्ाचंा व्यापारी पाचंशें उत्तर्म घोडे घेऊन 

हवकण्यासाठीं वारािसीला आला. राजाच्या झकर्मत ठरहविाऱ्या नवीन अहधकाऱ्यानें त्या घोड्ाचंी झकर्मत 
[र्मूळशब्द तंडुलनाळी असा आिे. नाळी म्मििजे सरासरी पावशरेाचें र्मापटें असावें.]पावशरे तादूंळ ठरहवली. त्याप्रर्मािें राजानें त्या 
व्यापाऱ्याला पावशरे तादूंळ देऊन घोडे आपपया पागेंत बाधंण्यास िुकूर्म केला. गरीब हबचारा व्यापारी ते 
तादूंळ फडक्यातं बाधूंन आंसवें गाळीत तेथून चालता िंाला. 
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वाटेंत बोहधसत्त्वाची आहि त्याची गाठं पडली. तेव्िा ं तो बोहधसत्त्वाला म्मििाला, “आजपयंत र्मीं 
असा कधींिीं नागवलों नािीं. तुम्मिी अहधकारावर असाल अशा सर्मजुतीनें र्मीं पाचंशें हनवडक घोडे घेऊन 
हवकावयास आलों. परंतु त्या राजाच्या आवडत्या र्मखूय अहधकाऱ्यानें त्या घोड्ाचंी अवधी पावशरे तादूंळ 
झकर्मत ठरहवली! म्मििजे दुसऱ्या अथीं र्मला राजरोसपिें नागहवलें  म्मिटलें  पाहिजे! 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “आता ंतंू तर नागहवलेलाच हदसतोस तथाहप र्मीं सागंतों ती एक युल्क्त करून 

पिा. सुदैवानें हतला यश आपयास तुला पावशरे तादूंळ घेऊन घरीं जाण्याचा प्रसंग येिार नािीं. िा नवीन 
अहधकारी अत्यंत लोभी आिे असें र्मीं ऐकतों. राजाला जरी तो हप्रय आिे तरी लोकांकडून लाचं खाऊन 
त्याचं्या र्मालाच्या दार्मदुप्पट झकर्मत ठरहवण्यास तो र्मागें पुलें पिात नािीं. त्याच्या कागाळ्या अद्याहप 
राजाच्या कानापयंत गेपया नसपयारु्मळें  आहि लागंूलचालनार्मध्यें पटाईत असपयारु्मळें  तो अद्याहप त्या 
अहधकारावर हटकला आिे. तंू त्याजपाशीं जाऊन त्याला र्मोठें थोरलें  अहर्मर्ष दाखव पि तो म्मििेल कीं 
एकवार ठरवलेली झकर्मत पुनः ठरहवता ं यावयाची नािीं. तेव्िा ं तंू त्याला ह्ा पावशरे तादुंळाची झकर्मत 
ठरहवण्यास सागं. र्मग तो काय करतो तें पािंू.” 

 
बोहधसत्त्वाच्या सपपयाप्रर्मािें तो व्यापारी त्या नव्या अहधकाऱ्यापाशीं गेला. आहि त्यानें त्याला 

र्मोठ्या बहक्षसाची लालूच दाखवनू आपपया पावशरे तादुंळाची झकर्मत ठरहवण्यास साहंगतलें . तेव्िा ं तो 
अहधकारी म्मििाला, “ह्ा तादुंळाची झकर्मत राजेसािेबाचं्या िुकुर्मावाचंून ठरहवतायेंत नािीं. परंतु तुम्मिी 
त्याचंी परवानगी हर्मळहवली असता ंर्मी तुम्मिालंा खुर्ष करून सोडीन.” 

 
तेव्िा ं तो व्यापारी राजाजवळ जाऊन राजाला म्मििाला, “र्मिाराज, एवले अर्मोहलक तादूंळ 

आर्मच्या देशातं रु्मळींच खपण्यासारखे नािींत. या तादुंळाबद्दल पाचंशें घोडे तर रािंूच द्या, परंतु एकादा र्मेंला 
झकवा बकरादेखील कोिी देिार नािीं. तेव्िा ंह्ा तादुंळाची हवक्री र्मला येथेंच करिें भाग आिे आपि याची 
झकर्मत ठरवनू र्मला आर्मच्या देशातं खपण्याजोगा दुसरा एकादा हजन्नस देण्याची रे्मिेरबानी करावी.” 

 
राजानें त्याची हवनंहत र्मान्य करून दुसऱ्या हदवशीं दरबारातं त्या तादुंळाचंी आपपया नवीन 

अहधकाऱ्याकडून झकर्मत ठरहवण्यातं यावी असा िुकूर्म केला. पाचंशें घोड्ाचंी पावशरे तादूंळ झकर्मत 
ठरहवण्यातं आली, व पुनः त्या पावशरेभर तादुंळाची उद्या ंझकर्मत ठरहवण्यातं येिार आिे, िी दरबारी बातर्मी 
शिरातं पसरण्यास उशीर लागला नािीं. 

 
दुसऱ्या हदवशीं नवा अहधकारी पावशरे तादुंळाची झकर्मत काय ठरहवतो, िें पािण्यासाठीं लोकाचें 

थव्याचें थव ेराजद्वारीं जर्मले. बोहधसत्त्वहि आपपया कािंीं हर्म्ासंि तेथें आला िोता. 
 
दरबार भरपयावर ते तादुंळाचें गाठोडें खाली ठेवनू तो व्यापारी राजाला म्मििाला, “र्मिाराज, 

आपपया धान्याच्या कोष्ठागारातूंन हर्मळालेले िे तादूंळ आिेत याची यथायोग्य झकर्मत ठरहवण्याची रे्मिेरबानी 
व्िावी.” 

 
राजानें त्या नव्या अहधकाऱ्याला त्याची झकर्मत ठरहवण्यास साहंगतलें , तेव्िा ंतो तें गाठोडें िातातं 

घेऊन म्मििाला, “र्मिाराज, िें तादूंळ पाचंशें घोड्ाच्या झकर्मतीदाखल ह्ा व्यापाऱ्याला देण्यातं आले 
आिेत, तरी या तादुंळाची झकर्मत आसपासच्या गावंासि िी वारािसी नगरी िोिार आिे!” 
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पावशरे तादुंळाची ठरवलेली िी झकर्मत पािून जर्मलेपया लोकसर्मूिातं एकच िंशा हपकला! 

हकत्येकजि टाळ्या हपटून “आर्मच्या राजाला योग्य अहधकारी सापडला” असें र्मोठर्मोठ्यानें ओरडंू लागले. 
दुसरे हकत्येकजि म्मििाले, “आम्मिीं आर्मची राजधानी अर्मोहलक सर्मजत िोतों. परंतु हतची झकर्मत पावशरे 
तादुंळापेक्षा ंजास्त नािीं िें आम्मिाला आजच सर्मजलें . वािवा झकर्मत ठरहविारा!” 

 
राजाला अहतशय लाज वाटली. त्यानें तेथपयातेथें त्या तोंडपुज्या लोभी अहधकाऱ्याला 

अहधकारावरून दूर करून पुनः तो अहधकार बोहधसत्त्वाला हदला, व बोहधसत्त्वानें ठरहवलेली घोड्ाचंी 
योग्य झकर्मत त्या व्यापाऱ्याला देऊन त्याचें सर्माधान केलें . 
 
 

——✵✵✵—— 
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५. सुखी सतंयाशी. (१०) 
 

(सुखणवहारी जातक नं. १०) 
 

एका कालीं बोहधसत्त्व औहदच्य ब्राह्मि कुलार्मध्यें जन्र्मला िोता. तो वयातं आपयावर 
गृिस्थाश्रर्माला कंटाळून पहरव्राजक िंाला, व हिर्मालयपवयतावर रािंू लागला. त्याच्याजवळ तेथें बरीच 
हशष्ट्यशाखा जर्मली. एका वर्षाऋतूत तो हफरतहफरत काशीला आला, व तेथील राजाच्या उद्यानातं त्यानें 
राजाच्या आग्रिास्तव पावसाळ्याचें चार र्महिने घालहवले. पावसाळा संपपयावर तो आपपया हशष्ट्यासंि पुनः 
हिर्मालयावर जाण्यास हसद्ध िंाला. 

 
तेव्िा ं राजा त्याला म्मििाला, “आता ं तुम्मिी वृद्ध िंाला आिा.ं हिर्मालय पवयताच्या टेकड्ावंरून 

चलण्या उतरण्यास तुम्मिालंा अहतशय क्लेश िोतील. तेव्िा ं तुम्मिीं येथेंच रिा व आपपया हशष्ट्यानंा 
हिर्मालयावरील आश्रर्मातं पाठवा.” 

 
बोहधसत्त्वाला राजाचें म्मिििें पसतं पडलें , आहि आपपया एका प्ररु्मख हशष्ट्याबरोबर सवय 

पहरव्राजकानंा हिर्मालयावरील आश्रर्मातं पाठवनू तो एकटाच त्या उद्यानातं रािंू लागला. काशीच्या राजानें 
त्याची व्यवस्था चागंली ठेहवली. 

 
बोहधसत्त्वाचा तो ज्येष्ठ हशष्ट्य कािंीं काल सवय पहरव्राजकासंि हिर्मालयावरील आश्रर्मातं राहिपयावर 

आपपया सतीर्थ्यांना म्मििाला “गुरूला पािून पुष्ट्कळ हदवस िंाले. आता ं र्मी एकटाच जाऊन त्याचंा 
सर्माचार घेऊन येतों. तोंपयंत तुम्मिी एकर्मतानें वागून आपपया तपियेंची अहभवृहद्ध करा.” 

 
तो अनुक्रर्में काशीला येऊन आपपया गुरूला भेटला, व संध्याकाळच्या वळेीं आश्रर्माच्या ओसरीवर 

चटई टाकून हवश्रातंीसाठीं पडून राहिला. इतक्यातं काहशराजा बोहधसत्त्वाच्या दशयनाला तेथें आला. तो 
आश्रर्मातं जात असता ंत्याला पािून िा आगतुंक तापस उठला तर नािींच पि “अिो सुखं, अिो सुखम्” 
असें उद्गारला. राजाला या यःकहित तापसानें आपला योग्य र्मान न ठेहवपयाबद्दल फार वाईट वाटलें . पि 
बोहधसत्त्वाच्या र्मयादेस्तव आपला राग आवरून तो आश्रर्मातं हशरला आहि बोहधसत्त्वाला नर्मस्कार करून 
एक बाजूस बसला व म्मििाला, “भदंत, आज आपपया आश्रर्मातं एक आगतुंक तापस आला आिे असें 
वाटतें. पि तो खरा तापस नसावा अशी र्मािंी सर्मजूत िंाली आिे. िा र्मनुष्ट्य र्मीं आश्रर्मापाशीं पोिोंचलों तरी 
न उठता ं खुशाल चटईवर लोळत िोता, व र्मी जवळ आपयावर ‘अिो सुखं, अिो सुखम्’ असें ओरडला. 
र्मला वाटतें तो फार आळशी असपयारु्मळें  आकंठ जेवनू हनजला असावा, व त्यातंच त्याला स्वगयसुख वाटत 
असावें.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मिाराज, आपली गैरसर्मजूत िंाली आिे. िा तापस यथेच्छ खाऊन 

अजगरासारखा इतस्ततः लोळण्यातं सुख र्मानिारा र्मनुष्ट्य नव्िे. पूवीं तो आपपयासारखाच उत्तरेकडील 
एका प्रदेशाचा राजा िोता. तें राज्य आपपया तरुि रु्मलाचं्या स्वाधीन करून तो र्मािंा अनुयायी िंाला. 
हिर्मालयावर जे र्मािें हशष्ट्य आिेत त्यातं िाच प्ररु्मख िोय. आजच तो येथें येऊन पोिोंचला. र्मागांत फार श्रर्म 
िंापयारु्मळें  हवश्रातंीसाठीं तो जरा ओसरीवर पडला आिे. आता ं त्यानें जे उद्गार काहलले त्याचें कारि 
आपपया लक्षातं आलें  नािीं. जेव्िा ंतो आपपया राजवाड्ातं रिात िोता तेव्िा ंआपपयाप्रर्मािेंच त्याचे हशपाई 
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त्याचें रक्षि करीत असत आहि तो आपपया हजवाला धोका न पोिोंचावा म्मििून दुसऱ्या लोकावंर सक्त 
नजर ठेवीत असे. िाजंी िाजंी करिाऱ्या आहि लागूंलचालन करिाऱ्या लबाड धूतय लोकानंीं त्याला घेरलें  
िोतें. आपपया अतंःपुरातंील हस्त्रयावंरदेखील हवश्वास ठेविें त्याला इष्ट वाटत नसे. अशा ल्स्थतींत 
राजसपंहत्त त्याला हवर्षर्मय वाटली असपयास नवल नािीं. अथात् राजवाड्ातंील सुखाला कंटाळून त्यानें 
त्या बधंनागाराचा त्याग केला; आहि तो हिर्मालयावर र्माझ्या आश्रर्मातं येऊन राहिला. आता ंजेव्िा ं त्यानें 
आपिाला पाहिलें , तेव्िा ं आपि अशा राजसपंहत्तरूप हवपत्तींतून पार पडलों, याची त्याला पुनः एकवार 
आठवि िंाली असावी, व त्यानें “अिो सुखं, अिो सुखम्” िे उद्गार काहलले असाव.े 

 
राजाला बोहधसत्त्वाचें भार्षि ऐकून फार आियय वाटलें ; व आपि तापसाहवर्षयीं भलतीच कपपना 

केली याबद्दल तो खजील िंाला. बािेर जाऊन त्यानें त्या तापसाला वदंन केलें ; आहि त्याला त्याचें वृत्त 
हवचारलें . तापसानें आपि राजवाड्ातंील सुखानंा कसे कंटाळत गेलों; पि त्याचंी सवंय िंापयारु्मळें  त्याचंा 
पुलें हिर्मालय पवयतावरील आपपया गुरूच्या र्मोकळ्या आश्रर्मातं रािंू लागपयापासून आपिाला हकती सुख 
वाटलें  इत्याहद सवय वृत्तातं राजाला साहंगतला; आहि तो म्मििाला, “र्मिाराज, आज जेव्िा ंर्मी िा तुर्मचा 
र्मोठा लवाजर्मा पाहिला तेव्िा ंर्माझ्या राजवाड्ातंील हवपत्तीची र्मला आठवि िंाली, व सिजासिजीं ‘अिो 
सुखं, अिो सुखम्” िे उद्गार र्माझ्या तोंडातूंन हनघाले.” 

 
राजा म्मििाला, “भो तापस, आपि र्मला क्षर्मा करा. र्मी राज्यसुखातं दंग िंापयारु्मळें 

आपपयासारख्या सत्पुरुर्षाचंी र्मला पारख कहरता ंयेत नािीं. ज्यानें त्यानें र्मला र्मान द्यावा असें र्मला वाटतें, 
व जर कािंीं एखाद्या र्मािसाकडून स्वतं्तेचें वतयन घडलें  तर त्याचा र्मला ताबडतोब हतटकारा येतो. 
र्मघाशीं आपि र्मला पािून उठला ंनािीं याबद्दल र्मला राग आला; आहि त्यारु्मळें  आपपया उद्गाराचंा र्मी 
भलताच अथय केला. आपपया उदारचहरताचा यापुलें र्माझ्या आचरिावर इष्ट पहरिार्म िोईल अशी र्मला 
आशा आिे.” 

 
तापसानें राजाला धर्मयन्यायानें राज्य चालहवण्याहवर्षयीं उपदेश केला. तेव्िा ं राजा त्याला वदंन 

करून हनघनू गेला. 
एक तटस्थ र्मानसीं । एक सिजची आळशी ॥१॥ 
दोन्िी हदसती सारखीं । वर्मय जािें तो पारखी ॥२॥ 
एक ध्यानीं कहरती जप । एक बैसुहन घेती िंोंप ॥३॥ 
एका सवयस्वाचा त्याग । एका पोटासाठीं जग ॥४॥ 
एका भल्क्त पोटासाठीं । एका देवासाठीं गाठंीं ॥५॥ 
वर्मय पोटीं एका । फळें दोन म्मिंिे तुका ॥६॥ 

(तुकारार्म) 
 
 

——✵✵✵—— 
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६. ददारधी मृग. (१२) 
 

(णनग्रोधणमग जातक नं. १२) 
 

एका काळीं आर्मचा बोहधसत्त्व र्मृगकुलातं जन्र्मला िोता. त्याची काहंतसुविासारखी िोती; डोळे 
वज्रर्मण्यासारखे तेजस्वी िोते; झशगें रजत विाचीं िोतीं; तोंड अरुिविय, आहि िातपाय लाक्षारसानें हचह्त 
केपयासारखे सुंदर िोते. त्याची वालहध चर्मरर्मृगाच्या वालधीसारखी शोहभवतं िोती, व शरीर जवान 
घोड्ासारखें सुंदर हदसत िोतें. तो आपपया पाचंशें र्मृगाचं्या पहरवारासि अरण्यार्मध्यें राित िोता. त्याला 
त्याचे लोक न्यग्रोधर्मृगराज या नावंानें ओळखत असत. त्याच अरण्यार्मध्यें बोहधसत्त्वाच्या जातीचा दुसरा 
एक शाख नावंाचा र्मृग आपपया र्मृगगिासि रिात असे. 

 
त्या काळीं काशीच्या राजाला र्मृगयेची फारच चट लागली िोती. तो दररोज हशकारीला जातानंा 

र्मृगानंा वलेण्यासाठीं आपपया शतेकरी लोकानंा घेऊन जात असे. त्यारु्मळें  लोकाचंी फार िानी िोई. 
शतेातंील कार्में अधयवट रिात असत, व वळेेवर शतेाची पेरिी वगैरे न िंापयारु्मळें  शतेकऱ्याचंें नुकसान िोत 
असे. तेव्िा ंवारािसीच्या आसपास रािािाऱ्या लोकानंीं असा हवचार केला कीं, “भलत्याच वळेीं हशकारीला 
जावें लागपयारु्मळें  आर्मची कार्में तशींच रिातात, त्यापेक्षा ंआपि एक र्मोठें कुरि तयार करून व त्याच्या 
भोंवतीं एक बळकट कंुपि घालून अरण्यातूंन पुष्ट्कळ र्मगृानंा त्या कंुपिातं आिनू सोडंू. म्मििजे रोज राजा 
एखाद्या दुसऱ्या र्मृगाची हशकार करून र्मासं खाईल, व आम्मिाला हशकारीला नेिार नािीं.” 

 
त्याप्रर्मािें त्या लोकानंीं एक र्मोठें कंुपि तयार केलें , आहि र्मृगानंा पािी हपण्यासाठीं तेथें एक 

लिानसा तलाव खोदला. पावसाळ्यानंतर जेव्िा ं त्या कंुपिातं गवत वाललें  तेव्िा ं नागरवासी आहि 
ग्रार्मवासी सवय लोक आपापलीं शस्त्रास्त्रें घेऊन र्मृगानंा आिण्यासाठीं अरण्यातं हशरले. तेथें त्यानंीं न्यग्रोध 
र्मृगाच्या आहि शाखर्मृगाच्या स्थानाला वलेा हदला, आहि दाडंक्यानंीं िंाडें िुंडपें बडवनू व र्मोठ्यानें 
आरडाओरड करून त्या र्मगृानंा तेथून िुसकावनू लावलें . परंतु र्मृगानंा पळून जाण्याला दुसरी वाट न 
ठेवपयारु्मळेंत्यानंा वारािसीच्या राजासाठीं नवीन कंुपिातं हशरपयाहशवाय दुसरें गत्यंतर राहिलें  नािीं. ते 
सगळे र्मृग त्या कंुपिातं हशरपयावर रयत लोकानंीं त्या कंुपिाचें फाटक लावनू टाहकलें , व राजवाड्ातं 
जाऊन ते राजाला म्मििाले, “र्मिाराज, आपि आम्मिाला घेऊन रोज हशकारीला जात असपयारु्मळें  आर्मचें 
फार नुकसान िोत आिे. म्मििून आम्मिीं िजारएक र्मृगानंा नवीन कंुपिातं आिून सोडलें  आिे. आता ंरोज 
आपिाला जे एक दोन र्मृग र्मारावयाचे असतील ते र्मारून त्याचंें र्मासं खात जा. पि आम्मिालंा र्मा् 
हशकारीला जाण्याचा िुकूर्म करंू नका.” 

 
राजाला लोकाचंें म्मिििें योग्य वाटलें , व हशकारीला जाण्याबद्दल त्याचं्यावर त्या हदवसापासून 

सक्ती करण्यात येिार नािीं असें अहभवचन देऊन त्यानें त्या लोकानंा आपापपया घरीं पाठहवलें ; आहि तो 
आपपया रु्मख्य स्वयंपाक्यासि त्या कंुपिातं गेला. तेथें न्यग्रोध आहि शाख ह्ा दोन र्मृगानंा पािून तो अत्यतं 
संतुष्ट िंाला, व त्या दोघानंा त्यानें अभयदान हदलें . त्या हदवसापासून राजा स्वतः एखाद्या र्मृगाला र्मारून 
घेऊन येत असे झकवा त्याचा रु्मख्य स्वयंपाकी र्मृगाला र्मारून आिीत असे. 

 
परंतु र्मृग राजाला झकवा त्या सूदाला पािून इतस्ततः पळत सुटत, व एक र्मृग र्मरेपयंत चार पाचं 

र्मृगानंा बाि लागनू ते घायाळ िोत असत; आहि कधीं कधीं त्या जखर्मारुं्मळें  र्मरि पावत असत. 
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बोहधसत्त्वाच्या अनुयायी र्मृगानंीं िी गोष्ट बोहधसत्त्वाला कळहवली, तेव्िा ं शाखाला बोलावनू तो त्याला 
म्मििाला, “हर्म्ा, एकासाठीं पुष्ट्कळ र्मृगाचंा नाश िोत आिे. दररोज एकाचें र्मरि तर चुकावयाचें नािींच, 
पि एवढ्यासाठीं इतराचंा नाश िोऊं न देिें आम्मिासं शक्य आिे. आम्मिीं राजाला अशी हवनंहत करू कीं, 
आजपासून बािानें र्मृगाला र्मारण्यातं येऊं नये. एक जागा तयार करून तेथें एक लाकंडाचा ओंडा ठेवण्यातं 
यावा, व रोज एका र्मृगानें जाऊन त्या ओडं्ावर आपलें  डोकें  ठेवनू तेथें पडून रिावें; आहि राजानें झकवा 
राजाच्या सूदानें त्याचे डोकें  कापून त्याला तेथून घेऊन जावें.” 

 
िी गोष्ट शाखर्मृगाला पसतं पडली. तेव्िा ंबोहधसत्त्व त्याला म्मििाला, “र्मािंा आहि तुिंा पहरवार 

सारखाच आिे. अथात् एक हदवस र्माझ्या गिावर पाळी असावी, व एक हदवस तुझ्या गिावर असावी.” 
 
ह्ाहि गोष्टीला शाखार्मृग कबलू िंाला; व त्या हदवसापासून आळी-पाळीनें एक र्मृग हनहित हठकािीं 

पाठहवण्याचें ठरलें . दुसऱ्या हदवशीं राजा र्मृगाला र्मारण्याकहरता ंतेथें आला असता ंअभयदान हर्मळालेले िे 
दोघे र्मृग पुलें सरसावनू राजाला म्मििाले, “र्मिाराज, आपिाला रोज एकाच र्मगृाचें र्मासं लागतें, पि 
त्याच्यासाठीं आर्मच्या गिातंील पुष्ट्कळ र्मृग नाश पावतात. एवढ्यासाठीं आजपासून आर्मच्यावर रे्मिेरबानी 
करून आपि एक स्थान हनहित करा. आर्मच्यापैकीं रोज एक र्मृग त्या हठकािीं जाऊन तेथें ठेवलेपया 
ओंड्ावर आपलें  डोकें  ठेवनू पडून रािील. त्याला आपि एका घावानें ठार र्मारून तेथून घेऊन जावें. 
म्मििजे आजकाल बािाच्या प्रिारानें जे पुष्ट्कळ र्मृग घायाळ िोतात, ते व्िावयाचे नािींत; व आपिाला 
र्मृगार्मागें चिंूकडे धावंण्याचेहि श्रर्म पडावयाचे नािींत.” 

 
राजानें त्या र्मृगाचंी हवनंहत र्मान्य करून त्याचं्या सागंण्याप्रर्मािें एक स्थान तयार केलें ; व त्या 

हदवसापासून त्या हठकािीं ठेवलेपया ओंड्ावर डोकें  ठेवनू हनजलेपया र्मृगालाच र्मारून आिावें असा त्यानें 
आपपया स्वयपंाक्याला िुकूर्म केला. कािंीं काळपयंत िी व्यवस्था सुरळीत चालली िोती. 

 
एके हदवशीं शाखर्मृगाच्या अनुयायापंैकीं एका गर्मभिी र्मृगीवर त्या हठकािीं जाण्याची पाळी आली. 

तेव्िा ंती शाखाला म्मििाली “र्मिाराज, आजची र्मािंी पाळी दुसऱ्या कोित्या तरी र्मगृाला द्या. र्मी सापं्रत 
गर्मभिी आिे; आहि प्रसूत िंापयावर र्मािंें लेकरंू व र्मी अशीं दोघेंहि पाळीवर जाऊं.” 

 
शाख म्मििाला. “बाई असें करण्याचा र्मला अहधकार पोंचत नािीं. ज्याच्यावर पाळी आली असेल 

त्यानेंच त्या हठकािीं गेलें  पाहिजे. र्मी जर अन्यायानें वागूं लागलों तर आर्मच्या सर्माजातं र्मोठी अव्यवस्था 
िोईल. तेव्िा ंर्मला तुझ्या हवनंतीला र्मान देता ंयेत नािीं.” 

 
ती र्मृगी र्मोठ्या कष्टी अंतःकरिानें न्यग्रोधर्मृगाजवळ गेली, व त्याला म्मििाली, “र्मिाराज, र्मी 

शाखर्मृगाच्या पहरवारापैकीं एक गर्मभिी र्मृगी आिे. आज राजाच्या अन्नासाठीं देि अपयि करण्याची र्माझ्यावर 
पाळी आली आिे. पाळी दुसऱ्याला देऊन सध्या ंर्मला र्मोकळें करावें, अशी र्मी आर्मच्या पुलाऱ्याला हवनंहत 
केली; परंतु त्यानें ती फें टाळूनलाहवली. आता ं जर आपपया र्मंडळीपैकीं र्माझ्याऐवजीं एकादा र्मृग 
पाठहवण्याची रे्मिेरबानी कराल तर पुलें प्रसूत िंापयावर तुर्मच्या सर्माजावर पाळी येईल त्यावळेीं र्मी व र्मािंें 
लेकरंू त्या पाळीचा आनंदानें स्वीकार करंू.” 
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बोहधसत्त्व म्मििाला, “बाई, तंू कािंीं काळजी करंू नको. र्मी तुझ्या पाळीची व्यवस्था करतों. तू चारा 
खाऊन आहि पािी हपऊन आनंदानें रिा.” 

 
त्या हदवशीं राजाचा स्वयंपाकी त्या हठकािीं येऊन पाितो, तों अभयदान हर्मळालेला न्यग्रोधर्मृगच 

त्या ओंड्ावर डोकें  ठेवनू पडला िोता. तें आियय पािून तो तसाच धावंत राजापाशीं गेला आहि म्मििाला, 
“र्मिाराज, आज र्मी र्मृगाला र्मारून आिण्यासाठीं रोजच्या हठकािी गेलों िोतों. तेथें आपि अभयदान 
हदलेपया दोन नायक र्मृगापंैकीं एक जि त्या ओडं्ावर डोकें  ठेवनू पडलेला आिे! परंतु आपपया 
िुकूर्मावाचंून त्याला र्मला कसा िात लावता ंयेईल? म्मििून र्मी तसाच धावंत येथें आलों आिे, आता ंआपला 
िुकूर्म िोईल त्याप्रर्मािें करण्यातं येईल.” 

 
राजा त्या स्वयंपाक्याबरोबर स्वतः त्या हठकािीं गेला, आहि ओडं्ावर डोकें  ठेऊन हनजलेपया 

न्यग्रोधर्मृगाला म्मििाला, “हर्म्ा, र्मृगराजा, तुला र्मी अभयदान हदलें  असता ं तंू या हठकािी येऊन का ं
हनजलास?” 

 
“र्मिाराज, र्मी र्मृगसंघाचा नायक असपयारु्मळें  र्माझ्यावर पाळी येण्याचा संभव नािीं. परंतु शाखाच्या 

पहरवारापैकी एका गर्मभिी र्मगृीवर पाळी आली िोती. हतनें ती दुसऱ्या र्मृगाला देण्याची र्मला हवनंहत केली. 
परंतु एकाचें र्मरि र्मी दुसऱ्याला कसें द्यावें? तेव्िा ंहतची पाळी र्माझ्यावर घेऊन र्मी येथें पडलों आिे. र्मला 
र्माहरलें  असता ंआपपया वचनाचा भगं िोईल अशी शकंा धरंू नका. का ंकीं र्मीं र्मजसाठीं र्मरत नसून गर्मभिी 
र्मृगीसाठीं र्मरण्यास हसद्ध िंालों आिें.” 

 
राजा म्मििाला, “र्मी त्या गहभिंी र्मगीलाहि अभय देतों. तंू आता ंया ओडं्ावरून ऊठ.” 
 
“पि र्मिाराज, इतर र्मृगाचंी वाट काय? गर्मभिी र्मगृीची पाळी र्मी घेतली व त्यारु्मळें  हतला 

अभयदान हर्मळालें , िी बातर्मी र्मृगसंघालालागपयाबरोबर प्रत्येक र्मृग आपली पाळी चुकहवण्यासाठीं र्मला 
हवनंहत करील; व त्या योगें र्मला वारंवार येथें येऊन आपिाला तसदी द्यावी लागेल! त्यापेक्षा ंआपि आजच 
र्मला र्मारावें िें बरें!” 

 
राजा म्मििाला “असें असेल तर र्मी सवय र्मृगानंा अभय देतों.” 
 
बोहधसत्त्व म्मििाला. “र्मिाराज या उद्यानातंील र्मृगानाचं आपि अभय देतां. पि अरण्यातंील इतर 

श्वापदानंीं काय करावें? त्याचंी गहत काय िोिार?” 
 
राजानें सवय प्राण्यानंा अभयदान देण्याचें अहभवचन हदपयावर बोहधसत्त्व त्या ओडं्ावरून उठला, 

आहि त्यानें राजाला शील राखण्यासाठीं व धर्मानें राज्य करण्यासाठीं उपदेश केला. नंतर राजानें त्या सवय 
र्मृगानंा कुरिातूंन र्मोकळें केलें . व ते अरण्यातं आपपया र्मळूच्या हठकािीं गेले. 
 

तेथें त्या गर्मभिी र्मृगीला एक सुंदर पु् िंाला तो लिानपिीं वारंवार शाखर्मृगाजवळ जात असे. 
आईला जेव्िा ंिी गोष्ट सर्मजली तेव्िा ंती त्याला म्मििाली, “बाबारे,  

[र्मूळ गाथा– 
हनग्रोधरे्मव सेवये्य न साखं उपसवंसे । 
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हनग्रोधल्स्र्मं र्मतं सेय्यो यंचे साखल्स्र्म जीहवतं ॥] तुला तुिंें कपयाि व्िावें अशी इच्छा असेल तर शाखर्मृगाचा 
सिवास न कहरता ं न्यग्रोधाची संगहत धर. न्यग्रोधाबरोबर र्मरिें श्रेयस्कर आिे; पि शाखाबरोबर जगिें 
श्रेयस्कर नािीं.” 
 
 

——✵✵✵—— 
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७. णजभेचें बंधन. (१४) 
 

(वातणमग जातक नं. १४) 
 

आर्मचा बोहधसत्त्व एकदा ंवारािसीच्या राजाच्या पट्टरािीच्या पोटीं जन्र्माला आला आहि बापाच्या 
र्मरिानंतर वारािसीचा राजा िंाला. त्याचासजंय नावंाचा एक िुर्षार र्माळी (उद्यानपाल) िोता. एके 
हदवशीं राजा त्याला म्मििाला, “संजया, तुझ्या उद्यानार्मध्यें एकादी आिययकारक गोष्ट दाखवू ं शकशील 
काय?” 

 
“जर र्मला लागेल तेवला र्मध देण्याचा िुकूर्म िोईल तर र्मी र्मिाराजानंा थोडक्याच हदवसातं एक 

अपूवय आियय दाखवीन.” 
 
राजानें आपपया कोठारातूंन संजयाला लागेल तेवला र्मध देण्याची आज्ञा केली. 
 
त्या उद्यानार्मध्यें रोज एक वातर्मृग येत असे; पि–वातर्मृगच तो—संजयाचें वारें पडपयाबरोबर 

बािासारखा पळत सुटे. सजंयानें राजाच्या कोठारातूंन र्मध आिून तो उद्यानातंील गवताला सारहवला. 
िळंूिळंू वातर्मृगाला त्या गवताची इतकी गोडी लागली कीं, तो सजंयाच्या जवळ जाऊन देखील तें गवत 
खाऊं लागला. कािंीं हदवस लोटपयावर संजय राजाला म्मििाला, “र्मिाराज, आज तुम्मिाला र्मी 
उद्यानातंील आियय दाखहविार आिें. दुपारीं तें पािण्यासाठीं आपि राजवाड्ातंच रिावें.” 

 
नंतर सजंय उद्यानातं गेला; आहि तो वातर्मृग तेथें आपयावर त्यानें त्यासर्मोर र्मध फासंलेलें  गवत 

टाहकलें . तें खापपयावर राजवाड्ाच्या बाजूला कािंीं अंतरावर आिखी गवत टाहकलें . याप्रर्मािें िळुिळू 
त्या र्मृगाला सजंयानें राजवाड्ातं आिून बािेरचा दरवाजा बंद केला व तो राजाला म्मििाला, “र्मिाराज, 
वातर्मृग र्मनुष्ट्याच्या छायेलादेखील उभा रिात नािीं, िें आपि जाितच आिा.ं असें असता ं त्याला र्मी 
येथपयंत आिनू सोडलें  िें अपूवय आियय नव्िे काय?” 

 
राजा म्मििाला, “वातर्मृग र्मनुष्ट्याच्या वाऱ्याला उभा रिात नािीं िी गोष्ट खरी आिे. परंतु रसतृष्ट्िा 

र्मोठी बळकट आिे. आपपया हजभेला जर िा वातर्मृग वश िंाला नसता तर तो तुझ्या ताब्यातं कधींहि आला 
नसता. पि हजभेच्या र्मागें लागपयारु्मळें  तंू नेशील हतकडे त्याला जािें भाग पडलें ! हजभेचें बधंन बळकट 
खरें!!” 
 
 

——✵✵✵—— 
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८. णनयणमतपिाचा आणि अणनयणमतपिाचा पणरिाम. (१५, १६) 
[खाराहदय आहि हतपल्लत्थहर्मग ह्ा दोन जातकाचं्या आधारें िी गोष्ट हलहिली आिे.] 

 
(खाराणदय जातक आणि णतपल्लत्थणमग जातक नं. १५, १६) 

 
एके कालीं बोहधसत्त्व र्मृगकुलार्मध्यें जन्र्मला िोता तो र्मगृर्मायेंत अत्यंत हनपुि िोता. त्याच्या दोन 

बहििींनीं आपपया दोन तरुि रु्मलानंा र्मृगहवद्या हशकण्यासाठीं त्याच्या स्वाधीन केलें . पि त्यापंकैीं 
खाराहदया नावंाच्या बहििीचा रु्मलगा सात हदवसपयंत रोज बोहधसत्वानें बोलावपया वळेीं त्याजपाशीं आला 
नािीं. पि दुसऱ्या बहििीचा रु्मलगा हतपल्लत्थ िा र्मार्मानें नेर्मून हदलेपया वळेीं येऊन हवद्या हशकत असे. 

 
खाराहदयेचा रु्मलगा हशकण्याची वळे चुकवनू अरण्यातं भटकत हफरे. एके हदवशीं एका पारध्यानें 

लावलेपया जाळ्यातं तो सापंडला व र्मोठ्यानें आरडाओरडा करंू लागला. आईला िी गोष्ट सर्मजली तेव्िा ं
ती धावंत धावंत आपपया भावाजवळ आली आहि म्मििाली, “दादा, चार उपदेशाच्या गोष्टी सागंनू र्माझ्या 
रु्मलाची कशी तरी सुटका करा.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “खाराहदये, तुझ्या रु्मलाला र्मीं सातदा ंवळेेवर येण्यासाठीं बजावनू साहंगतलें  

असता ंतो र्मजपाशीं आला नािीं. त्याला स्वैर हफरण्याची खोटी संवय लागपयारु्मळें  र्मला त्याचें हित करता ं
आलें  नािीं व आता ंतो पाशातं सापंडपयावर तेथें जाण्यातं कािंीं अथय नािीं. त्याला तर पारधी र्मारिारच. 
पि त्याजवळ जाऊन र्माझ्या हजवाला र्मा् र्मी धोक्यातं घातपयासारखें िोईल.” 

 
खाराहदया रडत रडत आपपया रु्मलाच्या सर्माचाराला गेली. पि ती जवळ पोिोंचण्यापूवींच 

पारध्यानें त्याला र्मारून तेथून उचलून नेलें  िोतें! 
 
कािंीं काल लोटपयावर हतपल्लत्थ जाळ्यात सापंडला. तेव्िा ंत्याची आई बोहधसत्त्वाला म्मििाली, 

“र्माझ्या रु्मलाला र्मी तुझ्या जवळ ठेहवलें  असता ंत्याची िी काय वाट िंाली?” 
 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “तंू रु्मळींच घाबरंू नकोस. तुिंा रु्मलगा हनयहर्मतपिानें हवद्या हशकला आिे. तो 

शभंर पाशातूंनदेखील रु्मक्त िोऊन येईल. र्मग ह्ा यःकहित् पाशाची काय कथा!” 
 
इकडे तो पारधी तेथें येण्यापूवीं हतपल्लत्थानें आपलें  पोट फुगवनू, डोळे वटारून आहि िातपाय 

तािनू रे्मपयाचें सोंग घेतलें . पारधी तेथें येऊन त्याच्या पोटावर दोनचार हटचक्या र्मारून व त्याच्या तोंडावाटे 
हनघालेला फें स पािून आपिाशींच म्मििाला, “ह्ाला जाळ्यातं सापंडून फार वळे िंाला असावा. आता ंयाचें 
र्मासं तयार करण्याला उशीर लागला तर तें हबघडून जाण्याचा संभव आिे. तेव्िा ं येथेंच र्मासं कापून 
टोपलींत भरून घेऊन जावें िें बरें.” 

 
असें बोलून त्यानें हतपल्लत्थाचे पाश र्मोकळे केले, व तो आपली सुरी साफ करंू लागला. इतक्यातं 

हतपल्लत्थ उठून उभा राहिला आहि वातवगेानें पळून जाऊन आपपया आईला भेटला! 
 

——✵✵✵——  



 
 अनुक्रमणिका 

 

९. खरें कारि समजलें  र्महिजे भाडंि णमटतें. (१७) 
 

(मालुत जातक नं. १७) 
 

एकदा ंबोहधसत्त्व तपस्वी िोऊन एका टेंकडीच्या पायर्थ्याशीं रिात िोता. त्या वळेीं त्या पवयताच्या 
एका गुिेंत एक झसि आहि एक वाघ परस्पराशंीं स्नेिभावानें वागनू वास करीत असत. पि एके हदवशीं 
थंडीसंबधंानें त्याचंें भाडंि जंुपलें . वाघाचें म्मिििें ‘थंडी कृष्ट्िपक्षातं वालत असते’ असें िोतें. झसि ‘थंडी 
शुक्लपक्षातंच वालते’ असें म्मििे. त्या दोघाचंेंहि भाडंि हवकोपास जाण्याच्या बेतातं आलें . तेव्िा ं ते दोघे 
बोहधसत्त्वाजवळ जाऊन त्याला म्मििाले “भो तापस, आर्मच्या ह्ा भाडंिाचा हनकाल कर.” 

 
बोहधसत्त्व त्याचंें भाडंि कशा सबंंधानें िोतें िें सर्मजावनू घेऊन म्मििाला “कृष्ट्िपक्ष असो झकवा 

शुक्लपक्ष असो, ज्या वळेीं वारा वाितअसतो त्या वळेीं थंडी वालत असते. का ंकीं थंड वारा िेंच थंडीची 
अहधक बाधा िोण्याचें कारि िोय. तेव्िा ं कािंीं अंशीं आपिा ं दोघाचंें म्मिििें खोटें नािीं. ह्ा भाडंिातं 
कोिाचाहि पराजय िंाला नािीं असें र्मी सर्मजतों.” 

 
बोहधसत्त्वाच्या उपदेशानें त्या दोघाचंी तुटंू पाििारीं र्मनें पनुः हर्मलाफ पावलीं. 
 
ज्या गोष्टीसंबधंानें वाद िोतो हतचें खरें कारि सर्मजलें  असता ंहकती तरी भाडंिें हर्मटतील! 

 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१०. प्राण्याचा वध करून श्राद्ध करिें इष्ट आहे काय! (१८) 
 

(मतकभत्त जातक नं. १८) 
 

वारािशीर्मध्यें एकदा ं एक वदेशास्त्रसपंन्न प्रख्यात ब्राह्मि रिात िोता. त्याच्याजवळ वदेाध्ययन 
करण्यासाठीं पुष्ट्कळ हशष्ट्य रिात असत. वहडलाचं्या श्राद्धाच्या हदवशीं आपि बाळगलेपया एका र्मेंढ्याला 
आपपया हशष्ट्याचं्या स्वाधीन करून तो म्मििाला, “रु्मलानंों, ह्ा र्मेंढ्याला नदीवर नेऊन स्नान घालून 
पंचागुंहलक [रक्तचंदनातं िात हभजवनू पाचंी बोटें उर्मटतील अशा रीतीनें जनावराचं्या पाठीवर र्मारिें ह्ाला “पंचागुंहलक” म्मिित असत.] 
देऊन सजवनू आिा. आज याला र्मारून र्मी हपतराचंें श्राद्ध करिार आिें.” 
 

हशष्ट्यानंीं त्या र्मेंढ्याला नदीवर नेऊन स्नान वगैरे घालून ताबंड्ा फुलाचं्या र्मालानंीं सजवनू आहि 
पंचागुंहलक देऊन नदीच्या काठंीं उभें केलें . तेव्िा ंतो र्मोठ्यानें िंसला; व नंतर र्मोठ्यानें रडला. तें पािून 
त्या तरुिानंा फार आियय वाटलें . ते म्मििाले, तंू पहिपयानें िंसलास व नंतर रडलास याचें कारि काय?” 

 
र्मेंला म्मििाला, “िा प्रश्न तुम्मिीं आचायासर्मोर हवचारा; म्मििजे र्मी तुम्मिालंा याचें उत्तर देईन.” 
 
हशष्ट्यानंीं त्या र्मेंढ्याला आपपया आचायाजवळ नेऊन नदीवर घडलेली सवय गोष्ट त्याला कळहवली. 

तेव्िा ंतो त्या र्मेंढ्याला म्मििाला, “तंू प्रथर्मतः िंसलास व रडलास याचें कारि काय?” 
 
र्मेंला म्मििाला, “भो ब्राह्मि, र्मी पाचंशें जन्र्मापूवी तुझ्या सारखाच र्मोठा प्रख्यात ब्राह्मि िोतों. त्या 

जन्र्मीं वहडलाचं्या श्राद्धासाठीं र्मी एकदाचं काय तो एक र्मेंला र्मारला िोता. त्या कर्मारु्मळें  र्मला पाचंशें खेपा 
र्मेंढ्याच्या कुळातं जन्र्म घेऊन हशरच्छेद करून घ्यावा लागला. पि र्मािंी शवेटची पाळी असपयारु्मळें  र्मी 
आज या पशुयोनींतून रु्मक्त िोिार आिे, अशा हवचारानें र्मला िर्षय िंाला, व त्यारु्मळें  र्मािंें िंसें र्मला आवरता ं
आलें  नािीं. पि जेव्िा ं आपली आठवि िंाली तेव्िा ं र्मला अत्यतं खेद िंाला. आपि ह्ा जन्र्मीचे र्मािें 
अन्नदाते आिा,ं पालनकते आिा,ं पि ह्ा कर्मारु्मळें  आपिाला र्माझ्यासाहरखे र्मेंढ्याचं्या कुळातं पाचंश ेजन्र्म 
घ्याव े लागतील, व त्या प्रत्येक जन्र्मातं हशरच्छेदाचें दुःख भोगावें लागेल, या हवचारानें र्मािंें अंतःकरि 
कळवळलें , आहि र्मािंा शोक अनावर िंापयारु्मळें  र्मला रडंू आलें .” 

 
ब्राह्मि म्मििाला, “शिाण्या र्मेंढ्या, हभऊं नकोस. र्मी तुझ्यासारख्या प्राण्याला र्मारून पशुयोनींत 

जन्र्म घेऊं इच्छीत नािीं. तुझ्या या कळकळीबद्दल र्मी फार आभारी आिे. आहि आज र्मी र्माझ्या हशष्ट्यासंि 
तुिंें रक्षि करीन.” र्मेंला म्मििाला, “तू आहि तुझ्या हशष्ट्यानंीं र्मािंें हकतीहि रक्षि केलें  तरी र्मी आज 
र्मरिापासून रु्मक्त िोिार नािीं. का ं कीं, र्मािंें पापच असें बलवत्तर आिे कीं, हशरच्छेदाचें दुःख 
भोगपयावाचंून ब्रह्मदेवदेखील त्या पापातूंन र्मला रु्मक्त करंू शकिार नािीं!” 

 
ब्राह्मिानें र्मेंढ्याच्या म्मििण्याकडे लक्षय न देता ं आपपया हशष्ट्यासंि त्याच्या रक्षिाचा बंदोबस्त 

केला. र्मेंला गावंाबािेर एका खडकाच्या बाजूला वाललेपया िुंडुपाचा पाला खाऊं लागला. इतक्यातं र्मोठा 
कडकडाट िोऊन त्या हशळेवर वीज पडली. व हतचें एक शकल उडून त्यानें र्मेंढ्याची र्मान धडापासून 
हनराळी केली! तें आियय पिाण्यासाठीं पुष्ट्कळ लोक तेथें जर्मले. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

आर्मचा बोहधसत्त्व या वळेीं तेथें एका वृक्षावर वृक्षदेवता िोऊन रिातिोता. तो त्या जर्मलेपया 
लोकानंा म्मििाला, “र्मनुष्ट्यप्रािी इिलोकीं जन्र्म पाविें दुःखकारक आिे असें जर जािते, तर त्यानंीं इतर 
प्राण्याचा वध केला नसता! प्रािघातारु्मळें  हकती दुःख भोगावें लागतें िें ह्ा र्मेंढ्याच्या उदािरिानें स्पष्ट िोत 
आिे!” 

 
बोहधसत्त्वाचा उपदेश ऐकून ते लोक प्रािघातापासून हवरत िंाले. 

 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

११. हाजंीहाजंीपिा णवषारी आहे! (२१) 
 

(कुरंगणमग जातक नं. २१) 
 

एकदा ं आर्मचा बोहधसत्त्व कुरंगरृ्मग कुलातं जन्र्मला िोता. वयातं आपयावर अरण्यातं जाऊन तो 
हनरहनराळ्या िंाडाचंी फळें खात असे. एके काळीं एक हशविीचा वृक्ष फलभारानें हवनम्र िंाला िोता. 
बोहधसत्त्व त्या वृक्षाखालीं जाऊन वाऱ्यानें पडलेलीं फळें खात असे. पि आर्मचा बोहधसत्त्व हजव्िालंपट 
नव्िता. फळें खाण्यापूवीं आसपास एखादा पारधी दडून बसला आिे झकवा नािीं, याची तो नीट छाननी 
करीत असे; आहि र्मग हनवािापुरतीं फळें खाऊन तेथून हनघून जात असे. 

 
एके हदवशीं त्या अरण्यार्मध्यें हफरिारा पारधी त्या हशविीच्या वृक्षावर येऊन दडून बसला. 

बोहधसत्त्व हनयर्माप्रर्मािें एकदर्म वृक्षाखालीं न येता ंकािंीं अंतरावर रािून जवळपास पारधी आिे कीं नािीं 
याचें हनरीक्षि करंू लागला. वृक्षाखालीं चागंलींफळें पडलीं नसावीं असा हवचार करून पारध्यानें कािंीं फळें 
तोडून बोहधसत्त्व उभा िोता त्या बाजूला फें कलीं. तरी बोहधसत्त्व तेथून िालेना. तेव्िा ंपारध्यानें आिखीहि 
फळें बोहधसत्त्वासर्मोर फैलावण्याचा क्रर्म चालहवला. तेव्िा ंबोहधसत्त्व म्मििाला “बाई हशविी, आज तंू र्मािंी 
फारच िाजंीिाजंी चालहवली आिेस! रोजच्याप्रर्मािें सरळ फळें न पाहडता ंर्माझ्या बाजूला दूरवर तंू फळें 
फें कीत आिेस!िाजंीिाजंीपिा हवर्षारी आिे, िें तत्त्व र्मला र्मािीत असपयारु्मळें  र्मी तुिंा दुरूनच त्याग करून 
दुसऱ्या हशविीच्या िंाडाकडे जातों!” 

 
बोहधसत्त्व तेथूनच पळत सुटला. व्याधानें त्याच्यावर शस्त्र फें कलें ; परंतु त्याचा कािंीं उपयोग िंाला 

नािीं! 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१२. कुसगंतीचें फळ. (२६) 
 

(मणहलामुख जातक नं. २६) 
 

वारािसीराजाचा र्महिलारु्मख नावंाचा एक र्मंगल ित्ती िोता. राजाचें त्यावर फार पे्रर्म असे. एके 
हदवशीं त्याच्या िल्स्तशाळेजवळ र्मध्यरा्ीच्या सुर्मारास चोर येऊन र्मसलत करंू लागले. घराची झभत 
अरु्मक तऱ्िेनें फोडावी, कोिी पकडण्याला आलें  तर त्याला कसें ठार र्मारावें, पेट्या, कपाटें, वगैरे कशीं 
फोंडावीं, त्या वळेीं र्मनार्मध्यें दयेचा अंशदेखील असता ंकार्मा नये, अशा प्रकारच्या गोष्टी करून त्या रा्ीं 
त्या चोरानंीं दरोडा घातला. त्यानंा त्यातं यश आपयारु्मळें  र्मसलतीला तें हठकाि शुभप्रद आिे अशी त्याचंी 
सर्मजूत िंाली; आहि ते वारंवार राह्सर्मयीं त्या हठकािीं र्मसलत करंू लागले. त्याचं्या भार्षिाचा 
र्महिलारु्मख ित्तीवर इतका वाईट पहरिार्म िंाला कीं त्याच्या अतंःकरिातील दयेचा अंश आटून जाऊन 
त्यानें प्रथर्मतः जवळ आलेपया आपपया र्मािुताला ठार र्माहरलें ! 

 
र्महिलारु्मख हपसाळला िें वतयर्मान राजाला तेव्िाचं हनवहेदत करण्यातं आलें . त्या वळेीं आर्मचा 

बोहधसत्त्व राजाचा एक अर्मात्य िोता. राजा त्याला म्मििाला, “पंहडता, िल्स्तशाळेंत जाऊन र्मंगल ित्तीच्या 
वडेाचें खरें कारि शोधून काल. इतका चागंला ित्ती एकाएकीं वडेावला िें संभवले तरी कसें?” 

 
बोहधसत्त्वानें िल्स्तशाळेंत जाऊन र्महिलारु्मखाला तपासून पाहिलें . परंतु त्याच्या शहरराला कािंीं 

पीडा िंापयाचें हचन्ि हदसून आलें  नािीं. तेव्िा ं बोहधसत्त्वानें आसपासची जागा तपासून पाहिली. एका 
कोंपऱ्यातं घरें वगैरे फोडण्याचीं एकदोन शस्त्रें व चोरानंीं टाकून हदलेपया कािंीं र्मोडक्या तोडक्या हजनसा 
त्याच्या पािण्यातं आपया. तेव्िा ंचोराचं्या र्मसलती ऐकून िा ित्ती हबघडून गेला असावा अशी त्याची खा्ी 
िंाली; आहि राजाजवळ जाऊन तो म्मििाला, “र्मिाराज! र्महिलारु्मखाला दुसरा कोिताहि रोग िंाला 
नािीं. त्याच्या जवळपास चोरानंीं चालहवलेपया र्मसलती ऐकून त्याचें र्मन हबघडून गेलें  आिे व तो उन्र्मत्त 
िंाला आिे! दुष्ट संगतीचें िें फळ आिे!” 

 
राजा म्मििाला, “पंहडता, पि त्याला सुधारण्याचा कािंीं उपाय आिे झकवा नािीं?” 
 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मिाराज! याला सोपा उपाय आिे. सुशील साधुसंताला बोलावनू त्याच्या 

शाळेंत धर्माहवर्षयीं संभार्षि करण्यास सागंावें. म्मििजे तो आपोआप सुधरेल.” 
 
राजानें वारािसीच्या आसपास राििाऱ्या कािंीं साधुसतंानंा आर्मं्ि करून िल्स्तशाळेंत धार्मर्मक 

संभार्षि करण्यास हवनंहत केली. त्यानंी तेथें बसून र्मनुष्ट्यानें शीलवान् व्िावें, शाहंत धरावी, परोपकार 
करावा, दया वालवावी इत्याहद गोष्टींची चचा केली. ती ऐकून ित्तीचा र्मद जागच्याजागीं हनवाला; व तो 
पूवींपेक्षाहंि सौम्मय िंाला! 

 
राजानें पुनः चोर झकवा धूतय लोक त्या शाळेंत येिार नािींत असा बंदोबस्त केला; आहि 

बोहधसत्त्वाच्या चातुयाची वाखाििी करून त्याचा योग्य गौरव केला. 
 

——✵✵✵——  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१३. गणरबी बरी. (३०) 
 

(मुणनक जातक नं. ३०) 
 

वारािसींत ब्रह्मदत्त राजा राज्य करीत असता ंबोहधसत्त्व एका कुिब्याच्या गाईच्या उदरीं जन्र्माला 
आला. त्याचें नावं र्मिालोहित असेंिोतें, व त्याच्या भावाला चलु्ललोहित म्मिित असत. त्या घरची सवय शतेी 
ह्ा दोघावंर अवलंबनू असे. पि त्यानंा खावयाला कडबा व भसुा ह्ाहंशवाय दुसरे उंची पदाथय हर्मळत नसत. 
त्याच कुिब्याच्या घरीं रु्महनक नावंाचा एक डुकर िोता. त्याची र्मा् फार चैन असे. त्याला पेज, भात वगैरे 
पदाथय यथाल्स्थत देण्यातं येत असत. 

 
तें पािून चलु्ललोहित र्मिालोहिताला म्मििाला, “दादा, िा काय बरें अन्याय! आम्मिीं ह्ा कुटंुबाचीं 

सवय शतेें नागंरतों आहि आम्मिालंा खावयाला फार िंालें  तर भसुा. पि ह्ा रु्महनकाची, कािंीं कार्म न करता,ं 
कशी चनै चालली आिे पिा! सकाळीं उठून पेज भात खाऊन डुरंु डुरंु करीत इकडे हतकडे खुशाल हफरत 
असतो.” 

 
र्मिालोहित म्मििाला, “बा चुल्ललोहिता, तंू असा उतावळा िोऊं नकोस. आर्मच्या र्मालकाच्या 

रु्मलीचें वर्षयसिार्महिन्यातं लग्न व्िावयाचें आिे, त्या वळेीं रु्महनकाची काय ल्स्थती िोते तें पिा; आहि तोंपयंत 
कडब्याभशुातंच संतोर्ष र्मान.” 

 
यजर्मानाच्या रु्मलीच्या लग्नसर्मारंभाच्या हदवशीं चलु्ललोहित वडील भावाजवळ त्वरेनें धावंत आला, 

आहि आिययचहकत रु्मदे्रनें म्मििाला, “दादा, तुम्मिीं जें म्मिित िोता ं त्याचा आज अनुभव आला. रु्महनकाचे 
िातपाय बाधूंन तो आरडाओरड करीत असता ं यजर्मानाच्या नोकरानंीं त्याचा गळा अत्यंत प्रखर सुरीनें 
हचरला व त्याचे तुकडे तुकडें केले.” 

 
र्मिालोहित म्मििाला, “ह्ाजसाठीं त्याला पोसण्यातं आलें  िोतें. हरकार्मटेकडेपिें जो चनै करतो 

त्याची अशीच ल्स्थती िोते. श्रर्म करून खाल्ललेा कडबा भसुा चागंला; कारि तें दीघायुष्ट्याचें लक्षि िोय.” 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१४. असभ्यतेनें हाणन. (३२) 
 

(नच्चजातक नं. ३२) 
 

प्राचीन काळीं प्रथर्म कपपातं चतुष्ट्पद प्राण्यानंीं झसिाला आपला राजा केलें . र्माशानंीं आनंद 
नावंाच्या र्मत्स्याला, व पक्षयानंीं सुवियराजिंसाला आपला राजा केलें . त्या सुवियराजिंसाची एक अत्यतं 
सुंदर कन्या िोती. हतनें बापाच्या सागंण्यावरून असा वर र्माहगतला कीं स्वयंवर करून जो पहत योग्य वाटेल 
तो र्मी वरीन. त्याप्रर्मािें िंस राजानें हिर्मालयावर पक्षयाचंा र्मोठा सरु्मदाय बोलाहवला. एका र्मोठ्या 
हशलातलावर सवय पक्षी गोळा िंाले. तेव्िा ंिंसराजा आपपया रु्मलीला म्मििाला, “ह्ा पहक्षसंघातूंन तुला जो 
नवरा रुचेल, तो हनवडून काल. हतनें र्मोराला पसतं केलें . तेव्िा ंसवय पक्षी त्याजपाशीं येऊन त्याला म्मििाले, 
“तंू धन्य आिेस. राजकन्येनें एवढ्या पहक्षसंघातूंन तुिंीच हनवड केली ह्ाबद्दल तुिंें आम्मिीं अहभनंदन 
करतों.” 

 
“परंतु ह्ावरून र्मािंें सार्मर्थ्यय तुर्मच्या लक्षातं येिें शक्य नािीं. र्मला नृत्यकला हकती चागंली येते िें 

पिा.” असें म्मििून त्या पहक्षसरु्मदायासर्मोर आपला हपसारा पसरून र्मोर नाचू ंलागला, व त्यायोगें नागडा 
उघडा पडला. सुवियराज िंसाला लाज वाटली, व तो म्मििाला, “ह्ाचा आवाज फार चागंला, पृष्ठभाग 
सुंदर, वैडूयय र्मण्यासारखी र्मान, आहि लाबं हपसारा, परंतु ह्ाच्या ह्ा हनलयज्ज नाचण्यानें र्माझ्या रु्मलीशीं 
ह्ाचा हववाि करण्यास र्मी तयार नािीं.” 

 
असें म्मििून त्यानें त्याच हठकािीं आपपया भाच्याशीं आपपया कन्येचा हववाि केला. र्मोरानें अत्यतं 

लाजून तेथून पलायन केलें . असभ्यतेरु्मळें  चागंले गुि व्यथय गेले! 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१५. एकीचें व बेकीचें फळ. (३३) 
 

(सर्ममोदमान जातक नं. ३३) 
 

वारािसींत ब्रह्मदत्त राजा राज्य करीत असता ं बोहधसत्व लावा पक्षयाच्या कुळातं जन्र्मून िजारों 
लाव्याचंा पलुारी िोऊन अरण्यातं रिात असे. त्या काळीं एक पारधी त्याचं्या वस्तीच्या जागीं जाऊन एका 
हठकािीं चरिाऱ्या लाव्यावंर जाळें टाकी व त्यातं सापंडलेपया लाव्यालंा बाजारातं हवकून आपला हनवाि 
करी. एके हदवशीं बोहधसत्व आपपया सरु्मदायातंीललाव्यानंा म्मििाला, “िा पारधी आर्मच्या ज्ञाहतवगाचा 
नाश करीत आिे. ह्ाला एकच उपाय आिे तो िा कीं जर तुम्मिापंैकीं कोिी त्याच्या जाळ्यातं सापंडलें , तर 
एकर्मतानें तें जाळें  घेऊन तुम्मिीं उडावें, व एकाद्या काटेंरी िुंडपावर टाकून त्याच्या खालून हनघून जावें.” 

 
दुसऱ्या हदवशीं कािंीं लाव्यावंर पारध्यानें जाळें  टाकपयाबरोबर, बोहधसत्त्वाच्या उपदेशाप्रर्मािें 

त्यानंीं तें उडवनू नेलें , व एका काटेंरी िुंडपावर टाकून त्याच्या खालून पळ काहलला. काटं्यातूंन जाळें 
र्मोकळें करता ं करता ं पारध्याला साजं िंाली, व हरकाम्मया िातानेंच घरीं जाण्याचा प्रसंग आला. िा क्रर्म 
बरेंच हदवस चालला. तेव्िा ंत्याची बायको रागावनू त्याला म्मििाली. “रोज रोज एक कवडीहि न आिता ं
घरीं येता;ं ह्ाच्यावरून असें हदसतें कीं दुसरी कोिीतरी बाई तुम्मिी संभाळली असली पाहिजे, व 
हतच्यासाठीं सवय पसैा खचयण्यातं येत असला पाहिजे.” 

 
पारधी म्मििाला, “भदे्र, िी तुिंी सर्मजूत चुकीची आिे. र्मला कोितेंिी व्यसन नािीं पि र्मी काय 

करंू? लाव े एकजुटीनें जाळें  घेऊन जातात व काटेंरी िुंडपावर टाकतात; त्या योगें र्मािंा हदवस जाळें 
सोडहवण्यातं जातो, आहि शवेटीं िातीं कािंीं लागत नािीं. तथाहप र्मी हनराश िंालों नािीं. जोंपयंत 
त्याचं्यातं एकी आिे तोंपयंत जाळें घेऊन उडून जातील. पि जेव्िा ंआपसातं भाडंूं लागतील, तेव्िा ंखा्ीनें 
र्माझ्या िातीं येतील.” 

 
कािंीं हदवसानंी चरावयाला जात असतानंा एक लावा दुसऱ्याच्या डोक्यावरून गेला. त्यारु्मळें 

दुसऱ्याला राग आला. पहिपया लाव्यानें क्षर्मा र्माहगतली. तथाहप दुसऱ्यानें तें न ऐकता ंभाडंण्यास सुरवात 
केली. िोता ंिोता ंसवय सरु्मदायातं फूट पडली. तेव्िा ंबोहधसत्त्वानें हवचार केला कीं जेथें एकी नािीं, तेथें 
सुरहक्षतपिा नािीं. आपि येथून दूर गेलेलें  चागंलें . त्या प्रर्मािें बोहधसत्त्व आपपया वचनातं रिािाऱ्या 
सरु्मदायाला घेऊन दुसरीकडे हनघनू गेला. इकडे लाव्यापंकैीं कािंीं जि जेव्िा ं जाळ्यातं सापंडत तेव्िा ं
तेथेंहि भाडंिें करीत, पक्षप्रहतपक्ष करीत; व जाळें उडवनू नेण्याचें सार्मर्थ्यय न राहिपयारु्मळें  पारध्याच्या िातीं 
जात. अशा रीतीनें पारध्याची चागंली चनै चालली व बायकोची त्याच्यावर फार र्मजी बसली. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१६. कलहस्थानीं राहंू नये. (३६) 
 

(सकुि जातक नं. ३६) 
 

एकदा ं बोहधसत्त्व पक्षाच्या कुळातं जन्र्मला व वयातं आपयावर र्मोठ्या पहक्षसरु्मदायासि एका 
हवस्तीिय वृक्षावर रािंू लागला. एके हदवशीं त्या वृक्षाच्या दोन शाखा परस्परावंर घासंपया जाऊन त्यातूंन धूर 
हनघूं लागला. तेव्िा ंबोहधसत्त्व पहक्षसरु्मदायाला म्मििाला, “गडे िो, ज्या वृक्षाच्या आश्रयाला आम्मिीं रिात 
आिों, त्याच्या शाखातूंन िा धूर हनघत आिे. म्मििजे येथे अनुकभ्पेच्या ऐवजीं घर्षयि िोऊं लागलें  आिे. 
ह्ाचा पहरिार्म असा िोिार आिे कीं, ह्ा फादं्याचं्या घर्षयिानें आग उत्पन्न िोऊन सवय वृक्ष नाश पाविार. 
म्मििून ह्ा स्थानीं न रिाता ंआपि दुसऱ्या हठकािीं जाऊं.” 

 
बोहधसत्त्वाचा उपदेश ज्यानंा ं रुचला, ते त्याच्याबरोबर आपपया पोराबंाळासंि दुसरीकडे हनघून 

गेले. पि आपिास शिािे सर्मजिारे दुसरें िोते, ते म्मििाले, “िा थेंबभर पाण्यातं र्मगर पिातो. अशा 
प्राण्याच्या उपदेशानें आम्मिीं इकडे हतकडे हफरंू लागलों तर आम्मिासं सुखशाहंत कधींच हर्मळावयाची नािीं.” 

 
परंतु बोहधसत्त्वानें केलेलें  भहवष्ट्य खरें िंालें . एकाएकीं त्या फादं्यातूंन आग हनघाली, व त्या वृक्षानें 

पेट घेतला. तेथें राहिलेले पक्षी अकालीं दुसऱ्या हठकािीं जाऊं शकले नािींत, व ते आगींत पडून जळून 
रे्मले. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१७. वृद्धसेवा. (३७) 
 

([िी गोष्ट चुल्लवग्गातंहि सापंडते.]णतणत्तर जातक. नं. ३७) 
 

प्राचीन काळीं हिर्मालय पवयतावर एक हतहत्तर पक्षी, एक वानर व एक ित्ती एका भव्य वडाच्या 
आश्रयानें रिात असत. परंतु त्याचं्यातं असावें तसें ऐक्य नव्ितें; परस्पराहंवर्षयीं अनुकम्मपा नव्िती. िा प्रकार 
तसाचचालिें इष्ट नसपयारु्मळें  त्यानंीं असा हवचार केला कीं, जो आपिातं वडील असेल त्याच्या सपपयानें 
वागावें. तेव्िा ंवानर ित्तीला म्मििाला, “काय िो, तुम्मिी ह्ा वटवृक्षाला हकती हदवसापंासून पिाता?ं ित्ती 
म्मििाला, “जेव्िा ंिा वडाचा रोपा अगदीं लिान िोता, तेव्िा ंर्माझ्या बालपिीं र्मी त्याला पोटाखालीं घालून 
वरून जात िोतों. पि वानरदादा, तुम्मिीं ह्ा िंाडाला केव्िापंासून ओखळता?ं” 

 
वानर म्मििाला, “र्मी र्माझ्या लिानपिीं ह्ा वडाच्या रोपाच्या अगदीं अग्र-शाखेचीं पानें जहर्मनीवर 

उभा रािून तोडीत िोतों. तेव्िापंासून ह्ा िंाडाला र्मी ओळखतों. पि हतहत्तरदादा, तुम्मिीं ह्ाला हकती 
हदवसापंासून पािता?ं” 

 
हतहत्तर म्मििाला, “येथून बऱ्याचशा अतंरावर एक वडाचें िंाड िोतें. त्याचीं फळें खाऊन र्मी ह्ा 

हठकािी शौचहवहध करीत असे. त्यारु्मळें  िें िंाड येथें उगवलें ; व तेव्िापंासून र्मी ह्ा िंाडाला ओळखत 
आिे.” 

 
ह्ावरून हतहत्तरपक्षी त्या हतघातं वडील िोता िें हसद्ध िंालें , व तेव्िापंासून वानर आहि ित्ती हतहत्तर 

पंहडताच्या सपपयानें वागूं लागले. तेिेंकरून त्या हतघाचंेंहि त्या हठकािीं वास्तव्य फारच संतोर्षजनक 
िंालें . हतहत्तरपहंडत आर्मचा बोहधसत्त्व िोता िें हनराळें  सागंण्याचें कारि नािीं. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१८. शाठ्य सदाचं साधत नसतें. (३८) 
 

(बक जातक नं. ३८) 
 

प्राचीनकाळीं बोहधसत्त्व एका सुंदर तलावाच्या काठीं असलेपया वृक्षावर वृक्षदेवता िोऊन रिात 
िोता. त्या काळीं उन्िाळ्याच्या हदवसातं एका लिानशा तलावातंील पािी आटत चाललें  िोतें; आहि त्यातं 
पुष्ट्कळ र्मासे रिात असत. तेव्िा ंएक बगळा त्या तळ्याच्या काठीं येऊन झचताग्रस्त ल्स्थतींत बसला. तें पािून 
तळ्यातंील र्मासे त्याला म्मििाले, “िे आयय, तंू कशाचा हवचार करीत आिेस.” 

 
बगळा म्मििाला, “दुसरा कसला? र्मी तुर्मच्या संबंधानेंच हवचार करीत आिे. ह्ा तळ्यातंील पािी 

हदवसेंहदवस आटत चाललें  आिे; खावयाला हर्मळण्याची र्मारार्मार, व उन्िाळा तर भयंकर! तेव्िा ंिे हबचारे 
र्मासे आता ंकाय करतील ह्ा हवचारातं र्मी पडलों आिे,” र्मासे म्मििाले, “र्मग ह्ातूंन सुटण्याला आम्मिालंा 
कोिता उपाय?” बगळा म्मििाला, “जर र्मािंा उपदेश ऐकाल तर तुम्मिापंैकीं एकेकाला चोंचींत धरून एका 
र्मोठ्या सरोवरातं नेऊन सोडीन.” 

 
पि र्माशानंा िी गोष्ट पटेना. ते म्मििाले, “असें कधीं िंालें  आिे काय? जगाच्या आरंभापासून 

र्माशावंर पे्रर्म करिारा बगळा कोिी पाहिला आिे काय? आर्मच्यापकैीं एकेकाला दूर नेऊन र्मारून 
खाण्याचा तुिंा िेतु असला पाहिजे.” 

 
बगळा म्मििाला, “र्माशासं बगळे र्मारून खातात िें खरें आिे. परंतु हवश्वासघाताचें पातक र्मी कसें 

करीन. र्माझ्यावर तुम्मिीं हवश्वास ठेवनू तरी पिा. आता ंदुसरा एकादा उत्तर्म तलाव नािीं असें तुम्मिासं वाटत 
असेल, तर र्माझ्याबरोबर तुर्मच्यापकैीं एकाद्याला पाठवा म्मििजे त्याला र्मी तो तलाव दाखवनू आितों. 
तेव्िा ंतरी तुर्मची खा्ी िोईल.” 

 
र्माशानंीं खा्ी करून घेण्यासाठीं आपिापंैकीं एका र्मोठ्या काण्या र्माशाला त्याजबरोबर पाठहवलें . 

त्यानें त्या र्माशाला र्मोठ्या सरोवरातं नेऊन सोडलें , व पुन्िा ंपूवयस्थळीं आिनू पोिोचहवलें . काण्या र्माशानें 
आपपया भाऊबंधासंर्मोर नवीन तलावाचें रसभरीत वियन केलें . तेव्िा ं सवय र्मासे हतकडे जाण्यास उत्सुक 
िोऊन बगळ्यास म्मििाले, “आयय, आम्मिाला नेऊन त्या हठकािीं पोिोंचहवण्याची रे्मिरबानी कर.” 

 
बगळ्यानें प्रथर्मतः त्या काण्या र्माशालाच हतकडे नेलें ; व त्याला सरोवर दाखवनू एका वृक्षाच्या 

फादं्याचं्या खाचंींत दडपून र्मारून खाल्लें, व काटें रु्मळातं टाकले; आहि पुन्िा ंर्माशाजंवळ जाऊन, “आपि 
त्याला सोडून आलों; आता ंज्याची र्मजी असेल त्याला येऊं द्या,” असें म्मििून आिखी एका र्माशाला आिनू 
आिखी पूवींप्रर्मािेंच त्याची गत केली. ह्ाप्रर्मािे सवय र्माशानंा त्यानें र्मारून खाल्लें. एक तेवला खेंकडा त्या 
तळ्यातं हशल्लक राहिला. तेव्िा ं बगळा त्याला म्मििाला, “बा खेंकड्ा, तंू तरी तेथें कशाला रािातोस? 
बाकी सवय र्मासे सुखानें र्मोठ्या सरोवरातं सचंार करीत आिेत. व तंू येथें एकटाच ह्ा आटत जािाऱ्या 
डबक्यातं बसला आिेस. तेव्िा ंचल र्माझ्या बरोबर. र्मी तुला त्या सुंदर तलावातं नेऊन पोिोचहवतों.” 

 
खेंकड्ानें हवचार केला कीं, “ह्ा चोरानें र्माशानंा नेऊन र्मारून खाल्लें कीं हजवतं सोडलें  िें कोिी 

सागंावें? पि ह्ाच्या बरोबर जाऊन त्याचंी ल्स्थती काय िंाली, िें पािण्यास िरकत नािीं, जर ह्ानें 



 
 अनुक्रमणिका 

 

सुखरूपपिें र्मला पोिोंचहवलें  तर ठीकच आिे; न पेक्षा ंर्माझ्या तावडींतून िा हजवतंपिें हनघनू जािार नािीं 
ह्ाहवर्षयीं खबरदारी घेतली पाहिजे.” तो बगळ्यास म्मििाला, “बगळेर्मार्मा, र्माशानंा तुम्मिीं नेलें त िें ठीक 
िंालें . परंतु र्मला कसें न्याल? बगळा म्मििाला, “कसें म्मििजे?” चोंचींत धरून!” खेंकडा म्मििाला, 
“एकतर तुर्मच्या चोंचींत र्मी र्माविार नािीं; व दुसरें असें कीं र्मी गुळगुळीत असून घट्ट आिें, तेव्िा ंतुम्मिालंा 
र्मला नीट पकडता ंयावयाचें नािीं. पि र्मािें िे आंकडे फार सुदृल आिेत. ह्ानीं जर र्मी आपपया र्मानेला 
धरून लोंबकळत राहिलों, तर खालीं पडण्याची भीती नािीं आहि त्या योगें तुम्मिीं र्मला सुरहक्षतपिें हतकडे 
घेऊन जाल.” 

 
बगळ्याला िी गोष्ट पसतं पडली. खेंकड्ाला आपपया र्मानेला लटकावनू तो सरोवराजवळ गेला, 

व त्याला तें सरोवर दाखवनू वहिवाटीप्रर्मािें आपपया नेिर्मींच्या वृक्षाकडे वळला. तेव्िा ंखेंकडा म्मििाला, 
“बगळे र्मार्मा, सरोवर तर ह्ा बाजूला राहिलें , आहि तुम्मिी र्मला येथें कोठें नेता?” 

 
बगळा रागावनू म्मििाला, “काय, र्मोठे आले आिेत कीं नािीं तुह्मीं आर्मचे भाचे! तुला गळ्याला 

लटकावनू हफरत आिें, म्मििून तंू र्मला दास सर्मजतोस काय? िा पिा इकडे त्या र्माशाचं्या काटं्याचंा 
केवला लीग पडला आिे! तुिंींहि िाडें ह्ाच राशीवर पडिार िें पक्कें  लक्षातं ठेव.” 

 
खेंकडा म्मििाला, “त्या र्माशाचं्या र्मखूयपिारु्मळें, त्यानंा र्मारून खािें तुला सोपें गेलें . पि आता ंप्रसंग 

खेंकड्ाशीं आिे िें तंू हवसरंू नकोस. र्माझ्या आकंड्ानंीं तुिंी जी र्मान पकडली आिे ती उगाच नव्िे. एवीं 
तेवीं र्मला जर र्मरावयाचें आिे तर आपि दोघेहि बरोबरच र्मरंू. िें पिा, तुिंें डोकें  कापून कसें खालीं 
पाडतों ते!” असें म्मििून त्यानें आपपयाआंकड्ानंीं बगळ्याची र्मानगुटी दाबली. बगळ्याची बोबडी वळली, 
व डोळे पालंरे िोण्याची पाळी आली. तो म्मििाला, “र्मिाराज, र्माझ्यावर रे्मिेरबानी करा. र्मला जीवदान द्या. 
र्मी तुम्मिालंा सुरहक्षत तलावातं पोिोंचवनू देतों. 

 
खेंकड्ानंें “ठीक आिे” असें उत्तर हदपयावर बगळ्यानें त्याला नेऊन सरोवराच्या पाण्याच्या काठंीं 

िळूच हचखलावर ठेवलें . तेव्िा ंखेंकड्ानें कर्मळाच्या देंठाप्रर्मािें त्याचा गळा कापून टाकला, व पाण्यातं 
प्रवशे केला. तेव्िा ं वृक्षदेवतेच्या रूपानें रिािारा आर्मघा बोहधसत्त्व म्मििाला. “शठ आपपया शाठ्यानें 
सदोहदत सुखी िोतो असें नािीं. बकाला जसा खेंकडा भेटला तसा शठाला कोिीतरी भेटतोच.” 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१९. हलकटाचें बल द्रव्य (३९) 
 

(नंद जातक नं. ३९) 
 

वारािसी नगरींत ब्रह्मदत्तराजा राज्य करीत असता ं बोहधसत्त्व एका गृिस्थाच्या कुळातं जन्र्मला 
िोता. त्याच्या एका हर्म्ानें उतारवयातं लग्न केलें  िोतें; व त्या संबधंापासून त्याला एक रु्मलगा िंाला. तेव्िा ं
त्यानें असा हवचार केला कीं, र्मािंी बायको अद्याहप तरुि आिे, व र्मी जर र्मरि पावलों तर ती दुसरें लग्न 
करून घरातं असलेलें  द्रव्य त्या नवऱ्याच्या स्वाधीन करण्यास र्मागें पुलें पिावयाची नािीं, व त्यायोगें र्माझ्या 
रु्मलाची र्मोठी िाहन िोईल. म्मििून त्यानें नंद नावंाच्या आपपया दासाकडून घरातंील सवय द्रव्य जंगलातं 
नेववनू एका हठकािीं पुरून ठेहवलें . व तो नंदाला म्मििाला, “र्मािंा रु्मलगा वयातं आपयावर त्याला िें द्रव्य 
दाखवनू दे; व त्याला सोडून दुसऱ्या हठकािीं जाऊं नकोस.” 

 
त्यानंतर कािंी काळानें तो गृिस्थ र्मरि पावला. त्याचा रु्मलगा वयातं आपयावर आई त्याला 

म्मििाली, “बाळ, तुझ्या हपत्यानें नंद दासाकडून घरातंील द्रव्य कोठेंतरी गाडून ठेहवलें  आिे. तें नंदाला 
हवचारून उकरून काल, व त्याचा व्यापारधंद्यातं उपयोग कर.” 

 
तेव्िा ंतो रु्मलगा नंदाला म्मििाला, “नंद र्मार्मा, र्माझ्या वहडलानंीं पुरून ठेहवलेलें  कािंी द्रव्य आिे 

काय?” नंदानें “िोय” असें उत्तर हदलें . नंतर एके हदवशीं तें द्रव्य घेऊन येण्याच्या उदे्दशानें कुदळ, टोपली 
वगैरे घेऊन ते दोघे जंगलातं गेले. तेथें ज्या जागीं धन पुरून ठेहवलें  िोतें त्या जागीं उभा राहिपयाबरोबर नंद 
र्मोठ्या गवानें त्या रु्मलाला म्मििाला, “अरे दासीपु्ा, ह्ा हठकािीं धन तुला कोठून हर्मळिार?” 

 
ह्ाप्रर्मािें जेव्िा ं जेव्िा ं द्रव्य आिण्याच्या िेतूनें ते दोघे अरण्यातं जात व नंद त्या हठकािीं उभा 

रािी, तेव्िा ंतेव्िा ंतो ह्ा तरुि रु्मलाला अनेक हशव्यागाळी देत असे. तरी नंदाच्या िातीं आपली हकल्ली आिे 
िें जािून तो रु्मलगा र्मोठ्या हवचारानें त्याच्या त्या हशव्यागाळी सिन करीत असे. शवेटीं कंटाळून जाऊन तो 
आपपया बापाच्या हर्म्ापाशीं—बोहधसत्त्वापाशीं—गेला; व त्यानें त्याला इत्थंभतू वतयर्मान साहंगतलें . तेव्िा ं
बोहधसत्त्व त्याला म्मििाला, “द्रव्य पुरूनठेवलेली जागा सापंडिें कठीि नािीं. ज्या हठकािीं उभा रािून नंद 
तुला हशव्यागाळी देतो, त्या हठकािींच तें धन पुरलेलें  असावें. का ंकीं, द्रव्याच्या सहन्नध्यानें िलकटाला बळ 
चलतें. पुनरहप जेव्िा ंत्या हठकािीं रािून नंद तुला हशव्या देईल तेव्िा ंत्याला तेथून ओलून काल, व तेथें खि 
म्मििजे तुला तें द्रव्य सापंडेल.” 

 
बोहधसत्त्वाच्या सपपयाप्रर्मािें वागून, त्या तरुिानें तें द्रव्य आपपया घरीं आिलें  व त्याचा सदुपयोग 

केला. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

२०. सत्कमें करण्यास णभऊं नये.(४०) 
 

(खणदरंगारजातक नं. ४०) 
 

दुसरा एक ब्रह्मदत्त राजा वारािशी नगरींत राज्य करीत असता ं बोहधसत्त्व तेथपया र्मिाश्रेष्ठीच्या 
कुलातं जन्र्मला. तो र्मोठ्या पहरवारासिवतयर्मान वृझद्धगत िोऊन सोळा वर्ष ेिोण्यापूवीच सवय कलाकौशपयातं 
हनपिु िंाला. पलुें कािंीं कालानें हपत्याच्या र्मरिानंतर त्याला वारािशी नगरींतीलश्रेष्ठीस्थान (रु्मख्य 
व्यापाऱ्याची जागा) हर्मळालें , व त्यानें आपपया औदायानुरूप शिराच्या चारी बाजूस चार, र्मध्याला एक व 
आपपया वाड्ाशजेारीं एक अशा गोरगरीबासंाठीं सिा दानशाळा स्थापन केपया. त्याहशवाय तो शीलाचें 
रक्षि करीत असे, व उपोसथाच्या हदवशीं उपोसथव्रत पाळीत असे. 

 
एके हदवशीं र्माध्यान्ि भोजनापूवीं बोहधसत्त्वाच्या द्वारासर्मोर एक बदु्ध हभके्षसाठीं येऊन उभा 

राहिला. त्याला पािून बोहधसत्त्व आपपया आसनावरून उठला व त्याची पूजा करून आपपया नोकराला 
त्यानें िाकं र्मारली. नोकरानें ‘र्मिाराज काय आज्ञा आिे’ असें म्मिटपयावर, बोहधसत्त्व म्मििाला, “आपपया 
दारातं उभा असलेपया आयांचें पा् घेऊन ये.” 

 
त्याच क्षिीं र्मारानें तेथें येऊन ऐशीं िात लाबंीचा जळिाऱ्या कोळशाचंा भयकंर खड्डा उत्पन्न केला. 

प्रत्येक–बुद्धाला हभक्षा हर्मळंू नये, व श्रेष्ठीच्या पुण्यकर्माला बाध यावा, अशी र्माराची इच्छा िोती; म्मििनू 
त्यानें िा खळगा आपपया सार्मर्थ्यानें उत्पन्न केला. हभक्षापा् आिण्यासाठीं गेलेला र्मनुष्ट्य खहदरागंार 
पझरपूरीत अवीहच नरकासारख्या जळजळिाऱ्य त्या खड्डड्ाकडे पािून अत्यंत भयचहकत िोऊन र्मागें 
हफरला. बोहधसत्त्वानें त्याला र्मागें हफरण्याचें कारि हवचारलें  तेव्िा ं तो म्मििाला“धनीसािेब, आपपया 
दरवाजातं भयकंर आगीचा खड्डा उत्पन्न िंाला आिे तेथून म्मया ंकसें जावें?” बोहधसत्त्वानें दुसऱ्या हकत्येक 
नोकरानंा प्रत्येक–बुद्धाचें हभक्षापा् आिण्यास पाठहवलें  परंतु तो आगीचा खड्डा ओलाडूंन जाण्याचें 
एकालाहि धाडस िंालें  नािीं. ते सवय भयभीत िोऊन पळाले. 

 
तेव्िा ं बोहधसत्त्व स्वतः प्रत्येक–बुद्धाचें पा् आिण्यासाठीं गेला व त्या जळिाऱ्या खड्डड्ाच्या 

काठंावर रािून त्यानें इतस्ततः पाहिलें . अंतराळीं र्मार उभा िोता त्याकडे वळून बोहधसत्त्व म्मििाला, “तंू 
कोि आिेस?” “र्मी र्मार आिें” र्मारानें उत्तर हदलें . “िा खड्डा तंू उत्पन्न केला आिेस काय?” श्रष्ठीनें 
हवचाहरलें . र्मारानें “िोय.” असें उत्तर हदपयावर बोहधसत्त्वानें प्रश्न केला “िा खड्डा तंू कशासाठीं उत्पन्न 
केलास?” र्मार म्मििाल, “तुझ्या दानाला अंतराय व्िावा व प्रत्येक बुद्धाला हभक्षा हर्मळंू नये असा र्मािंा उदे्दश 
आिे.” बोहधसत्त्व म्मििाला “या खड्ातंच नव्िे तर भयंकर नरकातं देखील खालीं डोकें  आहि वर पाय 
करून पडण्याला र्मी तयार आिें, परंतु सत्कृत्यापासून परावृत्त िोण्यास र्मी तयार नािीं.” असें बोलून 
प्रत्येक बदु्धाकडे वळून बोहधसत्त्व म्मििाला “भदंत, हभके्षचें ग्रिि केपयावाचनू येथून जाऊं नका.” असें 
बोलून बोहधसत्त्वानें आपपया िातातं अन्नानें भरलेलें  ताट घेतलें , व त्या प्रदीप्त खड्डड्ार्मध्यें उडी टाकली. 
पि आियाची गोष्ट िी कीं, त्या अग्नीपासून बोहधसत्त्वाला कािंीच बाधा िंाली नािीं. जिूं काय बोहधसत्त्व 
कर्मल पषु्ट्पाच्या राशींतूनच चालत गेला, व त्यानें प्रत्येक-बुद्धाचें पा् अन्नानें भरलें . 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

साधंूना सत्कर्मांच्या आड येिारीं हवघ्नें आनंदच देत असतात! आगीच्या खाईं फुलाच्या राशींप्रर्मािें 
वाटतात!!  



 
 अनुक्रमणिका 

 

२१. भलत्याच मागानें दपजीणवका करंू नये. (४२) 
 

(कपोतजातक नं. ४२) 
 

एकदा ं आर्मचा बोहधसत्त्व पारव्याच्या कुळातं जन्र्मला िोता. त्याकाळीं वारािशीनगरवासी लोक 
पुण्यबदु्धीनें पुष्ट्कळ हठकािीं तुसानें भरलेपया हपशव्या टागंून ठेवीत असत. िेतू एवलाच कीं त्या हपशव्यातं 
पक्षयानंीं आपलीं घरटीं करावीं. वारािशीच्या र्मिाश्रेष्ठीच्या स्वयंपाक्यानें देखील असली एक हपशवी आपपया 
पाकशाळेंत टागंली िोती. त्या हपशवींत आर्मचा बोहधसत्त्व रिात असें. 

 
एके हदवशीं स्वयंपाक्यानें र्मत्स्यर्मासंाहदक पदाथय धुवनू टाकलेपया पाण्याच्या गंधानें लुब्ध िंालेला 

एक कावळा आपला प्रवशे त्या पाकशाळेंत कसा िोईल या हवचारातं पडला, व तेथेंच जवळ बसून राहिला. 
बोहधसत्त्व हनयर्माप्रर्मािें चरण्यासाठीं जंगलातं जात असता ं त्याला त्या कावळ्यानें पाहिलें . व तो र्मनातं 
म्मििाला, “या पारव्याची सगंती केली असता ं श्रेष्ठीच्या र्मिानसातंील र्मत्स्यर्मासंाहदक पदाथांचा आस्वाद 
घेण्यास सहंध सापंडेल.” दुसऱ्या हदवशीं बोहधसत्त्व बािेर हनघण्या पूवींच कावळा तेथें येऊन बसला, व 
बोहधसत्त्वाच्या र्मागोर्माग जंगलातं हशरला. या कावळ्याच्याकृत्याचा अथय न सर्मजपयारु्मळें  त्याला बोहधसत्त्व 
ह्मिाला, “कारें बाबा, तंू र्माझ्या र्मागोर्माग झिडत आिेस?” कावळा ह्मिाला, “र्मिाराज, तुर्मचें आचरि 
इतकें  चागंलें  आिे कीं, आजपासून तुर्मच्याच सेवेंत आयुष्ट्य घालहवण्याचा र्मी हनिय केला आिे.” बोहधसत्त्व 
म्मििाला, “पि आर्मचें दोघाचंें जुळावें कसें. र्मािंें भक्षय हनराळें  तुिंें भक्षय हनराळें. कावळा म्मििाला 
“र्मिाराज, तुम्मिी ज्यावळेीं आपला चारा शोधण्यासाठीं जाल त्यावळेीं र्मी देखील तुर्मच्या बरोबर जाऊन 
र्माझ्या पोटाची व्यवस्था करीन.” वोहधसत्त्व म्मििाला, “असें असेल तर ठीक आिे. पि र्माझ्यासारखें तंू 
देखील र्मोठ्या सावधहगरीनें वागलें  पाहिजे.” 

 
याप्रर्मािें कावळ्याला उपदेश करून बोहधसत्त्व गवताच्या बीजावर आपली तृल्प्त करंू लागला. 

कावळ्यानें देखील गाईच्या शिेातंील हकड्ावंर आपला हनवाि केला. संध्याकाळीं बोहधसत्त्वाबरोबरच तो 
त्या पाकशाळेंत आला. तेव्िा ं स्वयंपाक्यानें तो पारव्याचा हर्म् असावा अशी कपपना करून त्याच्यासाठीं 
दुसरी एक तुसाची हपशवी टागंून हदली. त्या हदवसापासून ते दोघेजि तेथें रािंू लागले. 

 
एके हदवशीं श्रेष्ठीच्या घरीं पुष्ट्कळ र्मासे आहि र्मासं आिलें  िोतें. स्वयंपाक्यानें तें पाकशाळेंत हजकडे 

हतकडे लोंबकळत ठेहवलें . संध्याकाळीं कावळ्याची दृष्टी जेव्िा ं त्यावर पडली तेव्िा ं त्याच्या पोटातं दुखंू 
लागलें , व त्यावर कसा ताव र्माहरता ं येईल या हववचंनेंत त्यानें सारी रा् घालहवली. दुसऱ्या हदवशीं 
चरावयाला हनघण्याच्या वळेेला बोहधसत्त्व त्याला म्मििाला, “कावळेबुवा चला आता;ं चरावयाला 
हनघण्याची वळे िंाली.” कावळा म्मििाला “र्मिाराज, र्माझ्या पोटातं, दुखत आिे. तेव्िा ं तुम्मिीच जा.” 
बोहधसत्त्व म्मििाला “पि हर्म्ा, कावळ्याला पोटदुखीचा रोग िंाला असें कोिीच ऐहकलें  नािीं; आहि 
हकतीिी खाल्लें तरी त्याची तृल्प्त िोते असेंहि नािीं. पि र्मला वाटतें आज तुिंी दृष्टी या र्माशावंर व र्मासंावर 
गेपयारु्मळें  तुझ्या या पोटदुखीला आरंभ िंाला असावा. िें र्मनुष्ट्याचें भक्षय आिे, व आर्मच्यासारख्या आहश्रताचें 
भक्षय नािीं िें लक्षातं ठेव, आहि अशा पदाथावर कुदृहष्ट न ठेहवता ंरोजच्याप्रर्मािें र्माझ्याबरोबर चरावयाला 
चल.” कावळा म्मििाला “तुम्मिी म्मििता ंिें र्मला कबूल आिे परंतु तुर्मच्याबरोबरजािें आज अगदींच अशक्य 
आिे. पारवा म्मििाला, “असें आिे तर तंू येथेंच रिा. पि हनदान लोभाला वश िोऊन घातक कर्मय करंू 
नकोस!” 



 
 अनुक्रमणिका 

 

बोहधसत्त्व चरण्यासाठीं बािेर गेपयावर कावळा स्वयपंाक घरातं काय प्रकार चालला िें िळूच र्मान 
वर कालून पिात बसला. स्वयंपाक्यानें सवय पाकाची हसद्धता करून ठेहवली, व तो हवश्रातंीसाठीं थोडा वळे 
स्वयंपाकघराबािेर पडला. िी संधी साधून कावळा आपपया हनवासस्थानातूंन बािेर पडला, आहि हवचार 
करंू लागला कीं, र्मासंाचे लिान तुकडे खाव ेझकवा एकदर्म एखादा र्मोठा तुकडा लांबवावा. शवेटीं, एखादा 
र्मोठा तुकडा घेऊन हपशवींत जाऊन बसण्याचा त्यानें हनिय केला. परंतु स्वयंपाक्यानें र्मासंाचे तुकडे 
िंाकूंन ठेहवले िोते त्यावरील िंाकंि जेव्िा ंकावळ्यानें खालीं पाडलें  तेव्िा ंस्वयंपाक्याला संशय येऊन तो 
आंत हशरला. त्यानें कावळ्याचें दुष्ट कृत्य पाहिलें , व तो आपिाशींच म्मििाला, “र्माझ्या धन्यासाठीं तयार 
केलेलें  पक्वान्न िा दुष्ट कावळा खाऊं पिात आिे! जिूं काय िाच र्मािंा धनी आिे! तेव्िा ंआता ंया खळाला 
भरपूर प्रायहित्त हदपयावाचंनू रिाता ं कार्मा नये!” त्यानें दारें आहि हखडक्या बंद करून कावळ्याला 
पकडलें  व त्याची हपसें उपटून आपयाच्या रसातं र्मीठ आहि हजऱ्याची पूड हर्मसळून त्याच्या अंगाला लेप 
हदला; आहि त्याला त्या हपशवींत टाहंकलें . कावळा अत्यतं पीहडत िोऊन तेथें तळर्मळत पडला! 

 
बोहधसत्त्व बािेरून संध्याकाळी परत आपयावर त्याची ती अत्यंत हृदयद्रावक दुदयशा पािून 

म्मििाला, “अरे लोभी कावळ्या, तंू र्मािंें वचन न ऐकपयारु्मळें  या सकंटातं पडलास? जो आपपया 
हितहर्म्ाचें वचन ऐकत नािीं, व लोभाला वश िोऊन खोट्या र्मागानें आपली उपजीहवका करंू पाितो 
त्याची गत अशीच िोत असते. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

२२. दुष्टाला आश्रय देऊं नये. (४३) 
 

(वेळुक जातक नं. ४३) 
 

एकदा ं बोहधसत्त्व काशीराष्ट्रार्मध्यें एका र्मोठ्या धनाढ्य कुळातं जन्र्मला िोता. वयातं आपयावर 
प्रापहंचक सुखें तुच्छ वाटून आहि वैराग्यसुख श्रेष्ठ वाटून त्यानें तापसवशे स्वीकारला व हिर्मालयाचा र्मागय 
धहरला. तेथें त्याची फार ख्याती िोऊन त्याच्याजवळ पुष्ट्कळ तपस्वी हशष्ट्यभावानें रािंू लागले. 

 
त्या प्रदेशातं एका तपस्व्याच्या आश्रर्मातं एके हदवशीं एक काळसपाचें हपल्लूं रागंत रागंत आलें . त्या 

तपस्व्याला त्याचें र्मोठें कौतुक वाटून त्यानें त्या बालसपासाठीं एक वळेवाचें नळकाडंें तयार केलें , व त्यातं 
गवत वगैरे घालून त्या पोराची रिाण्याची सोय करून हदली. वळूेच्या नळकाडं्ातं रिात असपयारु्मळें  त्या 
सापाला वळुेक असें नावं पडलें  व त्या तपस्व्याला सवय तपस्वी थटे्टनें वळुेकहपता असेंम्मििूं लागले. 

 
बोहधसत्त्वाला िें वतयर्मान सर्मजपयावर तो त्या तपस्व्याजवळ गेला, आहि त्यानें त्याच्या या कृत्याचा 

हनरे्षध केला. तो म्मििाला, “कालसपाबरोबर तंू सिवास कहरतोस िें खरें आिे काय?” तपस्वी म्मििाला, 
“िोय र्मिाराज, िी गोष्ट खरी आिे. र्मािंें त्याच्यावर फार पे्रर्म आिे.” बोहधसत्व म्मििाला, “भलत्यावर पे्रर्म 
करून त्याला आश्रय देिें िें र्मोठें धोक्याचें आिे. या सापाकडून तुझ्या जीहवताला अंतराय घडला तर त्यातं 
र्मला रु्मळींच आियय वाटिार नािीं.” त्या तपस्व्याला बोहधसत्वाचा उपदेश रुचला नािीं. त्यानें त्या सपाचा 
त्याग न कहरता ंखाऊं हपऊं घालून तसाच वालहवण्याचा क्रर्म चालहवला. 

 
एके हदवशीं त्या भागातंील सवय तपस्वी फळरू्मलाचा शोध लावण्यासाठीं दूरच्या प्रदेशातं गेले िोते. 

तेथें चागंलीं फळें सापंडपयारु्मळें  त्यानंीं दोन तीन हदवस रु्मक्कार्म केला. पुनः परत आपयावर वळुेकहपत्याला 
आपपया वळुेकाची आठवि िोऊन तो त्या वळूेच्या नळकाडं्ाकडे धावंत गेला आहि िात पुलें करून र्मोठ्या 
सद्गहदत स्वरानें म्मििाला, “बाळा, वळुेका, आज दोन हदवस तुिंी र्मीं िेळसाडं केली. र्माझ्या हवयोगानें 
तुला हकती तरी दुःख िंालें  असेल. चल, बािेर ये. र्मी तुला खाऊं घालतों.” तोभकेुलेला साप अत्यतं 
चवताळून वळूेच्या नळकाडं्ातून बािेर पडला आहि कडाडून तपस्व्याच्या िाताला चावला! हबचारा 
तपस्वी शवेटले शब्दहि उच्चारंू शकला नािीं! तो तेथेंच जहर्मनीवर पडून प्रािाला रु्मकला! तें पािून खळाला 
आश्रय हदपयाचें िें फळ आिे असें सवय तपस्वी म्मििूं लागले. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

२३. शहािा शत्रू बरा, पि मूखु णमत्र नको! (४४) 
 

(मकस जातक नं. ४४) 
 

प्राचीनकाळीं काशीराष्ट्रातं एका खेडेगावंीं पुष्ट्कळ सुतार रिात असत. त्यातंील एकजि आपपया 
कार्मातं गलून गेला असता ंत्याच्या डोक्यावर एक र्माशी येऊन बसली, व ती त्याला फार ्ास देऊं लागली. 
त्याचे दोन्िी िात गंुतपयारु्मळें  तो जवळ असलेपया आपपया तरूि रु्मलाला म्मििाला “रु्मला िी र्माशी र्मला 
र्मघापंासून फार ्ास देत आिे. हतला जरा घालवनू दे पािंू.” रु्मलगा म्मििाला, “बाबा, जरा थाबंा; र्मी त्या 
र्माशीचा एकदर्म हनकालच लावनू टाकतों.” असें म्मििून त्यानें जवळ असलेली तीक्षि धारेची कुऱ्िाड 
उचलली व बापाच्या र्मागपया बाजूला जाऊन र्माशीला र्मारण्यासाठी त्याच्या डोक्यावर र्माहरली. र्माशी 
उडून गेलीच; पि सुताराच्या डोक्याचीं र्मा् दोन शकलें  िंालीं! तो तत्काळ प्रािास रु्मकला. 

 
आर्मचा बोहधसत्त्व त्या काळीं व्यापारी कुलातं जन्र्मला िोता, व आपपया उद्योगधंद्यासाठीं तो या 

हठकािीं आला िोता. या र्मखूय पोराचें िें कृत्य पािून तो तेथें जर्मलेपया सुताराला म्मििला, “बाबानों शिािा 
श्ू पुरवला, परंतु र्मूखय हर्म् नको आिे! या र्मूखय पोरानें आपपया हपत्याची कार्महगरी बजावीत असता ं
त्याचाच नाश करून टाकला!” 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

२४. मूखावर आपलें  काम सोपवूं नये. (४३) 
 

(आरामदूसक जातक नं. ४३) 
 

एका काळीं वारािसी नगरींत उत्सवाची उद घोर्षिा करण्यातं आली िोती. त्या हदवसापासून सवय 
लोकानंीं उत्सवास सुरवात केली. पि राजाच्या बगीच्यातंील र्माळ्यास आपलें  कार्म टाकून या उत्सवास 
जाता ं येईना. पुलें त्याला अशी एक युल्क्त सुचली कीं, आपपया उद्यानातं रिािाऱ्या वानराचं्या टोळीवर 
बगीच्याला पािी देण्याचें कार्म सोपवनू आपि एक हदवस तरी उत्सवाला जावें. तो त्या टोळींतील रु्मख्य 
वानराला म्मििाला, “हर्म्ा या उद्यानापासून र्मला जसा फायदा आिे तसा तो तुम्मिाला देखील आिे. येथील 
फलपिाहदक खाऊन तुम्मिी आपला हनवाि कहरतां. तेव्िा ंएक हदवस र्मािंें थोडें कार्म करिें तुर्मचें कतयव्य 
आिे. 

 
तो वानर म्मििाला “आपलें  काय कार्म आिे तें आम्मिासं सर्मजावनू द्या म्मििजे आम्मिाला शक्य असेल 

तें आम्मिीं करंू.” 
 
र्माळी म्मििाला “तुम्मिी या िंाडाच्या रोप्यानंा आजचा हदवस तेवलें पािी द्या म्मििजे तेवढ्या अवधींत 

र्मी उत्सवाची थोडी र्मौज पािून र्माघारी येतों. तो वानर म्मििाला” ठीक आिे, आम्मिी र्मोठ्या संतोर्षानें िें 
कार्म कहरतों. 

 
र्माळी पखाली आहि लाकंडाचीं भाडंीं वानराचं्या स्वाधीन करून शिरातं गेला. इकडे रु्मख्य वानर 

आपपया टोळींतील वानरालंा म्मििाला, “आर्मच्यावर सोपहवलेलें  कार्म आम्मिीं र्मोठ्या हशताफीनें केलें  
पाहिजे. येथपया पाण्याचा अपव्यय न कहरता ं तें र्मोठ्या काटकसरीनें वापरलें  पाहिजे, नािींतर आम्मिास 
आहि बागवानाला पाण्यासाठीं ्ास सोसावा लागेल. तेव्िा ं तुम्मिी िंाडाच्या रोपालंा पािी देत असतानंा 
त्याचं्या रु्मळाच्या प्रर्मािानें पािी देत जा. ज्याचंीं रु्मळें  खोल गेलीं असतील त्यानंा जास्ती पािी द्या व ज्याचंीं 
उथळ असतील त्यानंा कर्मी द्या.” 

 
वानरानंीं आपपया पुलाऱ्याच्या आजे्ञप्रर्मािें सवय रोपें उपटून पािून त्याचं्या रु्मळाचं्या प्रर्मािावर त्यासं 

पािी हदलें ! 
 
या वानराचं्या कृत्यारु्मळें  हबचाऱ्या बागवानाचें हकती नुकसान िंालें  असेल याची कपपनाच केली 

पाहिजे! र्मखूावर जो आपपया कार्माचा भार टाकतो त्याची शवेटीं अशीच िाहन िोते!! 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

२५. आपल्या सामर्थ्याचा अकालीं दपयोग करंू नये. (४८) 
 

(वेदब्भ जातक नं. ४८) 
 

प्राचीनकाळीं काशीराष्ट्रातंील एका गावंीं एक ब्राह्मि रिात असे. त्याला वैदभय नावंाचा एक र्मं् 
अवगत िोता. त्या र्मं्ाचें सार्मर्थ्यय असें िोतें कीं नक्ष्योग जािून त्याचा जप केला असता ं आकाशातूंन 
सुवियरजताहदक पदाथांची वृहष्ट िोत असे. आर्मचा बोहधसत्त्व या ब्राह्मिाचा हशष्ट्य िोता. एके हदवशीं ते दोघे 
कािंीं कारिाहनहर्मत्त चैत्यदेशाला जाण्यासाठीं हनघाले. वाटेंत एका जंगलातं त्याला पाचंशें चोरानंीं गाठंलें . 

 
या चोरानंा ओलीस धरिारे चोर असें म्मिित असत. का ंकीं जेव्िा ं त्याचं्या िातीं हपता आहि पु्  

सापंडत तेव्िा ंिे पु्ाला ठेवनू घेऊन हपत्याला द्रव्य आिण्यासाठीं घरी पाठवीत असत, ज्येष्ठ आहि कहनष्ठ 
भाऊ िातीं लागले असता ंज्येष्ठाला घरीं पाठवीत व कहनष्ठाला ओलीस धरून त्याजंकडून द्रव्य हर्मळवीत 
असत म्मििनू त्यानंा ओलीस धरिारे चोर असें म्मिित असत. 

 
या चोरानंीं बोहधसत्त्वाला आहि वैदभयर्मं्वते्त्या ब्राह्मिाला जेव्िा ं पकडलें , तेव्िा ं गुरूला ओलीस 

धरून हशष्ट्याला (बोहधसत्त्वाला) द्रव्य आिण्यासाठीं घरीं पाठहवलें . जातानंा बोहधसत्त्व आपपया गुरूस 
एकीकडे नेऊन िळूच म्मििाला, “आज पुष्ट्कळ वर्षांनी आकाशातूंन सुवियरजताहदकाचंी वृहष्ट आपपया 
र्मं्भावानें िोईल असा नक्ष्-योग आला आिे. परंतु आपि या प्रसंगीं आपपया र्मं् ाचा हबलकूल उपयोग 
करंू नये. जर आपि अशा भलत्याच वळेीं र्मं्जप कराल तर आपली आहि या सवय चोराचंी अत्यंत िाहन 
िोईल. तेव्िा ंयानंीं जरी आपिाला थोडाबिुत ्ासहदला तरी तो सिन करा. र्मी एक दोन हदवसातं पसेै 
घेऊन परत येईपयंत दर्म धरा. 

 
आपपया गुरूला याप्रर्मािें सागंून बोहधसत्त्व तेथून हनघून गेला. सूयास्तानंतर चोरानंी ब्राह्मिाचे 

िातपाय बाधूंन त्याला खालीं हनजहवलें . इतक्यातं पूवय हदशलेा अलंकृत करिाऱ्या पूियचंद्राचा उदय िंाला. 
ब्राह्मिानें आकाशाकडे पाहिलें , आहि नक्ष्योग बरोबर जुळून येत आिे असें जािनू तो आपिाशींच 
म्मििाला, “या हवपत्तींत पडण्याचें कािंींच कारि हदसत नािीं. येऊन जाऊन चोरालंा पाहिजे आिे तें धन. 
आपि जर यानंा आताच्या आता ं हदलें  तर ते र्मला र्मोकळें करतील, व र्मी ्ासातूंन रु्मक्त िोईन.” तो 
चोरानंा म्मििाला “चोर िो, र्मािें िे िाल तुम्मिी का ंकहरता?ं” 

 
चोर म्मििाले “द्रव्यप्राप्तीवाचंनू, दुसरा आर्मचा कोितािी िेतु नािीं.” 
 
ब्राह्मि म्मििाला, “एवलेंच जर असेल तर र्मला या बधंनातूंन र्मोकळें करा, व न्िाऊं घालून नूतन 

वस्त्र पहरधान करवनू गंध पुष्ट्पानंीं र्मािंें शरीर सजवनू र्मला आसनावर बसवा.” 
 
चोरानंीं त्याच्या सागंण्याप्रर्मािें केपयावर ब्राह्मिानें र्मं्जप करून आकाशाकडे पाहिलें . तत्क्षिीं 

आकाशातूंन सुवियरजताहदकाचंा पाऊस पडला! चोरानंीं तें द्रव्य गोळा करून आपपया उपरण्यानंीं गाठंोडीं 
बाहंधलीं व तेथून प्रयाि केलें . ब्राह्मिाला त्यानंीं तेथेंच सोडून हदलें . 
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त्या चोरालंा वाटेंत दुसऱ्या पाचंशें चोरानंीं गाठंलें , व त्याचंीं र्मोठर्मोठालीं गोंठोडीं पािून ते त्यानंा 
म्मििाले, “िें द्रव्य तुम्मिी कसें हर्मळहवलें ? याचा जर आम्मिास वाटंा द्याल तरच तुम्मिास आम्मिीं सोडून देऊं; 
नािीं तर सवांना येथें ठार करंू.” 

 
द्रव्याचीं गाठंोडीं विािारे चोर म्मििाले, “बाबानंो, आर्मच्याशीं ललाई करून आर्मच्या नाशाला का ं

प्रवृत्त िोता?ं िा आर्मच्या र्मागोर्माग येिारा ब्राह्मि केवळ आकाशाकडे पािून द्रव्याचा पाऊस पाडंू शकतो! 
त्यानेंच रं्म्सार्मर्थ्यानें िें धन आम्मिास हदलें  आिे.” 

 
तेव्िा ं त्या हरकाम्मया चोरानंीं धनवान चोरानंा सोडून देऊन त्याचं्या र्मागोर्माग जािाऱ्या ब्राह्मिास 

गाठंलें , व ते त्याला म्मििाले “िे ब्राह्मिश्रेष्ठा, र्मं्सार्मर्थ्याच्या योगानें तंू धनाची वृहष्ट करंू शकतोस असें 
आर्मच्या व्यवसाय बधंूंनीं आम्मिाला साहंगतलें  आिे. तेव्िा आता ंर्मं्ाचा जप करून द्रव्याचा पाऊस पडेल 
असें कर.” 

 
ब्राह्मि म्मििाला “चोरिो, र्मीं तुह्माला र्मोठ्या खुर्षीनें द्रव्य हदलें  असतें; परंतु या वर्षीं नक्ष्ाचा योग 

जुळून येण्याचा संभव हदसत नािीं. पुलपया वर्षीं जर तुम्मिीं र्मला भेटाल, तर नक्ष्ाचा योग पािून र्मीं 
तुर्मच्यावर सुविाहदकाचंा पाऊस पाडीन.” 

 
िे ब्राह्मिाचे शब्द ऐकून चोर अत्यंत संतापले, व त्यानंीं तेथेंच त्या ब्राह्मिाचा वध केला. पलुें 

गेलेपया चोराजंवळ अवजड गाठंोडीं असपयारु्मळें  ते त्वरेनें जाऊं शकले नािींत. त्या हरकाम्मया चोरानंीं 
त्याजंवर एकाएकीं घाला घालून सवांना ठार र्मारलें , व सवय धन हिरावनू घेतलें . पनुःया पाचंशें चोरातं दोन 
तट पडून कलिास सुरुवात िंाली, व परस्परातं यादवी र्माजून दोन सोडून बाकी सवय चोराचंा नाश िंाला! 
हशल्लक राहिलेपया दोन चोरानंीं असा हवचार केला कीं, िें धन घरीं घेऊन जािें शक्य नािीं. तेव्िा ंतें या 
अरण्यातंच कोठेंतरी लपवनू ठेवावें. त्यानंीं तीं सवय गाठंोडीं एका गुिेंत गोळा केलीं व एक नागवी तरवार 
घेऊन तेथें पिारा करण्यास उभा राहिला. दुसरा जेवि घेऊन येण्यासाठीं गावंातं गेला. 

 
लोभ हवनाशाचें र्मूळ िोय. पिारा करिाऱ्या चोराचं्या र्मनातं असा हवचार आला कीं, “िा दुसरा चोर 

परत आपयावर र्मला या धनाचा अधा वाटंा त्याला द्यावा लागेल त्यापेक्षा ंतो येथें येताचं जर र्मीं त्याला ठार 
केलें  तर िें सवय धन र्माझ्या एकट्याच्या र्मालकीचें िोईल.” गावंातं गेलेपया चोरानें हवचार केला कीं, “त्या 
धनाचे दोन भाग िोण्यापेक्षा ं तें सवय आपिालाच हर्मळालें  तर फार चागंलें ” परत येतानंा त्यानें आपपया 
साथीदारासाठीं आिलेपया जेविातं तीव्र हवर्ष घातलें . तो जवळ आपयाबरोबर पिारा करिाऱ्या चोरानें 
त्याचीं दोन शकलें  केलीं, व स्वतः तें हवर्षहर्महश्रत अन्न खाऊन र्मरि पावला! 

 
बोहधसत्त्व एक दोन हदवसानंीं तेथें आला व त्यानें आपपया गुरूचें र्मागांत पडलेलें  पे्रत पाहिलें . पलुें 

वाटेंत चोराचंीं पे्रतें आलळलीं. तसाच सुगावा कालीत कालीत तो त्या गुिेच्या द्वाराशीं आला, व तेथें घडलेले 
प्रकार पािून त्यानें चोराचंी वाट कशी िंाली याचें अनुर्मान केलें , आहि िे उद्गार कालले, “आर्मच्या 
आचायांनीं आपपया सार्मर्थ्याचा अकालीं उपयोग केपयारु्मळें  िी अनथयपरंपरा ओलवली! भलत्याच वळेीं 
सार्मर्थ्याचा उपयोग करंू नये िा धडा या गोष्टीपासून हशकला पाहिजे.” 

 
बोहधसत्त्वानें तें धन आपपया घरीं नेलें , व दानधर्मय करून सदाचरिानें आयुष्ट्याचा सदुपयोग केला.  
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२६. णवश्वासघातकी राजा. (७३) 
 

(सच्चणंकर जातक नं. ७३) 
 

काशीच्या राजाला एक रु्मलगा िंाला. लिानपिीं तो िूड असपयारु्मळें  त्याला दुष्टकुर्मार िेंच नावं 
पडलें . राजवाड्ातंपया सवय नोकरानंा तसाच नगरवासी लोकानंा तो फार ्ास देत असे. त्यारु्मळें  सवांनीं 
डोळ्यातंील खड्ाप्रर्मािें झकवा आपिाला खाण्यास आलेपया हपशाच्याप्रर्मािें तो अहप्रय िंाला िोता. एके 
हदवशीं तो आपपया नोकराबरोबर जलक्रीडा करण्यासाठीं नदीवर गेला. त्याचवळेीं एकाएकीं र्मोठा पाऊस 
पडण्यास सुरवात िंाली. सवय प्रदेशातं अंधकार पसरला. तेव्िा ंतो आपपया नोकराला म्मििाला “र्मला या 
वळेीं नदींत उतरण्यास र्मदत करा” त्यानीं त्याला नदींत नेऊन पूर आला असता ंतेथेंच टाकून हदलें , व ते 
म्मििाले, “असपया पापी र्मािसाला येथें सोडून हदलें  तर राजाला त्याची बातर्मी देखील सर्माजावयाची 
नािीं. अरे दहरद्री पोरा, तुझ्या कर्माप्रर्मािें तंू जा.” नदीवरून परत आपयावर त्यानंा “आपला रु्मलगा कोठें 
आिे” असा प्रश्न केला. तेव्िा ं ते म्मििाले, “र्मिाराज र्मिारे्मघारु्मळें  आम्मिाला कािंीं हदसेनासें िंालें , व 
आर्मच्यापूवींच नदींतून वर हनघून कुर्मार वाड्ातं आला असावा अशा सर्मजुतीनें आम्मिीं र्मागोर्मागधावंत 
धावंत आलों. पि येथें पिातों तों कुर्माराचा पत्ता नािीं.” राजा पहरवारासि नदीतीरीं गेला व त्यानें तेथें 
कुर्माराचा पुष्ट्कळ शोध केला; पि व्यथय! त्याचा रु्मळींच पत्ता लागला नािीं. 

 
इकडे तो राजकुर्मार पुरातं सापंडून विात चालला असता ंनदींतून येिारें एक िंाड त्याच्या िातीं 

आलें . त्याच्यावर बसून र्मरिाच्या भयानें आरडत ओरडत तो तसाच नदीच्या ओघानें विात चालला िोता. 
त्याच नदीच्या काठंीं एक सपय रिात असे. त्याचा पूवयजन्र्मींचा इहतिास असा िोता कीं, तो एक धनाढ्य 
व्यापारी िोता, व त्यानें चाळीस कोटी कार्षापि जहर्मनींत पुरून ठेहवले िोते. त्या धनलोभारु्मळें  या जन्र्मीं 
साप िोऊन तेथें रिात िोता. आिखी एक दुसरा व्यापारी त्याच नदीच्या काठंीं तीस कोटी कार्षापि पुरून 
ठेवनू या जन्र्मीं उंदीर िंाला िोता, व तो त्या ठेव्यावर आपलें  बीळ करून रिात िोता. त्या दोन्िी प्राण्याचं्या 
हबळातं पािी हशरपयारु्मळें  ते बािेर पडले, व नदीच्या परुातं सापंडून विात चालले. राजकुर्मार बसलेपया 
िंाडाचा त्यानंाहंि आश्रय हर्मळाला. त्या दोघानंीं त्या िंाडाच्या दोन टोंकावंर आरोिि केलें . हतसरा एक 
पोपट त्याच नदीकाठीं सावंरीच्या िंाडावर घरटें करून रिात असे. नदीच्या वगेानें तो वृक्ष उन्र्मळून नदींत 
पडला, व हबचाऱ्या पोपटाचें घरटें नदींत बुडालें . पोपट कसाबसा आपपया घरट्यातूंन बािेर हनघाला; पि 
पाण्यानें पंख हभजपयारु्मळें  व पाण्यातं गुदर्मरपयारु्मळें  त्याला उडता ंयेईना. राजकुर्मार बसलेलें  िंाड विात 
येत असता ंजीव रक्षिाच्या कार्मीं त्यालाहि उपयोगीं पडलें . तो एका लिानशा फादंीवर बसून राहिला. 

 
आर्मचा बोहधसत्त्व त्याकालीं औहदच्य ब्राह्मि कुलातं जन्र्मला िोता. वयातं आपयावर प्रपंचातं दोर्ष 

हदसून आपयारु्मळें  गिृस्थाश्रर्म न स्वीकाहरता ंत्यानें अरण्यवास पतकहरला. याच नदीच्या काठंीं तो आपला 
आश्रर्म बाधूंन रिात असे. र्मध्यरा्ींच्या सुर्मारास राजपु्ाचा आक्रोश ऐकून बोहधसत्त्वाला त्याची कींव 
आली, व तो म्मििाला, “िे पुरुर्षा, तंू रडंू नकोस. र्मी या संकटातूंन तुला पार पाडतों.” बोहधसत्त्व पोिण्यातं 
अत्यंत पटाईत िोता. त्यानें त्या र्मिापुरातं उडी टाकून राजपु् ाला िंाडासकट तीरावर आिलें , व पिातो 
तों त्याला त्या िंाडावर असलेले सपाहदक तीनप्रािी आलळले. राजपु्ाला आहि त्या प्राण्यालंा त्यानें 
आपपया आश्रर्मातं नेलें . ते सगळे िवनेें व पावसानें गारठून गेले िोते. त्याचं्या अंगीं रु्मळींच ्ाि राहिलें  
नव्ितें. त्यातंपया त्यातं राजकुर्माराला इतराइंतकी इजा िंाली नव्िती म्मििून तापसानें प्रथर्मतः त्या रु्मक्या 
प्राण्यासं आपपया अल्ग्नकंुडाजवळ नेऊन ठेहवलें  व नंतर राजकुर्माराला आपपया वस्त्रानंीं पसूुन कालून दुसरीं 
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वस्त्रें पहरधान करण्यास देऊन आगीजवळ बसहवलें . पुलें त्याचं्या अंगीं थोडी ताकत आपयावर साप, उंदीर 
आहि पोपट या हतघानंा त्यानें थोडें थोडें खाऊं घातलें , व नंतर राजकुर्माराला आश्रर्मातं असलेले 
फलर्मलूाहदक हजन्नस खावयास हदले. पि िें त्याचें कृत्य राजकुर्मारास रु्मळींच आवडलें  नािीं. तो र्मानंतपया 
र्मनातं म्मििाला, “िा तापस अत्यंत नीच आिे. र्मी या प्रदेशाच्या राजाचा रु्मलगा असून र्मािंा सर्माचार 
प्रयर्मतः न घेता,ं िा क्षुद्र प्राण्याचंी शुश्रूर्षा करीत आिे. या र्मखूाला र्मािंी योग्यता रु्मळींच सर्मजत नािीं. 
यदाकदाहचत् र्मी वारािशीचा राजा िंालों, तर या जोगड्ाचा चागंला सर्माचार घेतपयावंाचंून राििार 
नािीं.” 

 
कािंीं हदवस राजकुर्मार आहि ते तीन प्रािी बोहधसत्त्वाच्या आश्रर्मातं राहिले, व पाऊस कर्मी 

िंापयावर आहि अंगी ताकत आपयावर तेथून आपापपया हठकािीं जावयास हनघाले. जातानंा सपय 
बोहधसत्त्वाला म्मििाला, “तापसर्मिाराज, तुम्मिी र्माझ्यावर फार र्मोठा उपकार केला आिे. तो सवयस्वी जरी 
र्मला फेडता ंयेिें शक्य नािीं, तथाहप र्मी हभकारी नािीं. र्माझ्या हबळाजवळ पूवयजन्र्मीं पुरून ठेहवलेलें  पुष्ट्कळ 
धन आिे. जर तुम्मिाला त्या धनाचा उपयोग िोण्यासारखा असेल, तर तुम्मिी र्माझ्या हबळाजवळ येऊन र्मला 
िे सपा अशी िाकं र्मारा म्मििजे र्मी तुम्मिास ती जागा दाखवनू देईन.” असें बोलून व आपपया हबळाची जागा 
कोित्या हठकािीं िे बोहधसत्त्वाला सर्मजावनू देऊन सपय तेथून हनघून गेला. 

 
नंतर उंदीर पुलें येऊन म्मििाला, “र्मिाराज आपले उपकार र्मी कधींिी हवसरिार नािीं. पूवयजन्र्मीं 

३० कोटी कार्षापि र्मी गाडून ठेहवले आिेत. या धनानें जर तुर्मच्या उपकाराची थोडीबिुत फेड 
िोण्यासारखी असेल तर तें सवय र्मी तुम्मिास देण्यास तयार आिें. तुम्मिी र्माझ्या हबळाजवळ येऊन र्मला उंदीर 
म्मििून िाकं र्मारा म्मििजे र्मी तुम्मिालार्मािंा ठेवा दाखवनू देईन.” असें बोलून व आपला पत्ता बोहधसत्त्वाला 
सागंून तोहि सपाच्या र्मागोर्माग हनघून गेला. 

 
तेव्िा ं पोपट म्मििाला “र्मिाराज, र्माझ्याजवळ धनद्रव्य कािंीं नािीं. पि तुम्मिाला जर तादुंळाचंी 

जरूर लागेल तर र्माझ्या रिाण्याच्या जागीं येऊन र्मला पोपटा म्मििनू िाक र्मारा. र्मी आपपया जातभाईना ं
सागंून हिर्मालयातूंन उत्तर्म साळीचीं किसें वाटेल तेवलीं तुम्मिाला आिून देत जाईन.” आपला पत्ता सागंनू 
तोहि तेथून उडून गेला.ं 

 
तदनंतर दुष्ट राजकुर्मार म्मििाला, “भदंत, र्मी राजा िंालों, तर तुम्मिी वारािसीला या. र्मी तुर्मची 

सवय व्यवस्था लावनू देईन. व तुम्मिाला र्मोठ्या सत्कारानें र्माझ्या राज्यातं ठेऊन घेईन.” असें सागंनू तोहि 
आपपया राजधानीला गेला. 

 
हपत्याच्या र्मरिानंतर या राजकुर्माराला गादी हर्मळापयाचें वतयर्मान बोहधसत्त्वाला सर्मजलें . तेव्िा ं

त्याची आहि त्याजबरोबर सपय, उंदीर आहि पोपट या सवांची परीक्षा पािण्यासाठीं तो आश्रर्मातूंन हनघाला, 
व प्रथर्मतः सपय रिात िोता त्या हठकािीं आला. सपा, म्मििून िाक र्मारपयाबरोबर बोहधसत्त्वाचा शब्द 
ओळखून सपय हबळातूंन बािेर पडला, व नर्मस्कार करून बोहधसत्त्वाला म्मििाला, “भदंत, या हठकािीं 
चाळीस कोटी कार्षापि आिेत. ते आपपया सवडीप्रर्मािें घेऊन जा.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “ठीक आिे. जेव्िा ंर्मला गरज पडेल, तेव्िा ंया गोष्टीचा हवचार कहरता ंयेईल. 

सध्या ंतंू येथेंच रिा.” 
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सपाला र्मागें हफरवनू बोहधसत्त्व उंहदराजवळ गेला, व त्याला िाक र्मारून त्यानें बािेर आहिलें . 
सपाप्रर्मािें उंहदरानेंहि बोहधसत्त्वाचें उत्तर्म आदराहतर्थ्य केलें , व आपपयाजवळ असलेलें  धन घेऊन जाण्यास 
हवनंहत केली. त्याला तेथेंच रिाण्यास सागंून बोहधसत्त्व पोपटाजवळ गेला. बोहधसत्त्वाला पािून पोपट 
िंाडाच्या अग्रावरून खालीं उतरला व नर्मस्कार करून म्मििाला, “भदंत, तुम्मिाला उत्तर्म तादुंळाची गरज 
असेल, तर र्माझ्या जातभाईबंरोबर हिर्मालयावर जाऊन र्मी तेथें आपोआप वालिाऱ्या साळींचीं किसें घेऊन 
येतों.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “तुर्मच्याबरोबर र्माझ्या आश्रर्मातं आलेला राजकुर्मार आता ंया राष्ट्राचा राजा 

िंाला आिे. त्याला भेटण्यासाठीं र्मी जात आिे. सध्या ंर्मला तादुंळाची गरज नािीं. पलुें पािता ंयेईल.” 
 
पोपटाचा हनरोप घेऊन बोहधसत्त्व वारािसीला गेला. त्या हदवशीं राजाच्या उद्यानातं रािून दुसऱ्या 

हदवशीं स्नान वगैरे करून हभके्षसाठीं नगरातं हफरंू लागला. त्यावळेीं तो दुष्ट राजा ित्तीच्या अंबारींत बसून 
नगर प्रदहक्षिेला हनघाला िोता. बोहधसत्त्वाला पािून त्याचें हपत्त खवळलें . तो र्मनातंपया र्मनातं म्मििाला, 
“िा पाजी तापस खाऊन खाऊन लठ ठ िोण्यासाठीं र्मजपाशीं आला आिे. त्याला याच्या दुष्टपिाचें 
प्रायहित्त ताबडतोब हदलें  पाहिजे नािीं तर आपि केलेले उपकार लोकानंा सागंनू तो र्माझ्याहवर्षयीं त्याचंीं 
र्मनें कलुहर्षत करील.” आपपया नोकराकंडे वळून तो म्मििाला, “सेवक िो, िा दुष्ट तापस र्माझ्यापासून 
कािंीं तरी लाभ व्िावा म्मििनू र्माझ्यार्मागें हघरट्या घालीत आिे; पि या हभकारड्ाचें तोंड देखील र्मी पािंू 
इल्च्छत नािीं. याला येथून एकदर्म घेऊन जा, व प्रत्येक चौकातं फटके र्मारून शिराच्या बािेर नेऊन याचा 
हशरच्छेद करा.” 

 
राजाच्या तोंडातूंन शब्द बािेर पडण्याचा अवकाश–त्या सेवकानंीं कािंीं एक हवचार न कहरता ं

बोहधसत्त्वाला आपपया िातानंीं बाधूंन प्रत्येक चौकातं फटके र्मारण्यास सुरुवात केली, पि आियांची गोष्ट 
िी कीं, बोहधसत्त्व आईआई म्मििून न ओरडता ंसंतोर्ष वृत्तीनें खालील गाथा म्मिित असे– 
 

सचं्च हकरेवर्मािंसु नरा एकहच्चया इध । 
कटं्ठ हनप्लहवतं न त्ववेकेहच्चयो नरो ॥ 

 
(अथु :—कािंीं शिािे लोक म्मिित असत कीं, नदींतून लाकंडाला तारलेलें  चागंलें ; पि तशा 

एखाद्या र्मािसाला तारिें चागंलें  नािीं. या त्याचं्या म्मििण्याचा प्रत्यय र्मला आज येत आिे.) 
 
ती ऐकून बोहधसत्त्वाच्या भोंवतीं गोळा िंालेले कािंीं शिािे लोक म्मििाले, “भो तापस, तुझ्या या 

बोलण्याचें आम्मिाला आियय वाटतें. तुिंा आिखी आर्मच्या राज्याचा कािंीं संबंध आिे काय?” 
 
बोहधसत्त्वानें राजा तरुिपिीं प्रवािातं सापंडून विात जात असता ं आपि त्याला कसें वाचंहवलें  

इत्याहद वतयर्मान त्यासं साहंगतलें . दुष्ट कुर्मार लिानपिीं प्रवािातं सापंडला िोता िी गोष्ट नागहरकानंा 
र्मािीत िोती. तेव्िा ं तपस्व्याचें बोलिें त्यानंा पटलें , व ते परस्परालंा म्मििाले, “अशा तऱ्िेच्या धैययशाली 
र्मनुष्ट्याला कािंीं एक दोर्ष नसता ं आर्मचा िा र्मूखय राजा र्मारंू पिात आिे. अशा कृतघ्न राजाचा आश्रय 
केपयानें आर्मच्या राष्ट्राची वृहद्ध कशी िोईल. याचक्षिीं त्याला धरून या तापसाच्या ऐवजीं ठार र्मारिें योग्य 
िोईल.” सवय नागहरक राजाच्या दुवयतयनाला कंटाळलेच िोते. यावळेीं त्याचंा क्षोभ इतका तीव्र िंाला कीं, 
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त्यानंीं प्रदहक्षिा करिाऱ्या आपपया राजाला अबंारींतून खालीं ओलून रस्त्यातंच त्याचा वध केला, व 
बोहधसत्त्वाला बंधनरु्मक्त करून गादीवर बसहवलें . त्यानें राज्याची व्यवस्था धर्मयन्यायानें लाहवली. तथाहप, 
दुष्ट राजाच्या अव्यवस्थेरु्मळें  राष्ट्रातं पैशाची फार टंचाई पडली िोती. पि बोहधसत्त्वाच्या हर्म्ानंीं– सपानें 
आहि उंहदरानें– आपपया संग्रिीं असलेलें  धन देऊन ती भरून काहलली. त्या दोघालंा आहि पोपटाला 
बोहधसत्त्वानें वारािसी नगरींत आिून ठेहवलें . आपपयाच राजवाड्ातं त्यानें सपासाठीं एक सोन्याचें बीळ 
तयार केलें  िोतें; उंहदरासाठीं स्फहटकर्मण्याची गुिा केली िोती; व पोपटाला एका सोन्याच्या झपजऱ्यातं 
ठेहवलें  िोतें. त्या तीनहि प्राण्यानंीं आजन्र्म बोहधसत्त्वावरील आपलें  पे्रर्म एक रतीभरिी कर्मी केलें  नािीं. 
 
 

——✵✵✵—— 
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२७. एकी असेल तेथें वास्तव्य करावें. (७४) 
 

(रु्खधर्मम जातक नं. ७४) 
 

चार हदक्पालापंैकीं वैश्रवि आपपया पुण्यक्षयारु्मळें  देवलोकातूंन पतन पावला. त्याच्या जागीं इदं्रानें 
दुसऱ्या वैश्रविाची योजना केली. त्यानें सगळ्या देवतालंा आपआपपया इच्छेप्रर्मािें वसहत करून रिावें 
असा हनरोप पाठहवला. आर्मचा बोहधसत्त्व त्या काळीं हिर्मालयाच्या पायर्थ्याशीं रिािाऱ्या देवताचं्या कुलांत 
जन्र्मला िोता. त्यानें जवळच्या एका दाट शालवनाचा आश्रय केला, व आपपया ज्ञाहतबाधंवानंा तेथेंच 
रिाण्यास उपदेश केला. पि कािंीं जिानंा बोहधसत्त्वाचें बोलिें पटलें  नािीं. त्या देवता म्मििापया “येथें या 
अरण्यातं राहिपयानें लोकाकंडून आदरसत्कारपूवयक हर्मळिाऱ्या बळीला आम्मिीं रु्मकंू. गावंोगावंीं वडासारखे 
र्मोठर्मोठाले वृक्ष आिेत. तेथें जाऊन आम्मिीं हनरहनराळ्या िंाडाचंा आश्रय केला असता ंलोकाकंडून आर्मचा 
गौरव िोईल, व अन्नपाण्याची ददात पडिार नािीं.” 

 
बोहधसत्त्व त्याचंें सर्माधान करंू शकला नािीं. त्या हनरहनराळ्या गावंीं जाऊन राहिपया. कािी 

हनवडक देवता र्मा् त्याच शालवनाचा आश्रय धरून राहिपया. कािंीं हदवसानंीं भयंकर तुफान िोऊन 
र्मोठर्मोठाले वृक्ष उन्र्मळून पडले. व त्यारु्मळें  गावंोगावंीं एकाकीं वृक्षावंर वास करून राििाऱ्या देवताचंें फार 
नुकसान िंालें . त्या तशा ल्स्थतींत हनवासस्थान न हर्मळापयारु्मळें  पुनः बोहधसत्त्व रिात िोता त्या हठकािीं 
आपया, आहि पिातात तों त्या वनाला रु्मळींच धोका पोिोंचला नव्िता. तेव्िा ंत्या बोहधसत्त्वाला म्मििापया, 
“आम्मिीं र्मोठर्मोठ्या वृक्षाचंा आश्रय केला िोता; पि त्यापैकीं कािंीं सर्मूळ उपटून पडले, कािंींच्या शाखा 
हछन्नहभन्न िंापया व दुसरे वृक्ष वर पडपयारु्मळें  कािंींची फार नासाडी िंाली. यारु्मळें  आम्मिीं हनराहश्रत िोऊन 
येथें परत आलों; परंतु तुर्मच्या या लिान सिान शालवृक्षानंीं भरलेपया वनाला रु्मळींच धोका पोिोंचला 
नािीं.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “बाधंविो, आर्मचें िें शालवन जरी र्मोठ्या वृक्षानंीं र्महंडत केलें  नािीं, तथाहप 

येथें शालवृक्षाचंी इतकी दाटी आिे कीं जिूं काय ते एकरे्मकाचं्या िातातं िात घालूनच रिात आिेत. जेथें 
अशी एकी आिे तेथें र्मोठर्मोठापया वृक्षानंा ंजर्मीनदोस्त करिाऱ्या पराक्रर्मी वायुवगेाचें तरी काय चालिार 
आिे! या एकीचें बळ पािूनच र्मी या वनाचा आश्रय केला. पि तुम्मिी लोभवश िोऊन र्मोठर्मोठ्या वृक्षाचं्या 
र्मागें लागला.” 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

२८. अककचनाला भय कोठून. (७६) 
 

(असंणकय जातक नं. ७६) 
 

एकदा ं आर्मचा बोहधसत्त्व ब्राह्मिकुलातं जन्र्मला िोता. वयातं आपयावर प्रापहंचक सुखें त्याज्य 
वाटून त्यानें हिर्मालयावर तपिया आरंहभली. पुष्ट्कळ काळपयंत फलर्मलूावंर हनवाि केपयावर खारट आहि 
आंबट पदाथय खाण्यासाठीं लोकवस्तींत जावें या उदे्दशानें तो तेथून हनघाला. वाटेंत त्याला कारवानांचा 
ताडंा सापंडला. त्याचं्या बरोबरच तो र्मागयक्रर्मि करंू लागला. रा्ीं एका हठकािीं रु्मक्कार्माला उतरले 
असता ं त्या व्यापाऱ्यानंा लुटण्यासाठीं पुष्ट्कळ चोर जर्मा िोऊन व्यापारी हनजपयावर लुटावें अशा उदे्दशानें 
आसपास दबा धरून राहिले. बोहधसत्त्व एका िंाडाखालीं इकडून हतकडे हफरत िोता. सगळे व्यापारी िंोंपीं 
गेपयावर चोर िळू िळू जवळ येऊं लागले. त्याचंी चािूल ऐकून बोहधसत्त्व तसाच फेऱ्या घालीत राहिला. 
चोर हतकडे वाट पिात बसले िोते. िा तपस्वी हनजिार व या ताडं्ाला आम्मिी लुटिार, अशा बतेानें 
चोरानंीं ती सारी रा् घालहवली परंतु आर्मचा बोहधसत्त्व िंोंपीं न जाता ंसारी रा् फेऱ्या घालीत जागतृ 
राहिला. पिाटेंला चोर आपलीं ित्यारें तेथेंच टाकून पळत सुटले, व जाता ंजाता ंर्मोठ्यानें ओरडून म्मििाले, 
“हनष्ट्काळजी व्यापाऱ्यानंों, िा तपस्वी तुर्मच्या बरोबर नसता तर आजच तुर्मचे घडे भरले असते!” 

 
व्यापारी चोराचं्या आरोळ्यानंीं जागे िोऊन पिातात तों त्यानंा चोरानंीं टाकूंन हदलेलीं शस्त्रास्त्रें 

आलळून आलीं. ते बोहधसत्त्वाला म्मििाले, “सारी रा् चोर तुर्मच्या आसपास दबा धरून बसले असता,ं व ते 
तुर्मच्यावर िल्ला करतील असा संभव असता ंतुम्मिी हभऊन आरडाओरड केली नािीं िें कसें!” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “गृिस्थिो, जेथें संपहत्त आिे तेथें भय आिे. र्माझ्यासारख्याला भय रु्मळींच 

नािीं, गावंातं झकवा अरण्यातं कोित्यािी प्राण्याची र्मला भीहत वाटत नािीं. का ं कीं, र्मै् ी आहि करुिा 
याचंी र्मी सतत भावना करीत असतों.” 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

२९. डामडौलानें यश णमळत नाहीं. (८०) 
 

(भीमसेन जातक नं. ८०) 
 

एकदा ंआर्मचा बोहधसत्त्व औहदच्य ब्राह्मिकुलातं जन्र्मला िोता. लिानपिीं धनुर्मवदे्यचा त्याला फार 
नाद असे. वयातं आपयावर तक्षहशलेला जाऊन एका र्मोठ्या प्रहसद्ध आचायांपाशीं त्यानें युद्धकलेचें आहि 
वदेाचें उत्तर्म ज्ञान संपाहदलें . बोहधसत्त्व या जन्र्मीं जरा ठेंगू िोता, व पुलपया बाजूला वाकंलेला िोता. 
त्यारु्मळें  त्याला छोटा धनुग्रािपंहडत असें म्मिित असत. गुरुगृिीं हशपपकलेचें अध्ययन करून िंापयावर 
त्यानें असा हवचार केला कीं, र्मी जर कोित्याहि राजापाशीं र्माझ्या उपजीहवकेसाठीं गेलों, तर र्मािंें ठेंग ू
शरीर पािून त्या राजाचा हवश्वास र्मजवर बसिार नािीं, तो म्मििेल कीं, अशा ठेंगू शरीरानें तंू काय पराक्रर्म 
करिार आिेस. तेव्िा ं दुसऱ्या कािंीं उपायानें आपली उपजीहवका केली पाहिजे. एके हदवशीं बोहधसत्त्व 
चागंला एक धट्टाकट्टा र्मनुष्ट्य हर्मळहवण्याच्या उदे्दशानें हफरत असता ं त्याला भीर्मसेन नावंाचा एक कोष्टी 
आलळला. नावंाप्रर्मािेंच त्याचें शरीर िोतें. त्याला पािून बोहधसत्त्व म्मििाला. “तुिें नावं काय?” 

 
कोष्टी म्मििाला, “र्मािंें नावं भीर्मसेन.” 
 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “तुिंें नाव व शरीर िीं दोन्िीं इतकीं चागंलीं असता ंतंू िा कोष्ट्ट्याचा धंदा का ं

पतकरलास?” 
 
कोष्टी म्मििाला, “काय करावें! याहशवाय दुसरी कोितीच कला र्मला र्मािीत नािी.” 
 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मािंें जर ऐकशील तर उपजीहवकेचा उत्तर्म र्मागय र्मी तुला दाखवनू देईन. या 

साऱ्या जंबदु्वीपातं र्माझ्यासारखा धनुर्मवद्याकुशल असा दुसरा र्मािूस नािीं. परंतु र्माझ्या या ऱ्िस्व देिारु्मळें 
राजद्वारीं जाऊन राजाश्रय र्मागण्याची र्मला छाती िोत नािीं. पि तुला पलुें करून राजाजवळ गेलों असता ं
तुझ्या भक्कर्म शरीरावर राजाचा तेव्िाचं हवश्वास बसेल, र्मला तंू आपला र्मदतनीस म्मििून ठेवनू घे, व आपि 
स्वतः र्मोठा धनुर्मवद्या हनष्ट्िात आिे असें राजाला सागं. प्रसंग पडलाच तर र्मी आपपया कौशपयानें राजाचें 
सर्माधान करीन.” 

 
िी गोष्ट भीर्मसेनाला पसतं पडली. ते दोघे वारािसीच्या राजाला भेटले. राजानें भीर्मसेनाच्या 

शरीरावर प्रसन्न िोऊन दरर्मिा दोन िजार कार्षापि वतेन देऊन आपपया पदरीं ठेऊन घेतलें . 
 
बोहधसत्त्व भीर्मसेनाचा र्मदतनीस म्मििसू राहिला. एके हदवशीं एका दाडंग्या वाघानें जंगलातंील 

रस्ता ओसाड पाडला अशी बातर्मी आली. तेव्िा ं राजानें वाघाला र्मारण्याच्या कार्मीं भीर्मसेनाची योजना 
केली. हबचारा भीर्मसेन वाघाचें वाघाचें नावं ऐकपयाबरोबर गागंरून गेला! व बोहधसत्त्वाला म्मििाला, 
“पंहडता, आता ंया सकंटातूंन पार पाडण्यासाठीं तुलाच र्मजबरोबर गेलें  पाहिजे.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्माझ्या जाण्याचें प्रयोजन हदसत नािीं. िें कार्म तुलाच कहरता ं येण्यासारखें 

आिे.” 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

भीर्मसेन म्मििाला, “पि गृिस्था, वाघ पाहिपयाबरोबर र्मािंी गाळि उडून जाईल! आजन्र्मातं र्मी 
वाघाची हशकार केली नािीं. आहि आता ं तंू र्मला एकटा पाठवनू फहजती करंू पाितोस कीं काय? झकवा 
र्माझ्यापेक्षादेंखील तंू हभतरा आिेस?” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “तुझ्या शकंा व्यथय आिेत. वाघाची हशकार करिें र्मोठेंसें कार्म नािीं. र्मी तुला 

एक लिानशी युल्क्त सागंतों. हतच्यायोगें वाघ आपोआप र्मारला जाईल, व सगळें श्रेय र्मा् तुला हर्मळेल. 
ज्या अरण्यातं वाघ आिे त्याच्या आसपासचे कािंीं धनुग्रािक लोकानंा घेऊन तंू वाघाला र्मारण्यासाठीं जा, 
आहि िुंडुपातूंन वाघ बािेर पडपयाबरोबर एका िंाडाचा आश्रय करून दडून बस. ते ग्रार्मवासी लोकच त्या 
वाघाला ठार र्मारतील. जेव्िा ंवाघ रे्मपयाची ओरड िोईल तेव्िा ंजंगलातंील एक बळकट वले तोडून पुलें िो, 
व त्या लोकानंा म्मिि कीं, तुम्मिीं िा वाघ कोिाच्या िुकुर्मानें र्मारला. र्मी या वाघाला हजवतं बाधूंन राजाजवळ 
नेण्यासाठीं जंगलातं हशरलों असता ंतुम्मिीं एकाएकीं या वाघाला बाि र्मारलात, िें योग्य केलें  नािीं. ते लोक 
घाबरून जाऊन चूक िंापयाबद्दल तुर्मची क्षर्मा र्मागतील. आहि रजाला आपला अपराध न कळहवण्याबद्दल 
तुम्मिाला कािंीं पाहरतोहर्षकहि देतील.” 

 
बोहधसत्त्वानें हशकहवपयाप्रर्मािें भीर्मसेनानें सवय कािंीं केलें , व वाघ र्मारपयाचें श्रेय हर्मळहवलें . पलुें 

अशाच एका अरण्यातं गवा उठला िोता. त्यानें तो र्मागय ओस पडला. राजाज्या कानीं लोकाचंी कागाळी 
आपयावर राजानें भीर्मसेनाची गव्याला र्मारण्याच्या कार्मीं नेर्मिूक केली. तेव्िा ं पहिपयाच युक्तीनें 
भीर्मसेनानें हतकडे लोकानंा फसवनू व इकडे आपिच गवा र्माहरला असें सागंून राजाकडून पुनः बहक्षस 
हर्मळहवलें , व तो गवानें इतका फुगून गेला कीं, आपि बोहधसत्त्वापेक्षा ंपुष्ट्कळ पटीनें शूर आिों असें त्यास 
वाटंू लागलें . कािंीं काळ लोटपयावर त्या राज्यावर दुसरा एक राजा स्वारी करून आला. राजानें 
भीर्मसेनाची परराज्याचा पराभव करण्यासाठीं सेनापतीच्या जागीं नेर्मिकू केली. तेव्िा ं बोहधसत्त्वाला न 
हवचारता ंशस्त्रास्त्रानंी सज्ज िोऊन आहि ित्तीच्या अंबारींत बसून सवय सैन्यासिवतयर्मान तो श्ूवर चाल करून 
गेला. बोहधसत्त्वाला त्याचें शौयय र्मािीत िोतें. आजपयंत राजाचें आपि अन्न खाल्लें, व या प्रसंगीं राजाला 
र्मदत न कहरता ंभीर्मसेनाच्या भरंवशावर राहिपयास पलुें काय गती िोिार िें तो जािून िोता. म्मििून तो 
भीर्मसेनाच्या अवजे्ञला न जुर्माहनता ंत्याच्या र्मागें अंबारींत बसून युद्धभरू्मीवर गेला. परसेना पाहिपयाबरोबर 
भीर्मसेनाला घार्म सुटला; शरीर कापंायला लागलें ; व तेथपया तेथेंच त्यानें देिधर्मय केला! बोहधसत्त्वानें 
त्याला सावंरून धहरलें  नसतें तर तो ित्तीच्या पाठीवरून खालीच पडला असता. िी त्याची दुदयशा पािून 
बोहधसत्त्व त्याला म्मििाला, “नुकताच तंू र्मोठ्या शौयाच्या गोष्टी सागंत िोतास! र्मािंी देखील तंू गवानें अधं 
िोऊन अवज्ञा केलीस! आहि आता ं तुिंी अशी दुदयशा का ं व्िावी? तुझ्या बोलण्यातं आहि कृतींत हकती 
फरक आिे बरें!” 

 
भीर्मसेन म्मििाला, “िंालेली गोष्ट िोऊन गेली. पि या प्रसंगीं र्मलाच नव्िे, तर या सवय सेनेला 

आहि आर्मच्या राजाला संकटातूंन पार पाडिारा तुजवाचंून दुसरा कोिीच नािीं. आता ंर्माझ्या अपराधाची 
क्षर्मा करून आम्मिा ंसवांना जीवदान दे.” 

 
बोहधसत्त्वानें त्याला ित्तीवरून खालीं उतरहवलें ; स्नान वगैरे घालून दुसरे कपडे देवहवले; व स्वतः 

सेनाहधपत्य स्वीकारून तो युद्धाला पलुें सरसावंला. वोहधसत्त्व युद्धकलें त अत्यतं हनपिु असपयारु्मळें 
परराजाचापराभव करण्यास त्याला आयास पडले नािींत. एवलेच नव्िे, त्यानें त्या राजाला हजवतं पकडून 
आपपया राजासर्मोर नेलें . त्यावळेीं राजाला बोहधसत्त्वाची खरी झकर्मत सर्मजली. राजानें त्याचा बिुर्मान 
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केला, व सेनापहत पदावर त्याची कायर्मची नेर्मिूक केली. बोहधसत्त्व तेव्िापंासून सवय जंबदु्वीपातं छोटा 
धनुग्रािपहंडत या नावंानें प्रहसद्धीस आला. त्यानें भीर्मसेनाचा त्याग न कहरता ं र्मरेपयंत त्याला 
उदरहनवािापुरतें वतेन हदलें . 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

३०. काडीचा प्रामाणिकपिा. (८९) 
 

(कुहक जातक नं. ८९) 
 

अतीत कालीं एका गावंीं एक जहटल तापस रिात असे. त्याच्या एका गृिस्थ हशष्ट्याच्या घरीं तो 
वारंवार हभके्षसाठीं येत असे. त्या गृिस्थानें त्याला जवळच्या जंगलातं एक प्रशस्थ पियकुहटका बाधंवनू हदली 
िोती. त्या गृिस्थाचा त्याच्यावर इतका हवश्वास िोता कीं त्याला तो जीवन्रु्मक्त सर्मजत असे. त्या गावंाचं्या 
आसपास बऱ्याच चोऱ्या िोऊं लागपया; तेव्िा ं गृिस्थानें आपपयाजवळ असलेपया शभंर र्मोिरा त्या 
जहटलाच्या पियशाळेंत जाऊन हतसऱ्या कोिाला कळंू न देता ंजहर्मनींत गाडून टाहकपया; व तो जहटलाला 
म्मििाला, “भदंत, र्माझ्याजवळ असलेलें  सवय धन या येथें र्मीं पुरलें  आिे. त्याचा साभंाळ करा.” 

 
जहटल म्मििाला “िें तुिंें बोलिें योग्य नािीं. कारि र्मला दुसऱ्याच्या धनाचा लोभ नािीं व तुिंी 

र्मािंी र्मै् ी असपयारु्मळें  िी गोष्ट दुसऱ्याला कळहविें उहचत िोिार नािीं.” 
 
जहटलाला नर्मस्कार करून तो गृिस्थ आपपया घरीं गेला. कािंीं हदवस गेपयावर जहटलानें असा 

हवचार केला कीं, “र्मी या शभंर र्मोिरा घेऊन दुसऱ्या गावंीं गेलों तर र्मला सुखानें उपजीहवका करता ं
येईल.” त्यानें तें द्रव्य दुसऱ्या एका हठकािीं गाडून ठेहवलें . व हभके्षसाठीं तो त्या गृिस्थाच्या घरीं गेला. तेथें 
गृिस्थानें त्याचें आदराहतर्थ्य चागंलें  करूनत्याला जेवावयास घातलें . भोजनोत्तर जहटल म्मििाला, “र्मी 
कािंीं हदवसासाठीं दुसऱ्या एका गावंीं जािार आिें. हचरकाल एकाच हठकािीं राहिपयारु्मळें  तपस्व्याला त्या 
हठकािाचा लोभ जडतो. पि अशा लोभातं गुरफटून जािें आम्मिा लोकानंा योग्य नािीं. म्मििून कािंीं हदवस 
स्थानातंर करून र्मी परत येईन. तोंपयंत तुम्मिी आपली पियशाला संभाळा.” 

 
हबचाऱ्या गृिस्थाला आपला गुरु परगावंीं जातो म्मििून फार वाईट वाटलें . तो त्या जहटलाला कािंीं 

अंतरावर पोंचवनू परत घरीं आला. 
 
त्या हदवशीं आर्मचा बोहधसत्त्व व्यापारासाठीं गावंोगावंीं झिडत असता ंत्या गृिस्थाकडे पािुिा म्मििनू 

उतरला िोता. त्या गृिस्थानें र्माघारें येऊन बोहधसत्त्वापाशीं आपपया गुरूची फार वाखाििी केली. 
जहटलहि र्मोठा धूतय िोता. आपपया र्मागोर्माग जाऊन गृिस्थ आपलें  द्रव्य उकरून पािील, व तें न 
हदसपयारु्मळें  आपिाला वाटेंत पकडील असा त्याला सशंय आला. आपपयावरची त्या गृिस्थाची श्रद्धा 
वालावी आहि दोन तीन हदवस तरी त्यानें आपपया द्रव्याच्या वाटेला जाऊं नये अशा उदे्दशानें तो पनुः त्या 
गृिस्थाच्या घरीं गेला. त्याला पािून गृिस्थ ह्मिाला, “भदंत, आपि इतक्या दुरून परत आलातं िें 
काय?” 

 
जहटल म्मििाला, “तुर्मच्या घरची गवताची काडी र्माझ्या जटेंत अडकून राहिली, ती परत 

करण्यासाठीं र्मी येथें आलों आिें.” 
 
गृिस्थ म्मििाला, “या यःकहित कार्मासाठीं आपि एवलीं तसदी व्यथय घेतली. एका गवताच्या 

काडीनें आर्मचें काय िोिार आिे? बरें जर आपपया शीलाचा भगं िोईल असें आपिास वाटत असेल तर ती 
येथेंच फें कून द्या म्मििजे िंालें .” जहटलानें गवताची काडी फें कून हदली, व तो चालता िंाला. 
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बोहधसत्त्व त्याचें भार्षि ऐकत िोता व तापसानें काडी फेकून हदली िा प्रकारहि त्यानें पाहिला. तो 
(जहटल?) म्मििाला, “िा तपस्वी र्मोठा लबाड हदसतो. र्मला अशी शकंा येते कीं तुम्मिी कािंीं तरी द्रव्य 
त्याच्या स्वाधीन केलें  असावें व तो तें उपटण्याचा प्रयत्न करीत असावा.” 

 
गृिस्थ म्मििाला, “र्मी शभंर र्मोिरा याच्या पियकुहटकें त गाडून ठेहवपया आिेत, एवलेंच काय तें. 

याहशवाय याला र्मी दुसरें कािंीं हदलें  नािीं.” 
 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “तर र्मग तुम्मिी आताचं्या आता ंआपपया र्मोिराचंा शोध करा आहि जर त्या तेथें 

सापंडपया नािींत तर या लुच्चा तपस्व्यानें त्या लाबंवपया असपया पाहिजेत असें खास सर्मजा.” 
 
त्या गृिस्थानें जहटलाच्या पियकुहटकें त धावं घेतली, व तो पाितो तों र्मोिरा पुरलेपया हठकािातूंन 

नािींशा िंापया आिेत. तेव्िा ं त्यानें त्या जहटलाला दुसऱ्या गावंी जात असता ं वाटेंत आडवनू पकडून 
आिलें . तेव्िा ंबोहधसत्त्वासर्मोर जहटलानें आपला गुन्िा कबूल केला; व दुसऱ्या हठकािीं गाडून ठेहवलेपया 
र्मोिरा त्या गृिस्थाच्या स्वाधीन केपया. 

 
तेव्िा ंबोहधसत्त्व म्मििाला, “गवताच्या काडीचा प्रार्माहिकपिा दाखवीत असता ंतंू गोडगोड बोलून 

त्या गृिस्थाला ठकहवलेंस. परंतु शभंर र्मोिरा चोरण्याला तुला रु्मळींच लाज वाटली नािीं! पुनः अशा तऱ्िेचें 
पापकृत्य करून व वरून दाहंभकपिा दाखवनू लोकानंा फसवू ंनकोस.” 

 
गवताच्या काडीबद्दल जे प्रार्माहिकपिा दाखहवतात त्यानंा र्मोठी चोरी करण्यास लाज वाटिार 

नािीं असें खास सर्मजावें. 
 
 

——✵✵✵—— 
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३१. णनवाडा करण्यातं चातुयचु पाणहजे. (९२) 
 

(महासार जातक नं. ९२) 
 

आर्मचा बोहधसत्त्व एका जन्र्मीं वारािसीच्या राजाचा अर्मात्य िंाला िोता. एके हदवशीं राजा 
आपपया अतंःपुरातंील हस्त्रयासंि उद्यानक्रीडेसाठीं गेला िोता. तेथें तो व त्याच्या हस्त्रया तलावातं स्नान 
करण्यास गेपया. त्या हस्त्रयानंीं आपापले अलंकार कालून उपवस्त्रातं बाधूंन दासींच्या स्वाधीन केले; व त्या 
तलावातं उतरपया. त्यातंील एक दासी अलंकार खालीं ठेवनू इकडे हतकडे पिात बसली िोती. कािंीं 
वळेानें ती डुलक्या घेऊं लागली. त्या उद्यानातं पुष्ट्कळ वानर रिात असत. त्यातंील एका वानरीनें त्या 
दासीच्या जवळ असलेलें  अलंकाराचंें गाठंोडें पाहिलें  व ती दासी बेसावध आिे असें पािून र्मकय टीला 
गाठंोड्ातं काय आिे िें पािण्याची फार उत्सुकता िंाली. खालीं उतरून िळंूच गाठंोडें सोडून त्यातंील 
एक बिुर्मोलर्मोत्याचंा िार घेऊन ती र्मकय टी तेथून पार पळून गेली, व एका वृक्षाच्या वळचिींत तो िार 
दडवनू ठेवनू जिूं काय आपिाला कािंीं र्मािीत नािीं असें हर्मर्ष करून तेथेंच बसून राहिली. 

 
इकंडे दासी जागी िोऊन पिाते तो गाठंोडें सोडलेलें  व रु्मक्तािार चोरीस गेलेला! आपपया 

हजवावरचें संकट आिे असें जािनू हतनें एकच आरडाओरड केली. इतर दासी व राजहस्त्रयाहि तेथें जर्मा 
िंापया व हतला त्यानंीं आरडाओरड करण्याचंें कारि हवचाहरलें . तेव्िा ं भयचहकत िोऊन ती म्मििाली, 
“र्माझ्या र्मागोर्माग कोिी र्मनुष्ट्य येऊन या गाठंोड्ातंील िार घेऊन पळून गेला. त्याच्यार्मागें धावंण्याचें 
सार्मर्थ्यय नसपयारु्मळें  र्मी ओरडलें .” 

 
राजाला िें वतयर्मान सर्मजपयाबरोबर त्यानें उद्यानपालानंा बोलावनू चोराचा पत्ता लावण्यास िुकूर्म 

केला. ते इतस्ततः पळत सुटले. एक ग्रार्मवासी र्मनुष्ट्य त्या उद्यानाजवळील रस्त्यानें चालला िोता. पोलीस 
धावंत सुटलेले पािून हबचारा घाबरून गेला, व आडवाटेनें पळंू लागला. पोहलसानंीं त्याला ताबडतोब 
पकहडलें , व यथेच्छ र्मार हदला. पोहलसाचं्या तावडींतून सुटण्याचा दुसरा र्मागय न हदसपयारु्मळें  त्यानें 
रु्मक्तािार चोरण्याचा गुन्िा कबूल केला, व तो म्मििाला, “र्मला या रु्मक्तािाराची झकर्मत काय ठाऊक. र्मी 
तो नेऊन नगरश्रेष्ठीला हदला.” 

 
पोहलसानंीं चोराला राजासर्मोर नेलें , व त्यानें तेथेंहि आपला गुन्िा कबलू करून पूवयवत् िकीकत 

साहंगतली. तेव्िा ं राजानें नगरश्रेष्ठीला पकडून आिण्याचा िुकूर्म फर्माहवला; व आपपयासर्मोर आपयावर 
राजा त्याला म्मििाला, “र्माझ्या राजवाड्ातंला िार तंू क्षदु्र र्मािसाकडून घेतलास कसा? 

 
श्रेष्ठीला राजाच्या या बोलण्याचा अथयच सर्मजेना. तो घोटाळ्यातं पडला तेव्िा ंराजानें त्या गावंलळ 

र्मनुष्ट्याकडून सवय गुन्िा पुनः वदहवला. श्रेष्ठीला या संकटातूंन पार पडण्याची आशा राहिली नािीं. आपि 
िार घेतला नािीं असें म्मििण्यातं कािंीं अथय नािीं, असें वाटून तो म्मििाला, “र्मिाराज, या र्मािसापासून र्मी 
रु्मक्तािार घेतला खरा. पि तो आपपया पुरोहिताच्या स्वाधीन तेव्िाचं करण्यातं आला.” 

 
राजानें आपपया नोकरालंा पाठवनू पुरोहिताला तेथें आहिलें . तो पहिपयानें घोटाळ्यातं पडला 

खरा. पि आपपयासर्मक्ष श्रेष्ठी िार आपपया स्वाधीन केला असें म्मिितो, तेव्िा गुन्िा नाकबूल करण्यापासून 
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कािंीं फायदा िोिार नािीं असें जािनू तो म्मििाला, “र्मिाराज श्रेष्ठीनें र्मला िार हदला खरा पि तो 
र्मजपाशीं राहिला नािीं. र्मी तो आपपया दरबारच्या गवयाला देऊन टाहकला.” 

 
िंालें ! हबचाऱ्या गवयावर पाळी आली! पुरोहितासारखा साक्षीदार असतानंा गुन्िा नाकबलू 

करण्यातं अथय काय? त्यानें साहंगतलें  कीं, “र्मी पुरोहित र्मिाराजापासून रु्मक्तािार घेतला खरा पि तो 
दरबारच्या दासीला देऊन टाकला.” 

 
या चौकशीच्या गडबडींत संध्याकाळ िंाली. तेव्िा ंराजा म्मििाला, “सध्या ंया पाचं जिालंा अटकें त 

ठेवा. उद्या ंयाचंी चौकशी कहरता ंयेईल.” 
 
बोहधसत्त्व राजाच्या जवळच िोता. तो म्मििाला, “र्मिाराज, आपि या पाचं इसर्मालंा र्माझ्या 

स्वाधीन करा. र्मी या खटपयाची चौकशी करतों.” 
 
राजाला बोहधसत्त्वच या कार्मीं योग्य वाटला, व त्यानें िा खटला हनवडण्याचें कार्म बोहधसत्त्वावर 

सोंपहवलें . बोहधसत्त्वानें या पाचंजिालंा एका हठकािीं अटकें त ठेहवलें  व ते काय बोलतात िें ऐकण्यासाठीं 
त्या स्थानाच्या आसपास आपपया गुप्त िेराचंी योजना केली. रा्ीं सार्मसूर्म िंापयावर श्रेष्ठी या गावंलळ 
र्मनुष्ट्याला म्मििाला “अरे र्मूखा, तंू र्मला साऱ्या जन्र्मातं कधीं पाहिलें  िोतेंस काय? र्मग र्माझ्याजवळ दाहगना 
हदला असें खोटें का ंबोललास?” 

 
“श्रेष्ठी र्मिाराज, र्माझ्यासारख्या गावंलळ र्मनुष्ट्यानें चागंला र्मंचक सुद्धा ं कधीं पाहिला नािीं र्मग 

र्मोत्याचा िार कोठून पाहिला असिार! परंतु र्माराच्या भयानें, व कशीतरी र्मािंी सुटका व्िावी या उदे्दशानें 
र्मी आपलें  नावं साहंगतलें . रे्मिेरबानगीकरून र्माझ्यावर रागावू ंनका.” 

 
इतक्यातं पुरोहित श्रेष्ठीला म्मििाला, “अिो र्मिाश्रेष्ठी? तुम्मिी र्माझ्यावर िा भलताच आळ का ंम्मििनू 

घातलात?” 
 
श्रेष्ठी म्मििाला, “आम्मिी दोघेिी वजनदार पडलों तेव्िा ंएका हठकािीं राहिपयानें दोघाचंीहि लवकर 

सुटका िोईल अशा कपपनेनें र्मी आपिाला देखील या खटपयातं ओललें . याबद्दल क्षर्मा असावी.” 
 
तेव्िा ंगवई म्मििाला, “पि िे ब्राह्मिा, तंू र्माझ्याजवळ दाहगना कधीं हदलास?” 
 
पुरोहित म्मििाला, “आर्मच्याजवळ तंू असलास तर आर्मची करर्मिूक करंू शकशील व त्यारु्मळें  

कैदेंत देखील सुखानें काळ घालहवता ंयेईल म्मििून तुलाहि र्मीं या र्माळेंत गोहवलें .” 
 
दासी म्मििाली, “अिो दुष्ट गवईबुवा, तुर्मची आहि र्मािंी ओळख तरी आिे काय? र्मला तुम्मिी 

दाहगना हदलात कधीं?” 
 
गवई म्मििाला, “बाई रागावू ंनकोस. आम्मिा चौघाबंरोबर, तंू असलीस म्मििजे आर्मच्या सेवेंत अंतर 

पडिार नािीं. एवढ्याचसाठीं र्मीं तुिंें नावं साहंगतलें .” 
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बोहधसत्त्वाच्या गुप्त िेरानंीं िा सवय संवाद ऐकून घेतला, व बोहधसत्वाला कळहवला. बोहधसत्वाची िे 
लोक हनरपराधी असपयाबद्दल आगाऊच खा्ी िोऊन चुकली िोती. का ंकीं उद्यानाच्या बािेर असलेपया 
र्मािसाच्या िातीं पिारेकऱ्याचं्या तावडींतून सुटून एखादा दाहगना जािें असंभवनीय िोतें. त्यातं 
बोहधसत्वाला या संवादाचा बळकट पुरावा सापंडला. परंतु चोरीचा थागं लावपयाहशवाय िें वतयर्मान राजाला 
कळहविें इष्ट नव्ितें. तेव्िा ं बोहधसत्वानें हवचाराअतंीं एखाद्या वानरीनें रु्मक्तािार चोरला असावा असें 
अनुर्मान केलें  व दुसरें हदवशीं प्रतीहत पािण्यासाठीं खोटे दाहगने करवनू ते त्या उद्यानातं आपपय हवश्वासू 
नोकराकंडून पसरहवले. प्रत्येक वानरीनें एकेक दाहगना उचलून आपपया गळ्यांत घातला, व त्या इकडून 
हतकडून हर्मरवू ंलागपया. ज्या वानरीला रु्मक्तािार सापंडला िोता हतनें र्मा् त्यातंील हर्मरवू ंलागपया. ज्या 
वानरीला रु्मक्तािार सापंडला िोता हतनें र्मा् त्यातंील दाहगना घेतला नािीं. तेव्िा ं त्या इतर वानरी 
हतच्याजवळ जाऊन हतला म्मििापया, “काय तंू येथें आळशासारखी बसली आिेस. िे पिा आर्मचे 
अलंकार!” 

 
ती वानरी स्पधेनें म्मििाली, “असले घािेरडे दाहगने घेऊन काय करावयाचे आिेत? र्मजपाशीं जो 

दाहगना आिे तो पाहिला तर तुम्मिालंाअसले हभकारडे दाहगने घालून हर्मरहवण्यास लाजच वाटेल.” असें 
म्मििून हतनें वळचिींतून रु्मक्तािार बािेर कालला, व आपपया गळ्यातं घालून त्या सवय र्मकय टीसर्मोर र्मोठ्या 
डौलानें इकडून हतकडे हर्मरवू ंलागली. 

 
बोहधसत्वानें दाहगने घेऊन वानरी काय करतात िें पािण्यासाठीं आपले िेर तेथें ठेहवलेच िोते. 

त्यानंीं रु्मक्तािार वानरीच्या गळ्यातं पाहिपयाबरोबर हतला घेरलें . हबचारी र्मकय टी त्याचं्या शस्त्रास्त्रानंीं आहि 
आरडाओरडीनें घाबरून गेली, व हतनें तो िार तेथेंच जहर्मनीवर फेकून देऊन पळ काहलला. त्या िेरानंीं तो 
िार बोहधसत्वाकडे नेला, व त्यानें तो राजाला हदला. राजानें सवय वृत्तातं ऐकून घेऊन बोहधसत्त्वाची फार 
तारीफ केली व तो म्मििाला, “संग्रार्मात [र्मूळ गाथा– 

उक्कठ ठे सूरहर्मच्छल्न्त र्मन्तीसु अकुतूिलं । 

हप्रयं च अन्नपानहह्म अत्थे जाते च पल्ण्डतं ॥] शूराची योजना करावी; र्मं्ी र्मंडळातं जो र्मं्ाचा भेद करिार 
नािीं अशाचीच योजना करावी; जेवण्याखाण्यातं आवडत्या र्मािसानंा आर्मं्ि करावें; पि अत्यतं कठीि 
प्रसंगीं शिाण्याचीच योजना करावी असें जें लोक म्मिित असतात तें खोटें नािीं. आज तुझ्याच पाहंडत्यानें 
चोरीचा पत्ता लागनू हनरपराधी र्मािसाचंा र्माझ्याकडून छळ िंाला नािीं.” 
 

याप्रर्मािें बोहधसत्त्वाची स्तुती करून राजानें त्याला र्मोठें बक्षीस हदलें  व आजन्र्म त्याच्या सपपयानें 
दानधर्माहदक सत्कृत्यें करून पुष्ट्कळ कीर्मत हर्मळहवली. 
 
 

——✵✵✵—— 
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३२. नावंाची फारशी ककमत नाहीं. (९७) 
 

(नामणसणद्ध जातक नं. ९७) 
 

एका जन्र्मीं आर्मचा बोहधसत्त्व तक्षहशला नगरींत प्रहसद्ध आचायय िोऊन पाचंशें हशष्ट्यानंा वदे पलवीत 
असे. त्यातंील एकाचें नावं पापक असें िोतें. “कायरे पाप्या, इकडे येरे पाप्या” असें लोक त्याला म्मिित 
असत. त्यारु्मळें  कंटाळून जाऊन तो आपपया गुरूला म्मििजे बोहधसत्वाला म्मििाला, “गुरुजी, र्मािंें नावं 
र्मला अरं्मगल वाटतें. दुसरें एखादें र्मला चागंलेसें नावं द्या.” 

 
बोहधसत्व म्मििाला, “येथपया येथेंच चागंलें  नावं घेण्यापेक्षा ं देशपययटन करून एखादें चागंलें  नावं 

पािून ये, व र्मला सागं, म्मििजे आम्मिी सवयजि त्याच नावंानें तुला िाकं र्मारीत जाऊं.” 
 
दुसऱ्या हदवशीं पापकानें हशदोरी सज्ज करून दुसऱ्या गावंचा रस्ता धरला. व ज्याच्या त्याच्या 

नावंाचा अथय पिात जाऊं लागला. वाटेंत एका शिराजवळ आला असता ं कािंीं लोक पे्रत घेऊन 
स्र्मशानया्ेला चालले िोते. तेव्िा ंपापक म्मििाला, “कायिो इतकी र्मंडळी कोिीकडे चालली?” 

 
ते लोक म्मििाले, “जीवक नावंाचा आर्मचा एक दोस्त नुकताच र्मरि पावला. त्याच्या अंत्यहवधीला 

आम्मिीं जात आिों.” “पि कायिो! जीवक र्मरतो िें कसें?” 
 
“जीवक असो अथवा अजीवक असो, र्मनुष्ट्य म्मिटला कीं तो र्मरावयाचाच. नावंानें र्मरि चुकतें असें 

नािीं. व्यविारापुरताच काय तो नावंाचा उपयोग. तंू अगदींच खुळा हदसतोस!” असें त्यानंीं उत्तर हदलें . 
 
हबचारा पापक चागंपया नावंाचा िा हवपयास पािून हवल्स्र्मत िोऊन गेला, व तसाच पुलें जातो तों 

एका दासीला वळेेवर कार्म करीत नािीं, म्मििून हतचे र्मालक रस्त्यावर चाबकानें र्मारीत िोते. तो त्याला 
म्मििाला, “या बाईचें नावं काय, व हिला तुम्मिी का ंर्माहरता?ं” 

 
ते म्मििाले, “इचें नावं धनपाली व वळेेवर कार्म करीत नसपयारु्मळें  हिला आम्मिीं दंड करीत आिों.” 
 
“अिो पि धनपालीवरदुसऱ्याचें कार्म करण्याचा प्रसंग यावा कसा?” 
 
“अिो तुम्मिी िें र्मूखासारखें काय हवचाहरता?ं िी जन्र्माचीच दासी आिे. धनपाली असें नावं ठेहवलें  

म्मििून काय िंालें ? धनपाली असूं द्या झकवा अधनपाली असूं द्या. दाहरद्र्य यावयाचें असलें  तर तें 
आपयावाचंून रिात नािीं. नावंानें कोिताच काययभाग व्िावयाचा नािीं, तेंकेवळ व्यविारापुरतें आिे िी गोष्ट 
तुम्मिाला र्मािीत नसावी, िें र्मोठें आियय आिे.” 

 
हबचारा पापक चागंपया नावंाच्या र्मंगलत्वाहवर्षयीं जवळ जवळ हनराश िोऊन तसाच पुलें चालला. 

शिराच्या बािेर गेपयावर कािंीं अंतरावर इकडे हतकडे हफरिारा एक गृिस्थ त्याच्या पािण्यातं आला. 
पापकानें त्याला त्याचें नावं हवचाहरलें , तेव्िा ंतो म्मििाला, “र्मािंें नावं पंथक (वाटाड्ा).” 
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“तर र्मग तुम्मिी या हनजयन प्रदेशातं काय कहरतां?” र्मी वाट चुकपयारु्मळें  इतस्ततः भटकत आिें. 
र्मला अद्याहप र्मािंा र्मागय सापंडला नािीं.” 

 
“पि पंथक (वाटाड्ा) वाट चुकतो िें कसें? अिो िें केवळ नावं आिे. वाट चुकण्याचा आहि याचा 

कािंींच संबधं नािीं. तुम्मिीं नावंावर भरंवसा ठेविारे वडेगळ र्मनुष्ट्य हदसता!ं” 
 
पापक चागंपया नावंाच्या गुिाहंवर्षयीं पूिय हनराश िंाला व आपलें  नावं बदलण्याचा बेत त्यानें रहित 

केला. तेथून आपपया गुरूजवळ जाऊन घडलेलें  सवय वतयर्मान त्यानें त्याला हनवदेन केलें . त्याच्या 
सोबत्यानंीं पापकानें कोितें नावं शोधून आिलें  आिे असा बोहधसत्त्वाला प्रश्न केला. तेव्िा ं तो त्याला 
म्मििाला “जीवक र्मरतो, धनपालीला दाहरद्र्य येतें, व पंथक वाट चुकतो, िें पािून आर्मचा पापक चागंपया 
नावंाचा थागं लागपयावाचून परत आला. [र्मूळ गाथा— 

जीवकं च र्मतं हदस्वा धनपाझल च दुग्गतं । 

पन्थकं च र्मने र्मूळिं पापको पुनरागतो ॥]” पापकाचें तेंच नावं कायर्म राहिलें  िें हनराळें  सागंावयास नकोच. 
 
 

——✵✵✵—— 
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३३. अणतपाणंडत्याचा पणरिाम. (९८) 
 

(कूटवाणिज जातक नं. ९८) 
 

एकदा ंबोहधसत्त्व वारािसी नगरींत वहिजकुलातं जन्र्मला िोता. त्याला पंहडत िें नावं ठेवण्यातं 
आलें . दुसरा एक अहतपहंडत नावंाचासर्मानवयस्क गृिस्थ वारािसींत रिात िोता. वयातं आपयावर 
बोहधसत्त्वानें त्याचा भागीदार िोऊन उद्योग धंदा करण्यास सुरुवात केली. त्यातं त्या दोघानंा बराच फायदा 
िंाला परंतु फायद्याची वाटंिी करण्याची वळे आली, तेव्िा ंअहतपंहडत म्मििाला, “र्मला दोन हिस्से हर्मळाले 
पाहिजेत, व तुला एक हिस्सा हर्मळाला पाहिजे.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “िें कसें! आम्मिा दोघाचंेंहि भाडंवल सारखेंच िोतें. दोघानंींहि सारखीच 

रे्मिनत केली आिे, र्मग तुला दोन हिस्से, आहि र्मला एक हिस्सा काय म्मििनू?” 
 
अहतपहंडत म्मििाला, “बाबारे, र्माझ्या नावंाची झकर्मत केवली र्मोठी आिे िें पिा. तंू केवळ पंहडत 

आिेस, आहि र्मी अहतपहंडत आिें; व यासाठींच र्मला दोन हिस्से हर्मळिें रास्त आिे.” 
 
अहतपहंडताच्या या तकय वादानें बोहधसत्त्वाचें सर्माधान िंालें  नािीं. तेव्िा ं अहतपहंडतानें त्याची 

सर्मजूत घालण्याची दुसरी एक युल्क्त शोधून कालली. तो म्मििाला “बा पंहडता, तुला जर र्मािंें म्मिििें पटत 
नसेल तर आपि उद्या ं या गावंाजवळ प्रहसद्ध असलेपया एका वृक्षदेवतेजवळ जाऊं, व हतला आम्मिा 
दोघाचंेंहिम्मिििें काय आिे तें कळवू;ं आहि ती जसा हनवाडा करील त्याप्रर्मािें वागूं.” 

 
दुसऱ्या हदवशीं अहतपहंडतानें आपपया वृद्ध हपत्याला त्या ठरलेपया हठकािीं वृक्षाच्या वळचिींत 

दडहवलें , व त्याला काय काय बोलावें िें आगाऊच हशकवनू ठेहवलें . नंतर तो व त्याचा हर्म् पंहडत िे दोघे 
त्या वृक्षाजवळ जाऊन त्यानंी देवतेची प्राथयना केली, व आपापलें  म्मिििें कळवनू हनवाडा र्माहगतला. 
अहतपहंडताच्या हपत्यानें स्वर पालटून आपपया रु्मलाच्या तफे न्याय हदला. तेव्िा ं बोहधसत्त्व आवशेयुक्त 
वािीनें म्मििाला, “िी देवता र्मोठी लबाड हदसते. हिला या हठकािीं रािंू देिें इष्ट नािीं.” 

 
असें बोलून त्यानें आसपास पडलेलीं लाकंडें पाचोळा वगैरे गोळा करून त्या वृक्षाभोंवती पसरून 

त्याला आग लावनू हदली. हबचारा अहतपंहडताचा बाप धुरानें गुदर्मरून गेला, व जळून जाण्याच्या भीतीनें 
एका फादंीला लोंबकळून त्यानें खालीं उडी टाहकली; आहि तो म्मििाला, “रु्मलगा पंहडत िंाला म्मििजे 
बस्स आिे; पि अहतपंहडत नको! र्मािंारु्मलगा अहतपहंडत िंाला म्मििून र्माझ्यावर आज फार भयकंर प्रसगं 
गुदरला?” 

[र्मूळ गाथा— 
साधु खो पंहडतो नार्म नत्थेव अहतपंहडतो । 
अहतपंहडतेन पुत्तेन र्मनल्म्मि उपकूहळतो ॥] 

 
िी लबाडी उघडकीस आपयारु्मळें  अहतपंहडताला नफ्याचा अधा हिस्सा देऊन बोहधसत्त्वाशीं 

तडजोड करिें भाग पडलें . 
 

——✵✵✵——  



 
 अनुक्रमणिका 

 

३४. लोभी ब्राह्मि. (११३) 
 

(णसगाल जातक नं. ११३) 
 

वारािसींतील लोक उत्सवातं यक्षानंा र्मत्स्यर्मासंाहदकाचंा बळी देत असत; व यक्षानंा प्रसन्न 
करण्यासाठीं र्मातीच्या भाडं्ातूंन हठकहठकािीं दारू ठेवीत असत. अशा एका उत्सवाच्या प्रसंगीं 
वारािसीबािेरील स्र्मशानातं राििारा एक कोपिा र्मध्यरा् िंापयावर गटाराच्या र्मागानें आतं हशरला व 
बहलकर्मासाठीं हठकहठकािीं ठेहवलेपया र्मत्स्यर्मासंाहदकावंर यथेच्छ ताव र्मारून त्यानें र्मातीच्या भाडं्ातंील 
सुरेचें आकंठ पान केलें . त्यारु्मळें  पुनः गटारद्वारें बािेर पडण्याचें सार्मर्थ्यय त्याच्या अंगीं राहिलें  नािीं. तो एका 
पुन्नाग वृक्षाच्या िंाडींत जाऊन पडला, व सकाळ िोईपयंत जागा िंाला नािीं. सकाळीं उठून शिरातूंन 
हनभययपिें बािेर पडिें शक्य नव्ितें; म्मििून दडत दडत सडकेजवळ येऊन तो लपून बसला. इतक्यातं एक 
ब्राह्मि त्या र्मागानें नदीवर प्रातःस्नानासाठीं चालला िोता. त्याला पािून कोपिा म्मििाला, “अिो 
भटजीबुवा, तुर्मच्यापाशीं र्मािंें कािंीं कार्म आिे. जरा एका बाजूला याल तर तें तुम्मिाला सागेंन. तुर्मच्याच 
फायद्याचें आिे, तेव्िा ंवळे फुकट गेपयाबद्दल तुम्मिाला वाईट वाटिार नािीं.” ब्राह्मि त्या जवळ गेपयावर 
तो त्याला म्मििाला, “भटजीबुवा, तुर्मचीं वस्त्रें प्रावरिें पािून तुम्मिी दहरद्रावस्थेनें गाजंले आिातं असें वाटतें. 
तुर्मची िी ल्स्थहत पािून र्मला फार दया आली, व र्मजपाशीं असलेले दोनशें कार्षापि तुम्मिाला दानकराव े
असा र्मािंा हनिय िंाला आिे. पि हदवसा लवळ्या र्मला तुर्मच्या बरोबर शिरातंील रस्त्यातूंन जाता ं येिें 
शक्य नािीं. तुम्मिी जर आपपया उपरण्यातं गंुडाळून र्मी साहंगतलेपया हठकािीं घेऊन जाल, तर आजच्या 
आज ते कार्षापि तुर्मच्या िवालीं करतों.” 

 
त्या लोभी ब्राह्मिाला र्मद्यपी शृगालाचें म्मिििें खरें वाटलें . व आपपया उपरण्यातूंन त्यानें त्याला 

गावंाबािेर स्र्मशानातं नेलें . तेथें खालीं ठेहवपयाबरोबर उपरण्यातं देिधर्मय करून शृगालानें जंगलातं पळ 
काहलला. 

 
त्यावळेीं आर्मचा बोहधसत्त्व त्या हठकािीं देवता िोऊन रिात असे. िें शृगालाचें कृत्य पािून तो त्या 

ब्राह्मिाला म्मििाला “िे ब्राह्मिा, र्मद्यपी शृगालावर हवश्वास ठेवनू तंू आपली फहजती करून घेतलीस. 
याजपाशीं शभंर कवड्ाहि हर्मळावयाच्या नािींत र्मग दोनशें ताम्र कार्षापि कोठून असिार? 

[र्मूळ गाथा— 
सद्धिहस हसगालस्स सुरापीतस्स ब्राह्मि । 

हसल्प्पकानं सतं नल्त्थ कुतो कंससता दुवे॥] आता ं तुिंें उपरिें धुवनू रु्मकाट्यानें चालता िो, व द्रव्यलोभारु्मळें 
पुनः असा फसूं नकोस.” 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

३५. वाईट पणरकस्थतींत वाढलेला प्रािी. (११९) 
 

(अकालराणवजातक नं. ११९) 
 

एका जन्र्मीं बोहधसत्त्व औहदच्य ब्राह्मि कुलातं जन्र्मला िोता. वयातं आपयावर शास्त्राध्ययन करून 
वारािसींत उत्तर्म आचायय या नात्यानें तो प्रहसद्धीस आला. त्याजवळ पाचंशें हशष्ट्य अध्ययन करीत असत. 
त्या हशष्ट्यापंाशीं एक वळेेवर आरविारा कोंबडा िोता. त्याच्या आरवण्यानें ते जागे िोऊन अध्ययनाला 
सुरुवात करीत असत. तो कोंबडा कािंीं काळानें र्मरि पावला. तेव्िा ं दुसऱ्या कोंबड्ाच्या शोधातं त्यानंी 
बरेच हदवस घालहवले. एके हदवशीं त्यातंील एक तरूि हवद्याथी श्र्मशानाच्या जवळ लाकंडें गोळा करीत 
असता ं त्याला तेथें राििारा एक हदसण्यात सुंदर असाकोंबडा सापंडला. त्याला आिनू त्या हवद्यार्थ्यांनीं 
आपपया जागेंत ठेहवलें  व त्याची उत्तर्म रीतीनें शुश्रूर्षा चालहवली. पि िा कोंबडा भलत्याच वळेीं आरवनू 
त्यानंा ्ास देऊं लागला. एखाद्या वळेेस तो र्मध्यरा्ीच्या सुर्मारास र्मोठ्यानें ओरडत सुटे. तेव्िा ं पिाट 
िंाली असें सर्मजून हवद्यार्मथगि जागा िोऊन अध्ययनास लागे, व त्यारु्मळें  सकाळीं गुरुजीजवळ पाठ 
म्मििण्यास सुरुवात केली असता ंत्याचें डोळे हनजेनें भरून येत असत. एखादे वळेेस तो सकाळ िंाली तरी 
ओरडत नसे व त्यारु्मळें  हवद्यार्मथ तसेच हबछान्यावर पडून रिात असत. सकाळीं गुरूजवळ पाठ म्मििण्यास 
जावें तों याचंी रु्मळींच तयारी िंालेली नसे. िा प्रकार िोऊं लागला तेव्िा ं त्यानंीं त्या कोंबड्ाला ठार 
र्माहरलें , व आचायाजवळ जाऊन ते म्मििाले, “गुरुजी, कािंीं हदवसापूंवी आिलेपया कोंबड्ानें आम्मिाला 
फार ्ास हदला. आपपया आरवण्यानें भलत्याच वळेीं जागें करून तो आर्मच्या अध्ययनातं व्यत्यय आिीत 
असे.” 

 
आचायानें तो कोंबडा कोठें सापंडला वगैरे सवय र्माहिती हवचारून घेतली, व तो त्यानंा म्मििाला, 

“िा कोंबडा आईबापाहंशवाय वाललेला, आचायाचा सिवास त्यानें कधींहि केला नािीं. तेव्िा ंकाल झकवा 
अकाल तो जाित नसला तर त्यातं नवल कोितें? योग्यायोग्य जािण्यास प्रािी चागंपया पहरल्स्थतींतच 
जन्र्मला असला पाहिजे.” 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

३६. कोित्याही प्रकार्या णशक्षिानें मूखुशहािा होऊं शकत नाहीं. (१२३) 
 

(नंगलीस जातक नं. १२३) 
 

दुसऱ्या एका जन्र्मीं बोहधसत्त्व ब्राह्मिकुलातं जन्र्मला िोता. वयातं आपयावर तक्षहशला नगरीस 
जाऊन त्यानें सवय शास्त्राचें अध्ययन केलें  व पुनः वारािसीला येऊन तेथें आपपया सद गुिानंीं उत्तर्म 
आचायांत आपली गिना करून घेतली. त्याच्यापाशीं हशकण्यास्तव पुष्ट्कळ हशष्ट्य रिात असत. त्यातं एक 
हशष्ट्य आपपया गुरूच्या सेवेंत अत्यतं तत्पर असे;परंतु जडत् वारु्मळें  शास्त्राध्ययनातं त्याचें पाऊल पुलें पडत 
नसे. एके हदवशीं आचायानें जेवपयानंतर त्याला आपली पाठ दाबण्यास साहंगतली. तें कार्म आटपून तो 
जाण्यास हनघाला असता ं बोहधसत्त्व त्याला म्मििाला, “बाळा या खाटेचे पाय वरखालीं िंापयारु्मळें  ती 
डळर्मळते. तेव्िा ं एका पायाला कािंीं तरी टेका देऊन र्मग जा.” हशष्ट्याला दुसरा कािंीं टेका न 
सापंडपयारु्मळें  खाटेच्या पायाला र्माडंीचा टेका देऊन त्यानें सवय रा् तेथेंच काहलली. सकाळीं जेव्िा ं
आचायाला िी गोष्ट सर्मजली तेव्िा ंत्याच्या र्मनाला ती फार लागली. “िा र्मािंा हवद्याथीं र्माझ्यावर अत्यतं 
पे्रर्म करीत असून र्माझ्याकडून याचें कािंींच हित िोत नािीं. इतर हवद्याथी पुलें पुलें जात असून याला अगदीं 
आरंभीचे पाठ देखील येत नािींत. याला हशकवण्याला कािंीतरी र्मागय सापंडेल काय?” अशा हवचारातं 
बोहधसत्त्व हनर्मग्न िोऊन गेला. व त्यानें र्मोठ्या कष्टानें एक युल्क्त शोधून कालली. 

 
दुसऱ्या हदवशीं त्या हवद्याथाला जवळ बोलावनू बोहधसत्त्व म्मििाला, “बाबारे, तुला हशकहवण्यासाठीं 

र्मी एक नवीन युल्क्त शोधून काहलली आिे. आजपासून तंू तुिंा धडा तयार नािीं केला तरी िरकत नािीं. 
परंतु जेथें जेथें जाशील व एखादी नवी वस्तू पािशील तेथें तेथें त्या वस्तूसंबंधानें नीट हवचार कर, व घरीं 
आपयावर र्मी प्रश्न हवचाहरला असता ंहतचें नीट वियन कर.” 

 
त्याच हदवशीं दुपारीं तो हवद्याथी वनातं गेला असता ं त्याला एक साप आलळला. घरीं आपयावर 

त्यानें िें वतयर्मान आपपया गुरूस कळहवलें . तेव्िा ंआचायय म्मििाला, “तो साप कसा िोता? एखादी उपर्मा 
देऊन त्याचें वियन कर.” हशष्ट्य म्मििाला, “तो नागंराच्या इसाडासारखा िोता.” आचायाला हशष्ट्यानें 
केलेपया उपरे्मनें फार आनंद िंाला. साप नागंराच्या इसाडासारखा असावयाचा तेव्िा ं हशष्ट्याची 
अवलोकनशल्क्त िळुिळु वृझद्धगत िोत जाईल अशी गुरूला बळकट आशा वाटंू लागली. 

 
कािंीं कालानें हशष्ट्याला अरण्यातं हफरत असता ंएक ित्ती आलळला. त्यानें ताबडतोब गुरूला िी 

गोष्ट साहंगतली. तेव्िा ं गुरूनें ित्ती कसा असतो असा प्रश्न केला. हशष्ट्यानें रोकडा जबाब हदला कीं, 
नागंराच्या इसाडासारखा. बोहधसत्त्वाला वाटलें  कीं, ित्तीची सोंड नागंराच्याइसाडासारखी असते; परंतु 
र्मंदबुहद्धरु्मळें यानें सवयच ित्ती नागंराच्या इसाडासारखा असतो अशी उपर्मा केली असावी. हवचार कहरता ं
कहरता ंिा सुधारपयावाचंनू रिािार नािीं. 

 
हशष्ट्यानें आपपया सिाध्यायाबंरोबर दुसऱ्या हदवशीं एक ऊंस खाल्ला व घरीं जाऊन िी गोष्ट आपपया 

गुरूला साहंगतली. बोहधसत्त्वानें ऊंस कसा असतो असा प्रश्न केपयावर हशष्ट्यानें नागंराच्या इसाडासारखा 
असतो, असा आपला ठरीव जबाब हदला. उंसाचें आहि नागंराच्या इसाडाचें थोडेसें साम्मय आिे असें जािनू 
बोहधसत्त्व कािंीं न बोलता ंउगाच राहिला. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

एके हदवशीं त्या हशष्ट्याला आहि त्याच्या कािंीं सिाध्यायालंा एका घरीं आर्मं्ि िोतें. त्या गृिस्थानें 
त्याला दूध, दिीं वगैरे पदाथय यथेच्छ खाऊं घातले. हशष्ट्यानें ती गोष्ट घरीं येऊन आपपया गुरूला हनवदेन 
केली. दूध, दिीं कसें असतें असा प्रश्न हवचाहरपयावर नागंराच्या इसाडासारखें, असा त्यानें कायर्मचा 
जबाब हदला, तेव्िा ं आर्मच्या बोहधसत्त्वाची त्याच्या हशक्षिाबद्दल पूिय हनराशा िंाली. तो म्मििाला, 
“आजपयंत र्मला याची बुहद्ध वृझद्धगत िोईल अशी थोडीबिुत आशा वाटत िोती पि या र्मूखाला दिीं, दूध 
आहि नागंराचें इसाड याची सागंड घालण्याला रु्मळींच हदक्कत वाटत नािी! जिूं काय नागंराच्या इसाडाची 
उपर्मा यानें कायर्मचीच बनवनू ठेवली आिे!” 
 
 

——✵✵✵—— 
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३७. परोपकाराचें फळ. (१२४) 
 

(अबंजातक नं. १२४) 
 

एकदा ं आर्मचा बोहधसत्त्व ब्राह्मिकुलातं जन्र्मला िोता. वयातं आपयावर ऋहर्षवरे्षानें तो 
हिर्मालयावर रिात असे. तेथें त्याचे पुष्ट्कळ हशष्ट्य िोते. एका वर्षीं हिर्मालयावर भयंकर उन्िाळा सुरू िंाला 
व त्यारु्मळें  पाण्याचे िंरे वगैरे आटून गेले. र्मृगाहदक प्राण्यानंा पािी हर्मळण्याची फार अडचि पडंू लागली. 
तेव्िा ं बोहधसत्त्वाच्या हशष्ट्यापंकैीं एका तपस्व्यानें एक लाकंडाची र्मोठी दोिी करून तेथील पशूलंा पािी 
पाजण्यास सुरुवात केली. पि त्यारु्मळें  त्याला फलरु्मलें  आिण्यासाठीं अवकाश हर्मळेनासा िंाला, व उपाशीं 
पोटींच पशूनंा पािी पाजण्याची पाळी आली. तथाहप त्यानें आपला प्रयत्न न सोडता ंसवय श्वापदाचंी तृल्प्त 
करण्याचा क्रर्म तसाच पुलें चालहवला. तें पािून पशूनंी “िा तपस्वी आर्मच्यासाठीं फार कष्ट सिन कहरतो. 
तेव्िा ं याचे उपकार फेडिें अत्यंत आवश्यक आिे.” असा हवचार करून सवानुर्मतें िा ठराव पास केला, 
“आजपासून जो प्रािी येथें पािी हपण्यास येईल त्यानें हरकार्में न येता आपपया सार्मर्थ्याप्रर्मािें एकतरी 
र्मनुष्ट्योपभोगाला योग्य असें फळ घेऊन यावें. हरक्त िस्तें येऊं नये.” 

 
दुसऱ्या हदवसापासून बोहधसत्त्वाच्या आश्रर्मातं फळाचें नुसते लीग पडंू लागले. पाचंशें तपस्व्यालंा 

दुसऱ्या हठकािीं फलर्मलूाचंा शोध करण्यास गेपयावाचंनू तेथपया तेथें आिार हर्मळंू लागला. व त्यारु्मळें 
त्याचं्या तपियेला र्मोठी र्मदत िंाली. त्या तपस्व्याच्या कृत्यानें बोहधसत्त्व खूर्ष िोऊन आपपया हशष्ट्यगिाला 
म्मििाला, “तपस्वी िो, परोपकाराचें िें फल लक्षातं ठेवण्यासारखें आिे. आर्मच्यापकैीं एकानें परोपकाराथय 
आपला देि हिंजहवपयारु्मळें आर्मच्या तपियेला पुष्ट्कळ र्मदत िंाली आिे. म्मििनू परोपकार करण्यास 
आपि सदोहदत िंटलें  पाहिजे.” 
 
 

——✵✵✵—— 
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३८. परदेशीं जाऊन डौल मारिें सोपें असतें. (१२५) 
 

(कटाहकजातक नं. १२५) 
 

आर्मचा बोहधसत्त्व एका जन्र्मीं वारािसी नगरींत अत्यंत धनाढ्य श्रेष्ठी िंाला िोता. वयातं आपयावर 
त्याला एक सुस्वरूप रु्मलगा िंाला. त्याच हदवशीं त्याच्या दासीलाहि एक रु्मलगा िंाला. या दासीपु् ाचें 
नावं कटािक असें ठेवण्यातं आलें . तो आपपया धन्याच्या रु्मलाबरोबरच वालला. लिान र्मूल असपयारु्मळें 
त्याला कोिी आडकाठी करीत नसत. पुलें बोहधसत्त्वाच्या रु्मलाला अक्षर ओळख करून देण्यासाठी एक 
हशक्षक ठेहवला. तेव्िा ंकटािक देखील त्या हशक्षकाजवळ जाऊन आपपया हर्म्ाबरोबर हलहिण्यावाचण्यास 
हशकला. त्याची िुर्षारी पािून पुलें वयातं आपयावरबोहधसत्त्वानें त्याला आपपया हतजोरीचा अहधकारी 
नेहर्मलें . तें कार्म तो र्मोठ्या दक्षतेनें करीत असे. तथाहप त्याला अशी शकंा आली कीं, “हकतीहि िंालें  तरी र्मी 
पडलों दासीपु् , र्मािंा लिानसिान दोर्ष देखील सवांना र्मोठा वाटेल; व कदाहचत्  र्मािंा छळहि कहरतील 
आहि पुनः र्माझ्याकडून दासकर्मय करवनू घेतील. तेव्िा ंयेथें रिािें सुरहक्षत वाटत नािीं.” 

 
हदवसें हदवस दुसऱ्या कोठेंतरी दूरच्या गावंीं पळून जावें िा कटा–िकाचा हवचार दृल िोत गेला. 

पि परक्या गावंीं हनवाि कसा करावा याची त्यास पंचाईत पडली. शवेटीं त्यानें एक युल्क्त शोधून कालली. 
ती अशी–“दूरच्या एका लिानशा शिरातं श्रेष्ठीच्या ओळखीचा व्यापारी रिात असे. त्याचा आहि 
बोहधसत्त्वाचा व्यापारासंबधंानें वारंवार प्व्यविार िोत असे. बोहधसत्त्वाच्या तफे बिुधा कटािकच िीं प े्ं 
हलिीत असे, व त्यावंर बोहधसत्त्वाचा हशक्का र्मारून तीं रवाना करीत असे. अशाच एका प्रसंगीं त्यानें आपपया 
संबंधानें त्या व्यापाऱ्याला प् हलिून त्यावर श्रेष्ठीचा हशक्का र्मारून तें बंद करून आपपया पदरीं ठेहवलें  व 
दोन चार हदवसानंीं वारािसींतून पळ कालला. त्याच्याजवळ जें द्रव्य िोतें तें खचूयन वाटेंत त्यानें आपला 
हनवाि चालहवला आहि बरेंच हदवस प्रवास करून व्यापारी रिात िोता तें शिर गाठंलें . व्यापाऱ्यानें ‘कोठून 
आलातं’ असा प्रश्न केपयावर तो म्मििाला, “वारािसी नगरींतील प्रहसद्ध श्रेष्ठीचा र्मी पु् आिें. र्माझ्या 
थोरपया भावार्मध्यें आहि र्मजर्मध्यें तंटा िोऊं नये म्मििनू र्माझ्या हपत्यानें र्मला आपिापाशीं पाठहवलें  आिे. 
आपिाला रु्मलगा नािीं असें आम्मिीं एकतों. तेव्िा ंआपि र्मािंें पु्वत्  पालन करून आपपया कपयेशीं र्मािंा 
हववाि करून द्याल अशी र्माझ्या हपत्याला दृल आशा वाटत आिे, व याचसाठीं र्मला त्यानें िें प् हदलें  
आिे.” असें म्मििून कटािकानें तें प् त्या व्यापाऱ्यासर्मोर टाहकलें . त्यातं िाच र्मजकूर िोता. श्रेष्ठीनें आपला 
रु्मलगा बहुद्धर्मान असून व्यापारातं दक्ष आिे, तेव्िा ं त्याला आपिाजवळ ठेऊन घेऊन आपला घरजावंई 
कराल अशी आशा बाळगतों इत्याहद र्मजकूर हलहिला िोता. तो वाचून त्या व्यापाऱ्याला फारच आनंद 
िंाला. एवढ्या र्मोठ्या सावकाराचा रु्मलगा आपपयासारख्या गरीब व्यापाऱ्याचा घरजावंईिोिें र्मोठें 
भरू्षिास्पद आिे. तेव्िा ंिी आपपया घरीं लक्षर्मी चालत आली आिे असें त्यास वाटलें ; व पहिपया रु्मिूतावर 
त्यानें कटािकाशीं आपपया कन्येचें लग्न लावनू हदलें . 

 
कटािक जात्या िुर्षार िोता िें वर साहंगतलें च आिे. पि आगंतुक श्रीर्मंतीरु्मळें  त्याच्या अंगी एक 

दुगुयि हशरला िोता. तो ज्याच्या त्याच्या अंगावर तोंड टाकीत असे. लिानसिान अपराधहि त्याला सिन 
िोत नसे. भोजनसर्मयीं स्वयपंाकातं कािंीं कर्मतरता हदसून आली तर तो आपपया बायकोवर फार सतंापत 
असे, व त्यारु्मळें  त्या हबचारीला उगाच ्ास सोसावा लागत असे. याहशवाय कटािकाच्या वतयनातं 
म्मििण्यासारखे दुसरे दोर्ष नव्िते. 
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कटािक पळून गेपयावर श्रषे्ठीला वर्षय दोन वर्षें त्याचा पत्ता लागला नािीं. पि पलुें तो व्यापाऱ्याच्या 
घरीं घरजावंई िोऊन रिात आिे िी बातर्मी त्याला सर्मजली, व हतचा खरेपिा पािण्यासाठीं त्यानें आपले 
िेर त्या शिरीं पाठहवले. त्यानंी जेव्िा ंबोहधसत्त्वाला कटािकाचें इत्यंभतू वतयर्मान साहंगतले, तेव्िा ंत्यानें तेथें 
जाऊन त्याची फजीहत करून पुनः आपपया घरीं आिण्याचा हनिय केला व त्याप्रर्मािें आपपयाबरोबर र्मोठा 
सरंजार्म घेऊन तो त्या शिरीं जाण्यास हनघाला. तो त्या शिरापासून कािंीं अंतरावर पोिोंचला नािीं तों 
त्याच्या आगर्मनाचें वतयर्मान कटािकाला सर्मजलें , व तो अगदीं घाबरून गेला. श्रेष्ठी या हठकािीं आला तर 
आपली पुरी फजीहत िोिार िें तो जािनू िोता पि येथून दुसऱ्या हठकािीं पळून जािें िें देखील त्याला इष्ट 
वाटेना. कािंीं काळ कटािक झककतयव्यर्मलू िोऊन हववचंनेंत पडला. परंतु त्याच्या सर्मयसूचकबदु्धीनें 
त्याला शवेटीं िात हदला. या नवीन सकंटातूंन पार पडण्यास त्यानें नवीच युल्क्त शोधून कालली. त्या 
हदवसापासून आपपया आत्पइष्टाजंवळ तो हपतृभक्तीचीं र्मोठर्मोठालीं वियने करंू लागला. तो म्मििाला, 
“अिो तुर्मचें िें शिर म्मििजे वारािसीच्या र्मानानें नुसतें खेडेगावं आिे. येथील लोकानंा रीतहरवाज कािंींच 
र्मािीत नािीं. हपतृभल्क्त कशी असते िें या गावंलळ लोकानंा कसें सर्मजिार. तुम्मिी एकदा ं वारािसीला 
जाऊन पिा! आम्मिीं तेथें आर्मच्या वहडलासंर्मोर कधींहि खालीं बसत नसतों. भोजनसर्मयीं त्याचंी सवय 
सेवाकरतों. हपकदािी लागली तर आिून देतों. एवलेंच नव्िे तर वडील शौचाला जावयास हनघाले; तर 
स्वतः त्याजंबरोबर त्याचं्या उपयोगासाठीं पािी नेऊन ठेहवतों. असलीं कार्में आम्मिी आर्मच्या नोकरावंर 
रु्मळींच सोंपहवत नसतों पि या गावंीं तुम्मिाला अशा तऱ्िेनें हपतृसेवा करावी िी गोष्ट र्मािीत तरी आिे काय?” 

 
त्या शिरातंील लोकानंीं वारािसींत फार हदवस वास्तव्य केलें  नसपयारु्मळें  व तेथील 

रीहतहरवाजाची र्माहिती नसपयारु्मळें  कटािक सागेंल तें त्यानंा प्रर्माि िोऊन बसलें , व काशीच्या 
चालीरीतीसंबधंानें त्यानंा एकप्रकारचा र्मोठा आदर वाटला. 

 
र्मिाश्रेष्ठी लवकरच त्या शिरीं पोिोंचिार िें जािनू कटािक आपपया सासऱ्याला म्मििाला, 

“र्मार्माजी, तुम्मिी र्माझ्या हपत्याच्या आदराहतर्थ्याची सवय तयारी करून ठेवा. र्मी हपत्याच्या भेटीला आर्मच्या 
सार्मर्थ्यांप्रर्मािें नजरािे घेऊन जातों व र्मोठ्या गौरवानें त्याला येथें घेऊन येतों. आपले वडील इतके जवळ 
आले आिेत िें जािनू घरींच बसून राििें िें वारािसींतील कुलपु्ानंा अत्यंत अनुहचत आिे. तेव्िा ं र्मी 
आजच्या आज र्माझ्या हपत्याच्या भेटीसाठीं जात आिे.” 

 
बराच लवाजर्मा बरोबर घेऊन तो र्मिाश्रेष्ठीच्या दशयनाला गेला. वाटेंत र्मिाश्रेष्ठी एका हठकािीं 

उतरला िोता. तेथें कटािकानें त्याची भेट घेऊन आपि आिलेले नजरािे हदले. श्रषे्ठीला र्मोठा चर्मत्कार 
वाटला! आपलें  नावं ऐकपयाबरोबर कटािकानें पलायन करावें झकवा गभयगळीत िोऊन जावें, असें असता ं
िा दासीपु् र्मोठ्या शौयानें आपपयाजवळ येऊन नजरािे देतो याचा अथय काय? िें त्याला सर्मजेना. श्रेष्ठी 
या हवचारातं गलून गेला असता ंस्नानाची वळे िंाली, स्नानाच्यापूवी शौचहवधीला जाण्याचा श्रेष्ठीचा पहरपाठ 
असे. त्याप्रर्मािें श्रेष्ठी आपपया ठाण्याजवळच्या जंगलातं जाण्यास हनघाला. त्यावळेीं कटािकानें आपपया 
लोकानंा तेथेंच रिाण्यास साहंगतलें , व तो उदकपा् घेऊन, श्रेष्ठीच्या र्मागोर्माग गेला. वारािसींतील 
कुलपु् आपपया हपत्याची अनन्यभावें सेवा करीत असतात िी गोष्ट कटािकाच्या सवय नोकरानंा र्मािीत 
असपयारु्मळें  त्यानंा त्याच्या या कृत्यानें रु्मळींच आियय वाटलें  नािीं. श्रेष्ठी एकातं स्थानीं गेपयावरकटािकानें 
उदकपा् खालीं ठेऊन त्याच्या पायावर एकदर्म उडी टाकली; आहि म्मििाला, “र्मिाराज र्मी जरी आपला 
दासीपु् आिें, तथाहप आपपया रु्मलासंगेंच र्मािंें आपि पालन केलें  आिे. र्मी केलेले सवय अपराध क्षर्मा 
करून येथें र्मला रु्मलाच्या नात्यानें वागहवपयास र्माझ्यावर अत्यतं उपकार िोईल. पि जर तुम्मिी र्मािंें कृत्य 
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उघडकीस आिाल तर त्यापासून कोिाचाच फायदा न िोता ंहबचाऱ्या र्माझ्या सासऱ्याच्या कुटंुबातं फारच 
गोंधळ उडून जाईल व त्यारु्मळें  सवांना दुःख भोगावें लागेल.” 

 
बोहधसत्त्व फार दयाळू िोता. त्याचें र्मन वळहवण्यास कटािकाला रु्मळीच आयास पडले नािींत. 

शवेटीं त्याजकडून आपलें  दासीपु्त्व उघडकीला न आिण्याबद्दल अहभवचन घेऊन कटािक तेथून 
र्माघारा आला. त्या हदवसापासून तो श्रेष्ठीची दासाप्रर्मािें सेवा करीत असे. श्रेष्ठी व्यापाऱ्याच्या घरीं आपयावर 
देखील कटािकानें त्याची सवयप्रकारें सेवा केली व त्याला प्रसन्न करून घेतलें . 

 
एके हदवशीं कटािक कािंीं कार्माहनहर्मत्त बािेर गेला असता ंत्याची बायको बोहधसत्त्वाला भेटली. 

तेव्िा ंबोहधसत्त्व हतला म्मििाला, “काय सूनबाई, र्मािंा रु्मलगा तुम्मिाला चागंपया रीतीनें वागवतोना?” ती 
म्मििाली, “र्मार्मंजी, आपपया हचरंजीवाचा कोितािी दोर्ष नािीं, त्याचंें र्माझ्यावर फार पे्रर्म आिे. केवळ 
भोजनप्रसंगीं कधीं कधीं कािंीं पदाथय वाईट लागला तर ते र्माझ्यावर संतापत असतात; िाच काय तो त्याचंा 
दोर्ष आिे.” “रु्मली, र्मािंा रु्मलगा लिानपिापासून असाच आिे. जेवण्याखाण्यातं त्याच्या फार खोडी 
असतात पि तंू वाईट वाटंू देऊं नकोस. त्याचें तोंड बंद करण्याचा एक र्मं् र्मी तुला हशकवनू ठेहवतों. तो तंू 
चागंला पाठ करून ठेव व जेव्िा ंर्मािंा रु्मलगा तुझ्यावर रागावले तेव्िा ंतो म्मिित जा. एक दोनदा ंया र्मं् ाचा 
प्रयोग केला असता ंर्माझ्या रु्मलाची प्रकृहत पाण्यापेक्षाहंि थंड िोईल िें र्मी तुला खा्ीनें सागंतो.” 

 
श्रेष्ठी कािंीं हदवस त्या व्यापाऱ्याच्या घरीं रािून वारािसीला जाण्यास हनघाला. कटािक 

त्याच्याबरोबर बराच दूर अतंरावर गेला. व पुष्ट्कळ नजरािे देऊन त्यानें त्याचा र्मोठा गौरव केला; आहि 
र्मोठ्या आदरानें साष्टागं नर्मस्कार करून पनुः आपपया सासऱ्याच्या घरीं आला. या हदवसापासनत्याचा र्मान 
अहधकच वालला. का ं कीं, आता ं त्याचें दासीपु्त्व उघडकीला येण्याचा संभव राहिला नािीं. त्यारु्मळें 
हबचाऱ्या बायकोला भोजन प्रसंगीं अहधक ्ास िोऊं लागला. एके हदवशीं आपपया नवऱ्यासाठीं स्विस्तानें 
चागंलें  जेवि तयार करून हतनें वालण्यास सुरुवात केली. पहिलाच पदाथय कटािकाला आवडला नािीं. तो 
फार संतापला. त्याच्या बायकोला सासऱ्यानें हदलेपया र्मं्ाची आठवि िंाली व हतनें ताबडतोब त्याचा 
प्रयोग केला. ती म्मििाली :– 
 

बिंुहप सो हवकत्थेय्य अञ्ञं जनपदं गतो । 
अन्वागन्त्वान दूसेय्य भुजं भोगे कटािक॥ 

 
अथय–दुसऱ्या देशातं जाऊन पुष्ट्कळ बडबड करता ंयेते. पि परत येऊन तो िें उघडकीस आिील. तेव्िा ंिे 
कटािक रु्मकाट्यानें हर्मळालेपया पदाथांचा उपभोग घे! 
 

िा र्मं् कानीं पडपयाबरोबर कटािक घाबरून गेला. श्रेष्ठीनें आपपया िीनत्वाबद्दल सवय कािंीं हिला 
सागंून ठेहवलें  असलें  पाहिजे असें त्याला वाटलें . तेव्िापंासून बायकोवर संतापण्याची त्याची छाती िंाली 
नािीं. इतकें च नव्िें तर तो नम्र आहि सालस बनला, व हकती वाईट पदाथय असला तरी त्यारु्मळें  तो कधींहि 
हचडला नािीं. जें कािीं हर्मळेल तेवढ्यानें संतुष्ट रािून आपला वळे त्यानें सत्कर्मीं खचय केला. 
 
 

——✵✵✵——  
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३९. एकाला अपाय तो दुसऱ्याला दपाय. (१२६) 
 

(अणसल्खिजातक नं. १२६) 
 

प्राचीन काळीं वारािसी नगरींत ब्रह्मदत्त नावंाचा राजा राज्य करीत असता ं त्याच्या पदरीं 
तरवारीची परीक्षा करिारा एक ब्राह्मि रिात असे. याला अहसलक्षि पाठक ब्राह्मि असें म्मिित असत. तो 
एखाद्या लोिारानें राजाच्या उपयोगासाठीं नवीन तलवार आिली असता ं हतचा वास घेऊन परीक्षा करीत 
असे. या त्याच्या कौशपयारु्मळें  राजानें त्यालातलवारीचा परीक्षक नेहर्मलें  िोतें. पि िा अहधकार िातीं 
आपयावर तो लोिाराकडून लाचं घेऊन वाईट तलवारी चागंपया ठरवू ंलागला, आहि लाच न हर्मळाला तर 
चागंपया तलवारीहि वाईट ठरव ू लागला. ज्याला िी गोष्ट र्मािीत नव्िती अशा एका दूरच्या लोिारानें 
राजासाठीं उत्तर्म तलवार करून आिली. पि अहसलक्षिपाठकाला लाचं न हर्मळापयारु्मळें  ती खोटी ठरली. 
त्या लोिारानें िा ब्राह्मि लबाड आिे िें तेव्िाचं जािलें , व याची खोड र्मोडण्यासाठीं त्यानें दुसरी एक 
अत्यंत तीक्षि धारेची तलवार बनवनू ती हर्मरचीच्या पडुींत चागंली लोळवनू म्मयानातं घालून दरबारातं 
आिली. राजानें अहसलक्षिपाठकाला हतची परीक्षा करण्याचा िुकूर्म केला. त्यानें एकदर्म म्मयानातूंन कालून 
हतला आपपया नाकाजवळ नेलें . हर्मरचीच्या पुडीच्या वासारु्मळें  त्याला जोरानें झशका आपया, व त्यायोगें िात 
घसरून त्याचें नाक कापलें  गेलें ! राजानें आपपया वैद्यानंा बोलावनू आिनू और्षधोपचार करहवले. व 
अहसलक्षिपाठकाला गूि पडून जखर्म साफ बरी िंापयावर एक लाखेचें कृ्ीर्म नाक करवनू त्याच्या 
नाकावर बेर्मालूर्म बसवनू देण्यास लाहवलें . अहसलक्षिपाठक राजाच्या र्मजीतील असपयारु्मळें  त्याचा गुन्िा 
उघडकीस आला िोता, तथाहप त्याला दरबारातूंन घालवनू देण्यातं आलें  नािीं. तो आपपया कृ्ीर्म 
नाहसकेसि राज्यसेवलेा तत्पर राहिला. 

 
या राजाला एकुलती एकच कन्या िोती. हतचें लिानपिापासून आपपया आतेभावावर म्मििजे 

राजाच्या भाच्यावर अत्यतं पे्रर्म जडलें . राजाला िी गोष्ट इष्टच वाटत िोती. आपली कन्या भाच्याला देऊन 
त्यालाच आपपयार्मागें गादीचा वारस करावें असा त्याचा बेत िोता. परंतु त्याच्या र्मंर्यायाचंें असें म्मिििें िोतें 
कीं, राजकन्येला एक बलाढ्य राजा वर हर्मळाला असता ं आपपया राजाचें हित िोईल. त्यारु्मळें  आपपया 
आहि त्या राजाच्या राष्ट्रातं हनकट हितसंबधं जुळून येऊन परस्पराचंी परस्परालंा र्मदत िोईल. राजाला िी 
सल्ला हवशरे्ष आवडली; व आपला पहिला बेत त्यानें रहित केला. परंतु त्याचा भाचा आहि रु्मलगी या 
दोघारं्मध्यें वृझद्धगत िोत असलेलें  पे्रर्म खच्ची करिें फार कठीि िोतें. तथाहप हनराश न िोता ं त्यानें त्या 
दोघालंा एक् रिाण्याची सक्त र्मनाई केली. रु्मलीला राजवाड्ातं ठेऊन भाच्याला दूर दुसरें एक घर 
बाधूंन देण्यातं आलें . 

 
नदीच्या प्रवािाला बाधं घातला असता ं पािी तंुबून जाऊन तें कोठून तरी बािेर पडण्याची 

र्मागयप्रतीक्षा करीत असतें. तद्वत्  पे्रर्माचीहि ल्स्थती आिे. त्याला कोिी आडकाठी केली असता ंत्याचा जोर 
वालत जाऊन तो भपया झकवा बुऱ्या र्मागानें बािेर पडपयावाचंून रिात नािीं. राजकन्या आिखी हतचा भावी 
पहत याचंी प्रत्यक्ष गाठं पडत नव्िती. तथाहप, अप्रत्यक्ष दासींच्या द्वारें दोघाचंीहि भेट कशी जुळवनू आिता ं
येईल या संबधंानंें त्याचंीं खलबतें चालंू िोतीं पि त्यानंा भेटीचा योग जुळवनू आिण्यास युल्क्त सापंडली 
नािीं. 
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राजदरबारीं एक चािाक्ष ज्योहतर्षीिबाई िोती. हतच्या कपपकतेबद्दल सवांची खा्ी िोती. 
राजाच्या भाच्यानें नजरािे पाठवनू व गोड गोड बोलून हतची र्मजी संपादन केली, व आपली आहि 
राजकन्येची भेट िोण्याचा योग जुळवनू आिण्याचा कािंीं उपाय शोधून कालण्याहवर्षयीं हतला हवनंती केली. 
त्या धूतय बाईला यातं कािंीं हवशरे्ष अक्कल खचयण्याचें कारि पडलें  नािीं. हतनें या कार्मीं जी युल्क्त योहजली 
हतचा यापुलील गोष्टीवरून उलगडा िोिारच असपयारु्मळें  येथें हनराळा उल्लखे करीत नािीं. एवलें साहंगतलें  
म्मििजे पुरे आिे कीं, राजाच्या भाच्याला हतच्या र्मसलतीनें फार आनंद िंाला, व हतनें साहंगतलेपया र्मागांचा 
अवलंब करण्याचें त्यानें हतला वचन हदलें . 

 
ज्योहतर्षीिबाईनें आपि अशी युल्क्त योहजली आिे िें राजकन्येला आगाऊच सागंून ठेहवलें  व 

तदनंतर राजाजवळ जाऊन ती म्मििाली “र्मिाराज, आपपया कन्येवर एका हपशाच्याची वक्रदृहष्ट आिे. 
ताबडतोब शाहंत भतूशाहंत केली नािीं तर हतच्यावर अहनष्ट संकटें येण्याचा सभंव आिे.” राजा म्मििाला, 
“र्माझ्या एकुलत्या एका रु्मलीसाठीं र्मी भतूशाहंत करण्यास तयार िोिार नािीं, अशी तुर्मची सर्मजूत आिे 
काय? जें काय ठरावयाचें असेल तें र्मला आताचं सागंा. र्मी सवय व्यवस्था आजच्याआज करहवण्याचा िुकूर्म 
देतों.” 

 
ज्योहतर्षीिबाई म्मििाली, “र्मिाराज, राजकन्येला स्र्मशानातं नेऊन टाका, र्मंचकावर हनजवनू त्या 

र्मंचकाखालीं एक पे्रत ठेहवलें  पाहिजे वभतूशातंीचे र्मं् उच् चारून तें भतू त्या पे्रतावर जाईल असा प्रयोग 
केला पाहिजे.” 

 
राजानें ज्योहतर्षीिबाईच्या म्मििण्याप्रर्मािें सवय व्यवस्था करावी अशी राजवाड्ातंील नोकरानंा 

आज्ञा केली. पे्रत कशा रीतीचें हनवडावें िें ज्योहतर्षीिबाईनें आपपया िातीं ठेहवलें  िोतें. ठरलेपया हदवशीं 
राजाचा भाचा स्र्मशानाच्या कोपऱ्यातं जेथें िा हवधी व्िावयाचा िोता तेथें डोक्यावरून पायापयंत सवय शरीर 
वस्त्रानें गंुडाळून हनजला. त्यानें आपले सशस्त्र हशपाई आजुबाजूला िंाडींत दडवनू ठेहवले िोते, व 
आपिाबरोबर हर्मचीच्या पुडीची एक लिानशी डबी ठेहवली िोती. ज्योहतर्षीिबाईनें राजकन्येचा र्मचंक 
आिनू या हजवतं पे्रतावरच ठेवहवला; व ती राजवाड्ातंील नोकरानंा म्मििाली “संभाळािो र्मािंा 
प्रयोगहवधी चालला असता ंया पे्रतातं राजकन्येवर असलेलें  भतू हशरूर तें नाचूं लागेल. व पहिपयानें जो 
त्याच्या तावडींत सापंडेल त्याचा प्राि घेईल. या पे्रतातं हजवतंपिा आपयाचें हचन्ि म्मिटलें  म्मििजे त्याला 
एक दोन झशका येतील, व त्या आपयाबरोबर तें उठून धावावयास लागेल. नंतर त्याच बाईनें राजकुर्मारीला 
गंधोदकानें स्नान वगैरे घालून यथाहवधी त्या र्मंचकावर हनजहवलें , व र्मं् म्मििण्यास आरंभ केला. इतक्यातं 
खालील र्मािसानें हर्मरचीची तपकीर ओलली त्याबरोबर त्याला सटासट झशका येऊं लागपया. आता ंिें पे्रत 
आर्मच्यातंील कोिाचा तरी बळी घेिार असें जािून जो तो पळत सुटला! ज्योहतर्षीिबाईनें तर सवाच्या 
आधींच पळ कालला! राजाचा भाचा र्मंचकाच्या बािेर येऊन राजकन्येला भेटला, व आपपया सशस्त्र 
हशपायासंिवतयर्मान त्यानें हतला स्वगृिीं नेलें . पलुें राजाच्या कानीं िी बातर्मी गेली तेव्िा ं तो आपपया 
अर्मात्यानंा म्मििाला, एवीं तेवीं र्मािंा त्यालाच रु्मलगी देण्याचा बेत िोता. र्मध्यंतरी तो रिीत िंाला खरा. 
पि शवेटीं भाच्यानें स्वतःच तडीला नेला, असें म्मििण्यास िरकत नािीं! आता ं त्याच्या या कृत्याबद्दल 
त्याला दंड न करता ंत्याचें यथासागं लग्न करण्याची सवय तयारी करा.” 

 
राजाजे्ञप्रर्मािें हववािरं्मगलाची सवय व्यवस्था करण्यातं आली व शुभ रु्मिूतावर राजकन्येचें आहि 

राजाच्या भाच्याचें लग्न िंालें . तेव्िापंासून राजानें सवय राज्यभार जार्मातावर टाकून धर्मयझचतनातं 
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कालक्रर्मिा करण्यास सुरुवातकेली. अहसलक्षिपाठक या तरुि राजाच्या सेवलेा पूवीप्रर्मािें सवयथैव तत्पर 
असे. एके हदवशीं राजा उद्यानातं र्मोकळ्या जागीं बसला असता ंअहसलक्षिपाठक ब्राह्मि त्याजवळ उभा 
िोता. त्याचंें संभार्षि चालंू असपयारु्मळें  त्याला तेथून दुसरीकडे जाता ंयेईना. पि सूयाच्या बाजूला त्याचें 
तोंड असपयारु्मळें  लाखेचें नाक हवतळलें  व खालीं पडलें . त्यायोगें त्याला फारच लाज वाटली. तो तोंड 
खालीं घालून ओशाळा िोऊन रु्मकाट्यानें राहिला. नवीन राजा िा प्रकार पािून िंसत िंसत त्याला 
म्मििाला “गुरुजी, हवनाकारि लाजंू नका कारि झशकेरु्मळें  तुर्मची िाहन िंाली असली तथाहप ती सवांनाच 
अपाय करते असें नािीं. का ंकीं, त्याच झशकेनें र्मला राज्यप्राल्प्त िंाली आिे! एकाचा अपाय तो दुसऱ्याचा 
उपाय! 
 
 

——✵✵✵—— 
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४०. दाणंभक कोल्हा. (१२९) 
 

(अकननकजातक नं. १२९) 
 

एका काळीं बोहधसत्त्व उंदराच्या कुलातं जन्र्मला िोता. वयातं आपयावर पुष्ट्कळ उंदराचंा राजा 
िोऊन तो अरण्यातं एका गुिेंत रिात असे. त्या अरण्यातं एके हदवशीं गवताला आग लागून ती हजकडे 
हतकडे पसरली. तींत एक कोपिा सापंडला. पळावयास दुसरी वाट न सापंडपयारु्मळें  त्यानें एका िंाडाच्या 
बुंध्याचा आश्रय केला. बुंध्याला डोकें  टेंकून तो तेथें र्मृतप्राय पडून राहिला. जवळपास गवत नसपयारु्मळें  तो 
भाजून रे्मला नािीं. परंतु त्या दावाग्नीच्या ज्वालानंीं त्याच्या अंगावरील सवय केस जळून गेले. डोकें  बुंध्याला 
टेकलें  असपयारु्मळें  त्यावर र्मा् शेंडीसारखे वतुयलाकार केस राहिलें . एके हदवशीं पािी हपण्यास गेला 
असता ं आपली पडछाया पािून त्याला र्मोठा चर्मत्कार वाटला. धार्मर्मक ब्राह्मिासारखी डोक्यावर तेवली 
शेंडी, आहि बाकी आंग गुळगुळीत. तो आपपयाशींच म्मििाला, “शिािा र्मनुष्ट्य हवपत्तीचा देखील फायदा 
करून घेतो. आगींनें िोरपळून गेपयारु्मळें  जरी र्मािंें नुकसान िंालें  आिे, तथाहप या शेंडीचा चागंला उपयोग 
करून घेता ंयेईल.” 

 
आर्मच्या बोहधसत्त्वाचें हनवासस्थान त्याला र्मािीत िोतें; परंतु त्याच्या गुिेंतील शतरु्मखी हबळातं 

त्याचा हरघाव िोिें केवळ अशक्य िोतें. पि ते लठ ठ लठ ठ उंदीर या कड्ावरून त्या कड्ावर 
उड्ार्मारीत असतानंा पािून त्याला वारंवार पािी सुटत असे. या नवीन शेंडीचा फायदा घेऊन आपला 
कािंीं डाव साधेल तर पिावा या िेतूनें त्यानें बोहधसत्त्वाच्या हबळापासून कािंीं अतंरावर तपियेला सुरुवात 
केली. आकाशाकडे पिात दोनच पायावंर उभें रिावें. तोंड वासून सूयाकडे टकर्मक बघत बसावें, इत्याहद 
तपियेचे प्रकार त्यानें आरंहभले. त्याला पािून बोहधसत्त्वाला वाटलें  कीं िा कोिीतरी र्मोठा धार्मर्मक प्रािी 
असावा. तो कोपह्ाजवळ जाऊन त्याला म्मििाला, “बाबारे, िें तंू काय चालहवलें  आिेस? कोपिा म्मििाला, 
“आयुष्ट्याचे हदवस प्राण्याच्या झिसेंत आहि दुसऱ्या अनेक पापकृत्यातं गेपयारु्मळें  र्मला दृलतर पिात्ताप 
िंाला आिे. आहि त्या कृत्याचं्या पहरर्माजयनासाठीं घोर तपिया करण्याचा र्मािंा हनिय िंाला आिे. यापुलें 
कोित्यािी प्राण्याला न दुखहवता ं त्याचंी सेवा करावी. सवय प्रकारें त्याच्या उपयोगीं पडावें िेंच र्मािंें व्रत 
आिे. तुम्मिाला जर र्मािंा कािंीं उपयोग िंाला तर र्मीं र्मला धन्य सर्मजेन!” 

 
रू्मर्षकराज म्मििाला, “आम्मिाला तुर्मच्यापासून कािंीं नको आिे. तुम्मिी सत्पुरुर्ष आिा तेव्िा ंतुर्मच्या 

सारख्याच्या सिवासानें आर्मच्यावर फार र्मोठे उपकार िोिार आिेत. तुम्मिी या प्रदेशातं राहिलातं म्मििजे 
आम्मिाला तुर्मचें वारंवार दशयन िोऊन र्मोठें पणु्य सपंादण्याचा र्मागय खुला िोईल.” 

 
कोपिा म्मििाला, “िें सवय खरें आिे. तथाहप र्माझ्या तपियेला बळकटी आिण्यासाठीं र्मी तुर्मची 

सेवा करंू इल्च्छत आिे. लिानपिीं र्मी गहित हशकलों िोतो, त्याचा र्मला येथें चागंला उपयोग िोईल, 
तुम्मिी सवय उंदीर चरावयाला जात असतानंा र्मी तुर्मची संख्या र्मोजीत जाईन व त्याप्रर्मािेंच हबळातं जात 
असता ंगिना करून एखादा दुसरा उंदीर िरवला तर आपपयाला कळवीत जाईन. 

 
बोहधसत्त्वाला िी गोष्ट फारच पसंत पडली. उंदराच्या कळपाची यायोगें अहभवृहद्ध िोईल असें त्यास 

वाटलें ; व कोपह्ाच्या हवनंतीस त्यानें रुकार हदला. तेव्िा ंकोपिा म्मििाला, “र्मी तुर्मच्या कळपाची गिना 
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करीतअसता ंतुम्मिीं सध्याचं्याप्रर्मािें िुंंडीनें जाता ंकार्मा नये. क्रर्मशः एक एकानें सरळ र्माझ्या जवळून गेलें  
पाहिजे. 

 
बोहधसत्त्वानें िी कोपह्ाची अट संतोर्षानें कबलू केली. 
 
दुसऱ्या हदवसापासून कोपह्ाच्या गिनेला सुरुवात िंाली. सगळे उंदीर त्याजवळून गेपयावर 

शवेटपया उंदरावर िंडप घालून त्याला तो तेथेंच दडपून टाकीत असे व आपपया पोटाखालीं िंाकून ठेऊन 
इतर दूर गेले म्मििजे र्मग त्याचा फळािार करीत असे. बोहधसत्त्वाची आहि त्याच्या कळपातंील उंदीराचंी 
अशी दृल सर्मजूत िोती कीं, कोपिा र्मोठा धार्मर्मक असून तो तपस्व्याप्रर्मािें आपला हनवाि पाण्यावर आहि 
फलर्मलूावर करीत आिे. आहि म्मििूनच आपपया कळपातंील उंदीर कर्मी िोत जातात याचें कारि काय िें 
सर्मजण्यास त्याना बराच हवलंब लागला. परंतु िा प्रकार फार हदवस चालिें शक्य नव्ितें. हदवसेंहदवस 
कळप क्षीि िोत चालला. िे उंदीर गेलें  कोठें बरें? िें बोहधसत्त्वाला सर्मजेंना. कोपह्ाला हवचारावें तों तो 
म्मििे कीं, कळपातंील उंदराचंी सखं्या बरोबर आिे. सकाळीं संध्याकाळीं गिना करून आपिाला त्यातं 
कािंीं न्यून आलळून येत नािीं. परंतु बोहधसत्त्वाला त्याच्या सचोटीची अहधकाहधक शकंा येऊं लागली. एके 
हदवशीं रोजच्याप्रर्मािें गिनेच्या वळेीं सवाच्या पुलें न जाता ं तो दडून बसला व सवय पुलें गेपयावर आपि 
िळंूच र्मागून हनघाला. कोपह्ानें वहिवाटीप्रर्मािें त्यावर िंडप घातली. परंतु बोहधसत्त्व अत्यंत सावध 
असपयारु्मळें  त्याला िंपाट्यासरशीं पकडता ंआलें  नािीं. इतक्यातं बोहधसत्त्वानें कोपह्ाच्या नरडीवर उडी 
टाकून कडकडून चावा घेतला तेव्िा ंतो दाहंभक कोपिा वदेनेनें हवव्िल िोऊन र्मोठ्यानें आरडंू लागला. तें 
पािून बोहधसत्त्व त्याला म्मििाला, “िे दुष्ट कोपह्ा, धर्माच्या पाघंरुिाखालीं तंू आर्मचे गळे कापीत िोतास! 
लोकानंा हवश्वास दाखवनू त्याचंा घात करिें याला धर्मय म्मिित नािींत! याला पाहिजे तर र्माजारव्रत असें 
म्मििावें! िी तुिंी शेंडी धर्मयज्ञान संपादण्यासाठीं नसून पोटाची खळी भरण्यासाठीं आिे! या तुझ्या शाट्याचें 
आता ंप्रायहित्त भोग! 

 
कोपिा तरफडत खालीं पडला असता ंबोहधसत्त्वाच्या कळपातील उंदरानीं त्याला तेथेंच ठार केलें . 

 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

४१. आळसा्या रोगावर रामबाि दपाय! (१४०) 
 

(कोणसयजातक नं. १४०) 
 

एका जन्र्मीं बोहधसत्व ब्राह्मि कुलातं जन्र्मला. वयातं आपयावर चार वदे आहि सवय शास्त्रें यातं 
पारंगत िोऊन वारािसी नगरींत पुष्ट्कळ हशष्ट्यानंा तो पलवीत असे. त्याचा एक ग्रार्मवासी हशष्ट्य अध्ययन पुरें 
िंापयावर काशींतील एका रु्मलीशीं हववाि करून तेथेंच घरदार बाधूंन रिात असे. पि या तरुि ब्राह्मिाची 
बायको अत्यंत दुष्ट िोती. हतच्या बाह्रूपाहवरुद्ध हतचे गुि िोते. हबचारा तरुि हतच्या रूपाला भलूुन ती जें 
म्मििेल तें करण्यास तत्पर असे. सकाळीं उठून पोटातं दुखण्याचें हनहर्मत्त करून ती बाई अंथरुिावर पडून 
रािी, व नवऱ्यास म्मििे कीं, र्माझ्यानें कािीं करवत नािीं. तुम्मिी चागंलें  जेवि करून घातपयाहशवाय र्मािंी 
पोटदुखी बरी व्िावयाची नािीं. हबचाऱ्या नवऱ्यानें घरातंील सगळीं कार्में करावीं. एवलेंच नव्िे तर, ती जें 
म्मििेल तें हतला द्यावें व कधींकधीं आपि अध्याच पोटीं रिावें, असा क्रर्म चालहवला. अथात्  त्या बाईचा रोग 
उत्तरोत्तर वालतच गेला. हतचें शरीर पुष्ट िोत िोतें! परंतु पोटदुखीला कािंीं गुि पडेना! गरीब हबचारा तरुि 
हतच्या रोगानें अहतशय कंटाळून गेला. एके हदवशीं बोहधसत्त्वाच्या दशयनाला गेला असता ंबोहधसत्त्व त्याला 
म्मििाला, “कायरे आजकाल तंू कोठें हदसत नािींस. तुिंा चेिरा देखील अगदीं हफक्कट हदसतो. तुिंें सवय 
कािंीं ठीक चाललें  आिेना?” 

 
तो म्मििाला “गुरुजी, र्मी हनरोगी आिे पि र्माझ्या तरुि बायकोच्या रोगानें र्मला भडंावनू सोडलें  

आिे! हदवसें हदवस हतचा रोग वालत जात आिे, त्यारु्मळें  र्माझ्या हजवाला चैन पडत नािीं.” 
 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “असा हतला रोग तरी कोिता आिे? काय ताप येतो, झकवा अन्न रुचत नािीं, 

कीं िोतें तरी काय? 
 
तरुि ब्राह्मि म्मििाला, “हतला ताप तर रु्मळींच नािीं, अन्न चागंलें  खपतें. एवलेंच नव्िें तर रोज 

नवीन नवीन पक्वान्नें हतला फार आवडतात! हतचा रोग म्मिटला म्मििजे हतचें पोट दुखतें. र्मी घरातं असेपयंत 
कोितेंहि कार्म हतच्यानें करवत नािीं. र्मी बािेर जातों तेव्िा ं ती इकडून हतकडे हफरतअसते असें र्माझ्या 
ऐकण्यातं आलें  आिे. कदाहचत्  हबछान्यातं पडून कंटाळा आपयारु्मळें  ती तसें करीत असेल! कािंीं असो 
हतच्या या पोटदुखीनें र्मािें िाल िोत आिेत एवलें खरें.” 

 
बोहधसत्त्वानें बाईला कोिता रोग िंाला असावा िें तेव्िाचं ताडलें ! व तो त्याला म्मििाला, “र्मी एक 

या रोगावर उत्तर्म और्षध तयार करून देतों, पि तुिंी बायको तें खुर्षीनें घेईल असें वाटत नािीं. हतच्यावर 
जबरदस्ती करावी लागेल. प्रसंग आला तर हतच्यावर चाबकाचे चार तडाखे ओलण्याची तुिंी तयारी आिे 
काय?” तो म्मििाला, “गुरुजी, आपि िें काय हवचाहरता?ं आपली आज्ञा र्मला सवयथैव वदं्य आिे. हतचा रोग 
बरा िोत असला तर चार सोडून दिा फटके र्मारले तर त्यातं दोर्ष कोिता?” 

 
बोहधसत्त्वानें गोरु्म्ातूंन हचराईत वगैरे कडू और्षधें उकळून त्याचंा काला बनहवला, व कािंीं 

वळेपयंत तो ताबं्याचं्या नव्या भाडं्ातं ओतून ठेहवला. दुसऱ्या हदवशीं त्या तरुि ब्राह्मिाला बोलावनू आिनू 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “िा काला घेऊन जा व तुझ्या बायकोला पाज. बरोबर एक चाबूक घेऊन जाण्यास 
हवसरंू नकोसं.” 



 
 अनुक्रमणिका 

 

त्यानें तो काला आपपया बोयकोला नेऊन हदला. तेव्िा ं ती त्यावर फार संतापली, व म्मििाली, 
“र्मला िें तुर्मचें हभकारडें और्षध पाहिजे कशाला? तुपालोण्यानें जर र्मािंा रोग बरा िोत आिे, व र्मला गुि 
पडत आिे तर र्मग हवनाकारि काढ्यातं पैसे का ंघालवा?” 

 
तो म्मििाला, “पि आजपयंत तुपालोण्यावर पुष्ट्कळ पैसे खचयण्यातं आले. परंतु त्यापासून तुिंा रोग 

साफ बरा िंाला नािीं. आज चागंलें  पक्कान्न खावें आहि दुसऱ्या हदवशीं पनुः पोटदुखीला सुरवात व्िावी. 
आता ंआर्मच्या गुरूनें तयार करून हदलेला काला घेतपयांवाचनू तुिंा रोग बरा िोण्याचा संभवच नािीं.” 

 
त्या खाष्ट बाईनें हनरहनराळ्या र्मागानें नवऱ्याची सर्मजूत घालण्याचा बराच प्रयत्न केला. पि त्यानें 

साफ साहंगतलें  कीं, “काला घेतला नािी तर चाबकाचा प्रयोग करून तो घेिें भाग पाडावें लागेल.” 
हनकरावर गोष्ट आली, तेव्िा ं हनरूपायानें हतनें त्या काढ्याचा एक घुटका घेतला. पित्यायोगें हतचें तोंड 
वाकडें हतकडें िोऊन हतला घेरी आली. थोड्ा वळेानें सावध िंापयावर ती नवऱ्याला म्मििाली, “र्मला िा 
काला घ्यावयास लावू ं नका. आजच्या हदवसाची रु्मदत द्याल, तर र्मािंा रोग आपोआप बरा िोईल असें 
वाटतें.” 

 
तो म्मििाला, “िा काला असाच ठेऊन देतों व तुिंा रोग एक दोन हदवसातं साफ बरा िंाला नािीं 

तर त्याचा तुझ्यावर पुनः प्रयोग करण्यातं येईल.” 
 
बाईचा रोग तात्काळ बरा िंाला! आपपया नवऱ्याच्या गुरूसर्मोर आपले डावपेंच चालावयाचे नािींत 

असें जािनू पूवीचा सवय खोडसाळपिा हतनें टाकून हदला; व आपपया नवऱ्याची ती अनन्यभावें सेवा करंू 
लागळी 
 
 

——✵✵✵—— 
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४२. दुजुनाचे प्रत्युपकार. (१३१) 
 

(असंपदानजातक नं. १३१) 
 

प्राचीन काळीं राजगृि नगरींत र्मगध नावंाचा राजा राज्य करीत िोता. त्यावळेीं आर्मचा बोहधसत्त्व 
त्याच राजधानींत र्मिाश्रेष्ठीच्या पदाला पावला िोता. त्याला शखंश्रेष्ठी म्मिित असत. वारािसी नगरींत 
त्याचा बालहर्म् हपहलयश्रेष्ठी नावंाचा एक सधन व्यापारी रिात असे. कािंीं कारिानें त्या हपहलयश्रेष्ठीवर 
र्मोठी आपहत्त येऊन त्याची सवय धन दौलत बुडाली. तेव्िा ं तो आपपया बायकोला बरोबर घेऊन पायीं 
राजगृिाला आला व शखंश्रषे्ठीला भेटला. शखंश्रेष्ठीनें त्याचा बिुर्मान केला, आहि आपपया गृिीं त्याची सवय 
प्रकारें बरदास्त ठेहवली. अशा ल्स्थतींत वारािसीिून येथवर चालत येण्याचें कारि काय असा शखंश्रेष्ठीनें 
प्रश्न केला तेव्िा ं हपहलय म्मििाला, “र्मी सर्मूळ बुडालों आिे. र्मािंी धनदौलत र्माझ्या धनकोंनीं घेतली. 
दुसरा कोिी र्मदतगार न राहिपयारु्मळें  र्मला तुर्मची आठवि िंाली. व र्माझ्या कुटंुबासि र्मी येथवर पायीं 
चालत आलों.” 

 
शखंश्रेष्ठी म्मििाला, “तुम्मिी येथवर येण्याची रे्मिेरबानी केली िें फार चागंलें  िंालें . आर्मच्या 

बालर्मै् ीची कसोटी पािण्यास तुम्मिी र्मला चागंली संहध हदली.” 
 
याप्रर्मािें सभंार्षि िंापयावर शखंश्रेष्ठीनें आपली हतजोरी उघडून आतंील द्रव्याचे बरोबर दोन भाग 

केले व एक भाग हपहलयश्रषे्ठीला हदला, व त्याचप्रर्मािें आपले दासीदास ित्ती घोडे वगैरे सवय र्मालर्मते्तचे 
दोन हवभाग करून त्यातंील एक हपहलयश्रेष्ठीला हदला, व र्मोठ्या गौरवानें त्याला वारािसीला रवाना केलें . 

 
कािंीं वर्ष े लोटपयावर शखंश्रेष्ठीवर अवदशचेा घाला आला. सवय सपंहत्त नाश पावली. राजगृिातं 

रािण्याला देखील त्याला लाज वाटंू लागली. तेव्िा ं अथातच हपहलयश्रेष्ठीची त्याला आठवि िंाली. 
आपपया बायकोला बरोबर घेऊन हपहलयश्रेष्ठीला भेटण्यासाठीं तो वारािसीला गेला. रा्ीं शिराबािेरील 
धर्मयशाळेंत उतरून सकाळीं शिरातं प्रवशे करण्यापूवी तो आपपया पत्नीला म्मििाला, “भदे्र, तंू र्माझ्याबरोबर 
न येता ं येथेंच रिा. तुला रस्त्यातूंन पायीं आिपयाबद्दल हपहलयश्रेष्ठी र्माझ्यावर फार रागाविार. पुरुर्ष 
अनवािी चालले तरी त्यानंा कोिी नावं े ठेविार नािीं. परंतु तुझ्यासारख्या कुलीन स्त्रीला भर रस्त्यातूंन 
अनवािी चालत नेलें  असता ंलोक नावंें ठेवतील.” 

 
हतला िी गोष्ट पसतं पडली. शखंश्रेष्ठी एकटाच आपपया हर्म्ाजवळ गेला. हपहलयश्रेष्ठीच्या 

वाड्ाच्या दरवाजावर खडा पिारा िोता. तेव्िा ं शखंश्रेष्ठीला आंत जाण्याची र्मोकळीक नव्िती. त्यानें 
दरवाजावरून आपि आलों आिों असा हनरोप पाठहवला, व आपला हर्म् आपिाला कडकडून आझलगन 
देण्याला येईल अशी कपपना करीत वाट पिात उभा राहिला. परंतु हपहलयानें वर यावें असा जबाब 
पाठहवला. वर जाऊन पाितों तों हपलीय खुशाल लोडाला टेंकून बसलेला िोता! तो तेथूनच शखंश्रेष्ठीला 
म्मििाला, “काय! कोठें आलातं?” आपिाला बसावयास आसन देखील र्माडंलेलें  नािीं िें पािून 
शखंश्रेष्ठीला अत्यंत हवस्र्मय वाटला! तथाहप र्मोठ्या गंभीरपिें तो म्मििाला, “हर्म्ा, दैवाची गहत हवहच् 
आिे. र्माझ्या अफाट सपंत्तीचा इतक्या लौकर नाश िोईल असें र्मला स्वप्नांतहि वाटलेंनव्ितें. परंतु आज र्मी 
कवडीला र्मिाग िोऊन या हठकािीं चालत आलों आिे. र्माझ्या स्त्रीलाहि र्मी बरोबर आिलें  आिे. पि 
तुम्मिाला वाईट वाटेल म्मििून हतला धर्मयशाळेंतच ठेऊन आलों आिें.” 
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हपहलय म्मििाला, “पि तुम्मिाला उतरण्याला जागा हर्मळाली कीं नािीं? जेवि वगैरे िंालें  आिे कीं 
नािीं? आर्मच्या येथें सध्या ंफार अडचि आिे. तेव्िा ंर्मला तुर्मची सोय करता ंयावयाची नािीं आहि तुम्मिाला 
िेंहि सर्मजलें  पाहिजे कीं येथें कोिी तुम्मिाला आश्रय देईल असें र्मला वाटत नािीं.” 

 
हबचारा शखंश्रेष्ठी इतका ओशाळला कीं, त्याच्या तोंडातूंन शब्द फुटेना. ज्याच्यावर एवला र्मोठा 

उपकार करून फार वर्षें लोटलीं नािींत त्याच्याच तोंडून असे उद्गार हनघावते िें पािून तो अगदींच 
गोंधळून गेला, तथाहप, भकेुची पीडा फार कठीि आिे असें म्मिितात तें कािंीं खोटें नािीं. त्याला भकू 
लागली िोतीच पि तेवढ्यानें कदाहचत्  त्यानें याचना केली नसती परंतु त्याची साध्वी स्त्री उपाशी िोती, व 
हतची आठवि िंापयाबरोबर त्याचें हचत्त थाऱ्यावर येऊन तो हपहलयाला म्मििाला, “आम्मिाला आपपया घरी 
आश्रय हर्मळत नसला तरी िरकत नािीं. पि आम्मिी दोघींजिें आज सारा हदवस उपाशी आिों तेव्िा ंआर्मची 
दुसरी कािंीं सोय लागेपयंत हशधासार्मग्रीची व्यवस्था िोईल तर बरें.” 

 
हपहलयाच्या घरीं त्याच हदवशीं िजारों गाड्ा भरून भात आलें  िोतें. भातातंील फोल हनराळें 

कालून तें पेवातं भरून ठेवण्याचें कार्म चाललें  िोतें. तो आपपया एका नोकराला िाकं र्मारून म्मििाला, “या 
र्मािसाला त्या फोलातूंन एक पायली भरून द्या.” 

 
नोकरानें त्याच्या आजे्ञप्रर्मािें एक पायली फोल शखंश्रेष्ठीच्या पदरातं टाकलें . शखंश्रषे्ठी तें घेऊन 

रु्मकाट्यानें धर्मयशाळेकडे चालता िंाला. त्याची बायको आपला पहत र्मोठ्या थाटार्माटानें परत येईल अशा 
र्मनोराज्यानें वाट पिात राहिली िोती. पि शखंश्रेष्ठीला पायींच परत आलेला पािून हतला फार हवर्षाद 
िंाला. तरी त्याच्या पाठीवर गाठोडें पािून हतला थोडेसें बरें वाटलें . आज जेविाचें साहित्य हर्मळण्याची 
पंचाईत राहिली नािीं; बऱ्याच हदवसानंीं सुग्रास अन्न खाऊं असें वाटून हतला बरीच िुर्षारीआली. ती 
शखंश्रेष्ठीला म्मििाली, “आययपु्, तुम्मिीं पायींच परत आला ंतेव्िा ंतुर्मच्या हर्म्ानें तुर्मचा योग्य सन्र्मान केला 
नसावा; झकवा त्याची तुर्मची भेट तरी िंाली नसावी. कािंीं असो आपिाला आज हशधासार्मग्री तरी 
यथाल्स्थत हर्मळाली पाहिजे असें या तुर्मच्या गाठोड्ावरून सिज अनुर्मान कहरता ंयेतें.” 

 
शखंश्रेष्ठी म्मििाला, “भदे्र, िें गाठंोडें फोलाचें आिे! श्रेष्ठीनें र्मािंें प्रत्युपकार चार शरे फोल देऊन 

फेडले आिेत! त्यानें पुनः आपपया घरीं येऊं नये असें बजावनू साहंगतलें  आिे. आता ंआम्मिाला या शिरातं 
र्मजुरीवर हनवाि करावा लागेल असें वाटतें.” 

 
ती म्मििाली, “र्मजुरी करण्याला र्मला लाज झकवा भीहत वाटत नािीं. परंतु त्या कृतघ्न 

र्मािसाकडून तुम्मिी एक पायली फोल घेऊन आला याची र्मला फार चीड येते. िें फोल नेऊन पुनः त्याच्या 
स्वाधीन करा.” असें बोलून हतनें तें गाठोडें नवऱ्याच्या अंगावर टाकलें . 

 
तेव्िा ं शखंश्रेष्ठी शातंपिें म्मििाला, “भदे्र अशी रागावू ं नकोस. तुझ्या इतकीच र्मला त्या दुष्ट 

हपहलयाची चीड आली; परंतु त्यानें हदलेपया फोलाचा र्मी स्वीकार केला नसता तर र्मािंें वतयन सभ्यपिाचें 
ठरलें  नसतें, व त्या योगें त्याच्याकडून जसा र्मै् ीचा भेद िंाला तसाच तो र्माझ्याकडूनहि िंाला असता. 
म्मििून हनरुपायास्तव िें फोलाचें गाठोडें र्मला येथवर आिावें लागलें .” 
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नीच हपहलयाच्या अत्यतं कृतघ्नपिानेंहि आपपया नवऱ्याच्या शातंीचा भगं िंाला नािीं िें पािून त्या 
साध्वी स्त्रीला रडंू आलें . हतचा शोक इतका अनावर िंाला कीं, हतचा रुदनस्वर धर्मयशाळेंवरून जािाऱ्या 
लोकानंा सिज ऐकंू येऊं लागला. शखंश्रेष्ठीनें हपहलयाला हदलेपया दासापंैकीं एकजि त्या र्मागानें चालला 
असता ंत्यानें धर्मयशाळेंत कोिी स्त्री रडत आिे िें ऐकून काय प्रकार आिे िें पािण्यासाठीं आंत प्रवशे केला 
आहि पिातो तों आपली पूवीची र्मालकीि रडत असून र्मालक हतचें सर्माधान करीत आिे! िें पािून तो 
म्मििाला, “धनीसािेब िा काय प्रकार आिे? िें र्मला सर्मजत नािीं. आपि या हठकािीं कसें आला व या 
उतारंूच्या धर्मयशाळेंत का ंउतरला?ं” 

 
शखंश्रेष्ठीच्या पत्नीनें त्याला इत्थंभतू वतयर्मान साहंगतलें  तेव्िा ं त्या दासाला आपपया जुन्या 

र्मालकाची फार दया आली, व नव्या र्मालकाचा त्वरे्ष आला. त्यानें आपपया ओळखीच्या कािंीं गृिस्थाकंडे 
जाऊन आपपया जुन्या र्मालकावर आलेपया प्रसंगाचें यथाभतू वियन करून त्यासाठीं त्यानें थोडीबिुत र्मदत 
हर्मळहवली व त्याच धर्मयशाळेंत कािंीं हदवस त्याची व त्याच्या पत्नीची जेविाखाण्याची कशी बशी व्यवस्था 
लावनू हदली. पुलें घरीं जाऊन शखंश्रेष्ठीनें हपहलयाला हदलेपया सवय दासानंा त्यानें िें वतयर्मान कळहवलें  व 
त्याचं्या सािाय्यानें एक र्मोठा कट उभारला. हपहलयश्रेष्ठीचें फार उपयोगी नोकर म्मिटले म्मििजे 
शखंश्रेष्ठीकडून हर्मळालेले िे दासच िोते. त्याचं्या स्वार्मीभक्तीनेंच हपहलयाचीं सवय करे्म यथासांग चाललीं 
िोतीं िें त्या दासानंा र्मािीत िोतें. त्यानंीं त्या हदवसापंासून हपहलयश्रेष्ठीचें कार्म करण्याचें सोडून हदलें , व 
इतरानंाहि कार्म करण्याची र्मनाई केली. हपहलयानें िें वतयर्मान ऐकून त्याचं्यावर काठीचा प्रयोग करण्यास 
सुरुवात केली. तेव्िा ंत्या सवांनीं एकदर्म वारािसीच्या राजाकडे जाऊन आपली हफयाद दाखल केली. या 
हफयादींत हपहलयाचा कृतघ्नपिा राजाला पूियपिें हदसून आला. शखंश्रेष्ठीची व त्याच्या पत्नीची साक्ष 
घेण्यातं आली. त्याप्रर्मािें इतर नोकराचंीहि या बाबतींत साक्ष िंाली. 

 
राजा सवय प्रकार ऐकून घेऊन हपहलयाला म्मििाला, “आजपयंत र्मी तुला र्मोठा प्रार्माहिक र्मािसू 

सर्मजत िोतों; परंतु तुिंा प्रार्माहिकपिा वरपागंीं आिे असें या खटपयारु्मळें  हदसून येत आिे. आता ं तुला 
हवचारतों कीं, तुझ्यावर प्रसगं आला तेव्िा ं तंू या शखंश्रषे्ठीकडून त्याची अधी सपंत्ती घेऊन आलास कीं, 
नािींस?” 

 
हपहलयानें िी गोष्ट कबूल केली. तेव्िा ंराजा म्मििाला, “र्मग त्याची प्रत्युपकृती एक पायली फोलानें 

िोईल असें तुला वाटलें  काय? तंू आर्मच्याकडून हर्मळालेपया र्मानाला सवयथैव अपा् आिेस. तेव्िा ंतुिंी सवय 
संपहत्त शखंश्रेष्ठीला देण्याचा िुकूर्म देतों.” 

 
त्यावर शखंश्रेष्ठी म्मििाला, “र्मिाराज, यानें जरी र्मला अत्यंत वाईट रीतीनें वागहवलें  तथाहप, 

त्याच्या संपत्तीचा र्मी अहभलार्ष धरीत नािीं. केवळ र्मी हदलेली धनदौलत आहि दासी दास त्यानें परत 
करावें म्मििजे िंालें .” 

 
राजानें ताबडतोब शखंश्रेष्ठीची र्मागिी अर्मलातं आिण्यास लाहवली. ती सवय दौलत घेऊन 

शखंश्रेष्ठी राजगृिाला गेला. हपहलयश्रेष्ठीजवळ अद्याहप पुष्ट्कळ धनदौलत हशल्लक िोती. पि कीर्मत र्मा् 
सर्मूळ नष्ट िंाली िोती. आहि “र्मरि का ं लोकींच दुष्ट्कीर्मत जें” या कहववचनाप्रर्मािें त्याला र्मरिापेक्षा ं
जीहवतच अहधक कंटाळवािें वाटत िोतें. 

——✵✵✵——  
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४३. भाडंवलावर डल्ला. (१३६) 
 

(सवण्िजातक नं. १३६) 
 

बोहधसत्त्व एकदा ंब्राह्मि कुलातं जन्र्मला िोता. वयातं आपयावर एका कुलीन कन्येबरोबर त्याचें 
लग्न िोऊन त्या संबधंापासून त्याला तीन रु्मली िंापया; परंतु दुदैंवाची गोष्ट िी कीं, त्या रु्मलींचीं लग्नकायें 
िोईपयंत तो जगला नािीं. रे्मपयावर तो हिर्मालयावरील एका िंसकुलातं जन्र्मला. त्याच्या पूवयपणु्याईरु्मळें 
र्मधून र्मधून त्याला सोन्याची हपसें फुटत असत; आहि पूवयजन्र्मीचें स्र्मरि करण्या इतकें हि त्याच्या अगंीं 
सार्मर्थ्यय िोतें. तो बराच र्मोठा िंापयावर पूवय जन्र्मीं आपि कोि िोतों याचा हवचार करीत बसला; आहि 
त्याच्या सार्मर्थ्यानें पूवय जन्र्माची त्याला सवय आठवि िंाली. आपपया पोरक्या रु्मलींना आहि अनाथ स्त्रीला 
टाकून कर्मयगतीरु्मळें  र्मरि आलें  याचें त्याला क्षिभर दुःख िंालें . पि तो आपपया र्मनाशींच म्मििाला, “आता ं
शोक करीत बसण्यातं अथय नािीं. सवय प्रािी कर्माला वश असपयारु्मळें  कर्मय जी गोष्ट घडवनू आितें हतचा 
त्यानंीं हवर्षाद र्मानता ंकार्मा नयें. र्माझ्या पूवय जन्र्मीच्या कुटंुबाची जर हवपन्नावस्था असेल, तर र्मला त्यानंा या 
िंसयोनींत जन्र्मनू देखील थोडीबिुत र्मदत करता ंयेण्यासारखी आिे, िें र्मी र्मािंें र्मोठें भाग्य सर्मजतों. र्मािंीं 
हपसें जून िंापयावर सोन्याचीं बनत असतात; असें एखादें पीस आठचार हदवसानंीं त्यानंा हदलें  असता ंतीं 
आपला हनवाि करून सुखानें राितील.” 

 
असा हवचार करून तो िंस तेथून उडाला आहि थेट आपपया पूवयजन्र्मींच्या घरीं गेला. त्याला 

आपपया पूवय कुटंुबाची दुदयशा तेव्िाचं हदसून आली. बाई दळि काडंि करून हनवाि करीत िोती, व त्या 
हतघी रु्मली रु्मलानंा साभंाळण्याचीं वगैरे कार्में करून कसा तरी हनवाि करीत असत, घराची पूवींची सवय 
शोभा नष्ट िंाली िोती ती सवय ल्स्थहत पािून िंसाला फार कींव आली व तो त्या रु्मलींना म्मििाला, “रु्मलींनो, 
तुम्मिी अत्यतं दुगयत हदसता;ं परंतु तुर्मची दुदयशा सपंत आली असें सर्मजा. दोन चार हदवसाआंड तुम्मिालंा 
एकेक सोन्याचें पीस देत जाईन. त्यावंर तुम्मिा सवांचा हनवाि िोऊन हशवाय थोडा द्रव्यसंचय देखील कहरता ं
येईल.” 

 
रु्मली म्मििापया, “पि तंू पक्षी असून एवला र्मोठा आम्मिावंर उपकार करंू पाितोस याचें आम्मिालंा 

र्मोठें आियय वाटतें! आर्मच्या शजेाऱ्यापाजाऱ्यानंा आहि सोयऱ्याधायऱ्यानंा या आर्मच्या हवपन्नल्स्थतीबद्दल 
कािंींच वाटत नािीं; परंतु तुझ्यासारख्या पक्षाला आर्मची एवली कींव का ंयावी बरें?” िंस म्मििाला, “र्मी पूवय 
जन्र्मीं तुर्मचा बाप िोतों. कर्मयगतीनें या योनींत र्मी जन्र्मलों आिे. तथाहप पूवय पुण्याईरु्मळें र्मािंीं हपसें सोन्याचीं 
िोतात. र्मला र्मनुष्ट्यासारखें बोलता ंयेतें व पूवयजन्र्मी र्मी कसा िोतों याचें स्र्मरि करता ंयेतें.” 

 
िे िंसाचें वृत्त ऐकून त्या रु्मली चहकत िंापया व आईपाशीं धावंत जाऊन त्यानंीं तें हतला कळहवलें . 

आपिाजवळ थोडेसे हशल्लक असलेले दािे त्यानंीं त्या िंसाला चारले, व त्याला प्यावयास पािी हदलें . 
त्यानें सोन्याचें एक पीस हदलें  व तो तेथून उडून गेला. िा क्रर्म पुष्ट्कळ हदवस चालला िोता. एकदोन हदवसा 
आड िंसानें येऊन सोन्याचें पीस देऊन जावें, व त्यानंीं तें पीस हवकून आपला हनवाि करावा. या योगें त्या 
कुटंुबाला लवकरच ऊर्मजतावस्था आली. रु्मलींच्या अंगावर दागदाहगने हदसूं लागले; परंतु त्या 
हवधवाबाईची एवढ्यानें तृल्प्त िंाली नािीं. एकेहदवशीं ती आपपया रु्मलींना म्मििाली, “रु्मलींनो, 
पशुपक्षाहदकाचं्या योनींत जन्र्मलेपया प्राण्याचा हवश्वास र्मानता ं येत नािीं. आज जरी िा िंस आम्मिालंा 
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सोन्याचीं हपसें देत असला, तरी याचें पे्रर्म असेंच कायर्म रािील असेंकोिी सागंावें! तेव्िा ंएके हदवशीं याला 
पकडून याचीं सवय हपसें आपि कालून घेऊं.” 

 
रु्मलींना आईची िी र्मसलत पसंत पडली नािीं. त्या म्मििापया, “िा िंस जरी पक्षाच्या वशंातला 

आिे तरी पूवय जन्र्मींचा तो आर्मचा हपता आिे. त्यानें आर्मच्यावर अनंत उपकार केले आिेत, आहि आता ं
आम्मिी त्याला कू्ररपिें कसें वागवावें?” 

 
आई म्मििाली, “काय तरी वडे्ा रु्मली आिेत. आम्मिीं जर त्याचंीं हपसें एकदर्म उपटून घेतलीं, तर 

त्यातं कू्ररपिा कसला? पशुपक्षाहदक प्राण्याला र्मनुष्ट्यासारख्या वदेना बाधत नसतात. घोड्ाला झकवा 
बैलाला चाबकानंीं र्मारलें  असता ं र्मनुष्ट्यासारखी त्याला इजा िोत नसते. याचंीं जर आम्मिी हपसें कालून 
घेतलीं तर थोडक्या अवधींत त्याला पुनः हपसें फुटतील. आम्मिी सवय हपसें कालून घेतपयाबद्दल त्याला वाईट 
रु्मळींच वाटिार नािीं. दािापािी देऊन चागंलें  संगोपन करंू म्मििजे िंालें .” 

 
परंतु रु्मलींचीं र्मनें आईच्या या उपदेशाला वळलीं नािींत. त्यानंीं आपपया पूवयजन्र्मीच्या हपत्याची 

यथायोग्य सेवा करण्याचा क्रर्म तसाच पुलें चालहवला. 
 
एके हदवशीं रु्मली बािेर गेपया िोत्या. आई एकटीच घरातं िोती. इतक्यातं िंस आला तेव्िा ं ती 

त्याला म्मििाली, “पूवयजन्र्मींचा आर्मचा हनराळा संबधं असपयाकारिानें र्माझ्या रु्मलीसर्मोर तुम्मिापाशीं 
बोलण्याला र्मला लाज वाटते. पि आज तुम्मिी अशा सधंीला आलातं िें फार चागंलें  िंालें . र्मला तुर्मचें अगं 
जरा चाचंपडून पािंू द्याना.” 

 
िंस हबचारा रोजच्या जागेवरून खालीं येऊन बसला तेव्िा ंत्या ककय श स्त्रीनें जवळ जाऊन त्याची 

र्मानगुटी धरली, व त्याचंीं सवय हपसें लुबाडून घेतलीं. तो वदेनेनें व्याकूळ िोऊन तेथेंच हनचेहष्टत पडला. या 
बाईनें तीं हपसें लपवनू ठेहवलीं. इतक्यातं रु्मली घरीं आपया. त्यानंीं िंसाची िी दुदयशा पािून त्याला जवळ 
घेतलें , व म्मििापया, “तुर्मची िी दुदयशा का ंिंाली?” 

 
िंस म्मििाला “तुर्मच्या आईला हवचारा म्मििजे सर्मजेल.” 
 
आईला हवचारलें  तेव्िा ंसवय गोष्ट कळून आली. पलुें हपसें तपासून पिातात तों एक सोडून बाकी सवय 

साधीं िोतीं. तीं पक् व न िंापयारु्मळें  सोन्याचीं बनलीं नव्ितीं. या आईच्या कृत्याबद्दल रु्मलींना हकती वाईट 
वाटत असेल याची कपपनाच केली पाहिजे. त्यानंीं त्या िंसाचें चागंलें  सगोपन केलें ; परंतु नवीन हपसें फुटून 
उडण्याचें सार्मर्थ्यय आपयाबरोबर तो तेथून हिर्मालयावर गेला, आहि तेथेंच कायर्म राहिला. इकडे रु्मलींना 
आहि त्याचं्या आईला भाडंवलावर िप ला केपयाबद्दल अत्यंत दुःख िंालें . 
 
 

——✵✵✵—— 
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४४. एकाला लाचं णदला तर दुसरा देतो. (१३७) 
 

(बब्बुजातक नं. १३७) 
 

एका कालीं बोहधसत्तव पाथरवटाच्या कुलातं जन्र्मला िोता. वयातं आपयावर तो आपपया 
कुलकर्मानेंच उदरहनवाि करीत असे. काशीच्या राष्ट्रातं एका खेडेगावंीं एक र्मोठा सधन व्यापारी रिात 
असे. त्यानें िजारों सुवियकार्षापि जहर्मनींत गाडून ठेहवले िोते. कािंीं काळानें त्या कुटंुबातंील सवय र्मािसें 
एकार्मागनू एक र्मतृ्युरु्मखीं पडलीं. श्रषे्ठीहि र्मरून गेला. त्याची बायको त्या द्रव्यस्नेिानें र्मरिोत्तर उंदरीि 
िोऊन त्या द्रव्यावर बीळ करून राहिली. तो गावं त्या व्यापाऱ्यानेंच वसहवला िोता. त्याच्या कुटंुबाची िी 
दशा िंापयावर गावंावर देखील तोच प्रसंग आला. सवय गावं साफ ओस पडला. आर्मचा बोहधसत्त्व आपपया 
हनवािासाठीं हफरत हफरत त्या ओसाड गावंाच्या जवळ दुसऱ्या एका खेडेगावंीं जाऊन राहिला. तो त्या 
व्यापाऱ्याच्या र्मोडक्या घराचे दगड वगैरे घेऊन ते साफसूफ करून दुसऱ्या लोकानंा हवकून त्यावर आपला 
हनवाि करीत असे. उंदहरिीनें त्याला पािून असा हवचार केला कीं, िा र्मनुष्ट्य फार गरीब हदसतो. दगड 
फोडून फोडून हबचारा कष्टी िोत असतो. र्माझ्याजवळ असलेपया या सोन्याच्या नाण्याचा र्मला कािंींच 
फायदा िोत नािीं. र्मी जर याला रोज एकेक कार्षापि हदला तर त्याला त्यापासून फार सुख िोईल व तो 
र्मलादेखील र्मदत करू शकेल. असा हवचार करून एक कार्षापि तोंडातं धरून ती बोहधसत्त्व दगड फोडीत 
िोता त्या हठकािीं गेली. हतला पािून बोहधसत्त्व म्मििाला, “उंदरीिबाई, तोंडातं सोन्याचें नािें घेऊन तंू 
येथें का ंआलीस?” ती म्मििाली, “र्माझ्याजवळ बराच र्मोठा नाण्याचा संग्रि आिे. त्यातूंन र्मी तुला रोज 
एकेक कार्षापि देत जाईन. त्या द्रव्यानें तंू आपपया कुटंुबाचें पोर्षि कर व र्मला पोटापरुतें र्मासं आिनू देत 
जा.” 

 
बोहधसत्त्वाला िी गोष्ट फारच पसंत पडली, व त्याप्रर्मािें रोज एक कार्षापि घेऊन उंदरीला तो 

पोटभर र्मासं देऊं लागला. एके हदवशीं एका रंु्मगसानें त्या उंदरीवर िल्ला करून हतची र्मानगुटी धरली. 
हबचारी र्मरिभयानें गहलत िोऊन गेली. हतच्या तोंडातूंन शब्द हनघेना. तथाहप, र्मोठ्या धैयानें अडखळत 
अडखळत ती रंु्मगुसाला म्मििाली, “बाबारे, र्मला खाऊन तुला काय फायदा िोिार!” 

 
रंु्मगूस ह्मिाला, “िें काय हवचारतेस? आजच्या हदवसाचें र्मािंें जेवि िोिार आिे आहि यािून 

दुसरें र्मला काय पाहिजे आिे?” 
 
ती ह्मिाली, “र्माझ्या शहररातूंन जेवलें र्मासं तुला आज हर्मळिार आिे तेवलें रोजच्या रोज हर्मळालें  

असता ंतंू र्मला सोडून देशील काय?” 
 
रंु्मगूस म्मििाला, “यातं काय संशय. पि खोटें सागंून तंू जर पळून जाशील तर तुिंा पुरा सूड 

उगवीन. हबळातं जाऊन दडून बसलीस तरीदखील तंू र्माझ्या कचाट्यातूंन बचाविार नािींस. र्माझ्या या 
खरतर नखानंी तुझ्या हबळाचा ठाव देखील र्मला खोदून टाकता ंयेईल, व असा प्रसगं आपयास िाल िाल 
करून र्मी तुला ठार र्मारीन.” 

 
दीनवाण्या स्वरानें उंदरीि त्याला म्मििाली, “तात्या, र्माझ्यावर हवश्वास तरी ठेवनू पिाना. र्मी खोटें 

बोललें  तर आिखी एक दोन हदवसानंीं तुम्मिी र्मािंा खुशाल प्राि घ्या.” 
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िा संवाद िंापयावर रंु्मगुसानें त्याला सोडून हदलें  व त्या हदवसापुरती दुसरी कािंीं हशकार साधून 
आपला हनवाि केला. पि दुसऱ्या हदवशीं र्माध्यान्िसर्मय िोण्यापूवींच तो उंदरीिबाईच्या हबळाजवळ िजर 
िंाला. बोहधसत्त्वानें सकाळीं आिून हदलेपया र्मासंातंील एक भाग देऊन उंदरीनें त्याला संतुष्ट केलें . िा 
प्रकार बरेच हदवस चालला, तेव्िा ं दुसऱ्या एकारंु्मगुसाला िें वतयर्मान सर्मजलें  व त्यानें उंदरीवर िंडप 
घातली. त्याला देखील र्मासंाचा वाटा देण्याचें अहभवचन देऊन उंदरीनें आपली सुटका करून घेतली. 
त्यानें िी गोष्ट आपपया हर्म्ाला साहंगतली तेव्िा ं त्यानें उंदरीिबाईला पकडण्याची पहिली सहंध साधून 
घेतली, व आपपयाला र्मासंाचा वाटा देण्याची कबलुी घेऊन सोडून हदलें . याप्रर्मािें क्रर्मानें चार रंु्मगसू 
उंदरीिबाईच्या र्मासंाचे वाटेकरी िंाले. बोहधसत्त्वानें आिलेलें  सवय र्मासं त्यानंा देऊन हबचाऱ्या उंदरीला 
अरण्यातंील फलर्मलूावंर आपली उपजीहवका करिें भाग पडलें . ती हदवसेंहदवस अशक्त िोत चालली. तें 
पािून एके हदवशीं बोहधसत्त्व हतला म्मििाला, “बाई तंू इतकी रोड का ंहदसतेस? तुला कािंीं आजार िंाला 
नािीं ना? र्मला जर तुझ्या दुबयलतेचें कारि सर्मजेल तर र्मी त्यावर र्माझ्या िातूंन िोईल तेवला उपाय 
करण्यास कसूर करिार नािीं.” 

 
ती म्मििाली, “तात्या, र्मला दुसरा कोितािी रोग नािीं; परंतु तुम्मिी आिनू हदलेलें  र्मासं र्माझ्या 

पोटातं जात नसून श्ूंच्या पचनीं पडतें. त्यारु्मळें  वन्य पदाथांवर र्मोठ्या रु्मल्ष्ट्कलीनें र्मला कसा बसा जीव 
धरून रिावें लागतें. श्ूवर रोंज नजर पडपयारु्मळें  र्मािंी र्मानहसक व्यथा वालत जाऊन हतचा पहरिार्म 
देिावर देखील घडून आला आिे.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “असे तुिें श्ू तरी कोि? त्याची र्मला तंू इतके हदवस खबर का ं हदली 

नािींस?” 
 
हतनें घडलेलें  सवय वतयर्मान बोहधसत्त्वाला साहंगतलें . तेव्िा ं तो म्मििाला, “या दुष्ट रंु्मगुसाचंा र्मी 

ताबडतोब बंदोबस्त कहरतों. तंू कािंीं हभऊं नकोस. श्ूंला लाचं देऊन हर्म् करंू पिािें िी र्मोठी चूक िोय. 
अशी जी म्मिि आिे हतचा प्रस्तुत प्रकरिीं प्रत्यक्ष अनुभव येत आिे. एक रंु्मगुसाला तंू लाचंानें वळहवण्याचा 
प्रयत्न केलास त्यारु्मळें  तुझ्यावर उपाशीं र्मरण्याची पाळी आली. आता ं या सवांचा बदंोबस्त िोईपयंत र्मी 
तुला थोडें अहधक र्मासं देत जाईन. त्यावर तंू आपला हनवाि कर, व त्यानंाहि संतुष्ट ठेव. र्मी त्यावर कािंीं 
उपाय योजिार आिें अशी त्यासं शकंा येऊं देऊं नकोस.” 

 
उंदरीि म्मििाली, “पि तात्या, तुम्मिी याचंा बंदोबस्त कसा करिार? िे रंु्मगूस म्मिटले म्मििजे असे 

लबाड असतात कीं, ते र्मािसाच्यावाऱ्याला देखील उभे रिावयाचे नािींत र्मग तुम्मिाला ते कसे पकडता ं
येतील?” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “बाई त्याबद्दल तंू काळजी करंू नकोस. कािंीं हदवस दर्म धर व र्मी काय 

करतों तें पिा.” 
 
बोहधसत्त्वानें त्या हबळाच्या आसपास पडलेले र्मोठर्मोठाले दगड तासून त्याचंी एक सुंदर गुिा 

बनहवली व हतला काचेचा जाड दरवाजा बसवनू तो उंदरीला म्मििाला “बाई, र्मी तुझ्या अन्नापाण्याची या 
गुिेंतच व्यवस्था करतों. तंू स्वस्थ आंत बसून रिा व रंु्मगूस तुझ्याजवळ र्मासं र्मागावयास आले तर 
दरवाज्याच्या आंतून यथेच्छ हशव्या दे. ते तुिंा एक केसहि वाकवू ंशकिार नािीं िें पक्कें  ध्यानातं ठेव.” 



 
 अनुक्रमणिका 

 

बोहधसत्त्वाच्या सागंण्याप्रर्मािें उंदरीि रंु्मगुसाचंी वाट पिात गुिेच्या दरवाजाच्या आतं बसून 
राहिली. इतक्यातं हनयर्माप्रर्मािें पहिला रंु्मगूस येऊन आपला हिस्सा र्मागूं लागला, तेव्िा ं ती त्याला 
म्मििाली, “र्मूखा, र्माझ्याजवळ तुझ्या बापानें ठेव ठेवण्यास हदली आिे काय? नीचा, तुला जर र्मासं पाहिजे 
असेल तर आपपया पोरालंा र्मारून खा.” 
 

उंदरीचें असलें  अपर्मानकारक भार्षि ऐकून रंु्मगूस अत्यंत सतंप्त िंाला. त्याचा कोप गगनातं 
र्मावनेा. दरवाजा खुला आिे असें वाटून त्यानें एकदर्म हतच्यावर उडी टाकली. पि आड आलेपया जाड 
आरशावर तो आदळला, व उरःस्फोट िोऊन तेथेंच र्मरि पावला. त्याच्या जातभाईंनीं र्मासंाची र्मागिी 
केपयाबरोबर उंदरीनें त्यावर हशव्याचंी लाखोली वाहिली व ते देखील क्रोधानें संतप्त िोऊन गुिेच्या 
दरवाजावर आदळून र्मरि पावले. तेव्िापंासून उंदरीची बोहधसत्त्वावर हवशरे्ष र्मजी बसली, व जवळ 
असलेला सवय ठेवा हतनें त्याच्या स्वाधीन केला. बोहधसत्त्वानेंहि यावज् जीव हतचा र्मोठ्या र्मर्मतेनें संभाळ 
केला. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

४५. दाणंभक तपस्वी. (१३८) 
 

(गोधजातक नं. १३८) 
 

एका काळीं बोहधसत्त्व घोरपडीच्या कुळातं जन्र्मला िोता. तो एका गावंाजवळ अरण्यातं एक र्मोठें 
बीळ पाडून त्यातं रिात असत. त्याच्या हबळाजवळ एक उत्तर्म तपस्वी पियकुहटका बाधूंन रिात असे. 
त्याच्या दशयनाला आसपासच्या गावंातूंन पुष्ट्कळ लोक येत असत. आर्मचा बोहधसत्त्व देखील त्याच्या 
दशयनाला हदवसातूंन दोन तीन वळेा ंजात असे व त्याचा धर्मोपदेश ऐकत असे. कािंीं कालानें तो तपस्वी 
र्मरि पावला; व त्याच्या जागीं दुसरा एक तपस्वी येऊन त्याच पियकुहटकें त रािंू लागला. याहि तपस्व्याचा 
उपदेश ऐकण्यासाठीं बोहधसत्त्व वारंवार जात असे. 

 
एका उन्िाळ्यातं अकालवृहष्ट िंाली व हतजरु्मळें वारुळातूंन पुष्ट्कळशा र्माशा बािेर पडपया. त्या 

खाण्यासाठीं घोरपडी हजकडे हतकडे झिडू लागपया. ग्रार्मवासी र्मनुष्ट्यानंीं कािंीं घोरपडी पकडून त्याचं्या 
र्मासंावर आपली चैन चालहवली. या नवीन आलेपया तपस्व्याला देखील घोरपडीचें र्मासं लोकानंीं खाऊं 
घातलें . तें त्याला फारच आवडलें , व तें कोिच्या प्राण्याचें र्मासं आिे याची त्यानें चौकशी केली. पि दोन 
चार हदवसानंीं घोरपडीचें र्मासं हर्मळेनासें िंालें . तपस्व्याला त्या र्मासंाची एक प्रकारची फारच चटक 
लागली. त्याला चैन पडेना. तेव्िा ंआपपयाजवळ धर्मोपदेश ऐकण्यासाठीं येिाऱ्या घोरपडीचा वध करून 
दोन हदवस चैन करावी असा त्यानें बेत केला; व गावंातूंन र्मासं हशजहवण्यासाठीं भाडंें, र्मीठ, तूप, र्मसाला 
वगैरे पदाथय आिवनू आपपया पियकुहटकें त तयार ठेहवले, आहि एक दाडंकें  काखेंत आपपया भगव्या 
वस्त्राखालीं लपवनू बोहधसत्त्वाची र्मागयप्रतीक्षा करीत र्मोठ्या गंभीर रु्मदे्रनें तो पियशाळेच्या दाराशीं बसला. 
सुदैवानें वारा तो बसला िोता हतकडून येत असे. जवळ आपयाबरोबर बोहधसत्त्वाला त्याची फाजील गंभीर 
रु्मद्रा पािून एक प्रकारचा सशंय आला. इतक्यातं वारा येऊन त्याबरोबर घोरपडीच्या र्मासंाचा त्याला वास 
आला. तेव्िा ंतपस्व्यानें घोरपडीचें र्मासं खापयाबद्दल त्याची पक्की खा्ी िंाली, व त्यानें तपस्व्याला दुरूनच 
नर्मस्कार केला. तापसानें आपपयाजवळ येण्याहवर्षयींत्याला पुष्ट्कळ आग्रि केला परंतु अनेक कारिें सागंनू 
बोहधसत्त्वानें जवळ जाण्याचें नाकारलें . तेव्िा ं आता ं िातची हशकार जाते असें वाटून तपस्व्यानें आपलें  
दाडंकें  बोहधसत्त्वावर फें कलें . त्याच्या शपेटीला तेवला धक्का लागला. बाकी कािंी इजा िंाली नािीं. तो दूर 
उभा रािून म्मििाला, “अरे लोंग्या, या तुझ्या जटा, अहजनचर्मय आहि भगवीं वस्त्रें घेऊन काय करावयाचीं! 
तुिंें अतंःकरि इतकें  वाईट आिे कीं, या सवय पदाथांनीं तें पहरशुद्ध िोण्याचा संभव नािीं. बािेरून तुिंा 
डार्मडौल पािून हबचारे भोळे लोक र्मा् फसत आिेत!” असें बोलून बोहधसत्त्व तें बीळ सोडून घोर अरण्यातं 
हनघून गेला. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

४६. फळ हातीं आल्यावाचून बोभाटा करंू नये. (१३९) 
 

(दभतोभट्ट जातक नं. १३९) 
 

एका गावंीं एक कोळी रिात असे. तो जवळच्या नदींत गळ घालून र्मासे पकडून आपला हनवाि 
करी. एके हदवशीं आपपया रु्मलाला बरोबर घेऊन र्मासे धरण्यासाठीं तो नदीवर गेला. तेथें त्यानें एका 
डोिातं गळ टाकपयाबरोबर तो खालीं पाण्यातं कशाला तरी अडकला, व वर कालता ं येईना. कोळ्याला 
वाटलें  कीं, गळाला र्मोठा र्मासा लागला असावा. र्मासा िातीं येण्याची वाट न पिाता ं आपपया रु्मलाला 
पाठवनू आपिाला र्मोठा र्मासा सापंडिार आिे िी बातर्मी त्यानें आपपया बायकोला कळहवली. ती रु्मलानें 
आिलेली बातर्मी ऐकून त्या बाईला फार आनंद िंाला. परंतु एवला र्मोठा र्मासा घरीं आिपयाबरोबरच 
शजेारीपाजारी त्याचा वाटा र्मागतील िी गोष्ट हतला रु्मळींच आवडली नािीं. कािंीं तरी युल्क्त योजून 
ताबडतोब शजेाऱ्या पाजाऱ्याशीं भाडंि उकरून कालिें हतला इष्ट वाटलें , व त्याप्रर्मािें एक ताडप् नेसून 
एका डोळ्यातं काजळ घालून व कुर्यायाला कडेवर घेंऊन ती आपपया शजेारच्या घरीं गेली. 

 
शजेारीिबाई म्मििाली, “कायग बाई, लुगड्ावरून िें ताडप् काय नेसली आिेस! आहि 

कुर्यायाला कडेवर घेऊन या हवहच् वरे्षानेंकाय झिडत आिेस? तुला वडे तर लागलंें  नािीं ना! तेव्िा ं ती 
चवताळून जाऊन व हशव्याचंी लाखोली वािून शजेारीिबाईला म्मििाली, “थाबं, र्मला वडेी म्मिटपयाबद्दल 
तुझ्यावर र्मी हफयाद लावतें.” दुसऱ्या कािंीं बायाहि तेथें जर्मपया व त्या सवानीं आपिास वडेें म्मिटपयाबद्दल 
कोळ्याच्या बायकोनें गावंच्या वहिवाटदारापाशीं हफयाद नेली. 

 
इकडे र्माशाला वर ओलता ं येईना म्मििून आपलें  धोतर व पाघंरूि नदीच्या काठंावर ठेऊन 

कोळ्यानें केवळ लंगोटी नेसून डोिातं उडी टाकली, व गळाच्या दोरीला धरून र्माशाचा थागं लावण्यासाठीं 
तळाला बुडी र्मारली. तो गळ डोिातं बुडलेपया एका िंाडाच्या बुंध्याला जाऊन अडकला िोता. कोळी 
र्मासा सर्मजून त्याला हर्मठी र्मारण्यास गेला, तों त्या बुंध्याचें एक र्मूळ याच्या डोळ्यातं हशरून डोळा साफ 
फुटला. त्या वदेनेनें तळर्मळत कोळी काठावर आला आहि पािातो तों धोतर कोिीतरी चोरानें लाबंवलेलें ! 
आता ं दुसरा कािंीं उपाय नािीं असें जािनू एका िातानें आपला डोळा दाबनू त्यानें तेथून घरचा रस्ता 
सुधारला. घरीं बायको हदसेना. रु्मलाला हवचारलें  असता ं ती शजेाऱ्यावर हफयाद करण्यासाठीं गावंच्या 
वहिवाटदाराच्या कचेरींत गेली आिे असें सर्मजलें . तेव्िा ंडोळ्याला पट्टी बाधूंन व दुसरें जुनेंपुरािें धोतर 
नेसून तो कचेरीकडे धावंला. तेथें खटपयाचा हनकाल िोऊन त्याच्या बायकोलाच गुन्िेगार ठरहवण्यातं आलें  
िोतें, व दंडाची रक्कर्म हदपयावाचून चौकीवरून हतला सोडंू नये असा वहिवाटदारानें िुकूर्म फर्माहवला िोता. 

 
आर्मचा बोहधसत्त्व त्या कालीं त्या गावंातं वृक्षदेवता िोऊन रिात असे. िें सवय प्रकरि पािून तो त्या 

कोळ्याला म्मििाला, “बाबारे, वस्तु िातीं आपयाहशवाय बोभाटा केपयाचें िें फळ आिे. तुिंा पाण्यातंला 
प्रयत्न फसला आिे; व जहर्मनीवर आपयावर तुझ्या बोभाट्यानें काय पहरिार्म घडून आला िें तुला हदसून 
येतच आिे. 

[र्मूळ गाथा– 
अक्खी हभन्नो पटो नट ठो सहखगेिेच भडंनं। 

उभतो पदुट ठो कम्मर्मन्तो उदकल्म्मि थलल्म्मिच॥] तुझ्या या उदािरिानें वस्तु िातीं आपयाहशवाय बोभाटा न 
करण्याचा धडा लोकानंीं हशकला पाहिजे.” 

——✵✵✵——  



 
 अनुक्रमणिका 

 

४७. एका्या पापाचें फळ सवु जातभाईनंाभंोगावें लागतें. (१४०) 
 

(काकजातक नं. १४०) 
 

एकदा ं बोहधसत्त्व कावळ्याच्या योनींत जन्र्मला िोता व र्मोठ्या सरु्मदायासिवतयर्मान तो 
वारािसीच्या जवळपास रिात िोता. एके हदवशीं वारािसी राजाचा पुरोहित नदीवरून स्नान करून येत 
िोता. वाटेंत नगरद्वाराजवळ तोरिावर दोन कावळे बसले िोते. त्यातंील एकजि दुसऱ्याला म्मििाला, “िा 
पिा, दुष्ट ब्राह्मि उघड्ा बोडक्यानीं येत आिे. र्मला वाटतें कीं, तो या तोरिाच्या खालीं आपयाबरोबर 
त्याच्या डोक्यावर देिधर्मय करावा!” 

 
दुसरा म्मििाला, “बाबारे, असली भलतीच कुकपपना करंू नकोस. िा ब्राह्मि सार्मान्य र्मनुष्ट्य नसून 

राजाचा पुरोहित आिे. याचाशीं वैर संपादन करिें म्मििजे आपपया िातानेंच आपला गळा कापून 
घेण्यासारखें आिे.” 

 
पहिला कावळा म्मििाला, “तुिें िे नुसते कुतकय  आिेत. राजाचा पुरोहित िंाला काय झकवा त्याचा 

बाप िंाला काय, आर्मच्यासारखा उडत्या पाखराचें तो काय करिार? तुला जर भीहत वाटत असेल तर तंू 
येथून खुशाल पळून जा! पि र्मी याच्या गुळगुळीत डोक्यावर देिधर्मय केपयावाचंनू येथून हनघून जािार 
नािीं.” 

 
त्या दुसऱ्या कावळ्यानें आपपया हर्म्ास उपदेश करण्यातं तर्थ्थ नािीं असें जािून तेथून पलायन 

केलें ; परंतु हशल्लक राहिलेपयानें ब्राह्मि तोरिाखालीं आपयाबरोबर त्याच्या डोक्यावर देिधर्मय केला! 
डोक्यावर एकदर्म काय पडलें  िें पिाण्यासाठीं ब्राह्मिानें वर र्मान केली. तों का का शब्द करीत वडेें वाकडें 
तोंड करून जिूं काय याची थट्टाच करीत आिे असा एक कावळा तोरिावर बसलेला याच्या पिाण्यातं 
आला. आपला अपर्मान कसाबसा हगळून डोकें  धुवनू तो आपपया घरीं आला; परंतु कावळ्याहवर्षयी त्याच्या 
र्मनातं अत्यतं दे्वर्षबहुद्ध उद्भवली, व सवय कावळ्याचंा सूड उगहवण्याचा त्यानें हनिय केला. 

 
एके हदवशीं राजाची एक दासी तादूंळ सडण्याच्या कार्मातं गंुतली असता ंथकून जाऊन तेथेंच िंोपीं 

गेली. इतक्यातं एक एडका येऊन तादुंळ खाऊं लागला. जागी िोऊन हतनें त्या एडक्याला घालवनू हदले; 
परंतु तो तादुंळाला इतका लंपट िंाला िोता कीं, हतची नजर चुकवनू त्यानें तादूंळ खाण्याचा आपला क्रर्म 
सोडला नािीं. दासीला त्याचा अत्यतं संताप आला. हतनें स्वयंपाकघरातूंन एक जळकें  कोलीत आिनू 
एडक्याला न हदसेल अशा हठकािीं दडवनू ठेहवलें , व तो तादुंळ खाण्यास आपयाबरोबर त्याच्यावर प्रिार 
केला, जळके हनखारे अंगावर पडून एडक्याच्या लोकरींनें पेट घेतला, आहि तो आपपया रक्षिासाठीं 
इतस्ततः धावू ंलागला. जवळच एक राजाच्या ित्तींची पागा िोती. व तेथें एक र्मोठी गवताची गंजी िोती. 
एडका आगीच्या ्ासानें त्या गंजीत हशरला; आहि त्यारु्मळें  ती गजंी देखील पेटली. गंजीची आग पागेवर 
पडून पागेनें पेट घेतला. ित्तीच्या र्मािुतानंीं ित्तीचीं बधंनें तोडून त्यानंा र्मोकळें केलें ; तथाहप कािंीं ित्तींना 
कातडी भाजपयारु्मळें  जखर्मा िंापया. िें वतयर्मान राजाला सर्मजपयावर राजानें जळलेपया ित्तीस काय 
उपाय करावा असा आपपया पुरोहितास प्रश्न हवचारला. तेव्िा ंतो म्मििाला, “र्मिाराज, कावळ्याची वसा 
हर्मळाली असता ंित्तीच्या जखर्मा लवकर बऱ्या िोतील.” 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

राजानें कावळ्यालंा र्मारूनच रबी गोंळा करावी असा िुकूर्म हदला. जो तो धनुष्ट्यबाि घेऊन 
कावळ्याचं्या र्मागें लागला, व िजारों कावळे प्रािास रु्मकले! तेव्िा ंहशल्लक राहिलेपया कावळ्यांना र्मोठें भय 
उत्पन्न िंालें , व ते सवयजि बोहधसत्त्वाला शरि गेले. बोहधसत्त्व म्मििाला, “आर्मच्या एका जातभाईच्या 
दुराचरिाचें िें फळ आम्मिीं भोगीत आिोंत! राजाच्या पुरोहिताचा जर त्यानें अपर्मान केला नसता तर आज 
सवय कावळ्यावंर िा प्रसंग गुदरला नसता. आता ं र्मी र्मािंा जीव धोक्यातं घालून देखील या सकंटाचें 
हनरसन िोईल तर पिातों.” 

 
असें बोलून तो तेथून उडाला आहि एका हखडकींतून राजसभेंत हशरून राजाच्या झसिासनाखालीं 

जाऊन बसला. त्याला पकडण्यासाठीं राजाचे दूत धावंले. पि त्यानंा राजा म्मििाला, “र्माझ्या झसिासनाचा 
ज्यानें आश्रय केला त्याच्यावर िल्ला करंू नका. र्मीं त्याला अभय हदलें  आिे.” 

 
िे राजाचे शब्द कानीं पडताचं बोहधसत्त्व झसिासनाखालून बािेर आला. आहि राजाला नर्मस्कार 

करून म्मििाला, “र्मिाराज, र्मला एकट्याला आपि अभय हदलें  आिे. परंतु र्माझ्या िजारों ज्ञाहतबाधंवाचंी 
आपपया आजे्ञनें िाहन िोत आिे. पुष्ट्कळजि र्मृत्युरु्मखीं पडले आिेत, व आम्मिी हजवतं असलेले त्याचं्या 
शोकानें कष्टी िंालों आिों.” 

 
राजा म्मििाला, “आर्मच्या परुोहितानें कावळ्याच्या वसेनें ित्ती बरे िोतील असें साहंगतपयारु्मळें  र्मी 

िा िुकूर्म सोडला.” 
 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मिाराज, आपपया पुरोहितानें सूड उगहवण्याच्या बदु्धीनें िी गोष्ट आपिास 

साहंगतली. कावळ्याच्या पोटातं वसा कोठून असिार? राजा म्मििाला, “सवय प्राण्याचं्या र्मासंातं वसा 
सापंडते. तर र्मग कावळ्याच्या र्मासंातं ती का ंनसावी?’ 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मिाराज, आर्मची कावळ्याची जात र्मोठी हभ्ी आिे. सवय लोकाहंवर्षयीं ते 

साशकं असतात, व त्यारु्मळें  त्याचं्या र्मासंातं वसा वालंू शकत नािीं.” 
 
िें बोहधसत्त्वाचें भार्षि ऐकून राजा प्रसन्न िंाला, व म्मििाला, “र्मीं आजपासून सवय कावळ्यानंा 

अभयदान देतों.” 
 
एवढ्यानें बोहधसत्त्वाची तृल्प्त िंाली नािीं. त्यानें सवय प्राण्यालंा राजापासून अभयदान र्मागून घेतलें  

व तो म्मििाला, “र्मिाराज छंदानें, दे्वर्षानें, भयानें झकवा र्मोिानें कोितेंिी कृत्य करीत जाऊं नका. 
कोित्याहि कृत्याला आरंभ करण्यापूवी नीट हवचार करा; काकंीं तुर्मच्या िातून चकू घडली तर पुष्ट्कळाचें 
अकपयाि िोिार आिे.” 

 
तेव्िापंासून राजा र्मोठा धार्मर्मक िंाला, व कावळ्याला रोजचा पुष्ट्कळ भात खावयास द्यावा असा 

त्यानें िुकूर्म केला. 
 
 

——✵✵✵——  



 
 अनुक्रमणिका 

 

४८. नीचाची संगती धरंू नये. (१४१) 
 

(गोधजातक नं. १४१) 
 

एका जन्र्मीं बोहधसत्त्व घोरपडीच्या कुलातं जन्र्मला िोता. त्याच्या रु्मलाची एका सरड्ावर फार 
प्रीती जडली. त्याचंी र्मै् ी इतकी दाट िंालीकीं, उठपया सुटपया बोहधसत्त्वाचा रु्मलगा सरड्ापाशीं जाऊं 
लागला. बोहधसत्त्वाच्या हनदशयनास जेव्िा ं िी गोष्ट आली, तेव्िा ं तो आपपया रु्मलाला म्मििाला, “बाबारे, 
सरडा म्मिटला म्मििजे िीन जातीचा. त्याच्याशीं आर्मच्या सारख्याचा संबधं अगदींच शोभत नािीं. पि िी 
गोष्ट रािंू द्या बाजूला. अशा नीच प्राण्याशीं संगती केली असता ंत्याचे पहरिार्म भयकंर िोत असतात. तेव्िा ं
आम्मिा ंसवांच्या हितासाठीं तंू त्या िलकटाची संगती सोडून दे.” 

 
परंतु बोहधसत्त्वाचा रु्मलगा आज्ञाधारक नव्िता. बापाचा उपदेश न ऐकता ंत्यानें सरड्ावर आपला 

सवय हवश्वास टाकला; आपपया हबळाची त्याला सवय र्माहिती साहंगतली, व त्याच्या सिवासातं तो फार आनंद 
र्मानंू लागला. लिान असतानंा याचें आहि सरड्ाचें र्मान जवळ जवळ सारखेंच िोतें; परंतु हदवसेंहदवस िा 
सरड्ाच्या चौपट दसपट वालत गेला. तें पािून सरडा त्याचा र्मनातंपया र्मनातं फार र्मत्सर करंू लागला. 
र्मी आिें तेवला आिें आहि िा र्मा् आयत्या हपठावर रेघा ओलिाऱ्या श्रीर्मंत बापाच्या पोराप्रर्मािें एकसारखा 
फुगत चालला आिे! असें वाटून सरड्ाचें हचत्त िुंरिीस लागलें . आिखी जेव्िा ं जेव्िा ं िा घोरपडीचा 
पोरगा सरड्ाला पे्रर्माझलगन देत असे तेव्िा ंतेव्िा ंसरड्ाची सवय गा े्ं तुटून पडण्याच्या बेतास येत असत. 
त्या वळेीं तर बाह्ात्कारी सरडा िासंत असे, पि र्मनातंपया र्मनातं त्याला रडंू येई. 

 
एके हदवशीं एक पारधी िातातं कुदळ घेऊन पुष्ट्कळ कुर्यायासंि वतयर्मान घोरपडीची हशकार 

करण्यासाठीं त्या जंगलातं हफरत िोता. त्याला पािून सरडा म्मििाला, “तुम्मिी कुदळ आहि कु्े घेऊन 
कोठें जाता?ं” 

 
पारधी म्मििाला. “घोरपडीची हशकार करण्यासाठीं र्मी या जंगलातं आलों आिें.” 
 
सरडा म्मििाला, “तुर्मचे कु्े र्माझ्या वाटेला जािार नसले तर र्मी तुम्मिाला एक र्मोठें बीळ दाखवनू 

देतों. तुम्मिी पाचोंळा गोळा करून गावंातून आग घेऊन या.” 
 
पारध्यानें सरड्ाला आश्वासन देऊन पाचोळा गोळा केला व आग आिून सरड्ानें दाखवनू 

हदलेपया बोहधसत्वाच्या हबळाच्या तोंडावर आगपेटवनू व वारा घालून घोरपडी गुदर्मरून जातील असें केलें . 
हबचाऱ्या घोरपडी आपला जीव वाचंहवण्यासाठीं हबळाच्या दुसऱ्या तोंडावाटे बािेर पडंू लागपया. 
हकत्येकीला पारध्यानेंच ठार र्मारलें  व हकत्येकींला कुर्यायानंीं पकडलें . बोहधसत्त्व आहि त्याचे कािंीं हर्म् 
र्मा् पारध्याच्या आहि त्याच्या कुर्यायाच्या तावडींत सापंडले नािींत. सगळ्या घोरपडी खलास िंापया असें 
वाटून पारधी आपले कु्े व हर्मळालेली हशकार घेऊन घरीं गेला. तेव्िा ंबोहधसत्त्व हबळाबािेर येऊन आपपया 
हर्म्ानंा म्मििाला, “सखेिो आपि येथें रिािें सुरहक्षत नािीं. र्माझ्या रु्मलानें सरड्ाची संगहत केली, तेव्िाचं 
आपि येथें न रिाता ंदुसरीकडे जावयास पाहिजे िोतें. का ंकीं, कुळातंील एकजिानें दुष्टाची संगहत केली 
म्मििजे त्या सवय कुळावर सकंट ओलवपयावाचनू रिात नािीं.” 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

बोहधसत्त्व आहि त्याचे हर्म् त्या प्रदेशातूंन दूर जाऊन तेथें राहिले. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

४९. आश्चयकुारक मरि. (१४२) 
 

(णसगालजातक नं. १४२) 
 

बोहधसत्व एका जन्र्मीं कोपह्ाच्या योनींत जन्र्मला िोता. कोपह्ाच्या र्मोठ्या सरु्मदायाचा राजा 
िोऊन तो वारािसी जवळच्या स्र्मशानातं रिात असे. त्या काळीं वारािसी नगरातं एक र्मोठा उत्सव िोत 
असे. त्या उत्सवातं शिरातंील लोक र्मत्स्यर्मासंाहदक भक्षि करून र्मोठी चैन करीत असत. एका वर्षीं ह्ा 
उत्सवातं कािंीं धूतय लोक अशा रीतीनें र्मजा र्मारीत असता ं पिाटेंच्या प्रिरीं त्याचं्यासाठीं केलेले र्मासंाचे 
पदाथय खलास िंाले. दारू र्मा् अद्याहप हशल्लक राहिली िोती. पुनः त्यानंीं र्मासं र्माहगतलें  तेव्िा ं त्यानंा 
त्याचं्या नोकराकडून एक पळीभर देखील र्मासं नािीं असें उत्तर हर्मळालें . त्यावर एक धूतय म्मििाला, “र्मी 
हजवतं असतानंा र्मासं हर्मळत नािीं असें का ंम्मिितां? र्मी दोन तासाचं्या आतं र्मासं घेऊन येतो. तुम्मिी येथेंच 
असा.” असें म्मििून तो धूतय एक र्मोठा दाडंा घेऊन गटाराच्या वाटेनें शिरातूंनबािेर पडला व स्र्मशानातं 
जाऊन रे्मपयाचें सोंग करून उतािा हनजला. बोहधसत्त्वाच्या कळपातंील कोपिे बोहधसत्त्वाला 
हवचारपयावाचून कोितेंहि सािसाचें कृत्य करीत नसत. त्यानंीं या र्मािसाला पाहिपयाबरोबर तो रे्मला आिे 
असे जािून त्याचें र्मासं खाण्याची बोहधसत्त्वाजवळ परवानगी र्माहगतली. तेव्िा ं बोहधसत्त्व तें पे्रत 
कशाप्रकारचें आिे िें पिाण्यासाठीं त्या हठकािीं आला. दाडंकें  िातातं असलेलें  पे्रत त्याच्या पिाण्यातं 
आलेलें  नव्ितें. तेव्िा ंत्याला यातं कािंींतरी लुच् चेहगरी असावी अशी शकंा आली, व िळंूच जाऊन त्यानें तें 
दाडंकें  दातंानीं चावनू ओलण्याचा प्रयत्न केला; परंतु धूतानें बळकट धरलें  असपयारु्मळें  तें त्याला ओलता ं
येईना. तो दूर जाऊन धूताला म्मििाला, “बाबारे तुिंें िें र्मरि फारच चर्मत्काहरक हदसतें. तंू जर खरोखरच 
रे्मला असतास तर तुझ्या िातातंील दाडंा सिज ओलून घेता ंआला असता. आता ंआम्मिाला र्मारण्याची तुिंी 
युल्क्त आर्मच्या हनदशयनास आपयारु्मळें  आम्मिीं तुझ्या तावडींत सापंडिार नािी.” असें बोलून बोहधसत्त्वानें 
आपपया सरु्मदायासि तेथून पळ कालण्यास सुरवात केली. धूतय उठून त्याचं्या पाठीर्मागें लागला, आहि 
िातातंींल दाडंा त्यानें त्याचं्या अंगावर फेकला; परंतु कोंित्याहि कोपह्ाला इजा न िोता ंते सवय पळून गेले. 
धूतय वाकडें तोंड करीत गटाराच्या र्मागानें पनुः शिरातं गेला. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

५०. शौय ुस्तुतीवर अवलंबून नसतें. (१४३) 
 

(णवरोचनजातक नं. १४३) 
 

एकदा ंबोहधसत्त्व झसियोनींत जन्र्मनू हिर्मालयावर रिात असे. एके हदवशीं हशकारीस गेला असता ं
वाटेंत अकस्र्मात एक कोपिा त्याला आलळला. झसिाला पाहिपयाबरोबर त्या कोपह्ाची बोबडीच वळली. 
अंगातं कंप भरला व तेथून िातभर देखील िालण्याचें सार्मर्थ्यय त्याच्या अंगीं राहिलें  नािीं. जात्याच धूतय 
असपयारु्मळें  या संकटातूंन पार पडण्याची त्यानें अशी एक युल्क्त योहजली कीं, आपलें  डोकें  झसिाच्या 
पायावर ठेऊन तो त्याला म्मििाला “र्मृगराज, र्मीं आपिाला शरि आलों आिे.” 

 
झसि म्मििाला, “तुला र्माझ्याजवळ काय र्मागावयाचें आिे?” 
 
कोपिा म्मििाला, “र्मला दुसरें कािंीं नको आिे. केवळ आपपया चरिाची सेवा करण्यास परवानगी 

द्या म्मििजे िंालें .” 
 
झसि म्मििाला “िरकत नािीं. तंू र्माझ्याजवळ रिा, र्मीं पकडलेपया हशकारींतून तुला कािंीं भाग देत 

जाईन.” 
 
कोपह्ाला तरीं िेंच पाहिजे िोतें. तो झसिाजवळ रािून सुखानें आपला उदरहनवाि करंू लागला. 

कािंीं हदवसानंीं झसि त्याला म्मििाला, “तंू दुसरें कािंीं एक कार्म न करता ंस्वस्थ बसून असतोस िें ठीक 
नािीं. हशकार पकडण्याचें सार्मर्थ्यय तुझ्या अंगीं नािीं, िें र्मला कबलू आिे, परंतु या गुिेच्या आसपास एखादा 
ित्ती, गवा झकवा, गेंडा आला तर त्याची टेिळिी करून र्मला खबर देत जा व त्या प्रसंगीं“र्मिाराज, आपला 
पराक्रर्म दाखवा” असें र्मला म्मिित जा म्मििजे र्मी तात्काळ धावत जाऊन हशकार पकडीन.” 

 
या झसिाच्या िुकुर्माप्रर्मािें कोपिा डोंगराच्या पायर्थ्याशीं हशकार हदसपयाबरोबर गुिेच्या द्वाराशीं 

येऊन “र्मिाराज, आपपया तेजाचा प्रकाश पाडा” असें म्मिित असे व झसि ताबडतोब धावत जाऊन हशकार 
पकडून आिीत असे. कािंीं काळ गेपयावर कोपह्ाची अशी सर्मजूत िंाली कीं, झसि आपपयापेक्षा ंफारसा 
बळकट नसता ं केवळ आपपया स्तुतीच्या जोरावर ित्ती सारख्या र्मोठ्या प्राण्यावर िंडप घालून त्याची 
हशकार करतो. तो एके हदवशीं झसिाला म्मििाला, “र्मिाराज, आजपासून आपपया हजवावर र्मीं पुष्ट्कळ सुख 
भोगलें  आिे. पि आता ंर्मला यापलुें परपुष्टतेचा कंटाळा आला आिे. “तुम्मिी हशकारीची टेिळिी करून र्मला 
यापलुें तुझ्या तेजाचा प्रकाश पाड” असें म्मिित जा म्मििजे तुर्मच्याप्रर्मािें गुिेंतून बािेर पडून र्मी एकदर्म 
हशकार धरून आिीन.” 

 
झसिानें कोपह्ाची सर्मजूत घालण्याचा पुष्ट्कळ प्रयत्न केला. तो म्मििाला, “बाबारे, आजपयंत 

ित्तीची हशकार करिारा कोपिा कोिी पाहिला नािीं. हवनाकारि तंू या भानगडींत पडंू नकोस. र्मी केलेपया 
हशकारीवर हनवाि करण्याला शरर्म वाटण्याचें कािंीं कारि नािीं.” 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

झसिाचा िा उपदेश न ऐकता ंकोपह्ानें ित्तीवर स्वारी करण्याचा िट्टच धरला. तेव्िा ंझसिानें ित्तीची 
टेिळिी करण्याचें कबलू केलें , व कोपिा गुिेंत झसिासारखा बसून राहिला. डोंगराच्या पायर्थ्याशीं ित्तीला 
पाहिपयाबरोबर झसि गुिेच्या द्वाराशीं येऊन म्मििाला, “जंबुक र्मिाराज, आपपया तेजाचा प्रकाश पाडा!” 

 
कोपिा झसिाप्रर्मािें र्मोठ्या डौलानें गुिेंतून बािेर पडला व धावंत जाऊन त्यानें ित्तीच्या 

गंडस्थळावर र्मोठ्या जोरानें उडी टाकली पि तेथें नखें रोवण्याचें सार्मर्थ्यय नसपयारु्मळें  तो खालीं पडला. 
ित्तीनें पुलला पाय त्याच्या डोक्यावर ठेऊन र्मेंदू बािेर कालला आहि तो तेथून हनघून गेला. कोपिा परत 
आला नािीं असें पािून झसि त्याच्या शोधाथय गेला व त्याची िी दुदयशा पािून म्मििाला, “अरे रु्मखा तंू तुझ्या 
तेजाचा प्रकाश न पाडता ंडोक्यातूंन र्मेंदू र्मा् बािेर पाडलास! तुझ्यासारखे स्तुतीच्या बळावर पराक्रर्म करंू 
पिािारे प्रािी अशा रीतीनें र्मरि पावतात!” 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

५१. दुबुल देवता. (१४४) 
 

(नंगुट्ठजातक नं. १४४) 
 

एका काळीं आर्मचा बोहधसत्त्व औहदच्य ब्राह्मिकुलातं जन्र्मला िोता. त्याच्या जन्र्म हदवशीं 
आईबापानंीं जाताल्ग्न स्थापन केला. पुलें वयातं आपयावर ते त्याला म्मििाले, “जर गृिस्थाश्रर्म करून 
रािण्याची तुिंी इच्छा असेल तर तीन वदेाचें अध्ययन करून अल्ग्निो् पालन कर. जर ब्रह्मलोक परायि 
िोण्याची इच्छा असेल तर िा जाताल्ग्न घेऊन अरण्यातं पे्रवश कर, व तेथें याची पूजा करून ब्रह्मसायुज्यता 
हर्मळेल.” 

 
बोहधसत्त्वाला प्रपंचाचा उपव्द्याप नको िोता. त्यानें जाताल्ग्न घेऊन अरण्यातं प्रवशे केला व तेथें 

अल्ग्नदेवतेची पूजा करून तो कालक्रर्मिा करंू लागला. एके हदवशीं अरण्याजवळच्या गावंातं हभके्षला गेला 
असता ंएका श्रद्धाळू र्मनुष्ट्यानें अल्ग्नपूजेसाठीं त्याला एक बैल हदला. तो घेऊन बोहधसत्त्व आपपया आश्रर्मातं 
आला; पुलें त्याच्या र्मनातं असा हवचार आला कीं, भगवान अल्ग्ननारायिासाठीं हदलेली िी दक्षिा त्यालाच 
अपयि करावी. याचा यज्ञ करून अल्ग्ननारायिाची तृल्प् त करावी. पि अल्ग्ननारायिास र्मीठ र्मसापयावाचनू 
िें र्मासं आवडिार नािीं. तेव्िा ंगावंातूंन र्मीठ वगैरे सवय पदाथय आिून र्मग यज्ञाला सुरुवात करिें इष्ट आिे, 
असा हवचार करून बैलाला अल्ग्नकंुडासर्मोर खंुटाला बाधूंन बोहधसत्त्व म्मििाला, “भगवन्  अल्ग्ननारायि, 
िा तुर्मचा बली आिे. उद्या ंर्मी याला र्मारून यथासागं गोरे्मध करिार आिे. इतर पदाथय जर्महवण्यासाठीं र्मी 
खेड्ातं जात आिें. तोपयंत तुम्मिीं या तुर्मच्या बलीचें रक्षि करा.” अशी प्राथयना करून बोहधसत्त्व जवळच्या 
खेड्ातं गेला. 

 
इकडे कािंीं व्याध अरण्यातं हशकारीसाठीं हफरत असता ंहशकार न सापंडपयारु्मळें  तिानेनें व्याकूळ 

िोऊन आहि भकेुनें पीहडत िोऊन आश्रर्मातंील तपस्व्यापाशीं कािीं फळरु्मळें खावयास हर्मळतील या आशनेें 
बोहधसत्त्वाच्या आश्रर्मातं आले. तेथें त्यानंा बैल व अल्ग्नकंुडातंील अल्ग्न याहशवाय दुसरें कािंीं आलळलें  
नािीं. त्यानंीं त्या बलैाला र्मारून त्याचें र्मासं आगीवर भाजून यथेच्छ खाल्लें, आहि शेंपटी व चार्मडें तेथेंच 
टाकून देऊन राहिलेलें  र्मासं घेऊन ते हनघून गेले. बोहधसत्त्व िोर्माला लागिारे सवय पदाथय घेऊन आश्रर्मातं 
आला, आहि पिातो, तों बलैाचें शेंपूट व चार्मडें एवलेंच काय तें हशल्लक राहिलेलें ! तेव्िा ं अत्यतं हवर्षाद 
वाटून तो अग्नीला म्मििाला, िे अल्ग्ननारायिा, आजपयंत र्मी तुिंी अनन्यभावानें सेवा केली. तंू र्मािंें दैवत 
व र्मी तुिंा भक्त, परंतु तुझ्यासाठीं आहिलेपया बलैाचें जर तुला रक्षि करता ंआलें  नािीं तर र्मग तंू र्मािंें–
तुझ्या भक्ताचें–रक्षि कसें करशील? म्मििून आजपासून तुिंी सेवा करण्याचें र्मी सोडून देतों.” 

 
बोहधसत्त्वानें अल्ग्ननारायिाला जलसर्माधी देऊन अरण्यातं प्रवशे केला. 

 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

५२. कनबाचा रोप. (१४९) 
 

(एकपण्िजातक नं. १४९) 
 

दुसऱ्या एका जन्र्मीं बोहधसत्त्व औहदच्य ब्राह्मिकुलातं जन्र्मला िोता. तरुिपिीं कािंीं काल 
गृिस्थाश्रर्माचें सुख भोगपयावर प्रपंचाला कंटाळून त्यानें हिर्मालयाची वाट धरली. कािंीं वर्षें हिर्मालयावर 
वास केपयावर खारट आहि आंबट पदाथय खाण्याच्या उदे्दशानें हफरत हफरत तो वारािसीला आला. 
रस्त्यातूंन हभके्षसाठीं हफरत असता ंत्याची चया पािून वारािसीचा राजा अत्यंत प्रसन्न िंाला आहि आपपया 
नोकरालंा म्मििाला, “िा तपस्वी र्मोठा योगी असावा. त्याला घेऊन राजवाड्ातं या. राजाच्या िुकुर्माप्रर्मािें 
बोहधसत्त्वाजवळ जाऊन त्या नोकरानंीं त्याला राजवाड्ातं येण्याची हवनंहत केली. तेव्िा ं तो म्मििाला, 
“बाबानंों, र्मी राजकुलातं जािारा तापस नव्िे. राजाची गरैसर्मजूत िंापयारु्मळें  त्यानें र्मला बोलाहवलें  असलें  
पाहिजे. र्मी हिर्मालयावर राििारा एक प्रवासी तापस आिे.” 

 
तें वतयर्मान त्या नोकरानंीं आपपया धन्यास कळहवलें . तेव्िा ं राजा म्मििाला, “र्माझ्या घरीं येिारा 

असा दुसरा कोिी तपस्वी नािीं. ज्या तपस्व्याच्या र्मागोर्माग तुम्मिी गेला ं त्यालाच र्मी बोलावतों आिे. र्मी 
त्याची चया पािून अत्यंत प्रसन्न िंालों आिें असें त्यास सागंा व येथें घेऊन या.” 

 
त्याप्रर्मािें त्यानंीं बोहधसत्त्वाला र्मोठ्या आग्रिानें राजवाड्ातं नेलें . बराच वळे संवाद िंापयावर 

राजा म्मििाला, “भदंत, “आपि पुष्ट्कळ वर्ष े अरण्यवास केला आिे. आता ं आपपया दशयनाचा आम्मिालंा 
सतत लाभ िोईल असें करा.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “पि र्माझ्यासारख्या तपस्व्याला नगरवास आवडिें शक्य नािीं. पुष्ट्कळ वर्षें 

अरण्यातं घालहवपयारु्मळें  र्मला एकातंवासाची आवड लागली आिे.” 
 
राजा म्मििाला, “या नगराच्या आसपास र्मािंीं पुष्ट्कळ उद्यानें आिेत. त्यापैकीं एकाद्या उद्यानातं 

तुम्मिी आश्रर्म बाधूंन खुशाल रिावें. लोकाकंडून कोित्याहि रीतीने तुम्मिाला उपसगय पोचिार नािीं आहि 
तुर्मच्या शातंतेचा भगं िोिार नािीं, असा र्मी बंदोबस्त करतों.” 

 
राजाचा फारच आग्रि पडपयारु्मळें  एका रर्मिीय उद्यानातं आश्रर्म करून बोहधसत्त्व तेथें धर्मयझचतनातं 

काळ घालवू ंलागला. 
 
वारािसीच्या राजाला एकुलता एकच रु्मलगा िोता. त्याचे फार लाड करण्यातं आपयारु्मळें  तो 

अत्यंत द्वाड िंाला िोता. वडील र्मािसाचंा तो रु्मळींच बोज ठेवीत नसे. नोकराचाकरानंा तर हशव्या 
हदपयावाचंनू सरळपिें तो कधींहि बोलला नािीं. या त्याच्या असभ्य वतयनानें राजा फार कंटाळला. त्यानें 
पुष्ट्कळ गुरु ठेहवले; परंतु रु्मलगा सुधारला नािीं. शवेटीं उद्यानातं रिािाऱ्या बोहधसत्त्वाची त्याला आठवि 
िंाली व त्याजपाशीं जाऊन तो म्मििाला, “भदंत, र्मािंा रु्मलगा फार वाचाळ हनघाला आिे. ज्याच्या त्याच्या 
अंगावर हपसाळलेपया कुर्यायासारखा तो तुटून पडत असतो. परंतु िें त्याचें वतयन र्माझ्या कुळाला अत्यतं 
लाछंनास्पद आिे. आपि कािंीं उपदेश करून र्माझ्या रु्मलास ताळ्यावर आिाल तर र्मजवर अनंत उपकार 
िोतील.” 



 
 अनुक्रमणिका 

 

बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मिाराज, आम्मिीं पडलों अरण्यवासी; कधीं अध्यापन करण्याचा आर्मच्यावर 
प्रसंग नसतो. तेव्िा ंआपपया रु्मलाला सन्र्मागय दाखहवण्याचें कार्म र्माझ्या िातून पार पडेल अस र्मी खा्ीनें 
सागंू शकत नािीं. तथाहप त्याला एकट्यालाच र्माझ्या आश्रर्मातं पाठवनू हदपयास शक्य तेवला प्रयत्न करून 
पािीन.” 

 
बोहधसत्त्वाच्या सागंण्याप्रर्मािें राजानें आपपया पु्ाला आश्रर्मातं पाठहवलें . राजकुर्माराचा 

नोकराचाकराशीं आहि दरबारातंील ब्राह्मिाशींच काय तो संबधं िोता. ते सवयजि आपपया बापाचे नोकर 
आिेत या हवचारानें तो त्यानंा वाटेल तसें वागवीत असे. परंतु येथें बोहधसत्त्वाशीं गाठं िोती. राजा देखील 
याच्यासर्मोर आपलें  डोकें  वाकहवतो, असें कुर्माराच्या ऐकण्यातं आलें  िोतें; व, त्यारु्मळें  र्मोठ्या आदरानें 
आश्रर्मातं प्रवशे करून व बोहधसत्त्वाला नर्मस्कार करून पुनः दुसऱ्या हदवशीं येण्यास साहंगतलें . त्याच्या 
सागंण्याप्रर्मािें राजकुर्मार हनयर्मानें आश्रर्मातं जाऊं लागला. 

 
एके हदवशीं बोहधसत्त्व त्याला बरोबर घेऊन उद्यानातं हफरावयास गेला. तेथें एक झनबाचा रोप 

उगवला िोता. त्याकडे बोट दाखवनू बोहधसत्त्व राजकुर्माराला म्मििाला, “या िंाडाची तुला परीक्षा नािीं. 
तेव्िा ंयाचीं दोन चार पानें खाऊन पिा बरें.” 
 

राजकुर्मारानें ताबडतोब त्या रोपाचीं पानें चालवीं, व तोंड कडू िंापयारु्मळें  सतंापून जाऊन त्यानें तो 
रोप उपटून टाकला. बोहधसत्त्व म्मििाला, “िें तंू काय केलें स?” 

 
राजकुर्मार म्मििाला, “भदंत, असलें  िें िंाड वालंू देिें योग्य आिे काय? याचीं दोन तीन पानें 

चावपयाबरोबर र्मािंें तोंड इतकें  कडू िंालें  कीं, र्माझ्या सवय अंगातं जिू काय कडवटपिाच हशरला! तेव्िा ं
अशा िंाडाला लिानपिींच उपटून टाकलें  असता ं लोकाचं्या वदेना कर्मी करण्याचें श्रेय र्मला हर्मळिार 
नािीं काय?” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “िें िंाड वृझद्धगत िंालें  तर त्याचीं पान आहि फळें लोकानंीं खाप लींच 

पाहिजेत अस नािीं; परंतु तंू जर तुझ्या कडवट स्वभावासि वृझद्धगत िंालास, तर त्याचीं अत्यंत कडू फळें 
तुझ्या प्रजेला जबरदस्तीनें भोगावीं लागिार नािींत काय? आहि त्यानंीं जर तुिंें आताचं उन्र्मूलन करून 
टाकलें  तर त्यानंा दोर्ष देता ं येईल काय? या गोष्टीचा तंू नीट हवचार कर आहि आपला स्वभाव गोड 
करण्याचा प्रयत्न कर. जर तुिंा स्वभाव असाच कडू राहिला, तर जशी तंू या झनबाच्या रोपाची वाट 
लावलीस तशीच काशीराष्ट्रवासी लोक तुिंी लावतील िें पक्कें  लक्षातं ठेव.” 

 
बोहधसत्त्वाचा िा उपदेश राजकुर्माराच्या र्मनावर इतका बािला कीं, त्यानें सतत प्रयत्नानें आपपया 

सवय दुष्ट खोडी सोडून देऊन चागंले गुि संपादन केले. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

५३. मंत्राचा दुरुपयोग. (१५०) 
 

(संजीवजातक नं. १५०) 
 

एका जन्र्मीं बोहधसत्त्व र्मोठा पंहडत िोऊन तक्षहशला येथें पुष्ट्कळ हशष्ट्यानंा शास्त्र हशकवीत असे. 
संजीव नावंाचा त्याचा एक आवडताहशष्ट्य िोता; त्याला र्मतृप्राण्याला हजवतं करण्याचा त्यानें एक र्मं्  
हशकहवला. सजंीवाला आपपया र्मं्ाचा प्रयोग करून पािण्याची फार घाई िंाली िोती. आपपया 
सिाध्यायाबंरोबर अरण्यातं लाकंडें गोळा करण्यास गेला असता ंएक र्मरून पडलेला वाघ त्यानें पाहिला, 
आहि तो म्मििाला, “गडेिो, गुरूनें हशकहवलेपया र्मं्ाचा प्रयोग करून र्मी या वाघाला हजवतं करतों, व 
रे्मलेपया प्राण्याला कसें हजवतं करता ंयेतें याचें तुम्मिाला प्रत्यक्ष उदािरि दाखहवतों.” 

 
ते म्मििाले, “हर्म्ा, जरा दर्म धर, आम्मिी िंाडावर चलून बसतों व तेथून तंू वाघाला कसा 

उठहवतोस ि पाितों.” 
 
ते िंाडावर चलून बसपयावर संजीवानें र्मं्प्रयोगाला सुरुवात केली, व खडे घेऊन तो वाघाच्या 

अंगावर फेकंू लागला. र्मं्सर्माल्प्त िंापयाबरोबर र्मोठ्यानें झककाळी फोडून वाघ त्याच्या अंगावर धावंला, 
आहि त्याला ठार र्मारून त्याचें पे्रत घेऊन दाट िंाडींत पळून गेला, संजीवाच्या सिाध्यायानंीं घडलेली सवय 
गोष्ट बोहधसत्त्वाला साहंगतली. तेव्िा ंतो म्मििाला, “रु्मलानंों, र्मं्प्रयोग करण्याची जो घाई करतो, व वळे 
अवळे न पिाता ं भलत्याच प्रसंगीं आपपया सार्मर्थ्याचा उपयोग करतो त्याची सजंीवाप्रर्मािेंच गत िोत 
असते! िें लक्षातं ठेवा, आहि आपपया सार्मर्थ्याचा योग्य प्रसंगींच उपयोग करीत जा.” 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

५४. साधुत्वाची महती. (१५१) 
 

(राजोवादजातक नं. १५१) 
 

एकदा ं बोहधसत्त्व वारािसीराजाच्या र्महिर्षीच्या उदरीं जन्र्माला आला. वहिवाटीप्रर्मािें त्याचें 
ब्रह्मदत्त िेंच नावं ठेवण्यातं आलें . कालातंरानें तक्षहशलेला जाऊन तो सवय हवद्यांर्मध्यें पारंगत िंाला; व 
बापाच्या पिात् गादीवर बसला. छंद, दे्वर्ष, भय आहि र्मोि या चार गोष्टींरु्मळें  सत्ताहधकारी लोकाकंडून 
भयंकर अपराध झकवा चुका घडत असतात. परंतु आर्मचा बोहधसत्त्व या गोष्टींपासून सवयथैव परावृत्त िंापया 
कारिानें त्याच्या िातूनराज्यपद्धतींत कोितीहि चूक िंाली नािीं. एवलेंच नव्िे सवकंाळ आपपया प्रजेच्या 
हितातं दक्ष असपयारु्मळें  बोहधसत्त्वाची कारकीदय प्रजेला फारच सुखकारक िंाली. असें सागंतात कीं, 
बोहधसत्त्व अत्यतं कुशाग्र असपयाकारिानें त्याच्यासर्मोर खोटा खटला आिण्यास कोिीच धजेनासा िंाला; 
न्यायाधीशहि लाचं लुचपत घेऊन भलताच हनवाडा देण्यास धजेनासे िंाले. तेव्िा ं वारािसीच्या राज्यातं 
न्यायासनें ओस पडण्याच्या बेतातं आलीं. न्यायाहधशानंीं सवय हदवस न्यायासनावर येऊन बसावें व खटला 
आििारा गृिस्थ न सापंडपयारु्मळें  पुनः घरीं जावें, असा प्रकार सुरू िंाला! हदवसेंहदवस बोहधसत्त्वापाशीं 
एक देखील तक्रार येईनाशी िंाली. तेव्िा ंतो आपिाशींच म्मििाला, “र्माझ्या कारकीदीत राष्ट्रातूंन खोटे 
खटले नष्ट िंाले आिेत. सवय् लोक सचोटीनें आहि दक्षतेनें वागत आिेत. ज्याच्या त्याच्या तोंडून र्मािंी 
स्तुतीच र्मला ऐकंू येते. पि कदाहचत्  र्माझ्या जवळच लोक र्मािें अवगुि दाखवण्यास घाबरत असतील. र्मी 
जर येथून दूरच्या गावंीं गेलों तर तेथें कदाहचत्  र्मािें दोर्ष ऐकण्याची र्मला सहंध सापंडेल.” असा हवचार 
करून बोहधसत्त्व अज्ञात वरे्षानें आपपया रंथातूंन काशीराष्ट्राच्या सरिद्दीपयंत गेला. वाटेंत गरीब आहि 
श्रीर्मंत प्रजेची त्यानें भेट घेतली. त्याचं्याशीं तो र्मोकळ्या र्मनानें बोलला. तेहि िा कोि आिे िें ठाऊक 
नसपयारु्मळें  त्याच्याशीं सवय गोष्टी र्मोकळ्या र्मनानें बोलले. परंतु ब्रह्मदत्त राजाची गोष्ट हनघापयाबरोबर 
सवयजि त्याजहवर्षयीं अत्यतं पे्रर्म दशयवीत असत. बोहधसत्त्वानें राजाचे कािंीं दोर्ष असतील अशी शकंा 
घेतली असता ंलोक िा कुकपपना करिारा गृिस्थ आिे, याच्याशीं बोलण्यातं अथय नािीं असें म्मििून उठून 
जात. झकवा त्याची टवाळी तरी करीत. अथात्  आपपया राज्याच्या सरिद्दीपयंत बोहधसत्त्वाला आपपया 
अंगचा अवगूि दाखहविारा एकहि र्मनुष्ट्य सापंडला नािीं. 

 
त्या कालीं कोसल देशाचा राजा र्महल्लक नावंानें फार प्रहसद्ध िोता. राजकारिातं तो अत्यतं दक्ष 

असें. आपपया आसपासचे लोक आपली स्तुती करतात तेव्िा ंअज्ञात वरे्षानें आपपया राष्ट्रातंील लोकाचंीं 
र्मनें जािण्याच्या उदे्दशानें तोदेखील कोसल राष्ट्रातं हफरत िोता. आपपया राष्ट्राच्या सरिद्दीपयंत त्यालाहि 
कोिी दोर्षदशयक सापंडला नािीं. एका अरण्यर्मय प्रदेशातंओढ्याच्या काठंी र्महल्लक राजाच्या रथाची आहि 
बोहधसत्त्वाच्या रथाची सर्मोरासर्मोर गाठं पडली. ओढ्यातूंन पलीकडे जाण्याचा रस्ता इतका अरंुद िोता 
कीं, एकदर्म दोन रथालंा जािें शक्य नव्ितें. तेव्िा ंर्महल्लक राजाचा सारथी म्मििाला, “भो सारथी तुिंा रथ 
बाजूला घे, म्मििजे र्मीं र्मािंा रथ पुलें िाकंतों.” 

 
ब्रह्मदत्ताचा सारथी म्मििाला, “परंतु पहिपयानें तंू तुिंा रथ बाजूला घे आहि आम्मिालंा वाट दे.” 
 
त्यावर र्महल्लकाचा सारथी संतापून म्मििाला, “तंू र्मूखय हदसतोस, या रथार्मध्यें कोसलाहधपहत 

र्महल्लक राजाची स्वारी बसली आिे. तेव्िा ंपहिपयानें पुलें जाण्याचा र्माझ्या रथाचा िक्क आिे.” 
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ब्रह्मदत्ताचा सारथी म्मििाला, “पि र्माझ्या रथातं ह्भवुनहवश्रुतकीती श्रीब्रह्मदत्तर्मिाराजाचंी स्वारी 
आिे. तेव्िा ंत्याच्या रथानें पलुें व्िावें िें योग्य नव्िे काय?” 

 
दोघा ंसारर्थ्याचंा बराच वळे संवाद िंाला, आपपया धन्याची जाहत, कुल, गो्, संपहत्त, वय वगैरे 

सवय गोष्टींची त्यानंीं तुलना करून पाहिली. त्या सवय बाबतींत दोघेहि राजे सर्मानच िोते. तेव्िा ं ब्रह्मदत्त 
राजाचा सारथी म्मििाला, “आता ं आपि आपपया र्मालकाच्या शीलाची तुलना करंू. ज्याचें शील श्रषे्ठ 
दजाचें असेल. त्यानें प्रथर्मतः जावें व इतरानीं त्याला वाट द्यावी. तेव्िा ं तंू आता ंआपपया र्मालकाचें शील 
काय तें सागं.” 

 
कोसल राजाचा सारथी म्मििाला, “आर्मच्या राजेसािेबाचें गुि ऐकून तुला र्मानच खालीं घालावी 

लागिार आिे; तथाहप, तें ऐकण्याची जर तुिंी इच्छाच असली तर ऐकून घे. सागंतों. 
[र्मूळ गाथा— 
दळिं दळिस्स हखपहत र्महल्लको रु्मदुना रु्मदंु। 
साधुहप साधुना जेहत असाधंुहप असाधुना। 

एताहदसो अयं राजा र्मग्गा उय्याहि सारथी॥] आर्मचा राजा जबरदस्ताला जबरदस्तीनें नरर्म करतो; र्मदूृला र्मदुृ 
उपायानंींच वश करतो; साधूला साधुत्वानेंच वळवतो, व खळाला खोट्या र्मागानेंच झजकीत असतो. असा िा 
आर्मचा धनी आिे. तेव्िा ंरस्त्यातूंन दूर िोऊन आर्मच्या रथाला वाट दे.” 
 

त्यावर ब्रह्मदत्ताचा सारथी म्मििाला, “वािवारे गुि! आर्मच्या राष्ट्रातं अशा गोष्टींना आम्मिी गुि 
सर्मजत नसतों. यानंा जर गुि म्मििावें तर दोर्ष कोिते? आर्मच्या राजाचे गुि यािून फारच हनराळे आिेत. 
त्यातंले कािंीं ऐकण्याची तुिंी इच्छाच असली तर ऐकून घे. 

[र्मूळ गाथा— 
अक्कोधेन हजने कोधं असाधंु साधुना हजने। 
हजने कदहरय ंदानेन सच् चेनालीकवाहदनं। 

एताहदसो अयं राजा र्मग्गा उय्याहि सारथी॥] आर्मचा राजा अक्रोधानें क्रोधास हजकंतो; दुष्टाला साधुत्वानें 
झजकतो; कृपिाला दानानें झजकतो, व खोटें बोलिाऱ्याला सत्यानें झजकतो. असा िा राजा आिे. तेव्िा ं
आर्मच्याच रथाला तंू वाट हदली पाहिजे.” 
 

िें त्या सारर्थ्याचें भार्षि ऐकपयाबरोबर र्महल्लक राजा रथातूंन खालीं उतरला, आहि बोहधसत्त्वाच्या 
जवळ जाऊन नर्मस्कार करून म्मििाला, “इतके हदवस र्मािें दोर्ष दाखवनू देिाऱ्या र्मनुष्ट्याचा र्मी शोध 
करीत िोतों; परंतु र्माझ्या राज्यातं एक देखील र्मािूस र्मािें दुगुयि र्मला दाखवनू देऊं शकला नािीं. आज 
आपपया आकल्स्र्मक दशयनानें र्मािें दोर्ष र्मला कळून आल. तेव्िा ंआपि र्मला गुरूसारखे वदं्य आिा.ं” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “िा तुर्मचा दोर्ष नसून पहरल्स्थतीचा दोर्ष आिे. व्यविारातं सार्मान्य लोक 

‘जशास तसें’ अशा आचरिाला र्मित्त्व देत असतात. परंतु अशा वतयनानें जगाच्या सुखातं भर न पडता ंदुःख 
वालत जाईल, िी गोष्ट त्याचं्या लक्षातं येत नािीं. खरें म्मििाल तर दुष्टानंा साधु उपायानंीं झजकावें या सारखा 
दुसरा राजधर्मय नािीं.” 

 
याप्रर्मािें बोहधसत्त्वानें र्महल्लकाला उपदेश करून वारािसीचा रस्ता धरला. र्मल्प लक राजाहि 

बोहधसत्त्वाला वदंन करून आपपया राजधानीला गेला. 
——✵✵✵——  
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५५. नीचाशीं लढण्यापेक्षा ंपराजय बरा. (१५३) 
 

(सूकरजातक नं. १५३) 
 

एका जन्र्मीं बोहधसत्त्व झसि िोऊन अरण्यातं रिात असे. त्या अरण्यातं एका सरोवराच्या काठंीं 
आपपया पियकुहटका बाधूंन पुष्ट्कळ तपस्वीरिात असत. आहि कािंीं ग्रार्मसूकरहि तेथें रिात असत. एके 
हदवशीं बोहधसत्त्व ित्तीचें र्मासं यथेच्छ खाऊन त्या तळ्यावर पािी हपण्यासाठीं आला. जवळच एक लठ ठ 
डुकर चरत िोता. त्या लठ ठ डुकरावर झसिाची दृष्टी गेली. व तो र्मनातं म्मििाला, “दुसरी कािंीं हशकार 
सापंडली नािीं तर या डुकरावर आपला हनवाि करता ं येईल, तेव्िा ं याला आपली चािूल न दाखहवता ं
येथून हनघून जावें िें बरें.” 

 
असा हवचार करून झसि पािी हपऊन आड वाटेनें िळूिळू दडत जाऊं लागला. पि त्याला 

डुकरानें ओळखलें , आहि र्मोठ्यानें ओरडून तो डुकर म्मििाला, “कायरे झसिा, असा हभऊन पळतोस 
कशाला? तंू जसा चतुष्ट्पाद आिेस, तसा र्मीहि चतुष्ट्पाद आिे. तेव्िा ंघाबरून पळून न जाता ंर्माझ्याशीं चार 
िात कर, व आपला पराक्रर्म दाखीव.” 

 
झसि म्मििाला, “अरे डुकरा, आज र्मी तुझ्याशीं युद्ध करंू इल्च्छत नािीं. आिखी एका आठवड्ानें 

आम्मिीं येथें भेटंू, व त्या वळेीं दं्वद्वयुद्ध करंू.” 
 
डुकराला िी गोष्ट पसतं पडली. तो घरीं जाऊन आपपया जातभाईनंा म्मििाला, “आज र्मी र्मोठा 

पराक्रर्म केला आिे! र्मला पािून एक झसि िळूच दडत पळून जात िोता. त्याला र्मी आव्िान केलें ! परंतु 
त्याची तयारी नसपयारु्मळें  त्यानें एक आठवडा र्मागनू घेतला आिे. आिखी एका आठवड्ानें तो 
र्माझ्याबरोबर ललाई करण्यास येिार आिे. झसिाहवर्षयीं आपपया जातीला उगाच बाऊ वाटत असतो. 
इतका जर झसि बळकट असता, तर युद्धाची तयारी करण्यास त्याला एक आठवडा का ंलागला असता? 
एवली तयारी करून आला तरी र्मीं त्याची अशी खोड हजरवतों कीं, त्यानें या अरण्यातं पुनः पाऊल देखील 
टाकंू नये.” 

 
िें त्या बाहलश डुकराचें भार्षि ऐकून वृद्ध डुकर म्मििाले, “बाबारे तुिंी बडबड आता ं पुरे कर. 

झसिानें तुला आठवड्ाची रु्मदत हदली िें तुिंें भाग्य सर्मज. ित्तीचें र्मासं खाऊन झसि तृप्त िंाला असेल, 
आहि आठवडाभर पुरण्यासारखे र्मासं हशल्लक असेल म्मििून तुला त्यानें एक आठवड्ाची रु्मदत हदली 
आिे. ित्तीचें गंडस्थळ फोडिाऱ्या झसिापुलें तुझ्यासारख्या यःकहित प्राण्याचें काय चालिार आिे? पि 
तुिंा िा र्मखूयपिा तुलाचभोंविार आिे, असें नािीं. त्याचा पहरिार्म आम्मिा सवांना भोगावा लागेल. झसि 
तुला र्मारीलच. पि तेवढ्यानें त्याची तृल्प्त न िोता ंतो आर्मचा सवांचा नाश करील. 

 
िा हितोपदेश ऐकून तो लठ ठ डुकर घाबरून गेला. ित्ती त्यानें पाहिला िोता. पि ित्तीचें गंडस्थळ 

एवलासा झसि फोडून टाकतो िी गोष्ट त्याला र्मािीत नव्िती. आता ंत्या वृद्ध डुकराच्या उपदेशानें त्याचे डोळे 
उघडले आहि त्याला शरि जाऊन तो म्मििाला, “र्मीं िें धाडसाचें कृत्य केलें  खरें, परंतु यातूंन पार 
पडण्याचा उपाय कोिता? र्मी आजच येथून पळून जाऊं कीं काय?” 
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ते वृद्ध डुकर म्मििाले, “पळून जाण्यानें या प्रश्नाचा हनकाल लागिार नािीं. सवय डुकर या 
आठवड्ातं पोराबाळानंा घेऊन दुसरीकडे जाऊं शकिार नािींत आहि जरी गेले तरी त्यानंा गाठून 
ऋर्षींच्या शौचकूपातं जाऊन लोळ आहि पनुः सवय हदवस अंग वाळपयावर दुसऱ्या हदवशीं तसाच लोळून 
अंगाला हवष्टेचीं चागंलीं पुटें दे व ठरलेपया हदवशीं तळ्याच्या काठंीं जाऊन वाऱ्याच्या उलट्या हदशलेा रिा. 
परंतु तेथें जाण्यापूवी दंवानें आपलें  अंग ओलें  करण्यास हवसरंू नकोस.” 

 
त्या तरुि डुकरानें वृद्ध डुकराचा उपदेश सव्याज पाळला. दुसरा धंदा न करता ंसात हदवसपयंत 

शौचकुपातं लोळून आठव्या हदवशीं पिाटेंस दंवानें आपलें  अंग हभजवनू ठरलेपया हठकािीं आपपया अंगाचा 
वारा झसिावर जाईल अशा बतेानें तो उभ राहिला. झसि डुकराचें र्मासं कसें असतें याची रुची घेण्याची आज 
सधंी हर्मळेल असा हवचार करीत त्या स्थळीं आला. पि डुकराच्या अंगाची अशी घाि सुटली िोती कीं, 
त्याच्या आसपास जािें रु्मळींच शक्य नव्ितें. तो दूर अंतरावर उभा राहिला. त्याला पािून र्मोठ्या शौयाचा 
आव आिनू डुकर म्मििाला, “कायरे इतका दूर का ंउभा राितोस. असा जवळ ये म्मििजे एकदर्म युद्धाला 
सुरुवात करू.” 

 
झसि म्मििाला, “बाबारे, तंू िी उत्तर्म युक्ती शोधून कालली आिेस, तुझ्या अंगाचा एवला दुगधं 

सुटला आिे कीं, तुला पायानें देखील हशवण्यास र्मी धजिार नािीं र्मग तुझ्या अंगाचा चावा घेण्याची गोष्ट 
बाजूसच राहिली!आता ंर्मी पराहजत िंालों असें तंू खुशाल म्मिि र्मी आपखुर्षीनेंच तुला जय देतों. नीचाशीं 
ललण्यापेक्षा ंपराजय पतकरलेला बरा!” 

 
असें म्मििून झसि तेथून हनघनू गेला आहि िा डुकर बचावपयाबद्दल सवय डुकरानंा आनंद िंाला. 

इतकें च नव्िे, झसिाचा पराजय झसि सवांचा फन्ना उडवनू देईल. तेव्िा ंआता ंतंू असें कर कीं, या करण्याचें 
नवीन साधन त्याचं्या िातीं आपयारु्मळें  त्यानंा झसिाचें भय वाटेनासें िंालें . 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

५६. थोराची कृतज्ञता. (१५०) 
 

(गुिजातक नं. १५०) 
 

एका जन्र्मीं बोहधसत्त्व झसि िोऊन एका टेकडीवर गुिेंत रिात असे. त्या गुिेच्या पायर्थ्याशीं एक 
तळें िोतें. एके हदवशीं एक र्मृग त्या तळ्याच्या काठीं गवत खात असतानंा झसिानें पाहिला व टेकडीवरून 
खालीं उतरून र्मोठ्या वगेानें त्यानें त्या र्मृगावर िंडप घातली. झसिाची चािूलऐकपयाबरोबर र्मृगानें पळ 
कालला व त्यारु्मळें  बोहधसत्त्वाची उडी चकूुन तो तळ्याच्या काठंच्या हचखलातं रुतला. सात हदवसपयंत तो 
तेथेंच अडकून राहिला. त्या बाजूनें एक कोपिा पािी हपण्यासाठीं येत िोता. झसिाला पाहिपयाबरोबर तो 
पळंू लागला. परंतु झसि र्मोठ्यानें ओरडून म्मििाला, “बा कोपह्ा, असा घाबरून पळून जाऊं नकोस र्मी 
हचखलातं रुतून दुःख भोगीत आिें. जर यातूंन पार पडण्याचा कािंीं र्मागय असेल तर शोधून काल.” 

 
कोपिा म्मििाला, “कदाहचत्  र्मला कािंी युक्ती सुचली असती. परंतु तुम्मिाला जीवदान देिें म्मििजे 

र्माझ्या हजवावरच संकट ओलवनू घेण्यासारखें आिे. तेव्िा ं तुम्मिी दुसऱ्या कोिाला तरी र्मदत करण्याला 
सागंा. घरीं र्मािंीं बायकारु्मलें  वाट पिात असतील. तेव्िा ंर्मला लवकर गेलें  पाहिजे. 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “बाबारे तुिंा रु्मद्दा खरा आिे. तथाहप, तुला र्मी सवयथैव हर्म्ाप्रर्मािें वागवीन 

असें अहभवचन देतों. जर तंू र्मला या सकंटातूंन पार पाडलें स तर तुिें उपकार र्मी कसा हवसरेन.” 
 
कोपह्ानें त्याच्या चारी पायाजंवळचा हचखल उकरून कालला व तळ्याच्या पाण्यापयंत वाट करून 

पािी त्या भोंकातं हशरेल असें केलें . तळ्याचें पािी आंत हशरपयाबरोबर बोहधसत्त्वाच्या पायाखालचा हचखल 
र्मऊ िंाला आहि त्याला अनायासें बािेर पडता ंआलें . त्या हदवसापासून झसिाची आहि कोपह्ाची फार र्मै् ी 
जडली. कोपह्ाला हदपयावाचून झसि पकडलेपया हशकारीचें र्मासं खात नसे. कािंीं हदवसानंीं तो 
कोपह्ाला म्मििाला, “तंू दूर रिात असपयारु्मळें  तुिंी भेट घेण्यास र्मला ्ास पडतो. जर तंू र्माझ्या 
गुिेजवळ येऊन रािशील तर बरें िोईल. तुला एखादी सोईस्कर जागा र्मी देईन.” 

 
कोपिा म्मििाला, “पि र्मी हववाहित आिे, तेव्िा ंर्माझ्या बायकोची आहि र्मािंी सोय कशी िोईल?” 
 
झसि म्मििाला, “तुम्मिा ंदोघाचंीहि व्यवस्था िोण्यास अडचि पडिार नािीं. हशवाय र्मािंी बायको र्मी 

हशकारीस गेपयावर गुिेंत एकटीच असते. हतला तुझ्या बायकोची र्मदत िोईल, आहि आम्मिीं सवयजि 
र्मोठ्या गुण्यागोझवदानें रािंू.” 

 
झसिाच्या सागंण्याप्रर्मािें कोपिा सिकुटंुब येऊन झसिाच्या शजेारीं एका लिानशा गुिेंत राहिला. 

झसि हशकार र्मारून आिपयावर प्रथर्मतः एक वाटंा घेऊन कोपह्ाकडे जात असे, व त्याची आहि त्याच्या 
बायकोची तृप्ती िंापयावर र्मग राहिलेलें  र्मासं आपपया स्त्रीला देऊन आपि खात असे. कािंीं कालानें 
कोपिीला दोन पोरें िंालीं व झसहििीलाहि दोन पोरें िंालीं. तेव्िापंासून झसिीि कोपह्ाच्या कुटंुबाचा र्मत्सर 
करंू लागली. आपपया नवऱ्यानें हशकार र्मारून आिावी व कोपह्ाच्या कुटंुबानें येथच्छ र्मासं खाऊन चनै 
करावी, िें हतला हबलकूल आवडेना. या हशवाय बायकाचंा स्वभाव फार संशयी असतो. त्यारु्मळें  हतला असें 
वाटलें  कीं, कदाहचत्  झसिाचें पे्रर्म त्या कोपिीवर असावें. नािींतर आपपया रु्मलानंा र्मासं देण्यापूवी त्यानें तें 
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हतच्या रु्मलानंा हदलें  नसतें. कािंीं असो कोपिीला तेथून िाकलून द्यावें असा त्या झसिीिीनें बेत केला. व 
आपपया पोरानंा पाठवनू हतच्या पोरानंा ्ास देण्यास सुरुवात केली. कोपह्ाला घेऊन झसि हशकारीला 
गेपयाबरोबर इकडे झसिाचे पोरगे कोपह्ाच्या पोरानंा भय दाखवीत असत. कोपिीि झसहििीजवळ गाऱ्िािें 
घेऊन येत असे. तेव्िा ंझसिीि म्मिित असे कीं, येथें राहिली आिेस कशाला? र्मािंीं पोरें जरतुझ्या पोरानंा 
्ास देतात, तर चालती िो येथून त्यानंा घेऊन. त्याचं्या कागाळ्या घेऊन आलीस तर तें र्मला रु्मळींच 
खपिार नािीं.” 

 
कोपिीला िा ताप फारच असह् िंाला व हतनें ती गोष्ट आपपया नवऱ्याला कळहवली. दुसऱ्या 

हदवशीं कोपिा झसिाला म्मििाला, “र्मिाराज, र्मी आपला आहश्रत आिें. आहश्रतावर आश्रयदात्याचा 
सदोहदत िक्क असतो, असा न्याय आिे. जर आपिाला र्मािंें वास्तव्य येथें नको असेल तर आपि िक्कानेंच 
र्मला येथून जाण्यास सागंा. ह्मिजे र्माझ्या कुटंुबाला घेऊन र्मी ताबडतोब हनघनू जातों. परंतु आपपया 
रु्मलाकंडून आहि कुटंुबाकडून र्माझ्या बायकारु्मलानंा सतत ्ास िोिें िा सरळ र्मागय नव्िे.” 

 
झसिाला खरी गोष्ट काय िोती िें रु्मळींच ठाऊक नव्ितें. परंतु चौकशी अंतीं त्याला सवय कािंीं 

सर्मजून आलें . तेव्िा ंतो झसहििीला म्मििाला, “भदे्र, र्मागें एकदा ंसात हदवसपयंत र्मी या गुिेंत परत आलों 
नािीं िें तुला आठवतें काय?” 

 
झसिीि म्मििाली, “िोय, र्मला आठवतें. का ंकीं त्या वळेीं स्वतःच हशकार करून हनवाि करण्याचा 

र्माझ्यावर प्रसंग आला िोता. र्मला असें वाटलें  की, आपि कोठें तरी हशकारीच्या नादानें भडकत गेला 
असाल.” 

 
“नािीं भदे्र र्मी भडकलों नािीं. डोंगरा–खालीं असलेपया तळ्याच्या काठंीं र्मी हचखलातं रुतून 

राहिलों िोतों. केवळ लाजेखातर िी गोष्ट र्मी तुला साहंगतली नािीं. त्या प्रसंगीं या कोपह्ानें र्मोठ्या युक्तीनें 
र्मला त्या संकटातूंन पार पाडलें . तेव्िापंासून त्याची र्मािंी र्मै् ी जडली. भदे्र! जरी आपला हर्म् 
आपपयापेक्षा ंदुबयल असला तरी जोंपयंत तो हर्म्धर्मानें वागत आिे, तोंपयंत त्याची अविेलना करता ंकार्मा 
नये; तोपयंत त्याला आपला बाधंव, सखा झकवा हर्म् असें म्मििण्यास िरकत नािीं. जरी िा कोपिा 
यःकहित प्रािी आिे तरी त्यानें र्मला प्रािदान हदलें  आिे, िें लक्षातं ठेव आहि र्मनातंील सवय कुशकंा सोडून 
दे. आपपया रु्मलापं्रर्मािें त्याच्याहि रु्मलावंर पे्रर्म करीत जा, व त्याच्या स्त्रीला आपपया बहििीप्रर्मािें र्मानीत 
जा.” 

 
झसिाचा उपदेश झसहििीनें र्मोठ्या आदरानें पाळला. आहि असें सागंतात कीं, त्या झसिाच्या आहि 

कोपह्ाच्या कंुटंुबाची र्मै् ी सात हपढ्यापंयंत अव्याित चालली िोती. 
 
 

——✵✵✵—— 
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५७. काटं्यानें काणढतात काटंा कीं. (१५८) 
 

(सुहनु– जातक नं. १५८) 
 

एकदा ंआर्मचा बोहधसत्त्व वारािसी राजाचा रु्मख्यप्रधान िंाला िोता. तो राजाचीं सव ंकार्में पिात 
असे. त्याला अश्वपरीक्षा फारच चागंली करता ंयेत असपयारु्मळें  दुसऱ्या देशातूंन घोडे हवकावयास आिले 
असता ंतोच त्याचंी झकर्मत ठरवीत असे. राजा जरा धनलोभी िोता. बोहधसत्त्वानें ठरहवलेली योग्य झकर्मत 
त्याला आवडत नसे. एके हदवशीं एक व्यापारी कािंीं घोडे घेऊन वारािसीला आला. व राजेसािेबाचंी भेट 
घेऊन ते हवकत घेण्याची त्यानें हवनंहत केली. राजानें बोहधसत्त्वाला न सागंता ं दुसऱ्या एका िाजंी िाजंी 
करिाऱ्या अर्मात्याला बोलावनू त्या घोड्ाचंी झकर्मत करण्यास साहंगतली. आहि तो म्मििाला, “िें पिा, या 
घोड्ाचंी झकर्मत करण्यापूवीं आर्मच्या पागेंत र्मिासोि नावंाचा जो र्मोठा उनाड घोडा आिे त्याला त्या 
घोड्ावंर सोडून दे. लाथा वगैरे र्मारून त्यानें त्या घोड्ालंा दुबयळ केपयावर र्मग त्याचंी झकर्मत कर. 
अर्मात्य फारच आज्ञाधारक िोता. त्यानें र्मिासोिाला त्या घोड्ावंर घातलें  आहि त्याचें िाल करून र्मग 
राजाच्या इच्छेप्रर्मािें अगदींच थोडी झकर्मत ठरवली. हबचारा व्यापारी चहकत िोऊन गेला! पहिला चागंला 
झकर्मत ठरविारा प्रधान जाऊन त्याच्याजागीं िा भलताच र्मािूस कसा आला याचें त्याला फार फार आियय 
वाटलें ! परंतु हवर्षाद र्मानण्यातं कािंींच अथय नव्िता. ठरलेली झकर्मत न घेता ं घोडे घेऊन कािंीं फायदा 
िंाला नसता. कारि त्या घोड्ाचंी इतर हठकािीं अहधक झकर्मत आली असती असें नव्ितें म्मििून 
हर्मळालेले पसेै घेऊन तो बोहधसत्त्वापाशीं गेला आहि शोकस्वरानें म्मििाला, “र्मिाराज, आपि योग्य झकर्मत 
देत असता, म्मििून इतक्या दुरून घोडे घेऊन आम्मिी येथें आलों; परंतु या खेपेला भलत्याच र्मािसानें 
आर्मची फहजती करून टाहकली.” 

 
बोहधसत्त्व सवय िकीगत ऐकून घेऊन म्मििाला, “तुम्मिी हवर्षाद न र्मानता ंपरत स्वदेशीं जाऊन दुसरा 

एक खोडसाळ घोडा हर्मळत असला तर पिा व त्याला घेऊन येथें या. इकडे र्मिासोिाला घोड्ावंर 
घालण्यातं आपयाबरोबर हतकडे त्या खोडसाळ घोड्ाला सोडून द्या म्मििजे र्मग काय गंर्मत िोईल ती 
पािंू.” 

 
बोहधसत्त्वाच्या सागंण्याप्रर्मािें दुसऱ्या खेपेला तो व्यापारी सुिनु नावंाचा एक भयकंर खोडसाळ 

घोडा बरोबर घेऊन आला. आहि आपपया इतर घोड्ानंा घेऊन राजाला त्याचंी झकर्मत ठरवण्याची त्यानें 
हवनंती केली. वहिवाटीप्रर्मािें र्मिासोिाला त्या घोड्ाचं्या अंगावर सोडण्यातं आला तेव्िा ंत्या व्यापाऱ्यानें 
आपपया सुिनूला सोडून हदलें . त्या दोघाचंी गाठं पडपयाबरोबर ते परस्पराचंें अंग चाटंू लागले. जिूं काय 
ते सक्खे भाऊच आिेत असें लोकानंा वाटलें ! तें पािून राजा चहकत िंाला! आहि बोहधसत्त्वाला म्मििाला, 
“हर्म्ा, िा आर्मचा घोडा इतका द्वाड असून त्याचें या आगंतुक घोड्ाशीं सख्य कसें जर्मलें ?” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मिाराज िा नवीन घोडा आर्मच्या र्मिासोिापेक्षाहंि अहधक द्वाड आिे. तेव्िा ं

त्या दोघाचंी र्मै् ी जर्मली यातं र्मोठें नवल नािीं. या व्यापाऱ्यानें काट्यानेंच काटा कालण्याची िी युक्ती 
योहजली आिे. र्मिाराज, धनलोभाला वश िोिें आपपयासारख्या राज्यपदारूल पुरुर्षाला शोभत नािीं. अशा 
रीतीनें दूर देशातूंन येिाऱ्या व्यापाऱ्याचंी जर आपि िानी केली, तर ते आर्मच्या देशातं येिार नािींत, आहि 
त्यारु्मळें  आर्मच्या देशातं पैदा न िोिाऱ्या वस्तंूची झकर्मत भलतीकडेच जाईल. म्मििून आपपया फायद्यासाठीं 
देखील सत्यानें आहि न्यायानें वागिें िें आम्मिा सवांस हितकारक आिे.” 



 
 अनुक्रमणिका 

 

बोहधसत्त्वाचा उपदेश ऐकून राजानें धनलोभ सोडून हदला आहि तेव्िापंासून तो न्यायानें वागू ं
लागला. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

५८. तरुिाचा दत्साह. (१६३) 
 

(सुसीम जातक नं. १६३) 
 

प्राचीनकाळीं वारािसी नगरींत सुसीर्म नांवाचा राजा राज्य करीत िोता. आर्मचा बोहधसत्त्व त्या 
राजाच्या पुरोहिताच्या स्त्रीच्या पोटीं जन्र्मास आला. तो वयातं येण्यापूवींच पुरोहित र्मरि पावला. 
बोहधसत्त्वाचें अध्ययनसंपलें  नव्ितें. बाप वारला तेव्िा ंत्याचें वय सुर्मारें सोळा सतरा वर्षांचें िोतें. इतक्यातं 
ित्तींचा सि आला. 

 
ित्तीचा सि म्मििजे त्या हदवशीं ित्तींना घालण्यासाठीं सरदार र्मानकरी वगैरे लोक नानातऱ्िेचे 

अलंकार आिीत असत. याहशवाय पुष्ट्कळ वस्तू गोळा करून त्यानंीं ित्तींची पूजा करण्यातं येत असे. आहि 
पूजाहवधी आटपपयावर तें सवय साहित्य पुरोहिताला हर्मळे. वारािसींतील ब्राह्मिानंा पुरोहितालाच सवय द्रव्य 
हर्मळावें, िी गोष्ट आवडत नसे. परंतु वहिवाटीहवरुद्ध जाण्याचें त्यानंा सार्मर्थ्यय नव्ितें. पुरोहित गेपयावर 
राजगृिीं जर्मून ते राजाला म्मििाले “र्मिाराज, यंदाच्या ित्तीच्या सिातंील सवय दक्षिा आम्मिा सवांना 
हर्मळाली पाहिजे. का ंकीं, पुरोहिताचा रु्मलगा तरुि असून तो सवय वदेातं आहि िल्स्तसू्ातं हनष्ट्िात नािीं. 
तेव्िा ंजुनी वहिवाट र्मोडून सवय ब्राह्मिालंा या दहक्षिेचे वाटेकरी करावें, अशी आर्मची हवनंहत आिे.” 

 
राजाला िी गोष्ट पसंत पडली. व पुलें येिाऱ्या ित्तीच्या सिातंील दहक्षिा सवय ब्राह्मिासं हर्मळावी, 

असा त्यानें हनकाल हदला. िी गोष्ट बोहधसत्त्वाच्या आईला सर्मजली, तेव्िा ं अत्यतं हखन्न िोऊन हतच्या 
डोळ्यातूंन अश्रधुारा वािंू लागपया. बोहधसत्त्व अध्ययन करून घरीं येऊन पाितो तों आपली आई शोकर्मय 
िंालेली त्याला हदसली तेव्िा ंतो आईला म्मििाला, “तुझ्या शोकाचें कारि काय तें र्मला सागं. तंू जर शोक 
सोडून हदला नािींस तर र्मी अन्नग्रिि करिार नािीं.” 

 
आई म्मििाली, “बाळा आज र्माझ्या कानीं एक वाईट बातर्मी आपयारु्मळें  र्मािें र्मन उहद्वग्न िंालें  

आिे. तंू तरुि आिेस अशी संधी साधून गावंातंील ब्राह्मिानंीं आर्मच्या कुल परंपरेचा िक्क नष्ट करण्याचा 
खटाटोप चालहवला आिे. आहि आर्मच्या राजानेंहि त्याचं्या प्रयत्नासं आपपया आजे्ञनें यश हदलें  आिे. 
ित्तीच्या सिातंील सवय वस्त्रालंकार तुझ्या वाडवहडलानंा हर्मळत असत. परंतु आता ंतंू लिान आिेस, व तुिंें 
अध्ययन पुरें िंालें  नािीं अशा सबबीवर आर्मच्या कुलाचा िक्क कालून घेऊन तो वारािसींतील सवय 
ब्राह्मिालंा देण्यातं येिार आिे. आम्मिालंा द्रव्यप्राप्ती िोिार नािीं, याजबद्दल रु्मळींच वाईट वाटत नािीं. 
आर्मच्या घरीं पुष्ट्कळधन आिे आहि एवलें धन घेऊन तरी ब्राह्मिाला काय करावयाचें आिे? तथाहप संधी 
साधून इतर ब्राह्मि आर्मच्या कुलाचा िक्क बुडवू ंपिात आिेत याचेंच र्मला रािून रािून वाईट वाटत आिे.” 

 
िें आपपया र्मातोश्रीचें भार्षि ऐकून बोहधसत्त्वाचें प्रसुप्त तेज एकदर्म जागृत िंालें . तो म्मििाला, 

“आई, आजपयंत र्मी र्मोठ्या उत्सािानें रु्मळींच अध्ययन केलें  नािीं. आर्मच्या घरीं पुष्ट्कळ संपत्ती आिे. 
आिखी पुष्ट्कळ अध्ययन करून काय करावयाचें अशा वडेगळ सर्मजुतीनें र्मािंें हचत्त अध्ययनापेक्षा ंक्रीडेकडे 
जास्त लागलें ; पि आता ं तुला दुःख िंालेलें  पािून र्मला संवगे उत्पन्न िंाला आिे आहि ित्तीचा सि 
येण्यापूवीं र्मािंें अध्ययन पुरें करण्याचा र्मी दृलहनिय केला आिे. आता ंतंू र्मला एवलेंच सागं कीं, सवय वदेातं 
आहि शास्त्रातं पारंगत असा गुरू कोठें सापंडेल?” 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

आई म्मििाली, “बाळा आर्मच्या या वारािसींत सवय ब्राह्मि अधयकचे्च आिेत. उत्तर्म पंहडत एका 
तक्षहशला नगरींतच सापंडतात. तुला जर सवय शास्त्रातं पारंगतता सपंादावयाची आिे, तर तेथें जाऊन 
गुरुगृिीं वास केला पाहिजे.” 

 
त्याच हदवशीं बोहधसत्त्वानें वाटखची बरोबर घेऊन वारािसींतून प्रयाि केलें  व हजतक्या लवकर 

तक्षहशलेला जािें शक्य िोतें हततक्या लवकर तो तेथें जाऊन पोिोंचला. तेथें एका प्रहसद्ध आचायाच्या घरीं 
जाऊन त्यानें अध्ययनास सुरुवात केली. परंतु तेथील र्मंद अभ्यासक्रर्मानें ित्तीचा सि येण्यापूवींच घरीं 
पोिोंचिें शक्य नव्ितें म्मििनू तो आचायाला म्मििाला, “गुरुजी, या रोजच्या अभ्यासक्रर्मानें र्मािंें कार्म 
भागिार नािीं. र्मला हनकडीच्या कार्मासाठीं अध्ययन पुरें करून लवकर घरीं गेलें  पाहिजे.” 

 
त्या आचायानें बोहधसत्त्वाला हनराळें  हशकवनू त्याच्या अध्यापनाची फार काळजी घेतली, 

बोहधसत्त्वानेंहि आपपया आंगच्या िुर्षारीनें आचायाला सतुंष्ट करून तीन वदेाचंें आहि िल्स्तसू्ाचें अध्ययन 
ित्तीचा सि येण्यापूवींच परुें केलें . आहि त्या सिाच्या पूवय हदवशीं तो आपपया घरीं येऊन पोिोंचला. 
ित्तीच्या सिाची सवय तयारी िंालीच िोती. दुसऱ्या हदवशीं िल्स्तशाळेंत ब्राह्मिसरु्मदाय जर्मनू िोर्मिवनाला 
सुरुवात िंाली. राजाहि आपपया अर्मात्यासंि तेथें आला. इतक्यातं बोहधसत्त्व त्या हठकािीं येऊनराजाला 
म्मििाला, “र्मिाराज, आजच्या सिाची आर्मच्या कुलातंील कोिीच ब्राह्मि येथें िजर नसता ंतयारी चालली 
आिे िें काय?” 

 
राजा म्मििाला, “बाबारे, तुझ्या कुलातं तंूच काय तो हशल्लक राहिला आिेस आहि तुिंें अध्ययन 

अपुरें असपयारु्मळें  यंदाची दक्षिा शिरातंील सवय ब्राह्मिानंा वाटूंन देण्यातं येिार आिे. म्मििनू तुिंी या 
हठकािीं जरूर पडली नािीं.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मिाराज, र्मािंें अध्ययन पुरें िंालें  नािीं िी गोष्ट आपिाला कोिीं 

साहंगतली?” राजा म्मििाला, “िे सवय ब्राह्मि सागंत आिेत.” 
 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “तर र्मग या ब्राह्मिानंीं पलुें येऊन र्मला प्रश्न हवचाराव े झकवा र्मजबरोबर 

वदेर्मं् म्मििण्यास आरंभ करावा. आहि जर त्यातंील एक जि देखील र्मला झजकू शकला तर आर्मच्या 
कुलपरंपरेत चालत आलेली वहिवाट र्मोडून सवय दहक्षिा या ब्राह्मिालंा द्यावी. पि जर ते िरले, तर त्यानंा 
र्माझ्याहवर्षयीं हवनाकारि गैरसर्मजूत उत्पन्न केपयाबद्दल योग्य शासन व्िावें.” 

 
वदेाहवर्षयीं आहि िल्स्तसू्ाहवर्षयीं त्यातंील एक देखील ब्राह्मि बोहधसत्त्वाला प्रश्न करण्यास 

धजला नािीं; तेव्िा ंबोहधसत्त्वानेंच वदेर्मं् आहि िल्स्तसू् त्या सभेंत म्मििून दाखहवलें . तेव्िा ंते सवय ब्राह्मि 
या तरुिाची बहुद्ध पािून चहकत िोऊन गेले! व राजाला भलतीच गोष्ट साहंगतपयाबद्दल त्यांनीं त्याची क्षर्मा 
र्माहगतली. राजानें पूवींची वहिवाट कायर्म करून सवय दहक्षिा बोहधसत्त्वाला देवहवली. आपपया कुलाची 
परंपरा एकुलत्या एका तरुि रु्मलानें राखपयाबद्दल बोहधसत्त्वाच्या आईला फार आनंद िंाला. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

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

(दद्दरजातक नं. १७२) 
 

एका जन्र्मीं बोहधसत्त्व झसिाचा राजा िोऊन हिर्मालयावरील एका भव्य गुिेंत रिात असे. एके 
हदवशीं कािंीं कारिानें आजूबाजूचे सवय झसि त्याच्या गुिेच्या अंगिातं गोळा िंाले िोते. तेथें जर्मपयावर 
वहिवाटीप्रर्मािें त्या सवांनीं गजयना करण्यास सुरुवात केली. त्या टेकडीच्या जवळच दुसऱ्या एका टेकडीवर 
एक कोपिा रिात िोता. त्याला झसिाची गजयना आवडली नािीं. आहि त्याचंें तोंड बदं करण्यासाठीं त्यानें 
कोपिेकुईला सुरुवात केली. तो शब्द कानीं पडताचं सवय झसि चपापून जागच्याजागीं चुप बसले. 
झसिराजाचा पु् एकाएकीं स्वस्थ बसलेले पािून आपपया हपत्यास म्मििाला, “बाबा, िे सगळे झसि भीतीनें 
गागंरून गेले आिेत असें वाटतें. पि असा िा कोिता प्रािी बरें कीं, ज्याचंा शब्द ऐकपयाबरोबर िी दशा 
व्िावी?” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “बाळ, तुिंी अगदींच उलटी सर्मजूत िंाली आिे. िा र्मोठा प्रािी नसून नीच 

कोपिा आिे; आहि त्याच्या कोपिेकुईबरोबर झसिगजयना करिें लज् जास्पद असपयारु्मळें  र्मािें ज्ञाहतबाधंव 
चुप राहिले आिेत. नीचाबरोबर बोलण्यापेक्षा ंर्मौनव्रत चागंलें , िें तंू लक्षातं ठेव.” 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

६०. हलकटाला आश्रय देऊं नये. (१७३) 
 

(मक्कटजातक नं. १७३) 
 

एकदा ं आर्मचा बोहधसत्त्व काशीदेशातं एका खेडेगावंीं जन्र्मला िोता. वदेाध्ययन वगरेै िंापयावर 
त्यानें हववाि केला. परंतु दुःखाची गोष्ट िी कीं, एक रु्मलगा जन्र्मपयाबरोबर त्याची बायको र्मरि पावली. तो 
रु्मलगा थोडा चालंू बोलंू लागपयावर त्याला घेऊन बोहधसत्त्व हिर्मालयावर जाऊन राहिला. तेथें त्यानें एक 
सुंदर पियशाला बाधंली, व अल्ग्निो्ाची उपासना करून तो कालक्रर्मिा करंू लागला. एके हदवशीं 
हिर्मालयावर गाराचंा र्मोठा पाऊस पडला. त्यारु्मळें  एक वानर थंडीनें गारठला, आहि कोठेंतरी आगीजवळ 
बसण्यास सापंडतें आिे कीं काय याच्या शोधास लागला. बोहधसत्त्वाच्या आश्रर्मातं िोर्मकंुड जळत असलेलें  
पािून त्याला र्मोठें सर्माधान वाटलें  पि दरवाजावर बोहधसत्त्वाचा रु्मलगा बसला असपयारु्मळें  र्मकय टाला 
एकदर्म आंतघुसण्यास भीहत वाटली. तेव्िा ं त्यानें एक नवी युक्ती शोधून कालली. जवळच्या एका 
पियकुहटकें त एक तापस रिात िोता. थोड्ा हदवसारं्मागें तो र्मरि पावपयारु्मळें त्याची वपकलें  वगैरे 
तापसवरे्षाला लागिारे सवय पदाथय तेथेंच पडून राहिले िोते. तीं वपकलें  पहरधान करून आहि कर्मंडलु वगैरे 
िातातं घेऊन तो र्माकड बोहधसत्त्वाच्या आश्रर्मापाशीं आला. त्याला पािून बोहधसत्त्वाचा पु् धावंत धावंत 
बोहधसत्त्वापाशीं गेला आहि म्मििाला, “बाबा, एक ठेंग ू तापसकुर्मार आर्मच्या आश्रर्मापाशीं आला आिे. 
त्याचा आपि आदरसत्कार करून आपपया आश्रर्मातं ठेऊन घेऊं. आपि फलर्मलूासंाठीं अरण्यातं गेपयावर 
र्मी येथें एकटाच असतों त्या वळेीं त्याच्या संगतींनें र्मला बरें वाटेल, आहि आम्मिीं दोघेहि बरोबर अध्ययन 
करंू.” 

 
बोहधसत्त्व आश्रर्माबािेर येऊन पिातो तों तापस वरे्षधारी र्मकय टर्मिाराजाची स्वारी त्याला हदसली 

आहि तो म्मििाला, “रु्मला, िाचना तो तुिंा तापसकुर्मार?” 
 
रु्मलगा म्मििाला, “िोय बाबा, िाच तो तापसकुर्मार. याची ओळख करून घेण्याला र्मी उत्सुक 

िंालों आिें.” 
 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “बाबारे जरा दर्म धर. िा तापसकुर्मार नसून तापसवरे्षधारी नीच र्मकय ट आिे. 

सुशील ब्राह्मिाचें झकवा तापसाचें तोंड याच्यासारखें हवहच् नसतें. याला जर आम्मिीं आश्रय हदला, तर 
आर्मच्या पियकुहटकेची तो नासधूस करून टाकील. तेव्िा ंयाला येथूनच घालवनू द्यावें िें बरें.” 

 
असें बोलून बोहधसत्त्वानें अल्ग्नकंुडातील एक कोलीत त्या र्माकडावर फें कली. तेव्िा ंवपकलें  आहि 

कर्मंडलु टाकून देऊन र्माकड खरें स्वरूप प्रकट करून पळून गेला. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

६१. खळाला मदत केल्याबद्दल प्रायणश्चत्त. (१७४) 
 

(दूणभयम् कटजातक नं. १७४) 
 

दुसऱ्या एका जन्र्मीं बोहधसत्त्व काशी राष्ट्रातं ब्राह्मिकुलातं जन्र्मला िोता. र्मोठा िंापयावर तो कािंीं 
कार्माहनहर्मत्त दूरच्या एका गावंीं जाण्यासहनघाला. वाटेंत एक र्मोठें अरण्य िोतें. त्या अरण्यातं एकच फार 
खोल हविीर िोती. हवहिरीजवळ जनावरानंा पािी पाजण्यासाठीं एक डोिी ठेहवली िोती आहि वाटसरू 
लोक पुण्य सपंादण्यासाठीं हवहिरीचें पािी कालून त्या डोिींत भरून ठेवीत असत. परंतु दोन तीन हदवस 
त्या र्मागांनें कोिी वाटसरून गेपयारु्मळें  डोिी ठिठिीत कोरडी पडली. बोहधसत्त्व त्या हवहिरीजवळ जाऊन 
िातपाय धुऊन व पािी हपऊन उभा राहिला. इतक्यातं एक तिानेनें तळर्मळिारा र्माकड त्याच्या पिाण्यातं 
आला. बोहधसत्त्वाला त्या र्माकडाची फार कींव आली, व आपपया ताबं्यानें हवहिरींतून पािी कालून त्यानें ती 
डोिी भरली. र्माकड पािी हपऊन तृप्त जािला व िंाडावर बसून बोहधसत्त्वाकडे वडेें वाकडें तोंड करून 
पािंू लागला; तेव्िा ंबोहधसत्त्व त्याला म्मििाला, “बा र्मकय टा, तुझ्यावर उपकार करण्यासाठीं र्मी इतके कष्ट 
सिन केले. या खोल हवहिरींतून पािी कालून तें र्मी तुला पाजलें  आहि आता ंतंू अशा प्रकारें र्मािें उपकार 
फेडतो आिेस काय?” 

 
बोहधसत्त्व ज्या िंाडाखालीं बसला िोता, त्यावर उडी र्मारून र्माकड म्मििाला, “वडे्ा ब्राह्मिा, 

आर्मच्या जातींत वडेीं वाकडी तोंडें न करिारा असा तुला कोिी आलळला आिे काय? पि एवढ्यानें तुला 
संतोर्ष िोत नसला तर आिखीं दुसरें कािंीं कािंीं करून तुिें उपकार फेडण्यास र्मी तयार आिे.” 

 
बोहधसत्त्व या नीचाबरोबर सवंाद करण्यातं अथय नािीं असे जािनू तेथून जाण्यासाठीं उठून उभा 

राहिला. इतक्यातं र्माकडानें िंाडावरून त्याच्या उघड्ा डोक्यावर देिधर्मय केला! बोहधसत्त्व म्मििाला, 
“नीचाला र्मदत केपयाबद्दल र्मला योग्य प्रायहित्त हर्मळालें !” असें बोलून त्या हवहिरीवर जाऊन बोहधसत्त्वानें 
स्नान केलें  आहि तेथून हनघून गेला. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

६२. माकडाचा दाणंभकपिा. (१७५) 
 

(आणद् चुप ठानजातक नं. १७५) 
 

आर्मचा बोहधसत्त्व एका जन्र्मीं तापस िोऊन र्मोठ्या तापसपहरवारासि हिर्मालयावर रिात असे. 
वर्षाकाळीं आपपया पहरवारासि तो जवळपासच्या एका र्मोठ्या गावंाजवळ येत असे, व वर्षाकाल सपंपयावर 
पुनः हिर्मालयावर जात असे. एका पावसाळ्यातं एका गावंाजवळ तो आपपया पहरवारासि भाहवक लोकानंी 
बाधूंन हदलेपया पियशालें त रिात िोता. सकाळच्या प्रिरीं तापसगि हभके्षला गेपयावर एक र्माकड त्या 
पियकुहटकें त हशरून फार नासधूस करीत असे. अल्ग्नकंुडातं राख टाकावी; पाण्याचा घडा उपडा करावा; 
कर्मंडलु फोडून टाकाव,े व सरते शवेटीं देिधर्मय करून तेथून हनघनू जावें! अशा रीतीनें त्यानें त्या 
चातुर्मास्यातं ऋहर्षगिाला फार ्ास हदला. चातुर्मास्य संपपयावर बोहधसत्त्व आपपया पहरवारासि 
हिर्मालयावर जाण्यास हनघाला. तेव्िा ंग्रार्मवासी लोकानंीं र्मोठा उत्सव करून तापसगिालंा र्मिादान हदलें . 
तें पािून त्या र्माकडाला फार र्मत्सर िंाला. तो र्मनाशींच म्मििाला, “िें जंगलातं राििारे तपस्वी आिेत. 
त्याचं्यातं आहि र्माझ्यातं कािंींच अंतर नसता ंलोक याचंी पूजा करतात व र्मी लोकाचं्या दाराशीं गेलों असता ं
दगड र्मारून र्मला घालवनू देतात. र्मी जसा फलर्मूलावंर रिातों, तसे िे तापसलोक फलर्मलूावंर रिातात. 
परंतु त्याचं्यासारखें अल्ग्निो्ाहदकाचंें स्तोर्म र्मी र्माजवलें  नसपयारु्मळें  र्मला त्यासंारखा र्मान हर्मळत 
नसावा!” 

 
असा हवचार करून िळुच पियशाळेंतून आगीची कोलीत चोरून नेऊन त्यानें उघड्ा र्मदैानातं 

पंचाल्ग्न साधनाचें व्रत सुरू केलें . चारी हदशालंा चार हठकािीं अल्ग्न पेटवनू आहि अगंाला राख फासून तो 
त्या अग्नीच्या र्मध्यभागीं सूयाकडे टक लावनू पिात बसला. तापसाची पूजा करण्यासाठीं जे लोक येत 
असत ते आियंचहकत िोऊन म्मिित, “कायिो! सवय प्राण्यारं्मध्यें साधू पुरुर्ष आलळतातच. या वानराचें तप 
पिा! िा यःकहित प्रािी असून यानें पंचाल्ग्न साधनाचें कडकहडत व्रत चालहवलें  आिे!” 

 
याप्रर्मािें र्मकय टाचंी स्तुहत बोहधसत्त्वाच्या कानापयंत गेली. तेव्िा ं तो त्या लोकानंा म्मििाला, 

“बाबानंों, या र्माकडाच्या तपियेला पािून भल जाऊं नका! याचें चहर् कसें आिे िें तुम्मिासं ठाऊक नािीं. 
रोजच्यारोज अल्ग्नशाळेची नासधुस करून यानें आर्मचे पुष्ट्कळ कर्मंडलु फोडले आिेत 

[१ र्मूळ गाथा– 
नास्स सीलं हवजानाथ अनञ्ञाय पससंथ। 

अल्ग्गिूत्तं च ऊिल्न्त तेन हभन् ना कर्मंडलू॥]? आता ंआम्मिीं जाण्याच्या सुर्माराला तो तपस्वी बनंू पिात आिे.” 
 

बोहधसत्त्वाचें िें भार्षि ऐकून ते आपपया काठ्या वगैरे उगारून त्या र्माकडावर धावंले. तेव्िा ंत्याचें 
धैयय गहलत िोऊन तो तेथून पळून गेला. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

६३. वानराचें दूरदर्शशत्व. (१७७) 
 

(णतण्डुकजातक नं. १७७) 
 

एका जन्र्मीं बोहधसत्त्व वानरयोनींत जन्र्म पावनू वयातं आपयावर एका र्मोठ्या वानरसरु्मदायाचा 
राजा िंाला िोता. तो अरण्यातं रिात असे, त्याच्याजवळच एक टेंभिुीचा र्मोठा भव्य वृक्ष िोता. त्या 
वृक्षाच्या आसपास वर्षांतून कािंीं हदवस एक गावंच वसत असे व कािंीं हदवस तेथें कोिीहि रिात नसत. 
जेव्िा ंतेथें लोकाचंी वस्ती नसे, तेव्िा ंबोहधसत्त्व आपपया पहरवारासि जाऊन त्या वृक्षाचीं फळें यथेच्छ खात 
असे. परंतु एका वर्षीं अशी गोष्ट घडली कीं त्या वृक्षाला फळें येण्याची आहि लोकाचंी वसाित िोण्याची 
एकच गाठं पडली तेव्िा ं बोहधसत्त्वाला तेथें जाण्याचें सोडून देिें भाग पडलें . पि त्याच्या कळपातंील 
वानरानंा िी गोष्ट आवडली नािीं. ते म्मििाले “आम्मिीं प्रहतवर्षीं त्या िंाडाचीं गोड फळें खात आलों आिों. 
आता ं त्याचं्या आसपास र्मािसाचंी वस्ती िंाली म्मििून फळें खाण्याचें सोडून देिें िा नार्मदयपिा आिे. 
हदवसा लोक र्माध्यान्िसर्मयीं हनजत असतात, त्यावळेीं िळूच जाऊन आपि फळें खाऊन 
घेऊं.”बोहधसत्त्वानें वानरगिाचंें र्मन वळवण्याचा पुष्ट्कळ खटाटोप केला. परंतु बिुर्मतापलुें त्याचें कािंीं 
चाललें  नािीं तेव्िा ं त्यानें तेथें जाण्याचा ठराव केला, आहिएकातंी सेनक नावंाच्या आपपया भाच्याला 
बोलावनू आिनू तो म्मििाला, “बा सेनका, तंू देखील इतर वानरासारखा फळलोभी आिेस काय?” 

 
सेनक म्मििाला, “आपपया आजे्ञपुलें र्मला दुसऱ्या कोित्याहि वस्तूची चाड वाटत नािीं. आपि जर 

सागंाल तर र्मी केवळ पािी हपऊन देखील रािीन.” 
 
यावर बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मी या गिाचा राजा असपयारु्मळें  र्मला याचं्याबरोबर गेलेंच पाहिजे. जर 

का र्मी र्मागें राहिलों तर र्मला भ्याड म्मििून िे र्मािंी झनदा करतील; आहि र्माझ्याहवर्षयीं त्याचंी आदरबहुद्ध 
पार नष्ट िोईल. म्मििून आज आम्मिीं फळें खावयास जाऊं त्यावळेीं तंू र्मागें रिा, आहि जर आम्मिीं संकटातं 
सापंडलों असें हदसलें , तर र्मी सागंतों त्या उपायानें आम्मिालंा त्या संकटातूंन सोडव.” 

 
बोहधसत्त्वाची आज्ञा सेनकानें र्मान्य केली. बोहधसत्त्वानें आपि सकंटातं सापंडलों तर कोिती 

युक्ती योजावी या सबंंधानें त्याला नीटपिें सवय कािंीं सागंून ठेहवलें . आहि वानर-गिालंा घेऊन दुपारच्या 
प्रिरीं तो त्या वृक्षावर फळें खात बसला. उन्िाळा फार असपयारु्मळें  सवय लोक आपापपया िंोपडींत हवश्रातंी 
घेत बसले िोते; झकवा कािंींजि िंोपीं गेले िोते. परंतु कािंीं कारिाहनहर्मत्त त्यातंील एकजि िंोपडीच्या 
बािेर आला, आहि पिातो तों टेंभिुीचें िंाड र्माकडानंीं भरून गेलेलें ! त्यानें सवय लोकानंा उठवनू जागें 
केलें , आहि त्या सवांनी शस्त्रास्त्रें घेऊन त्या वृक्षाला वलेा हदला. वानरगिाची पाचंावर धारि बसली. ते 
गयावया करीत बोहधसत्त्वाला म्मििाले, “र्मिाराज, आपली सल्ला आम्मिीं र्माहनली असती तर या संकटातं 
सापंडलों नसतों. आम्मिींच अशा कचाट्यातं सापंडलों असें नािीं, पि आपिाला देखील आम्मिी दुःखांत 
पाडलें  आिे!” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “आता ंिंालेपया गोष्टीबद्दल खेद करण्यातं अथय नािीं. तुम्मिी धीर धरा. र्मािंा 

भाचा सेनक र्मागें राहिला आिे. तो आम्मिाला या सकंटातूंन रु्मक्त करील.” 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

बोहधसत्त्वानें धीर हदला नसता, तर ते र्माकड गभयगहळत िोऊन खालीं पडले असते, व प्रािाला 
रु्मकले असते. 

 
इकडे सेनक त्या गावंाबािेर आपपया जातभाईचंी काय वाट िोते िें पिात बसला िोता. सवय 

र्मकय टसरु्मदायाला सशस्त्र र्मनुष्ट्यानंीं वलेलेलें  पािून त्यानें र्मार्मानें हशकवलेली युल्क्त अंर्मलातं आिली. 
िंोंपडींत हशरून तेथें जळत असलेली आगीची कोलीत घेऊन त्यानें दोन चार िंोंपड्ा पेटवनू हदपया! आग 
हजकडे हतकडे फैलावत चालपयारु्मळें  गावंातंील बायकारु्मलातं एकच िािाःकार उडाला. र्माकडालंा घेरा 
घालून राहिलेले लोक आपलीं शस्त्रास्त्रें घेऊन आग लागली िोती त्या हदशनेें ती हविंवण्याला र्मदत 
करण्यासाठीं धावत सुटले, तेव्िा ं बोहधसत्व आपपया सरु्मदायासि तेथून कािंीं एक इजा न िोता ं पळून 
गेला. सवय र्मकय टगिानें त्याच्या दूरदर्मशत्वाची फार तारीफ केली. बोहधसत्त्वानेंहि सेनकानें आपली आज्ञा 
पाळली म्मििून त्याचा योग्य गौरव केला. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

६४. जतमभमूीचा फाजील अणभमान. (१७८) 
 

(क्छपजातक नं. १७८) 
 

बोहधसत्त्व एकदा ं काशीराष्ट्रातं कंुभाराच्या कुलातं जन्र्मनू थोर िंापयावर र्मातीचीं भाडंीं करून 
आपला हनवाि करीत असे. त्याच्या गावंाजवळ एक र्मोठें सरोवर िोतें. तें उथळ असपयारु्मळें  त्यातं 
उन्िाळ्यातं फार पािी रिात नसे. पावसाळ्यातं नदीला पूर आपयावर तें तुडंुब भरून जाई. परंतु पूर 
ओसरून गेपयावर त्यातंलें  पािी िळु िळु कर्मी िोत जाई व कधीं कधीं तें अगदीं ठिठिीत कोरडें पडत 
असे. पुराच्या वळेीं त्या सरोवरातं पुष्ट्कळ र्मासे येत असत. परंतु ज्या वर्षीं तें तळें कोरडें पडण्याचा संभव 
असे त्या वर्षीं ते पूर ओसरण्याच्या आधींच नदीला जाऊन हर्मळत. एका वर्षीं पाऊस थोडा पडपयारु्मळें 
सरोवरातं पािी रिाण्याचा संभव हदसेना. तेव्िा ंसवय र्मत्स्य कच्छप तेथून हनघून नदीच्या प्रवािातं गेले. परंतु 
एक कासंव तेथेंच राहिला. त्याचे हर्म् त्याला म्मििाले, “बाबारे, सवय र्मत्स्यजाती तलाव कोरडा पडण्याचें 
हचन्ि पािून येथून हनघून जात आिेत. र्मग तुिंा एकट्याचा रिाण्याचा िट्ट का?ं” 

 
तो म्मििाला, “तुम्मिाला तुर्मच्या जन्र्मभरू्मीची रु्मळींच काळजी नािीं. उगाच कुशकंा र्मनार्मध्यें आिनू 

आपपया जन्र्मभरू्मीचा त्याग करण्याला तुम्मिाला लाज वाटत नािीं. र्मी र्माझ्या जन्र्मभरू्मीची सेवा करीत येथेंच 
रिाण्याचा हनिय केला आिे.” 

 
त्याचे हर्म् आहि आप्तइष्ट त्याचें र्मन वळवू ं शकले नािींत. ते त्याला एकट्यालाच तेथें सोडून 

चालते िंाले. दूरदशीं र्माशानंीं भहवष्ट्य केपयाप्रर्मािें त्या वर्षीं त्या तळ्यातंील पािी पार आटून गेलें ! 
बोहधसत्त्व त्याच तळ्यातंील हचखल नेऊन भाडंीं करीत असे. कासंवाला पािी न हर्मळापयारु्मळें  तो हचखलातं 
रुतून राहिला. बोहधसत्त्व हचखल उकरीत असता ंकुदळीचा धक्का लागून त्याचें कवच फुटलें , आहि तो वर 
येऊन तळर्मळत पडला. बोहधसत्त्वाला त्याची िी दीनदशा पािून अत्यतं कींव आली आहि तो म्मििाला, 
“बा, कासंवा तुिंा र्मी र्मोठा अपराध केला आिे. तू हचखलातं आिेस, िें न जािता ं त्याच्यावर र्मी घाव 
घातला आहि तुिंें कवच फोडून टाकलें  याबद्दल तंू र्मला क्षर्मा कर.” 

 
कासव ह्मिाला, “बा कंुभारा, तुिंा यातं कािंींच अपराध नािीं. येवींतेवीं भक्षय न हर्मळापयारु्मळें  र्मी 

या हचखलातं प्रािाला रु्मकलोंच असतों. तंू र्मािंें र्मरि जवळ आिलेंस येवलेंच काय तें. आपपया 
जन्र्मभरू्मीचा फाजील अहभर्मान धरून जे हतला हचकटून बसतात त्याचंी िीच गत िोते! र्माझ्या या 
हवपत्तीपासून लोकानंीं हशकण्यासारखा धडा म्मिटला ह्मिजे जेथें आपलें  पोट भरून सुखानें वास करता ं
येईल तीच आपली खरी जन्र्मभरू्मी सर्मजली पाहिजे. उगाच फाजील अहभर्मान धरून जातस्थलीं र्मरून 
जािें यातं रु्मळींच पुरुर्षाथय नािीं.” 

 
िे उद्गार कालून कासवानें तेथेंच प्राि सोडला. बोहधसत्त्वानें घरीं येऊन ती गोष्ट आपपया 

ज्ञाहतबाधंवासं साहंगतली 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

६५. खरें बंधुपे्रम. (१७९) 
 

(असणदसजातक नं. १७९) 
 

वारािसीच्या राजाला दोन पु् िोते. थोरपयाचें नावं असदृशकर्मार, आहि धाकट्याचें नावं 
ब्रह्मदत्तकुर्मार असें िोते. त्यातं असदृशकुर्मारिा आर्मचा बोहधसत्त्व िोता. वयाच्या १६ व्या वर्षीं त्यानें 
तक्षहशलेला जाऊन एका प्रहसद्ध आचायाच्या िाताखालीं तीन वदेाचंें आहि अठरा शास्त्राचंें अध्ययन केलें  
आहि तो परत वारािसीला आला. त्याचा हपता र्मरतेवळेीं असदृशकुर्माराला राज्य देऊन ब्रह्मदत्ताला 
युवराज करावें असें प्रधानर्मडंळाला सागंून र्मरि पावला. त्याचें उत्तरकायय आटपपयावर प्रधानर्मंडळानें 
बोहधसत्त्वाला राज्याहभरे्षक करण्याची सवय व्यवस्था केली. परंतु बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मला 
राज्यकारभाराचा भार नको आिे. शास्त्राध्ययन आहि धनुर्मवद्या यातंच र्मी आनंद र्मानीत असतों. र्मािंा 
धाकटा भाऊ सवय तऱ्िेनें राज्यभार वािण्याला योग्य आिे आहि राजा िोण्याची त्याला फार इच्छाहि आिे. 
तेव्िा ंत्यालाच राज्यपदावर बसवावें अशी र्मी सवांना हवनंहत करतों.” 

 
सवय प्रधानर्मंडळानें आहि वारािसीवासी प्रजाजनानंीं बोहधसत्त्वाला राज्यपद स्वीकारण्याहवर्षयीं 

फार आग्रि केला. परंतु त्याचंा इलाज चालला नािीं. शवेटीं बोहधसत्त्वाच्या इच्छेप्रर्मािें ब्रह्मदत्तालाच त्यानंीं 
अहभरे्षक केला. ब्रह्मदत्त आपपया वडील भावाच्या सपपयानेंच सवय राज्यकारभार पिात असे. पि िळु िळु 
राज्यपदाच्या धंुदींत तो सापंडला. िाजंी िाजंी करिाऱ्या लबाड लोकाचंी त्याच्या भोंवतीं र्माहलका जर्मली. 
आपपया धन्याला सतुंष्ट करण्यासाठीं ज्याच्या त्याच्या खोट्या नाट्या चुगपया करण्याचा धंदा त्यानंीं सुरंू 
केला. एकानें तर राजाला असें साहंगतलें  कीं, वडील भाऊ असदृशकुर्मार राजाला र्मारून राज्य 
बळकावण्याचा कट करीत आिे. िंालें ! िी गोष्ट हनघापयाबरोबर दुसरा म्मििाला, “र्मला या संबंधानें र्मागेंच 
बातर्मी लागली िोती. परंतु म्मिटलें  उगाच र्मिाराजाचंें आपपया वडील बंधूहवर्षयीं र्मन कलुहर्षत का ंकरा? 
म्मििून चुप राहिलों.” 

 
त्यावर हतसरा म्मििाला, “अिो पि तुर्मचें िें करिें अगदींच अयोग्य िंालें . राजेसािेब अन्नदाते, 

त्याचं्या हजवावर जर कोिी उठला–र्मग तो वडील भाऊ झकवा आजा असो–आम्मिीं त्याच्या कटाची बातर्मी 
र्मिाराजानंा ताबडतोब हदली पाहिजे. पि तुम्मिी इतके हदवस र्मौन धरून बसला ंयाला काय म्मििावें?” 

 
अशा रीतीनें त्या लुच् च्या लोकानंीं राजाचें र्मन हबघडवनू टाकलें  आहि त्यारु्मळें  एके हदवशीं राजानें 

आपपया भावास पकडून कैद करण्याचा िुकूर्म हदला. बोहधसत्त्वाचा एक अत्यंत हजवलग हर्म् 
प्रधानर्मंडळातं िोता. त्यानें िी बातर्मी त्याला कळवली. अशा लबाड लोकाचं्या िातीं लागण्यापेक्षा ं येथून 
पलायन केलेलें  बरें, असा सुहवचार करून बोहधसत्त्व रा्ींच्या रा्ीं वारािसींतून पळून गेला. तो दूरच्या 
एका र्माडंहलक राजापाशीं जाऊन नोकरीस राहिला. त्या राजानें बोहधसत्त्वाचें धनुर्मवद्या–कौशपय पािून 
त्याचा फार सन्र्मान केला, आहि त्याला सदोहदत आपपयाजवळ ठेऊन घेतलें . 

 
एके हदवशीं राजा उद्यानक्रीडेसाठीं आपपया आम्रवनातं गेला िोता. तेथें आंब्याच्या िंाडाच्या 

अग्रशाखेवर एक आंबा हपकला िोता. तो काठीनें झकवा दगडानें खालीं पाडिें शक्य नव्ितें. का ंकीं, तें िंाड 
फार उंच िोतें आहि त्याच्या शाखातूंन िा हपकलेला आंबा तेवला हदसत िोता. तेव्िा ं राजानें सवय 
धनुग्रािकानंा बाि र्मारून तो आंबा खालीं पाडण्यास साहंगतलें . परंतु त्यातंील एकजिदेखील नीट 



 
 अनुक्रमणिका 

 

शरसंधान करून आंबा पाडंू शकला नािीं. नंतर बोहधसत्त्वाला िें कार्म साहंगतलें . त्यानें अचूक बाि र्मारून 
आंबा आहि बाि दोन्िी वरच्यावर िेंलून धरले. तें आियय पािून राजानें बोहधसत्त्वाचा फार गौरव केला; 
आहि त्यारु्मळें  त्याची कीर्मत देशों देशीं पसरली. 

 
इकडे असदृशकुर्मार वारािसी सोडून दुसरीकडे गेला असें जािून आसपासचे सात लिान लिान 

राजे एकवटून वारािसीवर चाल करून आले. वारािसींत बोहधसत्त्वासारखा शूर हशपाई आहि दूरदशी 
रु्मत्सदी नािीं. तेव्िा ंआपि क्षिाधांत ब्रह्मदत्ताला शरि आिूं व त्याच्याकडून भरपूर खंडिी घेऊं असें त्यास 
वाटलें  िोतें. परंतु वारािसीचा कोट फारच बळकट असपयारु्मळें  त्याचं्या र्मनोरथाप्रर्मािें एकदर्म तें शिर 
झजकता ंआलें  नािीं. तेव्िा ंशिराला वलेा घालून ते तेथेंच राहिले. ब्रह्मदत्तावर िें र्मोठेंच सकंट कोसळलें . 
आता ंत्याला वडील बंधूची आठवि िंाली. तो आपपया िाजंी िाजंी करिाऱ्या नोकरानंा म्मििाला, “तुम्मिी 
खोटें नाटें सागूंन र्माझ्या वडील बधूंला येथून घालवनू हदलें त. परंतु तो जर येथें असता तर आजआम्मिालंा 
या संकटापासून रक्षि कहरता. आता ं देखील आपि त्याजपाशीं एक गुप्त िेर पाठवूं. आर्मच्यावर आलेलें  
संकट त्याला सर्मजलें , तर र्मािें अपराध पोटीं घालून आर्मच्या र्मदतीला तो धावंत आपयावाचंून रिािार 
नािीं. त्याचें बधुंपे्रर्म इतकें  अलौहकक आिे कीं, र्माझ्यासारख्या कृतघ्न भावाच्या दुवयतयनानें तें र्महलन िोिार 
नािीं.” 

 
ब्रह्मदत्तानें गुप्त िेर पाठवनू वारािसीच्या वढे्याचें वतयर्मान कळवपयाबरोबर बोहधसत्त्व आपपया 

धन्याचे कािंीं हनवडक योदे्ध बरोबर घेऊन वारािसीला आला. र्मी असदृशकुर्मार आपपया भावाला र्मदत 
करण्यासाठीं आलों आिें अशा तऱ्िेचा र्मजकूर हलिून तीं प े्ं बािाला बाधूंन त्यानें श्ुसेनेच्या र्मध्यभागीं 
पाडलीं. बोहधसत्त्वाचें नावं ऐहकपयाबरोबर त्या सात राजाचंी सेना फार गडबडून गेली; आहि जो तो हजकडे 
वाट सापंडेल हतकडे पळंू लागला! एका तासाच्या आंत वारािसी शिराचा वलेा उठला व र्मोठ्या 
जयजयकारानें बोहधसत्त्वानें शिरातं प्रवशे केला. ब्रह्मदत्तानें पलुें येऊन त्याचे पाय घट्ट धरले, आहि 
केलेपया अपराधाची क्षर्मा र्माहगतली. तेव्िा ंबोहधसत्त्व म्मििाला, “तुझ्या दुष्ट सोबत्यानंी तुिंें र्मन हबघडहवलें  
असलें  तथाहप तंू र्मािंा भाऊ आिेस; आहि म्मििनू तुझ्यावरचें र्मािंें पे्रर्म कधींहि कर्मी िंालें  नािीं. लुच् च्या 
लोकाचं्या तंू नादास लागलास िें पािून र्मला र्मा् फार वाईट वाटलें . पि आता ंतुला वाईट संगतीचें फळ 
कोितें िें पक्कें  सर्मजून चुकलें  आिे, व ह्ा पुलें तुझ्या िातून पुन्िा ंअयोग्य गोष्ट िोिार नािीं अशी र्मला आशा 
आिे.” 

 
ब्रह्मदत्तानें आपपया वडील भावाला र्मोठ्या आग्रिानें आपपयाजवळ ठेवनू घेतलें , आहि तेव्िापंासून 

त्याच्या सदुपदेशाबािेर आजन्र्म पाऊल टाकलें  नािीं. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

६६. लंगडा गुरू. (१८४) 
 

(णगणरदंतजातक नं. १८४) 
 

एका कालीं वारािसींत सार्म नावंाचा राजा राज्य करीत िोता. आहि आर्मचा बोहधसत्त्व त्याचा 
प्रधान िोता. राजाला अत्यंत उत्तर्म घोडाआिून नजर करण्यातं आला. तो जरी उत्तर्म जातीचा िोता तथाहप 
चागंला हशकलेला नव्िता म्मििून हगहरदंत नावंाच्या अश्वहशक्षकाच्या स्वाधीन त्याला करण्यातं आलें . 
हगहरदंत लंगडा िोता, तो घोड्ाचा लगार्म धरून पलुें चालला असता ंलंगडत लंगडत चालत असे. कािंी 
हदवसानंीं घोडाहि लंगडंू लागला. घोड्ाच्या पायाला रोग िंाला असावा असें वाटून सवय अश्ववैद्यालंा 
बोलावनू परीक्षा करहवली. पि हचहकत्सेअतंी घोड्ाला कोिताच रोग नािी असें ठरलें . तेव्िा ंराजा र्मोठ्या 
काळजींत पडला. इतका चागंला घोडा आपिासं हर्मळाला असून तो थोडक्याचं हदवसातं लंगडा िोऊन 
बसावा याबद्दल राजाला फार वाईट वाटलें . तें पािून बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मिाराज, आपि काळजी करंू 
नका. र्मी या संबधंानें नीट हवचार करून घोड्ाच्या रोगाचें कारि शोधून कालतों.” 

 
त्या हदवसापासून बोहधसत्त्वानें घोड्ाच्या िालचालींवर बारीक नजर ठेहवली. हगहरदंत जेव्िा ं

लगार्म िातातं धरून पलुें जाऊं लागला, तेव्िा ंत्याच्या र्मागोर्माग घोडादेखील त्याच्यासारखा लंगडत चालंू 
लागला. तें पाहिपयाबरोबर बोहधसत्त्वाच्या डोक्यातं चक्क प्रकाश पडला. तो राजाजवळ जाऊन म्मििाला, 
“र्मिाराज घोड्ाला कोितािी रोग नािी. लंगडे गुरुजी आपिाला चालण्याचें कौशपय हशकवीत आिेत 
असें वाटून घोडाहि लंगडत आिे. दुसरा एखादा सवय अवयवसंपन्न हशक्षक हर्मळाला असता ं िा घोडा 
लंगडण्याची दुष्ट खोड सोडून देऊन नीट चालंू लागेल.” 

 
राजानें बोहधसत्त्वाच्या सपपयाप्रर्मािें दुसरा हशक्षक ठेहवला. तो जाहतवतं घोडा नवीन हशक्षकाची 

चाल पािून आपिहि नीट चालंू लागला. 
 
 

——✵✵✵—— 
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६७. सहवासाचें फळ. (१८६) 
 

(दणधवाहन जातक नं. १८६) 
 

एकदा ं वारािसींत दहधवािन नावंाचा राजा राज्य करीत िोता; आहि आर्मचा बोहधसत्त्व त्याचा 
अर्मात्य िोता. एके हदवशीं र्मगरानंा दूर कालण्यासाठीं गंगेंत जाळीं सोडून त्याचं्या आंत दहधवािन राजा 
जलक्रीडा करीत असता ं हिर्मालयावरून एक सवोत्कृष्ट आंब्याचें फळ विात येऊनजाळ्यास अडकलें . 
राजपुरुर्षानंीं तें फळ कालून घेऊन राजाला अपयि केलें . राजाला तें फळ इतकें  आवडलें  कीं, देवलोकींचा 
अरृ्मतरस त्यापुलें तुच्छ असावा असें त्याला वाटलें . त्यानें त्या आंब्याची कोय र्मोठ्या सर्मारंभानें आपपया 
उद्यानातं लावली आहि दुधाच्या पाण्यानें हतला वालहवली. कािंीं हदवसानंीं आंब्याचें िंाड फोफावनू तीन 
वर्षांच्या आंत त्याला फळें येऊं लागलीं. बीजाप्रर्मािेंच तीं फळेंहि अत्यंत र्मधुर िोतीं. राजानें त्या िंाडाचा 
फारच सत्कार चालहवला. त्याला साखरेचें खत घालीत असत, आहि दुधानें झशपीत असत, भोंवतालचें 
कंुपि र्मखर्मालीचें िोतें, व त्या भोंवती रोज अत्तराचे हदव ेजाळण्यातं येत असत. 

 
दहधवािन फार र्मत्सरी िोता. आपपया आंब्यासारखे आबंे दुसऱ्या राजाच्या उद्यानातं पैदा िोऊं 

नयेत यासाठीं तो फार खबरदारी घेत असे. भेटीसाठीं आबंे पाठवतानंा एका हवर्षारी काट्यानें कोयीला भोंक 
पाडून पाठवीत असे. राजे लोक आबं्याचा आस्वाद घेऊन फार संतुष्ट िोत आहि कोय पेरून आंब्याचें िंाड 
उगवण्याची वाट पिात. परंतु त्याचंी आशा कधींहि सफळ िंाली नािीं. एका राजाला दहधवािन र्मत्सरारु्मळें  
आंब्याच्या कोयीला भोकें  पाडून पाठवतो िी गोष्ट सर्मजली तेव्िा ंआपपया िुर्षार र्माळ्याला बोलावनू आिनू 
तो म्मििाला, “दहधवािनाला आपपया आंब्याची फार घर्मेंड आिे. तंू तेथें जाऊन त्याचा तो आबंा हबघडून 
जाईल अशी युक्ती करशील काय?” 

 
र्माळी म्मििाला, “र्मिाराज, आपली आज्ञा असेल तर दोन चार वर्षांचे आंत दहधवािन राजाचा आंबा 

हबघडेल असा उपाय र्मला करता ंयेईल. पि येथून र्मला चार वर्षांची रजा हर्मळाली पाहिजे.” 
 
त्या राजानें र्माळ्याला र्मोठ्या आनंदानें रजा हदली. वारािसीला येऊन दहधवािनाजवळ तो 

नोकरीस राहिला. भलत्याच वळेीं फुलें  फुलवनू दाखवनू आहि भलत्याच ऋतंूत िंाडानंा फळें येतील असे 
उपाय करून दहधवािनाला त्यानें प्रसन्न करून घेतलें . तेव्िा ंदहधवािनानें जुन्या र्माळ्याला कालून टाकून 
रु्मख्य उद्यानाची सवय व्यवस्था या नवीन र्माळ्याच्या िातातं हदली. त्यानें िळु िळु त्या सरस आबं्याच्या 
आजुबाजूला झनबाचीं आहि दुसरीं कडू जातीचीं िंाडें लावनू हदलीं आहि त्याचंीचागंली जोपासना केली. 
दोन चार वर्षांत तीं िंाडें भराभर वाललीं आहि त्यारु्मळें  आंब्याचें फळ कडू िंालें . तें पािून बागवान तेथून 
पळून गेला. एके हदवशीं दहधवािन राजा आपपया अर्मात्यासंि उद्यानातं इकडे हतकडे हफरत असता ं
आंब्याच्या िंाडाजवळ आला; आहि आपपया लोकाकंडून एक हपकलेला आबंा त्यानें िंाडावरून कालून 
घेतला. पि तोंडातं घातपयाबरोबर तो त्याला इतका कडंू लागला कीं, त्याचा रस त्यानें तेव्िाचं थंुकून 
टाकला, आहि तो बोहधसत्त्वाला म्मििाला, “हर्म्ा या आंब्याचें असे पहरवतयन का ं िंालें ? साखरेचें खत, 
दुधानें हशपिें, गंधाच्या हदव्याची पूजा इत्याहद सवय उपचार चालंू असता ंआंब्याचें फळ झनबाच्या पापयासारखें 
कडू का ंव्िावें?” 
 

बोहधसत्त्वानें हनरीक्षि करून पाहिलें ; आहि तो राजाला म्मििाला, “[र्मूळ गाथा– 



 
 अनुक्रमणिका 

 

पुहचर्मंदपहरवारो अंबो ते दहधवािन। 
र्मूलं र्मलेून ससंठ ठं साखा साखा हनसेवरे। 

असतं सहन्नवासेन तेनम्मबो कटुकप्फलो॥] र्मिाराज या आंब्याच्या िंाडाला झनबाच्या आहि दुसऱ्या जातीच्या 
िंाडानंीं वलेलें  आिे िें तुम्मिी पिातच आिां. त्याचं्या शाखा या िंाडाच्या शाखेंत हर्मसळपया आिेत, त्याचंीं 
रु्मळें  याच्या रु्मळाशीं सबंद्ध िंालीं आिेत आहि त्यारु्मळें  या आंब्याच्या िंाडातंील र्मधुरता जाऊन त्याच्या आंगी 
कडुपिा आला आिे. थोडक्यातं सागंावयाचें म्मििजे वाईट सिवासाचें िें फळ आिे.” 
 

राजानें आजुबाजूचीं कडू जातीचीं िंाडें तोडून टाकण्यास िुकूर्म केला. तीं तोडून त्याचीं रु्मळें  खिनू 
कालण्यातं आलीं. तेव्िा ंत्या आंब्याच्या िंाडाला पूवयवत्  र्मधुर फळें येऊं लागलीं. 
 
 

——✵✵✵—— 
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६८. मूखाला मौन शोभतें. (१८९) 
 

(सीहचर्ममजातक नं. १८९) 
 

एकदा ं बोहधसत्त्व एका गावंातं शतेकरी िोऊन रिात असे. त्या सर्मयीं एक फेरीवाला एका 
गालवावर आपलें  सार्मान घालून दारोदारीत्या सार्मानाची हवक्री करून आपला हनवाि करीत असे. 
गालवाला चारा वगैरे देण्यासाठीं पैसे खचय िोऊं नयेत म्मििून त्यानें एक युक्ती योहजली िोती. कोठून तरी 
एक झसिाचें चार्मडें पैदा करून त्यानें तो आपपया गालवाला आच्छाहदत असे आहि लोकाचं्या शतेातूंन 
सोडून देत असे. गालव यथेच्छ खाऊन परत आपपया धन्याजवळ येत असे. िा प्रकार पुष्ट्कळ हदवस 
चालला िोता. एके हदवशीं तो फेरीवाला त्या गालवाला घेऊन बोहधसत्त्व रिात िोता त्या गावंीं आला. 
गावंाच्या वशेीजवळ गालवावरील सार्मान उतरून घेऊन झसिाच्या चार्मड्ानें िंाकूंन त्याला त्यानें एका 
जवाच्या शतेातं सोडून हदलें ; आहि तो आपपया जेविाच्या तयारीस लागला. इकडे त्या शतेाचा राखिदार 
झसि आला असें वाटून घाबरून गेला आहि धावंत जाऊन इतर शतेकऱ्यानंा त्यानें िी खबर हदली. तेव्िा ं
बोहधसत्त्व म्मििाला, “आपि शतेातं जाऊन झसि कसा असतो तें तरी पािंू. घाबरण्याचें कािंीं कारि नािीं. 
दूर अंतरावरून वाद्यें शखं वगैरे वाजवपयावर तो पळून जाईल. कदाहचत्  आपपयावर चाल करून आलाच 
तर आपि दाडंक्यानंीं त्याला बडवनू कालंू.” 

 
बोहधसत्त्वाला पुलारी करून सवय गावंकरी त्या शतेाजवळ गेले आहि वाद्यें वाजवनू, त्यानंीं एकच 

घोर्ष केला, व र्मोठर्मोठ्यानें आरोळ्या ठोकपया. तो गालव िा घोर्ष ऐकून फार घाबरला, आहि 
जाहतस्वभावाला अनुसरून ओरडंू लागला. तेव्िा ं बोहधसत्त्व जर्मलेपया लोकानंा म्मििाला, “अिो िी 
झसिाची झकवा व्याघ्राची आरोळी नव्िे. झसिाच्या कातड्ाखालीं िा िलकट गालव ओरडत आिे.” 

 
तेव्िा ं त्या शतेकऱ्यानंीं त्याच्यावर िल्ला करून त्याचें तें कातडें कालून घेतलें  व त्याला बेदर्म र्मार 

हदला. तो र्मरिोन्रु्मख िोऊन तेथेंच पडला. पुष्ट्कळ वळेपयंत गालवाची वाट पािून त्याचा र्मालक त्याच्या 
शोधाथय गेला. तेव्िा ं त्याला िा गालव र्मरण्याच्या वाटेला लागलेला आलळला. िी त्याची दशा पािून 
फेरीवाला म्मििाला, “बा गालवा, या झसिाच्या चार्मड्ाखालीं पुष्ट्कळ हदवस तंू लोकाचंीं शतेें खाल्लीं 
असतींस; परंतु एका ओरडण्यानें तंू िें आपिावर र्मरि ओलवनू घेतलेंस!” 

 
फेरीवापयाचें िें भार्षि संपतें न संपतें तों गालवानें प्राि सोडला. 

 
 

——✵✵✵—— 
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६९. साधू्या सहवासाचें फळ. (१९०) 
 

(सीलाणनससंजातक नं. १९०) 
 

काश्यपबदु्धाच्या वळेीं एक श्रद्धावान्  उपासक वारािसींत रिात िोता. तो कािंीं कार्माहनहर्मत्त 
जिाजातूंन परदेशीं जाण्यास हनघाला. त्याच जिाजातूंन एक न्िावीहि प्रवासास जािार िोता. त्याची 
बायको या उपासकाला म्मििाली, “र्मिाराज, र्मािंा पती आपपयाच जिाजातूंन जात आिे. त्याची आपि 
वाटेंत काळजी घ्या.” 

 
उपासकानें आपिाकडून िोईल तेवली र्मदत करीन असें वचन हदलें . आहि ते दोघे जिाजावर 

चलले. सात हदवसपयंत जिाज चागंलें  चाललें  िोतें. परंतु आठव्या हदवशीं भयकंर तुफान िोऊन त्याचे 
तुकडे िंाले. उपासक आहि न्िावी एका फळ्याच्या आश्रयानें तरंगत जाऊन एका लिानशा बटेाच्या 
हकनाऱ्यावर पडले. त्या बेटावर फारशी फळफळावळें नव्ितीं. तथाहप उपासकानें जीं कािीं कंदरु्मळें  आहि 
फळें हर्मळण्यासारखीं िोतीं तीं खाऊन आपली उपजीहवका चालहवली पि न्िाव्याला असलें  नीरस जेवि 
आवडेना. तो पक्षयाला र्मारून खाऊं लागला. पक्षयाचें र्मासं आगीवर भाजून पाहिपयानें तें खाण्याहवर्षयीं तो 
उपासकाला आग्रि करीत असे. परंतु उपासकानें ते कधींहि खाल्लें नािीं. आपिाला जें कािंीं हर्मळालें  आिे 
तेवलें पुरें आिे असें म्मििून पक्षयाचें र्मासं खािें तो नाकारीत असे. त्याची अचल श्रद्धा पािून त्या बेटावर 
रिािाऱ्या एक नागराजाला कींव आली, आहि तो त्याला म्मििाला “िे उपासका, तुझ्यासाठीं र्मी र्माझ्या 
देिाची िोडी बनवतो. तींत बसन तंू तुला ज्या स्थळीं जावयाचें असेल त्या स्थळीं जा.” 

 
उपासकानें नागराजाचे फार आभार र्मानले, आहि त्यानें हनर्माि केलेपया िोडींत बसून तो 

न्िाव्याला म्मििाला, “बाबारे, तुला जर र्मजबरोबर यावयाचें असेल तर चल लवकर ये.” 
 
तेव्िा ं नागराजा म्मििाला, “या न्िाव्याला या िोडींत घेता ं येत नािीं. तो र्मोठा दुष्ट आिे. 

त्याच्यासाठीं िी िोडी र्मी हनर्माि केली नािीं.” 
 
उपासक म्मििाला, “तो जरी पापकर्मी आिे तरी तो र्माझ्याबरोबर आलेला आिे; आहि र्मी जे कािंीं 

पुण्य केलें  असेल त्याचा वाटा र्मी त्याला देत आिे.” 
 
न्िावी म्मििाला, “या तुझ्या देिगीचें र्मी अहभनंदन करतों. आजपयंत पुण्याचा र्मागय र्मी स्वीकारला 

नािीं. परंतु तुिंी संगहत िेंच काय तें पुण्य र्माझ्या पदरीं आिे; आहि तुझ्या पुण्याचा वाटेकरी करून तंू र्मला 
फार ऋिी केलें  आिेस.” 

 
नागराजानें त्या न्िाव्यालाहि त्या िोडींत येऊं हदलें . तेव्िा ंसरु्मद्राचें रक्षि करिाऱ्या देवतेनें िोडी 

चालवण्याचें कार्म आपपया िातीं घेतलें . त्या बेटावर सापंडिारीं अर्मोहलक रत्नें उपासकानें आपपयाबरोबर 
आिलीं. त्या दोघानंा सुरहक्षतपिें वारािसीला आिनू सोडपयावर देवता म्मििाली, “श्रद्धा, शील, त्याग 
इत्याहद गुिाचंें िें फळ पिा! या उपासकाच्या आंगीं िे गुि असपयारु्मळें  नागराजा स्वतः िोडी िोऊन त्याला 
घेऊन येथवर आला. र्मनुष्ट्यानें अशा सत्पुरुर्षाचाच सिवास करावा. या न्िाव्यानें जर या उपासकाची कास 
धरली नसती तर सरु्मद्रातंच त्याचा नाश िंाला असता!” 
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असें बोलून ती देवता आहि नागराजा तेथून हनघून स्वस्थळीं गेलीं. उपासकानें आपि आिलेपया 
धनाचे दोन हवभाग करून त्यांतील एक न्िाव्याला हदला. साधूच्या संगतीपासून हर्मळालेला लाभ न्िाव्याला 
आजन्र्म पुरला. 
 
 

——✵✵✵—— 
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७०. पणतव्रता स्त्रीचें तेज. (१९४) 
 

(मणिचोरजातक नं. १९४) 
 

बोहधसत्व काशीराष्ट्रातंील वारािसी नगराच्या जवळ एका गावंीं जन्र्मला िोता. तो वयातं 
आपयावर वारािसींतील एका अत्यतं सुस्वरूप स्त्रीबरोबर त्याचें लग्न िंालें . हतचें नावं सुजाता असें िोतें. 
सुजाता आपपया पतीच्या आहि सासूसासऱ्याचं्या सेवते फार दक्ष असे. हतचा उद्योगी आहि र्मायाळू स्वभाव 
पािून बोहधसत्त्व हतच्यावर जीवापाड पे्रर्म करीत असे. कािंींवर्ष े सासुरवास केपयावर सुजातेला आपपया 
आईबापंास भेटण्याची इच्छा िंाली. ती बोहधसत्त्वाला म्मििाली, “स्वार्मी, र्मला र्माझ्या आईबापासं आहि 
नातलगासं पिावें असें वाटतें. आपि जर र्माझ्याबरोबर याल तर कािंीं हदवस र्माझ्या वहडलाचं्या घरीं रािून 
परत येऊं.” 

 
शतेाभाताचें हवशरे्ष कार्म नव्ितें तेव्िा ं बोहधसत्त्वानें सुजातेला घेऊन चार हदवसासंाठीं सासरीं 

जाऊन रिाण्याचा बेत केला. त्याच्या घरीं बलैाचा एक टागंा िोता. त्यातं सुजातेला बसवनू तो 
वारािसीच्या नगरद्वारापाशीं आला. तेथें स्नान वगैरे करून त्यानें आहि सुजातेनें जेवि केलें , आहि कपडे 
बदलून शिरातं प्रवशे केला. त्याच वळेीं वारािसीला ब्रह्मदत्त राजाची स्वारी नगर प्रदहक्षिेला हनघाली 
िोती. राजाला र्मान देण्यासाठी सुजाता यानातूंन खालीं उतरून पायीं चालू लागली. हतला पािून राजा 
अत्यंत र्मोहित िंाला आहि हतच्यासंबधंानें चौकशीं करण्यास त्यानें आपले दूत पाठहवले. त्या कालीं 
कोित्याहि राजाला हववाहित स्त्रीला हतचा पहत हजवतं असेपयंत जनानखान्यातं नेण्याचा अहधकार नव्िता. 
राजानें जर या हनयर्माहवरूद्ध वतयन केलें  असतें तर त्याचा ताबडतोब वध करण्यातं आला असता. 
राजदूतानंीं ती स्त्री हववाहित आि आहि बलैाचा टागंा िाकंिारा हतचा पहत आिे, िें वतयर्मान जेव्िा ंराजाला 
कळहवलें  तेव्िा ंत्याला अशी युक्ती सुचली कीं, कोित्याहि हनहर्मत्तानें हतच्या नवऱ्याला फाशीं द्यावें आहि र्मग 
हतला अंतःपुरातं आिून ठेवावें. आपपया एका हजव्िाळ्याच्या िुजऱ्याला बोलावनू आिून तो म्मििाला “तंू िा 
र्मािंा चूडार्महि नेऊन त्या र्मािसाच्या टागं्यातं दडवनू ठेव.” 

 
त्या िुजऱ्यानें धन्याची आज्ञा ताबडतोब अर्मलातं आिली. तेव्िा ं राजानें आपला चूडार्महि 

िरवपयाचें हर्मर्ष करून सगळीं नाकीं बंद करण्याचा िुकूर्म केला; आहि रस्त्यातूंन जािाऱ्या येिाऱ्या 
लोकाचंी िंडती घेण्यास लावली. नंतर एका िुजऱ्याला पाठवनू बोहधसत्त्वाच्या टागं्याचीहि िंडती घेण्यातं 
आली. तेथें चूडार्महि सापंडपयारु्मळें  बोहधसत्त्वाला पकडून राजासर्मोर उभें करण्यातं आलें . राजानें याचा 
याचक्षिीं वध करा, असा िुकूर्म फर्माहवला. र्मारेकरी बोहधसत्त्वाला घेऊन वधस्थानीं जाऊं लागले. तेव्िा ं
सुजातेनें अत्यंत आक्रोश केला. ती म्मििाली, “या पृर्थ्वीतलावर सत्याचें रक्षि करिाऱ्या कोिी देवता 
राहिपया नसाव्या. नािींतर िा धडधडीत अन्याय घडत असता,ं त्यानंीं र्मौन व्रत धरलें  नसतें. आम्मिीं 
इंद्राहदकाच्या सत्याचरिाच्या पुष्ट्कळ गोष्टी ऐकत आलों आिों; परंतु एकतर या गोष्टींत रु्मळींच तर्थ्य नसावें 
अथवा अशा देवताच नष्टप्राय िंापया असाव्या.” 

 
हतच्या नानातऱ्िेनें चाललेपया हवलापानें आहि पाहतव्रत्याच्या तेजानें इंद्राचें झसिासन गरर्म िंालें . 

इंद्राला याचें कारि काय िें एकाएकीं सर्मजलें  नािीं. परंतु हवचाराअंती सुजाता संकटातं पडली असून 
हतच्या पाहतव्रत्याचा भगं िोऊं पिात आिे िी गोष्ट त्याला सर्मजून आली, आहि तो एकदर्म त्या हठकािीं 
आला. त्यावळेीं र्मारेकऱ्यानंीं बोहधसत्त्वाला लाकडाच्या ओंड्ावर हशर ठेऊन उतािें पाडलें  आहि त्यावर 
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कुऱ्िाडीचा प्रिार करण्याच्या बेतातं ते िोते. इतक्यातं इदं्रानें राजाला राजवाड्ातूंन उचलून आिून त्याचे 
िातपाय बाधूंन त्या हठकािीं उतािें पाडलें , आहि बोहधसत्त्वाला राजवरे्ष देऊन राजवाड्ातं नेऊन ठेहवलें . 
िी अदलाबदल इतक्या त्वरेंने आहि अदृश्यपिें करण्यातं आली कीं, र्मारेकऱ्यानीं कुऱ्िाडीच्या घावानें 
धडावगेळें  हशर केपयावर तें राजाचें आिे असें त्यासं हदसून आलें . त्यानंीं एकच बोभाटा केला; तेव्िा ं
नगरवासी लोकाचंा तेथें र्मोठा जर्माव जर्मला आहि पिातात तों खुद्द ब्रह्मदत्त राजाचेच दोन तुकडे िंालेले 
त्यानंा हदसले! पुलें ते सवय लोक शिरातं गेले, आहि त्यानंीं ि वतयर्मान अर्मात्य वगैरे बड्ा अहधकारी 
लोकानंा कळहवलें . तेव्िा ं ते लोक राजागंिातं जर्मून आता ं पुलें कोिाला राज्यपद द्यावें याचा खल करंू 
लागले. तें पािून बोहधसत्त्वाला िातीं धरून इंद्र राजवाड्ाच्या हखडकीच्या बािेरील गच् चीवर आला, आहि 
त्या जर्मलेपया बड्ा अहधकाऱ्यासं म्मििाला, “लोकिो, र्मी इंद्र आिें; आहि र्माझ्या प्रभावानेंच तुर्मच्या 
अधाहर्मकं राजाचा वध िंाला आिे. आता ंिा र्मी तुम्मिालंा नवीन राजा देत आिें. िा आहि याची पत्नी सुजाता 
िीं दोघें अत्यंत सुशील आिेत. याचंी तुम्मिी आपपया आईबापापं्रर्मािें शुश्रूर्षा करा; आहि त्याचप्रर्मािें िीं दोघें 
आपपया रु्मलापं्रर्मािेंसवय प्रजेचें पालन करतील. पहतव्रता हस्त्रयालंा कोित्याहि र्मनुष्ट्याकडून ताप िंाला–र्मग 
तो राजा असो वा साधारि र्मनुष्ट्य असो–तर त्याचे घडे भरलेच असें सर्मजा. पृर्थ्वीवरील राजाच्या हशरावर 
देवता आिेत िें त्यानंीं हवसरता ंकार्मा नये. आहि जर दुर्मयदानें देवताचंी पवा न कहरता ंते लोकानंा ्ास देऊं 
लागले, तर र्मी स्वतः आपपया िातानें त्याचंी खोड र्मोडपयावाचंून रिािार नािीं.” 

 
असें भार्षि करून इंद्र तेथेंच अंतधान पावला. अहधकारी लोकानंीं र्मोठ्या सर्मारंभानें वधस्थानातून 

सुजातेला राजवाड्ातं आिलें  आहि सुरु्मिूतावरं हतला आहि बोहधसत्त्वाला राज्यपद देऊन शिरातं र्मोठा 
उत्सव केला. आपला अधाहर्मंक राजा नाश पावला आहि त्याबरोबरच धार्मर्मक राजाचा लाभ िंाला, िें पािून 
सवय प्रजा संतुष्ट िंाली. 
 
 

——✵✵✵—— 
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७१. मैत्रीचा प्रभाव. (२०६) 
 

(कुरंुगणमगजातक नं. २०६) 
 

एकदा ं बोहधसत्त्व कुरंुगरृ्मग िोऊन एका अरण्यातं सरोवराच्या काठंीं रिात िोता. तेथेंच एका 
वृक्षावर एका शतप् पक्षानें आपलें  घरटें बाधंलें  िोतें; आहि त्या सरोवरातं एक कांसव रिात िोता. या 
हतघाचंी अत्यंत र्मै् ी जडली िोती. एके हदवशीं एक पारधी त्या सरोवराच्या काठंीं िरिाला पकडण्यासाठीं 
जाळें पसरून घरीं गेला. रा्ींच्या पहिपया प्रिरीं बोहधसत्त्व पािी हपण्यासाठीं जात असता ं त्या जाळ्यातं 
सापंडला; आहि आपि जाळ्यातं सापंडलों िें आपपया हर्म्ासं कळहवण्यासाठीं तो र्मोठ्यानें ओरडला. 
तेव्िा ंसरोवरातूंन कासंव वर आला, व शतप् पक्षी आपपया घरट्यातूंन खालीं उतरला. बोहधसत्त्वाची िी 
दीनदशा पािून शतप् कासंवाला म्मििाला, “पिाटं िोण्यापूवीं जर आर्मच्या हर्म्ाला या पाशातूंन रु्मक्त 
केलें  नािीं तर तो पारध्याच्या तावडींत सापंडून प्रािास रु्मकेल. आता ं तंू आपपया दातानंीं याचे पाश 
तोडण्यास आरंभ कर, आहि िें कार्म लवकर आटप.” 

 
कासंव म्मििाला, परंतु र्मािें दातं कािंीं बळकट नािींत. र्माझ्या गतीप्रर्मािेंच पाश तोडण्याचें 

कार्महि र्मदंपिें चालेल, आहि इतक्यातं पारधी आला तर र्मािें सवय श्रर्म वायंा जातील.” 
 
शतप् म्मििाला, “पारधी लवकर येईल याबद्दल तंू काळजी करंू नकोस तो अरुिोदयापूवीं येिार 

नािीं. याबद्दल र्मी िर्मी घेतों; आहि त्याला जेवला उशीर लावता ंयेईल तेवला लावण्याचा र्मी प्रयत्न करतों. 
पि तंू िे पाश तोडण्याचें कार्म जारींनें चालव.” 

 
कासंवानें एकार्मागून एक पाश तोडण्यास सुरुवात केली. शतप् पारध्याच्या दारातं जाऊन त्याची 

वाट पिात बसला. पिाटं िोण्यापूवीं पारधी िातातं र्मोठी सुरी घेऊन तलावाच्या काठंीं जाण्यास हनघाला. 
इतक्यातं शतप्ानें र्मोठ्यानें शब्द कालून त्याच्या कपाळावर जोरानें चंचुप्रिार केला. हबचारा पारधी 
आपिाला र्मोठा अपशकुन िंाला असें वाटून पुनः घरातं हशरून हनजला, आहि र्मनातंपया र्मनातं म्मििाला, 
“आज या अरं्मगल पक्षयानें र्माझ्यावर टोंच र्मारून र्मला अपशकुन केला आिे त्यारु्मळें  हशकार नीट साधेल 
झकवा नािीं याची र्मला काळजी वाटते; तथाहप थोड्ा वळेानें र्मागपया दरवाजातूंन हनघून जाऊन अपशकुन 
न िोईल असें केलें  पाहिजे.” 

 
असा हवचार करीत तो िंोंपी गेला. पुनः अरुिोदयानंतर उठून र्मागपया दरवाज्यातूंन जाण्याच्या 

बेतातं िोता. पि तेंथेंहि शतप्ानें र्मोठ्यानें ओरडून त्याच्या कपाळावर चोंच र्मारली. पारधी संतापून 
म्मििाला, “या दुष्ट अरं्मगल पक्षानें तर र्मािंा हपच्छाच पुरवला आिे! तथाहप थोडा उजेड िंापयावर िा जवळ 
आपयास याची चागंली खोड र्मोडून र्मग हशकारीच्या शोधाथय जाईन.” 

 
असें म्मििनू कािंीं वळे घरातं बसून नंतर तो सरोवराकडे जाण्यास हनघाला. शतप्ानें त्याच्या 

पूवींच येऊन कासंवाला त्याच्या आगर्मनाची खबर हदली. कासंवानें सवय पाश तोडून टाकले िोते. एकच 
काय तो बाकी िोता. परंतु त्याला त्यारु्मळें  इतका ्ास िंाला कीं, त्याच्या तोंडावाटे रक्ताच्या धारा विात 
िोत्या आहि अंगातं ्ाि न राहिपयारु्मळें  तो बेशुद्ध िोऊन खालीं पडला. इतक्यातं पारधी जवळ येऊन 
ठेपला. बोहधसत्त्वानेंहशल्लक राहिलेला पाश आपपया सार्मर्थ्यानें तोडून टाकून तेथून पलायन केलें . परंतु 
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हबचारा कासंव पारध्याच्या िातीं लागला. पारध्यानें त्याला आपपया हपशवींत भरलें , आहि हखन्न र्मनानें तो 
घरीं जाण्यास हनघाला. आपिाला रु्मक्त करण्यासाठीं कासंवानें आपला जीव धोक्यातं घातला िें पािून 
बोहधसत्त्वाला फार वाईट वाटलें , आहि जीव गेला तरी बिेेत्तर, कासंवाला रु्मक्त केपयावाचंनू राििार नािीं 
असा हनिय करून तो र्मागें वळला, आहि पारध्याजवळ कािंीं अंतरावर पोिोंचपयावर लंगडत लंगडत 
चालंू लागला. सवय रा् पाशातं गुरफटून पडपयारु्मळें  या िहरिाच्या पायाला इजा िंाली असावी, व तो 
दुबयल िंाला असावा असें वाटून पारध्यानें आपली हपशवी एका िंाडाच्या रे्मलक्याला अडकावनू हदली, आहि 
सुरी घेऊन तो िहरिाच्या र्मागें लागला. त्याला लोभवनू बोहधसत्त्वानें दूरवर नेलें , व दुसऱ्या एका 
आडवाटेनें पळ कालून रे्मलक्यावर अडकवलेली हपशवी िळुच खालीं पाडून कासंवाला रु्मक्त केलें . कासंव 
तात्काळ पाण्यातं हशरला. शतप् वृक्षावरून खालीं उतरला तेव्िा ंबोहधसत्त्व या दोघासं उदे्दशून म्मििाला, 
“तुम्मिी दोघानंीं हर्मळून र्मला जीवदान हदलें  आिे. तेव्िा ं तुर्मचे र्माझ्यावर फार फार उपकार आिेत. परंतु 
आता ं येथें रिािें धोक्याचें आिे. पारध्याला िी जागा अवगत िंाली आिे. आहि येथें राहिपयास केव्िानंा 
केव्िा ं त्याच्या जाळ्यातं सापंडण्याची र्मला भीहत आिे. तेव्िा ंपारधी येथें पोंचण्यापूवींच र्मी घोर अरण्यातं 
जाऊन रिातों.” 

 
असें म्मििून बोहधसत्त्वानें तेथून पळ कालला. शतप्हि उडून गेला. कासंव तर पाण्यातं हशरलाच 

िोता. पारधी धावंत येऊन पिातो, तो हपशवींतील कासंव देखील हनघनू गेला िोता. तुटकें  जाळें  आहि 
हरकार्मी हपशवी घेऊन खालीं र्मान घालून अत्यंत हखन्न अतंःकरिानें तो आपपया घरीं गेला. बोहधसत्त्व आहि 
त्याचे दोघे हर्म् घोर अरण्यातंील दुसऱ्या एका तलावाच्या काठंीं वास करून राहिले. त्याचं्यावर आलेपया 
या प्रसंगानें त्याचंी र्मै् ी दृलतर िंाली, आहि हतजरु्मळें त्याचंा सारा जन्र्म सुखानें गेला. 
 
 

——✵✵✵—— 
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७२. प्रसंगावधान. (२०८) 
 

(संुसुमारजातक नं. २०८) 
 

बोहधसत्त्व एकदा ंवानरयोनींत जन्र्मून गंगेच्या काठंीं एका अरण्यातं रिात िोता. गंगेंत एक र्मोठा 
र्मगर रिात असे. त्याची बायको बोहधसत्त्वाला पािून आपपया नवऱ्याला म्मििाली, “स्वार्मी, िा र्मोठा वानर 
येथें रिात असतों. याचंें शरीर इतकें  सुंदर हदसतें तर त्याचें हृदय हकती गोड असेल? र्मला तुम्मिी त्याचें 
हृदय आिून द्या. िाच र्मला डोिाळा िंाला आिे.” 

 
र्मगर म्मििाला, “भदे्र, आम्मिीं जलचर प्रािी आहि वानर पडला स्थलचर; या िंाडावरून त्या 

िंाडावर उड्ा र्मारिारा. तेव्िा ं त्याचें हृदयर्मासं आम्मिालंा कसें हर्मळेल? तुिंा िा डोिाळा तंू सोडून दे, 
आहि दुसऱ्या कोित्या तरी पदाथावर रुहच ठेव.” 

 
र्मगरीि म्मििाली, “िें कािंीं चालावयाचें नािीं. जर र्मला या वानराचें हृदय हर्मळालें  नािीं तर र्मी 

जीव देईन.” 
 
हनकरावर गोष्ट आली असें पािून र्मगर म्मििाला, “जरा दर्म धर, थोडा प्रयत्न करून पाितों. 

युल्क्तप्रयुक्तीनें जर त्याला पकडता ंआलें  तर त्याचें हृदय तुला हर्मळेल.” 
 
याप्रर्मािें बायकोचें सर्माधान करून बोहधसत्त्व पािी हपण्यास गंगेवर आला असता ं त्याजजवळ 

येऊन र्मगर त्याला म्मििाला, “बा वानरश्रेष्ठा, तंू या फलरहित अरण्यातं का ंवास करून आिेस? गंगेच्या 
पलीकडे आंब,े फिस, झनबे वगैरे फळें इतकीं हवपलु आिेत कीं, तुला तेथें श्रर्मावाचंनू र्मोठ्या चनैीनें रिाता ं
येईल.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “पि र्मगर र्मिाराज हतकडे जावें कसें? गंगा पडली हवस्तीिय आहि खोल, 

आहि र्माझ्यासारख्या स्थलचर प्राण्याला ती तरून जाता ंयेिें शक्य नािीं.” 
 
र्मगर म्मििाला, “वा! र्माझ्यासारखा बळकट जलचर प्रािी तुर्मचा हर्म् असता ं तुम्मिी िताश का ं

िोता? र्माझ्या पाठीवर बसा ह्मिजे र्मी तुह्माला पाचं चार पळातं परतीरीं नेऊन पोंचवतों.” 
 
त्याच्या वचनावर हवश्वास ठेऊन बोहधसत्त्व त्याच्या पाठीवर बसला. कािंीं अंतरावर गेपयावर र्मगर 

त्याला पाण्यातं बुडवू ंलागला. िें काय आिे असा बोहधसत्त्वानें प्रश्न केपयावर तो ह्मिाला, “रे र्मूखा, र्मीं 
केवळ परोपकारासाठीं र्माझ्या पाठीवर तुला वािून नेत नािीं. र्माझ्या स्त्रीला तुिंें हृदयर्मासं खाण्याचे डोिाळे 
िंाले असपयारु्मळें  तुला र्मी र्माझ्या हबळातं नेत आिें.” 

 
आता ंप्रसंगावधानावाचंनू दुसरी गती नािीं असें जािनू बोहधसत्त्व र्मगराला म्मििाला, “रे हर्म्ा, तंू 

िी गोष्ट र्मला साहंगतलींस िें फार चागंंलें  िंालें  नािींतर र्मािंा नाश िोऊन तंू र्मा् फसला असतास! हशवाय 
तुझ्यावर हवश्वासघाताचा आरोप आला असता तो हनराळाच! आर्मच्या पोटातं हृदय असतें, तर या 
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िंाडावरून त्या िंाडावर उड्ा र्मारीत असतानंा तें हछन्नहवल्च्छन्न िोऊन गेलें  असतें. वानराच्या पोटातं 
हृदय असतें िी गोष्ट तुला खरी तरी वाटली कशी?” 

 
र्मगर म्मििाला, “र्मग तुर्मचें हृदय तुम्मिी कोठें ठेवीत असता?ं” बोहधसत्त्वानें फळभारानें नष्ट 

िंालेपया एका औदंुबर वृक्षाकडे बोट दाखवनू म्मििाला, “ती पिा या अरण्यातं असलेपया वानराचंीं हृदयें 
त्या िंाडावंर लोंबकळत आिेत.”तीं औदंुबराचीं पहरपक्क फळें पािून र्मगराला वानराचें बोलिें खरें वाटलें , 
आहि तो म्मििाला, “जर र्मी तुला तीरावर नेलें  तर यातंील एखादें हृदय र्मला देशील काय!” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला. “यातं काय संशय? तुला वानराचें हृदय पाहिजे आिे िें र्मला आगाऊ सर्मजलें  

असलें  तर येथपयंत र्मला आिण्याची तसदीच तुला पडली नसती! एक सोडून दिा हृदयें तुला तेव्िा ंदेऊन 
टाकलीं असतीं! आम्मिाला त्याचा कािंीं उपयोग िोत नसतो. उगाच शोभेंसाठीं आम्मिीं तें ठेवीत असतों 
एवलेंच काय तें!” 

 
र्मगरानें त्याला तीरावर नेऊन सोडपयावर तो त्या औदंुबराच्या िंाडावर चलून बसला आहि 

म्मििाला, “अरे र्मूखय र्मगरा प्राण्याचंीं हृदयें िंाडावर लोंबतात यावर तंू श्रद्धा ठेहवलीस कशी? तुझ्या देिाच्या 
प्रर्मािानें डोक्यातं र्मेंदू नसपयारु्मळें  तुला सिज फसवता ं आलें . आता ं िीं औदंुबराची फळें घेऊन येथून 
चालता िो आहि पुनः गंगेच्या पलीकडीलचागंपया फळाचं्या गोष्टी र्मला सागंू नकोस, र्मला र्मािंा औदंुबरच 
श्रष्ठ आिे. असें सर्मज.” 

 
जुगारातं िजार कार्षापि घालवपयासारखें दुःख िोऊन र्मगर आंसवें गाळीत अधोरु्मखानें तेथून 

हनघून गेला! 
 
 

——✵✵✵—— 
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७३. अकाल भाषिानें हाणन. (२१५) 
 

(क्छपजातक नं. २१५) 
 

एकदा ं बोहधसत्त्व वारािसीराजाच्या अर्मात्याचें कार्म करीत असे. राजा जरा फाजील बडबड 
करिारा िोता. सहंध साधून त्याची िी खोड र्मोडण्याचा हवचार बोहधसत्त्वाच्या र्मनातूंन िोता. परंतु अशी 
संहध सापंडेना. 

 
हिर्मालयावरील दोन तरुि िंस एका सरोवरातं येऊन चारा खात असत. तेथें त्याचंी व एका 

कासंवाची र्मै् ी जडली. एके हदवशीं कासव त्याला म्मििाला, “तुर्मचा हिर्मालय प्रदेश कसा काय असतो?” 
 
िंस म्मििाले “हिर्मालयाची शोभा काय विावी? तेथें सवय कािंीं हवपुल आिे हशवाय पारध्याचें आहि 

र्मासे र्मारिाऱ्या कोळ्याचें भय बाळगावयास नको. आम्मिालंा तेथें कर्मतरता आिे म्मििून आम्मिीं तेथें येत 
नसतों. केवळ दूरचे देश पिाव ेयाच िेतूनें प्रथर्मतः आम्मिीं येथें आलों. आता ंतुिंी दोस्ती जडपयारु्मळें  तुला 
भेटण्यासाठीं आम्मिीं वारंवार येत असतों.” 

 
कासंव म्मििाला, “तर र्मग र्मलाच घेऊन तुम्मिी हतकडे जाना. र्मी र्मंदगहत असपयारु्मळें  र्मला येथें 

एखादा कोळी पकडून नेईल अशी भीहत वाटते. रा्ंहदवस साशकं वृत्तीनें काळ कंठावा लागतो, तेव्िा ंर्मला 
तेथें नेपयास र्माझ्यावर फार उपकार िोतील.” 

 
िंस म्मििाले, “आम्मिी तुला सिज घेऊन जाऊं, परंतु तुला चोंचीनें पकडता ंयेिें शक्य नािीं. म्मििनू 

आम्मिीं एक दाडंकें  दोन्िी टोंकाला धरतों, व त्याच्या र्मध्याला तंू दातानें धर. परंतु या कार्मीं तुला र्मोठी 
सावधहगरी ठेवावी लागेल. आकाशपथातूंन वगेानें जात असता ंतू जर कािंीबोललास, तर तोंडातून काठी 
सुटून खालीं पडशील आहि प्रािाला रु्मकशील.” 

 
कासंव म्मििाला, “र्मािंाच नाश करून घेण्याएवला र्मी र्मखूय नािीं. पि तुम्मिी र्मा् अनुकंपा करून 

दाडंकें  हनसटून न जाईल अशी खबरदारी घ्या.” 
 
िंसानंीं िी गोष्ट कबलू केपयावर कासंव एका काठीस धरून राहिला व त्या काठीच्या दोन्िी 

टोंकाला धरून िंस त्याच्यासि आकाशातूंन जाऊं लागले. कासंवाला आपिाला िंस वािून नेतात याबद्दल 
थोडासा गवय वाटला. इतक्यातं वारािसींतील रु्मलें  क्रीडागंिातं जर्मलीं असता ं त्याला पािून र्मोठ्यानें 
ओरडून म्मििालीं “पिा िो पिा! दोन सुंदर िंस या बेट्या ओबड धोबड कासंवाला घेऊन चालले आिेत!” 

 
िें ऐकून कासंवाला फार संताप आला आहि तो म्मििाला, “काय बेटीं द्वाड पोरें”– 
 
पि िें वाक्य संपतें न सपंतें तों काठी तोडातूंन सुटपयारु्मळें  तो गच् चीवर आदळून हछन्नहवहछन्न 

िंाला. काय गडबड आिे िें पिाण्यासाठीं राजा बोहधसत्त्वाला आहि इतर अर्मात्यालंा बरोबर घेऊन 
गच् चीवर गेला आहि घडलेला प्रकार पािून बोहधसत्त्वाला म्मििाला, “भो पंहडत, िंसाच्या तोंडातूंन सुटून 
या कासंवाची अशी दुदयशा का ंव्िावी?” 
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बोहधसत्व म्मििाला, “र्मिाराज, आपिाला िंस वािून नेतात याबद्दल कासंवाला गवय िंाला असावा, 
इतक्यातं क्रीडागंिातंील रु्मलाचंी ओरड त्याच्या कानंी गेली असावी. त्यानंा उत्तर देण्यासाठीं वळे काळ न 
पिाता ंतोंड उघडपयारु्मळें  काठी तोंडातून सुटून कासंवाची िी गत िंाली असली पाहिजे! यापासून आम्मिीं 
असा धडा हशकला पाहिजे कीं, भलत्याच वळेीं संभार्षि करून आपला नाश करून घेऊं नये.” 

 
बोहधसत्व आपिाला उदे्दशून बोलत आिे असें जािून राजा त्या हदवसापासून सावध िंाला आहि 

त्यानें अवळेीं भार्षि करून आपलें  नुकसान करून घेतलें  नािीं. 
 
 

——✵✵✵—— 
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७४. शठाला महाशठ. (२१८) 
 

(कूटवाणिजजातक नं. २१८) 
 

एकदा ंएक ग्रार्मवासी व्यापारी कािंीं कारिाहनहर्मत्त परदेशीं जाण्यास हनघाला. त्याच्या घरीं प्रपचं 
नव्िता म्मििनू जातानंा घरातं दुसऱ्या एकाला ठेवनू आपला नागंर वगैरे सवय शतेीचें सार्मान त्यानें 
वारािशीनगरींत रिािाऱ्या आपपया एका हर्म्ाच्या घरीं ठेवनू हदले; आहि तो तेथूनच प्रवासाला गेला. 
बरेच हदवस गेपयावर शिरातंील गृिस्थाला िा परत येिार नािीं असें वाटून त्यानें तें सार्मान हवकून टाकलें . 
परंतु कािंीं र्महिने लोटपयावर प्रवासास गेलेला गृिस्थ परत आला, व तें सार्मान र्मागूं लागला. तेव्िा ं
नगरवासी व्यापारी म्मििाला. “हर्म्ा, र्मला फार वाईट वाटतें. तुिंें सवय सार्मान उंदीरानंीं खाऊन टाकलें ! 
त्याला र्मी काय करंू?” 

 
ग्रार्मवासी र्मनुष्ट्यानें त्याची ती लबाडी तात्काळ ओळखली आहि सभ्यपिाचा आव आिनू तो 

म्मििाला, “िरकत नािीं, नागंर वगरेै सार्मान उंदरानंीं खाल्लें तर त्याला तंू आहि र्मी काय करिार? 
घडलेली गोष्ट िोऊन गेली. चल आपि लवकर स्नान करून जेवि करंू.” 

 
एक दोन हदवस त्याच्या घरीं रािून ग्रार्मवासी व्यापाऱ्यानें खाऊ वगैरे देऊन त्याच्या लिानग्या 

रु्मलाचें फार पे्रर्म संपाहदलें , आहि एके हदवशीं त्याला खादं्यावर घेऊन तो नदीवर स्नान करण्यास गेला. 
परंतु तेथून त्याला परत न आिता ंदुसऱ्या एका हर्म्ाच्या घरीं ठेऊन तेथपया र्मंडळींस त्यानें असें साहंगतलें  
कीं, कृपा करून या रु्मलास कोिाच्या नजरेस न पडंू देता ंघरातंच ठेवनू घ्या आहि त्याचा चागंला संभाळ 
करा. त्याला एकटाच आलेला पािून नगरवासी म्मििाला, “काय! आर्मच्या रु्मलाला कोठें ठेवनू आलात? 
काय! नदीवर तर हवसरला नािींत ना?” 

 
ग्रार्मवासी वडेेंवाकडें तोंड करून म्मििाला, “हर्म्ा, काय सागंूं र्मोठ्या दुःखाची गोष्ट घडून आली. 

रु्मलाला स्नान घालून पुसून तीरावर बसवलें , आहि र्मी स्नान करण्यासाठीं पाण्यातं उतरलों. इतक्यातं एक 
ससािा येऊन तुझ्या रु्मलाला घेऊन गेला. आरंभीं आरंभीं नगरवासीव्यापाऱ्याला िा सवय प्रकार थटे्टचा 
वाटला परंतु शवेटीं हचडीवर येऊन तो आपपया ग्रार्मवासी हर्म्ाला म्मििाला, “तंू अगदींच रू्मखय आिेस; र्मला 
फसवण्याचा तुिंा िा बेत हदसतो. एवढ्या र्मोठ्या रु्मलाला ससािा घेऊन जाईल िी गोष्ट र्मठ ठ डोक्याचं्या 
र्मािसाला देखील संभवनीय वाटावयाची नािीं.” 

 
शवेटीं प्रकरि िातघाईवर येऊन नगरवासी व्यापाऱ्यानें ग्रार्मवासीवर हफयाद ठोकली. त्यावळेीं 

आर्मचा बोहधसत्त्व वारािसींत न्यायाहधशाचें कार्म करीत िोता. त्यानें हफयादीचें म्मिििें ऐकून घेऊन 
प्रहतवादीस बोलावनू आिलें , आहि तो म्मििाला, “याच्या रु्मलाला ससाण्यानें उचलून नेलें  असें जें तंू 
म्मििालास तें खरें आिे काय?” 

 
ग्रार्मवासी म्मििाला, “िोय र्मिाराज, तें खरें आिे. परंतु आपिास र्मी एक असा प्रश्न हवचाहरतों कीं 

फाळासकट नागंर उंदीर खात असतात काय?” 
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बोहधसत्वाला िें काय कोडें आिे िें सर्मजेना. तो म्मििाला, “परंतु उलटे सुलटे प्रश्न करून 
न्यायाहधशाचा वळे घेिें योग्य नािीं. नागंराच्या फाळाचा आहि याच्या रु्मलाचा संबधं काय?” 

 
ग्रार्मवासी म्मििाला, “र्मिाराज, आपि रागावू ंनका. याच्या घरीं र्मी र्मािंीं शतेीचीं आऊतें ठेऊन 

देऊन प्रवासाला गेलों; तीं सवय उंदीरानंीं खाल्लीं, असें याचें म्मिििें आिे. म्मििनू र्मी आपिास िा प्रश्न 
हवचारला.”बोहधसत्त्व नगरवासी व्यापाऱ्याला म्मििाला, “िा सागंतो िी गोष्ट खरी आिे काय?” 

 
त्यानें ती गोष्ट कबलू केली. तेव्िा ंबोहधसत्त्व म्मििाला, “शाबास! ग्रार्मवासी लोक अडािी असतात, 

असें आम्मिीं ऐकतों. परंतु या गृिस्थानें तर नगरातंील अत्यंत धूतय र्मािसावर ताि केली आिे! ठीक आिे! 
नागंराचा फाळ जर उंदीर खाऊं शकतात तर रु्मलाला ससाण्यानें का ं नेऊं नये?” नगरवासी गृिस्थाकडे 
वळून तो म्मििाला, “बाबारे, तंू याचें सार्मान याला परत कर, तेव्िाचं ससाण्यानें नेलेला तुिंा रु्मलगा तुला 
परत हर्मळेल! नािीं तर र्मला तुिंा रु्मलगा परत देवहवतां येिार नािीं.” 

 
िा न्यायाहधशाचा हनकाल ऐकून नगरवासी व्यापाऱ्यानें ग्रार्मवासी व्यापाऱ्याचें सवय सार्मान पुनः 

हवकत घेऊन त्याच्या स्वाधीन केलें . ग्रार्मवासी व्यापाऱ्यानें नगरवासी व्यापाऱ्याचा रु्मलगा त्याला आिनू 
हदला. 
 
 

——✵✵✵—— 
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७५. मनुष्ट्याणंवषयीं वानराचें मत. (२१९) 
 

(गरणहतजातक नं. २१९) 
 

आर्मचा बोहधसत्त्व एकदा ंवानरयोनींत जन्र्मला िोता. एका व्याधानें त्याला आपपया पाशातं पकडून 
नेऊन वारािसीच्या राजाला नजर केलें . राजानें त्याला राजवाड्ातं ठेवलें . तो फार नम्रपिें वागत असे; 
कोिीं जरी हचडहवण्याचा प्रयत्न केला तरी तो हचडत नसे. थोडक्यातं सागंावयाचें म्मिटलें  म्मििजे सवय 
र्मकय टचेष्टापंासून तो अहलप्त िोता. राजानें त्याच्या या गुिावर प्रसन्न िोऊन त्याला राजवाड्ातं र्मोकळें 
सोडलें . तथाहप तो एखाद्या कोपऱ्यातं बसून रािी. िें पािून राजा त्या व्याधास बोलावनू आिून म्मििाला “तंू 
आिलेपया या वानरास राजवाड्ातं चैन पडत नािीं. तो अहतशय सद गुिी आिे, पि त्याला िी जागा 
तुरंुगाप्रर्मािें वाटत असावी. तेव्िा ंजेथें याला पकडला िोता त्या हठकािीं नेऊन सोड.” 

 
व्याधानें बोहधसत्त्वाला पूवीं पकडलेपया अरण्यातं नेऊन सोडलें . तेव्िा ं त्याला पािून कळपातंील 

सवय वानर गोळा िंाले, व त्यानंीं त्याचें उत्तर्म स्वागत केलें . नंतर ते त्याला म्मििाले, “आपि या संकटातूंन 
कसें पार पडला?” 

 
बोहधसत्त्वानें घडलेली सवय िकीगत साहंगतपयावर ते म्मििाले, “तुम्मिालंा र्मनुष्ट्यलोकातं 

हर्मसळण्याची उत्तर्म संहध सापंडली. वारािसी सारख्या सवय सुधारिेंत पुलें असलेपया शिरातं त्यातं देखील 
राजवाड्ातं–रिाण्याला तुम्मिालंा सापंडलें . तेव्िा ं तेथील रीत-हरवाजाचंी कािंीं र्माहिती सागंाल तर बरें 
िोईल. आम्मिालंा त्यापासून फार र्मोठा ज्ञानलाभ िोईल.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “जर तुम्मिालंा ऐकण्याची इच्छा असेल तर र्मी सागंतों. बाकी सागंण्यासारखें 

कािंींच नािीं.” 
 
त्या वानरगिानें बराच आग्रि केपयानंतर बोहधसत्त्व एका दगडावर बसून आसपास बसलेपया 

वानर सरु्मदायाला म्मििाला, “गडे िो, वारािसीची आपि फार कीर्मत ऐकत आिों. परंतु ‘दुरून डोंगर 
साजरे’ अशातंला प्रकार र्माझ्या अनुभवास आला. ज्याच्या त्याच्या तोंडून पैसा आहि धन याच्याच काय त्या 
गोष्टी वारािसीर्मध्यें ऐकंू येतात. प्रत्येक र्मनुष्ट्य आपपया धनदौलतींत इतका गलून गेलेला असतो कीं 
दुसऱ्याच्या सुखाचीत्याला हबलकूल परवा नसते. आम्मिाला जर एखादा फळसपंन्न वृक्ष आलळला तर 
आपपया जातभाईंना घेऊन तेथे जातों आहि त्यानंाहि लाभलेपया फळाचें वाटेकरी करतों. परंतु िा प्रकार 
र्मनुष्ट्यलोकातं आलळून येत नािीं. एखाद्याला जर उत्तर्म और्षध र्मािीत असेल, तर लोकासं सर्मजपयानें 
त्याची झकर्मत कर्मी िोईल या भीतीनें र्मरेपयंत तो तें आपपया रु्मलालािी कळवीत नािीं. एखाद्याला जर ठेवा 
सापंडला तर तो दुसऱ्याला त्याचा उपभोग घेऊं देत नािीं. एवलेंच नािीं तर, रे्मपयाबरोबर देखील साप 
िोऊन त्या ठेव्यावर बसतो. अशी िी र्मनुष्ट्यलोकातंील उलट चाल आिे. आिखी त्याचंी गृिपद्धतीहि फारच 
चर्मत्काहरक आिे. एका घरातं दोन दोन र्मािसें राितात. इतर र्मािसें तेथें राहिलीं तर तीं त्याचंीं चाकर 
नोकर िोऊन राितात! या रु्मख्य दोन र्मािसापंैकीं एकाला हर्मशा नसतात; त्याचे स्तन बरेच र्मोठे असतात; 
विेी फिी करून सवय देि नाना प्रकारच्या अलंकारानंीं त्यानें र्महंडत केलेला असतो; आहि त्याची वटवट 
सदोहदत चालंू असते! चाकर नोकरानंा त्याचा इतका ्ास असतो कीं, कािंी पुसू ं नये! या र्मािसाला 
र्मनुष्ट्यलोकातं बायको असें म्मिितात! 
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[र्मूळगाथा– 
हिरञ्ञं रे्म सुवण्िं रे्म एसा रझ्हदवं कथा। 
दुभ्रे्मघानं र्मनुस्सानं अहरधम्मर्मं अपस्सतं॥ 
दे्व दे्व गिपतयो गेिे एको तत्थ अर्मस्सुको। 
लंबत्थनो वेहिकतो अथो अंहकतकण्िको। 
कीतो धनेन बिुना सो तं हवतुदते जनं]॥ 

 
वानरसरु्मदाय एवलें भार्षि ऐकपयावर हवटून गेला आहि एकदर्म ओरडून म्मििाला, “र्मिाराज 

आता ंर्मनुष्ट्यलोकीचें वियन पुरे करा! आम्मिाला त्या र्मािसाचं्या वतयनापासून कािंीं एक बोध घेण्यासारखा 
नािीं. आर्मची पोरेंबाळें  अशा रीतीनें वागूं लागतील तर तीं स्वातंर्यायाला आहि परस्परातंील बंधुपे्रर्माला 
रु्मकतील व आर्मच्या वानर जातीवर र्मोठा अनथय कोसळेल! असें म्मििून सवय वानर बोहधसत्त्वासि अरण्यातं 
हनघून गेले आहि त्या पार्षािपृष्ठावर बसून र्मनुष्ट्याचें हवलक्षि वतयन आपपया ऐकण्यातं आलें  म्मििून त्या 
पार्षािाला त्यानंीं गह्य–पार्षाि असें नावं हदलें ! 
 
 

——✵✵✵—— 
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७६. अणधकाऱ्याचे चार गुि. (२२०) 
 

(धर्ममद्धजजातक नं. २२०) 
 

प्राचीन काळीं वारािसी नगरींत यशपािी नावंाचा राजा राज्य करीत असे. काळक नावंाचा त्याचा 
सेनापती िोता, आहि आर्मचा बोहधसत्त्व त्याच्या पुरोहिताचें कार्म करीत असे. राजा धार्मर्मक िोता; परंतु 
काळक सेनापती लाचं घेऊन न्यायाचा भलताच हनवाडा करीत असे. एके हदवशीं एका खटपयातं काळकानें 
खोटा हनकाल हदला. तेव्िा ं नुकसान िंालेला र्मनुष्ट्य रडत रडत रस्त्यातूंन जाऊं लागला. वाटेंत त्याची 
आहि बोहधसत्त्वाची गाठं पडली. बोहधसत्त्वानें रडण्याचें कारि हवचारपयावर तो म्मििाला, “साक्षी पुरावा 
कािंीं एक न घेता ंर्माझ्या श्ूकडून सनापतीसािेबानंीं लाचं घेऊन र्माझ्या हवरुद्ध हनकाल हदला त्यारु्मळें 
र्मािंें सवयस्वी नुकसान िंालें  आिे. आहि शोक अनावर िोऊन र्मी आसवें गाळीत चाललों आिे.” 

 
बोहधसत्व म्मििाला, “तुिंा जो कािंीं साक्षी पुरावा असल तो घेऊन तंू आताचं न्यायाहधशाच्या 

कचेरींत ये, म्मििजे र्मी तुझ्या खटपयाची पुनःचौकशी करतों. त्याप्रर्मािें बोहधसत्त्वानें उभयपक्षाला 
न्यायकचेरींत बोलावनू आिनू कायदेशीरपिें खटपयाची चौकशी करून योग्य हनकाल हदला. बोहधसत्त्वाचा 
हनकाल सभास्थानातंील लोकानंा इतका र्मानवला कीं, त्यानंीं त्याच्या नावंाचा जयघोर्ष करून त्याला 
धन्यवाद हदले. िी बातर्मी शिरातं सवयतोरु्मखी िंाली. दुसऱ्या हदवशीं बोहधसत्त्व राजदशयनाला गेला असता ं
राजा म्मििाला, “बा पंहडता, काल तंू सभास्थानातं योग्य हनवाडा हदला अशी बातर्मी सवय हठकािीं पसरली 
आिे ती खरी आिे काय?” बोहधसत्त्वानें इत्थंभतू वतयर्मान साहंगतपयावर राजा म्मििाला, “काळकासारख्या 
र्मोठ्या पदवीच्या र्मािसानें न्यायाचा चुराडा करावा िी गोष्ट आर्मच्या राज्याला र्मोठी लांछनास्पद आिे. 
यापलुें न्यायसभेचें अध्यक्षस्थान स्वीकारून तंूच सवय खटपयातं हनकाल देत जा. आजपासून काळकाला 
न्यायसभेंत जाण्याची र्मी र्मनाई करतों.” 

 
राजानें साहंगतपयाप्रर्मािें त्या हदवसापासून बोहधसत्त्व न्यायाहधशाचें कार्म करंू लागला. त्याला तें 

कार्म आवडत िोतें असें नािीं. परंतु राजाजे्ञवरून केवळ परोपकारासाठीं तो तें करीत असे; आहि आपपया 
िातूंन चूक घडंू नये याबद्दल तो फार काळजी घेत असे. अहधकाराची लालसा आहि द्रव्याचा लोभ 
नसपयारु्मळें  त्याच हनकाल चोख असत, व त्यायोगें सवय राष्ट्रातंील लोकानंा तो अत्यतं पूज्य वाटंू लागला. 
परंतु त्याची उत्तरोत्तर वालत चाललेली कीर्मत काळकाच्या डोळ्यातं सलंू लागली आहि त्याच्या नाशाच्या 
शोधाथय तो आपली बदु्ध खचय करंू लागला. एके हदवशीं राजापाशीं जाऊन तो घाबऱ्या घाबऱ्या म्मििाला, 
“र्मिाराज, पुरोहित तुर्मचा नाश करंू पिात आिे. सगळ्या राष्ट्रातंींल लोकानंा वश करून घेण्याची त्यानें 
खटपट चालहवली आिे. राजाला ती गोष्ट खरी वाटली नािीं. पि राजाचा स्वभाव जरा संशयी िोता, आहि 
िें वर्मय काळकाला र्मािीत िोतें. तो म्मििाला, “र्मिाराज, जर आपला र्माझ्यावर हवश्वास नसेल तर शिरातं 
हफरत असता ंआपि त्याच्यावर नजर ठेवा ह्मिजे त्याला लोक हकतपत वश आिेत िें तेव्िाचं हदसून येईल. 

 
राजाच्या र्मनातं संशयानें ठािें घेतपयारु्मळ बोहधसत्त्वाच्या िालचालींवर तो स्वतः नजर ठेवू ं

लागला. त्याला असें आलळून आलें  कीं, सवय लोक बोहधसत्त्वाची तारीफ करीत असून आपिापेक्षाहंि 
त्याजहवर्षयीं त्याचंी हवशरे्ष पूज्यबहुद्ध आिे. अथात्  िी गोष्ट राजाला सर्मजली नािीं. आपिापेक्षा ंपुरोहिताचे 
देव्िारे जास्त र्माजिें त्याला अत्यतं अहनष्ट वाटलें . न जािो लोक आपिावर अप्रसन्न िोऊन आपिाला 
पदच्युत करतील, आहि पुरोहितालाच राज्यावर बसवतील! या शकेंनें त्याचें र्मन पीहडत िंालें . तो एकातंातं 
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काळकाला म्मििाला, “बा काळका, या पुरोहिताचा काटा र्माझ्या राज्यातूंन कालून टाकला पाहिजे, याबद्दल 
र्मला शकंा राहिली नािीं. परंतु जर याचा र्मी एकदर्म वध केला तर सवय राष्ट्र र्माझ्यावर उठेल. तेव्िा ं
कोित्या युक्तीनें याचा नाश करता ं येईल िें र्मला सागं. खऱ्या राजनीतीचें र्मर्मय तुला ठाऊक असपयारु्मळें 
याप्रसंगीं तुिंीच सल्ला र्मला फार उपयोगी पडेल.” 

 
काळक म्मििाला, “र्मिाराज, िें कार्म अगदींच सोपें आिे. राजाला कोित्याहि गिृस्थाला दंड 

करावयाचा असेल तर िजार कारिें शोधूनकालता ं येत असतात. आपि त्याला बोलावनू आिून एका 
रा्ींत एक उत्तर्म बगीचा तयार करण्यास सागंा. िें कार्म करता ंआलें  नािीं, तर देिान्त शासन करीन अशी 
धर्मकी हदली म्मििजे तो आपि िोऊनच या राज्यातूंन पळून जाईल.” 

 
राजाला िी त्याची युक्ती फार पसंत पडली. तो बोहधसत्त्वाला बोलावनू आिून म्मििाला, “बा 

पंहडता, उद्या ंसकाळीं एका उत्तर्म उद्यानातं क्रीडा करण्याची र्मािंी इच्छा आिे. तेव्िा ंआजच्या आज सवय 
फलपुष्ट्पवृक्षानीं संपन्न असें एक उद्यान तयार कर.” 

 
िी राजाज्ञा ऐकून बोहधसत्व र्मोठ्या काळजींत पडला. घरीं जाऊन भोजन करून हवचार करीत 

अंथरुिावर पडला असता ं त्याच्या तेजानें शक्राचें आसन तप्त िंालें . शक्र याचें कारि काय तें जािनू 
एकदर्म देवलोकातूंन बोहधसत्त्वापाशीं आला आहि म्मििाला, “बा सत्पुरुर्षा तंू झचतातुर िोऊं नकोस. तुझ्या 
झचतेचें कारि र्मला सागं ह्मिजे र्मी तें तात्काळ दूर करतों.” 

 
बोहधसत्त्वानें घडलेलें  सवय वतयर्मान इदं्राला हनवदेन केलें . इंद्रानें त्याचें सर्माधान करून त्याच रा्ीं 

वारािसीजवळ एक हदव्य उद्यान हनर्माि केलें . आहि आपि कोि आिे, िें बोहधसत्त्वाला सागंनू तो अतंधान 
पावला. पिाटेस बोहधसत्त्वानें त्या उद्यानाची शोभा स्वतः पाहिली आहि राजसभेच्या प्रसंगीं तेथें जाऊन तो 
राजाला म्मििाला, “र्मिाराज, आपपया आजे्ञप्रर्मािें उद्यान तयार आिे. तें पािून आपिास आवडतें कीं नािीं 
िें र्मला सागंा. राजाला िी गोष्ट हवहच् वाटली. परंतु स्वतः उद्यान पाहिपयावर त्याचा संशय हफटला. पि 
बोहधसत्त्वाहवर्षयीं र्मत्सराल्ग्न र्मा् दुिावला. त्यातं काळकानेंहि आिखी तेल ओतलें . तो म्मििाला, 
“र्मिाराज, जो र्मािसू एका रा्ींत नानाहवध फल पुष्ट्पानंीं भरलेंलें  उद्यान रचूं शकतो तो आपलें  राज्य 
घेण्यास उशीर लावील काय? तेव्िा ं याचें आताचं हनर्मूयलन केलें च पाहिजे. याला एखादी देवता प्रसन्न 
असावी. हतच्या सिाय्यानें त्यानें िें उद्यान तयार केलें  असावें. परंतु एक गोष्ट केली म्मििून देवता सवयच 
करील असें नािीं. का ंकीं, एक वर हदपयानें पुष्ट्कळ वर्षाचें तप सर्माप्त िंालें , असें देवता सर्मजत असतात; 
आहि भक्तानें दुसरा वर र्माहगतला तर उलट रागावनू त्या त्याचाचनाश कहरतात. तेव्िा ंआपि जर याला 
रोज एकेक नवीन गोष्ट हनर्माि करण्यास साहंगतली आहि तो आपपया देवतेकडे नवीन वर र्मागत गेला तर 
ती देवताच रागावनू त्याचा नाश करून टाकील.” 

 
काळकाच्या र्मसलतीप्रर्मािें राजानें दुसऱ्या हदवशीं त्या उद्यानातं एक रत्नखहचत तलाव बाधंण्याचा 

बोहधसत्त्वाला िुकूर्म केला. शक्राच्या कृपेनें बोहधसत्त्वानें तो देखील एका रा्ींत बाधूंन राजाला नजर केला. 
तेव्िा ं राजानें एक उद्यानाला साजल अस िल्स्तदंती गृि एका रा्ींत बाधंण्याचा िुकूर्म केला. तोहि 
बोहधसत्त्वानें इंद्राच्या सिाय्यानें अंर्मलातं आिला. नंतर राजानें एक उत्तर्म हिरा आिून त्या घरातं ठेवण्यास 
साहंगतलें . िें कार्म देखील चोवीस तासाचं्या आंत करावयाचें िोतें. पि इदं्र प्रसन्न असपयारु्मळें  बोहधसत्त्वाला 
तें कठीि वाटलें  नािीं. इंद्रानें हदलेला हिरा त्यानें दुसऱ्या हदवशीं सकाळींच राजाला अपयि केला. राजा 
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बिुतेक हनराशच िोऊन गेला. परंतु थोडा धीर देऊन काळक म्मििाला, “र्मिाराज, िताश िोण्यातं अथय 
नािीं, पुरोहिताला प्रसन्न असलेली देवता उद्यान, तलाव वगैरे अचेतन पदाथय उत्पन्न करंू शकेल. पि 
एखादा र्मनुष्ट्य हतला उत्पन्न करता ंयावयाचा नािीं. आपि पुरोहिताला अशी आज्ञा करा कीं, चतुगुयिी असा 
एक उद्यानपाल चोवीस तासाच्या आतं आिनू द्या. देवतेला िी गोष्ट अशक्य िोऊन ती बोहधसत्त्वावर 
उलटेल झकवा त्याला सोडून पळून तरी जाईल.” 

 
ठरपयाप्रर्मािें राजानें दुसऱ्या हदवशीं पुरोहिताला चतुगुयिी उद्यानपाल आिून द्यावयास साहंगतला. 

बोहधसत्त्वानें घरीं जाऊन शक्राचें स्र्मरि केलें  परंतु शक्र कािंी आला नािीं. तेव्िा ं अरण्यातं जाऊन 
बोहधसत्त्व ध्यानस्थ बसला. तेथें शक्र ब्राह्मिरूपानें प्रगट िोऊन म्मििाला, “िे र्मनुष्ट्या तंू या अरण्यातं दुदैवी 
प्राण्यासारखा झचताग्रस्त िोऊन का ंबसला आिेस?” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्माझ्या राजासाठीं शक्राला प्रसन्न करून घेऊन र्मी पुष्ट्कळ गोष्टी केपया परंतु 

त्याची तृल्प्त न िोता ंतो चतुगुयि संपन्न उद्यानपाल र्मागत आिे! असा र्मनुष्ट्य र्मी कोठून आिावा?” 
 
शक्र म्मििाला, “तंू घाबरंू नकोस. राजाच्या पदरीं एक िुजऱ्या आिे त्याला उद्यानपाल नेर्मा असें तंू 

आपपया राजाला सागं. म्मििजे िें तुझ्यावरचें संकट हनरस्त िोईल.”असें म्मििून शक्र तेथेंच अंतधान 
पावला. 

 
दुसऱ्या हदवशीं राजसभेंत जाऊन बोहधसत्त्व राजाला म्मििाला, “र्मिाराज, आपपया पदरींच 

चतुगुयिसपंन्न उद्यानपाल असता ंआपि र्मला असा र्मनुष्ट्य देण्यास का ंसागंता?ं” 
 
राजा म्मििाला, “असा र्मनुष्ट्य येथें कोि आिे बरें?” 
 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मिाराज आपपया पोर्षाखाच्या कार्मावर असलेला छ्पािी िुजऱ्या अशा 

तऱ्िेचा र्मनुष्ट्य आिे. त्याला बोलावनू आिून उद्यानपालाचें कार्म द्या.” 
 
राजानें छ्पािीला बोलावनू त्याच्या अंगीं कोिते चार गुि आिेत अशी पृच्छा केली. तेव्िा ं तो 

म्मििाला, “र्मिाराज, दुसऱ्याचा र्मत्सर न करिें, र्मद्यपानापासून हनवहृत्त, न्यायकठोरता आहि सवांवर 
सर्मबुहद्ध ठेविें या चार गुिाचंा पुष्ट्कळ जन्र्मीं र्मी अभ्यास केला आिे. अहधकाऱ्याच्या अंगीं या चार गुिाचंी 
फार आवश्यकता आिे. म्मििनू र्मी आपलें  कोितेंहि हवश्वासाचें कार्म करण्यास योग्य आिें.” 

 
िें छ्पािीचें भार्षि ऐकून राजा प्रसन्न िंाला. काळक सेनापतीनें आपपया र्मनातं संशय उत्पन्न 

करून आपिाला भलत्याच र्मागास लावलें  याबद्दल त्याला फार फार वाईट वाटलें . काळकाला देिातं हशक्षा 
देऊन तेव्िापंासून बोहधसत्त्वाच्या सपपयानें त्यानें राज्यकारभार चालहवला. 
 
 

——✵✵✵—— 
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७७. मातृभक्त. (२२२) 
 

(चूलनंणदयजातक नं. २२२) 
 

बोहधसत्त्व एकदा ंनंहदय नावंाचा वानर िोऊन अरण्यातं रिात असे. त्याच्या धाकट्या भावाचें नावं 
चुल्लनंहदय असें िोतें. कािंीं काळानें नंहदयाला वानरयूथाचें स्वाहर्मत्व हर्मळालें . वानरगिाला बरोबर घेऊन 
तो र्मोठ्या सावधहगरीनें अरण्यातं हफरत असे. पि त्यारु्मळें  त्याच्या वृद्ध आहि अंध आईच्या दशयनाला त्याला 
वारंवार जाता ं येईना. आपपया कळपातंील वानराकडून तो हतच्यासाठीं फळें वगैरे पाठवीत असे. पि िीं 
फळें हबचाऱ्या वृद्ध वानरीला न पोंचता ंवाटेंतच खलास िोत असत! बऱ्याच हदवसानंीं एकदा ंनंहदय आपपया 
आईच्या दशयनास गेला असता ंआई अत्यंत कृश िंालेली त्याला आलळली. तेव्िा ंतो म्मििाला, “आई, तुिंी 
अशी गहत का?” 

 
ती म्मििाली, “रु्मला, र्मला आज बरेच हदवस पोटभर खाण्यास हर्मळत नािीं. र्मािें िातपाय दुबयल 

िंापयारु्मळें  र्मला स्वतः िंाडावंर चलून फळें, पाला वगैरे खाण्याचें सार्मर्थ्यय राहिलें  नािीं. तुझ्या कळपातंील 
वानर कधीं कधीं र्माझ्यासाठीं कािंीं आिनू देतात, परंतु ते र्मला पुरत नािीं. म्मििून िी र्मािंी अशी दशा 
िंाली आिे.” 

 
नंहदयाला आपपया आईचे असे िाल िंालेले पािून अत्यंत उदे्वग िंाला. तो ताबडतोब आपपया 

कळपातं जाऊन वानर सरु्मदायाला म्मििाला, “भो र्मकय ट, तुम्मिी आजपासून र्माझ्या भावाला आपपया 
कळपाचा पुलारी करा. का ंकीं, र्मी आई हजवतं असेपयंत हतच्या सेवेंत दक्ष रािाण्याचा हनिय केला आिे. 
तेव्िा ंर्माझ्यानें यापलुें पुलारी या नात्यानें आपली सेवा व्िावयाची नािीं.” 

 
वानर सरु्मदायाच्या र्मतें चलु्लनंहदयाला धुरीित्व देण्याचें ठरलें . परंतु त्यानें तें नाकारलें . तो 

म्मििाला, “आर्मची आई आतंा फार हदवस जगेल असें वाटत नािीं. वानरगिाचा राजा िोऊन र्मी चैनींत 
काळ घालवू ं लागलों तर र्मातृसेवचेें पुण्य र्माझ्या पदरीं पडिार नािीं. म्मििनू र्मी देखील र्माझ्या वडील 
भावाबरोबर आईची शुश्रूर्षा करण्याचा हनिय केला आिे.” 

 
वानरानंीं आपिापंकैी दुसरा एक राजा हनवडून या दोघानंाहि र्मोकळें केलें ; आहि ते तेव्िापंासून 

आपपया आईचा संभाळ स्वतः करू लागले. 
 
त्या काळीं वारािसींतील एक ब्राह्मि कुर्मार तक्षहशलेला जाऊन तेथें पाराशयय नावंाच्या प्रहसद्ध 

आचायापाशीं राहिला आहि द्वादश वर्षें अध्ययन करून सवय हशपपातं पारंगत िंाला. उदरहनवािासाठीं तो 
परत वारािसीला आला. परंतु त्याच्या अंगीं व्यविार नैपुण्य नसपयारु्मळें  त्याला धंदा हर्मळेना. शवेटीं 
व्याधाचें कार्म करून त्यानें आपला उदरहनवाि चालहवला. पूवय ससं्कारारु्मळे त्याला िा धंदा फार आवडला. 
आपपया बायकोचें आहि दोन रु्मलाचंें चागंलें  पोर्षि करून घर दार बाधूंन त्यानें वारािसी नगरींतच 
कायर्मची वस्ती केली. 

 
एके हदवशीं हशकारीस गेला असता ं त्याला कािंींच सापंडलें  नािीं. हरक्त िस्तानें परत जाण्याची 

त्याच्यावरती पहिलीच पाळी िोती. वाटेंत एका वृक्षावर नंहदय, चुल्लनंहदय आहि त्याचंी आई िीं हतघेजिें 
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बसलीं िोतीं. आपपया वृद्ध आईला पारधी अपाय करिार नािीं असें जािून त्या दोघा ंवानरानंीं वृक्षाच्या 
फादं्यातं दडी र्मारली. व्याधानें र्मकय टीला पािून असा हवचार केला कीं, हरकाम्मया िातानें घरीं जाऊन 
बायकोचा कोप करून घेण्यापेक्षा ं ह्ा वृद्ध वानराला र्मारून नेलेलें  बरें; हनदान याच्या र्मासंानें आपपया 
रु्मलाचंा तरी हनवाि िोईल. त्यानें केलेलें  शरसधंान पािून नंहदय घाबरून गेला, आहि आपिाशींच 
म्मििाला, “या क्षिातं र्मी पलुें सरसावलों नािीं तर र्मािंी आई प्रािास रु्मकिार आिे. एका हदवसा पुरतेंहि 
आईला जीवदान देिें िें र्मित्पुण्य आिे.”असें पटुपटुत तो दडलेपया हठकािातूंन आपपया आईजवळ आला 
आहि म्मििाला, “बा व्याधा, तंू या र्माझ्या वृद्ध आहि अधं आईला र्मारू नकोस. इच्या र्मासंानें एका र्मािसाचें 
देखील पोट भरिार नािीं. पि र्मी भरज्वानींत आिें. इच्या ऐवजीं र्मला र्मारून नेशील तर तुझ्या सवय 
कुटंुबाची तृल्प्त िोईल. तेव्िा ंइला जीवदान दे आहि र्मला र्मारून ने.” 

 
व्याधानें वृद्ध वानरीला जीवदान देण्याचें कबलू करून बोहधसत्त्वाचा तात्काळ प्राि घेतला आहि 

त्याला आपपया हपशवींत भरलें , आता ं घरीं जािार इतक्यातं त्याला वाटलें  कीं, या म्मिातारीला हजवतं 
ठेऊन तरी काय उपयोग. त्या तरुि वानराच्या र्मासंाला चागंली झकर्मत येईल, आहि वानरीचें र्मासं घरीं 
उपयोगास आिता ं येईल. असा हवचार करून पुनः त्यानें हतच्यावर बाि रोखला तें पािून चलु्लनंहदय 
ताबडतोब पलुें सरसावला आहि म्मििाला, “बा व्याधा, तंू या म्मिातारीला र्मारंू नकोस. िा र्मी हतचा लठ ठ 
पु् आिें. र्मला र्मारून इला जीवदान दे.” 

 
त्या अत्यंत कू्रर व लुब्ध पारध्यानें त्याचा तर खून केलाच. परंतु तेवढ्यानें तृप्त न िोता ं त्या वृद्ध 

वानरीलाहि ठार केलें , आहि र्मोठ्या प्रफुहल्लत र्मनानें त्यानें आपपया घरची वाट धरली. अघोर कृत्याचें फल 
ताबडतोब भोगावें लागतें असें म्मिितात तें खोटें नािीं. वारािसी नगराच्या द्वारावर पोंचतो न पोंचतो तोंच 
घरावर वीज पडून बायको व रु्मलें  जळून रे्मलीं िी बातर्मी त्याला सर्मजली. आजपयंत शतशः र्मिापातकें  
करून ज्याचं्यासाठीं त्यानें धनदौलत हर्मळहवली, घर बाधंलें  आहि अनेक व्यवसाय केले. त्याचंा असा 
एकाएकीं अंत िंालेला पािून त्याचें र्मन भ्रहर्मष्ट िंालें ! तो तसाच ओरडत घरापाशीं गेला आहि पिातो तों 
जळकें  आलें तेवलें हशल्लक राहिलेलें ! आसंवें गाळीत तों त्याच्या खालीं जाऊन उभा राहिला; इतक्यातं तें 
आलें कडाडा र्मोडून त्याच्या हशरावर पडलें  आहि र्मोठी जखर्म िंाली. तो र्मोठर्मोठ्या झककाळ्या फोडंू 
लागला तेव्िा ंआसपासची र्मंडळी गोळा िंाली. इतक्यातं त्याच्या पायाखालची जर्मीन दुभगं िोऊन िळु िळु 
त्याला हगळंू लागली. तेव्िा ंतो म्मििाला, “पाराशयय आचायानें केलेला उपदेश जर र्मी ऐकला असता, तर 
र्मािंी अशी गती िंाली नसती! गुरुगृि सोडते वळेीं आचायय र्मला म्मििाला, “बाबारे ज्याच्यायोगें पिात्ताप 
करण्याची पाळी येते, अस पाप तंू कायावाचार्मनें करंू नकोस. र्मनुष्ट्य जीं जीं करे्म करतो त्या त्या कर्मांचीं तो 
फळें भोगतो. कपयािकारक कर्मय करिारा चागंले हदवस पिातो आहि पापकारक कर्में करिारा वाईट 
हदवस पिातो. थोडक्यातं सागंावयाचें म्मिटलें  ह्मिजे, जसें जो बीं पेरतो तसें त्याला फळ हर्मळतें. परंतु िा 
आचायाचा उपदेश र्मला र्मखूाला–” इतक्यातं त्याचें सर्मग्र शरीर पृर्थ्वीर्मातेनें हगळून टाकलें ! तो सरळ 
नरकातं जाऊन पडला!! 
 
 

——✵✵✵—— 
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७८. कुटंुबाणवषयीं णनष्ट्काळजीपिा. (२२३) 
 

(पुटभत्तजातक नं. २२३) 
 

प्राचीन काळीं वारािसी नगरींत ब्रह्मदत्त नावंाचा राजा राज्य करीत िोता. आपपया पु्ाहवर्षयीं 
त्याचें र्मन साशहंकत िंालें , आहि त्यानें त्यालासिकुटंुब आपपया राज्याबािेर िाकून हदलें . पुलें ब्रह्मदत्त 
र्मरि पावपयावर रु्मलगा वारािसीला आला. वाटेंत तो आहि त्याची स्त्री एका धर्मयशाळेंत उतरलीं असतां 
राजपु्ाला एक द्रोिभर भात कोिी आिून हदला. त्याने बायकोची काळजी न कहरता ं तो सवय आपिच 
खाप ला. वारािसीला पोंचपयावर लोकानंीं र्मोठा उत्सव करून त्याला अहभरे्षक केला. आपपयाबरोबर 
प्रवासातं दुःख भोहगलेपया त्या स्त्रीला त्यानें पट्टरािीचें पद हदलें . तथाहप हतजहवर्षयीं तो अत्यंत हनष्ट्काळजी 
असे. राजवाड्ातंील इतर र्मािसापं्रर्मािेंच हतलाहि वागहवण्यातं येत असे. 

 
आर्मचा बोहधसत्त्व त्या काळीं या राजाचा एक प्रधान िोता. एके हदवशीं रािीची रु्मलाखत िंाली 

असता ं तो हतला म्मििाला, “र्मिारािीसािेब, आम्मिीं पुष्ट्कळ हदवसाचें या राज्याचे नोकर आिों. परंतु 
आपिाकंडून आम्मिाला अद्याहप कािंींच बहक्षस हर्मळालें  नािीं.” 

 
रािी म्मििाली, “पंहडतजी, तुम्मिी म्मििता ंिी गोष्ट खरी आिे. परंतु र्मािंाच जेथें योग्य बोज रिात 

नािीं, तेथें तुर्मच्यावर उपकार र्मी कोठून कराव?े” याचें कारि हवचारलें  असता ं हतनें उत्तर हदलें , 
“राजेसािेब र्मजहवर्षयीं अत्यंत हनष्ट्काळजी आिेत. र्मी त्याबंरोबर इतके वनवास कालले असता ं राजपद 
िाताला लागिार िी बातर्मी सर्मजताचं त्यानंा र्माझ्यासबंधंानें रु्मळींच पवा वाटेनाशी िंाली. आम्मिीं जेव्िा ंयेथें 
येण्यास हनघालों, तेव्िा ंवाटेंत द्रोिभर भात हर्मळाला असता ंत्यानंीं र्मला हवचारलें  देखील नािीं! आता ंर्मला 
पट्टरािीपद हदलें  आिे खरें, पि र्मािंी आहि येथपया नोकराचंी योग्यता सारखीच आिे.” 

 
बोहधसत्त्वाला िी गोष्ट ऐकून सखेद आियय वाटलें . तो म्मििाला, “रािीसािेब तुम्मिी स्वतः िी गोष्ट 

र्मिाराजासर्मोर सागंाल काय?” त्यापासून कािंीं भय उपल्स्थत िोईल अशी शकंा बाळगूं नका. 
 
रािीनें ती गोष्ट कबलू केली. नंतर बोहधसत्त्व एके हदवशीं राजा आहि रािी एकाच हठकािीं बसलीं 

असता ं जवळ येऊन म्मििाला, “र्मिारािीसािेब आम्मिीं आपपया पदरचे जुने नोकर आिों पि आपिालंा 
अहभरे्षक िंापयापासून बहक्षसाच्या रूपानें आम्मिाला कािंींच हर्मळालें  नािीं.” 

 
यावर रािी म्मििाली, “आर्मचाच जेथें बोज रिात नािीं, तेथें तुम्मिालंा आम्मिीं काय देिार? 

वारािसीला येतानंा द्रोिभर भात हर्मळाला, त्यावळेीं देखील राजेसािेबानंा र्मािंी आठवि िंाली नािीं. र्मग 
राज्यकारभाराच्या धादंलींत ती कशी व्िावी?” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “राजेसािेबाचंी जर इतकी इतराजी आिे तर त्याला हचकटून बसण्यातं अथय 

काय? पट्टरािी िोऊन त्या पदाला योग्य असा सरंजार्म जर आपिाला हर्मळत नािीं तर आपपया 
आईबापाचं्या घरीं जाऊन र्मध्यर्म ल्स्थतींतील स्त्री या नात्यानें स्वस्थ राहिलेलें  काय वाईट?” 
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िें बोहधसत्त्वाचें बोलिें ऐकून राजा फारच शरर्मला. त्यानें आपपया पत्नीची िंालेपया चुकीबद्दल 
क्षर्मा र्मागनू हतचा योग्य गौरव केला. 

 
राजपदावर असलेपया पुरुर्षानेंहि कुटंुबाची काळजी घेतली पाहिजे, नािीं तर कधींना कधीं फहजती 

िंापयाहशवाय रिात नािीं. 
 
 

——✵✵✵—— 
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७९. मरि पावलेल्या दुष्टाचंें भय. (२४०) 
 

(महाकपगलजातक नं. २४०) 
 

प्राचीन काळीं वारािसीर्मध्यें र्मिाझपगल नावंाचा राजा राज्य करीत असे. तो अत्यतं दुष्ट िोता. 
कोिालाहि त्यानें चागंपया रीतीनें वागहवल असें कधींहि घडलें  नािीं. त्याचा रु्मलगा र्मा् अत्यंत सुशील 
िोता. का ंकीं, कािंीं पूवयपुण्याईरु्मळें  आर्मचा बोहधसत्त्वच पु्रूपानें त्याच्या कुळातं जन्र्माला आला िोता. 
बोहधसत्त्वाला आपपया हपत्याचा स्वभाव आवडत नसे. तथाहप हनरुपायारु्मळें  बापाला दुष्ट कृत्यातं अडथळा 
कहरता ं येिें शक्य नव्ितें. कािंीं काळानें र्मिाझपगल र्मरि पावला. त्यावळेीं काशीराष्ट्रवासी जनानें दुप्पट 
उत्सव केला; एक र्मिाझपगल रे्मपयाबद्दल व दुसरा बोहधसत्त्व गादीवर आपयाबद्दल. राज्यलाभ िंापयावर 
बोहधसत्त्व हपत्याच्या प्रासादातं जाऊन राहिला. तेथून बािेर पडत असता ंतेथील द्वारपाळ रडत िोता. तो 
त्याच्या दृष्टीस पडला. तेव्िा ंत्याला वाटलें  कीं, िा एवलाच काय तो आपपया हपत्याचा खरा भक्त असावा. 
का ंकीं, हपत्याच्या र्मरिानें सवय लोकसंतुष्ट िंाले असता ंिाच काय तो शोक करीत आिे! तेव्िा ंबोहधसत्त्व 
त्याला म्मििाला, “रे द्वारपाला र्माझ्या हपत्याच्या र्मरिारु्मळें  शोक िंाला आिे असा काय तो तंू एकटाच 
र्मनुष्ट्य र्मला सापंडलास. र्माझ्या हपत्यानें तुझ्यावर असे कोिते उपकार केले िोते बरें, कीं ज्याचं्यायोगें तुला 
त्याचं्या हवयोगानें एवलें दुःख िोत आिे!” 

 
द्वारपाळ म्मििाला, “र्मिाराज झपगल राजा येथून जात येत असतानंा र्माझ्या डोक्यावर आठ आठ 

काठ्या र्मारीत असे. त्यारु्मळें  र्मला फार वदना िोत असत. नुकताच र्मी या दुःखातूंन रु्मक्त िंालों आिे. परंतु 
र्मला अशी भीहत वाटतें कीं, आर्मचा जुना र्मालक र्मृत्यूच्या दरबारींहि अशीच दाडंगाई करील, आहि 
यर्मराजा त्याला तेथून िाकलून देईल; व पूवींप्रर्मािें र्माझ्या डोंक्यावर तो काठ्या र्मारीत बसेल!” 

 
िें त्याचें भार्षि ऐकून बोहधसत्त्वाला सखेद आियय वाटलें ! आहि त्या द्वारपाळाचें सर्माधान करून 

तो म्मििाला, “र्मािंा हपता आपपया कर्मांप्रर्मािें इिलोकातूंन हनघून गेला आिे. तो त्याच शरीरानें परत 
येईल अशी भीहत बाळगण्याचें कािंीं कारि नािीं. का ंकीं त्याचें शरीर सवय लोकासंर्मक्ष जाळून भस्र्म केलें  
आिे!” 

 
हबचाऱ्या साध्या भोळ्या द्वारपाळाला बोहधसत्त्वाच्या उपदेशानें सर्माधान वाटलें , आहि त्यानें आपला 

शोक सोडून हदला. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

८०. गोड बोलिारा गारुडी. (२४९) 
 

(सालकजातक नं. २४९) 
 

एका गारुड्ानें सालक नावंाचा एक र्माकड पोसला िोता. तो त्याला सापाबरोबर खेळवनू पैसे 
हर्मळहवत असे. र्माकडानें कािंीं चूक केपयास बाबंूच्या काठीनें तो त्याला िंोडून कालीत असे. एके हदवशीं 
गारुडी एका बागेंत सालकाला एका िंाडास बाधूंन िंोंपी गेला. िी सधंी साधून र्माकडानें बाधंलेली दोरी 
तोडून टाकली आहि तो एका उंच िंाडाच्या शेंड्ावर जाऊन बसला. गारुडी जागा िोऊनपिातो तों 
र्माकड बाधंलेपया हठकािािून हनसटून गेलेला! इतस्ततः शोध केपयावर त्याला तो िंाडावर बसलेला 
आलळला. तेव्िा ं तो म्मििाला, “बा सालका, तुला र्मी र्माझ्या पु्ाप्रर्मािें सर्मजतों. र्माझ्या र्मागनू र्माझ्या 
कुळातंील सवय संपहत्त र्मी तुलाच देऊन टाकण्याचा बते केला आिे. तेव्िा ं र्मला शोकातं टाकून तंू असा 
हनघून जाऊ नकोंस! ये खालीं उतर! चला आपि घरीं जाऊं!” 

 
सालक तेथूनच म्मििाला, “या तुझ्या गोड शब्दाला र्मी भलूुन जािार असें तुला वाटतें काय? 

बाबंूच्या काठीचे प्रिार र्मी हवसरलों नािीं! िें लक्षातं ठेव. र्मला तुिंें धन नको आिे. तुझ्या सवय संपत्तीपेक्षा ं
स्वतं्पिें अरण्यात हविार करिें र्मला जास्त आवडतें! तेव्िा ंतंू रु्मकाट्यानें येथून हनघून जा. गोड बोलून 
र्मला वश करण्याच्या खटपटीला लागूं नकोस!” 

 
असें बोलून र्माकडानें तेथून पलायन केलें . गारुडी दुःहखत िोऊन आपपया घरीं गेला. 

 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

८१. राजपुत्राला गुरूनें केलेला दंड. (२५२) 
 

(णतलमुट्ठीजातक नं. २५२) 
 

प्राचीन काळीं वारािसीच्या राजानें आपपया पु्ाला एक िजार कार्षापि देऊन तक्षहशलेला 
अध्ययन करण्यास पाठहवलें . वारािसी नगरींत शास्त्री पहंडत पुष्ट्कळ िोते. परंतु दूरदेशीं पाठहवपयानें रु्मलाचें 
हशक्षि उत्तर्म िोऊन त्याला चागंली रीत लागेल, अशी राजाची सर्मजूत िोती. राजपु्  र्मोठ्या पहरवारासि 
तक्षहशलेला जाऊन तेथील सुप्रहसद्ध आचायांच्या घरीं हवद्याध्ययनासाठीं गेला. त्यावळेीं तो आचायय आपपया 
हशष्ट्यानंा पाठ सागंनू संपपयावर घराच्या आवारातं इकडून हतकडे हफरत िोता. राजपु्ानें त्याला 
पाहिपयाबरोबर पायातंील विािा कालून आहि छ्ी हर्मटवनू बाजूला ठेहवली, व जवळ जाऊन गुरूला 
नर्मस्कार करून तो एका बाजूला उभा राहिला. िा प्रवासातूंन आलेला आिे असें जािून आचायानेंत्याचें 
योग्य आहतर्थ्य केलें . राजकुर्माराचें जेवि वगैरे आटपपयावर थोडी हवश्रातंी घेऊन तो पुनः गुरूजवळ गेला 
आहि नर्मस्कार करून एका बाजूला उभा राहिला. आचायय म्मििाला, “रु्मला, तंू कोठून आलास?” 
 

“गुरुजी र्मी वारािसीिून आलों.” 
“तुझ्या हपत्याचें नावं काय?” 
“र्मी वारािसी राजाचा पु् आिें.” 
“येथें का ंआलास?” 
 
“गुरुजी र्मी आपपया पायापंाशीं शास्त्राध्ययन करण्यासाठीं आलों आिे.” 
 
आचायय म्मििाला, “तंू कािंीं गुरुदहक्षिा बरोबर आहिली आिेस झकवा गुरुसेवा करून अध्ययन 

करिार आिेस?” 
 
“गुरुजी, र्मी गुरुदहक्षिा आहिली आिे.” 
 
असें म्मििून एक िजार कार्षापिाची थैली गुरूच्या पायापंाशीं ठेवनू राजकुर्मारानें पुनः गुरूला 

नर्मस्कार केला. त्याकाळीं आचायाला दहक्षिा देऊन हशकिारे आहि आचायाची सेवा करून हशकिारे असे 
दोन प्रकारचे हशष्ट्य असत. त्यानंा अनुक्रर्में आचाययभागदायक आहि धर्मांतेवाहसक असें म्मिित असत. 
धर्मांतेवाहसक हदवसा आचायाची सेवा करून रा्ीं अध्ययन करीत असत, आहि आचाययभागदायक वडील 
रु्मलाप्रर्मािें सगळा हदवस फावपया वळेीं अध्ययनच करीत असत. 

 
तो आचायय रोज आपपया हशष्ट्यानंा घेऊन नदीवर स्नानासाठीं जात असे. एके हदवशीं रस्त्यांत एका 

बाईनें हतळाचंीं वरील टरफलें  कालून ते वाळत टाकले िोते. वारािसीच्या राजकुर्माराला ते स्वच्छ पालंरे 
तीळ पािून लाळ सुटली, त्याने िळुच एक र्मूठ र्मारून तोंडातं टाकली! म्मिातारी िें कृत्य पािून रु्मलगा जरा 
लोभी आिे असें म्मििून चपु राहिली. पुनः दुसरे हदवशीं आहि हतसरे हदवशींहि राजकुर्मारानें िाच प्रकार 
केला. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

तेव्िा ं म्मिातारी क्रोधावगे सिन करण्यास असर्मथय िोऊन िा प्रहसद्ध आचायय आपपया हशष्ट्याकडून 
र्मािें तीळ लुटहवतो असें र्मोठ्यानें ओरडली. आचायानें र्मागें वळून काय घडलें  याची चौकशी केली. 
म्मिातारीनें घडलेला सवय प्रकार हनवदेन केला. तेव्िा ंआचायय म्मििाला, “बाई तंू याजबद्दलवाईट वाटंू देऊं 
नकोस. जी काय तुिंी िानी िंाली असेल तेवली झकर्मत तुला देण्यातं येईल.” 

 
म्मिातारी म्मििाली, “र्मिाराज, एवढ्या हतळाचंी झकर्मत घेऊन र्मला काय करावयाचें? पि िा रु्मलगा 

पुनः र्मािें तीळ खािार नािीं याबद्दल खबरदारी घ्या म्मििजे िंालें .” 
 
आचायय म्मििाला “आताचं्या आता ंत्याला र्मी हशक्षा करतों.” 
 
असें म्मििून आचायानें दोघा रु्मलाकंडून त्या राजकुर्माराला पकडून आिून त्या ह्मातारीच्या पलुें उभें 

केलें , आहि त्याच्या पाठीवर जोरानें तीन छड्ा ओहलपया. राजकुर्माराचें र्मन इतकें  संतप्त िंालें  कीं, 
आचायाचा सूड कधीं उगवीन असें त्याला िोऊन गेलें . उपाय न सापंडपयारु्मळें  खालीं र्मान घालून 
रु्मकाट्यानें तो गुरुगृिीं चालता िंाला. राजपु् आपिावर र्मनातंपया र्मनातं रागावला आिे िी गोष्ट 
आचायाला देखील सर्मजली. परंतु आपलें  कतयव्य आपि केलें  आिे, असें जािनू त्याला त्याची रु्मळींच पवा 
वाटली नािीं. कािंीं हदवसानंीं अध्ययन पुरें करून राजकुर्मार वारािसीला जाण्यास हनघाला त्या प्रसंगीं 
गुरूची आज्ञा घेण्यास गेला असता ं तो गुरूला म्मििाला, “गुरुजी, आपले र्माझ्यावर फार फार उपकार 
आिेत. यदा कदाहचत वारािसीचें राज्यपद र्मला हर्मळालें  तर आपि एकवार वारािसीला यावें अशी र्मािंी 
नम्र हवनंहत आिे.” 

 
आचायय म्मििाला, “परंतु र्मला येथें पुष्ट्कळ कार्में आिेत. पुष्ट्कळ हशष्ट्याचंें अध्ययन र्मजवर अवलंबनू 

आिे. तेव्िा ंर्माझ्यानें वारािसीपयंत जािें कसें शक्य िोईल? तथाहप राजकुर्मारानें फार आग्रि केपयारु्मळें 
राज्यपदारूल िंापयावर एकवार तुिंी भेट घेईन असें आचायानें त्याला वचन हदलें . राजकुर्मार वारािसीला 
गेला तेव्िा ं वारािसी राजाला फार आनंद िंाला. अनुक्रर्मानें रु्मलाची सवय हवद्येंत पारंगतता पािून सतुंष्ट 
िंाला आहि आपपया अर्मात्यानंा म्मििाला, “र्मािंा रु्मलगा हवद्याहवनय संपन्न आिे. त्याला झसिासनावर 
बसवनू र्मीं हवश्रातंी घ्यावी िें र्मला योग्य आिे. तुम्मिी त्याच्या अहभरे्षकाची तयारी करा.” 

 
राजाजे्ञप्रर्मािें सवय व्यवस्था िोऊन कुर्माराला राज्यहभरे्षक करण्यातं आला. सत्ता प्राप्त िोऊन कािंी 

हदवस लोटले नािींत तोंच तरुि राजाला आपपया गुरूची आठवि िंाली. जिूं काय काठीच्या प्रिारानें 
त्याची पाठ दुखंू लागली. तेव्िा ंआचायाला बोलावण्यासाठीं त्यानें दूत पाठहवले आहि त्यानंा असें साहंगतलें  
कीं, “र्माझ्या आचायाला र्मी आपपया दशयनाला अत्यंत उत्कंहठत िंालों आिे असें सागंा. नुकताच र्मला 
राज्यपदाचा लाभ िंाला आिे. अशा प्रसंगीं येथें येऊन र्मला सन्र्मागाचा उपदेश करिें, िें आपलें  कतयव्य 
आिे.” 

 
त्याप्रर्मािें दूतानंीं आचायाला हनरोप कळहवपयावर तरुि वयातं राजाला उपदेश करिें आपलें  

कतयव्य आिे असें जािून कािंीं हदवसासंाठीं आचायय वारािसीला आला. तेथें पोिोंचपयावर राजद्वारीं 
जाऊन तक्षहशलेिून अरु्मक आचायय आला आिे असा त्यानें राजाला हनरोप पाठहवला, राजानें त्याला सभेंत 
बोलावनू नेलें . परंतु त्याला बसावयास आसन न देता ं अत्यंत संतप्त िोऊन राजा आपपया अर्मात्यानंा 
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म्मििाला, “भो, या आचायानें केलेपया प्रिारानंीं र्मािंी पाठ जिूं काय अद्याहप ठिकत आिे! िा आपपया 
कपाळावर र्मृत्यु घेऊनच आला असावा! आता ंयाला हजवतं जाऊं देऊं नका!” 

 
तें तरुि राजाचंें भार्षि ऐकून आचायय हनभययपिें म्मििाला, “चागंलें  वळि लावण्यासाठीं जे दंड 

कहरतात त्याचंा थोर पुरुर्ष राग र्मानीत नािींत. का ं कीं, िा दंड दुष्टपिानें केला जात नािीं. आता ं तंू 
राज्यावर बसून पुष्ट्कळ लोकानंा यथान्याय दंड कहरतोस. तो केवळ सूड उगहवण्याच्या बदु्धीनें करीत 
नािींस. आहि एवढ्यासाठीं जर तुिंी प्रजा तुझ्यावर रागावली तर त्यानंा लोक र्मखूय म्मिितील. प्रजेच्या 
कपयािासाठीं तंू दंड करीत आिेस. प्रजेंत तंटे बखेडे उपल्स्थत िोऊं नयेत, व सुव्यवस्था रिावी म्मििनू तंू 
दंडाचें अवलंबन कहरतोस तो न्याय र्मला लावनू पिा. र्मीं जर र्माझ्या हशष्ट्यानंा योग्य वळि लावण्यासाठीं 
दंडाचा प्रयोग केला, तर र्मला कोि दोर्ष लावील! र्माझ्या फायद्यासाठीं र्मी तुझ्यावर प्रिार केला नसून तो 
तुझ्याच फायद्यासाठीं केला िोता. सर्मज, र्मी त्यावळेीं तुला दंड न कहरता ंिंसलों असतों, आहि परस्पर त्या 
बाईचें सर्माधान केलें  असतें, तर तुझ्या खोडी वालत गेपया असत्या; िळंू िळंू तंू लोकाचंीं भाडंीकंुडीं चोरलीं 
असतीस आहि त्यारु्मळें  राजपुरुर्षाचं्या िातीं लागनू तुला त्यानंीं दंड केला ंअसता; अशा कृत्यानंीं हनलयज्ज 
बनून तंू र्मोठा बंडखोर िंाला असतास, आहि जर िें तुिंें वतयन तुझ्या हपत्याच्या कानीं आलें  असतें तर त्यानें 
तुला कधींहि राज्य हदलें  नसतें. म्मििून र्मी तुझ्या लोभाला रु्मळातंच खोडून टाहकलें  िें योग्य केलें  असें 
सर्मज, आहि र्माझ्याहवर्षयीं हवनाकारि वैरभाव बाळगूं नकोस. राज्यपदावर बसलेपया र्मािसानें सूड 
उगहवण्याची बुहद्ध न बाळगता ंयोग्यायोग्यतेचा हनस्पृिपिें हवचार केला पाहिजे.” 

 
िें आचायाचें भार्षि ऐकून तरुि राजा अत्यंत लहज्जत िंाला. अर्मात्यहि म्मििाले, “र्मिाराज, 

आचायानें योग्यवळेीं आपिासं दंड केपयारु्मळें  या वैभवाचें आपि भागी िंाला ंिी गोष्ट खरी आिे. आचायानें 
योग्य कर्मय केलें  असेंच आम्मिास वाटतें.” 

 
तेव्िा ं झसिासनावरून उठून गुरूचे पाय धरून राजा म्मििाला, “र्मिाराज, आपिाला िें सवय 

राज्यवैभव र्मी दान देत आिें. याचें ग्रिि करा.” 
 
आचायय म्मििाला, “र्मजसारख्या हवद्याव्यासंगी ब्राह्मिाला राज्य घेऊन काय करावयाचें आिे? तंू 

तरुि आिेस, आहि हवद्याहवनयानें संपन्न आिेस तेव्िा ंतंूच िें राज्य कर.” 
 
राजा म्मििाला, “गुरुजी आता ं एवली तरी र्मािंी हवनंहत र्मान्य करा. आपि वृद्ध िंाला आिां. 

अध्यापनाचा भार आपिाला सिन िोत नािीं. तेव्िा ं सिकुटंुब येथें येऊन हवश्राहंत घेत बसा, व फावपया 
वळेातं राज्यकारभारातं र्मला सल्ला द्या.” 

 
आचायानें िी गोष्ट र्मान्य केली. राजानें त्याचें कुटंुब तक्षहशलेिून वारािसीला आिहवलें  आहि 

त्याला आपला पुरोहित करून त्याच्या उपदेशाप्रर्मािें राज्यकारभार चालहवला. 
 
 

——✵✵✵—— 
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८२. ऐणहक दपभोगानें तृकतत होिें कठीि. (२५८) 
 

(मंधातुजातक नं. २५८) 
 

बुद्ध भगवान श्रावस्तीर्मध्यें रिात असता ं एका हभक्षलूा पुनः गृिस्थाश्रर्मातं हशरून चैन करण्याची 
उत्कट इच्छा उत्पन्न िंाली. त्याच्या बरोबरच्या हभक्षूंला िी गोष्ट सर्मजली तेव्िा ंत्यानंीं त्याला भगवंताकडे 
नेलें . भगवान् त्याला म्मििाले, “िे हभक्ष,ू इिलोकींच्या उपभोगानें र्मनुष्ट्य आपली तृष्ट्िा शर्मवील िें संभवत 
नािीं. लाभापेक्षा ंलोभ वालत जात असतो. तेव्िा ं सुज्ञ पुरुर्षानंीं आपपया तृष्ट्िेचें शर्मन सहद्वचारानंींच केलें  
पाहिजे. तृष्ट्िेचें शर्मन उपभोगानंीं िोत नािीं. याचें उदािरि म्मििून भगवतंानें खालील गोष्ट साहंगतली :– 

 
प्रथर्म कपपातं र्मिासर्मंत नावंाचा प्रहसद्ध राजा िोऊन गेला. त्याचा पु् रोज, रोजाचा पु् वररोज, 

वररोजाचा पु् कपयाि, कपयािाचा पु् वरकपयाि, वरकपयािाचा पु् उपोसथ आहि उपोसथाचा पु्  
र्माधंाता. र्माधंाता सवय राजातं र्मोठा दैवशाली राजा िोऊन गेला. चक्रवर्मत राजाच्या राज्यातं चक्र, ित्ती, 
घोडा, र्महि, स्त्री, श्रेष्ठी, आहि रु्मख्य प्रधान अशीं सात रत्नें असतात. त्याच्या प्रभावानें राजवाड्ासर्मोर 
अंतहरक्षारं्मध्यें एक हदव्य चक्र भ्रर्मत असे. आपपया सार्मर्थ्यानें चक्राला हफरविारा म्मििूनच याला चक्रवती 
राजा असें म्मिितात. या चक्राच्या जोरावर चक्रवती राजाला वाटेल त्या हठकािीं अप्रहतितपिें जाता ंयेतें; 
सगळे राजे त्याचें स्वाहर्मत्व तात्काळ कबूल करतात. त्याच्या सारखा ित्ती दुसऱ्या हठकािीं असूं शकत 
नािीं; तो अंगानें सफेत असतो; त्याचा घोडा सवय घोड्ातं उत्तर्म असतो. र्महि सवय जवाहिरातं श्रेष्ठ असतो; 
स्त्री सवय हस्त्रयातं सुस्वरूप आहि सुशील असते; श्रेष्ठी सवय व्यापारातं सधन असून राजाला वाटेल त्या प्रसगंीं 
वाटेल तेवली पैशाची र्मदत करंू शकतो; आहि त्याचा रु्मख्य प्रधान सवय राजकारिी पुरुर्षातं श्रषे्ठ असून 
दूरदशी जनतेचें कपयाि करण्यातं दक्ष असतो. याहंशवाय चक्रवती राजाच्या अंगीं या चार ऋद्धी असतात; 
तो सुस्वरूप असतो, दीघायुर्षी असतो, त्याचें शरीर हनरोगी असतें, आहि तो सवय लोकानंा हप्रय असतो. 

 
र्माधंाता राजाला िीं सात रत्नें आहि चार ऋद्धी प्राप्त िंापया िोत्या. एवलेंच नव्िे, तर डाव्या 

िातावर उजव्या िातानें टाळी र्मारपयाबरोबर आकाशातूंन अशा रत्नाचंी वृष्टी पाडण्याचें त्याच्या आंगीं 
सार्मर्थ्यय िोतें. चौऱ्याऐशीं िजार वर्षें त्यानें बालपिातंील खेळ खेळण्यातं घालहवली. तदनंतर ८४००० वर्षें 
युवराजपदाचा उपभोग घेतला. आहि नंतर ८४००० वर्षें चक्रवती राजा िोऊन सवय जगाचें राज्य केलें . 
त्याचें आयुष्ट्य हकती िोतें त्याची गिना करिें जवळ जवळ अशक्य आिे. चक्रवतीं िोऊन राज्य करीत 
असता ंएके हदवशीं त्याचं्या र्मनातं ‘अहतपहरचयादवज्ञा’ या म्मििीप्रर्मािें राज्याहवर्षयीं हतरस्कार उद्भवला. 
येऊन जाऊन तेच उपभोग, तीच सत्ता आहि तीच चनै; त्यातं त्याला सुख वाटेनासें िंालें  झकबिुना या सवय 
गोष्टींचा त्याला वीट आला. राजा कंटाळलेला आिे, असें पािून अर्मात्य म्मििाले, “र्मिाराज आपि 
कोित्या तरी वस्तुहवर्षयीं उत्सुक हदसतां. येथें आपिाला कािंीं दुःख उपल्स्थत िंालेलें  आिे कीं काय?” 

 
र्माधंाता म्मििाला, “या राज्याचा र्मला वीट आला आिे. र्मािें पणु्यबळ एवलें र्मोठें आिे कीं, 

त्यासर्मोर चक्रवती राज्य कःपदाथय आिे. यापेक्षा ंश्रेष्ठतर असें दुसरें एखादें राज्य असेल तर र्मला सागंा.” 
 
अर्मात्य म्मििाले, “र्मिाराज, पृर्थ्वीवर आता ंआपपयापेक्षा ंश्रेष्ठं दुसरें राज्यच राहिलें  नािीं! आपि 

सवय राजाचे राजे आिा!ं तेव्िा ंयािून सपंन्नतर राज्यपद कोठून सापंडिार? आता ंदेवलोकीचें राज्य यािून 
चागंलें  असलें  पाहिजे. तेव्िा ते हर्मळहवण्याचा आपि प्रयत्न करा.” 
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राजानें आपपया चक्राच्या सार्मर्थ्यानें अर्मात्यासंि एकदर्म चातुर्मयिाराहजक देवलोकीं गर्मन केलें . या 
देवलोकातं हवरूपाक्ष, धृतराष्ट्र, हवरूल आहि वैश्रवि या चार हदग्पाळाचंें स्वाहर्मत्व असतें. यानंा र्मिाराजा 
असें म्मिितात. त्या र्मिाराजानंीं र्माधंात्याचें चांगलें  आगतस्वागत केलें ; आहि देवलोकीं येण्याचें कारि 
हवचारलें . र्माधंाता म्मििाला, “पृर्थ्वीच्या राज्यानें र्मी कंटाळून गेलों आहि तेथील उपभोगाचंा र्मला वीट 
आला म्मििनू र्माझ्या अर्मात्यासंि र्मी येथें आलों आिे.” 

 
तें ऐकून त्या चार र्मिाराजानंीं र्माधंात्याला अहभरे्षक करून आपपया देवलोकाचंें राज्य सर्मपयि 

केलें . िजारों वर्षांनीं त्याहि राज्याचा र्माधंात्याला कंटाळा आला, आहि तो हवरूपाक्षाहदक चार राजालंा 
म्मििाला, “या देवलोकापेक्षा ंरर्मिीयतर असा दुसरा एखादा देवलोक आिे काय?” 

 
ते म्मििाले, “िोय सरकार. या देवलोकापेक्षा ंतावत् झ्शदे्दवलोक सुंदरतर आिे. तेथील शोभा अपूवय 

आिे. ती येथें कशी पिावयास सापंडेल?” 
 
र्माधंात्यानें आपलें  चक्र वर फें कून त्याच्या सिाय्यानें अर्मात्यासंि तावत् झ्शद्दवलोकीं गर्मन केलें . 

र्माधंाता आला असें सर्मजताचं इदं्र सार्मोरा गेला. आहि र्मोठ्या थाटानें आपपया वैजयंत प्रासादातं त्याला 
घेऊन आला व म्मििाला, “र्मिाराज आपपया देदीप्यर्मान चक्रासि आपि येथें का ंआला?” 

 
र्माधंाता म्मििाला, “भो शक्र, र्मनुष्ट्यलोकींच्या आहि चातुर्मयिाराहजक देवलोकींच्या सवय उपभोग्य 

वस्तंूनीं र्मला कंटाळा आला. अनेक िजार वर्षें या दोन्िी लोकाचंें सावयभौर्मराज्य र्मी अनुभहवलें ; परंतु त्यातं 
तर्थ्य हदसून न आपयारु्मळें  र्मी या लोकीं राज्योपभोग घेण्यासाठीं आलों आिे.” 

 
इंद्रानें आपलें  राज्य हद्वधा करून एक भाग र्माधंात्याला हदला. तेव्िापंासून देवलोकीं दोन इंद्र राज्य 

करंू लागले. कािंीं काळानें र्माधंात्याला राज्य अपयि केलेला इदं्र आपपया पुण्यक्षयानें पतन पावला आहि 
त्याच्या जागीं दुसरा इदं्र आला. तो हर्मळालेपया देवलोकींच्या अध्या राज्यानें सतुंष्ट िोता. अशा प्रकारें 
छत्तीस इंद्र उत्पन्न िोऊन पतन पावले. तथाहप र्माधंात्याची राज्यतृष्ट्िा शर्मन पावली नािीं. स्वगाचें अधय–
राज्य त्याला पुरस वाटेना. शक्राला र्मारून सवय राज्य िस्तगत करावें असा त्याचा र्मनोदय िोता. पि 
इंद्राला कोित्यािी उपायानें र्मारिें शक्य नव्ितें र्मा् अशा दुष्ट र्मनोवृत्तीरु्मळें  र्माधंात्याच्या पुण्यरूपी वृक्षाचीं 
पाळें  हशहथल िंालीं, आहि तो उन्र्मळून पडला. पुण्यक्षय िंापयाबरोबर र्माधंात्याला देवलोकीं वास कहरता ं
येिें शक्य नव्ितें. गोफिींतून सुटलेपया दगडाप्रर्मािें तो िंटहदशीं पृर्थ्वीवर आपपया पूवींच्या उद्यानातं 
येऊन पडला. उद्यानपालानें स्वगांतून खालीं पडलेपया या प्राण्याकडे धावं घेतली, आहि तो म्मििाला, 
“र्मिाराज हदव्यशरीरधारी असे आपि कोि आिा?ं” 

 
इतक्यातं त्याचे अर्मात्यहि देवलोकातूंन त्या हठकािीं येऊन पडले. र्माधंाताराजाला या वळेीं 

र्मरिाहंतक वदेना िोत िोत्या. आपपया अर्मात्यासि र्माधंाताराजा उद्यानातं येऊन पडला आिे िें वतयर्मान 
उद्यानपालानें त्या काळीं राज्य करिाऱ्या राजाला साहंगतलें . तेव्िा ं तो आपपया अर्मात्यासंि उद्यानातं 
र्माधंात्याला पिाण्यासाठीं आला. र्माधाता जगत नािीं असें पािून अर्मात्य म्मििाले, “र्मिाराज, आता ं
जगाला आपला शवेटला हनरोप काय असेल तो सागंा.” 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

र्माधंाता म्मििाला, “िजारों वर्षें र्मनुष्ट्यलोकींचें, लाखों वर्षें चातुर्मयिाराहजक देवलोकींचें आहि लाखों 
वर्षें तावत् झ्शदे्दवलोकींचें राज्य करून र्माधंाता राजा अतृप्तच र्मरि पावला! असें लोकानंा सागंा. िाच 
र्मािंा शवेटला हनरोप िोय.” 

 
असे उद्गार कालून त्यानें प्राि सोडला. 

 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

८३. सवु पोटाचे दूत. (२६०) 
 

(दूतजातक नं. २६०) 
 

वारािसीच्या ब्रह्मदत्त राजाचें जेविावर अत्यतं पे्रर्म िोतें. तो नानातऱ्िेच्या पक्वान्नानंीं तृप्त िोत 
िोता असें नािीं. तर तीं पक्वान्नें सवय लोकासंर्मोर खाण्यातं त्याला र्मोठा आनंद वाटत असे. राजवाड्ासर्मोर 
र्मोठा र्मंडप उभारून त्यातं एका र्मंचकावर बसून तो जेवीत असे, आहि त्याच वळेीं अर्मात्य त्याशंीं 
राज्यकारभारासंबधंानें संभार्षि करीत असे. एके हदवशीं एक ब्राह्मि, राजा जेवावयास बसला असता ंधावंत 
पुलें गेला. राजाचे नोकर तलवार उगारून त्यास र्मारावयास धावंले. परंतु र्मी दूत आिें, र्मी दूत आिे, असें 
तो र्मोठ्यानें ओरडला. तेव्िा ं राजा म्मििाला, “दूताला अभयदान असो. त्याला र्मारंू नका, झकवा पकडंू 
नका.” (त्या काळीं दूत म्मिटला कीं त्याला राज्यसभेंत हशरण्याची र्मोकळीक असे). 

 
तो ब्राह्मि धावत जाऊन राज्याच्या शजेारीं बसला आहि तेथें दुसऱ्या एका ताटातं वालून ठेवलेपया 

पदाथांवर ताव र्मारू लागला. दूत बुभहुक्षत असावा असें वाटून राजानें त्याला आिखी पदाथय वालण्यास 
लावले. यथाल्स्थत खाऊन तृप्त िंापयावर त्याला राजा म्मििाला, “आपि कोित्या राजाकडून आलातं, 
आहि कोित्या उदे्दशानें आपपया राजानें आपिास येथें पाठहवलें !” 

 
ब्राह्मि म्मििाला, “र्मिाराज, र्मी कोित्याहि राजाचा दूत नसून आपपया प्रजाजनापंकैीं एक गरीब 

ब्राह्मि आिें.” 
 
“तर र्मग र्मघाशीं तुम्मिी दूत दूत असें का ंओरडलां? या हर्मर्थ्या भार्षिाबद्दल तुम्मिाला कडक हशक्षा 

केली पाहिजे.” 
 
ब्राह्मि म्मििाला, “र्मिाराज, र्मी खोटें बोललों नािीं. र्मी र्माझ्या पोटाचा दूत आिें. क्षुहधत पोटानें 

पे्ररिा केपयारु्मळें र्मी आपिाजवळ आलों आिें; आहि आपि पोटासाठीं िा एवला पसारा र्माडंला आिे तेव्िा ं
आपिाला पोटाची झकर्मत काय आिे िें र्मािीतच आिे.” 

 
राजाला त्या ब्राह्मिाचें भार्षि ऐकून हवस्र्मय वाटला. परंतु थोडा वळे हवचार करून तो म्मििाला, 

“भो ब्राह्मि, तंू जें बोललास तें यथाथय आिे! सवय लोक पोटाचे दूत आिेतच! त्यातं र्मी तर अगदींच िलक्या 
दजाचा आिें. का ंकीं, केवळ पोटासाठीं र्मी िा एवला खटाटोप र्माडंला आिे. आहि त्यातंच र्मला आनंद िोत 
आिे! या तुझ्या सुभाहर्षतानें र्मला जागें केपयाबद्दल र्मी तुझ्या उदरदेवतेची सदैव तृप्ती िोईल अशी व्यवस्था 
करून देतों.” 

 
असें बोलून राजानें त्या ब्राह्मिाच्या पोटापाण्याची कायर्मची व्यवस्था करून हदली. आहि 

तेव्िापंासून जेविाला अत्यंत र्मित्त्व देण्याचें सोडून हदलें , व तो प्रजाहिततत्पर िंाला. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

८४. गोड बोलण्यानें कुरूप प्रािी देखील णप्रय होत असतो. (२६९) 
 

(सुजातजातक नं. २६९) 
 

एकदा ंआर्मचा बोहधसत्त्व वारािसीचा राजा िोऊन धर्मयन्यायानें राज्य करीत असे. परंतु त्याची आई 
इतकी तापट असे कीं, ती ज्याच्या त्याच्यावर संतापून हशव्याशाप देत असे. दुसरा एखादा असता तर 
राजानें त्याचा ताबडतोब हनरे्षध केला असता. परंतु आपपया आईचा हनरे्षध करिें कठीि कार्म िोतें. एखादे 
वळेेस हतला असें वाटावयाचें कीं रु्मलगा राज्यर्मदानें धंुद िोऊन र्मातृभक्तीला आंचवला आिे! परंतु एके 
हदवशीं त्याला आईला उपदेश करण्याची एक उत्तर्म सधंी सापंडली. तो व त्याची आई उद्यानातं हफरत 
असता ंकीकी नावंाचा सुंदर पि ककय श पक्षी र्मोठ्यानें ओरडला. तेव्िा ंराजर्माता म्मििाली, “काय घािेरडा 
पक्षी! यानें र्माझ्या कानठळ्या बसवनू टाहकपया? द्या याला येथून िाकून.” 

 
रािीच्या तोंडातूंन िे शब्द खालीं पडले न पडले तोंच जवळच्या नोकरानंीं त्या पक्षाला दगड र्मारून 

तेथून घालवनू हदलें . पुलें दुसऱ्या एका आबं्याच्या िंाडावर बसून एक कोहकळा सुस्वर गायन करीत िोती. 
तें ऐकून रािीचें हचत्त अत्यतं प्रसन्न िंालें , आहि ती आपपया रु्मलाला म्मििाली, “कायरे, िा पक्षी तुला 
आवडतो कीं नािीं.” 

 
राजा म्मििाला, “आईग, िा पक्षी जरी कुरूप आिे. तरी त्याच्या शब्दातं र्माधुयय असपयारु्मळें  तो 

सवांस आवडतो. परंतु र्मघाशीं आपि पाहिलेला पक्षी सुंदर िोता खरा पि त्याच्या कठोर शब्दारु्मळें  तो 
आम्मिाला आवडला नािीं. यावरून आम्मिीं र्मािसानंीं एक गोष्ट हशकण्यासारखी, ती िी कीं, र्मधुर भार्षिानें 
आपि कुरूप असलों तरी इतरासं हप्रय िोतों; आहि परुर्ष भार्षिानें सुरूप असलों तरी अहप्रय िोतों. 
हवशरे्षतः आर्मच्या सारख्या राजकुलातंील र्मािसानें गोड बोलण्याची खबरदारी घेतली पाहिजे. सार्मान्य 
र्मािसानें कटुशब्द वापरले तर त्याचे हर्म् त्याला तेव्िाचं ताळ्यावर आिूं शकतात. परंतु राजकुलातंील 
र्मािसानंा सवय जि भीत असपयारु्मळें  त्याचें अवगुि दाखवूं देऊं शकत नािींत, आहि या योगें आर्मच्या 
सारख्याच्या अंगीं एखादा दुगुयि हशरला म्मििजे तो अप्रहतितपिें सारखा वालत जातो. म्मििूनच आर्मचे 
दुगुयि दुसरा दाखवनू देईल याची वाट न पिाता ंते आपपया आपि शोधून कालून सुधारले पाहिजेत.” 

 
त्या हदवसापासून रािीनें सतंापण्याचें िळु िळु कर्मी करून कािंीं काळानें ती खोड अजीबात सोडून 

हदली. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

८५. दुमुुख राजा. (२७०) 
 

(दलूकजातक नं. २७०) 
 

प्रथर्म कपपातंील र्मनुष्ट्यानंीं आपिासाठीं एक सुंदर आहि िुर्षार राजा हनवडला; र्मत्स्यानंीं आनंद 
नावंाच्या र्मोठ्या र्माशाला आपला राजा केलें ; आहि चतुष्ट्पादानंीं झसि राजा हनवडला. तेव्िा ं सवय पक्षी 
हिर्मालयावरील एका र्मोठ्या हशलातलावर एक् जर्मले आहि आपिारं्मध्यें एक पहक्षराजा असावा असा 
त्यानंीं ठराव पास केला. परंतु राजा कोित्या पक्षयाला करावें याचा बराच वळे हनकाल लागेना. शवेटीं 
भवहत न भवहत िोऊन कािंीं पुलाऱ्यानंीं घुबडाला राजा हनवडण्याचा हवचार केला, आहि त्यातंील एकजि 
पुलें िोऊन म्मििाला, “पहक्षगििो, या पक्षयाला आम्मिीं आपला राजा हनवडीत आिों. जर याच्या हवरुद्ध 
कोिास बोलावयाचें असेल तर त्यानें आगाऊच बोलावें. र्मी आता ं िा आर्मचा राजा आिे असें ह्वार 
उच्चारीन, आहि दम्मयान जर कोिी कािंीं बोलला नािीं तर सवांना याची हनवडिूक र्मान्य आिे असें गृिीत 
धरण्यातं येईल.” 

 
इतक्यातं एक तरुि कावळा पुलें सरसावनू म्मििाला, “बाधंविो, आपि सवांनीं घुबडाची 

हनवडिूक केली आिे. पंरतु ती पुरी िोण्यापूवीच र्मला या सबंंधानें थोडें बोलावें असें वाटतें. जर आपिा 
सवांची परवानगी असेल तर र्मी या प्रसंगीं चार शब्द बोलतों.” 

 
तेव्िा ं तेथील कािंीं प्ररु्मख पक्षी म्मििाले, “सोम्मय, तुला जें कािंीं बोलावयाचें असेल तें र्मोकळ्या 

र्मनानें बोल. आम्मिा ंसवांची तुला परवानगी आिे. तंू जरी तरुि आिेस तरी तरुि पक्षी देखील िुशार असू ं
शकतात िें तत्त्व आम्मिालंा र्मान्य आिे. तेव्िा ंतुला बोलण्याला आम्मिीं आनंदानें परवानगी देतों.” 

 
कावळा म्मििाला, “बाधंविो, तुर्मचें कपयाि िोवो! पि आजचे िें तुर्मचें कृत्य र्मला आवडत नािीं. 

का ंकीं, या शुभरं्मगल प्रसंगीं देखील या घुबडाचें तोंड कसें वडेें वाकडें हदसतें पिा! आहि जर पुलें र्मागें 
त्याच्या िातीं सत्ता जाऊन दुसऱ्यावर रागावण्याचा याला प्रसगं आला, तर याचें तोंड हकती चर्मत्कारीक 
िोईल, याची हनवळ कपपनाच केली पाहिजे! म्मििून असा िा दुरु्मयखलेला राजा र्मला रु्मळींच आवडत 
नािीं!” 

 
कावळ्याचें भार्षि ऐकून सभेंत एकच गोंधळ उडाला, घुबडाला अहभरे्षक करंू नये, असेंच 

बिुतेकाचंें र्मत िंालें . तेव्िा ंघुबड क्रोधाहवष्ट िोऊन त्या तरुि कावळ्याच्या र्मागें लागला पि कावळा त्याला 
सापंडला नािीं. असें सागंतात कीं, त्या हदवसापंासून कावळ्याचें आहि घुबडाचंें हवतुष्ट पडलें . 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

८६. भेसूर प्राण्याचा दपयोग. (२७२) 
 

(व्यनघजातक नं. २७२) 
 

सरिद्दीजवळील गावंच्या शजेारीं एका जंगलातं वाघ आहि झसि रिात िोते. ते जनावरालंा र्मारून 
तेथें आिून खात असत. तें पािून त्या अरण्यातं रिािारा वनदेव आपपया हर्म्ाला म्मििाला, “िे दोघे 
आर्मच्या या सुंदर अरण्याची िानी करीत आिेत. जनावराला र्मारून त्याचें अवशरे्ष भाग येथें टाकून 
हदपयारु्मळें  घाि िोते व आम्मिास ्ास िोतो. तेव्िा ंयानंा भय दाखवनू येथून घालवनू द्यावें िें बरें. असले 
झिस्त्र प्रािी आर्मच्या या सुंदर वनातं नको आिेत.” 

 
त्यावर दुसरा वनदेव म्मििाला, “बा हर्म्ा, तुिें म्मिििें रास्त नािीं, या प्राण्याच्या योगें आम्मिाला 

थोडा ्ास िोतो िी गोष्ट र्मला कबूल आिे; परंतु त्याचं्या भेंसूरपिाचा आम्मिास फार उपयोग िोतो. ते जर 
येथें नसते तर जवळच्या गावंातंील लोकानंीं िें जंगल पार तोडून खलास केलें  असतें! तेव्िा ंिें जंगल सर्मळू 
नष्ट िोऊन जाण्यापेक्षा ंत्याचा कािंीं भाग घािेरडा िंाला तरी पुरवला.” 

 
पहिपया वनदेवाला िी गोष्ट पसंत पडली नािीं. त्यानें अक्राळ हवक्राळ रूप दाखवनू त्या वाघाला 

आहि झसिाला तेथून पळवनू लावलें . त्याचा पहरिार्म त्याला लवकरच भोगावा लागला. जंगलातं झसि 
प्रािी राहिले नािींत असें पािून लाकूडतोड्ानंीं त्यावर िल्ला केला, आहि त्याच्या नाशास सुरुवात केली. 
तें पािून पहिपया वन देवाला फार दुःख िंालें . आहि वाघ रिात िोता तेथें जाऊन त्याला परत आिण्याची 
त्यानें फार खटपट केली. परंतु वाघानें आहि झसिानें त्याचें म्मिििें ऐकलें  नािीं. इकडे लाकूडतोड्ानंीं त्या 
जंगलाचा सर्मूळ हवध्वसं केला व तेथें शतेें तयार केलीं. वनदेवाचं्या आश्रयस्थानाचा भगं िंापयारु्मळें  आपपया 
रु्मलाबाळानंा घेऊन आश्रयासाठीं त्यानंा भटकत हफरावें लागलें . 

 
तात्पयय, झिस्त्र प्राण्यापासून थोडा ्ास िोत असला, तरी त्याचंा भेसूरपिा दुष्टापासून आपलें  रक्षि 

करण्यास उपयोगी पडतो, िें हवसरता ंकार्मा नये. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

८७. क्षमा साधूचें शील. (२७८) 
 

(मणहसजातक नं. २७८) 
 

आर्मचा बोहधसत्त्व एका जन्र्मीं वनर्महिर्ष िोऊन अरण्यातं रिात असे. तेथें एक दुष्ट र्माकड येऊन 
त्याला फार ्ास देई. त्याच्या कानातं शेंपूट घालून तो गुदगुपया करी; झशगाला लोंबकळत रािून आहि तीं 
िालवनू त्याचें कपाळ दुखवी; त्याच्या पाठीवर देिधर्मय करी; आहि अशाच अनेक र्माकडचेष्टानंीं त्याचा 
हपच्छा पुरवी. परंतु बोहधसत्त्वानें त्याला कािंीं एक अपाय केला नािीं, एवलेंच नव्िे, त्याच्याहवर्षयीं आपपया 
र्मनातं सूड उगहवण्याचा हवचार देखील उत्पन्न िोऊं हदला नािीं. पि त्या र्माकडाचें कृत्य त्या अरण्यातं 
रिािाऱ्या वनदेवतेला सिन िंालें  नािीं, आहि ती बोहधसत्त्वाला म्मििाली. “भो र्महिर्ष, अशा या दुष्ट 
वानराला तंू सलगी हदली आिेस िें र्मला रु्मळींच आवडत नािीं. तंू जें याच्याकडून घडिारें दुःख सिन 
करतो आिेस त्यापासून तुला फायदा कोिता? र्मला तर असे वाटतें कीं, तुझ्या या शातंीचा फायदा घेऊन 
तो तुला दुःख देईलच परंतु तुझ्यासारख्या इतर प्राण्यालाहि दुःख देण्यास त्याला उते्तजन हर्मळेल! तेव्िा ं
याला झशगानें खालीं पाडून पोटावर पाय देऊन याच्या आंतड्ा बािेर काल! िें कार्म करिें तुला रु्मळींच 
कठीि नािीं.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “भो देवते, र्माझ्या अंगीं सार्मर्थ्यय आिे, म्मििून र्मी जर याचा सूड उगवला, तर 

र्मािंा र्मनोरथ हसद्धीस कसा जाईल? आपले दुष्ट र्मनोहवकारावंर जो ताबा चालवतो, तोच खरा शूर िोय. 
तेव्िा ं िा जो र्मला दुःख देत आिे तो र्मािंा हर्म्च असें र्मी सर्मजतों. र्मािंें धैयय आहि सिनशीलपिा तो 
कसोटीला लावनू पिात आिे! आहि िे गुि र्मी याच्या र्माकडचेष्टानंीं भगं पावू ंदेिार नािीं. आता ंर्माझ्या या 
कृत्यारु्मळें  तो दुसऱ्या प्राण्यालंा ्ास देईल असें तुिंें म्मिििें आिे. पि यावर र्मला एवलेंच सागंावयाचें आिे 
कीं, सवयच प्रािी क्षर्माशील असतात असें नािीं, दुसरा एखादा तापट प्रािी सापंडला म्मििजे याच्या कृत्याचें 
फळ याला आपोआप हर्मळेल.” 

 
असें बोलून बोहधसत्त्व त्या अरण्यातूंन हनघून दुसरीकडे गेला. 
 
कािंीं हदवसानंीं तेथें दुसरा एक वनर्महिर्ष आला. र्माकडानें त्याच्याशींहि दाडंगेपिा करण्यास 

आरंभ केला. पि पहिपयाच हदवशीं त्या र्महिर्षानें झशगानें र्माकडाला खालीं पाडून पाय देऊन त्याच्या 
पोटातंील आतंडें बािेर काललें ! 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

८८. नेत्याणशवाय संघशक्त दत्पन्न होत नाहीं. (२८३) 
 

(वढ्ढणकसूकरजातक नं. २८३) 
 

एका अरण्यातं पुष्ट्कळ डुकर रिात असत. त्याचंा रिाण्याच्या जागेपासून कािंीं अंतरावर एक लोंगी 
तपस्वी रिात असे. त्यानें एक वाघाचा बच्चा पाळला िोता. तो वयातं आपयावर तपस्वी त्याला पाठवनू 
डुकरालंा र्मारवनू त्याचंें र्मासं खात असे. प्रत्येक हदवशीं वाघ एक डुकर र्मारून आिी. तपस्वी त्या डुकराचें 
उत्तर्म र्मासं आपिासाठीं राखून ठेऊन राहिलेलें  वाघास देत असें. एके हदवशीं वाघाच्या भयानें डुकर पळत 
असता ं त्याचं्या कळपांतील एक पोर एका खड्डयातं पंडलें . डुकर दुसरीकडे हनघनू गेलें . त्या रस्त्यानें 
जंगलातंील िंाडें तोडण्यासाठीं एक सुतार जात िोता. त्याला तें पोर आलळलें . सुताराला त्याची दया 
आली आहि घरीं नेऊन त्यानें त्याचें चागंलें  संगोपन केलें , तो डुकराचा छावा भराभर वालला. सुताराला तो 
इतका हप्रय िोता कीं, आपलीं ित्यारें त्याच्या तोंडात देऊन त्याला तो बरोबर घेऊन जात असे. आपली 
दोरी त्याच्या तोंडातं देऊन त्याला ती धरावयास लावीत असे. डुकरहि र्मोठा िुर्षार असपयारु्मळें  सवय कार्में 
र्मोठ्या काळजीनें करी. तो बराच र्मोठा िंापयावर सुताराला अशी भीहत उत्पन्न िंाली कीं, र्मासंाच्या आशनेें 
याला कोिीतरी र्मारून टाकतील, तेव्िा ंत्यानें त्याला पूवीं सापंडलेपया हठकािीं नेऊन सोडण्याचा हवचार 
केला; व एके हदवशीं अरण्यातं लाकंडें तोडावयास जात असता ं त्याला तेथें नेऊन सोडलें . डुकर इकडे 
हतकडे झिडत असता ंत्याला आपला जुना कळप आलळला. तेव्िा ंतो त्याला म्मििाला, “तुम्मिी या अरण्यातं 
काय कहरता?ं” 

 
ते डुकर िा कोिीतरी िेर आिे असें वाटून त्याला म्मििाले, “पि तुिंें आर्मच्याशीं काय कार्म आिे? 

तंू येथें का ंआलास?” 
 
तो म्मििाला, “र्मी लिानपिीं याच जंगलातं रिात असें. आता ं र्मला सवय गोष्टींची नीट आठवि 

नािीं. तथाहप असें स्र्मरतें कीं, र्मीं एकदा ंएका खड्डड्ातं पडलों. तेथून र्मला एका दयाळू सुतारानें नेऊन 
र्मािंें पालनपोर्षि केलें . त्याला र्मी फारच आवडत असें. लोकहि र्मला वधयहकसूकर (सुताराचा डुकर) 
असेंच म्मिित. परंतु र्माझ्या त्या दयाळू पालकानें र्मला कोिी तरी र्मारून खातील या भीतीनें पुनः या 
अरण्यातं आिनू सोडलें .” 

 
िी त्याची िकीगत ऐकून वयोवृद्ध डुकरानंा एक पोर िरवलें  िोतें त्याची आठवि िंाली, व तोच िा 

असावा असें त्यासं वाटलें . पि िा सुखाची जागा सोडून येथें आला िें त्यासं आवडलें  नािीं. ते म्मििाले, “तंू 
जेथें िोतास तेथें तुला र्मरिाची भीहत कर्मी िोती. पि येथें आर्मच्या र्मागें रोजचेंच र्मरि लागलें  आिे. आता ं
तरी तंू येथून पळ काल आहि आपपया पालकापाशीं जाऊन रिा. आर्मची िी कशी अवस्था िंाली आिे ती 
पिा! या अरण्यातं चारापािी हवपुल असता ंआर्मच्यातंील एकाच्या तरी अंगावर र्मासं आिे तर पिा!” 

 
नंतर त्यानंीं त्याचं्या हवपत्तीचें सवय कारि साहंगतलें . तेव्िा ंतो म्मििाला, “तुम्मिी इतकेजि असता ं

एकटा वाघ येऊन, हर्मळेल त्याला र्मारून नेतो िें ठीक नािीं. तुर्मच्यापैकीं दोघेचौघेजि एकदर्म र्मरण्याला 
हसद्ध िंाले तर वाघाचा सूड तेव्िाचं उगहवता ं येण्यासारखा आिे.”सवय डुकर एकदर्म ओरडून म्मििाले, 
“चौघे का ं वाघाच्या तोंडातून रु्मक्त िोण्याची खा्ी असपयास आम्मिीं एकदर्म पंचवीस असार्मी र्मरण्यास 
तयार आिों!” 



 
 अनुक्रमणिका 

 

वधयहकसूकर म्मििाला, “तर र्मग आजपासून तुम्मिी र्माझ्या सागंण्याप्रर्मािें वागा. र्मनुष्ट्यजातींत 
ललाईची तयारी कशी करतात, व्यूि कसे रचतात इत्याहद सवय कािंीं र्मी पाहिलें  आिे तथाहप, त्याच्या 
सारखे शस्त्रास्त्राचें प्रयोग करिें आम्मिालंा शक्य नािीं. परंतु आर्मच्याजवळ असलेपया दातंाचंा योग्य उपयोग 
केला असता ंवाघाचा पराभव करिें दुष्ट्कर नािीं.” 

 
त्याच हदवशीं रा्ीच्या रा्ीं सवय डुकराकंडून त्यानें एक खंदक तयार करहवला आहि त्याच्या 

बाजूला कािंीं डुकरानंा पिारा करण्यास ठेहवलें . आळीपाळींने पिारा करिारे डुकर तो बदलीत असे. 
डुकरी आहि डुकराचंीं पोरें यानंा वाघ येण्याच्या सुर्मारास र्मध्यभागीं ठेवनू चारी बाजूला चागंपया बळकट 
डुकरानंा ठेवण्यातं आलें . वाघ आपयावर त्यानंीं हभऊन पळून जाऊं नये म्मििून धीर देण्यासाठीं वधयहकसूकर 
र्मधून र्मधून सवय हठकािीं हफरत स्वतः देखरेख ठेवीत असे. ठरपयाप्रर्मािें सकाळच्या प्रिरीं डुकराचंी 
हशकार करण्यासाठीं वाघ आला. पि डकराचंी िी जय्यत तयारी पािून तो चपापला. आहि र्माघारा परत 
जाऊन आपपया गुरूच्या आश्रर्मांत हशरला. वाघाला हरक्तिस्तें आलेला पािून गुरूला फार वैर्षम्मय वाटलें  
इतक्यातं वाघ म्मििाला, “गुरुजी, आज डुकराचंी तयारी कािंीं हवलक्षि हदसते. त्यानंीं जिूं काय 
र्मािसासारखाच सवय बंदोबस्त केला आिे.” 

 
तापस संतापून म्मििाला, “तुिंें शौयय गहलत िंालें  आिे असें हदसतें, नािींतर डुकर तें काय! आहि 

त्याला घाबरून तंू वाघाचा बच्चा असून पळत सुटलास िें काय! अशा नार्मदयपिानें जगण्यापेक्षा ंर्मरिें काय 
वाईट? तुझ्या नुसत्या गजयनेनें डुकराचंी धुळधाि उडून जाईल. पुनः जाऊन आपलें  शौयय गाजव, आहि 
एका तरी डुकराला र्मारून घेऊन ये.” 

 
वाघ फार खजील िंाला, आहि र्माघारें जाऊन खंदकाजवळ पोंचपयावर त्यानें जोरानें गजयना 

केली! पि डुकर पळून न जाता ंत्यानंींहि र्मोठर्मोठाली आरडा ओरड करून वाघाचेंच अनुकरि केलें ! वाघ 
आपली शेंपटीं बडवू ंलागला. तेव्िा ं डुकर देखील आपपया शेंपट्या बडवू ंलागले! तेव्िा ंवाघ क्रोधायर्मान 
िोऊन खंदकाजवळ धावंला. खंदकाच्या पलीकडच्या काठावर उभा असलेपया वधयहकसूकरावर त्यानें उडी 
टाकली. पि खंदक बराच रंुद असपयारु्मळें  त्याची उडी नीट पडली नािीं. वधयहकसूकरानें त्याला आपपया 
दातानंीं धक्का र्मारून खंदकातं पाडलें . वाघ उतािा खंदकाच्या तळाशीं जाऊन पडला. त्या बरोबर डुकरानें 
त्याजवर उडी टाकून त्याच्या आंतड्ा आपपया दातानंीं बािेर कालपया. सवय डुकरानंा वाघाचा नाश 
िंापयाबद्दल फार आनंद िंाला. पि वाघाचा गुरू अद्याहप बाकी आिे. िें त्याला र्मािीत िोतें. ते 
वधयहकसूकराला म्मििाले, “तुझ्या शौयानें वाघाचा नाश िंाला आिे. पि या वाघाचा प्रवतयक अद्याहप हजवतं 
आिे, आहि आिखी दिा वाघालंा हशकवनू आर्मच्या अगंावर सोडून देण्यास तो सर्मथय आिे. त्याच्या सारखा 
धूतय र्मनुष्ट्य हवरळा. तेव्िा ंतो जोंपयंत हजवतं आिे तोंपयंत आम्मिालंा या अरण्यातं सुख व्िावयाचें नािीं.” 

 
वधयहकसूकर म्मििाला, “तर र्मग आताचं जाऊन आपि त्याच्या आश्रर्माला वलेा देऊं आहि त्याचा 

नाश करंू.” 
 
सवय डुकर आपिावर धावंनू येतात, असें पािून त्या दुष्ट तपस्व्यानें आश्रर्मातूंन पळ कालला! पि 

वधयहकसूकरानें हनरहनराळ्या हठकािीं डुकरालंा पाठवनू, त्याच्या वाटा पूवींच आडवनू ठेहवपया िोत्या. तो 
घाबरून जाऊन एका उदंुबर वृक्षावर चलला. डुकर वृक्षाभोंवतीं जर्मले. पि पुलें काय करावें िें त्यानंा 
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सर्मजेना. कािंीं जि हनराश िोऊन म्मििाले, “आम्मिीं याला पकडण्याची एवली खटपट केली, पि ती व्यथय 
गेली! िा आता ंआर्मच्या िातीं कसचा लागतो!” 

 
वधयहकसूकर म्मििाला, “गडे िो, आपलें  धैयय सोडंू नका. जर आपि एकजुटीनें कार्म केलें , तर 

वृक्षासकट या तपस्व्याला खालीं आिण्याचें आर्मच्या अगंीं सार्मर्थ्यय आिे. आर्मच्या कळपातं म्मिातारे कोतारे 
असतील त्यानंा पािी आिनू वृक्षाच्या रु्मळातं झशपू द्या व र्माझ्यासारखे ज्याचें दातं प्रखर असतील त्यानंा या 
िंाडाचीं पाळें  उकरून कालंू द्या.” 

 
बोहधसत्त्वाच्या आजे्ञप्रर्मािें सवय डुकरानंीं कार्म करून तें िंाड खालीं पाडलें , आहि त्या दुष्ट 

तपस्व्याचा तात्काळ प्राि घेतला! त्याच हठकािीं त्यानंीं बोहधसत्त्वाला राज्याहभरे्षक करून सवय डुकराचंें 
स्वाहर्मत्त्व सर्मपयि केलें . त्या वनातं रिािारी वनदेवता डुकराचंें संघसार्मर्थ्यय पािून र्मोठ्यानें म्मििाली, “धन्य 
संघशक्ती! आहि जे सार्मग्ऱ्यानें वागतात तेहि धन्य िोत! केवळ संघशक्तीच्या जोरावर या डुकरानंीं वाघाचा 
संिार करून आपिासं संकटापासून सोडहवलें !” 
 
 

——✵✵✵—— 
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८९. पक्वान्नापेक्षा ंसाधें जेवि चागंलें . (२८६) 
 

(सालूकजातक नं. २८६) 
 

एका शतेकऱ्याच्या घरीं र्मिालोहित आहि त्याचा धाकटा भाऊ चुल्ललोहित असे दोन बैल िोते; व 
एक सालूक नावंाचा डुकर िोता. त्या डुकराला यथाल्स्थत खाण्याहपण्यास देण्यातं येई, तें पािून 
चुल्ललोहित आपपया वडील भावास म्मििाला, “दादा, आम्मिीं या कुटुबातं पुष्ट्कळ रे्मिनत करून धान्य वगैरे 
पैदा करतों, पि आर्मच्या वाटं्याला शवेटीं कडबा आहि भसुाच येत असतो! पि िा पिा सालूक, कसा 
घरजावंयासारखा खुशाल र्मजा र्मारीत आिे! खावें, प्यावें इकडून हतकडे हफरावें! या हशवाय याला दुसरें 
कािंीं कार्म आिे तर पिा!” 

 
त्यावर र्मिालोहित म्मििाला, “बाबारे, उगाच असतुंष्ट िोऊं नकोस आर्मच्या वाटं्यालंा जें कािंीं 

आलें  आिे तें पुष्ट्कळ आिे. सारा हदवस रे्मिनत करून थकपयावर कडबा देखील गोड लागतो. आता ं
सालूकाचा एवला र्मान का ंिोतो िें तुला लवकरच सर्मजेल! जेव्िा ंआपपया धन्याच्या घरीं र्मंगलकायय िोईल 
तेव्िा ंतुला असें हदसून येईल कीं, भसुा आहि कडबा खाण्यातंच सुख आिे, पि सालूकाची चैन नको! कािंीं 
अंशीं चैन करिें िें दीघायुर्षी िोण्याचे लक्षि नव्िे!” 

 
कािंीं हदवसानंीं त्या शतेकऱ्याच्या घरीं हववािकायय उपल्स्थत िंालें ; बरीच पािुिीर्मंडळी गोळा 

िंाली. दुसऱ्या हदवशीं र्मालकाच्या नोकरानंीं सालूकाचे िातपाय आहि तोड बाधूंन गळ्यावर सुरीचा प्रयोग 
चालहवला! सालूक र्मोठर्मोठ्यानें ओरडंू लागला. चलु्ललोहित तें पािून र्मिालोहिताला म्मििाला, “दादा, 
तुम्मिी म्मिित िोता ंतें यथाथय आिे! का ंकीं, िा चैन करिारा सालूक अपपायुर्षी िोऊन प्रािास रु्मकला; पि 
आम्मिीं कडबा आहि भसुा खाऊन रिािार अद्याहप हजवतं आिोंत; आहि पुलेंहि आर्मच्या वाटेस बिुधा 
कोिीहि जािार नािीं.” 
 
 

——✵✵✵—— 
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९०. राजाची कृतज्ञता. (३०२) 
 

(महाअस्सारोह जातक नं. ३०२) 
 

एकदा ं बोहधसत्त्व वारािसीचा राजा िोऊन धर्मयन्यायानें राज्य करीत असे. एके वळेीं त्याच्या 
राज्यातंील सरिद्दीवरील प्रातंातं र्मोठी बंडाळी िंाली. हतचें शर्मन करण्यासाठीं राजा स्वतः गेला; परंतु एका 
ललाईत तो पराहजत िोऊन आपपया घोड्ावरून पळत सुटला, आहि एका खेडेगावंात आला. तेथें पुष्ट्कळ 
शतेकऱ्याजंवळ त्यानें आश्रय र्माहगतला पि त्याला नुसतें उभें रिाण्यास देखील कोिी जागा देईना. शवेटीं 
एका शतेकऱ्याच्या घरीं जाऊन तो र्मोठ्या दीनवाण्या स्वरानें म्मििाला, “र्मी आज दोन तीन हदवस उपाशीं 
आिें, आहि र्मािंा घोडा तर तिानेनें आहि भकेुनें व्याकूळ िंाला आिे. र्मला आजच्या हदवसापुरता आश्रय 
द्याल तर र्मी आपला फार आभारी िोईन.” 

 
शतेकरी म्मििाला, “आपि जर आर्मच्या हवरुद्ध बंड करिाऱ्या इसर्मापंैकीं नसाल तर आर्मच्या घरीं 

दोन हदवस खुशाल रिा.” 
 
राजा म्मििाला, “र्मी वारािसी राजाचाच नोकर असून त्याच्याच सैन्याबरोबर येथवर आलों आिें.” 
 
तें ऐकून शतेकऱ्यानें त्याच्या घोड्ाचा लगार्म धरून त्यास खालीं उतरण्यास साहंगतलें , आहि 

घोडा बाजूला नेऊन एका िंाडास बाधंला नंतर आपपया बायकोकडून पािी आिनू या नवीन पािुण्याचे 
पाय धुतले, व आपपया घरीं असलेली भाजीभाकरी त्याला खावयास घालून एका हबछान्यावर हवश्राहंत 
घेण्याची हवनंहत केली. एवलें िंापयावर त्याच्या घोड्ाचें सार्मान वगैरे कालून त्याला खरारा केला आहि 
दािापािी देऊन त्याच्या पढु्यातं चागंली ताजी वैरि टाकली. या रीतीनें त्या शतेकऱ्याच्या घरीं राजाचा 
दोन तीन हदवस उत्तर्म पािुिचार राखण्यातं आला. शतेकऱ्याचा हनरोप घेऊन जातेवळेीं राजा म्मििाला, 
“र्मी आर्मच्या र्मिाराजाच्या र्मजीतला एक योद्धा आिे. र्मला थोरला घोडेस्वार असें म्मिितात. यदाकदाहचत् 
तुर्मच्यावर कािंीं खटला वगरेै िोऊन राजद्वारीं जाण्याचा प्रसंग आला, तर तुम्मिी प्रथर्मतः र्मला येऊन भेटा 
म्मििजे आर्मच्या र्मिाराजाला सागंून र्मी तुर्मचें कार्म करून देईन.” 

 
शतेकऱ्यानें त्याचे आभार र्माहनले. तेव्िा ंराजा तेथून हनघनू गेला, आहि आपपया सैन्याला जाऊन 

हर्मळाला. पलुें वारािसीिून सैन्याची यथाल्स्थत र्मदत येऊन पोिोंचपयावर राजानें बंडखोराचंा पराभव 
करून त्यानंा वठिीस आिलें ; आहि आपपया सैन्यासिवतयर्मान तो वारािसीला गेला. तेथें त्यानें 
नगरद्वारपाळालंा बोलावनू आिनू असें साहंगतलें  कीं, “जर एखादा शतेकरी येऊन तुम्मिाला थोरपया 
घोडेस्वाराचे घर हवचारील तर त्याला थेट र्माझ्या घरीं घेऊन या.” 

 
बरेच हदवस शतेकरी कोित्या तरी हनहर्मत्तानें वारािसीला येईल व थोरपया घोडेस्वाराची चौकशी 

करील अशी राजास आशा वाटत िोती. परंतु वर्षय दोन वर्षें शतेकरी वारािसीला रु्मळींच गेला नािीं. का ंकीं, 
त्याचें कोिाशींहि भाडंि नसपयारु्मळें सरकार दरबारातं जाण्याचा त्यावर प्रसंग नसे, आहि आपलें  शतेाचें 
कार्म सोडून उगाच चैनीसाठीं वारािसीसारख्या दूरच्या शिरीं जािें त्याला रु्मळींच आवडत नसे. त्याला 
आपपयापाशीं आिण्याचा राजानें असा एक उपाय योहजला कीं, त्याच्या गावंावर एकदर्म दुप्पट कर 
वालहवला, तरी शतेकरी येईना. तेव्िा ंआिखीहि कर वालहवण्यातं आला. गावंातंील शतेकरी गोळा िोऊन 



 
 अनुक्रमणिका 

 

या शतेकऱ्याला म्मििाले, “आसपासच्या गावंावर र्मूळचाच कर असून आर्मच्याच गावंावर एकसारखा कर 
वालत आिे; याला तंूच कारि आिेस. तो घोडेस्वार आला कीं नािीं, तो राजाचा नोकर िोता कीं श् ुिोता 
िें आम्मिाला काय र्मािीत. आहि त्याला जर आम्मिी आर्मच्या गावंीं आश्रय हदला नसता तर आज आर्मच्यावर 
िा प्रसंग ओलवला नसता. आता ंवाडवहडलानंी वसवलेला िा गावं सोडून रु्मलाबाळानंा घेऊन दुसऱ्या कोठें 
तरी जाण्याची आर्मच्यावर पाळी येऊन राहिली आिे.” 

 
त्यावर शतेकऱ्यानें उत्तर हदलें . “गडे िो, त्याच्या चेिऱ्यावरून तो घोडेस्वार लुच्चा नव्िता असें र्मी 

खा्ीनें सागंू शकतों. राजाची कािंीं तरी गैरसर्मजूत िोऊन िा घोटाळा उपल्स्थत िंाला असावा. आता ंर्मी 
वारािसीला जाऊन त्या घोडेस्वाराला भेटतों आहि आम्मिा सवांची राजाच्या दरबारीं दाद लागेल अशी 
खटपट करतों. पि त्याला कािंीं भेट घेऊन जािें इष्ट आिे. र्माझ्या घरीं र्मी कांिीं खाण्याहपण्याचे पदाथय 
तयार करतों; परंतु गावंातूंन वगयिी गोळा करून त्याच्यासाठीं एक धोतरजोडा आहि त्याच्या बायकोसाठीं 
एक लुगडें घेऊन द्या. म्मििजे र्मी ताबडतोब वारािसीला हनघतों. 

 
गावंकऱ्यानंीं दुसऱ्याच हदवशीं एक गावंठी धोतरजोडा आहि लुगडें त्याच्या स्वाधीन केलें  आहि तो 

त्याच हदवशीं वारािसीस जाण्यास हनघाला. 
 
अनुक्रर्में वारािसीच्या वशेीवर येऊन पोिोंचपयावर तेथील नगररक्षकापाशीं त्यानें थोरपया 

घोडेस्वाराची चौकशी केली. जर्मादारानें राजाजे्ञप्रर्मािें त्याला ताबडतोब नेऊन उभे केलें . शतेकऱ्याला 
राजासर्मोर-गेपयावर अद्याहप िा गृिस्थ राजा आिे, िी गोष्ट र्मािीत नव्िती. त्याला पाहिपयाबरोबर राजानें 
आसनावरून खाली उतरून आझलगन हदलें , आहि रािीकडून पािी र्मागवनू त्याचे पाय आपि स्वतः 
धुतले; व त्याला सुग्रास भोजन खावयास घालून र्मोठ्या पलंगावर आहि उत्तर्म हबछान्यावर हनजहवलें . थोडी 
हवश्राहंत घेंऊन उठपयावर शतेकऱ्यानें आपपया पडशींतून खाऊ, धोतरजोडा आहि लुगडें बािेर काहललें ; 
आहि तो राजाला म्मििाला, “हर्म्ा िा धोतरजोडा तुझ्यासाठीं आिला आिे; िे लुगडें तुझ्या बायकोसाठीं 
आहि िा खाऊ तुझ्या रु्मलासंाठीं आिे.” 

 
राजानें तो धोतरजोडा फाडून त्यातंील एक धोतर पहरधान कलें , आहि उपवस्त्रादाखल एक 

खादं्यावर घेतलें . तसेंच तें लुगडें आपपया रािीला नेसावयास लावलें ; आहि खाऊ थोडा आपि खाऊन 
देवाच्या प्रसादाप्रर्मािें थोडाथोडा राजवाड्ातंील सवय लोकानंा वाटूंन हदला! शतेकऱ्यानें आपली हफयाद 
पुलें र्माडंपयावर राजा म्मििाला, “त्या वळेेला र्मी राजा आिे. असें सागंिें फार धोक्याचें िोतें. म्मििून र्मी 
आपलें  नावं गुप्त ठेहवलें ; आता ंतुला र्मी खरी गोष्ट सागंतों कीं, र्मी थोरला घोडेस्वार नसून काशीराष्ट्राचा 
राजा आिे; केवळ तुला येथें आिण्यासाठींच तुझ्या गावंावर कर वालहवण्यातं आला आिे. परंतु िा कर 
वसूल करण्यातं येिार नािीं. एवलेंच नव्िे तर, र्मूळचा कर जर वसूल करण्यातं आला असेल तर तोदेखील 
गावंकऱ्यानंा परत करण्यातं येईल व यापलुें तुर्मच्या गावंावर कोित्यािी प्रकारें कर लादण्यातं येिार नािीं. 
र्मा् तंू या पुलें र्माझ्याच जवळ राहिलें  पाहिजे.” 

 
त्यावर शतेकरी म्मििाला, “र्मिाराज, आम्मिा ंशतेकऱ्यानंा राजवाड्ातं सुख कसें िोईल? आर्मची 

रोजची भाजी भाकरीच आम्मिालंा गोड लागते. तेव्िा ंर्मला र्माझ्या गावंीं जाऊन रािण्याची परवानगी द्या.” 
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राजानें र्मोठ्या गौरवानें त्या शतेकऱ्याला त्याच्या गावंीं पाठवनू हदलें . या यःकहित् र्मनुष्ट्याचा 
िंालेला गौरव पािून पुष्ट्कळ अर्मात्याचं्या पोटातं दुखंू लागलें . त्यानंीं युवराजाकडे अशी तक्रार केली कीं, 
राजा भलत्याच र्मािसाची पूजा करतो. तेव्िा ं तो लोकासं अहप्रय िोईल. युवराजानें िी गोष्ट राजाजवळ 
काहलली तेव्िा ं तो म्मििाला, “बाबारे, या र्मािसानें र्मला जीवदान हदलें  आिे. त्याच्यावर र्मी थोडाबिुत 
उपकार केला असता ंतुम्मिा सवांना वाईट का वाटावें?” 
 
 

——✵✵✵—— 
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९१. ठेंच लागल्यावर तरी शहािें व्हावें. (३०४) 
 

(दइरजातक नं. ३०४) 
 

प्राचीन काळीं हिर्मालय पवयतावर दद्दर नावंाच्या टेकडीखालीं नागाचंी र्मोठी वस्ती िोती. त्याचं्या 
राजाला र्मिादद्दर आहि चुल्लदद्दर असे दोन पु् िोते. पैकीं पहिला आर्मचा बोहधसत्त्व िोता. चुल्लदद्दर र्मोठा 
तापट असे. भलत्या भलत्याच्या अंगावर तुटून पडून तो र्मारार्मारी करी. त्याचा गुन्िा असह् िोऊन बापानें 
त्याला आपपया राज्यातूंन िाकून देण्याचा िुकूर्म फर्माहवला. परंतु, बोहधसत्त्वानें हवनंहत करून बापाकडून 
त्याला क्षर्मा करहवली. असा प्रकार दोन तीनदा ं घडून आला. चवर्थ्या वळेीं बोहधसत्त्व बापाजवळ क्षर्मा 
र्मागण्यास गेला तेव्िा ं नागराजा म्मििाला, “तंू त्याला क्षर्मा करण्यास सागंतोस म्मििून हदवसेंहदवस तो 
अहधकाहधक हबघडत चालला आिे. अथात् तंू त्याच्या गुन्ह्ाला उते्तजन देण्यास कारि िंाला आिेस. 
म्मििून या खेपेस त्या बरेाबर तुलाहि र्मी दंड करतों. दोघे र्माझ्या राज्यातूंन बािेर जाऊन वारािसी बािेर 
कचरा फें कण्याच्या जागीं तीन वर्षें रिा; आहि या अवधींत चुल्लदद्दराचें वतयन सुधारलें  तरच परत या.” 

 
त्यावर र्मिादद्दर उत्तर देई, “बाबारे या तुझ्या तापटपिारु्मळें  आम्मिा ंदोघावंरिी देशत्यागाचें सकंट 

ओलवलें  आिे. आता ं पुनः तोच दुगुयि अंतःकरिांत वालंू हदलास, तर पुलें काय हवघ्नपरंपरा ओलवले िें 
सागंता ंयेत नािीं! आम्मिीं अज्ञातंवासातं आिों, िें लक्षातं ठेव आहि यःकहित् रु्मलानंीं झकवा इतर प्राण्यानंीं 
अपर्मान केला तरी तो सिन कर. ठेंच लागपयावर तरी शिािा िो!” 

 
चुल्लदद्दरानें वडील भावाचें सागंिें ऐकलें  आहि पोरासोराकडून घडिारी अवज्ञा रु्मकाट्यानें सिन 

केली. तीन वर्षें िंापयावर चुल्लदद्दराचें वतयन चागंलें  सुधारलें  आिे असें जािनू नागराजानें त्यानंा पुनः 
आपपया राज्यातं बोलावनू नेलें . 
 
 

——✵✵✵—— 
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९२. शीलाची परीक्षा. (३०५) 
 

(सीलवीमंसनजातक नं. ३०५) 
 

एका काळीं बोहधसत्त्व वारािसींत एका प्रहसद्ध आचायापाशीं शास्त्राध्ययन करीत असे. त्या 
आचायाची एकुलती एक रु्मलगी वयातं आली िोती. हतला आपपया हशष्ट्यापंकैीं एकाला द्यावी असा 
आचायांचा बेत िोता. पि तो अर्मलातं आिण्यापूवीं आपपया हशष्ट्याचें शील कसोटीस लावनू पिावें; आहि 
त्यातं जो उत्तर्म ठरेल त्यालाच रु्मलगी द्यावी. असा हवचार करून एके हदवशीं तो आपपया हशष्ट्यालंा 
म्मििाला, “रु्मलानंो र्मी र्माझ्या एकुलत्या एक रु्मलीचें लग्न करंू इल्च्छत आिें. या र्मगंल सर्मयीं तुम्मिी र्मला 
र्मदत केली पाहिजे. ती अशी कीं, प्रत्येकानें आपापपया घरातंून एकेक वस्तू चोरून आिावी, आहि ती 
र्माझ्या स्वाधीन करावी. परंतु तुम्मिी चोरी करतानंा जर कोिी पािील तर त्या वस्तूचा र्मी स्वीकार करिार 
नािीं. तेव्िा ंकोिीहि प्रािी पिािार नािीं, अशा हठकािींच चोरी करून लग्नाच्या उपयोगी पडिारें सार्मान 
घेऊन या.” 

 
सगळ्या हशष्ट्यानंीं आपापपया घरातूंन कोिाला न कळत कोिी दाहगना, तर कोिी कपडा, तर 

कोिी पसेै, अशा हनरहनराळ्या वस्तू सवडीप्रर्मािें चोरून आिनू गुरूच्या िवालीं केपया. गुरूनें जी वस्तू ज्या 
हशष्ट्यानें आिली त्या वस्तूवर त्याच्या नावंाची हचठी बाधूंन ती आपपया कोठींत हनराळी ठेवनू हदली. सवानी 
यथाशल्क्त पदाथय आिले, पि बोहधसत्त्वानें कोितीच वस्तू आिली नािीं. तेव्िा ंआचायय म्मििाला, “र्माझ्या 
सवय हशष्ट्यानीं यथाशल्क्त कोिता ना कोिता पदाथय आिला आिे. पि तंू र्मा् कािंीं एक आिलें  नािींस! 
झकबिुना आिण्याचा प्रयत्न देखील केला नािींस! र्मला वाटतें तंू या सवय हशष्ट्यांत अत्यंत आळशी आिेस!” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “गुरुजी, आपली आज्ञा न पाळण्याच्या िेतूनें झकवा आळसानें र्मी कािंीं प्रयत्न 

केला नािीं असें नव्िे पि आपपया िुकुर्माप्रर्मािें वागिें केवळ अशक्य आिे म्मििून र्मी खटपट केली नािीं.” 
 
आचायानें असें का?ं असा प्रश्न केपयावर बोहधसत्त्व म्मििाला, “गुरुर्मिाराज, ज्या हठकािीं 

पिािार नािीं अशाच जागीं चोरी करून आिा अशी आपली आज्ञा आिे पि अशी जागा भरू्मंडळावर कशी 
सापंडेल? अरण्यातं वनदेवता आपलें  कृत्य पिात असतात. अशा हठकािीं एकातं आिे अशी र्मखूय 
र्मािसाचीच काय ती सर्मजूत असते! आहि जेथें वनदेवता नािींत अशा स्थळीं आपला अतंरात्र्माच आपलें  
कृत्य पिात असतो! अथात् एकातं स्थळ सापंडिार कसें? जेथें इतर प्रािी नसतात, त्या स्थळीं आपि 
स्वतः असपयारु्मळें  त्याला एकातंस्थळ म्मििता ंयेत नािीं.”िें बोहधसत्त्वाचें भार्षि ऐकून आचायय त्यावर फार 
प्रसन्न िंाला आहि म्मििाला, “बा रु्मला, तुम्मिा सवांचें शील कसोटीला लावण्यासाठीं र्मी िी युल्क्त योहजली 
िोती. र्माझ्या हशक्षिाचें खरें रिस्य तुलाच सर्मजलें  असें म्मिटलें  पाहिजे. इतर हवद्यार्थ्यांना तें सर्मजलें  
असतें, तर त्यानंीं र्माझ्या बोलण्याचा हवचार न कहरता ंचोरून वस्तू आिपया नसत्या!” 

 
याप्रर्मािें बोहधसत्त्वाची तारीफ करून आचायानें आपपया रु्मलीशीं त्याचा हववाि लावनू हदला. आहि 

इतर हशष्ट्यानंीं आिलेपया वस्तू ज्याच्या त्यास परत करून तो म्मििाला, “रु्मलानंों आपपया गुरूनें झकवा 
वहडलानंीं जरी कािंीं साहंगतलें  तरी त्याचा नीट हवचार केपयाहशवाय आपि कायाला प्रवृत्त िोता ंकार्मा नये. 
दुसऱ्याच्या हवचारानेंच चालिारा र्मनुष्ट्य फसपयाहशवाय रिात नािीं. म्मििनू तुर्मच्याच बदु्धीनें तुर्मच्या 
शीलाचें रक्षि करा.”——✵✵✵——  



 
 अनुक्रमणिका 

 

९३. हीं कशाचीं फळें! (३०६) 
 

(सुजातजातक नं. ३०६) 
 

एका राजानें एका सुस्वरूप र्माळ्याच्या रु्मलीशीं लग्न केलें  िोतें. रािी िोण्यापूवीं ती टोपलींत बोरें 
घेऊन हवकावयास जात असे. पि रािी िंापयावर हतचा थाटर्माट फारच वालला. जिूं काय ती स्वगांतून 
खालीं उतरली िोती! एके हदवशीं रंगर्मिालातं बसून राजा बोरें खात िोता इतक्यातं िी राजाची आवडती 
रािी तेथें आली आहि राजाला पािून म्मििाली, “िा,ं ताटार्मध्यें कशाचीं फळें  आिेत? याचा आकार वाटोळा 
हदसतो. पि तीं कोित्या िंाडाचीं आिेत तें सागंता ंयेत नािीं!”िे रािीचे लाडके बोल ऐकून राजाला फार 
संताप आला; आहि तो म्मििाला “हप्रये पूवीं झचध्या नेसून िींच फळें वेंचण्यातं तुिंा सारा जन्र्म गेला आिे! 
असें असून इतक्या अपपावधींत तुला फळाचंा हवसर पडला! तेव्िा ंराजभोगानंीं तुिंी दृष्टी अंध िंाली असली 
पाहिजे! िलकट र्मािसाला राजोपभोग हजरत नसतात, अशी जी म्मिि आिे, ती खोटी नािीं! आता ं या 
तुझ्या रोगावर चागंला उपाय म्मिटला म्मििजे पनुः तुझ्या बापाच्या घरीं पाठवनू तुला र्माळ्याचें कार्म 
करावयास लाविें िा िोय!”राजा आपपया नोकराकंडे वळून म्मििाला, “अरे हिला ईच्या आईच्या घरीं 
नेऊन सोडा आहि तेथें हतला पूवींप्रर्मािें र्माळिीचें कार्म करंू द्या!” 

 
त्या वळेीं राजाचा अर्मात्य आर्मचा बोहधसत्त्व तेथें जवळच उभा िोता. तो राजाला म्मििाला, “अज्ञ 

र्मािसाच्या िातून चुका घडिें सािहजक आिे. राजसंपत्ती हर्मळापयानें साधारि र्मािसें हबघडून जातात, 
यातं कािंीं संशय नािीं. तथाहप आपि उदार असपयारु्मळें  इला एकवार क्षर्मा करिें योग्य आिे. यापलुें 
हतच्या िातून असा प्रर्माद िोिार नािीं अशी र्मला आशा आिे.” 

 
बोहधसत्त्वाचें भार्षि ऐकून राजाचा क्रोध शर्मन पावला आहि त्यानें रािीच्या र्मूखयपिाबद्दल हतला 

क्षर्मा केली. 
 
 

——✵✵✵—— 
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९४. कहस्त्र प्राण्याची कृतज्ञता. (३०८) 
 

(जबसकुिजातक नं. ३०८) 
 

एके हदवशीं र्मासं खात असता ंएका झसिाच्या घशातं िाड अडकलें ; तें कािंीं केपया हनघेना. झसि 
वदेनानंीं पीहडत िोऊन र्मोठर्मोठ्यानें आरडंू ओरडंू लागला. गळा सुजून र्मोठा िंाला. अशा ल्स्थतींत एक 
हचरु्मकला पक्षी त्याला पािून त्याच्याजवळ जाऊन ह्मिाला “भो र्मृगराज, तंू असा हवव्िळ का ं िंाला 
आिेस?” 

 
झसि म्मििाला, “बाबारे, तुला र्माझ्या दुःखाची किािी सागंून काय उपयोग? र्माझ्या घशातं िाड 

अडकपयारु्मळें  र्माझ्यानें बोलवत देखील नािीं. र्मग खाण्याची गोष्ट बाजूला राहिली!” 
 
पक्षी म्मििाला, “तुम्मिी जर र्मला अभयदान द्याल, तर र्मी तुर्मच्या घशातं अडकलेलें  िाड आताचं 

कालून टाकीन.” 
 
झसिानें त्याचे फार आभार र्माहनले आहि त्याला िाड कालण्यास साहंगतलें . पक्षी र्मोठा िुशार िोता. 

न जािों आपि तोंडातं हशरपयावर िा आपिाला तेथेंच दाबून टाकील! अशी भीहत वाटून त्यानें झसिाच्या 
खालच्या आहि वरच्या जबड्ाच्या दरम्मयान एक तेवढ्या बतेाची काठी उभी करून ठेवली; आहि घशातं 
हशरून आपपया चोचीनें तें िाड आडवें पाडलें ; तेव्िा ं तें आपोआपच बािेर हनघालें . पुनः पक्षानें झसिाच्या 
जबड्ारं्मधील काठी कालून तेथून उड्डाि केलें . 

 
दुसऱ्या हदवशीं झसिानें एका वनर्महिर्षाची हशकार केली, आहि तो त्याच हठकािीं बसून त्याचें र्मासं 

खाऊं लागला. पक्षीहि झसिाच्या सर्माचाराला तेथें आला िोता, तो त्याला म्मििाला, “भो र्मिाराज, आपली 
प्रकृहत साफ बरी िंाली असें हदसतें.” 

 
त्यावर झसि म्मििाला, “बरी िंाली म्मििनूच आज हशकार करून िी रे्मजवानी चालली आिे!” 
 
पक्षी म्मििाला, “अशा प्रसंगीं तुम्मिी र्मला हवसरिार नािीं अशी र्मािंी खा्ी आिे. का ंकीं, कालच 

र्मीं तुर्मच्यावर र्मोठा उपकार केला आिे.” 
 
झसि म्मििाला, “पि त्या उपकाराचें बहक्षसहि र्मी तुला कालच देऊन टाकलें  आिें!” 
 
पक्षी म्मििाला, “तें कोितें बरें.” 
 
झसि म्मििाला, “िें पिा, र्मी सवयथैव प्राण्याची झिसा करून आपलें  पोट भरिारा प्रािी असून तुला 

र्माझ्या तोंडातूंन हजवतं जाऊं हदलें , िे तुझ्यावर र्मोठेच उपकार नािींत काय? आिखी र्माझ्याजवळ हनराळें 
बक्षीस र्मागतोस िा तुिंा र्मोठाच अपराध िोय!” 
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पक्षी म्मििाला, “आपि म्मििता ं िी गोष्ट अगदीं खरी आिे! ज्या प्राण्यावर उपकार केला असता ं
अपकार िोण्याचा संभव असतो, ज्याला हर्म्धर्मय काय िें ठाऊक नसतें, अशा प्राण्यापासून प्रत्युपकाराची 
अपेक्षा न कहरता ंरु्मकाट्यानें हनघून जावें िें बरें!!” 

 
असे उद्गार कालून पक्षी तेथून उडून गेला. 

 
 

——✵✵✵—— 
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९५. मागंाचा धार्शमकपिा. (३०९) 
 

(छवकजातक नं. ३०९) 
 

एका जन्र्मीं बोहधसत्त्व चाडंाळ कुलातं जन्र्म घेऊन वयातं आपयावर आपपया कुटंुबाचें यथाशल्क्त 
सन्र्मागानें पालनपोर्षि करीत असे. त्याच्या बायकोला भलत्याच ऋतंूत आंबे खाण्याचे डोिाळे िंाले. 
नवऱ्याला आबंे आिण्याहवर्षयीं हतनें फारच आग्रि केला, नव्िे, िट्ट धरला. पि त्या ऋतंूत आंबे हर्मळाव े
कसे? बोहधसत्त्वानें हतची पुष्ट्कळ सर्मजूत घातली. दुसरें कािंीं आंबट फळ खाऊन आपले डोिाळे भागव 
असें त्यानें हतला साहंगतलें , पि ती कािंीं केपया ऐकेना. त्या वळेीं वारािसी राजाच्या उद्यानातं त्या ऋतंूत 
देखील आंब्याला फळें येत असत. हनदान लोकाचं्या ऐकण्यातं तरी अशी गप्प िोती. आपपया भायेला 
वाचंहवण्यासाठीं बोहधसत्त्वानें हजवाची पवा न कहरता ं त्या उद्यानातं रा्ीं प्रवशे केला. आंब्याचंा शोध 
करण्यातं ती रा् घालहवली. परंतु दुःखाची गोष्ट िी कीं, त्याच्या िातीं एकहि आंबा लागला नािीं! पिाटेला 
र्माळी लोक उठून हजकडे हतकडे पािी वगैरे झशपंू लागले. तेव्िा उद्यानातूंन पळून जािें धोक्याचें वाटून 
बोहधसत्त्व एका र्मोठ्या आंब्याच्या िंाडावर दडून बसला. वारािसीचा राजा आपपया पुरोहिताला बरोबर 
घेऊन त्या िंाडाखालीं येत असे आहि पुरोहिताकडून र्मं् हशकत असे. परंतु आपि एका उच्चासनावर 
बसून पुरोहिताला तो जहर्मनींवरच बसवीत असे! त्या हदवशीं िा प्रकार बोहधसत्त्वाला असह् वाटून 
र्मं्ाध्ययन चाललें  असता ंत्यानेंएका आंब्याच्या फादंीला लोंबकळून राजा आहि पुरोहित याचं्या र्मध्यभागीं 
उडी टाहकली! आहि तो म्मििाला, “र्मिाराज र्मी नष्ट िंापयासारखाच आिे! पि तुर्मचा आहि पुरोहिताचा 
िा प्रकार पािून र्मला फार वाईट वाटतें.”राजा म्मििाला “असें का?ं”“र्मिाराज, आपि दोघेहि धर्मय जाित 
नािीं. गुरूला खालीं बसवनू आपि अध्ययन करिें िा हशष्ट्याचा धर्मय नव्िे. आहि खाली बसून उच्चासनावर 
बसलेपया हशष्ट्याला पाठ सागंिें िा गुरूचा धर्मय नव्िें! तेव्िा ंआपि दोघेहि पहतत आिा ंअसें र्मला वाटतें.” 

 
तें बोहधसत्त्वाचें भार्षि ऐकून पुरोहित म्मििाला, “अरे, तू र्मोठी धर्माची गोष्ट सागंत आिेस. परंतु 

राजाच्या घरीं सुग्रास भोजन र्मला हर्मळत असपयाकारिानें या ऋहर्षप्रिीत धर्माची र्मला र्मातबरी वाटत 
नािीं!” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “अशा अधर्मानें पोटाची खळी भरण्यापेक्षा ं प्रव्रज्या िोऊन हभके्षचें अवलंबन 

केलेलें  बरें! राजाच्याच घरीं अन्न हशजतें आिे, आहि इतराचं्या घरीं हशजत नािीं, असें नािीं. तेव्िा ं िा 
नरकाला जाण्याचा र्मागय सोडून देऊन तेथून बािेर पड! नीचपिानें आहि अधर्मानें हर्मळहवलेपया 
धनद्रव्याला आहि कीतीला हधःकार असो!” 

 
िें बोहधसत्त्वाचें भार्षि ऐकून राजा प्रसन्न िंाला आहि म्मििाला, “िे रु्मनष्ट्या तुिंी जात 

कोि?”बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मिाराज र्मी र्मागं आिे.” 
 
राजा म्मििाला, “जर तंू उच्च कुळातंला असतास, तर तुला आज र्मी र्मोठ्या पदवीस चलहवलें  

असतें. तथाहप तुिंी योग्यता र्मोठी असपयाकारिानें र्मी तुला नगररक्षकाच्या पदावर नेर्मतों. हदवसा जरी र्मी 
राजा असलों तरी रा्ीं तुिंीच ह्ा नगरातं सत्ता रािील.” 
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असें म्मििून राजानें त्याच्या गळ्यातं ताबंड्ा फुलाचंी र्माळ घातली आहि त्याला ताबडतोब 
कोतवालाची जागा हदली. तेव्िापंासून कोतवाल ताबंड्ा फुलाचंी र्माळ घालीत असत. 
 

भाग पणहला समातत. 
 
 

——✵✵✵—— 
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जातककथासगं्रह 
 

भाग दुसरा 
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१०४. कनबदेवतेचा दूरदशीपिा. (३११) 
 

(पुणचमंद जातक नं. ३११) 
 

प्राचीन काळीं चोराला झनबाच्या लाकडाच्या सुळावर देण्याची वहिवाट असे. एके हदवशीं एक चोर 
गावंातं चोरी करून पिाटेंला गावंाबािेरील एका झनबाच्या िंाडाखालीं येऊन हनजला. त्याला गाल िंोंप 
लागपयारु्मळें  तो सूयोदयापयंत तसाच हनजून राहिला असता; परंतु त्या िंाडावर राििारी देवता त्याला 
जागें करून म्मििाली, “अरे र्मूखय चोरा, चोरी करून येथें हनजून का ंराहिलास. तुझ्यार्मागें गावंातंील लोक 
लागले असतील, आहि ते जर या हठकािीं आले तर तुला पकडून ठार र्मारतील.” 

 
चोर गडबडून उठून चोरीचा र्माल घेऊन पळत सुटला! तें पािून जवळच्या झपपळावर रिािारी 

अश्वत्थ देवता झनबदेवतेला म्मििाली, “बाईग, या चोरानें वाईट कर्मय केलें  असून त्याला जर लोकानंीं 
पकडलें , तर तुिंें त्यातं काय गेलें ? त्याला येथून उठवनू घालवनू देण्याची उठाठेव करण्याचें काय 
प्रयोजन?” 

 
झनबदेवता म्मििाली, “बाई, अश्वत्थ देवते, तंू यातंलें  र्मर्मय जाित नािींस! या चोराला जर लोकानंीं 

पकडलें , तर त्याला सुळावर देण्यासाठीं लोक र्माझ्या या िंाडाचा संिार करतील अशी र्मला भीहत वाटते! 
का ंकीं, चोराला पकडून झनबाच्या लाकंडाच्या सुळावर चलहवण्याची या देशातं वहिवाट आिे.” 

 
िें त्या देवतेचें संभार्षि संपलें  नािीं तोंच गावंातंील लोक चोराचा पाठलाग करीत त्या हठकािीं 

आले, आहि तेथें पडलेपया कांिीं वस्तू पािून चोर येथेंच हनजला असावा, अशी त्यासं शकंा आली, व ते 
म्मििाले, जर िा चोर येथें सापंडला असता, तर याच झनबाच्या िंाडाचा सूळ करून त्यावर त्याला चलहवलें  
असतें.” 

 
असें परस्पराशंीं बोलून ते तेथून हनघून गेले. िें त्याचंें भार्षि ऐकून अश्वत्थदेवता म्मििाली, “बाई 

झनबदेवते, तंू र्मोठी दूरदशी आिेस. िा चोर जर येथेंच हनजून राहिला असता, तर त्याच्या बरोबरच तुझ्या 
या िंाडाच्या हजवावरहि कठीि प्रसंग आला असता! तेव्िा ंतुिंा िा दूरदशीपिा अत्यंत स्तुत्य िोय.” 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१०५. सशाचा आत्मयज्ञ. (३१६) 
 

(ससजातक नं. ३१६) 
 

एकदा ंआर्मचा बोहधसत्त्व सशाच्या कुळातं जन्र्मला िोता. तो वयातं आपयावर आपला कळप सोडून 
एका शातं प्रदेशातं पवयताच्या पायर्थ्याशीं रिात असे. तो प्रदेश फारच रर्मिीय िोता. जवळच एक नदी 
र्मंदगतीनें विात िोती; आहि बाजूला एक खेडेगावं िोता. तेथें आर्मच्या या शशपंहडताप्रर्मािेंच एकातंाची 
आवड धरिारे हतसरे तीन प्रािी िोते, एक र्मकय ट, एक कोपिा व एक ऊद. पि त्या सवांत आर्मचा 
बोहधसत्त्वच हवशरे्ष शिािा िोता, आहि त्याच्याच सपपयानें बाकी हतघे प्रािी चालत असत. शशपहंडत त्यानंा 
वारंवार उपदेश करीत असे. दान, शील इत्याहद गोष्टींपासून फायदे तो त्याचं्या नजरेस आिनू देई. 

 
एके हदवशीं आकाशातंील ताऱ्याकंडे पािून बोहधसत्त्व आपपया हर्म्ालंा म्मििाला, “गडे िो, उद्या 

पौर्मिरे्मचा उपोसय आिे. या हदवशीं आपि वळेेवर जेवि करून धर्मयझचतनातं काळ घालवू ंया. सगळ्यानंा िी 
गोष्ट पसंत पडली. दुसऱ्या हदवशीं प्रातःकाळीं ऊद आपले भक्षय हर्मळहवण्यासाठीं नदीतीरावर हफरत असता ं
त्याला नदीतीरावर एका कोळ्यानें र्मारून टाकलेले रोहित र्मत्स्य सापंडले. त्यानें र्मालकाचा इतस्ततः शोध 
केला. परंतु कोिीच तेथें हदसून न आपयारु्मळें  िे हबनवारशी र्मासे असाव े असें वाटून त्यानें ते आपपया 
रािण्याच्या हबळातं आिनू ठेहवले; आहि दुपारीं वळेेवर खाईन असा हवचार करून तो धर्मयझचतन करीत 
स्वस्थ बसला. कोपह्ालाहि जवळच्या शतेातं एका शतेकऱ्यानें टाकून हदलेलें  दह्ानें भरलेलें  भाडें व कािंीं 
भाजलेलें  र्मासं सापंडलें . तें घेऊन त्यानें आपपया घरातं आिून ठेहवलें , आहि तोहि धर्मयहवचारातं र्मग्न 
िोऊन बसला. र्माकडानें आपपया दुपारच्या फराळासाठीं कािंीं हपकलेले आंबे गोळा करून ठेहवले. पि 
आर्मचा शशपंहडत दुपार िंापयावर दूवा खाऊन आपला उदरहनवाि करीन अशा बेतानें स्वस्थ बसून 
राहिला. 

 
इंद्राला या चार प्राण्याचंी तपिया पािून फार आियय वाटलें . आहि त्याचंी कसोटी पिाण्यासाठीं 

ब्राह्मि वरे्षानें तो त्या अरण्यातं प्रगट िंाला. प्रथर्मतः उदाजवळ जाऊन तो म्मििाला, “बा उदा, र्मी या 
अरण्यातं उपोसथ व्रत पाळण्याच्या उदे्दशानें आलों आिे. परंतु र्मजपाशीं हशधासार्मग्री कािंीं नािीं, आहि 
आता ंखेडेगावातं जाऊन हभक्षा र्मागण्याला हि अवकाश राहिला नािीं. तेव्िा ंजर र्मला कािंीं खाण्यासाठीं 
देशील, तर र्मी तुिें उपकार र्मानून उपोसथव्रत पाळीन.”ऊद म्मििाला, “िे ब्राह्मिा, र्मजपाशीं नदीच्या 
काठंीं सापंडलेले सात रोहित र्मत्स्य आिेत. ते भाजनू खाऊन या अरण्यातं खुशाल धर्मयझचतनातं काळ 
घालीव.” 

 
इंद्र म्मििाला, “र्मी इतक्यातं काष्ठें वगैरे गोळा करून घेऊन येतों. तोपयंत ते र्मासे तसेंच रािंू द्या.” 
 
असें बोलून इदं्र कोपह्ापाशीं गेला आहि त्याजवळहि कािंीं खावयास र्मागूं लागला. तेव्िा ंकोपिा 

म्मििाला, “िे ब्राम्मििा, शतेकऱ्यानें जवळच्या शतेातं टाकून हदलेलें  आंबट दह्ाचें भाडंें आहि घोरपडीचें 
र्मासं र्मला सापंडलें  तें र्मी येथें आिून ठेहवलें  आिे. या पदाथावर आपला हनवाि करून आजचा हदवस तंू 
खुशाल येथें रिा.” 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

जरा वळेानें येतों असें सागंून इंद्र तेथून र्माकडाजवळ गेला आहि त्याजवळ कािंी खाण्याचा पदाथय 
र्मागूं लागला. तेव्िा ं र्माकड म्मििाला, “भो ब्राह्मिा, उत्तर्म हपकलेले आंबे आिनू र्मी येथें ठेहवले आिेत. 
जवळ नदीचें स्वच्छ आहि गार पािी विात आिे. व या िंाडाची सावली फार घनदाट आिे. या सवांचा 
उपभोग घेऊन तंू आजचा हदवस येथेंच धर्मयझचतनातं घालीव.” 

 
त्यालािी कािंीं वळेानें येतों असें सागंून इदं्र सशाकडे गेला आहि कािंी भोज्य पदाथय असेल तर तो 

देण्याहवर्षयीं त्यानें नम्रपिें याचना केली तेव्िा ंससा म्मििाला, “ब्राह्मि र्मिाराज, आपि येथें अल्ग्न प्रदीप्त 
करा म्मििजे तुम्मिाला खाण्याला योग्य अशी एकच योग्य वस्तू र्मजपाशीं आिे ती र्मी अपयि करतों.” 

 
इंद्रानें शुष्ट्क काष्ठें गोळा करून आपपया प्रभावानें तेथें अल्ग्न उत्पन्न केला. तेव्िा ंबोहधसत्त्व म्मििाला, 

“र्मिाराज सशापाशीं तीळ झकवा तादुंळ कोठून असिार? अथवा दुसरा एखादा खाद्य पदाथय तरी 
र्माझ्यासारख्या दुबयळ प्राण्यानें कोठून आिावा? आता ंआपपया उपयोगीं पडिारा असा र्मािंा देिच काय तो 
र्मजपाशीं आिें! र्मनुष्ट्याला सशाचें र्मासं फार आवडतें असें आम्मिी ऐकतों. तेव्िा ंया अग्नीनें भाजलेपया र्माझ्या 
शरीरातंील र्मासं खाऊन आपि तृप्त व्िा! आहि येथें धर्मयझचतनात आपला काळ घालवा!” 

 
असें म्मििून बोहधसत्त्वानें आपपया लवेंत अडकलेले बारीकसारीक प्रािी हनघून जाव े व त्याचंा 

आपपया बरोबर नाश िोऊं नये म्मििनू आपलें  अंग ह्वार िंाडलें , आहि इंद्रानें उत्पन्न केलेपया अग्नींत 
र्मोठ्या आनंदानें उडी टाकली! सशपहंडताचें िें दानशौयय पािून इंद्र अत्यतं चहकत िंाला! त्याच्या प्रभावानें 
सशाला अग्नीची बाधा रु्मळींच िंाली नािीं. त्याला बािेर कालून आपपया िातावर घेऊन इंद्र म्मििाला, 
“तुझ्यासारखा दानशूर र्मला कोिी आलळला नािीं. तुिंें स्र्मारक हचरकाल रिावें म्मििून तुिंें हच् र्मी आज 
रा्ीं पूिय चदं्रावर कालून ठेहवतों त्या रा्ीं इंद्रानें एक डोंगर हपळून त्याचा रस कालला आहि त्या रसानें 
पूियचदं्रावर सशाचें सुंदर हच् काललें . चंद्र दूर अंतरावर असपयारु्मळें  आम्मिालंा तें हच् नीट हदसत नािीं. 
तथाहप शसपहंडताच्या दानशौयाची ती खूि आिे िें लक्षयातं ठेहवलें  पाहिजे. 

 
यःकहित् प्राण्याच्या या औदायापासून र्मनुष्ट्यानंीं परोपकारासाठीं आत्र्मयज्ञ करण्याचा धडा 

हशकावयास नको काय? 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१०६. गेल्याचा शोक वृथा. (३१७) 
 

(मतरोदकजातक नं. ३१७) 
 

एकदा ं आर्मचा बोहधसत्त्व एका र्मोठ्या श्रीर्मंत व्यापाऱ्याच्या कुळातं जन्र्मला िोता. लिानपिींच 
त्याचा बाप हनवतयपयारु्मळें  सवय कुटंुबाचा भार त्याच्या वडील भावावर पडला. बोहधसत्त्व वयातं आपयावरहि 
आपपया वडील भावाच्याच आश्रयानें रिात असे. कािंीं काळानें एकाएकीं त्याचा वडील भाऊ र्मरि पावला. 
तेव्िा ं सवय नातेवाईक र्मंडळी गोळा िोऊन र्मोठ्या र्मोठ्यानें आक्रोश करंू लागलीं. परंतु बोहधसत्त्व र्मोठा 
हवचारी असपयाकारिानें शोकापासून दूर राहिला. तेव्िा ं त्याचे नातलग म्मििाले कीं, भावाची सवय सत्ता 
आपपया िातीं आपयारु्मळें  याला आनंद िंाला असावा. म्मििून िा रडत नािीं झकवा शोक करीत नािीं. तें 
ऐकून बोहधसत्त्व म्मििाला, “गेपयाचा शोक करून कािंीं हनष्ट्पन्न िंालें  असतें तर र्मीहि तुर्मचें अनुकरि केलें  
असतें. रे्मलेला र्मािूस परत येत नािीं. झकवा आपपया शोकानें त्याला सद्गती हर्मळते असें नािीं. तेव्िा ं
त्याजबद्दल आक्रोश करून आपपया जीवाला पीडा देण्यातं कोिता अथय बरें? आिखी र्मी तुम्मिाला असे 
हवचारतों कीं, जर तुम्मिी र्माझ्या भावाबद्दल शोक कहरता ं तर र्मजबद्दल आहि तुम्मिा परस्पराबंद्दलिी का ं
करीत नािीं? का ंकीं, आम्मिी सवयजि र्मरिारच आिोंत. रे्मलेपया र्मािसाबद्दल जर शोक करावयाचा तर जे 
र्मरिार आिेत त्याजबद्दल अहधकच शोक केला पाहिजे. असें असता ं तुम्मिी केवळ एकट्याच र्माझ्या र्मृत 
भावाला उदे्दशनू रडत आिा ंिें आियय नव्िें काय? अशा प्रसंगीं शोकाचा आपपया र्मनावर पगडा बसवू ंन देिें 
िें सुज्ञ र्मािसाचें कतयव्य आिे. आहि त्याबद्दल जरी अडािी लोकानंीं दोर्ष हदला तरी त्याला हभण्याचें कािंीं 
कारि नािीं.” 

 
या प्रर्मािें बोहधसत्त्वानें आपपया उपदेशानें नातलगानंा शोकापासून रु्मक्त केलें . 

 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१०७. बोलण्या सारखें चालावें. (३२०). 
 

(सच्चजातक नं. ३२०) 
 

वारािसीच्या राजाची आपपया वडील रु्मलावर अवकृपा िंापयारु्मळें  त्याला राज्यातूंन घालवनू 
देण्यातं आलें . तो आपपया पत्नीसि सरिद्दीवरील एका गावंीं जाऊन राहिला. कािंीं काळानें त्याचा बाप 
र्मरि पावला तेव्िा ं प्रधानर्मंडळानें राज्य स्वीकारण्याहवर्षयीं त्याला आर्मं्ि केलें . भायेसि वतयर्मान 
वारािसीला येत असता ं वाटेंत एका टेंकडीकडे पािून त्याची पत्नी त्याला म्मििाली, “आययपु्, जर िी 
टेंकडी सोन्याची िंाली तर तुम्मिी काय द्याल?”राजपु्  म्मििाला, “तुला र्मी यातंील कािंीं एक देिार नािीं. 
लोकहिताचीं पुष्ट्कळ कार्में करण्यासारखीं आिेत.” 

 
त्याच्या पत्नीला या बोलण्याचा अत्यतं हवर्षाद वाटला. पुले वारािसीला आपयावर राजपु्ाला 

राज्याहभरे्षक करण्यातं आला. त्यानें आपपया धर्मयपत्नीला पट्टरािी केलें . र्मिारािीची पदवी हर्मळाली िोती. 
तथाहप, हतनें राजाजवळ कोित्याहि उपभोग्य वस्तूची याचना केली नािीं. राजा कापपहनक लाभातूंन कािंीं 
देण्याला तयार नािीं तर र्मग खऱ्या संपत्तींतून तो काय देईल, असें वाटून आपली हवनाकारि फहजती 
करून घेऊं नये म्मििनू रािीनें असलेपया ल्स्थतींत आनंद र्मानला. आर्मचा बोहधसत्त्व त्या राजाचा एक 
अर्मात्य िोता. र्मिारािीची िी दीनल्स्थती पािून तो हतला म्मििाला, “रािीसािेब आपपया योग्यतेप्रर्मािें 
आपला थाटर्माट का ंठेवीत नािीं?” 

 
रािी म्मििाली, “बा पहंडता, तुला याचें इंगीत र्माहित नािीं. राजेसािेबाबरोबर र्मी येत असता ं

वाटेंतील टेंकडी सोन्याची िंाली तर र्मला काय द्याल असा र्मी त्यानंा प्रश्न केला. पि त्यानंीं ठोक जबाब 
हदला कीं, तुला त्यापंैकीं कािंी एक हर्मळावयाचें नािीं. “वचने झक दहरद्रता’ या न्यायानें राजेसािेबाकडून 
नुसता कापपहनक त्यागदेखील घडला नािीं, “र्मग आता ंत्याचं्याकडून खरा त्याग कसा घडेल?” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “एके हदवशीं आपपयासर्मक्ष र्मिाराजापाशीं र्मी आपिाला कािंीं अहधक नेर्मिकू 

करून द्यावी अशी गोष्ट कालतों. त्यावळेीं आपि सोन्याच्या टेंकडीची गोष्ट सागंा.” 
 
रािीला िी गोष्ट पसतं पडली. बोहधसत्त्वानें संहध साधून राजापाशीं रािीसािेबाला त्याचं्या 

योग्यतेप्रर्मािें योग्य नेर्मिकू करून देण्याची गोष्ट कालली. तेव्िा ं रािी म्मििाली, “र्मिाराजानंीं वाटेंत 
कापपहनक सोन्याची टेंकडीदेखील र्मला देण्याचें नाकारलें ; तर र्मग आता ं त्याचं्या िातीं आलेपया 
खऱ्याखुऱ्या वस्तंूतून ते र्मला काय देतील?” 

 
राजा म्मििाला, “कापपहनक असो वा खरें असो जें आपिाला देिें शक्य असेल तेवलेंच देण्याचें 

आपि अहभवचन हदलें  पाहिजे. बोलण्यासारखें चालावें असा र्मािंा बािा आिे. ती टेंकडी सोन्याची िंाली 
असती, तर तुला देता ंआली असती काय? जर नािीं तर खुशाल घेऊन जा असें म्मििण्यातं काय अथय?” 

 
रािी म्मििाली, “र्मिाराज, आपि धन्य आिा,ं का ं कीं, अत्यंत दहरद्रावस्थेंत सापंडला िोता ं

तरीदेखील आपली सत्यहनष्ठा लळली नािीं. “बोले तैसा चाले”िा बािा आपि सोडला नािीं.” 
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त्यावर बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मिारािीसािेब आपिाला खरी धर्मयपत्नी असेंच म्मिटलें  पाहिजे, का ं
कीं, राजेसािेब हवपद्ग्रस्त िंाले िोते तरी तुम्मिी त्यासं सोडलें  नािीं; आहि सपंत्काळीं त्याजंपाशीं आपला 
बडेजाव वालहवण्याहवर्षयीं कधीं याचना केली नािीं. असलेपया ल्स्थतींत संतोर्षानें वागून त्यानंा आपि 
सवयथैव सुखी करण्याचा प्रयत्न केला आिें. िें जािनू र्मिाराजिी आपली हवचारपयावाचंून योग्य सभंावना 
करतील अशी र्मला आशा आिे.” 

 
बोहधसत्त्वाचें भार्षि ऐकून राजानें रािीच्या सवय उिीवा भरून कालपया आहि हतनें हवचारपयावाचंनू 

हतचा योग्य आदरसत्कार व्िावा असा बंदोबस्त केला. 
 
 

——✵✵✵—— 
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१०८. मूखाला दपदेश केल्याचें फळ. (३२१) 
 

(कुणटदूसक जातक नं. ३२१) 
 

हिर्मालयावर एकदा ंएक र्माकड पावसातं हभजून थंडीनें कुडकुडत एका िंाडाखालीं बसला िोता. 
त्या वृक्षावर घरटें बाधूंन रिािारा पक्षी त्याला म्मििाला, “र्मनुष्ट्यासारखे तुिें िातपाय आिेत आहि डोकें िी 
र्मनुष्ट्यासारखें हदसतें आिे. तर र्मग चागंलें  घरटें न बाधंता ंतंू पावसातं कुडकुडत का ंबसलास?” 

 
त्यावर वानर म्मििाला, “र्मनुष्ट्यासारखे िातपाय वगैरे र्मािें अवयव आिेत खरे. परंतु र्मनुष्ट्याजवळ 

जी एक बहुद्ध नावंाची वस्तु आिे, ती र्मजपाशीं नािीं.” 
 
तो पक्षी म्मििाला, “ज्याच्या हचत्ताला ल्स्थरता नािीं आहि दुसऱ्याचा द्रोि करण्यातं ज्याचा काळ 

जातो व ज्याच्या अंगीं सद गुि वास करीत नािींत त्याला सुख कसें प्राप्त िोईल? म्मििून असला दुष्ट 
स्वभाव सोडून देऊन सद गुिाचंें संपादन कर, आहि तुझ्या अंगीं शीतोष्ट्िापासून हनवारि करण्यासाठीं कुटी 
बाधंण्याचंें सार्मर्थ्यय येईल.” 

 
र्माकडाला पक्षयाच्या उपदेशाचा फार राग आला आहि तो म्मििाला, “घरट्यातं बसून र्मोठ्या 

उपदेशाच्या गोष्टी सागंतोस काय? याबद्दल तुला र्मी योग्य प्रायहित्त देतों. र्माकड असें बोलून िंाडावर 
चलला, आहि त्यानें पक्षयाचें घरटें र्मोडून टाकलें ! दुष्टाला उपदेश केपयाचा िा पहरिार्म आिे, असें म्मिित 
पक्षी तेथून उडून गेला. 
 
 

——✵✵✵—— 
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१०९. पराचा कावळा. (३२२) 
 

(दद् भाजातक नं. ३२२) 
 

प्राचीन काळीं पहिर्म सरु्मद्रतीरावर एका वनातं एक ससा रिात असे. त्या वनातं ताडाचीं आहि 
बेलाचीं िंाडें पुष्ट्कळ िोतीं. बरेच हदवस सशाच्या र्मनातं असा हवचार चालला िोता कीं, जर धरिीकंप 
िोऊन या प्रदेशाचा संिार िंाला तर आपि जावें कोठें? एके हदवशीं तो एका तरुि ताडवृक्षाखालीं बसला 
असता ं वरून एक बेलाचें फळ त्या ताडाच्या पानावर पडलें , आहि त्या योगें र्मोठा आवाज िंाला. तेव्िा ं
सशाला खा्ीनें धरिीकंप िोतो असें वाटून तो पळत सुटला. त्याचें पळण्याचें कारि काय आिे, िें 
सर्मजण्यासाठीं दुसरा एक ससा पळतोस का,ं पळतोस का ंअसें म्मिित त्याच्या र्मागें लागला. पहिला ससा 
र्मागें न वळता ंम्मििाला, “गड्ा काय हवचारतोस? येथें भयंकर धरिीकंप िोत आिे!” 

 
तेव्िा ंतोहि ससा पळत सुटला. पुलें सशाचा एक र्मोठा कळप त्यास आलळला, त्यानंीं िी बातर्मी 

ऐकपयाबरोबर तेहि पळत सुटले. व्याघ्र, वनर्महिर्ष, र्मृग, झसि इत्याहद वनातं रिािारे प्रािी िी बातर्मी ऐकून 
सैरावरा धावू ंलागले. त्यावळेीं आर्मचा बोहधसत्त्व झसियोनींत जन्र्मून त्या अरण्यातं रिात िोता. तो पळत 
सुटलेलें  िे श्वापदसैन्य पािून पवयतावरून धावंत धावंत पायर्थ्याशीं आला आहि त्याचं्यासर्मोर उभा रािून 
ह्वार झसिनाद कहरता िंाला. झसिाची गजयना ऐकून सवय प्रािी चपापले आहि त्या हठकािींच उभे राहिले. 
तेव्िा ंतो त्यानंा म्मििाला, “तुम्मिी भीतीनें व्यग्र िंालेपया प्राण्यासारखे सैरावैरा का ंपळता?ं” 

 
त्याला पळिाऱ्या झसिानीं उत्तर हदलें , “या हठकािीं धरिीकंप िोत आिे; असें आम्मिी ऐकतों.” 
 
“िें तुम्मिालंा कोिी साहंगतलें ?” 
 
ते म्मििाले, “ित्ती सागंत आिेत.”ित्तीला हवचारलें , तर त्यानंा वाघाकंडून बातर्मी हर्मळाली असें 

त्यानंीं उत्तर हदलें . वाघानंा हवचारलें , तर िरिाकंडून – असें िोता ं िोता ं शवेटीं बोहधसत्त्वानें ज्या 
सशाकडून िी बातर्मी पसरली त्याला शोधून काललें ; आहि तो म्मििाला, “बा सशा भकंूप िोतो आिे िें तुला 
कसें सर्मजलें?” 

 
ससा म्मििाला, “र्मिाराज, र्मी एका तरुि ताडवृक्षाखाली धरिीकंप िोऊल अशा हवचारातं गंुग 

िंालों असता ं एकाएकी र्मोठा आवाज िंाला. त्यावरून पृर्थ्वी दुभगं िोऊन कािंी तरी भयंकर अपघात 
िोिार आिे असें वाटून र्मी पळत सुटलों.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “तंू ती जागा र्मला दाखवशील काय?” 
 
ससा म्मििाला, “पि र्मिाराज, तेथें जाण्याचें धैयय र्मला रु्मळींच व्िाबयाचें नािीं.” 
 
पि बोहधसत्त्वानें धीर देऊन त्याला आपपया पाठीवर बसहवलें , आहि त्या हठकािीं नेलें . तेथें 

बेलाचें एक र्मोठें फळ त्या ताडवृक्षाच्या खालीं पडलें  िोतें तें पािून बोहधसत्त्व सशाला म्मििाला, “अरे, िें 
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फळ ह्ा ताडाच्या पानावर आदळपयारु्मळें  आवाज िंाला, आहि त्यायोगें तुझ्या कपपनाशक्तीला तीव्र गती 
हर्मळून खा्ीनें धरिीकंप िोतो अशी तुिंी सर्मजूत िंाली.” 

 
पुनः परत श्वापद गिाजवळ येऊन बोहधसत्त्वानें त्याचंी सर्मजूत पाडली, आहि ससा बसलेली जागा 

दाखवनू त्याचंी खा्ी पटवनू हदली. 
 
पराचा कावळा िोतो असें म्मिितात तो असा! 

 
 

——✵✵✵—— 
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११०. एका ब्राह्मिाचा भलताच ग्रह. (३२४) 
 

(चर्ममसाटक जातक नं. ३२४) 
 

प्राचीन काळीं वारािसींत चर्मयशाटक नावंाचा एक ब्राह्मि रिात असे. तो र्मानाला फार िपापलेला 
िोता. एके हदवशीं रस्त्यातूंन चालला असता ंएक र्मदोन्र्मत्त एडका त्याच्यासर्मोर आला; आहि त्यावर टक्कर 
र्मारण्यासाठीं त्यानें र्मान खालीं घातली. तें पािून ब्राह्मि म्मििाला, “अिो! या जनावरालादेखील हकती 
शिािपि आिे पिा! िा र्माझ्यासारख्या सच्छील ब्राह्मिाला र्मान देण्यास उत्सुक हदसतो! र्मािसालाचं 
कर्मी अक्कल असते, असें म्मिटलें  पाहिजे! िें ब्राह्मिाचे शब्द ऐकून जवळचा दुकानदार म्मििाला, “भो 
ब्राह्मि! थोड्ाशा पूजेनें भलूुन जाऊं नकोस! आहि भलताच ग्रि करून घेऊं नकोस! एडक्यानें जी खालीं 
र्मान घातली आिे ती तुिंी पूजा करण्यासाठीं नसून तुझ्यावर चागंली जोराची टक्कर देण्यासाठीं िोय! तेव्िा ं
लवकर येथून हनघून जा.” 

 
पि ह्ा ब्राह्मिानें त्या दुकानदाराचें म्मिििें ऐकलें  नािीं, व तो तेथेंच उभा राहिला. एडक्यानें 

त्यावर अशी जोराची टक्कर र्मारली कीं, त्यायोगें तो गरंगळत गटारातं पडला! त्याच्या बरगड्ा र्मोडपया, 
िोर्माचें साहित्य हजकडे हतकडे पसरलें , कर्मंडलू फुटून गेला, आहि जखर्मेंतून रक्त वािंू लागलें . तेव्िा ं
र्मोठ्यानें उसासा टाकून ब्राह्मि म्मििाला, “र्मानाला िपापलेला र्मनुष्ट्य असाच फजीत पावतो!” 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१११. राजपुत्राची युक्त. (३३६) 
 

(ब्रर्महा्छत्त जातक नं. ३३६) 
 

एकदा ंवारािसीच्या राजानें कोसल देशाच्या राजावर स्वारी करून त्याला रिागंिातं ठार र्माहरलें , 
आहि त्याचें सवय हवत्त िरि करून तें वारािसीला आिून तें र्मोठर्मोठ्या भाडं्ातं भरून आपपया बागेंत 
ठेहवलें , या ललाईच्या धार्मधुर्मींत कोसल राजाचा तरुि कुर्मार अज्ञातक वरे्षानें आपपया राजधानींतून 
तक्षहशलेला पळून गेला. तेथें त्यानें एका प्रहसद्ध आचायापाशीं वदेशास्त्रांचें अध्ययन केलें . सवय हवद्यातं प्रवीि 
िंापयावर गुरूची आज्ञा घेऊन तो स्वदेशी येण्यास हनघाला. परंतु वाटेंत त्यास कािंीं पहरव्राजक भेटले. त्या 
लोकापंाशीं कािंीं हशपपकला असली तर तीहि हशकावी या उदे्दशानें तो त्याचं्या पंथातं हशरला आहि आपपया 
बुहद्धर्मते्तच्या जोरावर पाचंशें पहरव्राजकाचा गुरू िोऊन बसला. नंतर तो आपपया हशष्ट्यानंा म्मििाला, 
“आपि वारािसीकडे जाऊन जनपदसंचार करंू.” 

 
परंतु ते म्मििाले, “वारािसींतील लोक र्मोठे िुर्षार आिेत. ते नाना प्रश्न हवचारून आर्मची फहजती 

करतील.” 
 
राजकुर्मार म्मििाला, “त्याबद्दल तुम्मिी हभऊं नका. तुर्मचा पुलारी ह्ा नात्यानें सवय प्रश्नाचंीं उत्तरें 

र्मीच देत जाईन.” 
 
असें सागंून आपपया पहरवारासि हफरत हफरत अनुक्रर्में तो वारािसीला येऊन पोिोंचला. तेथें या 

तरुि पहरव्राजकाची सवय लोकातं कीर्मत पसरण्यास हवलंब लागला नािीं. िळूिळू राजाच्या कानापयंत 
त्याची तारीफ पोिोंचली. तेव्िा ंराजानें त्याला आपपया राजवाड्ातं बोलावनू नेऊन त्याचा बिुर्मान केला. 
पुलें राजाची आहि त्याची हवशरे्ष र्मै् ी जडली. तेव्िा ंराजाचे सवय गुिावगुि त्याला चागंले सर्मजले. राजा 
जरा धनलोभी िोता. त्यानें या तरुि पहरव्राजकाला र्मं्तं्ाच्या साह्ानें धन उत्पादन कहरता ं येईल कीं 
काय असा एकातंीं प्रश्न केला. तेव्िा ं तो राजाला म्मििाला, “र्मिाराज, नवीन धन उत्पादन करण्याचें 
सार्मर्थ्यय र्माझ्या अंगीं नािीं. तथाहप असलेलें  धन हद्वगुहित चतुगुयहित कहरता ंयेईल अशी र्मं्हवद्या र्मी जाित 
आिे.” 

 
त्यावर राजा म्मििाला, “कोसल राजाकडून र्मी पुष्ट्कळ धन हिसकावनू आिलें  आिे, व गुप्तपिें तें 

र्माझ्या बागातं परुून ठेहवल आिे. तें तुम्मिी आपपया र्मं् ाच्या सार्मर्थ्यानें हजतकें  वालहवता ं येईल. हततकें  
वालवा; म्मििजे प्रसंग आला असता ंत्याचा र्मला फार उपयोग िोईल.” 

 
असें बोलून राजानें त्याला धन पुरून ठेहवलेली जागा दाखहवली, व त्या हठकािीं र्मं्हवदे्यचा प्रयोग 

करून धन वालहवण्याची हवनंती केली, तेव्िा ं त्या पहरव्राजकानें आपपया पाचंशें हशष्ट्यासंि येऊन त्या 
हठकािी ठािें हदलें , आहि एका र्मोठ्या िवनास सुरुवात केली. राजाला िोर्मिवनादी प्रकार पािून फार 
आनंद िंाला आहि लवकरच आपि अफाट संपत्तीचा र्मालक िोईन असें तो र्मनातंपया र्मनातं र्माडें खाऊं 
लागला. 
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इकडे पहरव्राजकानें िवनद्रव्यें घालण्यासाठीं कािंीं चार्मड्ाच्या हपशव्या हशवनू घेतपया, आहि एके 
हदवशीं राजाला तो म्मििाला, “र्मिाराज, िवनाची पहरसर्माप्ती िोत आली आिे. आता ंएकच कार्म बाकी 
राहिलें  आिे. एथून दूरच्या एका अरण्यातूंन कािंीं और्षधींची रु्मळें  आिनू अहभरं्म्ि करून त्याचंा आपि 
पुरून ठेहवलेपया बरण्यावंर प्रयोग केला पाहिजे. परंतु आम्मिी र्माघारे येईपयंत तुम्मिी कोित्यािी र्मनुष्ट्याला 
बागातं जाण्याची परवानगी देऊं नका. का ंकीं, आम्मिीं तेथें तयार केलेपया कंुड्ाचा वगैरे हवध्वसं िंाला 
असता ंआर्मच्या श्रर्माचंें साफपय व्िावयाचें नािीं. र्मी र्माझ्या हशष्ट्यासंि वतयर्मान त्या वनस्पतीच्या शोधासाठीं 
जातों आहि दिा हदवसाचं्या आंत येथें परत येतों.” 

 
राजानें त्याच्या सागंण्याप्रर्मािें उद्यानाबािेर पिारा ठेऊन सवय बंदोबस्त केला. 
 
तरुि पहरव्राजक आपपया हशष्ट्यानंा घेऊन एके रा्ीं शुभ रु्मिूतावर और्षधीच्या शोधास जाण्यास 

हनघाला. आहि तो हशष्ट्यासं म्मििाला, “हर्म् िो, र्मी कोि आिें, याची आजपयंत तुम्मिाला जािीव नव्िती. 
आता ंर्मी खरी गोष्ट सागंतों. कोसल देशाच्या राजाचा र्मी पु् आिे. र्माझ्या बापाला ठार र्मारून या राजानें 
आर्मच्या कुलातंील सवय द्रव्य िरि करून या हठकािीं गाडून ठेहवलें  आिे. या राजाचा त्या धनावर 
कोित्याहि प्रकारें िक्क नसून तें सवय र्मािंें आिे. आहि जातानंा तें घेऊन जाण्यास आम्मिालंा कोितीच 
हदक्कत वाटण्याचें कारि नािीं.” 

 
असा उपदेश करून जेवलीं सोन्याचीं नािीं िोतीं. तेवलीं चार्मड्ाच्या हपशव्यातं भरून त्यानें त्या 

हपशव्या हशष्ट्याचं्या खादं्यावर हदपया आहि तेथून प्रयाि केलें , व एका आठवड्ात कोसल देशाची राजधानी 
श्रावस्ती नगरी गाठंली. तेथें जाऊन आपपया बापाला अनुकूल असलेपया लोकांना त्यानें वश करून घेतलें ; 
आहि त्याचं्या सिाय्यानें काशीच्या राजानें नेर्मलेपया अहधकाऱ्यावंर िल्ला करून त्याचंा पाडाव केला. बरोबर 
आिलेपया द्रव्याच्या जोरावर त्यानें र्मोठी सेना उभारली व काशीराजाकडून िोिाऱ्या िपपयाचा प्रहतकार 
करण्यास तो तयार िोऊन राहिला. इकडे काशीराजानें तरुि पहरव्राजकाची पुष्ट्कळ हदवस वाट पाहिली, 
आहि शेंवटी उद्यानातं जाऊन आपपया द्रव्याच्या बरण्या उघडून पाहिपया. परंतु त्या सवांत एकिी नािें 
हशल्लक नसून त्या नुसत्या गवतानें भरलेपया आलळपया! तेव्िा ंराजाला एकदर्म धक्का बसून तो वडे्ासारखा 
“गवत! गवत!”असें बरळत सुटला. त्यावळेीं आर्मचा बोहधसत्त्व त्याचा अर्मात्य िोता. राजाची अशी हवपरीत 
ल्स्थती िंालेली ऐकून तो धावंत उद्यानातं गेला आहि म्मििाला, “र्मिाराज गवत, गवत असें म्मििून आपि 
आक्रोश का ंकहरता?ं कोिीं आपलें  गवत नेलें  आिे, झकवा आपिासं गवत घेऊन काय करावयाचें आिे?” 

 
राजा म्मििाला, “िे पंहडता! येथें एक तरूि पहरव्राजक येऊन राहिला िोता, िें तुला र्मािीत 

आिेच. त्यानें र्माझ्या या बरण्यातं गवत भरून ठेऊन त्यातं असलेलें  सवय द्रव्य पळवनू नेलें !” 
 
तें ऐकून बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मं्तं्ाच्या बळानें कोिाला तरी फायदा िोतच असतो! थोडक्यातं 

जास्ती हर्मळावयाचें असलें  म्मििजे गवत ठेऊन द्रव्य घेऊन गेलें  पाहिजे!” 
 
राजा आपली लोभी वृहत्त बोहधसत्त्वाला सर्मजली असावी असें वाटून र्मनातं वरर्मला, आहि 

म्मििाला, “परंतु जे सुशील पहरव्राजक असतात ते अशी गोष्ट करीत नािींत. पि असा दाहंभक तपस्वी र्मला 
कोठून सापंडला कोि जािें.” 
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बोहधसत्त्वानें राजाचें सर्माधान करून त्याला राजवाड्ातं नेलें . पुलें कोसल राजाच्या तरूि पु्ानें 
उद्यानातंील द्रव्यबळावर कोसल देशाचें राज्य आपपयापासून हिरावनू घेतलें . असें सर्मजपयावर राजाला 
आपपया लोभी वृत्तीबद्दल हकती वाईट वाटलें  असेल, आहि कसा पिात्ताप िंाला असेल. याची नुसती 
कपपनाच केली पाहिजे! 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

११२. मोराला न पाणहल्यामुळें  कावळ्याचा गौरव करण्यातं आला. (३३९) 
 

(बावेरूजातक नं. ३३९) 
 

प्राचीन काळीं झिदुस्थानातंील नावाडी लोक आपपया जिाजावंर एक पाळींव कावळा ठेवीत असत. 
त्याला हदशाकाक असें म्मिित. जिाज कोित्या हदशकेडे गेलें  आहि जर्मीन हकती दूर राहिली िें न सर्मजून 
नावाडी घोटाळ्यातं पडले असता ंया कावळ्याला सोडून देत असत. तो आकाशातं उंच जाऊन आसपास 
जर्मीन हदसली तर ज्या हदशलेा जर्मीन असेल त्या हदशकेडे प्रयाि करी. नावाडी त्या बाजूला जिाज 
िाकारून जर्मीन गाठंीत असत. त्या वळेीं असा एक कावळा बरोबर घेऊन कािंीं नावाडी आपपया 
जिाजातूंन व्यापारासाठीं बावरेू नावंाच्या एका राष्ट्राला गेले. त्या राष्ट्रातं पक्षी रु्मळींच नव्िते. तेथील 
लोकानंीं या कावळ्याला पािून त्याचें र्मोठें कौतुक केलें  आहि ते नावाड्ानंा म्मििाले, “असा सुंदर पक्षी 
आम्मिी कधीं पाहिला नािीं. तुम्मिी आर्मच्या देशातं व्यापार करण्यासाठीं आला ंआिातं तेव्िा ंिा पक्षी आम्मिालंा 
नजराण्या दाखल द्या.” 

 
पि नावाड्ानंीं तो र्मोठा उपयोगी आिे असें सागंनू त्याला देण्याचें नाकारलें . शवेटीं त्याची झकर्मत 

वालवत वालवत त्या लोकानंीं शभंर कार्षापिापयंत नेली. तेव्िा ंस्वदेशी परत गेपयावर वाटेल तेवले कावळे 
हर्मळतील असा हवचार करून नावाड्ानंीं शभंर कार्षापिालंा तो कावळा बावरेूवासी लोकानंा देऊन 
टाकला. त्यानंीं कावळ्यासाठीं एक र्मोठा सोन्याचा झपजरा तयार करुन त्यातं त्या कावळ्याला ठेवनू त्याची 
फारच बडदास्त ठेहवली. उत्तर्म अन्न त्याला देण्यातं येत असे, आहि केवळ त्याच्या दशयनासाठीं दूरदूरचे 
लोक येत असत. 

 
नावाड्ानंीं बावरेू राष्ट्रातं पक्षाचंी उिीव जािून दुसऱ्या खेपेला एक उत्तर्म र्मोर बरोबर नेला. तो 

हचटकी वाजवपयाबरोबर नाचत असे, आहि र्मधूर शब्द कालीत असे. या पक्षयाला पाहिपयाबरोबर 
बावरंेूतील श्रीर्मतं लोकाचं्या त्यावर उड्ा पडपया. नावाड्ानंीं त्याची झकर्मत भलतीकडेच वालवनू एक 
िजार कार्षापि घेऊन त्याला देऊन टाकलें . िा सुहशहक्षत र्मयूर सापडपयाबरोबर बावरंेूतील लोकानंीं 
कावळ्याला सोन्याच्या झपजऱ्यातूंन िाकून लाहवलें . आहि त्या हदवसापासून र्मोराची र्मिती वालहवली. 
कावळा झपजऱ्यातून र्मोकळा िंापयाबरोबर उहकरड्ावर जाऊन तेथील गहलच्छ पदाथांवर ताव र्मारंू 
लागला! तेव्िा ंत्या लोकानंा त्याची खरी झकर्मत सर्मजून आली. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

११३. देव प्रसन्न असले तर राक्षसाचंी पवा बाळगावयास नको. (३४७) 
 

(अयकूट जातक नं. ३४७) 
 

एकदा ं बोहधसत्व वारािसीच्या राजकुलातं जन्र्माला येऊन वयातं आपयावर आपपया हपत्याच्या 
र्मरिानंतर वारािसीचा राजा िंाला. तो धर्मयन्यायानें राज्यकारभार चालवीत असे. त्यावळेीं लोकाचंा 
भतूहपशाच्चावर फार हवश्वास असे व पुष्ट्कळ प्राण्याचंा वध करून ते भतूहपशाच्चाला बळी दान देत असत. 
बोहधसत्वाला प्राहिझिसा रु्मळींच आवडली नािीं. त्यानें राज्यकारभार िातीं आपयाबरोबर यक्ष–
राक्षसाहदकासंाठीं प्राण्याचंा वध करून बहलकर्मय करंू नये असा जाहिरनार्मा लाहवला. लोकानंा 
राजाज्ञेंप्रर्मािें बहलकर्मय सोडून देिें भाग पडलें . तेव्िा ंसवय यक्षराक्षसाहदक भतूगि क्षबु्ध िोऊन गेलें . आहि 
त्यानंीं एक् जर्मून राजाचा वध करण्यासाठीं एका भयानक राक्षसाला पाठहवलें . तो िातातं एक अल्ग्नतप्त 
लोखंडी गदा घेऊन दुपारच्या प्रिरीं बोहधसत्वाच्या वाड्ातं हशरला आहि त्याच्या र्मंचकाजवळ अंतहरक्षातं 
उभा राहिला. तो प्रकार पािून इंद्र तत्क्षिीं त्या हठकािीं अवतरला आहि गुप्त रूपानें तेथें राक्षसाच्या 
हशरावर उभा राहिला. तो राक्षसाला र्मा् हदसत िोता; आहि बोहधसत्त्वाला राक्षस तेवला हदसत िोता; 
बोहधसत्व त्याला हभऊन न जाता ं म्मििाला, “िे पुरुर्षा तंू यक्ष राक्षस, हपशाच झकवा देवता यापंैकीं कोि 
आिेस? िी तप्त गदा घेऊन र्मािंें रक्षि करण्यासाठी येथें संचार करीत आिेस झकवा र्मला र्मारण्यासाठीं 
येथें आला आिेस िे र्मला सागं.” 

 
त्यावर तो राक्षस म्मििाला, “र्मिाराज, सवय यक्षराक्षसाहदकाचंें तुर्मच्याहवर्षयीं फार वाईट र्मत िंालें  

आिे. तुम्मिी बहलदान बंद केपयारु्मळें  आम्मिी सवयजि तुर्मच्यावर रागवलों आिों; आहि तुर्मच्या वधाचें कार्म 
र्माझ्या सवय बाधंवानंीं र्माझ्यावर सोंपहवलें  आिे. परंतु र्माझ्या र्मागांत एक र्मोठी अडचि आिे ती िी कीं, 
देवाचंें तुर्मच्याहवर्षयीं चागंलें  र्मत आिे, आहि साक्षात् इदं्र तुर्मच्या रक्षिासाठीं येथें संचार करीत आिे. तेव्िा ं
तुर्मच्या शरीराला अपाय केला असता ंइंद्राच्या तावडींतून सुटून सुखरूपपिें परत जािें शक्य नािीं. म्मििनू 
र्मी कतयव्यर्मूल िोऊन या हठकािीं उभा राहिलों आिें.” 

 
राजा म्मििाला, “जर र्माझ्याहवर्षयीं देवाचंें र्मत चागंलें  असून साक्षात् इंद्र र्मािंें रक्षि करीत आिे तर 

यक्षराक्षसाहद सवय हपशाच्चगिाला वाटेल तेवला आक्रोश करंू द्या! झकवा र्माझ्याहवरुद्ध वाटेल तेवले कट 
उभारंू द्या! त्याचं्या र्मताची झकवा भेडावण्याची र्मला रु्मळींच परवा नािीं! र्मनुष्ट्यानें सज्जनाचें र्मत आपपया 
संबंधानें काय आिे एवलें पाहिलें  म्मििजे दुजयन आपपया संबंधानें काय म्मिितात याचा हवचार करावयास 
नको. 

 
शक्रानें त्या यक्षाला तेथून घालवनू देऊन बोहधसत्त्वाला दशयन हदलें ; आहि त्याची स्तुती करून तो 

देव लोकाला जाता िंाला. 
 
 

——✵✵✵—— 
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११४. शोकापासून णनवृत्त करण्याचा दपाय. (३५२) 
 

(सुजातजातक नं. ३५२) 
 

एकदा ंआर्मचा बोहधसत्त्व एका शतेकऱ्याच्या कुळातं जन्र्मला िोता. बापाचा तो एकुलता एक रु्मलगा 
असपयारु्मळें  त्याच्यावर घरातंील सवय र्मािसाचंें अत्यतं पे्रर्म असे. तो सुजात या नावंानें सवय गावंातं प्रहसद्ध 
िोता. सुजात सोळा वर्षांचा िंाला नािीं, तोंच त्याचा आजा र्मरि पावला. व त्यारु्मळें  त्याचं्या बापाला अत्यंत 
शोक िंाला. आज्याचें दिन करून त्याचे शरीरावशरे्ष सुजाताच्या बापानें आपपया शतेातं पुरले, व त्यावर 
एक थडगें बाधंलें . सकाळीं संध्याकाळीं तेथें जाऊन तो शोक करीत असे, व त्यारु्मळें  त्याला आपला व्यविार 
पिाण्यास सवड सापंडत नसे, आहि हदवसेंहदवस त्याच्या शरीरावर शोकाचा पहरिार्म स्पष्ट हदसूं लागला. 
सुजाताला आपपया हपत्याच्या वतयनाबद्दल फार वाईट वाटलें , आहि त्याला कसें सुधारावें या हववचंनेंत तो 
पडला. अशा ल्स्थतींत असता ं गावंाबािेर एक बैल र्मरून पडलेला त्याला आलळला. तेव्िा ंएक पाण्याचें 
भाडंें आहि एक दोन गवताच्या पेंढ्या घेऊन तो त्या बैलाजवळ गेला आहि त्याला कुरवाळून म्मििाला, “बा 
बैला, उठ. िें पािी पी, व िें गवत खा.” 

 
अशा रीतीनें बैलाशीं चाललेलें  सुजाताचें बोलिें हतकडून जािाऱ्या येिाऱ्या लोकानंीं ऐकलें  आहि 

त्याला तेथें शोकाकुल िोऊन बसलेला पािून ते म्मििाले, “बा सुजाता, तंू आर्मच्या गावंातंील रु्मलातं शिािा 
रु्मलगा आिेस अशी आर्मची सर्मजूत िोती; परंतु िा काय र्मूखयपिा चालहवला आिेस! रे्मलेपया बैलाला गवत 
पािी देऊन उठावयास काय सागंतोस! चल आर्मच्याबरोबर घरीं.” 

 
पि सुजातानें त्याचंें बोलिें न ऐकता ंबैलाला पािी पी, आहि गवत खा, असें बोलून गोंजारण्याचा 

व तो उठत नािीं याबद्दल शोक करण्याचा प्रकार तसाच चालू ठेवला. शतेकऱ्यानंीं जाऊन त्याच्या बापाला 
रु्मलाला वडे लागलें  आिे व तो रे्मलेपया बैलाशीं असें असें बरळत बसला आिे. वगैरे सवय वतयर्मान साहंगतलें . 
तें कानीं पडताचं त्याचा हपतृशोक र्मावळला व पु्शोकाचा उदय िंाला. बाप गेला तो कािंीं परत येत नािीं, 
परंतु हजवतं असलेपया रु्मलाची अशी दशा िंाली, िें ऐकून त्याची कंबर पुरी खचली. हबचारा तसाच धावंत 
धावंत रु्मलाजवळ गेला आहि त्याला म्मििाला, “बाळा! िा प्रकार तंू काय चालवला आिेस? रे्मलेपया 
बैलाला पािी देऊन आहि गवत घालून हजवतं कसें कहरता ंयेईल? तंू येवला शिािा असून तुला िी अक्कल 
असूं नये काय? तुझ्यावर प्रपंचाचा कािंींच भार पडला नसता ंतंू एकाएकीं असा वडेा कसा िंालास?” 

 
सुजात म्मििाला, “बाबा, र्मी वडेा आिे कीं, तुम्मिी वडेे आिा ंिें र्मला पहिपयानें सागंा.” 
 
त्यावर त्याचा हपता अत्यंत हनराश िोऊन म्मििाला, “अरेरे, तंू अगदींच हबघडलास असें हदसतें. 

र्मािंा तंू आजन्र्मातं असा उपर्मदय केला नािींस. पि आज स्वतः वडेगळपिा करीत असंता र्मलाच वडेा 
म्मििावयास लागलास!” 

 
सुजात म्मििाला, “पि बाबा असे रागावू ंनका. या बैलाचे डोळे, पाय, शपेटी, तोंड, नाक इत्यादी 

सवय अवयव जशाचे तसे आिेत. कावळ्यानंीं झकवा कुर्यायानंीं त्याला कोठेंिी जखर्म केलेली नािीं. तेव्िा ंिा 
बैल पािी वगैरे पाजलें  असता ंउठून उभा रािील अशी र्मला आशा वाटते. पि आर्मच्या आजोबाला जाळून 
त्याच्या अस्थी तुम्मिी थडग्यातं पुरून ठेवपया, व त्या थडग्याजवळ जाऊन सकाळ सधं्याकाळ शोक करीत 



 
 अनुक्रमणिका 

 

असता ंतो का?ं आजोबाच्या जळक्या अस्थींतून ते पनुः अवतरतील असें तुम्मिासं वाटत आिे काय? सबधं 
शरीर कायर्म असलेपया बलैाबद्दल शोक करिारा र्मी वडेा, कीं ज्याला केवळ जळलेपया अस्थी हशल्लक 
राहिपया आिेत अशा आर्मच्या आजोबाबद्दल शोक करिारे तुम्मिी वडेे, िें र्मला प्रथर्मतः सागंा.” 

 
िें सुजाताचें शिािपिाचें बोलिें ऐकून त्याचा हपता चहकत िंाला, व म्मििाला, “बाबारे, र्मीच 

तुझ्यापेक्षा ंजास्त वडेा आिे, यातं शकंा नािीं! र्मृत र्मनुष्ट्याबद्दल शोक करिें व्यथय आिे िें दाखहवण्यासाठीं तंू 
जो उपाय केला तो स्तुत्य आिे; आहि आजपासून र्माझ्या हपत्याचा शोक सोडून देऊन र्मी र्माझ्या कतयव्याला 
लागेन. तुझ्यासारखा पु्  आर्मच्या कुलातं जन्र्मला याचें र्मला भरू्षि वाटतें.” 
 
 

——✵✵✵—— 
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११५. कु्षद्र प्राण्याचेंणह वैर सपंादन करंू नये. (३५७) 
(लटुणकक जातक नं. ३५७) 

 
एक हचर्मिी हिर्मालयाच्या पायर्थ्याशीं असलेपया र्मिाअरण्यातं लिानशा िुंडुपावर आपलें  घरटें 

बाधूंन रिात िोती. आर्मचा बोहधसत्त्व त्यावळेीं ित्तीच्या योनींत जन्र्मला असून वयातं आपयावर ित्तींच्या 
प्रचंड कळपाचा राजा िंाला िोता. एके हदवशीं सवय कळपाला घेऊन तो त्या िुंडुपापाशीं आला, व तें 
आक्रर्मि करून जाण्याच्या बेतातं िोता, इतक्यातं हचर्मिी घरट्यातूंन बािेर येऊन त्याला प्रहिपात करून 
म्मििाली, “र्मिाराज तुम्मिालंा र्मी साष्टागं प्रिीपात कहरतें. या लिानशा िुंडुपावर र्मािंें घरटें आिे व त्यातं 
ज्यानंा अद्याहप पखं फुटले नािीत अशी र्मािंीं लिान लिान पोरें आिेत. म्मििून र्मिाराज या िुंडुपाचा 
चुराडा करंू नका. र्माझ्या रु्मलाला जीवदान देऊन र्मला जन्र्मभर आपलें  ऋिी करून ठेवा.” 

 
गजराज म्मििाला, “हचर्मिी बाई, तुम्मिी हनःशकं असा. तुर्मच्या घरट्याला झकवा हपलालंा र्मी रु्मळींच 

धक्का लावनू देिार नािीं.” 
 
असें म्मििून तें िुंडुप आपपया पोटाखालीं राहिल अशा बेताने बोहधसत्त्व त्यावर उभा राहिला, व 

आपपया सवय यूथाला त्यानें पुलें जाण्याचा िुकुर्म केला. ित्तींनी आजूबाजूचे र्मोठाले वृक्षहि तोडून र्मोडून 
उध्वस्त केले. तथाहप गजराज िुंडुपावर उभा असपयारु्मळें  त्याला रु्मळींच धक्का लागला नािीं. सगळा कळप 
तेथून गेपयावर बोहधसत्त्व हचर्मिीला म्मििाला, “बाई ग, तुझ्या हपलाचंें र्माझ्या कळपापासून र्मीं रक्षि केलें  
आिे. परंतु र्माझ्या कळपातूंन बािेर पडलेला असा एक दुष्ट ित्ती या अरण्यातं हफरत आिे. तो तुझ्या 
हपलाचंा नाश करील अशी र्मला भीती वाटते. तेव्िा ंतंू लवकर आपपया हपलानंा घेऊन दुसरीकडे जा.” 

 
असें सागंनू बोहधसत्त्व आपपया कळपाच्या र्मागोर्माग तेथून हनघून गेला. हचर्मिीनें असा हवचार 

केला कीं, “ित्ती हकती जरी वाईट असला तरी तो र्माझ्या हपलाचंा संिार का ं करिार? या अरण्यातं 
िंाडपाला हवपलु असता ंएवढ्याशा िुंडुपापंासून त्याला काय फायदा िोिार? तो एथें आलाच तर त्यालाहि 
आपपया रक्षिाबद्दल नम्रपिें हवनंती करावी म्मििजे िंालें .” 

 
तो दुष्ट ित्ती कािंीं हदवसानंीं त्या हठकािीं आला. तेव्िा ंहचर्मिीनें त्याची फार स्तुहत करून आपपया 

पोराचें रक्षि करावें अशी त्याला हवनंती केली. परंतु त्या दुष्ट ित्तीनें हतची अविेलना करून त्या िुंडुपावर 
िल्ला केला आहि तो हतला म्मििाला, “तुझ्यावर यःकहित् प्रािी र्माझ्याजवळ याचना करण्यास देखील 
योग्य नािीं! असें असता ं तंू र्माझ्याशीं फारच सलगी केलीस या तुझ्या अपराधाबद्दल िुंडुपासंहित तुिंें िें 
घरटें र्मी पायाखालीं तुडवनू टाकतों. तंू जरी र्माझ्या तडाख्यातूंन पळून दूर गेली आिेस तथाहप, घरट्याचा 
नाश केपयानें पुनः ित्तीसारख्या बलाढ्य प्राण्याशीं अहतप्रसंग करंु नये याची तुला चागंली आठवि राहिल.” 

 
असें बोलून ित्तीनें त्या िुंडुपाचा आहि हचर्मिीच्या घरट्याचा चुराडा करून टाकला. तेव्िा ंहचर्मिी 

त्याला म्मििाली, “तंू जरी बलाढ्य प्रािी आिेस, तरी या तुझ्या दुष्ट कृत्याबद्दल र्मी तुिंा सूड उगवीनच 
उगवीन. बलाचा दुरुपयोग केला तर त्याचा पहरिार्म काय िोतो िें तुला लवकरच सर्मजून येईल.” 

 
ित्ती हचर्मिीच्या बोलण्याकडे लक्ष न देता ंहतची कुचेष्टा करीत तेथून पुलें गेला. हचर्मिी रा्ंहदवस 

ित्तीचा सूड कसा उगवावा या हववचंनेत पडली िोती. इतक्यातं एका रे्मलेपया प्राण्याचे डोळे टोंचून टोंचनू 
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खात असलेला कावळा हतच्या पिाण्यात आला. जवळ जाऊन त्याला ती म्मििाली, “काकराज, या रे्मलेपया 
प्राण्याचे डोळे फोडण्यातं काय पुरुर्षाथय आिे? तुर्मच्या अंगीं सार्मर्थ्यय असेल तर हजवतं प्राण्याचें डोळे 
उपटण्याचा तुम्मिी पराक्रर्म करून दाखवला पाहिजे.” 

 
कावळा म्मििाला, “बाई ग, िा तुिंा हनव्वळ वडेेपिा आिे. रे्मलेले प्रािी आम्मिा ंकावळ्याचंें भक्षय 

आिे. परंतु हजवतं प्राण्याचे डोळे फोडून त्यास अधं करण्यातं कोिता पुरुर्षाथय? हचर्मिी म्मििाली, 
“काकर्मिाराज, आपि जर हवनाकारि दुसऱ्या प्राण्याला अंध केलें  तर तें र्मोठें पाप िोय. परंतु दुसऱ्या एका 
बलाढ्य प्राण्यानें आपला छळ चालहवला असता ंत्याला अंध बनविें याला कोिी दोर्ष देऊं शकेल काय?” 

 
कावळा म्मििाला, “पि आपि जर दुसऱ्याच्या वाटेला गेलों नािीं तर दुसरा आपला छळ का ं

म्मििून करील?” 
 
हचर्मिी म्मििाली, “र्मिाराज, आपि व र्मी पक्षयाचं्या जातीचीं आिोंत. र्मी आपिापेक्षा ं दुबयळ आिें, 

आहि म्मििूनच र्मािंी कींव आपिास आली पाहिजे. गेपया कािंीं हदवसारं्मागें एका दाडंग्या ित्तीनें र्माझ्या 
घरट्याचा आहि पोराचंा चरुाडा करून टाहकला. र्मािंा कैवार घेऊन या कृत्याचा सूड उगहविें िें तुर्मचें 
कतयव्य नव्िे काय?” 

 
कावळा म्मििाला, “ित्तीसारख्या प्रचंड प्राण्याशीं आर्मचें काय चालिार?” 
 
हचर्मिी म्मििाली, “तेंच र्मी र्मघाशीं आपिासं साहंगतलें  आिे. त्याच्याशीं र्मल्लयुद्ध करण्याचें आपलें  

कार्म नािीं. तो जेथून जात असेल त्या र्मागांत एखाद्या िंाडावर लपून बसून जवळ आला कीं नेर्मका त्याचा 
एक डोळा फोडून टाकावयाचा, पुनः दुसऱ्या एका हठकािीं दडून बसून दुसऱ्या डोळ्यावर िंडप घालून 
चंचुप्रिारानें तोहि फोडून टाकावयाचा. एवलें केलें  म्मििजे त्याला योग्य हशक्षा िंाली असें िोईल.” 

 
कावळ्यानें हचर्मिीचें म्मिििें र्मान्य करुन सधंी साधून ित्तीला अंध करून सोडलें . परंतु एवढ्यानें 

हचर्मिीचें सर्माधान िंालें  नािीं. ती एका गोर्माशीजवळ येऊन हतला आपली िकीगत कळवनू म्मििाली, “या 
दुष्ट ित्तीच्या फुटलेपया डोळ्यातं तंू अंडी घाल.” 

 
गोर्माशीनें हचर्मिीच्या सागंण्याप्रर्मािें ित्तीच्या डोळ्यातं अंडीं घातलीं, व त्यारु्मळें  दोन्िी डोळ्यातं 

हकडे िोऊन ित्तीच्या डोळ्यातं भयंकर वदेना िोऊं लागपया. तो सैरावैरा अरण्यातं धावतं सुटला. िंाडाचा 
पाला त्याला खावयास हर्मळे, परंतु पािी कोठें आिे िें हदसेना. आपपया घ्रािेंहद्रयानें पाण्याचा थागं कालीत 
तो हफरत िोता. इतक्यातं हचर्मिीनें एका बेडकाची दोस्ती संपादन करुन त्याला अशी हवनंती केली कीं, 
त्यानें जवळच्या टेकडीवर जाऊन र्मोठ्यानें शब्द करावा. ित्तीला तेथें पािी असेल असें वाटून ित्ती तेथें 
आपयावर पुनः त्यानें एका भयंकर कड्ाखालीं उतरून तेथें शब्द करावा. बेडकानें हचर्मिीचें सागंिें ऐकून 
टेकडीवर जाऊन ओरडण्यास सुरुवात केली. तेव्िा ं तो अंध ित्ती पाण्याचा थागं लावण्यासाठीं त्या 
टेंकडीवर चलला. पुनः बेडूक एका प्रचंड कड्ाखालीं उतरून तेथें ओरडला. तेव्िा ं ित्ती त्या हदशलेा 
चालला असता ंकड्ावरून खालीं कोसळला व त्याचीं िाडें र्मोडून र्मरिाहंतक वदेनानंीं पीहडत िोऊन तो 
तेथें पडला. तेव्िा ं हचर्मिी त्या हठकािीं येऊन त्याला म्मििाली, “िे द्वाड ित्ती, आता ं र्मी कोि आिे िें 
पािण्यास तुिें डोळे राहिले नािींत. पि तुिें कान शाबूत असपयारु्मळें  र्माझ्या शब्दावरून तंू र्मला 
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ओळखशील. कािंीं हदवसारं्मागें र्मदोन्र्मत्त िोऊन ज्या लिानशा प्राण्याचें घरटें हपल्लासंकट तंू पायाखालीं 
तुडहवलेंस तोच प्रािी–तीच हचर्मिी–र्मी आिें. तुिंा र्मी पूियपिें सूड उगवला आिे. या तुझ्या अधःपतनाला 
कारि र्मी िंालें  आिे.” 

 
असें बोलून हतनें त्याला कसें कड्ावरून खालीं पाडलें  िें सवय इत्थंभतू साहंगतलें . तेव्िा ं ित्ती 

म्मििाला, “र्मी जर आर्मच्या कळपातं असतों, तर आर्मच्या गजराजानें अशा प्रकारचें दुराचरि र्मला करंू 
हदलें  नसतें. परंतु बळर्मदानें फुगून जाऊन र्मी र्मािंा कळप सोडून हदला. आहि, त्याच बळाच्या दपारु्मळें  र्मी 
िालअपेष्टा पावनू आता ंर्मृत्यचू्या रु्मखातं हशरत आिे! कोित्याहि प्राण्यानें आपपया बळाच्या झकवा सते्तच्या 
जोरावर क्षुद्र प्राण्याचा उपर्मदय करंू नये िें र्माझ्या गोष्टीपासून हशकण्यासारखें आिे.”असे उद गार कालून 
ित्तीनें प्राि सोडला. 
 
 

——✵✵✵—— 
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११६. शत्रु लहान र्महिून त्याचें कौतुक करंू नये (३७०) 
 

(पलासजातक नं. ३७०) 
 

आर्मचा बोहधसत्त्व एका जन्र्मीं सुवियिंस िोऊन हिर्मालयावर रिात असे. तो ज्यावळेीं चरावयास 
जात असे त्यावळेीं वाटेंत एका पलाश वृक्षाखाली हवश्रातंीसाठीं बसत असे. रोजच्या संवयीरु्मळें  त्या 
पळसाच्या िंाडावर त्याचें फार पे्रर्म बसलें . एके हदवशीं एका पक्षयानें वडाचीं फळें खाऊन त्या पळसाच्या 
िंाडाच्या दोन फादं्यारं्मध्यें देिधर्मय केला. पावसाळ्यातं त्या हठकािीं वडाचा रोप रुजून आला. त्याचीं तीं 
कोर्मल पानें पािून पलाशदेवता र्मोठें कौतुक करंू लागली. िंस जेव्िा ं त्या हठकािीं हवश्रातंीसाठीं आला 
तेव्िा ं त्यालादेखील हतनें या वडाच्या नवीन रोपाचें र्मोठें कौतुक साहंगतलें . तेव्िा ं िंस पलाशदेवतेला 
म्मििाला, “बाई ग, याचें तंू कौतुक करंू नकोस. तंू या हठकािींच ल्स्थर असपयारु्मळे वडाचें िंाड कसें असतें 
याची तुला कपपना नािीं. याला जर वालंू हदलेंस तर िा वृक्ष तुिंें सर्मूळ हनर्मूयलन करून टाकील, व र्मग 
तुला आपपया पे्रर्माचा भयकंर पिात्ताप करावा लागेल.” 

 
पलाशदेवता म्मििाली, “तें कािंीं असो. सध्या ं तरी र्मला याजपासून कािंींच ्ास िोत नािीं. 

हबचाऱ्यानें र्मािंा आश्रय केला असपयारु्मळें  त्याच्यावर र्मािंें र्मातृवत् पे्रर्म जडलें  आिे. तेव्िा ंत्याचें उच्चाटि 
र्मी कसें करावें?” 

 
िंस म्मििाला, “र्मला जें काय वाटलें  तें र्मी तुला साहंगतलें  आिे. यावर तुिंी र्मजी. तथाहप आिखी 

एकवार सागंतों कीं, या रोपाची वृहद्ध तझ्या नाशाला कारि िोईल.” 
 
असें बोलून िंस पलाशाची र्मै् ी सोडून दुसरीकडे चालता िंाला. 
 
इकडे िळूिळू वडाचा रोप वालत गेला, व त्याने त्या पलाशाच्या िंाडाला म्मििजे पलाशदेवतेच्या 

हनवासस्थानाला पूियपिें ग्रासून टाकलें ! तेव्िा ंपलाशदेवता म्मििाली, “िंस जें सागंत िोता तें खोटें नािीं. 
जो वृहद्ध पावत असता ंआपपया आश्रयदात्याचंाच नाश करून टाकतो, त्याला आश्रय देिें आहि त्यावर पे्रर्म 
करिें सवयथैव अहनष्ट िोय.” 
 
 

——✵✵✵—— 
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११७. वैरानें वैर शमत नाहीं (३७१) 
 

(दीघीणतकोसल जातक [िी गोष्ट र्मिावग्गातं सापंडते.] नं. ३७१) 
 

प्राचीनकाळीं ब्रह्मदत्त नावंाचा राजा वारािसींत राज्य करीत िोता. त्यानें कोसल देशाचा दीघीती 
नावंाच्या राजावर र्मोठ्या सैन्यासिवतयर्मान िल्ला केला. तेव्िा ंदीघीहत आपला पराजय खा्ीनें िोिार आिे 
असें जािनू आपपया पट्टरािीला घेऊन गुप्तवरे्षानें राजधानींतून पळून गेला. ब्रह्मदत्तानें त्याचें राज्य 
खालसा केलें , व त्याची सवय धनदौलत लुटून नेली. दीघीहत राजा पहरव्राजक वरे्षानें वारािसीला येऊन 
एका कंुभाराच्या घरीं राहिला. तेथें त्याची पत्नी गरोदर िोऊन हतला असे डोिाळे िंाले कीं, सूयोदयाच्या 
वळेीं सन्नद्ध िंालेली चंतुरंहगनी सेना पिावी व तलवारी धुवनू त्याचंें पािी प्यावें. परंतु हतला सैन्य दाखवावें 
कसें, व तलवारीचें पािी कोठून आिून द्यावें या हववचंनेंत दीघीहत पडला. वारािसी राजाच्या पुरोहिताची 
आहि त्याची र्मै् ी िोती. एके हदवशीं पुरोहिताला त्यानेंबायकोच्या डोिाळ्याची गोष्ट सिज साहंगतली. तेव्िा ं
पुरोहित म्मििाला, “आपपया पत्नीला घेऊन येथें या. हतला पािण्याची र्मािंी इच्छा आिे,”आहि जेव्िा ं
दीघीहतनें आपपया रािीला तेथें आिलें  तेव्िा ंहतला पािून पुरोहित उद गारला, “हतच्या उदरीं भावी कोसल 
राजा जन्र्माला येिार आिे!”आहि तो हतला म्मििाला, “देवी, तू आनंहदत िो! तुिें डोिाळे पुरे िोतील.” 

 
नंतर पुरोहित ब्रह्मदत्ताजवळ जाऊन त्याला म्मििाला, “र्मिाराज, उदयीक उत्तर्म ग्रियोग आिे. 

अशा प्रसंगीं आपली सवय सेना संनद्ध करून सैहनकानंीं एका सुंदर भाडं्ातंील पाण्यानें आपपया तरवारी 
धुवाव्या अशी आज्ञा करा. त्यायोगें आर्मच्या राज्याला फार फायदा िोईल.” 

 
राजानें पुरोहिताच्या सागंण्याप्रर्मािे दुसऱ्या हदवशीं सूयोदयाच्या वळेीं सवय व्यवस्था केली व 

पुरोहितानें दीघीहतच्या रािीला गुप्त हठकािीं ठेऊन सनंद्ध सेना दाखहवली, व तलवारी ज्या भाडं्ातं 
धुतपया िोत्या त्यातंील पािी पाजलें . नवर्मास पूिय िंापयावर कोसल राज्ञी सुंदर पु् प्रसवली. पुरोहित 
ब्राह्मिाच्या र्माफय तीनें त्या रु्मलाचें हशक्षि उत्तर्म रीतीनें िंालें . तथाहप दीघीतीला अशी भीहत पडली कीं, जर 
काशीराजाला आम्मिी येथें रिातों असें कळून आलें  तर तो एका क्षिातं आम्मिा सवांचा हशरच्छेद करील. 
म्मििून आपपया रु्मलाला त्यानें पुरोहित ब्राह्मिाच्या ओळखीनें वारािसी बािेरील एके खेडेगावंी पाठवनू 
हदलें . 

 
दीघीतीचा िजार्म काशीच्या राजाच्या आश्रयास येऊन राहिला िोता. त्यानें आपपया नव्या धन्याची 

र्मजी संपादण्यासाठीं दीघीती वारािसींत अज्ञात वरे्षानें राितो अशी चुगली केली. राजानें ताबडतोब 
दीघीतीला आहि त्याच्या रािीला पकडून आहिलें  व शिरातून त्याचंी झधड कालून नगराबािेर नेऊन 
हशरच्छेद करावा असा िुकूर्म फर्माहवला. त्याच हदवशीं त्याचा रु्मलगा – दीघायुकुर्मार खेडेगावंातूंन 
आईबापाचं्या दशयनासाठीं वारािसीला आला िोता. वाटेंतच आपपया आईबापाला र्मागपया िातानंीं बाधूंन 
त्याचंें रंु्मडन करून झधड कालण्यात येत आिे, िें त्याच्या पिाण्यातं आलें . तो िळुिळु त्याचं्या र्मागोर्माग 
जाऊं लागला. तेव्िा ंदीघीती म्मििाला, “िे दीघायु, तुिंी दृष्टी आकंुहचत करंू नकोस झकवा अहतशय तािू ं
नकोस, वैरानें वैरं शर्मत नािीं, परंतु र्मै् ीनेंच वैर शर्मन पावतें. िें लक्षातं ठेव.” 
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िे दीघीतीचे शब्द ऐकून राजपुरुर्ष म्मििाले, “िा दीघीहत कोसलराजा वडेा िंाला असें 
हदसतें!”दीघायु कोि, आिखी िा त्याला असा का ंउपदेश करतो, याचा आम्मिालंा तर कािंी अथय सर्मजत 
नािीं!” 

 
दीघीहत म्मििाला, “बाबानंो, तुम्मिी र्मला खुशाल वडेा म्मििा! परंतु जो शिािा असेल तो र्माझ्या 

बोलण्याचा अथय सर्मजेल.” 
 
दीघीतीनें वरील वाक्य आिखी दोन वार उच्चारलें . तथाहप राजपुरुर्षालंा त्याचा अथय न 

सर्मजपयारु्मळें  त्याला वडे लागलें  असावें असें त्याचंें ठार्म र्मत िंालें . शवेटीं शिराबािेर नेऊन दीघीतीचा 
आहि त्याच्या रािीचा त्यानंीं हशरच्छेद केला व त्या दोघाचें शरीरावयव चारी दीशालंा फें कून तेथें पिारा 
ठेऊन ते परत आले. िें सवय कृत्य पािून दीघायुकुर्मार वारािसी नगरातं आला; आहि बरीच दारू हवकत 
घेऊन त्यानें ती आपपया हपतराचं्या शरीरावयावंर पिारा करिाऱ्या हशपायासं पाजली. ते बेशुद्ध पडले असें 
पािून दीघायूनें काष्ठें गोळा करून हपतराचं्या शरीराला अग्नी हदला, व त्या हचतेला ह्वार प्रदहक्षिा केली. 
िा प्रकार काहशराजानें आपपया प्रासादाच्या गच्चीवरून पाहिला, आहि तो र्मनातंपया र्मनातं म्मििाला, “िा 
कोिीतरी कोसलराजाचा नातलग असावा. अरेरे! एवला बंदोबस्त केला असता ंर्मला असा कोिीतरी र्मनुष्ट्य 
आिे िें पिारेकऱ्यानंीं कळवू ंनये िें र्मोठेंच आियय िोय! यानें र्मािंा घात केला नािीं म्मििजे िंालें !” 

 
इकडे दीघायु आपपया हपतराचंें उत्तरकायय आटपून अरण्यातं हशरला, व तेथें यथेच्छ रडून त्यानें 

आपपया र्मनाचें सर्माधान करून घेतलें . नंतर स्नान करून शोकाचा र्मागर्मूसहि रािंू न देता ं तो पुनः 
वारािसींत हशरला आहि िल्स्तशाळेंत जाऊन तेथील अहधकाऱ्यालंा म्मििाला, “र्मिाराज, र्माझ्या र्मनातूंन 
र्मािुताची कला हशकण्याची फार इच्छा आिे. आपि रे्मिेरबानगी करून र्मला येथें ठेऊन घ्याल काय?” 

 
र्मािुताच्या रु्मख्यानें दीघायूयला िल्स्तशाळेंत ठेऊन घेतलें . तो पिाटेंला उठून वीिा वाजवीत असे, व 

र्मंजुळ स्वरानें गायन करीत असे. एके हदवशीं ब्रह्मदत्त राजानें पिाटेंस जागा िोऊन त्याचें गायन ऐहकलें , व 
तो आपपया िुजऱ्यास म्मििाला, “िल्स्तशाळेंत सुंदर हविा वाजवनू सुस्वर गायन कोि कहरतो बरें?” 

 
िुजऱ्यानें राजाला र्मािुताच्या आचायानें एक तरुि रु्मलगा ठेहवला आिे व तो गात असतो इत्याहद 

वतयर्मान साहंगतलें . तेव्िा ंब्रह्मदत्तानें ताबडतोब दीघायलूा बोलावनू नेऊन हविा वाजवनू गावयास साहंगतलें . 
दीघायनूें त्याची आज्ञा हशरसा र्मान्य करून आपपया हवण्याच्या र्मदतीनें सुंदर गायन केलें . तेव्िा ंकाहशराजा 
त्यावर अत्यतं प्रसन्न िोऊन म्मििाला, “रु्मला, तंू आजपासून र्माझ्याजवळ रिा, व र्मला गाऊन वगैरे 
दाखीव.” 

 
त्या हदवसापासून दीघायुराजकुर्मार काशीराजाजवळ राहिला, व आपपया उत्तर्म गुिानंीं आहि 

हवनम्र स्वभावानें त्यानें अपपावधींतच राजाची पूिय र्मजी संपादन केली. थोडक्यातं सागंावयाचें म्मिटलें  
म्मििजे दीघायुकुर्मार राजाचा अत्यंत हवश्वासू नोकर बनला. 

 
एके हदवशीं काशीराजा दीघायलूा बरोबर घेऊन आपपया इतर नोकरासंिवतयर्मान हशकारीला 

गेला. राजाचा रथ दीघायचू िाकीत िोता. हशकारीच्या हनहर्मत्तानें दीघायनेू रथ भलत्याच हठकािीं नेला. 
काशीराजा थकून गेपयारु्मळें  दीघायलूा म्मििाला, “रु्मला, आता ंरथ सोड. र्मला थोडी हवश्रातंी घेऊं दे.” 
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तो खालीं उतरून दीघायूच्या र्माडंीवर डोकें  ठेऊन िंोपीं गेला. राजाला गाल िंोंप लागली िें पािून 
दीघायचू्या र्मनातं जुनें वैर जागतृ िंालें . आपपया आईबापालंा ठार र्मारिारा वैरी आपपया र्माडंीवर डोकें  
ठेऊन स्वस्त िंोंपीं गेला आिे, आहि या वळेीं याचा हशरच्छेद करण्यास याचीच तलवार उपयोगी पडिार 
आिे, िें पािून दीघायलूा त्याचा तात्काळ सूड उगवावा असें वाटलें . परंतु बापानें शवेटीं काललेपया 
उद्गाराचंी त्याला आठवि िंाली; आहि “िे दीघायूकुर्मार! वैरानें वैर शर्मत नािीं, परंतु र्मै् ीनेंच वैर शर्मन 
पावतें.”िे शब्द तो आपपयाशींच पटुपटुला. सूड उगवण्याची आलेली उत्तर्म सधंी आहि बापानें केलेला 
उपदेश या दोन गोष्टींवर त्याचें र्मन आळीपाळीनें एकसारखें उड्ा र्मारंू लागलें . शवेटीं राजाचा सूड 
उगवण्यासाठीं त्यानें म्मयानातूंन तलवार बािेर देखील कालली. इतक्यातं राजा खडबडून जागा िंाला, 
आहि साशकं दृष्टीनें इकडे हतकडे पािंू लागला. तेव्िा ंदीघायुकुर्मार त्याला म्मििाला, “र्मिाराज, आपि 
घाबरून गेपयासारखे हदसता ंतें का?ं” 

 
राजा म्मििाला, “रु्मला, र्मीं र्माझ्या स्वप्नातं कोसलराजाच्या तरूि रु्मलाला पाहिलें . र्माझ्या र्मानेवर 

त्यानें तलवार ठेहवली िोती असें र्मला वाटलें . त्या योगें र्मी एकाएकीं दचकून जागा िंालों!” 
 
दीघायु डाव्या िातानें राजाचे केस घट्ट धरून आहि उजव्या िातानें तलवार वर उगारून म्मििाला, 

“र्मिाराज! ज्याच्याबद्दल आपिास दुष्ट स्वप्नें पडत आिेत तोच कोसल राजाचा रु्मलगा र्मी आिे, आहि 
र्माझ्या आईबापाचंा सूड उगवण्यास र्मी आता ंसज्ज िंालों आिें!” 

 
ब्रह्मदत्त राजा अगदीं कावरा बावरा िोऊन गेला आहि तसाच दीघायूच्या पायावर पालथा पडून 

म्मििाला, “बा दीघाय,ू र्मला जीहवतदान दे!” 
 
दीघायु म्मििाला, “आपिाला जीहवतदान देिारा र्मी कोि? र्माझ्या वहडलाचंा प्रािघात करून 

आपि र्मािंाहि प्राि घेण्याची वाट पिात आिा!ं तेव्िा ंप्रथर्मतः र्मलाच आपि जीवदान द्या.” 
 
राजा म्मििाला, “बा दीघायु, तंू र्मला जीवदान दे आहि र्मी तुला जीवदान देतों.”तेव्िा ंत्या दोघानंीं 

िातातं िात घालून परस्पराशीं र्मै् ीनें वागण्याची शपथ घेतली; आहि राजा रथातं बसून दीघायूसि परत 
आपपया पहरवारातं येऊन हर्मळाला; व सवय लवाजम्मयासि वारािसीला आला. तेथें र्मोठा दरबार भरवनू तो 
आपपया अर्मात्यालंा म्मििाला, “जर दीघीहतराजाच्या कुर्माराला तुम्मिी पाहिलें  तर त्याला काय हशक्षा 
कराल?” 

 
कािंींजि म्मििाले, “आम्मिीं त्याचे िातपाय तोडून टाकंू;”तर कािंींजि म्मििाले, “आम्मिीं त्याला 

ठार र्मारंू.” 
 
त्यावर राजा म्मििाला, “िा र्माझ्या शजेारीं कोसलराजाचा एकुलताएक पु्  बसला आिे! परंतु 

याला कोित्याहि प्रकारें तुम्मिी इजा करता ंकार्मा नये. का ंकीं, यानें र्मला जीवनदान हदलें  आिे.” 
 
दीघायकूडे वळून राजा म्मििाला, “बा, दीघाय,ू वैरानें वैर शर्मन पावत नािीं परंतु र्मै् ीनेंच वैर 

शर्मतें असें तुिंा हपता र्मरिसर्मयीं दोन तीनदा ंम्मििाला तें का?ं” 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

दीघायू म्मििाला, “र्मिाराज, हपत्यानें िा र्मला उपदेश केला िोता. र्मी हपत्याच्या र्मागोर्माग जात 
असता ंर्मला पािून त्यानें िे उद्गार कालले. याचा अथय एवलाच कीं, र्मी आपला सूड उगहवण्याच्या नादाला 
लागूं नये. र्मी जर आपला सूड उगवला असता तर पुनः आपपया अर्मात्यानंी झकवा आपपया सतंतीनें र्मािंा 
सूड उगहवला असता, आहि अशा रीतीनें आर्मचें वैर हचरकाल चाललें  असतें. र्माझ्या हपत्यानें केलेपया 
उपदेशारु्मळेंच र्मला आत्र्मसयंर्मन करता ंआलें . आहि शेंवटीं एकातंवास साधून आपली व र्मािंी र्मै् ी दृल 
करण्याची र्मला सुसधंी सापंडली.” 

 
राजा दीघायूवर अत्यंत प्रसन्न िंाला, आहि आपपया रु्मलीशीं हववाि लावनू देऊन त्यानें पुनः 

दीघायलूा कोसल देशाच्या गादीवर बसहवलें  व जी कािंीं त्याच्या बापाची संपहत्त लुटून आहिली िोती ती 
त्याची त्याला परत केली. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

११८. पात्रापात्रीं दपदेश व त्याचीं फळें. (३७६) 
 

(अवाणरय जातक नं. ३७६) 
 

एकदा ं बोहधसत्त्व ब्राह्मिकुलातं जन्र्मनू तरुिपिीं सवय हशपपातं पारंगत िंाला; व प्रपंचाला 
कंटाळून त्यानें तापसवरे्षानें हिर्मालयाचा र्मागय धहरला. कािंीं काळ तेथें राहिपयावर तो वारािसीला आला. 
वारािसीचा राजा त्याचे स्वाथयत्यागाहद अनेक सद गुि पािून प्रसन्न िंाला आहि र्मोठ्या आग्रिानें त्यानें 
आपपया उद्यानातं बोहधसत्त्वाला ठेऊन घेतलें . बोहधसत्त्व राजाला वारंवार असा उपदेश करीत असे कीं, 
“र्मिाराज, कोिावर रागावू ं नकोस. कोिावर रागावू ं नकोस. जो राजा दुसरा रागावला असता ं स्वतः 
रागवत नािीं तोच सवय राष्ट्राला पूज्य िोतो. अरण्यातं झकवा नगरातं, जलीं झकवा स्थलीं र्मािंा तुला िाच 
उपदेश आिे कीं, तंू कोिावर देखील रागावू ंनकोस.” 

 
बोहधसत्त्वाच्या उपदेशानें राजा फारच साल्त्वक िंाला; व त्या योगें सवय प्रजेची त्यावर अत्यंत भल्क्त 

जडली. आपिाला तपस्व्याच्या उपदेशानें एवला फायदा िंालेला पािून राजाला त्याच्या ऋिातूंन कसें 
रु्मक्त व्िावें िेंच सुचेना. शवेटीं त्यानें असा हनिय केला कीं, बोहधसत्त्वाला एका र्मोठ्या गावंची जिागीर 
देऊन टाकावी व राजसनं्याशासारखी त्याची र्मोठी बरदास्त ठेवावी. आपला र्मनोदय जेव्िा ं राजानें 
बोहधसत्त्वाला कळहवला तेव्िा ंतो म्मििाला, “र्मिाराज, तपस्व्यानंीं श्रीर्मंत व्िाव ेिी र्मोठी हवडंबना िोय. र्मी 
द्रव्याजयन करण्यास सर्मथय असता ंतपस्वी िंालों याचें कारि िेंच कीं, प्रपंचतृष्ट्िेनें र्मला घेरून टाकंू नये, 
म्मििून र्मी तुला एवलेंच सागंतों कीं, र्मला पनुः प्रपंचपाशातं गोंवण्याचा प्रयत्न करंू नकोस.” 

 
राजानें बोहधसत्त्वाच्या इच्छेप्रर्मािें त्याला जिागीर देण्याचें तिकूब केलें , व पूवींप्रर्मािेंच आपपया 

उद्यानातं त्याच्या र्मजीप्रर्मािें रिाण्यास साहंगतलें . परंतु राजाच्या तोंडून बोहधसत्त्वाची फार स्तुहत िोऊं 
लागपया कारिानें दरबारातंील लोक खुशीनें म्मििा, झकवा नाखुर्षीनें म्मििा, बोहधसत्त्वाच्या दशयनाला येऊं 
लागले. जो तो राजासर्मोर बोहधसत्त्वाची स्तुतीच करंू लागला. उदे्दश िाच कीं, राजेसािेबाचंी कशी तरी 
र्मजी सपंादन करावी. पि आर्मच्या बोहधसत्त्वाला अशा प्रकारची स्तुहत आहि िाजंीिाजंी रु्मळींच आवडत 
नसे. त्याला या गोष्टीचाच नव्िे तर वारािसीच्या आसपास देखील रिाण्याचा हतटकारा आला, आहि राजा 
आपपया गर्मनाला अंतराय करील म्मििनू त्याला न सागंता ं केवळ उद्यानपालकाला सागंनू तो एकटाच 
या्ेला हनघाला. कािंीं अतंरावर गेपयावर गंगेच्या पार जाण्यासाठीं त्याला एक तरी लागली. तेथपया 
नावाड्ाचें नाव अवायय असें िोतें. अवायानें बोहधसत्त्वाला फारशी तक्रार न कहरता ंपरतीराला नेलें . परंतु 
तेथें गेपयावर तो द्रव्य र्मागू ं लागला. तेव्िा ं बोहधसत्त्व म्मििाला, “बा नाहवका, तुला या तुझ्या धंद्यात व 
इतर् उपयोगी पडेल असें धन देतों तें ग्रिि कर.” 

 
नावाडी आशाभतू िोऊन घाईघाईनें म्मििाला, “द्या तर र्मग.” 
 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “बाबारे, तुला जें कािंीं वतेन र्मागावयाचें असेल तें उतारू परतीरावर 

असतानाचं र्मागत जा. काकंीं, तेथें उतारंूना या तीराला येण्याहवर्षयीं फार उत्सुकता असते. परंतु इल्च्छत 
स्थळीं पोंचपयावर त्याचंें र्मन बदलतें व त्यारु्मळें  कलिाला र्मा् वाव हर्मळतो. म्मििनू पैसे घेतपयाहशवाय 
कोित्याहि उतारूला नावंेंत बसूं देऊं नकोस.” 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

नावाडी बोहधसत्त्वाचा िा उपदेश ऐकून फार सतंापला आहि म्मििाला, “िेंच काय तुम्मिी देिार 
आिातं तें? िें र्मला नको आिे. नुसते शब्द घेऊन काय करावयाचें?” 

 
त्यावर बोहधसत्त्व म्मििाला, “एवढ्यानें तुिंी तृप्ती िोत नसली तर आिखी एक अत्यंत उपयुक्त 

वस्तू तुला देतों, ती घे. या वस्तूचा तुला सवय हठकािीं उपयोग िोण्यासारखा आिे. गावंातं झकवा जंगलातं 
जळीं झकवा स्थळीं तंू कोिावर रागावू ंनकोस आहि र्मािंा िा उपदेश कधींहि हवसरंू नकोस. र्माझ्याजवळ 
देण्यासारखें म्मिटलें  म्मििजे एवलेंच धन आिे.” 

 
नावाडी म्मििाला, “असलें  हभकारडें धन घेऊन तंू नावेंत का बसलास? असपया गप्पा सागंिार 

आिे असें जर र्मला तंू पूवींच साहंगतलें  असतें तर र्मी तुला कशाला र्माझ्या िोडींत बसूं हदलें  असतें? पि 
तुझ्यासारख्या लुच्चा जोगड्ाला फुकट जाऊं देिें र्मोठा अन्याय िोय.” 

 
असें म्मििून त्यानें बोहधसत्त्वाला खालीं पाडलें  व तो त्याच्या उरावर बसला. इतक्यातं नवर्मास पूिय 

िंालेली नावाड्ाची गरोदर स्त्री तंटा कसला चालला आिे िें पािण्यासाठीं तेथें आली. बोहधसत्त्वाला हतनें 
ओळखलें  आहि आपपया नवऱ्याला हर्मठी र्मारून ती म्मििाली, “िा जोगी राजाचा गुरू आिे. याला तुम्मिी 
र्मारंू नका. राजाला िें वतयर्मान सर्मजलें  असता ंतो तुम्मिाला भयंकर शासन करील.” 

 
नावाडी म्मििाला, “आला आिे राजाचा गुरू! लबाडाजवळ एक कवडी देखील नािीं! आहि म्मििे 

र्मोठा राजाचा गुरु! तंू देखील र्मोठी लबाड हदसतेस. नािींतर या जोगड्ाचा पक्षपात घेऊन र्माझ्याशीं का ं
भाडंावयाला आली असतीस?” 

 
असें म्मििून बोहधसत्त्वाला सोडून देऊन तो आपपया बायकोच्या अंगावर धावला आहि हतच्या 

उरावर त्यानें जोरानें लाथ र्माहरली. तेथपया तेथेंच गभयपात िोउन ती स्त्री तात्काल र्मरि पावली. तेव्िा 
लोकानंीं अवायाला पकडून राजपुरुर्षाचं्या िवालीं केलें . राजानें त्याला योग्य शासन केलें ; आहि 
बोहधसत्त्वाला बोलावनू आिनू तो म्मििाला, “आचायय, तुम्मिी र्मला न कळहवता ंयेथून का ंगेलातं? व वाटेंत 
या भलत्याच संकटातं का ंपडलातं?” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मिाराज, उद्यानपालाला र्मी सागंनू ठेहवलें च िोतें. र्माझ्या जाण्यासबंंधानें र्मी 

जर तुझ्याशीं बोललों असतों तर र्माझ्या र्मागांत तंू पुष्ट्कळ झवघ्नें आिलीं असतीं. तेव्िा ं तुला न कळहवता ं
गेलों िें चागंलेंच िंालें . परंतु उपदेशाला पा् कोि व अपा् कोि याची जािीव नसपयारु्मळें  वाटेंत र्मािंी 
आहि हबचाऱ्या अवायय नावाड्ाची दुदयशा िंाली. तुला जसा र्मी उपदेश करीत असें, तसाच या 
नावाड्ालाहि त्याच्या कपयािाचा उपदेश केला. परंतु त्यारु्मळें  िंालें  काय र्माझ्या थोबाडींत बसली, 
नावाड्ाची बायको र्मरि पावली, व हबचारा नावाडी कैदेंत पडला! तेव्िा ं र्मािसानें उपदेश करण्याला 
पा्ापा् ओळखिें हकती जरूर आिे बरें! सत्पा्ीं उपदेश केला असता ं त्याला चागंलें  फळ येतें, आहि 
असत्पा्ीं केला असता ंत्याला वाईट फळ येतें, िें या र्माझ्या गोष्टीवरून हसद्ध िोत आिे.” 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

११९. शीलावाचूंन वेदणवद्या व्यथु (३७७) 
 

(सेतकेतुजातक नं. ३७७) 
 

आर्मचा बोहधसत्त्व एकदा ं प्रहसद्ध आचायय िोऊन पुष्ट्कळ हशष्ट्य पलवीत िोता. त्याचा अग्रहशष्ट्य 
श्वेतकेतु िा एके हदवशीं स्नान करून येत असता ं वाटेंत त्याला एक चाडंाळ जातीचा र्मनुष्ट्य भेटला. 
चाडंाळाच्या अंगाचा वारा आपपया अंगावर येऊं नये व त्याची सावली आपिावर पडंू नये म्मििून श्वतेकेतु 
र्मोठ्यानें ओरडून म्मििाला, “र्मूखय चाडंाळा! रस्त्यातूंन दूर िो! र्मी ब्राह्मि असून तुझ्या अंगाचा वारा 
र्माझ्यावर येता ंकार्मा नये, िें तुला र्मािीत नािी काय?” 

 
चाडंाळ म्मििाला, “तंू जर ब्राह्मि आिेस तर र्मी सागंतों त्या प्रश्नाचंी उत्तरें दे.” 
 
असें बोलून चाडंाळानें श्वेतकेतूला हनरहनराळे प्रश्न हवचारले; परंतु श्वेतकेतु त्याचंीं उत्तरें देऊं 

शकला नािीं. तेव्िा ंचाडंाळानें त्याला आपपया दोन्िी पायाचं्या र्मधून बाजूला सारलें , आहि तो तेथून हनघून 
गेला. चाडंाळानें केलेपया अपर्मानानें श्वेतकेतु अत्यंत क्रोधायर्मान िंाला. परंतु चाडंाळाचें दर्मन करण्याचें 
त्याला सार्मर्थ्यय नसपया कारिानें आपपया गुरूजवळ जाऊन चाडंाळाला हशव्याशाप देण्यास सुरवात केली. 
तेव्िा ंआचायय म्मििाला, “बा श्वेतकेतु, या बाबतींत तुिंाच र्मोठा अन्याय िंाला आिे. र्मागांत उभा रिािाऱ्या 
चाडंाळाचा उपर्मदय करण्याचा तुला अहधकार कसा पोिोंचतो? हशवाय तो चाडंाळ तुझ्यापेक्षा ं अहधक 
बुहद्धर्मान हदसतो. र्मग त्याच्याशीं स्पधा करून आपली फहजती करून घेण्यातं अथय कोिता? तंू वादहववाद 
करण्यातं आपला काल न घालहवता ंरु्मकाट्यानें घरीं यावयाचें िोतें कीं नािी? बरें, आता ंतरी शातं िो आहि 
हशव्याशाप घालून आपपयाच शीलाचा भगं करून घेऊं नकोस. गुरंूच्या या उपदेशानें श्वेतकेतु थंडावला; 
परंतु तेथें रिाण्यास त्याला फार लाज वाटली. आपि जेथें हवद्यार्थ्यांत श्रेष्ठ म्मििून हर्मरवलों तेथेंच 
चाडंाळाकडून आपली अशी फहजती व्िावी, व आचायानेंहि आपलाच अपराध ठरवावा िें त्या अत्यंत र्मानी 
तरुिाला कसें रुचेल? त्यानें ताबडतोब गुरुगृि सोडून प्रयाि केलें . व पुलें तक्षहशलेला जाऊन आपलें  
अध्ययन पुरें केलें , आहि लोकारं्मध्यें आपली पूजा व्िावी या उदे्दशानें त्यानें संन्यास ग्रिि केला. बरेच हशष्ट्य 
गोळा करून पुनः तो वारािसीला आला आहि तेथें शिराबािेर उतरला. राजानें त्याचा योग्य आदरसत्कार 
करून तापसगिासि त्याला रिाण्यासाठीं आपलें  एक उत्तर्म उद्यान हदलें , व एके हदवशीं संध्याकाळीं 
आपि भेटीस येिार आिें असा त्यास हनरोप पाठहवला. राजा भेटीस येिार आिे िें सर्मजपयाबरोबर 
श्वेतकेतूनें तपियेचें र्मोठेंच अवडंबर र्माजहवलें . आपपया हशष्ट्यापंैकीं कािंींना पाय िंाडानंा बाधूंन लोर्मकळत 
ठेहवलें ; कािंींना पंचाल्ग्नव्रत साधन करावयास लाहवलें ; कािंीं िात वर करून तपिया करीत बसले; आहि 
आपि स्वतः एक पुस्तक घेऊन पुष्ट्कळ हशष्ट्यासं भोंवती गोळा करून त्याचा अथय सागंत बसला. इतक्यातं 
आपपया अर्मात्यासंि राजा त्या हठकािीं येऊन पोिोंचला. त्या अर्मात्यापंैकीं एकजि आर्मचा बोहधसत्त्व 
िोता. त्याला राजा म्मििाला, “नानातऱ्िेची तपिया करीत बसलेले िे तापस कोि आिेत? आहि या 
त्याचं्या अवडंबराचा काय उपयोग? या त्याचं्या कृत्यानीं ते अपायापासून रु्मक्त िोतील काय? 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मिाराज, जर र्मािसाचें शील शुद्ध नसेल तर त्यानें तपियेचें हकतीहि लोंग 

र्माजहवलें  झकवा हवदे्यचें र्मोठें प्रदशयन र्माडंलें  तरी त्यापासून हतळर्मा् फायदा व्िावयाचा नािीं.” 
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िें राजाचें आहि बोहधसत्त्वाचें भार्षि ऐकून श्वेतकेतूस चीड आली, आहि तो म्मििाला, “तुर्मच्या 
म्मििण्याप्रर्मािें सदाचरिावाचंून रु्मल्क्त नािीं. र्मग सवय वदेाचंें अध्ययन करिारा देखील र्मोक्षाला जावयाचा 
नािीं, आहि असें िंालें  म्मििजे वदेाचंें अध्ययन हनष्ट्फळ ठरेल.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “वदेाचंें अध्ययन हनष्ट्फळ आिे असें र्मािंें रु्मळींच म्मिििें नािीं. वदेाचं्या 

अध्ययनानें लोकातं आपलें  स्तोर्म र्माजतें; परंतु सदाचरिानेंच र्मोक्ष हर्मळतो. कीर्मत पाहिजे असली तर वदेाचंें 
अध्ययन करावें पि र्मोक्ष पाहिजे असला तर शीलच संपादावें.” 

 
याप्रर्मािें बोहधसत्त्वानें शीलवाचंून तपिया आहि वदेाध्ययन व्यथय आिे िें हसद्ध करून दाखहवलें . 

तेव्िा ंराजानें श्वेतकेतूचा दाहंभकपिा ओळखला, आहि त्याला आहि त्याच्या हशष्ट्यानंा गृिस्थाश्रर्म देऊन 
आपपया नोकरींत ठेऊन घेतलें . 
 
 

——✵✵✵—— 
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१२०. सवांची सारखी सभंावना करिारा पवुत. (३७९) 
 

(नेरुजातक नं. ३७९) 
 

आर्मचा बोहधसत्त्व एकदा ं िंस िोऊन आपपया धाकट्या भावासि दूरदूरच्या प्रदेशातं चारा 
शोधण्यासाठीं जात असे. ते दोघे एके सर्मयीं रे्मरुपवयतावर गेले. त्या पवयताचा असा गुि असे कीं, त्याच्यावर 
वास करिाऱ्या सवय प्राण्याचंी काहंत सुविाची िोत असे. बोहधसत्व आहि त्याचा भाऊ तेथें गेपयाबरोबर 
त्याचंीहि अंगकाहंत सोन्याची हदसूं लागली. दुसरे प्रािीहि सोन्याचेच हदसत िोते. तें पािून धाकटा भाऊ 
बोहधसत्त्वाला म्मििाला, “दादा, िें काय आियय आिे? येथें सवयच प्रािी सोन्याचे हदसत आिेत! बोहधसत्त्व 
म्मििाला, “बाबारे, या पवयताची िी थोरवी आिे. जो कोिी याचा आश्रय करतो त्याची काहंत तो येथें 
असेपयंत सोन्याची िोत असते.” 

 
“पि दादा, असला िा सवांना सारख्या रीतीनें वागहविारा पवयत र्मला रु्मळींच आवडत नािीं. 

कावळे कोपिे इत्याहद नीच प्रािी आहि झसिव्याघ्राहदक सर्मथय प्रािी याचंा जेथें सारखाच र्मान राखला 
जातो, त्या स्थळाचा आश्रय करिें र्मला योग्य वाटत नािीं. म्मििून आपि येथून हनघून जाऊं.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “तंू म्मिितोस िी गोष्ट खरी आिे. ज्या दरबारातं िुजऱ्याचा आहि पंहडताचा 

सारखाच र्मान असतो त्या दरबारचा शिाण्यानें आश्रय करंू नये असें सुभाहर्षत आिेच. तेव्िा ंिा जरी सवय 
पवयताचंा राजा आिे, आहि ह्ाची योग्यता र्मोठी आिे तथाहप सवय प्राण्यानंा सोन्याचें बनविें िा कािंीं याचा 
गुि म्मििता ंयेत नािीं.” 

 
असें बोलून बोहधसत्त्व आपपया भावासि तेथून उडून गेला. 

 
 

——✵✵✵—— 
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१२१. लक्ष्मी आणि अवदसा (३८२) 
 

(णसणरकालककण्िजातक नं. ३८२) 
 

हिर्मालय पवयतावर अनवतप्त नावंाचें एक प्रहसद्ध सरोवर आिे. त्या सरोवरावर स्नान करण्यासाठीं 
प्राचीन काळीं हनरहनराळे घाट असत. ऋर्षी एका घाटावर स्नान करीत असत. देवता दुसऱ्या घाटावर स्नान 
करीत असत. बुद्ध प्रत्येकबदु्ध वगैरे आपापपया घाटावंर स्नान करीत असत. एके हदवशीं चार [यानंा पाहलभार्षेंत 

चत्तारो र्मिाराजा व त्याचं्या िाताखालील देवतानंा चातुम्मर्मिाराहजक देवता म्मिितात.]हदक्पाळापंैकीं धृतराष्ट्र र्मिाराजाची रु्मलगी 
श्री व हवरूपाक्षर्मिाराजाची अवदसा, या दोघी जिी त्या सरोवरावर स्नानासाठीं एकाच वळेीं आपया. तेव्िा ं
प्रथर्मतः कोिी स्नान करावें या सबंंधानें त्या दोघींर्मध्यें वाद उपल्स्थत िंाला. अवदसा म्मििाली, “र्मािंा 
स्नान करण्याचा पहिला िक्क आिे. काकंीं जगातंील बिुजन र्माझ्या बाजूचे आिेत.” 
 

लक्षर्मी म्मििाली, “असें जरी आिे तथाहप सगळे सूज्ञ लोक र्माझ्या बाजूचे आिेत. त्याअथीं र्मािंाच 
िक्क या घाटावर अहधक पोिोंचतो.” 

 
अशा रीतीनें त्याचंा वाद िोऊन त्या परस्पराचंें सर्माधान करंू शकपया नािींत. तेव्िा ं त्यानंीं ती 

हफयाद आपपया वहडलाकंडे नेली. आपपयाच ह्ा रु्मली, आहि आपिच िा न्याय कसा करावा. असें म्मििनू 
त्यानंीं हवरूल व वैश्रवि या दोन हदग्पाळावंर याचंा हनवाडा करण्याचें कार्म सोपहवलें . ते म्मििाले, “धृतराष्ट्र 
आहि हवरूपाक्ष िे आर्मचेच सखे आिेत. त्याचंा आहि आर्मचा िुद्दा एकच आिे. तेव्िा ं त्याचं्या रु्मलींच्या 
खटपयाचा हनकाल आम्मिी कसा लावावा.” 

 
असें म्मििून त्या दोघानंा घेऊन ते थेट इंद्राजवळ गेले, आहि त्याचं्या खटपयाचा हनकाल 

करण्यासाठीं त्यानंीं इदं्राला हवनंती केली. आपपयाच हदग्पाळाचं्या या रु्मली आिेत, आहि दोघींपैकीं 
एकीच्या तफेनें न्याय हदला तरी दुसरीला वाईट वाटण्याचा संभव आिे असें जािनू इंद्रानें परस्पर न्याय 
करण्याची एक युल्क्त योहजली. त्या काळीं वारािसींत एक शुहचपहरवार नावंाचा सज्जन व्यापारी रिात असे. 
त्याला िें नावं पडण्याचें कारि असें िोतें कीं, त्याचे चाकर नोकरहि सुशील असत. प्रािघात करावयाचा 
नािीं, व्यहभचार, र्मद्यपान आहि असत्य भार्षि करावयाचें नािीं इत्याहद शीलाचें हनयर्म तो सिपहरवार 
र्मोठ्या र्मनोभावानें पाळीत असे. त्याच्या घरीं त्यानें आपपयाच खोलीच्या शजेारीं एक सुशोहभत खोली तयार 
केली िोती, व तेथें एक अहभनव र्मंचक ठेहवला िोता. िेतु िा कीं, जर कोिी आपपयापेक्षा ंशीलानें आहि 
योग्यतेनें र्मोठा गृिस्थ आपपया घरीं आला तरच तो पलंग त्याच्या उपयोगासाठी द्यावा. िी गोष्ट इंद्राला 
र्मािीत िोती. तो श्री आहि अवदसा या दोघींना म्मििाला, “वारािसींतील शुहचपहरवार श्रेष्ठीच्या घरीं 
ज्याच्यावर कोिीच बसला नािीं, असा एक र्मंचक आिे. त्यावर तुर्मच्यापैकीं जी बसूं शकेल, हतचाच िक्क 
अनवतप्त सरोवरातं प्रथर्मतः स्नान करण्याचा आिे असें सर्मजा, आहि पुनः िा खटला घेऊन आर्मच्याकडे 
येऊं नका.” 

 
िा हनकाल ऐकपयाबरोबर गोफिींतून सुटलेपया दगडाप्रर्मािें अवदसा सूं करून िंटहदशीं खालीं 

उतरली, आहि श्रेष्ठी बसला िोता त्या खोलींत हखडकीवाटें हशरून अतंराळीं उभी राहिली. हतला पािून 
श्रेष्ठी म्मििाला, “तंू नीलविाच्या रश्र्मी अंगातूंन सोडिारी व नीलवस्त्र पहरधान करिारी नीलविी स्त्री कोि 
आिेस बरें?” 
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अवदसा म्मििाली, “हवरूपाक्ष हदग्पाळाची र्मी कन्या आिें. र्मला काली झकवा अवदसा असें 
म्मिितात. केवळ तुझ्या घरीं थोडावळे हवश्राहंत घेण्यासाठीं अवकाश हर्मळावा म्मििनू आलें  आिें.” 

 
शुहचपहरवार श्रेष्ठी म्मििाला, “परंतु र्मला एवलें सागं कीं, तुला कशा प्रकारच्या र्मनुष्ट्याच्या घरीं 

राििें आवडतें?” 
 
अवदसा म्मििाली, “परझनदक, हवनाकारि स्पधा करिारा, र्मत्सरी आहि शठ अशा र्मनुष्ट्यावर र्मािंें 

फार पे्रर्म असतें. का ं कीं, तो जें जें हर्मळहवतो तें तो लवकरच घालहवतो. वारंवार रागाविारा, दीघयदे्वर्षी, 
चिाडखोर, भाडंिें उपल्स्थत करिारा, खोटें बोलिारा आहि हशवीगाळी करिारा अशा र्मनुष्ट्यावर र्मािंी 
फार फार भल्क्त असते. आज उद्या ंअसें म्मििनू जो आपलें  कार्म लाबंिीवर टाकतो. बरें, कार्म करण्याची 
कोिी आठवि हदली तर त्यावर रागावतो आहि आपपया हिताच्या गोष्टीची अविेलना कहरतो असा गर्मवष्ठ 
र्मनुष्ट्य आपपया सवय हर्म्ापंासून भ्रष्ट िोतो, आहि म्मििूनच तो र्मला फार आवडतो. अशा र्मनुष्ट्याच्या घरीं र्मीं 
सुखानें वास कहरतें.” 

 
शुहचपहरवार म्मििाला, “बाई काली, र्माझ्या अंगीं झकवा र्माझ्या कुटंुबाच्या अंगीं असे गुि नािीं 

आिेत. तेव्िा ंयेथें तुला आश्रय हर्मळिें शक्य नािीं. तंू दुसऱ्या शिरातं झकवा राजधानींत हनवासस्थान पिा.” 
 
अवदसा म्मििाली, “आपपया या बोलण्यानें र्मािंी फारच हनराशा िंाली आिे. जेथें संपहत्त फार 

असते तेथें र्मािंी अशी हनराशा कधींहि िंाली नािीं. एकदा ंर्मनुष्ट्याच्या घरीं धनदौलत आली म्मििजे र्माझ्या 
आवडीचे सवय गुि एका र्मागनू एक त्याच्या अंगीं हशरतात, व र्मािंी त्याच्या घरीं फेरी िोऊन यथेच्छ चनै 
चालते.” 

 
असें बोलून काली तेथून हनघून गेली. इतक्यातं श्री देवता तेथें येऊन उभी राहिली. हतला पािून 

श्रेष्ठी म्मििाला, “असा िा हदव्यवियधाहरिी स्त्री तंू कोि आिेस? तुझ्या अंगातूंन हनघिारीं पीतविय हकरिें 
पािून र्मला हवस्र्मय िोत आिे. तेव्िा ंतुिंी प्रवृहत्त र्मला सागं.” 

 
लक्षर्मी म्मििाली, “धृतराष्ट्र हदग्पाळाची र्मी कन्या आिे, आहि र्मला श्री झकवा लक्षर्मी असें म्मिित 

असतात. थोडका वळे हवश्राहंत घेण्यासाठी र्मी आपपया घरीं आलें  आिें. आपि आश्रय द्याल तर र्मी आभारी 
िोईन.” 

 
श्रेष्ठी म्मििाला, “पि तंू कशा प्रकारच्या र्मािसाच्या घरीं रिातेस तें र्मला सागं. म्मििजे तुझ्या 

योग्यायोग्यतेचा हवचार करुन आश्रयस्थान देईन.” 
 
लक्षर्मी म्मििाली, “शीत आहि उष्ट्ि, वारा आहि पाऊस, आहि डासं साप वगैरे ्ासदायक प्रािी 

याचंी जो पवा करीत नािीं, भकू आहि तिान सिन करून आपपया कतयव्यातं जो सवयदा दक्ष असतो, व 
वळेोवळेीं आपलीं कार्में करुन िाहन िोऊं देत नािीं, तो र्मनुष्ट्य र्मला हप्रय आिे. त्याच्या घरीं रिािें र्मला फार 
आवडतें. जो क्रोधवश िोत नािी, हर्म्ावंर पे्रर्म कहरतो, दानधर्मय कहरतो, शीलसपंन्न असतो, दुसऱ्याला 
ठकवीत नािीं, सरळपिानें वागतो, लोकानंा र्मदत कहरतो, व र्मृदु भार्षिानें त्यानंा वश कहरतो, आहि 
र्मोठ्या पदवीला चलला तरी नम्रता सोडीत नािी, अशा र्मनुष्ट्याच्या घरीं र्मला फारच आनंद िोतो. जो 
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हर्म्ावंर, अहर्म्ावंर, थोरावंर, लिानावंर आहि सर्मानावंर, हित करिाऱ्यावंर आहि अहित करिाऱ्यावंर, 
एकातंातं झकवा लोकातंातं सारखेंच पे्रर्म कहरतो, व त्याचंें हित करण्यास दक्ष असतो, कधीं कोिाला दुखवनू 
बोलत नािीं, त्यावर र्मी हजवतंपिीं प्रसन्न असतेंच. परंतु तो रे्मपयावर देखील त्याच्यावरची र्मािंी र्मजी कर्मी 
िोत नािीं. सत्कार संपहत्त, थोरवी इत्याहदकाचं्या लाभानें ज्याला गवय चलतो अशा र्मखूाला र्मी 
पायखान्याप्रर्मािें अपपावधींतच सोडून जात्यें.” 

 
िें श्री देवतेचें भार्षि ऐकून श्रेष्ठी म्मििाला, “तर र्मग श्री देवतेची झकवा अवदसेची र्मजी संपादन 

करिें िें ज्याच्या त्याच्या िातीं आिे असें म्मिटलें  पाहिजे. सार्मान्य लोकातं अशी सर्मजूत आिे कीं, लक्षर्मीची 
झकवा अवदसेची फेरी आपोआप िोत असते. त्याला कािंीं प्रयत्न करावा लागत नािीं. र्मािंी सर्मजूत या 
हवरुद्धच िोती, आहि तुझ्या भार्षिानें ती आज दृलतर िंाली आिे. आता ंर्माझ्या घरीं िा नवीन र्मंचक आहि 
हबछाना तयार आिे. त्यावर तंू सुखानें हवश्रातंी घे.”लक्षर्मीनें तेथें हवश्रातंी घेऊन कालीची भेंट घेतली, आहि 
अनवतप्त सरोवरातं प्रथर्म स्नान करण्याचा आपला िक्क शाबीत केला. 
 
 

——✵✵✵—— 
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१२२. णवद्वानेव प्रजानाणत णवद्वज्जनपणरश्रमम्. (३८७) 
 

(सूणचजातक नं. ३८७) 
 

आर्मचा बोहधसत्त्व एकदा ंलोिाराच्या कुळातं जन्र्मला िोता. तरुिपिीं आपपया कलेंत तो अत्यंत 
दक्ष िंाला. परंतु खेडेगावीं रािून ओबडधोबड आउतें तयार करून पोटभरिें त्याला आवडेना. काहशराष्ट्रातं 
प्रहसद्ध लोिाराचंा एक गावं असे. त्या गावंीं सवय तऱ्िेचीं उत्तर्म शस्त्रास्त्रें बनत असत, व तेथूनच तीं काशीच्या 
आसपासच्या राष्ट्रातं पाठहवण्यातं येत असत. बोहधसत्त्वानें एक उत्तर्म सुई तयार केली; व त्या गावीं जाऊन 
‘कोिाला सुई पाहिजे आिे काय’ असें बोलत तो रस्त्यातूंन हफरंू लागला. परंतु त्याला कोिींच बोलावलें  
नािीं. तरी पि आपपया सुईचें नानाप्रकारें वियन कहरत तो तसाच पुलें चालला. तेथपया लोिाराचं्या 
रु्मख्याच्या घरावरून चालला असता ंत्याची रु्मलगी बािेर येऊन बोहधसत्त्वाला म्मििाली, “बाबारे! िा तंू काय 
वडेेपिा चालहवला आिेस? सुया, गळ वगैरे सवय लोखंडी सार्मान येथेंच तयार िोऊन गावोंगावीं जात 
असतें. या लोिाराचं्या गावंीं कोि घेिार बरें?” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “बाई ग, आपपया हशपपाचें ज्याला प्रदशयन करावयाचें असेल त्यानें तें योग्य 

हठकािींच केलें  पाहिजे. सुईची पारख लोिाराचं्या गावींच व्िावयाची, आहि येथील रु्मख्य लोिारानें जर िी 
र्मािंी सुई पाहिली तर तो र्मािंा योग्य गौरव केपयावाचंनू रिािार नािीं.” 

 
िें बोहधसत्त्वाचें भार्षि ऐकून ती तरुि रु्मलगी आपपया बापाच्या कारखान्यातं धावंत गेली, आहि 

हतनें त्याला िी िकीगत साहंगतली. तेव्िा ं रु्मख्य लोिारानें बोहधसत्त्वाला कारखान्यातं बोलावनू नेलें . तेथें 
त्यानें आपली सुई सवय लोिारानंा दाखहवली. ती पािून बोहधसत्त्वाच्या हशपपाचें सवांना अत्यंत आियय 
वाटलें . रु्मख्य लोिारानें आपली एकुलती एक रु्मलगी बोहधसत्त्वाला देऊन त्याला आपला घरजावई केलें ; व 
वृद्धापकाळ सहंनध आपयावर आपली रु्मख्य लोिाराची जागा त्यालाच देऊन टाहकली. बोहधसत्त्वानें त्या 
गावचं्या लोिारकार्माची कीर्मत हद्वगुहित केली. 

 
तात्पयय हवद्वानाच्याच गावंीं हवद्वते्तचें चीज िोतें. 

 
 

——✵✵✵—— 
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१२३. मैत्रींतच स्वाथु आहे. (३८९) 
 

(सुविुकक्कटकजातक नं. ३८९) 
 

आर्मचा बोहधसत्त्व एका जन्र्मी र्मगध राष्ट्रातंील ब्राह्मि ग्रार्मातं जन्र्मला िोता. त्या गावचे सवय 
ब्राह्मि आपला हनवाि शतेीवर करीत असत. बोहधसत्त्व वयातं आपयावर तोच धंदा करंू लागला. एके 
हदवशीं पिाटेंला उठून तो आपपया शतेातं गेला. शतेाच्या सीरे्मवर एक लिानसें डबकें  िोतें. त्यातंलें  पािी 
बिुधा आटत नसे. पि तेथें र्मासे वगैरे रिात नसत. तेवला एक खेंकडा र्मा् पावसाच्या पुरानें तेथें आला व 
पुलें पुराचें पािी ओसरून गेपयावर त्याच डबक्यातं राहिला. बोहधसत्त्व त्या डबक्यातं तोंड धुण्यासाठीं गेला 
असता ं त्याला िा खेंकडा आलळला. खावयास कािंीं न हर्मळापयारु्मळें  खेंकडा अत्यंत दुबयळ िंाला िोता. 
बोहधसत्त्वाला त्याची कींव आली, व त्यानें तोंड वगैरे धुवनू त्या खेंकड्ाला आपपया उपवस्त्रातं बाधूंन शतेातं 
नेलें , आहि तेथें आपपया जवळ असलेलें  कािंीं फराळाचें खावयास घालून पुनः त्याला आिनू त्या डबक्यातं 
सोडलें . याप्रर्मािें रोज बोहधसत्त्व त्या खेंकड्ाला कािंीं तरी खाण्याचा पदाथय आिनू देत असे. परंतु त्या 
डबक्यातंील पािी िळू िळू आटत जाऊं लागलें . तेव्िा ं आपिाला कोिी तरी र्मारून खाईल अशी 
खेंकड्ाला भीहत पडली, व आपिाला नदींत नेऊन सोडण्याबद्दल बोहधसत्त्वाला त्यानें हवनंती केली. नदी 
जरा दूर असपयाकारिानें आपलें  कार्म सोडून ताबडतोब हतकडे जाता ंयेिें बोहधसत्त्वाला शक्य नव्ितें. तो 
म्मििाला, “बा खेंकड्ा, तंू जरा दर्म धर. या डबक्यातं तंू रिात आिेस अशी कोिाला शकंा देखील नािीं. 
आिखी दोन चार रोजातं शतेातंील कार्म संपपयाबरोबर र्मी तुला नेऊन नदींत सोडतों.” 

 
त्या शतेाजवळच एक कावळा आपलें  घरटें बाधूंन रिात असे. त्याच्या बायकोला हजवतं र्मािसाचे 

डोळे खाण्याचा डोिळा िंाला. तेव्िा ं ती कावळ्याला म्मििाली, “आर्मच्या या घरट्याजवळच्या शतेातं 
येिाऱ्या तरुि ब्राह्मिाचे डोळे खाण्याचा डोिळा र्मला िंाला आिे, तो पूिय करा.” 

 
कावळ्यानें हतची सर्मजूत घालण्याचा फार फार प्रयत्न केला; पि तें कािंीं जरे्मना. शवेटीं तो 

म्मििाला, “बरें, या कार्मीं कािंीं युल्क्त असली तर सागं.” 
 
ती म्मििाली, “येथें आसपास एक कृष्ट्िसपय रिात असतो, त्याची सेवा करून त्याला तुम्मिी वश 

करून घ्या, व िा ब्राह्मि शतेातं आपयाबरोबर त्याला दंश करावयास लावा. आहि त्यानें असें केलें  म्मििजे 
ब्राह्मि भरू्मीवर पडेल. इतक्यातं त्याचा प्राि जाण्यापूवीं तुम्मिी त्याचे दोन्िी डोळे उपटून घेऊन 
या.”कावळ्याला िी र्मसलत पसंत पडली, व त्यानें दोन हदवसातंच कृष्ट्िसपाला प्रसन्न करून घेतलें . 
बोहधसत्त्वाच्या पायवाटेवर कृष्ट्िसपय दडून बसला, व कावळा जवळच्या िंाडावर बसून बोहधसत्त्व खालीं 
पडण्याची वाट पिात बसला. 

 
त्या हदवशीं बोहधसत्त्व खेंकड्ाला घेऊन आपपया शतेातूंन नदीवर जाण्यास हनघाला. इतक्यातं 

त्या कृष्ट्िसपानें त्याला दंश केला. बोहधसत्त्व खालीं पडला, व त्याच्या छातीवर उपरण्यातं गंुडाळलेला तो 
खेंकडा पडला. बोहधसत्त्व खालीं पडला कसा िें पिाण्यासाठीं खेंकडा िळूच उपरण्यातूंन बािेर हनघाला 
तोंच कावळा येऊन तेथें बसला. या कावळ्याचेंच िें कृत्य असेल असें जािनू आपपया आकंड्ातं 
खेंकड्ानें कावळ्याची र्मानगुटी घट्ट धरली. तेव्िा ं कावळा का का करून र्मोठ्यानें ओरडून सापाला 
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म्मििाला, “हर्म्ा, या भयंकर प्राण्यानें र्मला धरलें  आिे! याला दोन झशगें असून िाडासारखी घट्ट कातडी 
आिे? तेव्िा ंधावंत येऊन र्मला या सकंटातूंन सोडव!” 

 
सापानें आपपया हर्म्ाचे शब्द ऐकून र्मोठी फिा केली आहि फुत्कार टाकीत खेंकड्ाच्या अंगावर 

धावं घेतली. पि खेंकड्ानें दुसऱ्या आंकड्ातं त्याचीिी र्मानगुटी हचरडली. तेव्िा ं गयावया करून तो 
म्मििाला, “िें काय आियय आिे बरें! खेंकडे कावळ्याचें झकवा सापाचें र्मासं खात नािींत. र्मग तंू आम्मिा 
दोघानंा का ंपकडलें स?” 

 
खेंकडा म्मििाला, “र्माझ्या हर्म्ाच्या नाशाला तुम्मिी दोघेिी कारि आिातं असें र्मला वाटतें. म्मििनू 

र्मी तुम्मिालंा पकडलें  आिे.” 
 
साप म्मििाला, “पि िा र्मनुष्ट्य रे्मला तर त्यातं तुिंें काय गेलें ?” 
 
खेंकडा म्मििाला, “यानें र्माझ्यावर पुष्ट्कळ उपकार केले आिेत. एवलेंच नव्िे तर आज तो र्मला 

घेऊन पाण्यातं सोडण्यासाठीं जात िोता. जर र्मी याचे प्राि वाचंहवले नािींत तर र्मािंीहि धडगत हदसत 
नािीं. काकंीं, र्मी र्माझ्या र्मंद गतीनें पािी गाठंीपयंत कोिी तरी पकडून र्मला पचनी पाडील. तेव्िा ंहर्म्ाला 
सािाय्य करिें यातंच कतयव्य आहि स्वाथय आिे.” 

 
तें ऐकून सपय त्याला म्मििाला, “असें जर आिे, तर आम्मिा ंदोघानंा सोडून दे. र्मी याच्या शरीरातं 

हभनत चाललेलें  हवर्ष पुनरहप आकर्षूयन घेतों. त्वरा कर! जर आिखी कािंीं वळे जाऊं हदला, तर हवर्ष ओलून 
घेिें अशक्य िोईल.” 

 
खेंकड्ानें सापाला सोडून हदलें ; आहि तो म्मििाला, “र्माझ्या हर्म्ाला पूवींप्रर्मािें हनरोगी 

पाहिपयाहशवाय र्मी या कावळ्याला सोडावयाचा नािीं. तंू याचें हवर्ष सर्मूळ ओलून घेऊन याला बरा कर, 
आहि र्मग र्मी तुझ्या हर्म्ाला रु्मक्त कहरतों. कावळ्यावर आहि सपावर हवश्वासण्याएवला र्मी र्मखूय नािीं िें 
पक्कें  लक्षातं ठेव.” 

 
तेव्िा ंहनरुपायानें सापानें बोहधसत्त्वाच्या अंगातंील हवर्ष आकर्षूयन घेतलें , व त्याला पूवींप्रर्मािें हनरोगी 

केलें ; आहि तो तेथून पळत सुटला. इकडे खेंकड्ाने कावळाच या सवय कटाचें र्मूळ असें जािून त्याची र्मान 
कापून खालीं पाडली. तें पािून कावळ्याच्या बायकोनें तेथून पलायन केलें . सापानें तर तो प्रातं देखील 
वज्यय केला. बोहधसत्त्वानें खेंकड्ाला नेऊन त्याच्या इच्छेप्रर्मािें नदींत सोडलें . 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१२४. शुद्ध वस्त्राला डाग शोभत नाहीं. (३९२) 
[िीच गोष्ट वनसयुंत्तातं सापंडते. तेथें िी एका हभक्षचूी म्मििून हदली आिे.] 

 
(णभसपुतफजातक नं. ३९२) 

 
एका जन्र्मीं बोहधसत्त्व ब्राह्मि िोऊन वयातं आपयावर पहरव्राजकवरे्षानें अरण्यातं वास करीत असें. 

तेथें एका तलावातं सुंदर कर्मळें उत्पन्न िोतअसत. एके हदवशीं एक जहटल तापस त्या तलावातं स्नानासाठीं 
आला िोता. त्यानें कर्महलनी रु्मळासकट उपटून टाहकपया व पुष्ट्कळ कर्मळें  तोडून त्याचंी र्माला करून 
गळ्यातं घालून चालता िंाला. त्यावळेीं बोहधसत्त्वहि स्नानासाठीं तेथें आला िोता. तो र्मनातं म्मििाला, 
“काय िा अधर्म तपस्वी! या सुंदर कर्मळाचंी त्यानें कशी नासाडी करून टाहकली बरें! आिा! हकती तरी 
सुशोहभत कर्मळें िीं! आहि याचं्या शोभेला अनुरूप सुगधंहि असला पाहिजे.” 

 
असे उद्गार कालून तो त्या सरोवरातं उतरला आहि एक कर्मळ वाकंवनू िळूच त्याचा वास घेऊं 

लागला. तें त्याचें कृत्य पािून तलावाच्या काठंीं रिािारी वनदेवता त्याला म्मििाली, “भो पहरव्राजक, िें तंू 
काय चालहवलें  आिेस? िें कर्मळ तुला कोिीहि न देता ंयाचा तंू वास घेत आिेस, िी एक प्रकारची चोरी 
नव्िे काय? र्मी तर तुला सुगधंाचा चोर असें म्मिित्यें!” 

 
बोहधसत्त्वाला देवतेचें भार्षि ऐकून फारच हवस्र्मय वाटला आहि तो म्मििाला, “नुक्त्याच आलेपया 

जहटलानें कर्महलनी उपटून टाहकपया, कर्मळें तोडून नेलीं, आहि सवय प्रकारें या तलावाच्या शोभेची िाहन 
केली. असें असताहंि तंू त्याला एक शब्द देखील बोलली नािींस! परंतु र्मला र्मा् उपदेश करावयास पलुें 
सरसावलीस िें र्मोठें आियय नव्िे काय?” 

 
देवता म्मििाली, “तुला त्या जहटलाचा इहतिास र्माहित नािीं. पापकर्मांनीं याचें अंतःकरि इतकें  

र्महलन िंालें  आिे कीं, या त्याच्या यःकहित् कृत्यानें त्यावर आिखी डाग पडण्यास जागा राहिली नािीं. 
रु्मलानंा संभाळिाऱ्या दाईचें लुगडें जसें घािेरडें असतें तसा तो घािेरडा आिे. त्याला म्मया ंकाय सागंावें? 
परंतु तुला उपदेश करिें योग्य आिे असें र्मला वाटतें. काकंीं, तुिंें वतयन शुद्ध आिे. आहि त्यावर या 
अत्यपप पापकर्माचा डाग शोभत नािीं. जो र्मनुष्ट्य आजन्र्म सदाचरि कहरतो त्यावर केसाएवला देखील 
दुराचरिाचा डाग पडलेला एकदर्म लोकाच्या नजरेस येतो. म्मििनू तुला सावध करण्यासाठीं आहि अशा 
लिानसिान पापापंासून हनवतृ्त करण्यासाठीं र्मी उपदेश करीत आिें.” 

 
िें त्या देवतेचें भार्षि ऐकून बोहधसत्त्व फारच ओशाळला आहि म्मििाला, “भो वनदेवते! र्मला 

ओळखून र्मािंा दोर्ष तंू वळेींच दाखवनू हदला आिेस. तेव्िा ंर्मािंी तुला अशी हवनंहत आिे कीं; पुनः र्माझ्या 
िातून असें कृत्य घडलें  तर र्मला सागंत जा.” 

 
देवता म्मििाली, “भो प्रव्रहजत! र्मी कािंीं तुिंी दासी नािीं झकवा वतेन घेऊन कार्म करिारी 

र्मोलकरीिहि नािीं, तेव्िा ंतुझ्या बरोबर हफरत रािून तुिें दोर्ष दाखवण्याचें र्मला काय प्रयोजन बरें? जेिें 
करून सद्गतीला जाशील असा र्मागय तुझ्या तंुवाच शोधून कालला पाहिजे. दुसरा तुला उपदेश करील 
आहि सन्र्मागाला लावील याची वाट पिात बसूं नकोस!” 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

बोहधसत्त्वानें देवतेचे आभार र्मानपयावर ती तेथेंच अतंधान पावली. आपपया शुद्धाचरिावर पापाचा 
डाग पडंू नये या बद्दल बोहधसत्त्वानें आर्मरि फार काळजी घेतली. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१२५. परपुष्ट कावळा आणि स्वतंत्र लावा. (३९४) 
 

(वत्तकजातक नं. ३९४) 
 

बोहधसत्त्व एका जन्र्मीं लावापक्षी िोऊन अरण्यार्मध्यें यथेच्छ संचार करीत असे. एके हदवशीं तो 
उडत उडत वारािसीला आला. तेथें एक परपुष्ट कावळा त्याला पािून म्मििाला, “बा पक्षया, तंू येथें कोठून 
आला आिेस?” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मी अरण्यवासी लावापक्षी आिे. सिज उडत उडत या नगराजवळ येऊन 

ठेपलों आिे. पि कावळेदादा, र्मी तुम्मिाला असें हवचारतों कीं, येथें िंाडें वगैरे फारशीं हदसत नािींत, र्मग 
तुर्मचा हनवाि कशावर चालतो बरें?” 

 
कावळा म्मििाला, “अरे लाव्या, तंू तर अगदीं र्मूखय हदसतोस. येथें आर्मची यथेच्छ चैन चालते. आज 

कोिाच्या घरी झपडप्रदान तर कोिाच्या घरीं ब्राह्मिभोजन असें येथें चाललेलें  असतें. आहि जेव्िा ं अशी 
रे्मजवानी हर्मळत नसते, तेव्िा ं िळूच कोिाच्या तरी घरातं हशरून र्मत्स्यर्मासंाहदक पदाथय पळवनू नेण्यास 
आम्मिी कर्मी करीत नसतों.” 

 
लावा म्मििाला, “पि कावळेदादा, इतकी तुर्मची चैन चालली असून तुम्मिी असे रोड का ं हदसता ं

बरें?” 
 
कावळा म्मििाला, “िा वडे्ा, िें काय हवचारतोस? आम्मिालंा जरी खावयास यथेच्छ हर्मळतें तरी 

राजाच्या दरबारातंील र्मनुष्ट्याप्रर्मािें आर्मची वृहत्त सदोहदत साशहंकत असते. एखाद्यानें झपडप्रदान करून 
झपड टाकून हदले असले तथाहप ते खाण्यास आम्मिाला फार भीहत वाटते. न जािो, एखादा द्वाड पोरगा 
दगड घेऊन आम्मिासं र्मारण्यासाठीं बसला असला तर! र्मग आम्मिी लोकाचं्या घरातं हशरतों त्यावळेीं आर्मचें 
हचत्त हकती उहद्वग्न असतें याची नुसती कपपना केली पाहिजे! अशा पहरल्स्थतींत आर्मच्या अंगावर र्मासं कसें 
यावें? पि र्मी तुला असें हवचारतों कीं, जंगलातंील िंाडपापयावर हनवाि करिारा तंू इतका लठ ठ कसा 
हदसतोस?” 

 
लावा म्मििाला, “याचें कारि िेंच कीं, आम्मिी स्वतं्पिें रिातों. परझपडावर झकवा दुसऱ्याच्या 

घरातं हशरून हनवाि करण्याची आम्मिालंा संवय नािीं. जें कािंीं भोजनसर्मयीं हर्मळेल त्यावर आम्मिी तृप्त 
असतों. दुसऱ्याच्या वस्तूवर कुदृहष्ट आम्मिी कधीं ठेवीत नसतों. अथांत आम्मिी हनभययपिें रिातों, व त्यायोगें 
आर्मचें अंतःकरि सदोहदत शातं असतें. खाल्ललेें  अन्न अंगास लागपयारु्मळें  आर्मचें शरीर स्थूल िोिें 
सािहजकच आिे.” 

 
कावळा म्मििाला, “तुम्मिी लाव े खरोखरच धन्य आिा.ं परंतु आम्मिालंा परझपडावर पोसण्याची 

लागलेली संवय सुटून तुर्मच्या सारखें स्वतं् रिाता ंकसें येईल?” 
 
िें कावळ्याचें भार्षि ऐकून लावा “तुर्मचें सुग्रास अन्न तुम्मिालंाच शाश्वत िोवो”असें म्मििून अरण्यातं 

उडून गेला.   



 
 अनुक्रमणिका 

 

१२६. खरा राजधमु. (४०७) 
 

(महाकणपजातक नं. ४०७) 
 

आर्मचा बोहधसत्त्व कहपयोनींत जन्र्मून वयातं आपयावर र्मोठ्या वानरसरु्मदायाचंा राजा िोऊन 
हिर्मालयाच्या पायर्थ्याशीं गंगेच्या तीरावर र्मिाअरण्यातं रिात असे. तेथें गंगेच्या तीरावर एक भव्य आम्रवृक्ष 
िोता. त्याचीं फळें इतकीं गोड असत कीं, त्याला र्मनुष्ट्यलोकींचें अरृ्मत म्मिटलें  असता ं अहतशयोल्क्त 
व्िावयाची नािीं. बोहधसत्त्व आपपया वानरगिासंि तेथें येऊन त्या वृक्षाचीं पक्क फळें  खाववनू सवांना तृप्त 
कहरत असे. त्या िंाडाची एक शाखा गंगेवर वाकंली िोती, व हतला िंालेलीं फळें  गंगेंत पडण्याचा संभव 
िोता. असें एखादें फळ विात जाऊन र्मनुष्ट्याचं्या िातीं लागलें  तर ते शोध करीत तेथें येतील व आपिाला 
तेथून िालवनू देतील अशा धोरिानें बोहधसत्त्व त्या फादंीचीं कोवळींच फळें कालून खावयास सागंत असे. 
इतकी खबरदारी घेतली तरी एके वर्षीं त्या फादंीला रंु्मग्याचं्या घरट्यातं िंालेलें  एक फळ चुकून राहिलें , व 
तें हपकून गंगेंत पडलें . वारािसीचा राजा जलक्रीडा करण्यासंाठीं गंगेंत [र्मगरानें पकडंू नये म्मििून गंगेत जाळीं घालून 

जागा हनधास्त करीत असत व तेथें राजे लोक जलक्रीडा करीत.] जाळी घालून आपपया स्त्रीर्मंडळासि स्नानाला गेला असता ं
तें फळ येऊन त्या जाळ्यास अडकलें . नावाड्ानंीं तें कालून क्रीडा सर्माप्त िंापयावर राजाला अपयि केलें . 
राजानें एक तुकडा आपि खाऊन त्याचे लिान लिान तुकडे आपपया स्त्रीर्मंडळाला वाटूंन हदले. त्या 
सवांना ते फारच आवडलें . राजानें तर दुसऱ्याच हदवशीं स्वतः िोडींतून जाऊन त्या वृक्षाचा शोध लावण्याचा 
हनिय केला, व त्याप्रर्मािें पषु्ट्कळ नावा तयार करून भोजनाची वगैरे सवय सार्मग्री घेऊन र्मोठ्या सैन्यासि-
वतयर्मान तो हनघाला. बऱ्याच हदवसानंीं त्या आम्रवृक्षाखालीं राजाच्या नौका येऊन थडकपया, व त्याचीं 
रसाळ फळें चाखून राजा आहि सैहनक अत्यंत रु्महदत िंाले. त्या रा्ीं त्यानंीं त्या िंाडाखालींच तळ हदला. 
बोहधसत्त्व आपपया रोजच्या हनयर्माप्रर्मािें र्मध्यरा्ीच्या सुर्मारास वानरगिाला घेऊन िंाडावर आला. सवय 
वानर इकडून हतकडे उड्ा र्मारून फळें  खाऊंलागले. त्या गडबडीनें राजा जागा िंाला, व त्यानें आपपया 
सवय सैहनकासं जागे केलें . एवला र्मोठा वानरसरु्मदाय पािून राजा म्मििाला, “यानंा जर या अरण्यातं रािंू 
हदलें  तर या वृक्षाचीं फळें तुम्मिालंा कधींहि हर्मळिार नािींत. एका हदवसातं सवय फळाचंा िे दुष्ट वानर फडशा 
पाडतील. तेव्िा ंआता ंआपापलीं धनुष्ट्यें सज्ज करून यानंा चारी बाजंूला वलेा द्या, व उद्या ंसकाळ िंापयावर 
यातंील एकहि वानर हजवतं ठेऊं नका.” 
 

सैहनकानंीं जहर्मनीवर हतन्िी बाजंूनीं वलेा हदला व गंगेच्या बाजूला िोड्ा ओळीनें रचून ठेऊन 
त्यावंर शरसधंानहनष्ट्िात धनुधयर ठेहवले. आपिाला वलेलेलें  पािून वानरसरु्मदाय थरथर कापूंं लागला. 
हकत्येकाचंी बोबडीच वळून गेली. हकत्येक राजाला, तर हकत्येक आपपया कर्माला आहि हकत्येक 
बोहधसत्त्वाला दोर्ष देऊं लागले. पि बोहधसत्त्व हनभययपिें म्मििाला, “बाबानंो, तुम्मिी घाबरंू नका. सकंट 
जरी फार र्मोठें आिे तरी र्माझ्या प्रजे्ञनें आहि बािुबळानें र्मी तुम्मिाला यातूंन पार पाडीन.” 

 
असें म्मििून त्यानें गंगेच्या परतीरीं असलेपया वतेाच्या बटेावर उडी टाहंकली, व आपपया सुदृल 

दातानंी त्यातंील अत्यतं उंच वे् लता तोडून हतचें एक टोंक त्या बाजूला असलेपया एका िंाडाच्या फादंीला 
घट्ट बाधूंन टाहंकलें , व दुसरें एक टोंक आपपया कर्मरेला बाधूंन पुनः आम्रवृक्षावर उडी टाहंकली. परंतु 
दुदैवाची गोष्ट िी कीं, ती वतेाची काठी आम्रवृक्षाच्या फादंीपयंत पुरण्याजोगी नव्िती. पुलपया दोन पायानंीं 
आंब्याची फादंी धरून व र्मागपया दोन पायातं वतेाची काठी धरून बोहधसत्त्व अंतराळीं लोंबत राहिला, आहि 



 
 अनुक्रमणिका 

 

म्मििाला, “आता ंवानरगि िो! िाच तुर्मच्यासाठीं र्मी सेतु तयार केला आिे. त्वरा करा! आहि एका र्मागनू 
एक सवयजि या सेतूवरून हनघून जा.” 

 
पि त्यातंील कािंीं सत्त्वशील वानर म्मििाले, “र्मिाराज, आपि आर्मचे राजे अिा,ं आहि आपली 

पाठ तुडवीत आम्मिी कसें जावें?” 
 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “आपपया प्रजेचें रक्षि करिें िें राजाचें कतयव्य आिे, आहि अशा सर्मयीं तुम्मिी 

हववचंनेंत पडला ंतर तुर्मचा आहि र्मािंा येथेंच नाश िोिार आिे.” 
 
तेव्िा ं बोहधसत्त्वाच्या आजे्ञप्रर्मािें सवय वानरगि त्याच्या पाठीवरून गंगापार गेले. आहि त्यायोगें 

बोहधसत्त्वाची छाती फुटून गेली. तो बेशुद्ध िोऊन तेथेंच लोर्मकळत राहिला. सकाळीं राजाला सगळे वानर 
तेथून पळून गेपयाचें हदसून आलें  व िें िंालें  कसें याचा हवचार चालला असता ं बोहधसत्त्व वतेाच्या आहि 
आंब्याच्या फादंीच्या दरम्मयान लोर्मकळत असलेला हदसला. िें अहद्वतीय आियय पािून राजा अत्यंत चहकत 
िंाला! आहि धनुग्रािकालंा म्मििाला, “या वानराच्या खालीं एक जाळें धरावयास सागंा, व याला कािंींएक 
इजा िोऊं न देता ंबािानंीं वतेाची काठी आहि िंाडाची फादंी तोडून खालीं पाडा.” 

 
राजाच्या आजे्ञप्रर्मािें चार िोडींच्या डोलकाठ्यालंा एक र्मोठें जाळें  बाधूंन कुशल धनुग्रािकानंीं 

बोहधसत्त्वाच्या िातातंील फादंी आहि पायातंील वतेाची काठी एकदर्म तोडून त्याला अचुक त्या जाळ्यातं 
पाडलें , व उचलून राजाजवळ नेलें . त्याला आपपयासर्मोर बसवनू राजा म्मििाला, “तुिंें सािस पािून र्मला 
फार आियय वाटतें. वानरगिाला तारण्यासाठीं तंू आपपया शरीराचा सेतु केलास, आहि भयंकर कष्ट सिन 
केलेस, याचें कारि काय बरें? िे वानर तुिें कोि आिेत? आहि तंू त्याचंा कोि?” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मिाराज! र्मी त्याचंा राजा आिें, आहि ते र्मािें अनुयायी िोत. र्मनुष्ट्यलोकीं 

राजाचे अहधकार हनराळे सर्मजले जातात. लोकाकंडून करभार वसूल करून राजानें आपली यथेच्छ चनै 
करावी. सैन्याच्या जोरावर परराज्यावंर िल्ले कराव ेआहि आपली राज्यतृष्ट्िा भागवावी इत्याहदक कार्मारं्मध्यें 
तुम्मिी राजेलोक दक्ष असता.ं पि आम्मिी राजाचें कतयव्य हनराळें  सर्मजतों. आपले प्राि देखील खची घालून 
अनुयायानंा सुखी करावें, िाच आर्मचा धर्मय िोय, आहि म्मििूनच र्मी वते आहि फादंी याचं्या दरम्मयान भयंकर 
वदेना सिन करून लोंबत राहिलों. र्मािें अनुयायी सुखानें परतीरीं जात असलेले पािून र्माझ्या वदेनानंीं 
र्मला दुःख न िोता ंसुख िंालें ; र्माझ्या बधंनानें र्मला ्ास न िोता ंआनंद िंाला. काकंीं, ज्या ंच्या सुखासाठीं 
र्मी त्याचंा नेता िंालों तें र्मािंें कतयव्य बजावण्याला र्मला उत्तर्म सधंी सापंडली. आता ंआम्मिा ंजनावरापंासून 
तुम्मिालंा कािंीं हशकावयाचें असेल तर तें िेंच आिे कीं, आपपया प्रजेच्या सुखासाठीं राजानें आपले 
प्रािदेखील बळी देण्यास तत्पर असलें  पाहिजे. िी एकच गोष्ट तुम्मिी र्मजपासून हशका. त्यातं तुर्मचें आहि 
तुर्मच्या प्रजेचें खरें कपयाि आिे.” 

 
असे उद्गार तोंडावाटें हनघाले नािींत तोंच बोहधसत्त्वाच्या शरीरातं प्रािाहंतक वदेना सुरू िंापया. 

तथाहप त्या शातंपिें सिन करून बोहधसत्त्वानें सर्माधानानें प्राि सोडले. राजानें त्या कहपराजाची 
उत्तरहक्रया सावयभौर्म राजाला साजेल अशी केली, व त्याच्या अस्थी घेऊन तो वारािसीला आला. तेथें त्या 
अस्थींवर र्मोठा स्तूप बाधूंन राजानें त्याच्या पूजेसाठीं योग्य नेर्मिूक करून हदली; व या प्रर्मािें 
बोहधसत्त्वाच्या शरीरावशरे्षाचंा र्मोठा गौरव केला.  
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१२७. बणलष्ठाचा तयाय. (४२६) 
 

(दीणपजातक नं. ४२६) 
 

एका अरण्यातं एक वाघ रिात असे. एके हदवशीं हशकारीस हनघाला असता ं वाटेंत त्याला एक 
बकरी आलळली. हतला पािून िी चागंली हशकार आिे असें वाटून तो तेथेंच दबनू बसला. वाघावर नजर 
पडपयाबरोबर बकरीची पाचंावर धारि बसली. पि लाहडगोडीनें कसें तरी याच्या िातून हनसटून जावें असा 
हवचार करून दुरूनच ती त्याला म्मििाली, “वाघर्मार्मा, आपली तब्येंत कशी काय आिे? र्माझ्या आईनेंहि 
आपला सर्माचार हवचारला आिे.” 

 
िी लबाड बकरी र्मार्मा र्मार्मा म्मििून र्मला ठकवावयास पिात आिे असें जािून वाघ हतला म्मििाला, 

“िा दुष्ट बकरे! र्माझ्या शपेटीवर पाय देऊन र्मार्मा र्मार्मा म्मििून र्मला ठकवू ं पिात आिेस काय? र्माझ्या 
शपेटीवर पाय हदलेपया प्राण्याला र्मी हजवतं सोडीन असें तुला कसें वाटलें ?” 

 
बकरी म्मििाली, “तंू र्माझ्यासर्मोर बसला असून र्मी थेट तुझ्या सर्मोरून आलें , असें असता ं तुझ्या 

शपेटीवर पाय हदला, िें कसें संभवले?” 
 
त्यावर वाघ र्मोठ्या डौलानें म्मििाला, “िें तुला काय ठाऊक आिे? र्मािंें शपूेट सवय पृर्थ्वीवर 

पसरलें  आिे, आहि तें तुडहवपयावाचंून एक पाऊल देखील टाकिें तुला कसें शक्य िोईल?” 
 
या दुष्टाला गोड बोलून वळहवण्यातं अथय नािीं असें जािनू बकरी म्मििाली, “िी गोष्ट खरी आिे. र्मी 

र्माझ्या आईबापाकंडून असें ऐकत िोतें कीं, खलाचें शपूेट फार लाबं असतें आहि म्मििनूच तें न 
दुखवण्यासाठीं आकाशर्मागानें येथें आलें .” 

 
त्यावर वाघ गुरगुरून म्मििाला, “तंू जेव्िा ंआकाशातूंन उडत चाललीस तेव्िा ं तुला पािून सगळे 

र्मृग इतस्ततः पळून गेले, आहि त्यारु्मळें  र्मला आज उपाशी रिाण्याची पाळी आली आिे!”आता ंतुला र्मारून 
खापपयावंाचनू र्मला दुसरा र्मागयच राहिला नािीं! 

 
िे शब्द ऐकून हबचाऱ्या बकरीची बोबडीच वळली! वाघानें हतला तात्काळ र्मारून खाल्लें. र्मृदु 

वचनानें दुष्टाला वळवू ंपिािें िी र्मोठी चकू िोय. काकंीं, त्याचा न्याय कािंीं हनराळाच असतो. 
 
 

——✵✵✵—— 
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१२८. धूतु कोल्हा आणि शहािी बकरी. (४३७) 
 

(पूणतमंसजातक नं. ४३७) 
 

हिर्मालयाच्या पायर्थ्याशीं पूहतर्मासं नावंाचा कोपिा विेी नावाच्या आपपया बायकोसि एका ं गुिेंत 
रिात असे. जवळच्या खेडेगावंीं एका धनगरापाशीं पुष्ट्कळ र्मेंढ्या िोत्या. त्या चरावयास पूहतर्मासं रिात 
िोता तेथें येत असत. परंतु त्याबंरोबर धनगर आहि त्याचे कुतरे असपयारु्मळें  एखाद्या कोंकराला 
पळहवण्याची त्याची छाती िोत नसे. तथाहप र्मेंलराला पािून त्याच्या तोंडाला वारंवार पािी सुटत असे. एके 
हदवशीं तो आपपया बायकोला म्मििाला, “विेी, आर्मच्या आसपास िीं र्मेंलरें खुशाल चरत असून त्यातंील 
एकदेखील आम्मिालंा र्मारून खाता ंयेऊं नये िी र्मोठ्या शररे्मची गोष्ट िोय!” 

 
विेी म्मििाली, “युल्क्तप्रयुक्तीनें यातंील एखादं्या र्मेंलीला येथें आितां येण्यासारखें आिे. परंतु ती 

जवळ आली तर तुम्मिी हतला पकडंू शकाल काय?’ 
 
कोपिा म्मििाला, “धनगराचे कुतरे नसते तर र्मी या र्मेंलरानंा एकार्मागून एक कधींच र्मारून खाल्लें 

असतें. पि या कुतऱ्यानंा पाहिपयाबराबर र्मािंी गाळिच उडून जाते.” 
 
विेी म्मििाली, “याला आपि अशी एक युक्ती करंू कीं, एका र्मेंलीची दोस्ती करून तुम्मिी रे्मला असें 

सागंून हतला या गुिेंत घेऊन येतें. पि ती जवळ आली म्मििजे हतच्यावर िंडप घालून तुम्मिी हतला धरा 
म्मििजे िंालें .” 

 
कोपह्ाला िी आपपया बायकोची युल्क्त फारच पसतं पडली. विेीनें कुर्यायाचंी दृष्टी चुकवनू 

िंाडाच्या आड चरिाऱ्या एका र्मेंलीची बरीच र्मै् ी संपादन केली. त्या डोंगरावर चरावयास गेपयावर र्मेंली 
देखील एकटीच जाऊन कोपिीला तेथें भेटत असे. एके हदवशीं कोपिी त्या हठकािीं रडत रडत येऊन 
बकरीला म्मििाली, “आज र्मािंा पहत एकाएकीं र्मरि पावला! त्यारु्मळें  र्मला अत्यतं दुःख िोत आिे. 
र्माझ्यानें त्या गुिेकडे पिावतहि नािीं. तंू येऊन जर थोडावेंळ र्मला धीर देशील तर र्मी कसेंबसें त्याच्या 
पे्रताचें उत्तरकायय करीन.” 

 
र्मेंलीला कोपिीचे शब्द खरे वाटले, व ती हतजबरोबर गुिेकडे गेली. परंतु र्मेंली फार सावध 

असपयारु्मळें  ती कोपिीच्या र्मागोर्माग जाऊं लागली. कोपिी हतला पुलें जाण्याचा आग्रि करी. पि आपिास 
वाट ठाऊक नािीं असें म्मििून ती र्मागेंच राहिली. गुिेच्या कािंीं अंतरावर याचंी चािूल ऐहकपयाबरोबर 
रे्मपयाचें सोंग घेऊन पडलेला कोपिा र्मेंली आली झकवा आपली बायको एकटीच आली, िें जािण्यासाठीं वर 
डोकें  कालून िळूच पािंू लागला. त्यानें वर डोकें  उचलें लें  पािून र्मेंलीने र्मागपया पायींच पळ कालला. 
इतक्यातं कोपिी त्याच्या जवळ येऊन ठेपली. तो फार संतापून म्मििाला, “विेी! तंू हकतीतरी वडेी आिेस? 
र्मेंलीची गोष्ट सागंनू र्मला येथें र्मृताचें सोंग घेऊन हनजावयास साहंगतलें स आहि आता ंपिातों तर तंू एकटीस 
परत आलीस!” 
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विेी म्मििाली, “र्मला वाटतें की तुम्मिीच र्मोठे वडेे आिातं! रे्मपयाचें सोंग घेऊन हनजले असता ंतुम्मिी 
भलत्याच वळेीं डोकें  वर का ं काललें ? भलत्याच वळेीं जो उठतो त्याच्या िातची हशकार जाते िें तुम्मिास 
र्मािीत नािीं काय?” 

 
कोपिा जरा ओशाळला, आहि म्मििाला, “िातची हशकार गेली खरी! पि आता ंदुसरी कािंीं युल्क्त 

योजून र्मेंलीला येथें आिता ंयेईल काय?” 
 
कोपिी म्मििाली, “पुनः एकवार हतला येथें आिता ं येईल असें र्मला वाटतें. पि त्याप्रसंगीं तरी 

सावध रािून तुम्मिी आपलें  कायय साधलें  पाहिजे.” 
 
असें म्मििनू ती धावंत धावंत र्मेंलीजवळ गेली आहि म्मििाली, “सखे तुझ्या येण्यारु्मळें  र्माझ्यावर 

अत्यंत उपकार िंाले आिेत. तुिंी दृष्टी आर्मच्या गुिेवर पडते न पडते तोंच र्माझ्या स्वार्मीच्या शरीरातं 
चैतन्य आलें . तेव्िा ं तुिंा पायगुि फारच उत्तर्म आिे असें र्मी सर्मजतें; तर पुनः एकवार येऊन जर तंू 
आपपया पायाची धूळ आर्मच्या घरीं िंाडशील तर र्माझ्यावर अनंत उपकार िोतील. र्मािंा पहत साफ बरा 
िोऊन आम्मिी सुखानें नादंूं.” 

 
र्मेंलीनें या खेपेला हतचें कारस्थान ओळखलें  आहि ती म्मििाली, “कोपिीिबाई, आता ंआपपया घरीं 

यावयाचें म्मििजे र्मला एकटीला जािें योग्य नािीं. र्माझ्या पहरवारासि र्मी पाहिजे तर तुझ्या बरोबर येत्यें.” 
 
कोपिी म्मििाली, “पि बाई, असा तुिंा पहरवार तरी कोिता?” 
 
र्मेंली म्मििाली, “र्माहलय, चतुराक्ष, झपहगय आहि जंबकु िे र्माझ्या धन्याचे चार बलाढ्य कुतरे आिेत. 

त्यानंा बरोबर घेऊन र्मी तुझ्या घरीं येतें. एका हनहर्मत्ताने त्यानंाहि तुिंी सुंदर गुिा पिावयास सापंडेल.” 
 
िे बकरीचे शब्द कानीं पडताचं कोपिी गागंरून गेली, आहि म्मििाली, “बाई, तुला र्मी ्ास देऊं 

इल्च्छत नािीं. केवळ तुिंा आशीवाद असला म्मििजे परेु िंाले. एवढ्यानें र्मािंा स्वार्मी बरा िोईल, अशी 
आशा आिे. र्मा् कुर्यायानंा आर्मची गुिा दाखवू ंन देण्याची रे्मिेरबानगी कर म्मििजे िंालें .” 

 
असें बोलून ती दुष्ट कोपिी आपपया नवऱ्याकडे धावंत गेली आहि म्मििाली, “तुम्मिाला काय 

सागंावें. वावंास चुकलेला गावंास चकुतो म्मिितात तें कािंीं खोटें नािीं. त्या र्मेंलीला येथें आपयाबरोबर 
पकडलें  असतें, तर आर्मच्या र्मागची संकटपरंपरा टळून पोटभर खावयास हर्मळालें  असतें. पि आता ंती 
म्मििते कीं, हतच्या धन्याच्या कुर्यायालंा घेऊन िी गुिा पिावयास येईन. आम्मिी ताबडतोब येथून पळालों तरच 
आर्मची धडगत हदसते!” 

 
कुतरे येतात असें ऐकपयाबरोबर पूहतर्मासंानें विेीला घेऊन पलायन केलें  आहि पुनः त्या 

स्थळाकडे लंुकून देखील पाहिलें  नािीं. 
 

भाग दुसरा समातत 
——✵✵✵——  
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जातककथासगं्रह 
 

भाग णतसरा 
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१२९. णनस्पृहाचा वर. (४४०) 
 

(कण्हजातक नं. ४४०) 
 

बोहधसत्त्व एका जन्र्मीं ब्राह्मिकुलातं जन्र्मला िोता. जात्या तो जरा शार्मविय असपयारु्मळें  त्याला 
कृष्ट्ि िें नावं ठेवण्यातं आलें . कृष्ट्ि लिानपिापासून अहतशय चलाख िोता. ब्राह्मिानें त्याला तक्षहशलेला 
पाठवनू सवय हवद्यातं पारंगत केलें . व तो पुनः घरीं आपयावर त्याचा हववाि केला. परंतु बोहधसत्त्वाचें हचत्त 
संसारातं रर्मलें  नािीं. आईबाप हनवतयपयावर सवय संपत्ती याचकासं वाटून देऊन तपल्स्ववरे्षानें तो 
हिर्मालयपवयतावर जाऊन राहिला. 

 
अरण्यवासातं काळ घालहवत असता ंतो आंबट आहि खारट पदाथय खाण्याकहरता ंदेखील गावातं 

येत नसे. र्माध्यान्िसर्मयीं जीं कािंीं फळेंरु्मळें  हर्मळत असत त्यावर हनवाि करून तो संतोर्षानें रिात असे. 
त्याच्या तपाच्या तेजानें इंद्राचें काहश्र्मरी पार्षािाचंें झसिासन तप्त िंालें . आपिाला या स्थानापासून कोि 
भ्रष्ट करंू पिात आिे या हववचंनेनें इंद्रानें जगाचें सूक्षर्म हनरीक्षि केलें . तेव्िा ंबोहधसत्त्वाच्या तपियेचा िा 
प्रभाव आिे असें त्यास हदसून आले. तो तात्काल देवलोकीं अतंधान पावला आहि बोहधसत्त्वासर्मोर येऊन 
उभा राहिला व म्मििाला, “िा असा कृष्ट्िविय तापसी कोि बरें? याचा वियच काळा आिे असें नािीं तर याचें 
भोजन देखील कृष्ट्िच आिे आहि याचे हनवासस्थान देखील कृष्ट्िच हदसतें. सवयतोपरी याचें आचरि र्मला 
आवडत नािीं.” 

 
िा इंद्र आिे िें बोहधसत्त्वानें तेव्िाचं जािलें  आहि त्याच्या त्या उपरोहधक भार्षिाला िें उत्तर हदलें . 

“िे इंद्रा, केवळ त्वचेच्या काळसरपिानें र्मनुष्ट्य काळा िोत नसतो. का ंकीं, अंतःकरिाच्या शुद्धतेनें ब्राह्मि 
िोत असतो. ज्या र्मनुष्ट्याचीं कर्में पापकारक असतात आहि त्यारु्मळें  ज्याचें हचत्त काळें िंालेलें  असतें तोच 
र्मनुष्ट्य काळा िोय.” 

 
इंद्राला बोहधसत्त्वाच्या भार्षिानें फार संतोर्ष िंाला आहि तो म्मििाला, “भो ब्राह्मिा, तुझ्या 

सुभाहर्षतानें र्मी प्रसन्न िंालों आिे. आहि तंू जो वर र्मागशील तो देण्यास र्मी तयार आिे.” 
 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “िे देवराज, जर र्मला वर देण्याची तुर्मची इच्छा असेल तर क्रोध, दे्वर्ष, लोभ 

आहि स्नेि या चार हवकारापंासून र्मी सवयथैव अहलप्त रािीन िाच र्मला वर द्या.” 
 
देवता प्रसन्न िंाली असता ंभक्तलोक संपत्ती, अहधकार, पाहंडत्य इत्याहदक वर र्मागत असतात. 

परंतु िा हनस्पृि तपस्वी दुसराच कािंीं वर र्मागत आिे िें पािून चहकत िोऊन इदं्र म्मििाला, “क्रोध, दे्वर्ष, 
लोभ आहि स्नेि र्मनुष्ट्यस्वभावाशीं संबद्ध िंालेले आिेत. यातं कोिाला कािंीं हवपरीत आिे असें वाटत 
नािीं. र्मग तुला या र्मनोवृत्तींर्मध्यें कोिते दोर्ष आलळले बरें?” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “क्रोध उत्पन्न िोतानंा अल्ग्नकिाप्रर्मािें लिान असतो खरा, परंतु तो अवकाश 

सापंडला म्मििजे सारखा वालत जातो आहि ज्याच्या आश्रयानें वालतो त्यालाच खाऊन टाकतो. म्मििनू 
अशा क्रोधापासून रु्मक्त रिाण्याची र्मािंी इच्छा आिे. दे्वर्ष िा क्रोधाचा भाऊ आिे. ब्राह्मि, क्षह्य इत्याहद 
सवय जातींर्मध्यें या दे्वर्षाचीं बीजें आपोआप रुजतात आहि त्या दे्वर्षापासून क्रोध उत्पन्न िोऊन र्मािसाची 
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भयंकर िाहन िोत असते. राष्ट्रा-राष्ट्रातंील हववाद, भावा-ंभावातंील तंटे, र्मायलेकाचंें हवतुष्ट झकवा 
हपतापु्ाचंी भाडंिें िीं सवय दे्वर्षरू्मलकच नव्िेत काय? िा दे्वर्षवैरी र्माझ्या शरीरातूंन हनघून गेला तर र्मी खरा 
सुखी असें र्मी सर्मजेन. लोभ िें सवय पापाचंें र्मूळ आिे. लोभारु्मळें  र्मनुष्ट्य चोरी करण्यास प्रवृत्त िोतो. 
लुटालुट, दुसऱ्याच्या राष्ट्रावर नािक िल्ले, व्यापारातं फसविूक इत्याहद सवय अनथयपरंपरा या लोभाच्यारु्मळें 
उद्भवते. म्मििून िा भयंकर रोग र्माझ्या अंतःकरिातूंन नष्ट व्िावा िी र्मािंी प्राथयना आिे. स्नेि क्रोधलोभा ं
इतका भयंकर नािी. तथाहप, तो र्मनुष्ट्यजातीचा शत् रूच म्मिटला पाहिजे. आपला आप्त कुकर्मी असला तर 
स्नेिारु्मळें  त्याचे अवगुि िंाकंण्याचा आपि प्रयत्न करतों त्याची तरफदारी करून इतराशंीं भाडंण्यास 
आपि प्रवृत्त िोतों. एवलेंच नव्िे तर केवळ अशा स्नेिापायीं कतयव्याकतयव्याचंा आम्मिासं हवचार रिात नािीं. 
म्मििून व्यल्क्तहवर्षयक स्नेि र्माझ्या र्मनातूंन नष्ट करावा अशी र्मी आपिास हवनंहत कहरतों.” 

 
इंद्र बोहधसत्त्वाच्या या हववचेनानें अहधकच सतुंष्ट िंाला आहि म्मििाला, “तुझ्या या सुभाहर्षतावर 

प्रसन्न िोऊन आिखीहि एक वर र्मी तुला देतों.” 
 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “जर आपली दुसरा वर देण्याची इच्छा असेल तर तो असा द्या कीं, या 

अरण्यातं हनरोगी िोऊन र्मी सुखानें रिावें. र्माझ्या तपियेंत हवघ्नें येऊं नयेत.” 
 
इंद्र िाहि वर देऊन म्मििाला, “तंू हनस्पृिालंा साजेल असेच वर र्माहगतलेस याबद्दल र्मी तुला 

हतसराहि वर देऊं इल्च्छतों.” 
 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “असें असेल तर र्मला असा वर द्या कीं, र्माझ्यापासून कोित्याहि प्राण्याच्या 

शरीराला झकवा र्मनाला कशाहि प्रकारें इजा िोऊं नये.” 
 
इंद्रानें िाहि वर देऊन बोहधसत्त्वाची फार स्तुहत केली आहि आपि हकती जरी वर हदले तरी 

हनस्पृि लोक धनाहदकाची याचना करिार नािींत असें जािून आिखी वर देण्याच्या भरीस न पडता ंतो 
तेथेंच अंतधान पावला. 
 
 

——✵✵✵—— 
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१३०. लोकापवादाचें भय. (४४४) 
 

(कण्हदीपायनजातक नं. ४४४) 
 

र्माडंव्य आहि कृष्ट्िदै्वपायन िे दोघे ऋर्षी फलर्मूलावंर हनवाि करून रिात असत. कािंीं कालानें 
खारट आहि आंबट पदाथांचें सेवन करण्यासाठीं ते कौशाबंीला आले. तेथें दै्वपायनाचा र्माडंव्य नावंाचा एक 
गृिस्थ लिानपिचा हर्म् िोता. त्यानें या दोघालंाहि एक पियशाला बाधूंन देऊन त्याचंा चागंला आदर-
सत्कार ठेहवला. बराच काळ या दोघा ंऋर्षींनी कौशाबंींत घालहवला आहि आपपया हर्म्ाचा हनरोप घेऊन 
या्ेसाठीं तेथून प्रयाि केलें . हफरत हफरत ते दोघे वारािसीला आले. तेथेंहि लोकानंीं त्याचंा योग्य गौरव 
केला व गावंाबािेर त्यासं एक पियकुटी बाधंवनू हदली. कािंीं हदवस तेथें रािून कृष्ट्िादै्वपायन परत 
कौशाबंीला गेला. पि र्माडंव्य ऋहर्ष तेथेंच राहिला. 

 
एके हदवशीं वारािसींतील एका घरीं चोरी िंाली. चोर गटाराच्या वाटेनें पळून गेले. लोक त्याचंा 

पाठलाग करीत र्माडंव्याच्या कुटीजवळ आले. सवय सार्मान घेऊन पळून जािें शक्य नसपयारु्मळें  चोरांनीं तें 
र्माडंव्य ऋर्षीच्या कुटींत टाकून देऊन पळ काहलला. लोकानंीं कुटीला वलेा हदला व सवय सार्मान जप्त केलें . 
िा तपस्वी हदवसा तपिया करून रा्ी चोरी करतो अशी सवांची सर्मजूत िोऊन त्यानंीं त्याला पकडून 
राजाकडे नेले. राजा आपला अंतःपुरातं दंग िंाला असपयारु्मळें त्याला सवय खटपयाची सुनाविी करून 
घेण्यास सवड नव्िती. त्यानें एकदर्म िुकूर्म हदला कीं, या तपस्व्याला झनबाच्या सुळावर चलवावें. 
राजपुरुर्षानंीं झनबाचा सूळ आिला. तो ऋर्षीला लागूं पडेना. दुसरे लोखंडाचे वगैरे पुष्ट्कळ सूळ लावनू 
पाहिले. पि त्यानंींहि त्याला कािंीं इजा िोईना. तेव्िा ंपलुें काय करावें अशा हववचंनेंत ते पडले. 

 
र्माडंव्य ऋर्षीला पूवयजन्र्माचें स्र्मरि करण्याचें सार्मर्थ्यय िोतें. कोित्या पापानें िा आळ आपिावर 

आला आहि सुळावर जाण्याची पाळी आली िें तो अतंज्ञानानें पािंू लागला. तेव्िा ं आपि काचंनवृक्षाच्या 
काठीचा बारीक सूळ करून एका र्माशीला टोंचला िोता. िी गोष्ट त्याच्या स्र्मरिातं आली. आहि त्या 
पापापासून आपि रु्मक्त िोिार नािीं असें जािनू तो म्मििाला, “िे राजपुरुर्षिो, तुम्मिाला जर र्मला सुळावर 
द्यावयाचेंच असेल तर काचंनवृक्षाचा सूळ तयार करून आिा. र्मग तुर्मचा काययभाग हसद्धीस जाईल. त्याच्या 
सागंण्याप्रर्मािें राजपुरुर्षानंी त्याला काचंनवृक्षाच्या सुळावर चलहवलें . कृष्ट्िदै्वपायन हर्म्ाचा सर्माचार 
पुष्ट्कळ हदवस कळला नािी म्मििून कौशाबंीिून वारािसीला आला. तेथें र्माडंव्याला सुळावर हदपयाची 
बातर्मी लागपयारु्मळें  तो त्या हठकािीं आला. र्माडंव्यऋर्षीला सुळापासून म्मििण्यासारखी रु्मळींच इजा िंाली 
नव्िती. त्याला पािून दै्वपायन म्मििाला, “बा हर्म्ा, तुला प्रािाहंतक वदेना िोत नािींत ना?” 

 
र्माडंव्य म्मििाला, “र्मी जसें एखाद्या वृक्षाच्या फादंीवर बसावें तसा या सुळावर बसून राहिलों आिे.” 
 
दै्वपायन म्मििाला, “पि ज्या राजानें तुला फाशी देवहवलें , व ज्या र्मािसानंी तुला फाशी हदलें , 

आहि जे येथें बसून तुझ्यावर पिारा करीत आिेत त्या सवांला शाप देण्याची बहुद्ध तुला िंाली नािीं ना?” 
 
र्माडंव्य म्मििाला, “हर्म्ा दै्वपायना, र्माझ्या हृदयातं क्रोध-सपाचा अंगुष्ठर्मा् प्रवशे िंाला नािीं. का ं

कीं, र्मला सुळावर चलहवण्याचा िुकूर्म देिाऱ्या राजावर, सुळावर चलहविाऱ्या र्मािसावंर आहि पिारा 
करिाऱ्या पिारेकऱ्यावंर र्माझ्या अंतःकरिातं र्मै् ी जागृत राहिली आिे. 
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दै्वपायनाचा आहि र्माडंव्याचा संवाद ऐकून पिारेकऱ्यानंा एक प्रकारची भीहत आहि आदरबुहद्ध 
वाटली. आर्मच्या राजानें गरैसर्मजुतीनें भलत्याच र्मािसाला दंड केला अशी त्याचंी खा्ी िंाली आहि 
राजाला त्यानंीं िें सवय वृत्त हनवहेदलें . राजा स्वतः त्या हठकािीं आला व र्माडंव्याला साष्टागं दंडवत घालून 
त्याची त्यानें क्षर्मा र्माहगतली व सूळ बािेर कालण्यास एकदर्म आज्ञा केली. पि कािंीं केपया सूळ बािेर 
हनघेना. र्माडंव्य म्मििाला, “र्मिाराज, सूळ बािेर कालण्याच्या खटपटीनें र्मला फार ्ास िोतो. तेव्िा ं
बािेरचा भाग तेवला कापून टाका म्मििजे िंालें .”सुळाचा बािेरचा भाग कापून टाकण्यात आला. 
र्माडंव्याच्या उदरातं कािंीं भाग राहिला खरा, पि त्यापासून त्याला कािंीं इजा िंाली नािीं. तेव्िापंासून 
त्याला लोक अहिर्माडंव्य म्मििूं लागले. 

 
राजानें आपपयाच उद्यानातं उत्तर्म पियकुहटका बाधूंन र्माडंव्याला आहि दै्वपायनाला तेथें ठेऊन 

घेतलें . परंतु दै्वपायनला कौशाबंीच्या जवळपास रिािें फार आवडत असे. म्मििनू तो काशीराजाचा आहि 
र्माडंव्याचा हनरोप घेऊन कौशाबंीला गेला. त्याला पाहिपयाबरोबर र्माडंव्यगृिस्थानें त्याची योग्य पूजा करून 
पियकुटी िंाडून साफसूफ केली आहि आपपया पत्नीच्या र्मदतीनें तेथें पाण्याची वगैरे व्यवस्था चालहवली. 
दै्वपायनऋर्षी पियकुहटकें त जाऊन बसपयावर र्माडंव्यहि त्याला नर्मस्कार करून एका बाजूला बसला व 
दै्वपायनानें वारािसीला घडलेली सवय गोष्ट इत्थंभतू सागंण्यास सुरुवात केली. 

 
बािेरच्या बाजूला यज्ञदत्त नावंाचा र्माडंव्याचा रु्मलगा चेंडू घेऊन खेळत िोता. त्याचा तो चेंडू उडून 

एका तृिाच्छाहदत हबळातं पडला. तो कालण्यासाठीं िात घातला असता ंतेथें रिािाऱ्या भयंकर कृष्ट्िसपानें 
यज्ञदत्ताच्या िाताला जोरानें दंश केला. कािंीं पळातं यज्ञदत्ताच्या अंगातं हवर्ष चलून तो गतप्राि िोऊन 
पडला. त्याची ओरडाओरड ऐकून र्माडंव्य त्याची बायको आहि दै्वपायनऋर्षी तेथें आले. पि यज्ञदत्ताला 
हजवतं करण्याला सत्यहक्रयेवाचंून दुसरा इलाज नािीं असें र्माडंव्यास हदसून आलें  आहि तो म्मििाला, “भो 
ऋहर्षसत्तर्म, या रु्मलाला उठहवण्यास आता ंऔर्षधोपाय चालण्यासारखा नािीं. तेव्िा ंआपि सत्यहक्रया करा 
आहि याला जीवदान द्या.” 

 
दै्वपायन यज्ञदत्ताच्या र्मस्तकावर िात ठेऊन म्मििाला, “आज पन्नास वर्षें र्मी ब्रह्मचयय पाळीत आिे, 

परंतु त्यापंैकीं पहिला आठवडाभरच र्मी तें आनंदानें पाळलें . त्यानंतरचें ब्रह्मचयय केवळ जबरदस्तीचें िोय. 
या र्माझ्या सत्यवचनानें यज्ञदत्ताचें हवर्ष उतरून तो हजवतं िोवो.”दै्वपायनाच्या सत्यहक्रयेनें यज्ञदत्ताचा 
श्वासोच्छ् वास सुरंू िंाला व तो िालचाल करंू लागला. तेव्िा ंदै्वपायन र्माडंव्याला म्मििाला, “हर्म्ा, तंूहि 
पि आता ंसत्यहक्रया कर म्मििजे िा चागंला बरा िोईल.”तेव्िा ंर्माडंव्य आपपया रु्मलाच्या र्मस्तकावर िात 
ठेऊन म्मििाला, “र्मी र्मोठा दाता आिे अशी सवय् प्रहसद्धी आिे. परंतु संतोर्षानें र्मी कधींहि एक पैदेहखल 
कोिाला दान केलेली नािीं आहि संतोर्षानें र्मी देत नािीं िेंहिपि कोिाला सर्मजून आलें  नािीं. या र्माझ्या 
सत्यवचनानें यज्ञदत्ताचें हवर्ष उतरून तो हजवतं िोवो.”बापाच्या सत्यहक्रयेच्या बळानें यज्ञदत्त उठून बसला. 
परंतु त्याला उभें रािता ंयेईना. िें पािून र्माडंव्य आपपया भायेस म्मििाला, “भदे्र, तंू देखील आता ंसत्यहक्रया 
कर, म्मििजे आर्मचा आवडता यज्ञदत्त साफ बरा िोईल.”ती यज्ञदत्ताच्या डोक्यावर िात ठेवनू म्मििाली, 
“बाळा, तुला चाविारा कृष्ट्िसपय आहि तुिंा हपता या दोघारं्मध्यें र्मला र्माझ्या आयुष्ट्यातं कधींहि फरक 
वाटला नािीं. आहि या र्माझ्या सत्यवचनानें तुिंें हवर्ष उतरून तंू साफ बरा िो.” 

 
यज्ञदत्त उठून उभा राहिला. आंगातंलें  सवय हवर्ष उतरून जहर्मनींत हशरलें . हतघानंाहि फार आनंद 

िंाला. पि र्माडंव्य दै्वपायनाला म्मििाला, “प्रपंचाला कंटाळून ऋहर्षलोक संसार सोडून जातात असें आम्मिी 
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ऐकतों. आहि यदाकदाहचत् त्याचंें हचत्त अरण्यातं रर्मलें  नािीं तर ते पुनः गृिस्थाश्रर्म स्वीकारून रिातात. 
परंतु आज पन्नास वर्षें तुम्मिी ब्रह्मचयय आचरि कहरत आिातं तें का?ं” 

 
दै्वपायन म्मििाला, “श्रद्धापूवयक घरातूंन हनघून ऋहर्षवरे्ष ल्स्वकाहरला आहि तो सोडून देऊन पुनः 

गृिस्थाश्रर्म केला असें म्मििनू लोक र्मािंी झनदा करतील, याचें हचत्त चंचल आिे असें ते म्मिितील. या 
लोकापवादाच्या भयानें आज पन्नास वर्षें इच्छा नसतानंा देहखल र्मी ब्रह्मचयाचे पालन करीत आिें. पि र्मला 
िें सागं कीं, तुला आम्मिी सवयजन र्मोठा दाता असें सर्मजतों. तंू इच्छा नसतानंा दान देत आिेस िी गोष्ट र्मला 
केवळ तुझ्या या सत्यहक्रयेवरून कळून आली. आता ं तुला र्मी असें हवचारतों कीं, र्मनातं नसून दान 
देण्यापासून तुला काय फायदा आिे?” 

 
र्माडंव्य म्मििाला, “भो ऋहर्ष, र्माझ्या पूवयजानंी याचकाचा र्मनोभगं कधींहि केला नािीं. आर्मचें घर 

म्मिटलें  म्मििजे हदनानाथाचंी पािपोईच आिे असें गिलें  जात असे. आहि िें कुलव्रत जर र्मी सोडून हदलें  
असतें तर लोकानंीं र्मला कुलागंार असें म्मिटलें  असतें. या लोकापवादाच्या भयानें र्मनातं नसतानंा देहखल 
र्मी आजपयंत वरपागंीं र्मोठ्या खुर्षीनें दान देत आलों.” 

 
तो आपपया पत्नीकडे वळून म्मििाला, “पि भदे्र, तुिंें र्माझ्यावर अत्यतं पे्रर्म आिे असें र्मी सर्मजत 

िोतों. तुझ्या अप्रीतीबद्दल र्मला कधींहि शकंा आली नािीं. इतकीं वर्षें तंू र्मनातूंन र्मािंा दे्वर्ष करीत असता ं
वरपागंीं र्माझ्यावर हनस्सीर्म पे्रर्म का ं दाखहवलें स?”ती म्मििाली, “र्मी जर पल्त्नधर्मानें वागलें  नसतें तर 
उभयकुळाला बट्टा लागला असता. आहि तेिेंकरून लोकानंीं र्मला नावें ठेहवलीं असतीं. या 
लोकापवादाच्या भयानें तुर्मच्यावर पे्रर्म नसताहंि र्मी तुर्मच्या सेवेंत अंतर पडंू हदलें  नािीं.” 

 
एवला संवाद िंापयावर र्माडंव्य दै्वपायनाला म्मििाला, “आपि नाखुर्षीनें ब्रह्मचयय आचरि कहरता ंिें 

हठक नािीं. आम्मिी दाते लोक आपिाला सत्पुरुर्ष सर्मजून दान देत असतों. परंतु आपलें  अंतःकरि जर शुद्ध 
नािीं तर आर्मच्या दानापासून आम्मिालंा काय फलप्राल्प्त िोिार आिे?” 

 
दै्वपायनानें आपली चूक कबलू केली आहि तो र्माडंव्याला म्मििाला, “हर्म्ा, नाखुशीनें दान देण्यातं 

तुिंीहि पि र्मोठी चकू िोत आिे. र्मनातं नसून जें सत्कर्मय आम्मिीं करतों त्यापासून व्िावी तशी फलप्राप्ती 
िोत नािीं. आता ंयापलुें  तरी र्मनःपूवयक दानधर्मय करीत जा.”त्याजप्रर्मािें दै्वपायनानें र्माडंव्याच्या पत्नीलाहि 
सदुपदेश केला आहि त्या हदवसापासून तीं सवयजिें आपापले धर्मय र्मनःपूवयक पाळंू लागलीं. 
 
 

——✵✵✵—— 
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१३१. खरें मंगल. (४५३) 
 

(महामंगलजातक नं. ४५३) 
 

एकदा ंबोहधसत्त्व रहक्षत नावंाचा प्रहसद्ध तपस्वी िोऊन र्मोठ्या हशष्ट्यसरु्मदायासि हिर्मालयावरील 
एका आश्रर्मातं रिात असे. कािंीं काळानें पावसाळा सपंपयानंतर त्याचे हशष्ट्य त्याला म्मििाले, “गुरुजी, 
पुष्ट्कळ वर्षें आम्मिी या अरण्यातं वास करून आिों. आता ंआर्मच्या आरोग्यासाठीं आंबट आहि खारट पदाथय 
सेवन करण्यास्तव आम्मिी र्मध्यदेशातं जाऊं.” 

 
रहक्षत म्मििाला, “र्मािंी येथून जाण्याची इच्छा नािी. डोंगराचे कडे चलण्याची आहि दूरचा रस्ता 

आक्रर्मून जाण्याची र्मला ताकद राहिली नािीं. तेव्िा ंतुम्मिीच र्मध्यदेशातं जाऊन प्रवास करून या.”ते गुरूची 
आज्ञा घेऊन हफरत हफरत वारािसीला आले. तेथें राजानें त्याचा चागंला आदर-सत्कार करून त्यानंा 
आपपया उद्यानातं ठेऊन घेतलें . 

 
एके हदवशीं वारािसींतील संथागारातं र्मंगलासंबधंानें प्रश्न हनघाला. कोिीं लग्नकायाच्या आरंभी 

वाद्य वाजहविें र्मंगलकारक आिे असें म्मििाले. कोिाचें र्मत असें पडलें  कीं, अरु्मक अरु्मक र्मं् म्मिििें िें त्या 
त्या प्रसंगीं र्मंगलकारक िोय. दुसरे कोिी आप्त हर्म् इत्याहदकापंासून आपिाला सुख व्िावयाचें असलें  तर 
अरु्मक अरु्मक र्मं्ाचा अशा अशा प्रकारें जप करावा म्मििजे काययहसहद्ध िोते असें म्मििाले. पि त्यापंैकीं 
कोिाचेंहि र्मत सवयसंर्मत िंालें  नािी. शवेटी आपि सवयजन राजाला हवचारंू व तो ज्या गोष्टी र्मंगलकारक 
आिेत असें सागेंल त्याचंा स्वीकार करंू असा त्या सवांनी ठराव केला. 

 
परंतु राजानें त्यासं असें साहंगतलें  कीं, या गोष्टींत र्मािंी चागंली गहत नािीं. धर्मयप्रहतपादन करिें िें 

ऋर्षीचें कार्म िोय. तेव्िा ंतुम्मिीं जाऊन र्माझ्या उद्यानातं रिात असिाऱ्या तपस्व्यानंा िा प्रश्न हवचारा आहि तें 
सागंतील त्याप्रर्मािें वागा. परंतु ऋर्षी देखील त्याचंी शकंा दूर करंू शकले नािींत. राजाला बोलावनू 
आिनू ते म्मििाले, “र्मिाराज, लोकारं्मध्यें हववािकायाहदकाच्या प्रसंगीं र्मंगलकृत्यें करण्याचा व र्मंगलस्तो े्ं 
म्मििण्याचा पहरपाठ आिे, परंतु यापंकैीं कोितीं चागंलीं व कोितीं वाईट िें आम्मिी सागंूं शकत नािीं. आर्मचे 
आचारवयय हिर्मालयावर रिात असतात. तेच या प्रश्नाचें उत्तर देऊं शकतील.” 

 
राजा म्मििाला, “भदंत, हिर्मालय फार दूर पडला आहि तेथें जाण्याचा र्मागयहि हबकट. र्मला येथें 

अनेक कार्में असपयारु्मळें  तेथें जाता ंयेत नािीं. तेव्िा ंरे्मिेरबानगी करून आपिच जाऊन आचायाला िा प्रश्न 
हवचारा व तो जीं र्मंगलें  योग्य आिेत असें सागेंल तीं रु्मखोद्गत करून येथें येऊन आम्मिालंा पलवा.” 

 
तपस्व्यानंीं राजाचें म्मिििें पसंत केलें  व प्रवास करीत पुनरहप ते आपपया आश्रर्मातं आले. 

रहक्षताचायाचें दशयन घेऊन घडलेलें  इत्थंभतू वतयर्मान त्यानंीं त्याला हनवदेन केलें . 
 
तेव्िा ंरहक्षत तपस्वी म्मििाले, “बाबानंों, र्मध्यप्रदेशातं लोक जीं र्मंगलें  करीत आिेत तीं खरीं र्मंगलें  

नव्िेत. हववािसर्मयीं सवयच लोक स्तो े्ं म्मिितात आहि कदयळी, पियघट इत्याहदकाचंी स्थापना करून 
र्मंगलहवधी करतात. परंतु त्यारु्मळें  सवय हववािकायें सुखप्रद िोतात काय? हकत्येक हववािानंतर 
अपपावधींतच हवधवा िोतात. हकत्येकालंा नवऱ्याकडून आहि सासूसासऱ्याकंडून जाच िोतो. तर हकत्येक 
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अपपवयातंच भयंकर रोगानें पछाहडपया जाऊन र्मृत्युरु्मखातं पडतात. अशाच तऱ्िेचीं इतर र्मंगलें हि िोत. 
त्याचंें सवयदैव फळ येतेंच असें नािीं. र्मनुष्ट्याच्या कर्माप्रर्मािें सवय गोष्टी घडून येतात. म्मििून र्मनुष्ट्यानें आपलीं 
कर्में पहव् ठेवण्यासाठीं सवयकाळ िंटाव. पहव् आचरिासारखें श्रषे्ठ र्मंगल नािीं. तथाहप कािंीं ठळक 
र्मंगलें  र्मी तुम्मिालंा सागंतों. तीं हशकून वारािसीच्या राजाला पलवा – 

 
“देव, हपतर, सपय, चतुष्ट्पाद, हद्वपाद वगैरे सवय प्राण्यावंर जो र्मै् ीची भावना कहरतो तो 

प्राहिर्मा्ापासून भय पावत नािीं. आहि म्मििूनच र्मै् ीची भावना िें प्राण्यापंासून सुखप्राल्प्त िोण्यासाठीं 
र्मंगलाचरि िोय.” 

 
जो सवयलोकाशंीं नम्रपिें वागतो; स्त्री, पुरुर्ष, लिान झकवा र्मोठा या सवांचीं दुभार्षिें सिन कहरतो व 

कधींहि अपशब्द उच्चारीत नािीं तोच खरा क्षर्मावान् िोय. आहि त्याच्या आचरिाला क्षर्मार्मंगल असें 
म्मििण्यास िरकत नािीं. 

 
आपपया ओळखीच्या गृिस्थानंा जो सर्मानभावानें वागहवतो; हवदे्यने, धनानें झकवा जातीनें गहवंष्ठ 

िोऊन त्याचंा अपर्मान करीत नािी आहि त्याचंें कपयाि करण्यास तत्पर असतो अशा र्मनुष्ट्याला 
सिाय्यापासून सुख िोतें. आहि अशा वतयनाला शिािे लोक सिाय्याहवर्षयीं र्मंगलाचरि असें म्मिितात. 

 
सत्पुरुर्षच ज्याचे हर्म् असतात; त्याचं्यावर याचा पूिय हवश्वास असून याजहवर्षयीं त्याचंीहि 

पूज्यबहुद्ध असते; जो हर्म्ाचा द्रोि कधींहि करीत नािीं आहि आपपया भाग्याचे त्यानंाहि वाटेकरी करतो 
तोच हर्म्ाहंवर्षयीं र्मंगलाचरि करतो असें सर्मजलें  पाहिजे. 

 
ज्याची भाया सर्मानवयस्क असून अत्यतं पे्रर्म करिारी असते व हजची बहुद्ध सवयदैव धार्मर्मक असते 

ती कुलीन घराण्यातंील असून शीलवती व पहतव्रता असते. आहि अशा भायेच्या अनुरोधानें जो प्रपचं कहरतो 
त्यालाच गृिस्थाश्रर्मापासून सुख िोतें. तोच गृहििीर्मंगलाचें आचरि कहरतो असें सर्मजलें  पाहिजे. 

 
ज्याचा पराक्रर्म, सदाचरि, सत्यप्रीहत इत्यादी सदगुि राज्यकत्याला र्मािीत असतात व अशा 

गुिानंी जो राजाचें पे्रर्म संपादन कहरतो तो राजापासून सुख िोण्यासाठीं र्मंगलाचरि कहरतो असें सर्मजलें  
पाहिजे. 

 
श्रद्धावान् िोत्साता तो अन्नपानाहदकाचें र्मोठ्या आनंदानें दान कहरतो व दुसऱ्यानें हदलेपया धनाचें 

अनुर्मोदन कहरतो तो परलोकीं सुख हर्मळहवण्यासाठीं र्मंगलाचरि कहरतो असें सर्मजलें  पाहिजे. 
 
बिुश्रुत, सदाचरिसंपन्न, आययधर्मयकोहवद अशा ऋर्षींची जो सेवा कहरतो व त्यानंा प्रसन्न करून घेतो 

तो ऋर्षींपासून सुख हर्मळहवण्यासाठीं र्मंगलाचरि कहरतो असें सर्मजलें  पाहिजे. 
 
हशष्ट्यिो, अशा तऱ्िेच्या र्मंगलानंीं खरें सुख प्राप्त िोतें. सत्पुरुर्ष अशाच र्मंगलाचंी तारीफ कहरतात 

आहि म्मििूनच शिाण्या र्मािसानें भलत्या सलत्या र्मंगलाच्या नादीं न लागता ंअशींच र्मंगलें  आचरावीं.” 
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रहक्षत तापसाच्या हशष्ट्यानंीं िीं र्मंगलें  पाठ करून वारािसीला येऊन राजाला हशकहवलीं. िें ऐकून 
राजाला फार आनंद िंाला व त्यानंें ती आपपया राष्ट्रातं सवय लोकानंा जािीर केलीं. 
 
 

——✵✵✵—— 
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१३२. पुत्रशोकाचें णवनोदन करण्याची युक्त. (४५४) 
 

(घतजातक नं. ४५४) 
 

प्राचीनकाळीं उत्तर देशातं कंसभोगराष्ट्रातं अहसताजंन राजधानींत र्मका (?िा) कंस नावंाचा राजा 
राज्य करीत असे. त्याला कंस आहि उपकंस या नावंाचे दोन पु् व देवगभा नावंाची एक कन्या िोती. ती 
जन्र्मली त्या हदवशीं ज्योहतर्षशास्त्रकोहवदानंीं इच्या उदरीं जन्र्मीं येिारा पु्  कंसवशंाचा नाश करील असें 
भहवष्ट्य वतयहवलें . परंतु अत्यतं पे्रर्मारु्मळें  राजानें आपपया रु्मलीचा नाश केला नािीं. पलुें इचे भाऊ वाटेल तें 
करोत असा हवचार करून तो स्वस्थ राहिला. 

 
त्याच्या र्मरिानंतर कंस राजा िंाला व उपकंसाला युवराजपद हर्मळालें . त्यानंीं असा हवचार केला 

कीं, जर आपपया बहििीला र्मारलें  झकवा िाकून हदलें  तर आपली लोकातं दुष्ट्कीती िोईल. र्मा् हिला 
हववाि केपयावाचंनू नजरकैदेंत ठेवावें म्मििजे िंालें . त्याप्रर्मािें त्यानंीं एकाच खाबंावर प्रासाद रचून हतला 
तेथें ठेहवलें . हतच्या सेवलेा नंदगोपा नावंाची एक दासी देण्यातं आली व त्या दासीचा नवरा अधंकहवष्ट्िु त्या 
प्रासादावर पिारा करण्यास पिारेकरी नेहर्मला गेला. 

 
त्या काळीं उत्तरर्मथुरेंत र्मिासागर नावंाचा राजा राज्य करीत िोता. त्याच्या र्मरिानंतर त्याच्या 

सागर नावंाच्या वडील रु्मलाला गादी हर्मळाली व दुसरा रु्मलगा उपसागर युवराज िंाला. परंतु उपसागरानें 
राजाचा र्मोठा अपराध केपयारु्मळें  त्याला राजधानींतून िाकून देण्यातं आलें . त्यानें व उपकंसानें एकाच 
आचायांच्या घरीं अध्ययन केलें  िोतें. तेव्िा ं तो आपपया वडील भावाच्या राज्यातूंन हनघून अहसताजंन 
नगराला आला. उपकंसानें त्याला ताबडतोब ओळखलें  व र्मोठ्या आदरानें आपपया घरीं ठेवनू घेऊन 
राजाची आहि त्याची भेट करवनू हदली. आपपया भावाच्या हभडेस्तव कंसराजानें उपसागराला र्मोठी पदवी 
देऊन त्याचा फार गौरव केला. 

 
कािंीं काळानें राजाच्या दरबारीं जात असता ं उपसागराची दृष्टी एकस्तंभप्रासादाच्या हखडकींत 

उभी असलेपया कंसाच्या भहगनीकडे गेली. िी कोि व हिला अशा हठकािीं कोंडून ठेहवण्याचें कारि काय 
इत्याहद गोष्टींची त्याला फार हजज्ञासा िंाली व त्यानें थोडक्याच काळातं त्या सवय गोष्टींचा खुलासा करून 
घेतला. नंदगोपेला आहि अधंकहवष्ट्िूला लाचं देऊन त्यानें वश करून घेतलें  व देवगभचेी आहि आपली 
वारंवार गाठं पडेल अशी र्मोकळीक हर्मळहवली. 

 
पुलें गाधंवयहवधीनें देवगभलेा त्यानें वहरलें  आहि कािंीं काळानें देवगभा गरोदर िंाली. हतच्या बधंूंला 

िी गोष्ट सर्मजली तेव्िा ंत्यानंा फार राग आला. परंतु उपसागराला झकवा बहििीला ठार र्मारण्यानें प्रजेंत 
असंतोर्ष र्माजेल असें वाटून त्यानंा तो हगळून टाकावा लागला. पि बहििीच्या आहि उपसागराच्या संर्मतीनें 
त्यानंी असा ठराव केला कीं जर देवगभलेा रु्मलगा िंाला तर त्याचा वध करण्यासाठीं हतनें आपपया 
भावाच्या िवाली करावा व रु्मलगी िंाली तर हतचें पालनपोर्षि करावें. 

 
र्मरिभयानें ्स्त िंालेपया देवगभलेा आहि उपसागराला कंसाचें म्मिििें र्मान्य करावें लागलें . 

आहि कंसानें हदलेली गोवधयर्मान गावंाची जिाहगर घेऊन तीं दोघेजिें तेथें राहिलीं. नवर्मास पूिय िंापयावर 
देवगभलेा रु्मलगी िंाली. कंसोपकंसाला बहििीला रु्मलगी िंाली िें वतयर्मान ऐकून फार आनंद िंाला व 
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त्यानंीं हतला गोवधयर्मान गावंाची जिाहगर हदली. तेव्िा ंपासून देवगभा आहि हतचा पहत उपसागर त्याच गावंीं 
रािंू लागलीं. देवगभचे्या या पहिपया रु्मलीला अजंनादेवी असें नावं ठेवण्यातं आलें . 

 
कािंीं काळानें देवगभा गभावती िोऊन नवर्मास पूिय िंापयावर पु् प्रसवली. आपले भाऊ आपपया 

रु्मलाला ठार र्मारतील या भयानें त्याच हदवशीं जन्र्मलेपया नंदगोपेच्या रु्मलीची आहि या रु्मलाची देवगभनेें 
अदलाबदल केली. या प्रर्मािें नंदगोपेला दिा रु्मली व देवगभलेा दिा रु्मलगे िंाले. आहि सवांची 
कंसराजाला न कळत अदलाबदल करण्यातं आली. 

 
देवगभचे्या दिा रु्मलाचंीं अनुक्रर्में वासुदेव, बलदेव, चंद्रदेव, सूययदेव, अल्ग्नदेव, वरुिदेव, अजुयन, 

प्रदु्यम्मन, घृतपंहडत आहि अंकूर अशीं नांवें िोतीं. ते अंधकहवष्ट्िु दास आहि नंदगोपा दासी याचें पु् आिेत 
असें सवय लोकासं वाटत िोतें. 

 
वयातं आपयावर कुस्त्या खेळण्यातं व लुटालूट करण्यातं ते र्मोठे प्रवीि िंाले. आसपासच्या गावंचे 

लोक त्यानंा थरथरा कापूं लागले. िे दिा भाऊ आपपया प्रजेला ्ास देतात िें वतयर्मान कंसाच्या कानावर 
आलें . तेव्िा ंतो अत्यंत संतप्त िंाला आहि अधंकहवष्ट्िलूा बोलावनू आिनू म्मििाला, “तुिें रु्मलगे र्माझ्या 
राज्यातं धुर्माकूळ घालीत आिेत याला जबाबदार कोि?” 

 
हबचारा अधंकहवष्ट्िू राजाच्या दरडाविीला घाबरून जाऊन म्मििाला, “र्मिाराज, आपि अभयदान 

देत असाल तर खरी गोष्ट काय ती सागंतों.”राजानें तुझ्या हजवाला धोका िोिार नािीं असें अहभवचन 
हदपयावर त्यानें देवगभचे्या आहि आपपया रु्मलाचंी कशी अदलाबदल करण्यातं आली िी सवय गोष्ट राजाला 
साहंगतली. 

 
आपि उघड रीतीनें या उनाड जवानाशंीं हवरोध केला तर ते देवगभचेे पु् आिेत िें उघडकीला 

येईल व त्यारु्मळें  आपली कािंीं प्रजा त्याचंी तरफदारी करील या शकेंनें कंसानें त्यानंा र्मारण्याची एक नवीन 
युक्ती कालली. 

 
चािूर आहि रु्महष्टक िे दोघे अहसताजंन नगरातं प्रहसद्ध र्मल्ल िोते. त्यानंा बोलावनू आिनू राजानें 

असें साहंगतलें  कीं, र्मी एका उत्सवातं र्मल्लयुद्धासाठीं सवय र्मल्लानंा बोलाविार आिे. त्यातं वासुदेव, बलदेव 
िे देखील येतील. त्याचं्याशीं तुम्मिीच र्मल्लयुद्धाला सुरुवात करा व जे डावपेंच अन्यायाचे सर्मजले जातात 
अशा डावपेंचानंीं दोघानंा ठार र्मारा. तुर्मच्या हवरुद्ध आचरिाबद्दल क्षर्मा करिें र्माझ्या िातीं आिे. एवलेंच 
नव्िे तर र्मी तुम्मिालंा या कृत्याबद्दल र्मोठें बहक्षस देईन. 

 
र्मल्लानंा राजाज्ञा हशरसा वदं्य वाटली. ताबडतोब एक उत्सव जािीर करण्यातं आला व रंगभरू्मी सज्ज 

करून तेथें या उत्सवातं अर्मक्या हदवशीं कुस्त्या िोतील िें वतयर्मान रे्मरी वाजवनू प्रहसद्ध करण्यातं आलें . 
जेथें जेथें कुस्त्या िोत असत तेथें तेथें वासुदेव, बलदेव वगैरे दिा भाऊ िजर असावयाचेच. त्याप्रर्मािें या 
कुस्त्याचं्या हदवशीं ते तेथें आले. 

 
रंगवाटा प्रथर्मतः चािूर गजयना करून उतरला व आपिाशीं र्मल्लयुद्ध करण्याला जो सज्ज असेल 

त्यानें पुलें व्िावें असें म्मििनू तो प्रहतपक्षाशीं कुस्ती देण्यास सज्ज राहिला. बलदेवाला त्याच्या या वपगनेचें िसू ं
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आलें . तो आपिाशींच म्मििाला, “असपया नीच र्मल्लाला र्मी हशवू ंदेखील इल्च्छत नािीं. याला िस्तस्पशय न 
कहरताचं र्मारून टाकावें िें बरें.”असें म्मििून जवळच्या िल्स्तशाळेंतील र्मोठे दोरखंड घेऊन त्यानें 
आखाड्ातं उडी टाकली, आहि चािूराला त्या दोरखंडानें गंुडाळून र्मस्तकाभोवतीं चक्राकार हफरवनू 
जोरानें जहर्मनीवर आदळलें  व तो रे्मला असें पािून त्याला रंगवाटाचं्या बािेर फेकून हदलें . 

 
तें पािून रु्महष्टक पुलें  सरसावला आहि बलदेवाच्या अंगावर धावंला. पि बलदेवानें त्याचीं िाडें नरर्म 

करून तो “र्मी र्मल्ल नािीं, र्मी र्मल्ल नािीं”असें र्मोठ्यानें ओरडत असताचं त्याला ठार र्माहरलें . रु्महष्टकानें 
र्मरण्याच्या वळेीं अशी प्राथयना केली कीं, रे्मपयानंतर यक्ष िोऊन बलदेवाला खाण्याचें आपिास सार्मर्थ्यय यावें. 
त्याच्या इच्छेप्रर्मािें र्मरिोत्तर तो कालर्महत्तय नावंाच्या अरण्यातं यक्षयोनींत जन्र्मला. 

 
दोन्िी र्मल्लाचंीं अशी दुदयशा िंालेली पािून कंसराजा क्रोधाहवष्ट िोऊन म्मििाला, “या दिाहि बंधंूना 

एकदर्म कैद करा.”इतकें  बोलून राजा आसनावरून उठतो न उठतो तोंच वासुदेवानें आपलें  चक्र फेकून 
त्याचा आहि त्याच्या भावाचा हशरच्छेद केला. नगरवासी लोक या त्याचं्या कृत्यानें गभयगहलत िोऊन 
त्यानंाच शरि गेले. तेव्िा ं वासुदेवानें त्यानंा अभयदान हदलें  व आपपया आईबापालंा अहसताजंन नगरींत 
आिनू राज्याची स्थापना केली. 

 
पुलें या दािी बंधंूनीं सगळ्या जंबदु्धीपाचें राज्य काबीज करण्याचा हनिय करून कालसेन राजाच्या 

अयोध्या राजधानीवर िल्ला केला व र्मोठ्या पराक्रर्मानें तें नगर आपपया िस्तगत केलें . शवेटीं सवय प्रदेशातं 
हवजय संपादन करीत ते द्वारवतीला आले. 

 
या नगरासंबधंानें अशी गोष्ट सागंतात कीं त्याच्या एका बाजूला सरु्मद्र व दुसऱ्या बाजूला पवयत असे. 

आहि तेथें पुष्ट्कळ यक्षाचंी वस्ती िोती. कोिी श्ू आपयाबरोबर यक्षाचं्या प्रभावानें िें शिर एकदर्म उड्डान 
करून सरु्मद्रातंील एका बटेावर जाऊन बसत असे. आहि श्ू हनघून गेपयावर पुनः पूवयस्थळीं येत असे. 

 
िा प्रकार पािून वासुदेवाहदक दिाहि बधूं फार घोटाळ्यातं पडले आहि कृष्ट्िदै्वपायन नावंाच्या 

ऋर्षीजवळ जाऊन द्वारवती आपपया िस्तगत कशी िोईल या हवर्षयीं त्यानंीं सल्ला हवचारला. 
 
कृष्ट्िदै्वपायन ऋर्षी म्मििाला, “या नगराच्या आसान्नप्रदेशातं गदयभवरे्षधारी एक यक्ष रिात आिे. 

नगरावर िल्ला करण्यासाठीं परचक्र आपयाबरोबर तो र्मोठर्मोठ्यानें ओरडत असतो. त्यारु्मळें  इतर यक्षानंा 
सूचना हर्मळून ते नगर उचलून सरु्मद्रार्मध्यें एका बेटावर नेऊन ठेहवतात. तेव्िा ंप्रथर्मतः या गालवाला गाठून 
त्याची प्राथयना करा. तोच तुम्मिाला नगरप्राप्तीचा र्मागय दाखवनू देईल.” 

 
ऋर्षीच्या आजे्ञप्रर्मािें त्या गदयभाची पुष्ट्कळ हवनविी केली. परंतु तो म्मििाला, “तुम्मिी जवळ 

आपयाबरोबर र्मोठ्यानें ओरडिें िा र्मािंा धर्मय आिे. त्यापासून हवन्रु्मख िोिें शक्य नािीं. पि दुसऱ्या एका 
युक्तीनें तुम्मिालंा िी नगरी िस्तगत करून घेतां येईल. र्मोठा सैन्यभार बरोबर न आिता ंतुम्मिी कािंीं र्मािसें 
घेऊन या, व या नगरीच्या चारी द्वारावंर चार लोिस्तंभ गाडून त्यांला लोखंडी साखळीनें चार भक्कर्म नागंर 
बाधूंन टाका. ज्यावळेीं नगर उडावयास लागेल त्यावळेीं िे नागंर दाबून धहरले म्मििजे नगर ल्स्थर रािील, 
व तें उचलून नेिाऱ्या यक्षाचें श्रर्म व्यथय जातील.” 
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या गदयभवरे्षधारी यक्षाच्या उपदेशाप्रर्मािें वागून त्या दिा बधंूंनीं द्वारवती िस्तगत केली आहि 
तेथील राजास ठार र्मारून सवय राज्य आपपया कबजातं घेतलें . येथेंच त्यानंीं आपली राजधानी स्थाहपली 
आहि सवय राज्याचे दिा हवभाग करून ते सुखानें कालक्रर्मि करंू लागलें . परंतु त्याचंी वडील बिीि 
अंजनादेवी इची त्यानंा आठवि िंाली नािीं. पुलें ती जेव्िा ंत्याचं्या भेटीला आली तेव्िा ं हतलाहि एक भाग 
द्यावा असें ठरलें . परंतु अंकूर म्मििाला, “आपि काबीज केलेपया राष्ट्राचें दिाच्या ऐवजीं अकरा भाग करिें 
इष्ट नािीं. र्मी र्मािंा भाग अंजनादेवीला देतों आहि र्मािंा हनवाि व्यापारावर चालहवतों. र्मा् तुर्मच्या 
राज्यातं र्माझ्या र्मालावर जकात बसवू ंनका. िी गोष्ट सवांना पसतं पडून अंकुराचा राज्यभाग अंजनादेवीला 
हर्मळाला व त्यानें द्वारवतींच र्मोठी पेली स्थापन करून व्यापार चालहवला. 

 
याप्रर्मािें वासुदेवाहदक नव बंधू व दिावी अंजनादेवी द्वारवती नगरींत राज्य करीत असता ं एके 

हदवशीं वासुदेवाचा एक हप्रय पु् एकाएकीं र्मरि पावला. त्या शोकानें वासुदेवानें हबछाना धहरला. खािें 
हपिें देखील वजय केलें . व राज्यव्यवस्थेचा हवचार तर दूरच राहिला. िी त्याची अवस्था पािून बलदेवाहदक 
बंधू फार झचताग्रस्त िंाले. परंतु घृतपंहडत त्या सवांत िुर्षार आहि सूज्ञ िोता. त्यानें वासुदेवाचा शोक नष्ट 
करण्याची एक नवी युल्क्त शोधून काहलली. 

 
स्वतः वडे्ाचें सोंग पाघंरून ‘ससा ससा’ असें तो ओरडत सुटला. तेव्िा ंदुसऱ्या एका बंधूनें जाऊन 

िें वृत्त वासुदेवाला कळहवलें . त्या हबचाऱ्याचा पु्शोक तात्काळ हनवला आहि त्याच्या जागीं िा नवा 
बंधुशोक उद भवला. तो तसाच घृतपहंडताजवळ जाऊन त्याला म्मििाला, “बाबारे, ‘ससा ससा’ असें 
ओरडत का ं हफरतोस? तुिंा ससा कोिी नेला? तुला सोन्याचा, रुप्याचा झकवा जवाहिऱ्याचा अथवा 
अरण्यातंील सशापंैकीं कोित्याहि प्रकारचा ससा पाहिजे असेल तर र्मी ताबडतोब आिून देतों. परंतु िें वडे 
सोडून दे आहि शुद्धीवर ये.” 

 
घृतपंहडत म्मििाला, “पृर्थ्वीवर वास करिाऱ्या झकवा कृह्र्म सशाची र्मी रु्मळींच अपेक्षा करीत नािीं. 

परंतु चंद्रावर हदसत असलेपया सशासाठीं र्मी ओरडत आिें. तो ससा आिवनू हदला तरच र्मािंा उन्र्माद 
नािींसा िोईल.” 

 
वासुदेवाला भावाच्या वडेाबद्दल शकंा राहिली नािीं. तो र्मोठ्या दुःहखत अंतःकरिानें म्मििाला, 

“जो अप्राप्य वस्तूची प्राथयना कहरतो त्याचा नाश िोतो. तंू चंद्रावरील ससा र्मागता ंर्मागताचं र्मरून जाशील 
आहि जीव हदला तरी तो तुला हर्मळिार नािीं.” 

 
घृतपंहडत म्मििाला, “दादा, िें तत्त्व जर तंू जाित आिेस तर रे्मलेपया पु्ाबद्दल इतका शोक 

घेऊन का ंबसला आिेस? चंद्रावरील ससा हनदान हदसतो आिे तरी तंू त्याला अप्राप्य म्मिितोस? तर र्मग 
तुझ्या रु्मलाच्या शरीराचें दिन केपयावर त्याचा आत्र्मा कोिीकडे गेला याचा तुला पत्ता देखील लागत नािीं. 
और्षधानंीं, र्मं्ानंीं झकवा अन्य उपायानंीं त्याला परत आिता ंयेत नािीं. अशा त्या प्राण्याबद्दल शोक करिें 
अत्यंत वडेेपिा नव्िे काय? 

 
घृतपंहडताच्या या उपदेशानें वासुदेव ताळ्यावर आला आहि पु्शोक सोडून देऊन तो पूवयवत् सवय 

राज्यकारभार पािंू लागला. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

त्या काळीं र्मनुष्ट्याचें आयुष्ट्य २०, ००० वर्षें िोतें. वासुदेवानें आहि त्याच्या बंधंूनीं पुष्ट्कळ वर्षें 
जंबदु्धीपाचें राज्य केलें . त्यानंा पु् पौ् पुष्ट्कळ िंाले. त्याचं्या संततीपकैी कािंीं तरुिानंा कृष्ट्िदै्वपायनं 
ऋर्षीच्या हदव्य-ज्ञानाबद्दल शकंा आली. तो खरोखरच हदव्यदृष्टी आिे झकवा नािीं िें पािण्यासाठीं एका 
तरूि र्मनुष्ट्याच्या पोटाला उशी बाधूंन त्याला गरोदर स्त्रीचा वरे्ष देऊन कृष्ट्िदै्वपायनाजवळ नेलें  आहि ते 
म्मििाले, “गुरुर्मिाराज, या स्त्रीला रु्मलगा िोिार कीं रु्मलगी िोिार िें सागंा.” 

 
कृष्ट्िदै्वपायनानें वासुदेवाहदक दशबंधंूचा वशं नष्ट िोण्याची वळे आली आिे व आपलें हि आयुष्ट्य ं

संपलें  आिे असें जािनू उत्तर हदलें  कीं, ‘िी गोष्ट तुम्मिी र्मला हवचारू नका. ’ परंतु राजकुर्मारानंीं फारच 
आग्रि केपयावर तो म्मििाला, “याच्या उदरातूंन सात हदवसानंीं खहदराचें पा् हनघेल आहि त्यापासून 
वासुदेवकुळाचा क्षय िोईल. तथाहप तुम्मिी िें खहदरपा् जाळून त्याची राख नदींत फेकून द्या.” 

 
राजकुर्मारालंा ऋर्षीच्या बोलण्याचा फार राग आला. ते म्मििाले, “दाहंभक जहटला, पुरुर्ष कधीं 

प्रसूत िोत असतो काय?”नंतर त्यानंीं कृष्ट्िदै्वपायनाला जवळच्या वृक्षावर फाशंीं हदलें . 
 
िें वतयर्मान त्याचं्या वहडलानंा सर्मजपयाबरोबर ते अत्यंत भयभीत िंाले आहि दै्वपायनानें 

साहंगतपयाप्रर्मािें सातव्या हदवशीं त्या तरुि र्मनुष्ट्याच्या उदरातूंन हनघालेपया खहदरपा्ाची त्यानंी व्यवस्था 
केली. परंतु नदींत टाकलेपया त्या खहदरपा्ाच्या रके्षपासून नदीच्या तोंडावर एरक नावाचें गवत उगवलें . 

 
एके हदवशीं वासुदेववशंातील सवयजि सरु्मद्रस्नानासाठीं तेथें गेले असता ं त्याचं्यातं कलि उत्पन्न 

िंाला. जवळपास शस्त्र नसपयारु्मळें  एकानें त्यातंील एरक गवताचा टाक उपटला. तो त्याच्या िातीं येताचं 
र्मोठ्या गदेचें स्वरुप पावला. याप्रर्मािें ज्यानें त्यानें त्या एरक गवताच्या सिाय्यानें रिकंदन र्माजहवलें . 
याचा पहरिार्म असा िंाला कीं, वासुदेव, बलदेव, अंजनादेवी आहि त्याचंा पुरोहित एवले चौघेच काय ते 
पळ कालपयारु्मळें  बचावले. बाकी सवांचा संिार िंाला. 

 
वासुदेवाहदक कालर्मत्तीय अरण्यातं पोंिोंचले. तेथें रु्महष्टक यक्षानें त्यासं पािून र्मल्लयुद्ध करण्याच्या 

हर्मर्षानें तो त्याचं्या अंगावर धावनू आला. या वळेीं बलदेवाच्या अंगातं र्मूळची शल्क्त नव्िती. तथाहप तो 
रु्महष्टक यक्षाशी र्मल्लयुद्ध करण्यास सज्ज िंाला. रु्महष्टक यक्षानें त्याला कोवळ्या रु्मळ्याप्रर्मािें क्षिाधांत खाऊन 
टाकलें . 

 
वासुदेव पुरोहिताला आहि अजंनादेवीला बरोबर घेऊन तसाच पलुें हनघाला. सवय रा् चालपयारु्मळें 

तो अतीशय थकून गेला िोता. सकाळच्या प्रिरीं एका िुंडपाच्या खालीं हवश्रातंीसाठीं पडून रािून त्यानें 
अंजनादेवीला आहि पुरोहिताला भोजनसार्मग्री हर्मळहवण्यासाठीं गावातं पाठहवलें . 

 
इकडे एका व्याधानें त्या िुंडपाच्या आड कािंीं पदाथय िालत आिे व तो रानडुकर असावा अशा 

शकेंनें वासुदेवावर बाि सोडला. वासुदेव उठून पिातो तों त्या बािानें पायातं भयंकर जखर्म केलेली त्याला 
हदसून आली. व्याध आपि एका र्मनुष्ट्याचा अपराध केला असें पािून भयचहकत िंाला व पळण्याच्या र्मागास 
लागला. पि वासुदेवानें त्यास जवळ बोलावनू तंू कोि आिेस असा प्रश्न केला. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

तो म्मििाला, “र्मिाराज, र्मी जरा नावंाचा व्याध आिे. जरा नावंाच्या व्याधानें हवद्ध केला असता ंतंू 
र्मरि पावशील असें भहवष्ट्य वतयहवण्यातं आले िोतें.” 

 
त्याचें स्र्मरि िंापयारु्मळें  वासुदेवाला जगण्याची आशा राहिली नािीं. तथाहप त्यानें व्याधाची 

हवनविी करून आपली जखर्म बाधंवनू घेतली वव्याधाला तेथून पाठवनू हदलें . इतक्यातं अजंनादेवी आहि 
पुरोहित िीं दोघें तेथें आलीं. वासुदेवानें आपली जगण्याची आशा राहिली नािीं असें सागंून व त्यानंा 
उपजीहवकेकहरता ंएक र्मं् देऊन तेथेंच प्राि सोडला. याप्रर्मािें अंजनादेवीहशवाय वासुदेववशंातं कोिीएक 
हशल्लक राहिला नािीं. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१३३. मातृभक्त. (४५५) 
 

(माणतपोसकजातक नं. ४५५) 
 

अनेक जन्र्मींच्या ससंारातं ससंरत असता ंआर्मचा बोहधसत्त्व एकदा ंित्तीच्या योनींतजन्र्माला येऊन 
वयातं आपयावर र्मोठ्या गजसंघाचा धुरीि िंाला िोता. वृद्धापकाळारु्मळें  त्याची आई अंध िंाली व ित्तीच्या 
कळपाबरोबर हतला रानावनातं हफरिें अशक्य िंालें . हतला एका सुरहक्षत स्थळींठेवनू बोहधसत्त्व इतर 
ित्तींबरोबर चागंलीं चागंलीं फळें वगैरे आिाराचे पदाथय पाठवीत असे. परंतु ते रसलोलुप ित्ती वाटेंतच ती 
फळें खात असत व हबचाऱ्या वृद्ध ित्तीिीच्या वाट्याला पालापाचोळा वगैरे नीरस पदाथयच येत असत. 

 
एकदा ंआईच्या सर्माचाराला गेला असता ंबोहधसत्त्वाला आपपया आईची दीनावस्था हदसून आली व 

त्याचें कारि सर्मजून आपयावर त्यानें असा हनिय केला कीं, इतःपर गजसंघाचें नायकत्व सोडून देऊन 
आपपया र्मातेच्या सेवेंत ती हजवतं असेतोंपयंत रिावयाचें. त्याचा िा बेत िल्स्तयूथाला पसतं पडला नािीं. 
तथाहप तो त्यानें अर्मलातं आिला. 

 
एके हदवशीं एक वनचर त्या अरण्यातं वाट चुकून इतस्ततः भटकत हफरत असलेला बोहधसत्त्वाच्या 

पिाण्यातं आला. या अजस्त्र ित्तीला पाहिपयाबरोबर वनचर भयकंहपत िोऊन पळत सुटला. पि रस्ता 
हबकट असपयारु्मळें  त्याला दूर जाता येईना. त्याची अशी गाळि िंालेली पािून बोहधसत्त्व म्मििाला, “बा 
र्मनुष्ट्या, र्माझ्यापासून तुला भय आिे अशी शकंा र्मनातं आिून इतस्ततः पळंू नकोस. तुझ्यावर कािंीं आपहत्त 
आली असावी असें र्मला वाटतें. आहि जवळ येऊन तंू जर र्मला आपला वृत्तातं सागंशील तर कदाहचत या 
आपत्तीतून तुिंा र्मी उद्धार करंू शकेन.” 

 
वनचरक जवळ जाऊन साष्टागं प्रहिपात करून म्मििाला, “गजपुंगव, आज सात हदवस र्मागय 

चुकपयारु्मळें  र्मी या अरण्यातं भ्रर्मि करीत आिें.”यातूंन पार पाडून र्मला र्मनुष्ट्यवसतींत नेऊन सोडाल तर 
र्मी आपला अत्यतं ऋिी िोईन. त्या िल्स्तनागानें वनचराला आपपया पाठीवर बसवनू अरण्यातूंन पार 
पाहडले आहि वारािशीला जािाऱ्या र्मोठ्या सडकेवर नेऊन ठेहवलें . 

 
त्याच वळेीं वारािशीच्या राजाचा र्मंगळिस्ती र्मरि पावला िोता व तशा प्रकारचा दुसरा ित्ती 

हर्मळिें रु्मष्ट्कील िोतें. राजानें तसा ित्ती हर्मळवनू देिाऱ्या र्मनुष्ट्यास र्मोठें बहक्षस हर्मळेल असें सवय शिरातं भेरी 
वाजवनू जािीर केलें  िोतें. द्रव्याच्या लालुचीनें त्या वनचरानें ित्ती पकडिाऱ्या राजाच्या र्मािुतानंा 
बोहधसत्त्वाचें वसहतस्थान दाखवनू हदलें . 

 
त्यानंीं बोहधसत्त्वाला घेरून त्याच्यावर शस्त्रास्त्राचंा वर्षाव केला. आपिाला वलेिाऱ्या सवय र्मािसालंा 

तुडहवण्याचें सार्मर्थ्यय बोहधसत्त्वाच्या अंगीं असुनहि त्यानें आपपया गंभीर शातंीचा भगं िोवू ं हदला नािीं. तो 
आपपया र्मनाशींच म्मििाला, “र्मी क्रोधोन्र्मत िंालों तर या सवांचा संिार करण्यास हवलंब लागिार नािीं. 
पि तेिेंकरून र्मी शीलभ्रष्ट िोईन. म्मििनू सिनशीलपिानें त्याचें प्रिार सोसाव ेिेंच चागंलें .”रु्मख्य र्मािुतानें 
बोहधसत्त्वाचीं लक्षिें तेव्िाचं ओळहखली व तो त्याच्या जवळ जाऊन त्याला र्मोठ्या पे्रर्मानें वारािसीला 
घेऊन गेला. 
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राजाच्या ित्तीशाळेंत बोहधसत्त्वाचा र्मान उत्तर्म प्रकारें राखण्यातं आला िोता िें हनराळें  सागंावयास 
नकोच. परंतु त्यानें अन्नपािी ग्रिि करण्याचें अगदींच वज्यय केलें . िे वतयर्मान राजाला सर्मजलें  तेव्िा ं
िल्स्तशाळेंत जाऊन तो बोहधसत्त्वास म्मििाला “िे नागराज, अन्नपािी वज्यय करून तंू आपपया शरीराला 
ताप देऊं नकोस. येथें सुखानें रािून आर्मच्या राज्याचें पुष्ट्कळसें हित तुला कहरता ंयेईल.” 

 
ित्ती म्मििाला, “परंतु ती हबचारी अनाथ, आंधळी, एकाकी अरण्यातं काय करील? चंडोरि 

पवयतावर र्मोठर्मोठापया खंुटालंा आदळून हतची गहत काय िोईल?” राजा म्मििाला, “िी बाई कोि आिे?” 
“र्मिाराज, ती र्मािंी आई आिे.”ित्ती उत्तरला. िें त्या ित्तीचें र्मातृपे्रर्मपािून राजा अत्यंत गझिवरला आहि 
म्मििाला, “र्मािुतिो, या र्मातृभक्त गजाला ताबडतोब रु्मक्त करा व त्याच्या र्मूळच्या हठकािीं नेऊन सोडा.” 

 
त्याप्रर्मािें बोहधसत्त्वाला सोडण्यातं आपयावर त्यानें सोंडेंत पािी घेऊन तें आपपया आईच्या 

पाठीवर झशपडलें . तेव्िा ंती म्मििाली, “अरे, िा रे्मघ देखील भलत्याच वळेीं वर्षाव करीत आिे. र्माझ्यापाठीं 
संतप्त पृष्ठभागावर पािी झशपडिाऱ्या र्माझ्या हप्रयपु्ाची र्मला िा आठवि देत आिे.”तेव्िा ं बोहधसत्त्वानें 
आपि स्वतःच सेवसेाठीं िजर आिे असें सागंून आपपया आईला अत्यंत रु्महदत केले. हतनें काशीराजाला 
र्मनःपूवयक आशीवाद हदला. 

 
त्या राजानें बोहधसत्त्वाच्या गुिावंर प्रसन्न िोऊन तेथील पुष्ट्करिीच्या जवळ एक गाव वसहवला 

आहि त्याला व त्याच्या आईला रोज आिार हर्मळावा अशी व्यवस्था केली. 
 
आई हनवतयपयावर बोहधसत्त्व करंडक नावंाच्या आश्रर्मातं रािून तेथील ऋर्षीची सेवा करंू लागला. 

राजानें बोहधसत्त्वाची एक पार्षािप्रहतर्मा करवनू हतचा र्मोठा गौरव केला आहि जंबदु्धीपातींल लोक प्रहतवर्षीं 
त्या हठकािीं जाऊन गजोत्सव करंू लागले. 
 
 

——✵✵✵—— 
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१३४. पापभय. (४५९) 
 

(पानेयजातक नं. ४५९) 
 

पाच प्रत्येक बदु्ध हिर्मालयावरील नंदर्मलूक नावंाच्या दरींत रिात असत. ते हभक्षाटन करीत करीत 
एके हदवशीं वारािशीला आले. राजवाड्ावरून जात असतानंा त्यानंा पािून राजा फार प्रसन्न िंाला व 
त्यानें र्मोठ्या सन्र्मानानें त्यानंा राजवाड्ातं नेऊन जेऊं घातलें . 
 

भोजनोत्तर राजानें त्यानंा वैराग्य का ं िंालें  असा प्रश्न केला. तेव्िा ं त्यातंील एकजि म्मििाला, 
“र्मिाराज, र्मी याच राज्यातंील एका गावीं शतेकरी िोतों. एके हदवशीं र्मी व र्मािें हर्म् आपापलीं पाण्यानीं 
भरलेलीं भाडंी घेऊन गावंापासून दूर अंतरावर असलेपया आर्मच्या शतेातं गेलों. तेथें र्मािंें पािी लवकर 
संपेल अशा शकेंनें र्माझ्या हर्म्ाचा डोळा चुकवनू त्याच्या भाडं्ातंील र्मी पािी प्यालों. पि या र्माझ्या 
पापकर्माची र्मला फार लाज वाटली. व अशीं पापें पुनः न घडावीं म्मििून र्मी सनं्यास ग्रिि केला.” 
 

दुसऱ्या प्रत्येक बुद्धाला आत्र्मवृत्त हनवदेन करण्याची राजानें हवनंती केली. तेव्िा ं तो म्मििाला, 
“र्मिाराज, र्मी व र्मािंा हपता प्रवासाला जात असता ंआम्मिासं चोरानंीं गाठलें . या चोराचंी वहिवाट अशी असे 
कीं, बापाला आहि रु्मलाला पकडलें  असता ं रु्मलाला ठेवनू घेऊन ते बापाला पैसे आिण्यासाठीं पाठवीत 
असत. दोघा बधंूंना पकडलें  असता ंकहनष्ठाला ठेवनू ज्येष्ठाला पैसे आिण्यासाठीं पाठवीत असत. 
 

आम्मिी जेव्िा ंया चोराचं्या िातीं लागलों तेव्िा ंहपतापु्ाचंें नातें कबूल करावयाचें नािीं असा हनिय 
केला. चोरानंीं हवचाहरपयावर आम्मिी दोघानंीं साफ साहंगतलें  कीं, आर्मचा कािंींएक संबधं नािी. या 
जंगलातच काय ती आर्मची प्रथर्मतः गाठ पडली. त्या चोरानंीं आर्मच्याजवळ असलेलें  सार्मान हिरावनू 
घेऊन आम्मिासं सोडून हदलें . परंतु त्या खोटें बोलण्याचा पहरिार्म र्माझ्या र्मनावर इतका िंाला कीं, प्रपंचाचा 
त्याग करून र्मी र्मोकळा िंालों. िेतू िा कीं, पुनः असलें  पाप र्माझ्या िातून िोऊं नये.” 
 

राजाच्या हवनंतीवरून हतसरा बोहधसत्त्व म्मििाला, “एके हदवशीं बाजारातं बसलों असता ंर्मािंें हचत्त 
एका परस्त्रीवर गेलें . पुलें या पापंाचा र्मला अत्यतं पिाताप िंाला व अशीं पापें र्माझ्या र्मनानें सुद्धा ंिोऊं नयेत 
म्मििून र्मी प्रव्रज्या घेतली.” 
 

चवथा प्रत्येक बदु्ध म्मििाला, “र्मी एका गावातं अहधकारी िोतों. तेथील लोकानंीं यज्ञ करण्याहवर्षयीं 
र्मािंी परवानगी र्माहगतली व लोकानंा सतुंष्ट करण्यासाठीं ती र्मी हदली. परंतु या यज्ञातं पुष्ट्कळ प्राण्याचंा 
वध करण्यातं आला. आहि त्यारु्मळें  र्माझ्या र्मनाला फार िुरिुर लागली. कािंी अंशीं त्या प्राण्याचं्या घाताला 
र्मीच कारि िंालों असें वाटून र्मी अहधकाराचाच नव्िे तर साऱ्या प्रपंचाचा त्याग केला आहि अशीं पापें 
पुनरपी र्माझ्याकडून िोवू ंनयेत म्मििून सनं्याशी िंालों.” 
 

पाचंवा प्रत्येक बदु्ध म्मििाला, र्मिाराज, “र्माझ्या हर्म्ाप्रर्मािेंच र्मी देखील एका गावचा अहधकारी 
िोतों. तेथील लोकानंीं र्मोठ्या उत्सवासाठी र्मािंी परवानगी र्माहगतली असता ं ती र्मी हवचार न कहरता ं
हदली. पुलें त्या लोकानंीं उत्सवातं र्मद्यप्राशन करून पुष्ट्कळ दंगेधोपे केले. त्याचं्या र्मद्यपानाला अंशतः र्मीच 
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कारि िंालों याचें र्मला फार वाईट वाटलें  व पुनः असें पाप र्माझ्याकडून न व्िावें म्मििून र्मी संन्यास 
घेतला.” 
 

िें त्याचंें आत्र्मवृत्त ऐकून राजा संतुष्ट िंाला आहि त्यानंा चीवराहदक पदाथय देऊन त्यानें रवाना 
केलें . परंतु या हदवसापासून राजाचें हचत्त राज्यव्यविारातं ररे्मनासें िंालें . त्याच्या पट्टरािीनें त्याचें र्मन 
वळहवण्याचा र्मोठा खटाटोप केला, पि व्यथय. राज्यसुखोपभोगाहवर्षयीं राजा पूिय हवरक्त िंाला आहि 
आपपया प्रधानर्मंडळाच्या स्वाधीन राज्यकारभार करून त्यानें संन्यास घेतला. असें सागंतात कीं, 
योगसाधनाच्यायोगें र्मरिोत्तर तो ब्रह्मलोकाला गेला. 
 
 

——✵✵✵—— 
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१३५. पश्चात्ताप करण्याची पाळी का ंयेते? (४६८) 
 

(जनसंधजातक नं. ४६८) 
 

बोहधसत्त्व एकदा ंजनसधं नावंाचा वारािसीचा राजा िंाला िोता. तरूिपिीं तक्षहशलेला जाऊन 
त्यानें सवय शास्त्राचंें अध्ययन केलें  िोतें, आहि राज्यकारभारातं नानाहवध र्मनुष्ट्यस्वभावाचा त्याला चागंला 
अनुभव आला िोता. 

 
एका उपोसथाच्या हदवशीं सवय लोकानंा राजागंिातं गोळा करून र्मनुष्ट्याला पिाताप करण्याचा 

प्रसंग का ंयेतो या संबधंानें त्यानें उपदेश केला तो असा:– 
 
“(१) तरुिपिीं प्रयत्नानें आहि सन्र्मागानें द्रव्यसंग्रि न केपयास वृद्धपिीं पिात्ताप करण्याची 

पाळी येते. (२) आपिाला सवय साधनें अनुकूल असता ं आपि जर हशक्षि संपादन केलें  नािीं तर सतत 
पिात्ताप करण्याची पाळी आपयावाचंून रिािार नािीं. (३) पूवीं र्मी खोट्या उठाठेवीकरिारा, चिाडखोर व 
हशवीगाळ करिारा िोतों याबद्दल वृद्धपिीं पिात्ताप करण्याची पाळी येते. (४) तरूिपिीं पुष्ट्कळ प्राण्याचंा 
घात केला, प्राहिर्मा्ाला हनदययतेनें वागहवलें  याबद्दल वृद्धपिीं वाईट वाटपयावाचंनू रिात नािीं. (५) 
आपपया स्त्रीला सोडून परस्त्रीवर नजर ठेहवली याबद्दल भयंकर पिात्ताप करण्याचा प्रसंग आपयावाचंनू 
रिात नािीं. (६) घरातं अन्नवस्त्राहदकाचंा पुष्ट्कळ संचय असून देखील त्यापंकैीं अपपहि दानधर्माकडे लावले 
नािीं याबद्दल वृद्धपिीं र्मनाला तळर्मळ लागून रिाते. (७) र्माझ्या अंगीं सार्मर्थ्यय असून तारुण्यातं वृद्ध 
आईबापाचंी र्मी िेळसाडं केली िी गोष्ट वृद्धपिीं र्मनाला फार िंोंबते. (८)ज्यानें सवय प्रकारें र्माझ्या 
बरवपेिाची काळजी घेतली त्या र्माझ्या हपत्याचा सदुपदेश र्मी ऐकला नािीं आहि त्याचा अवर्मान केला 
याबद्दल फार पिात्ताप करण्याचा प्रसंग येतो. (९) तारुण्यातं साधुसतंाचंा आदरसत्कार करून त्याचंा 
धर्मोपदेश र्मी योग्यकाळीं श्रवि केला नािीं याबद्दल र्मागािून पिात्ताप करावा लागतो. (१०)तारुण्यातं 
तपिया करण्याचें अंगातं सार्मर्थ्यय असून र्माझ्या िातून तपाचरि घडलें  नािीं याबद्दल वृद्धपिीं पिाताप 
करण्याची पाळी येते. 

 
म्मििून सूज्ञ तरुिानें या दिा गोष्टींबद्दल पुलें पिाताप करण्याची पाळी येिार नािीं अशा तऱ्िेची 

सावधहगरी ठेवावी व उत्सािानें सवय सत्कर्में आचरून आपिावर पिाताप करण्याची पाळी येऊं देऊं नये. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१३६. णमत्राणमत्राचंीं लक्षिें. (४७३) 
 

(णमत्ताणमत्तजातक नं. ४७३) 
 

एकदा ं बोहधसत्त्व वारािसीच्या राजाचा प्रधान िंाला िोता. त्याला राजानें एके हदवशीं 
हर्म्ाहर्म्ाचंीं लक्षिें हवचाहरलीं असता ं तो म्मििाला:– (१) पाहिपयाबरोबर प्ररु्महदत िोत नािीं; (२) 
अहभनंदन करीत नािी; (३) आस्थेनें आपिाकडे पिात नािीं; (४) आपपया र्मताहवरुद्ध वतयन कहरतो; (५) 
आपपया शत्  रंूचा सिवास धहरतो व हर्म्ाचंी संगहत धरत नािी;(६) आपली स्तुहत करिाऱ्याला हवरोध 
कहरतो; (७) आहि झनदा करिाऱ्याला उते्तजन देतो; (८) आपलें  स्वतःचें इंगीत कळंू देत नािीं;(९) व 
आपलें  इंगीत साहंगतलें  असता ंतें गुप्त ठेहवत नािी;(१०) आपपया वतयनाची झनदा कहरतो; (११) आपपया 
शिािपिाची टर उडहवतो; (१२) आपली अहभवृहद्ध ज्याला आवडत नािी; (१३) व िाहन आवडते; (१४) 
घरीं कािंीं भोजनसर्मारंभ असला तर ज्याला आपली आठवि िोत नािीं; (१५) आहि आपिावर सतत पे्रर्म 
करीत नािीं िा आपला अहर्म् आिे असें सर्मजावें. काकंीं, वर साहंगतलेलीं िीं अहर्म्ाचंीं लक्षिें िोत. 

 
आता ंहर्म्ाचंीं लक्षिें सागंतों:– 
 
(१) आपलीं तीं तीं भार्षिें स्र्मरतो; (२) पाहिपयाबरोबर आपलें  अहभनंदन करतो; (३) आपिावर 

अत्यंत पे्रर्म करतो; (४) आहि सतत गोड शब्द बोलतो; (५) आपपया हर्म्ाचंीच र्मै् ी करतो; (६) व 
अहर्म्ाचंी करीत नािीं; (७) झनदेचें हनवारि कहरतो; (८) आहि स्तुहत करिाराला उते्तजन देतो; (९) 
स्वतःचें इंगीत सागंतो; (१०) व आपलें  इंगीत साहंगतलें  असता ंत्याचा स्फोट िोवू ंदेत नािीं; (११) आपपया 
कृत्याची प्रशसंा कहरतो; (१२) प्रजे्ञची प्रशसंा कहरतो; (१३) आपपया वृद्धीबद्दल ज्याला आनंद िोतो; (१४) 
व िानीबद्दल दुःख िोतें; (१५) भोजनसर्मारंभाहदक प्रसंगीं आपली ज्याला आठवि िंापयावाचंून रिात 
नािीं; (१६) जो आपिावर सतत अनुकंपा कहरतो; आपपया लाभाहवर्षयीं आस्था बाळगतो तो खरा हर्म् 
िोय. का ंकी, सूज्ञजनवरसाहंगतलेपया १६ लक्षिानंीं हर्म्ाचंी पारख कहरतात. 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१३७. गुरूचें प्रत्याख्यान. (४७४) 
 

(अबंजातक नं. ४७४) 
 

वारािसीच्या राजाच्या पुरोहिताचें सवय कुटंुब अहिवातक नावंाच्या रोगानें नाश पावलें . एकटा 
अपपवयस्क रु्मलगा तेवला घरातूंन पळ कालपयारु्मळेंबचावला. त्यानें तक्षहशलेला जाऊन वदे, वदेागं, शास्त्रें 
इत्याहदक सवय ब्राम्मििहवद्येंत नैपुण्य संपादन केलें . आपपया गुरूची आज्ञा घेऊन तो देशाटन करण्यास 
हनघाला व हफरत हफरत एका शिराजवळ धर्मयशाळेंत येऊन उतरला. तेथें त्यानें एक र्मनुष्ट्य कावडींतून आबं े
घेऊन शिरातं हवकावयासाठीं जात असलेला पाहिला. या ऋतंूत आंबें असिें शक्य नािीं असें असता ंया 
र्मनुष्ट्यानें ते कोठून आिले असाव ेयाबद्दल त्याला फार हवस्र्मय वाटला. पि त्या र्मनुष्ट्याला कािंीं एक कळंू 
न देता ंत्यानें दुसऱ्या हदवसापासून त्याच्यावर पाळत ठेहवली. तो र्मनुष्ट्य दुसऱ्या हदवशीं अरण्यातं गेला तेव्िा ं
त्याच्या र्मागोर्माग िा तरूि ब्राम्मििहि दडत दडत गेला. त्या र्मनुष्ट्यानें थोडें पािी िातातं घेऊन व तोंडाने 
र्मं्ोपचार करून तें एका अबं्याच्या िंाडावर झशपडलें . तात्काळ आंब्याला नवीन र्मोिोर फुटून पाव अध्या 
घटकेच्या आंत उत्तर्म पहरपक्व आबंे तयार िोऊन रे्मघधारेप्रर्मािें आंब्याच्या िंाडावरून खालीं पडंू लागले. 
तेव्िा ं त्या र्मािसानें आपली कावड भरून घेतली व तो परत शिरातं आला. तरूि ब्राह्मिहि त्याच्या 
र्मागोर्माग शिरातं आला. आंबे हवकून िंापयावर तो र्मनुष्ट्य जवळच्या चाडंालग्रार्मातं आपपया घरीं गेला. 
िाहि त्याच्या र्मागोर्माग त्या घरीं गेला. एवलें र्मं्सार्मर्थ्यय असलेला र्मनुष्ट्य जातींने चाडंाल आिे याबद्दल या 
तरुिाला वाईट वाटलें . तथाहप तो आपपया र्मनाशींच म्मििाला, ‘चाडंाल िंाला तरी काय िंालें ! अशी 
अर्मोहलक हवद्या संपादन करण्यास आपला अहभर्मान आड येता ं कार्मा नयें. अल्ग्न जरी कोित्याहि 
काष्ठापासून उत्पन्न िंालेला असला तरी तो वदं्यच आिे.’ 

 
िा चाडंाल बोहधसत्त्व िोता. त्याला जरी एवला अर्मोहलक र्मं् अवगत िंाला िोता तरी त्याचा त्यानें 

दुरुपयोग केला नािीं व आपली गहरबी आहि जात सोडली नािीं. या तरूि ब्राम्मििाला आपपया दाराशीं 
उभा असलेला पािून तो आपपया पत्नीला म्मििाला, “िा तरूि र्मनुष्ट्य र्मं्ाच्या आशनेें र्मजपाशीं आला 
असला पाहिजे. परंतु त्याच्या रु्मखचयेवरून तो र्मं् ग्रिि करण्याला सर्मथय नािीं व यदाकदाहचत त्याला 
सवय र्मं् नीट अवगत िंाला तरी तो त्या सार्मर्थ्याचा दुरुपयोग करून आपली भयंकर िाहन करून घेईल 
असें हचन्ि हदसतें.” 

 
तदनंतर त्या तरुि ब्राह्मिानें बोहधसत्त्वाला आपपया येण्याचें कारि न सागंता केवळ शुश्रूरे्षनें 

गुरूची र्मजी संपादन करून र्मं् हशकावा असा बेत केला व त्या हदवसापासून तो त्या चाडंाळाच्या सेवेंत 
तत्पर राहिला. हवशरे्षतः चाडंाळाच्या स्त्रीची त्यानें फार र्मजी संपादन केली. हतच्यासाठीं अरण्यातूंन तो 
लाकडें घेऊन येत असे. स्वयंपाक करीत असे. वस्त्रें प्रावरिें धुऊन आिीत असे. घरातं पािी भरत असे. 
याप्रर्मािें बराच काल गेपयावर िा तरूि र्मनुष्ट्य तेथें येण्यापूवीं चाडंाळ स्त्री गरोदर िोती ती पु्  प्रसवली. 
आहि त्या रु्मलाचाहि साभंाळ ह्ालाच करावा लागला. िा तरूि र्मनुष्ट्य आपली जात बाजूस सारून 
सवयप्रकारें सेवा करण्यास तत्पर असतो िें पािून बोहधसत्त्वाच्या बायकोला त्याची फार दया आली आहि ती 
बोहधसत्त्वाला म्मििाली, “याच्या अंगीं र्मं्रक्षिाचें सार्मर्थ्यय असो वा नसो तुम्मिी त्याची कींव करून त्याला 
एकदाचंा आपला र्मं् हशकवा.” 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

एका रा्ीं आचायानें उशीला कािंींतरी आि असें साहंगतलें  असता ंदुसरें कािंीं न हर्मळापयारु्मळें  त्या 
तरुि ब्राम्मििानें आपपया र्माडंीस उशीला हदलें  व सवय रा् बसून कालली. िें त्याचें गुरुपे्रर्म पािून 
बोहधसत्त्वानें त्याला आपला र्मं् हशकहवला आहि बजावनू साहंगतलें  कीं, सत्याचा अपलाप केपयास िा र्मं्  
केव्िाचं नष्ट िोईल. 

 
ब्राह्मिकुर्मारानें आपि गुरूच्या वचनाप्रर्मािें हनियानें वागेन असें अहभवचन देऊन हनरोप घेतला व 

तो हफरत हफरत वारािसीजवळ आला. तेथें आपपया र्मं्सार्मर्थ्यानें अकालीं एका जंगलातंील अंब्याला 
फळें उत्पन्न करून व तीं हवकून तो आपला हनवाि चालहवत असे. राजाच्या उद्यानपालानें एके हदवशीं 
त्याजकडून फळें हवकत घेऊन राजाला अपयि केलीं. ते अकाहलक आबंे पािून राजा चहकत िंाला व 
उद्यानपालाला ते कोठून हर्मळाले याची त्यानें चौकशी केली. अरू्मक तर्मूक ब्राह्मिकुर्माराकडून ते हर्मळाले िें 
सर्मजपयावर राजानें आपपया दूताकडून त्याचा पत्ता कालून त्याला बोलावनू नेलें  आहि आम्रफलाचंी प्राल्प्त 
कशी िंाली इत्याहद प्रश्न हवचारले. राजदशयनानें िा तरुि ब्राह्मि जरा घाबरा िंाला आहि आपला र्मं्  
उघडकीस येईल या भीतीनें घोटाळ्यातं पडला. शवेटीं राजानें अहभवचन हदपयावर र्मं्सार्मर्थ्यानें आबं े
तयार करतो िी गोष्ट त्यानें कबूल केली. तेव्िा ंराजा त्याला म्मििाला, “भो कुर्मार, तंू आजपासून र्माझ्याच 
आश्रयाला रिा व र्मला लागतील तेव्िा ं आंबे तयार करून दे.”राजाच्या आदरसत्काराला भलूून जाऊन 
त्यानें राजाश्रय धहरला व तेव्िापंासून राजाच्या र्मनाला येईल त्यावळेीं फळें उत्पन्न करून तो राजाला देऊं 
लागला. 

 
एका उत्सवप्रसंगीं राजानें सवय नागहरकानंी तरुि ब्राह्मिाचें र्मं्सार्मर्थ्यय पिाण्यासाठीं राजाच्या 

बागेंत जर्मावें अशी शिरातं दौंडी हपटून जािीर केले. तरुि ब्राह्मिानें नेर्मलेपया वळेीं सवय लोकासंर्मक्ष 
अहभरं्म्ि केलेलें  पािी एका अंब्याच्या िंाडावर फेकून कािंीं पळातं उत्तर्म आंबे उत्पन्न केले. त्यावळेीं सवय 
लोकानंीं‘साधु, साधु’ अशा शब्दानंीं त्याचा जयघोर्ष केला. राजानें आपपया उजव्या िाताला आसन देऊन 
त्याचा बिुर्मान केला आहि त्याला असा प्रश्न हवचाहरला कीं, िा र्मं् तंू कोित्या आचायापासून ग्रिि 
केलास? एवढ्या र्मोठ्या पदावर आरूल िंापयारु्मळें  तो तरुि ब्राह्मि आपपया चाडंाळ गुरूला हवसरला. 
नव्िे, त्याला त्याचें नावं सागंण्याची अत्यतं लाज वाटंू लागली. तो म्मििाला, “र्मिाराज, िा र्मं् र्मी 
तक्षहशलेंतील एका प्रहसद्ध ब्राह्मि आचायापासून हशकलों आिे.” 

 
िे शब्द त्याच्या तोंडातूंन हनघाले न हनघाले तोंच र्मं्ाक्षराची स्र्मृहत नष्ट िोऊन र्मं् लुप्त िंाला. 

र्मनातंपया र्मनातं तो अत्यतं हखन्न िंाला. तथाहप र्मानाला भलूुन गेपयारु्मळें  आपली भयंकर िाहन त्यानें 
कोिाला उर्मगू ंहदली नािीं. कािीं हदवस राजानें केलेपया बिुर्मानाचा यथेच्छ उपभोग घेतपयावर खरी गोष्ट 
बािेर पडण्याची वळे आली. एके हदवशीं राजाला आंबे खाण्याची लिर लागपयाबरोबर तो याला घेऊन 
उद्यानातं गेला व एका अंब्याच्या िंाडाखालीं बसून म्मििाला, “हर्म्ा, आज आंबे खाण्याची र्मला फार इच्छा 
िंाली आिे. तेव्िा ंर्मं्ाचा प्रयोग करून या क्षिीं कािंीं आंबे तयार कर.” 

 
ब्राह्मिकुर्मारानें पुष्ट्कळ खटपट केली, परंतु हबचाऱ्याला एक अक्षर देखील आठवनेा. पि राजाला 

िी गोष्ट कळंू न देता ं तो म्मििाला, “र्मिाराज, आज नक्ष्योग नीट जुळत नािीं व त्यारु्मळें  आंबे तयार 
कहरता येतनािींत. पनुः योग्य रु्मिूतय सापंडपयाबरोबर र्मी आंबे तयार करून आपिास अपयि करीन.” 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

राजानें यातं कािंीं लबाडी आिे िें तेव्िाचं ताडलें  आहि तो म्मििाला, “िे तरूि ब्राह्मिा, यापूवीं 
पुष्ट्कळ वळेा ंतंू आंबे तयार केलेस पि नक्ष्ाची सबब कधींिी पलुें केली नािींस. तेव्िा ंआज यातं कािंींतरी 
लबाडी आिे िें स्पष्ट हदसत आिे.” 

 
राजाला ठकहविें शक्य नािीं असें जािनू ब्राह्मिकुर्मार म्मििाला, “र्मिाराज, र्मािंा र्मं्गुरू 

चाडंाल असता ं अहभर्मानाला वश िोऊन र्मी सवयलोकासंर्मक्ष खोटें बोललों व त्यारु्मळें  र्मािंा र्मं् अतंधान 
पावला.” 

 
राजा म्मििाला, “एरंड, झनब वगैरे िंाडापंासून जर कोिाला र्मध हर्मळाला तर त्यानें त्याच वृक्षाला 

श्रेष्ठत्व हदलें  पाहिजे. त्याचप्रर्मािें कोित्याहि जातीच्या र्मनुष्ट्यापासून जर आपि हवद्या हशकलों तर त्याला 
गुरू म्मििण्यास लाजता ं कार्मा नये.”असें बोलून राजा आपपया नोकराकडे वळून म्मििाला, “या नीच 
र्मािसाला धके्क र्मारून बािेर िाकून द्या. उत्तर्माथाचा लाभ िंाला असता ंयानें गवानें फुगून जाऊन आहि 
खोटें बोलून तो आपपया िातचा गर्मावला आिे. तेव्िा ंयाला येथून घालवनू देिें िेंच योग्य आिे.” 

 
याप्रर्मािें राजाकडून अधयचदं्र हर्मळापयावर तो तरूि शोकानें अत्यतं संतप्त िोऊन इतस्ततः 

भटकत हफरंू लागला. शवेटीं पुनरहप आपपया चाडंाळ गुरूला शरि जाऊन पुनः र्मं्प्राल्प्त िोत असपयास 
पिावी अशा बेतानें तो गुरू रिात असलेपया चाडंाळग्रार्माला आला. 

 
त्याला पाहिपयाबरोबर बोहधसत्त्व आपपया भायेला म्मििाला, “अग पाहिलें स काय, िा तरूि र्मनुष्ट्य 

र्मं्भ्रष्ट िोऊन पुनः परत येत आिे.”कुर्मारानें आचायाला पाहिपयाबरोबर साष्टागं प्रहिपात केला. व 
कुशलाहदक प्रश्न हवचारण्यातं येऊन आचायानें एकाएकीं येण्याचें कारि काय असें हवचारपयावर तो 
म्मििाला, “सर्मान भहूर्मभाग असें सर्मजून कड्ावरून खालीं उडी टाकावी झकवा दोरीचा भास िोऊन 
काळसपाच्या शेंपटीवर पाय द्यावा झकवा अधंानें जळती ज्योत कवटाळावी तद्वत् र्मी आपपया आजे्ञचें उल्लंघन 
करून भयकंर अपराध केला आिे. तथाहप या सवय पापाचंी क्षर्मा करूनआपपया पदरीं घ्यावें अशी र्मािंी 
हवनविी आिे. केवळ अहभर्मानानें खोटें बोलपयारु्मळें  र्माझ्या र्मं्ाचा नाश िंाला आिे व तो पुनः प्राप्त करून 
देिें िें आपपयावाचून दुसऱ्या कोिालाहि शक्य नािीं. वारािसींतील नागहरकासंर्मोर आहि राजासर्मोर र्मी 
आपलें  प्रत्याख्यान केलें  याची र्मला क्षर्मा करा.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “धर्माला अनुसरून तुला र्मी र्मं् हशकहवला. तंूहि धार्मर्मक बुद्धीनेंच त्याचें ग्रिि 

केलें स. परंतु ज्या अथी सवय राज्यसभेंत खोटें बोलून आहि गुरूचें प्रत्याख्यान करून तंू आपला अर्मोहलक 
र्मं् गर्माहवलास त्याअथी सद्धर्माला तंू रु्मकलास व अधार्मर्मक बनपयारु्मळें  पुनः र्मं्ग्रिि करण्याला तंू अपा् 
िंाला आिेस. अशा तुला र्मं्ाचा उपदेश केला असता ंर्मीहि झनद्य ठरेन म्मििनू र्मजपासून कािंींएक अपेक्षा न 
कहरता ंतंू येथून चालता िो.” 

 
गुरूच्या या भार्षिानें अत्यतं हनराश िोऊन तो ब्राह्मिकुर्मार र्मोठ्या अरण्यातं हशरला व तेथें 

अन्नपािी वज्यय करून त्यानें देित्याग केला. 
 
 

——✵✵✵——  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१३८. राजाशीं सलगी करंू नये. (४७६) 
 

(जवनहंसजातक नं. ४७६) 
 

शरदृतूर्मध्यें हच्कूटपवयतावरील कािंीं िंस वारािसीला आले. त्या सुंदर प्राण्यालंा पािून 
वारािसीचा राजा र्मोहित िंाला आहि र्मोठ्या पे्रर्मानें त्याला त्यानें पुष्ट्कळ गोड पदाथय चारले. 

 
पुलें वर्षाकाळ सर्मीप आपयावर पुनः ते हच्कूटपवयतावर जाण्यास हनघाले. तेव्िा ं राजानें त्यालंा 

वारािसींतच रिाण्यास आग्रि केला. परंतु ते म्मििाले, “र्मिाराज, आर्मच्या राजाची आम्मिास रिाण्यास 
परवानगी नािीं. व राजाजे्ञवाचून आम्मिालंा वर्षाकालीं बािेर रिाता ंयेत नािीं.” 

 
िंसपक्षयातं देखील राजा असतो िें ऐकून राजाला अहधक हजज्ञासा उत्पन्न िंाली आहि तो 

म्मििाला, “तुर्मच्या राजाचा कारभार कसा काय असतो?” 
 
त्या जन्र्मीं बोहधसत्त्व हच्कूटपवयतावरील िंसाचंें राज्यपद पावला िोता. आहि आपपया सवय 

बळाचा उपयोग तो िंसजातीच्या कपयािाथय करीत असे. वारािसीला आलेपया त्या िंसानंीं आपपया 
राजाचें अत्यंत सुरस शब्दानंीं इत्थंभतू वियन केलें . व त्याचा वारािसीच्या राजावर असा पहरिार्म िंाला कीं 
तो बोहधसत्त्वाच्या दशयनाला फार उत्सुक िंाला. 

 
आपपया राजाला एकदा ंयेथें घेऊन यावें अशी त्यानें त्या िंसाचंी हवनविी केली. तेव्िा ंते म्मििाले, 

“र्मिाराज, आपला हनरोप आर्मच्या राजेसािेबालंा सागंू ंव थोडक्या हदवसासंाठीं तरी येथें येण्यासाठीं त्याचंें 
र्मन वळवू.ं”असें सागंनू राजाचा हनरोप घेऊन ते िंस हच्कूटपवयतावर गेले. व वारािसी राजाचा हनरोप 
त्यानंीं िंसराजाला कळहवला. 

 
त्याचं्या आग्रिास्तव वर्षाकाळ संपपयावर बोहधसत्त्व त्यापंैकीं कािंींजिानंा बरोबर घेऊन 

वारािसीला राजोद्यानातं येऊन उतरला. िंसानंीं आपले िंसभपूहत उद्यानातं आले आिेत अशी वारािसी 
राजाला वदी हदली. तेव्िा ंर्मोठ्या लवाजम्मयाहनशी राजा उद्यानातं जाऊन बोहधसत्त्वाची भेट घेता िंाला. 

 
कुशलप्रश्नाहदक िंापयावर तो म्मििाला, “िे िंसराज, तुिें गुि ऐकूनच र्मी तुझ्यावर प्रसन्न िंालों 

िोतों. आता ंतर प्रत्यक्ष तुिंी भेट िोऊन तुझ्याशीं संवाद करण्याची सुसहंध र्मला प्राप्त िंाली आिे. आता ं
र्मािंी तुला अशी हवनंहत आिे कीं, तंू सवयकाल आर्मच्या या हवख्यात नगरींत वास करावा. का ं कीं, 
तुझ्यासारख्या गुिी प्राण्याला िेंच स्थान योग्य आिे.” 

 
िंसराजा म्मििाला, “र्मिाराज, आपली िी गुिग्रािकता पािून र्मला फार आनंद िोतो. राज्यपदावर 

आरूल िंालेपया व्यक्तींत अशी गुिग्रािकता असिें िें लोकाचंें र्मोठें भाग्य िोय. परंतु आपलें  पे्रर्म कायर्मच 
हटकेल याचा नेर्म काय? एखादेहदवशीं र्मद्यप्राशनातं गंुग िोऊन आपि असा िुकूर्म द्याल कीं, िंसराजाला 
र्मारून चागंलें  पक्वान्न तयार करा.” 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

राजा म्मििाला, “हर्म्ा, जर र्मािंा तुला हवश्वास पटत नसेल तर तंू येथें असेपयंत र्मी र्मद्यपान 
करिार नािीं अशी शपथ विातो. परंतु तंू र्मला सोडून जाऊं नको.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “झसिशृगालाहदक पशूचंें हृद्गत ताबडतोब ओळखता ं येतें. परंतु र्मनुष्ट्याचें 

िद्गत जािण्याचें कार्म अत्यंत कठीि आिे. त्यातंहि राज्यपदावर आरूल िंालेला र्मनुष्ट्य कधीं बदलेल 
याचा नेर्म सागंता ं येत नािीं. म्मििून कृपा करून र्मला आपिाशी हनकट संबधं ठेहवण्याहवर्षयीं आग्रि करंू 
नका.” 

 
राजा म्मििाला, “तुझ्यासारख्या सूज्ञ प्राण्यानें हर्म्ाच्या नम्र हवनंतीचा अव्िेर करावा िी हकती 

खेदाची गोष्ट आिे बरें! र्मी इतकें  हवनवलें  असता ंतुला र्मािंी दया येऊं नये याचें र्मला आियय वाटतें.” 
 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मिाराज, याचें कारि असें आिे कीं, र्माझ्यापासून आपला कोितािी 

काययभाग खोळंबिार नािीं. परंतु र्मी अत्यंत हनकट असपयानें र्मा् आपि बराच वळे र्माझ्याशी घालवाल व 
तेिेकरून प्रजाहितातं व्यत्यय आिाल. 

 
बरें र्मािंा तरी येथें राहिपयारु्मळें  हवशरे्ष फायदा िोण्याचा संभव नािीं. अहतपहरचयानें लौकरच 

र्माझ्यािातून आपली अवज्ञा िोण्यास प्रारंभ िोईल व त्यायोगें र्मला पिात्ताप करण्याचा प्रसंग येईल. म्मििनू 
जोपयंत र्मािंा व आपला पे्रर्माचा सबंंध आिे तोपयंतच येथून हनघून जावें िें योग्य आिे. जर र्मी जगलों तर 
र्मधून र्मधून आर्मची भेट िोईल व अहतपहरचय न घडपयारु्मळें  आर्मचें पे्रर्महि कायर्म रािील.” 

 
असें बोलून िंसराजा आपपया पहरवारासि तेथून उडून हच्कूट पवयतावर गेला. त्याच्या उपदेशानें 

वारािसीचा राजाहि जागतृ बुद्धीनें वागनू प्रजाहिततत्पर िंाला व राजावर हवश्वास टाकंू नये या म्मििीला 
आपि अपवाद आिे असें त्यानें कृतीनें दाखहवलें . 
 
 

——✵✵✵—— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१३९. योनय व्य्तीशींच याचना करावी. (४७८) 
 

(दूतजातक नं. ४७८) 
 

आर्मचा बोहधसत्व एका काळीं ब्राह्मिकुलातं जन्र्मला िोता. तारुण्यातं तक्षहशलेला जाऊन वदे-
वदेागं, शास्त्र इत्याहदकाचंें त्यानें उत्तर्मप्रकारेंअध्ययन केलें . परंतु घरच्या दाहरद्र्यारु्मळें सर्मग्र गुरुदहक्षिा 
त्याला देता ं आली नािीं. सात र्मोिरा देिें बाकी राहिलें . तेव्िा ं गुरूची आज्ञा घेऊन गुरुदहक्षिा 
हर्मळहवण्यासाठीं तो हफरत हफरत वारािसीला आला. 

 
त्याकाळचा वारािसीचा राजा फारच द्रव्यलोभी िोता. असें सागंतात कीं, प्रजेच्या िातीं त्यानें एक 

देखील सोन्याचें नािें रािंू हदलें  नािीं. या हनष्ट्काचंन देशातं बोहधसत्त्वानें र्मोठ्या प्रयासानें सात र्मोिरा गोळा 
केपया. परंतु गंगा उतरून वारािसीला येत असता ं िोडी एकाएकी पालथी िोऊन त्याच्या त्या र्मोिरा 
पाण्यातं पडपया. बोहधसत्त्वानें आपला जीव र्मोठ्या प्रयासानें बचाहवला व तो नदीच्या काठाला आला. 

 
आता ं त्याला अशी हववचंना िंाली कीं, या हनद्रयव्य प्रदेशातं पनुःसात र्मोिरा हर्मळवाव्या कशा? 

इतक्यातं त्याला एक युल्क्त सुचली व शिराजवळील नदीकाठीं वाळवटंातं तो तसाच उपोहर्षत बसला. 
पुष्ट्कळ नागहरकानंीं येऊन अन्नग्रिि करावें अशी त्याला हवनंती केली. परंतु तो कािंीं बोलेना कीं चालेना. 
असा असा एक ब्राह्मिकुर्मार नदीकाठीं बसून उपोर्षिानें ्ागा करण्यास हसद्ध िंाला आिे िें वतयर्मान िा ंिां 
म्मििता ं राजाच्या कानापयंत गेलें  आहि राजानें गडबडून जाऊन आपपया अर्मात्यानंा त्याच्या चौकशीस 
पाठहवलें . 

 
त्यानंीं जाऊन बोहधसत्त्वाला नानाप्रकारें प्रश्न हवचाहरले. परंतु कािीं एक उत्तर न देता ंतो तसाच 

बसून राहिला. िें वतयर्मान अर्मात्यानंींराजाला कळहवलें  तेव्िां राजा झचताक्रातं िंाला व स्वतःच 
बोहधसत्त्वाच्या दशयनाला गेला, आहि वदंन करून म्मििाला, “भो ब्राह्मिकुर्मार, तंू याहठकािीं प्रायोपवशेन 
(र्मरण्याचा नेर्म) करून बसला आिेस व त्याचें कारि काय िें कोिाला सागंत नािींस. तुझ्यावर आलेलें  
संकट असेंच कािंीं आिे कीं तें कोिालाच सागंता ंन यावें?” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मिाराज, जर आपपयावर संकट आलें  तर तें अशा र्मनुष्ट्याला सागंावें कीं तो 

त्या सकंटाचें हनरसन करंू शकेल. परंतु जो र्मनुष्ट्य भलत्याच र्मनुष्ट्याला आपपया दुःखाची किािी सागंतो 
त्याची फजीहत िोते, त्याचे श्ू खूर्ष िोतात व हर्म्ानंा त्याच्या या र्मूखयपिापासूनखेद िोतो. म्मििून 
योग्यकाळीं आपलें  दुःख शिाण्या र्मनुष्ट्यानें योग्य र्मािसालाच योग्य शब्दानंीं सागंावें. 

 
आता ंआपि र्माझ्या दुःखाचें हनरसन करण्यास सर्मथय आिा ंअसे जािनू तें र्मी आपिास हनवदेन 

कहरतों. गुरुदहक्षिा देण्यासाठीं र्मी र्मोठ्या कष्टानें सात र्मोिरा हर्मळहवपया परंतु िोडी उलटपयारु्मळें  त्या 
गंगेंत पडपया. आता ंपनुः या अझकचन राष्ट्रातं र्मोिरा कशा हर्मळतील व गुरूच्या ऋिातूंन र्मी कसा रु्मक्त 
िोईन या हववचंनेंत पडपयारु्मळें  र्मािंा दुःखोदे्वग र्मला सिन िोत नािीं म्मििून र्मी प्रायोपवशेन व्रत स्वीकारलें  
आिे. 
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आपपया नगरवासी लोकानंा झकवा सेवकाला र्मािंें दुःख सागंून कािंीं फायदा िंाला असता असें 
नािीं. का ंकीं, ते सवय हनष्ट्काचंन आिेत िें र्मला ठाऊक आिे. ह्ा राज्यातं जो कािंीं सुवियसंचय आिे तो 
आपपया पाशींच आिे आहि म्मििून आपि या संकटसर्मयीं र्मला र्मदत करंू शकाल. यदाकदाहचत् र्मािंी 
याचना हनष्ट्फळ िंाली तरी त्याचें र्मला वाईट वाटिार नािीं. का ंकीं, र्मी योग्य पुरुर्षापुलेंच िात पसरला 
आिे.” 

 
बोहधसत्त्वाच्या भार्षिानें राजा प्रसन्न िंाला व त्याला त्यानें एकदर्म चौदा र्मोिरा देण्याचा िुकूर्म 

केला. राजाला आपपया द्रव्यलोभाबद्दलहि वाईट वाटलें  व तेव्िांपासून आपले लोक सपंहत्तर्मान् कसे िोतील 
याची तो काळजी वािंू लागला. 
 
 

——✵✵✵—— 
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१४०. एका राजाची कृतज्ञता. (४८३) 
 

(सरभणमगजातक नं. ४८३) 
 

एकाकाळीं वारािसीचा तरुि राजा हशकारींत फार प्रवीि िोता. आपपया पहरवाराला बरोबर 
घेऊन एके हदवशीं तो एका र्मिारण्यातं हशकारीस गेला. तेथें आर्मचा बोहधसत्त्व शरभ र्मृगाच्या पोटीं जन्र्माला 
येऊन स्वचे्छ संचार करीत असे. राजा आपपया सरु्मदायाला म्मििाला, “आपि येथें एका जंगलाच्या 
भागाला वलेा देऊं व ज्याच्या जवळून रृ्मग पळून जाईल त्याची सवय हर्मळून फजीहत करंू.” 

 
परंतु राजाच्या हशकारी लोकानंीं या प्रसंगीं धन्याचीच फजीहत करण्याचा घाट घातला. त्यानंीं असा 

बेत केला कीं, सगळ्यानंीं हर्मळून एखाद्या र्मोठ्या िुंडुपाला वलेी द्याव्या व र्मृग सापंडला असता त्याला राजा 
असेल त्याच बाजूनें पळवनू लावावें. 

 
कर्मयधर्मयसयंोगाने त्यानें वहेललेपया िुंडपात आर्मचा बोहधसत्त्व सापंडला व जेथून अवकाश सापंडला 

तेथून तो वातवगेानें पळत सुटला. त्याचा वगे इतका िोता कीं, राजानें र्मारलेपया अनेक बािापंैकीं एकानेंहि 
त्याच्या अंगाला स्पशय केला नािीं. अशा रीतीनें र्मृग आपपया िातून हनसटला िें पािून राजा लहज्जत िंाला व 
आपपया लोकाकंडून िोिारी फजीहत टाळण्यासाठीं पायीच त्याच्या र्मागोर्माग पळत सुटला. 

 
बोहधसत्त्वाला अरण्यातंील सवय हबकट स्थानें आहि र्मागय अवगत िोते. तो नागर्मोडी गतीनें पळत 

सुटला व एका तृिाच्छाहदत भयंकर हचखलाच्या डबक्याजवळ येऊन त्याला वळसा घालून तसाच पलुें 
चालला. राजाला डबक्याची र्माहिती नसपयारु्मळें  तो त्यावर उगवलेपया हिरव्या गवतावरून अहतवगेानें 
धावत असता ंत्यातं रुतला. गळ्यापयंत देि हचखलातं बडुापयारु्मळें  राजाला डबक्यातूंन बािेर येिें अशक्य 
िोतें. आपले हशकारी लोकहि फार दूर राहिपयारु्मळें  र्मदतीला येतील िी आशा त्याला राहिली नािीं. तेव्िा ं
र्मरिाहशवाय दुसरी गहत नािीं असें वाटून तो अत्यंत िताश िंाला. 

 
बोहधसत्त्वानें राजाकडे र्मागें वळून पाहिलें  तेव्िा ं त्याला राजाची हवपन्नावस्था कळून आली व तो 

आपपया र्मनाशींच म्मििाला, “िा राजा जरी र्मला र्मारण्याच्या बेतातं िोता, जरी यानें र्मािंें अकारि वैर केलें  
तरी अशा सकंटसर्मयीं त्याला र्मदत करिें र्मािंें कतयव्य िोय. िा जर जगला तर आपपया प्रजेचें योग्य 
र्मागानें पालन करून पुष्ट्कळ लोकाचंें कपयाि करील.” 

 
असा हवचार करून बोहधसत्त्व त्या डबक्याच्या काठीं आला आहि राजाला म्मििाला, “र्मिाराज, 

तुम्मिी र्माझ्यासारख्या हनरपराधी प्राण्याला हवनाकारि र्मारंू पिात िोता व जिूं काय तुर्मच्या कर्माचें फळ 
म्मििूनच तुम्मिी या डबक्यातं सापंडला. परंतु तुर्मची िी हवपन्नावस्था पािून र्माझ्यानेंपलुें जाववनेा. तुम्मिी र्मािंें 
वैर केलें त तें र्मी र्मै् ीनें फेडीत आिे, त्याचा स्वीकार करा व र्मी र्मािंें पुच्छ तुर्मच्या िातीं येईल असें कहरतों. 
त्याला धरून या कदयर्मातूंन बािेर हनघा.” 

 
राजा र्मृगपुच्छाच्या सिाय्यानें त्या कदयर्मरूपी वैतरिीतून र्मोठ्या कष्टानें बािेर पडला. बराच वळे 

हचखल तुडवण्यातं घालहवपयारु्मळें  तो फार श्रातं िंाला िोता व आपि कोित्या हदशनेें आलों याचें देखील 
त्याला भान राहिलें  नािीं. तो क्षिभर हनिेष्ट िोऊन पडला व पुनः थोडा भानावर येऊन बोहधसत्त्वाला 
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म्मििाला, “भो र्मृगराज, तंू र्मोठा कारुहिक आिेस. तंू र्मला जर र्मािें लोक आिेत तें हठकाि दाखवशील 
तर र्मला या पंकातूंन उद्धरपयाचें साथयक िोईल. नपेक्षा ंया जंगलातं भटकता ंभटकता ंक्लातं िोऊन र्मी 
र्मरि पावने.” 

 
बोहधसत्त्वानें त्याला आपपया पाठीवर बसवनू सन्याच्या जवळ आिून सोहडलें  व सैन्याला कळंू न 

देता ं तो पनुः जंगलातं हशरला. राजानेंहि घडलेली गोष्ट कोिाला कळंू हदली नािीं. तथाहप, राजधानींत 
सुखरूप पोिोंचपयावर पिाटेंला उठून तो हनत्य बोहधसत्त्वाचें व त्याच्या करुिार्मय वतयनाचें पद्यबधंनानें 
स्तवन करीत असे. 

 
एके हदवशीं त्याचा पुरोहित कािंीं कार्माहनहर्मत्त पिाटेंला राजवाड्ातं आला िोता व राजा आपपया 

शयनर्महंदरातूंन बािेर येण्याची तो वाट पिात उभा राहिला िोता. इतक्यातं शरभरृ्मगाच्या करुिार्मय 
कृत्याचें राजानें केलेलें  स्तवन पुरोहिताच्या कानीं पडलें  व राजा शयनर्मंहदरातूंन बािेर आपयावर तो 
म्मििाला, “र्मिाराज, प्रातःकालीं आपिावर उपकार करिाऱ्या शरभरृ्मगाची आठवि िंाली काय?” 

 
राजा म्मििाला, “िी गोष्ट तुम्मिास कशी सर्मजली? अरण्यातं तुम्मिी लपून घडलेला प्रकार पाहिला 

कीं काय? झकवा तुम्मिाला एखादी देवता प्रसन्न असली पाहिजे, अथवा दुसऱ्याचें हचत्त जािण्याचें तुम्मिास 
सार्मर्थ्यय असलें  पाहिजे.” 

 
पुरोहित म्मििाला, “यापकैीं कािंीं नािीं. आपि केलेलें  र्मृगराजाचें स्तवन ऐकून घडलेपया 

प्रकाराचें र्मला अनुर्मान करता ंआलें .” 
 
राजानें इत्थंभतू वतयर्मान पुरोहिताला साहंगतलें  तेव्िां राजाच्या कृतज्ञतेची कसोटी पिाण्याहवर्षयीं 

पुरोहिताचें र्मन अत्यंत उत्सुक िंालें . त्याला इंद्र प्रसन्न िोता अशी आख्याहयका आिे. 
 
एके हदवशी राजाबरोबर तोहि हशकारीस गेला व इदं्राच्या सार्मर्थ्यानें त्यानें शरभरृ्मगाला राजाच्या 

सर्मोर उभे केलें  आहि तो राजाला म्मििाला, “र्मिाराज, ज्या र्मृगानें तुम्मिाला दवडींत नेऊन पंकातं पाडलें  
तो िा र्मृग सर्मोर उभा आिे. याच्यावर आपलें  शरसधंान चालंू करा.” 

 
राजा म्मििाला, “भो ब्राह्मि, िाच तो शरभरृ्मग िें र्मी परुें ओळखतों. परंतु ज्याअथीं त्यानें र्मला 

पंकातूंन उद्धरलें  त्याअथीं त्याच्यावर बाि टाकिें अत्यंत गैरहशस्त आिे असें र्मी सर्मजतों.” 
 
ब्राह्मि म्मििाला, “र्मिाराज, िा र्मृग नसून असुर आिे आहि याला र्माहरलें  असता ं तंू स्वगास 

जाशील. पि जर अशा वळेीं आपलें  कतयव्य सोडून याच्यावर बाि सोडिार नािींस तर पु्दारासंि तंू 
यर्माच्या वैतरिीप्रत जाशील.” 

 
िें ऐकून राजा म्मििाला, “र्मी आहि र्मािंें कुटंुब एवलेंच नव्िें तर र्मािंें सवय राष्ट्र जरी वैतरिीत 

जाऊन पडलें  तरी र्मला प्रािदान देिाऱ्या या र्मृगावर र्मी शरसंधान धरिार नािीं. त्यानें र्मला पळवनू नेलें  िें 
म्मिििें बरोबर नािीं. तो केवळ आपला जीव बचावण्यासाठीं पळाला व र्माझ्या अज्ञानारु्मळें  र्मी जाऊन पंकातं 



 
 अनुक्रमणिका 

 

रुतलों. पि त्यानें श्ुभाव हवसरून जाऊन र्मािंा उद्धार केला िी गोष्ट हवसरता ंयेण्यासारखी नािीं. आहि 
जािनू बजूुन र्मी कधींहि कृतघ्न िोिार नािीं.” 

 
तें ऐकून पुरोहित म्मििाला, “र्मिाराज, तंू िें राज्य हचरकाल कर व पु्दारासि सदोहदत तुिंी 

अहभवृहद्ध असो आहि याप्रर्मािें सवयदैव कृतज्ञताधर्मय पालन करून व न्यायनीतींने राज्य चालवनू सवय 
अहतथींचा योग्य र्मान ठेवनू र्मरिोत्तर स्वगयवास संपादन कर.”ब्राह्मिानें असा आशीवाद हदपयावर इंद्रहि 
तेथें प्रगट िंाला व त्यानें राजाची प्रशसंा करून त्याला आशीवाद हदला. 
 
 

——✵✵✵—— 
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१४१. एका पोपटाची देवघेव. (४८४) 
 

(साणलकेदारजातक नं. ४८४) 
 

आर्मचा बोहधसत्त्व र्मगधराष्ट्रातं एका सावरीच्या अरण्यातं एका जन्र्मीं पोपट िोऊन रिात असे. 
त्याचा बाप सवय पोपटाचंा राजा िोता. परंतु वृद्धपिारु्मळें त्यानें सवय राज्यकारभार बोहधसत्त्वाच्या स्वाधीन 
केला. बोहधसत्त्वहि र्मोठ्या उत्सािानें सवय कारभार चालवनू लौकरच शुकसरु्मदायाला अत्यंत हप्रय िंाला. 
तथाहप राज्यर्मदानें तो आपपया र्माताहपतरानंा हवसरला नािीं. शुकसंघाला घेऊन चरावयाला गेला असता ं
तेथून येताना दाण्यानंीं भरलेलीं किसें बरोबर आिून वृद्ध र्माताहपतराचंें, हपलाचंें आहि अधं पगुं 
इत्याहदकाचंें तो यथायोग्य पालन करीत असे. 

 
एके हदवशीं तो आपपया शुकगिाला बरोबर घेऊन र्मगध देशातं एका भाताच्या शतेातं येऊन 

उतरला व तेथें यथेच्छ दािे खाऊन कािंीं किसें बरोबर घेऊन पुनः शापर्मलीवनातं आला. िा प्रकार दोन 
तीन हदवस सारखा चालला िोता. तें शते एका कौहशकगो्ी ब्राम्मििाचें िोतें, व त्यानें कािंीं दािे देण्याच्या 
करारानें एक र्मािूस तें राखण्यासाठी ठेहवला िोता. त्या र्मािसानें पोपटानंा आरडाओरडीनें दगड वगैरे 
फेकून पळहवण्याचा प्रयत्न करून पाहिला, पि यश आलें  नािीं. तेव्िा ंब्राम्मिि आपिाकडून शतेाचें पीक 
वसूल करून घेईल या भयानें तो त्याच्या घरीं गेला. 

 
त्याला पाहिपयाबरोबर ब्राम्मिि म्मििाला, “कायरे बुवा?शतेाचें सवय कािंीं ठीक चाललें  आिे?” तो 

म्मििाला, “इतर गोष्टींत सवय बरें चाललें  आिे. पि एकाच गोष्टीचें भय वाटत आिे. पुष्ट्कळसे पोपट येऊन 
शते खात आिेत आहि त्यापंैकीं सवांत सुंदर असा एक पोपट बरींच किसें चोचींतून रोज पळवनू नेत 
आिे.” 

 
ब्राम्मिि म्मििाला, “एवली गोष्ट र्मला सागंण्याला का ंआलास? पाश घालून त्यापंकैीं कािंीं पक्षयालंा 

हवशरे्षतः त्या सुंदर पक्षयाला पकडून र्माझ्या जवळ घेऊन यावयाचें िोतेंस की नािी!” 
 
धन्याच्या या रागावण्यानें तो हबचारा गडी खजील िंाला व दुसऱ्या हदवशीं त्यानें बोहधसत्त्वाच्या 

चरण्याच्या हठकािीं पाश र्माडूंनठेहवला. कर्मयधर्मयसंयोगानें बोहधसत्त्व त्या जाळ्यातं सापंडला. इतर पक्षयालंा 
त्यानें जवळ येऊं हदलें  नािीं. व दािे खाऊन िंापयावर त्यानंा तेथून पळून जाण्याची इशारत हदली. त्या 
गड्ानें त्याला नेऊन ब्राह्मिाच्या िवाली केलें . तेव्िा ंकौहशकब्राह्मि म्मििाला, “बा शुका, र्माझ्या शतेातंले 
दािे खातोस, एवलेंच नव्िे तर किसेंहि पळवनू नेतो तें का?ं इतर पोपटापेंक्षा ं तुिंें पोट तरी र्मोठें असलें  
पाहिजे झकवा र्मनुष्ट्याप्रर्मािें कोठेंतरी तंू धान्याचें कोठार केलें  असलें  पाहिजे. अथवा र्माझ्या वैरानें र्माझ्या 
किसाची तंू हवनाकारि नासाडी करीत आिेस असें म्मििावें लागेल.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “तुम्मिी म्मििता ंतसा र्मजकूर नािीं. र्मी जीं किसें नेत असतों त्यानंीं र्मािंी सवय 

देवघेव चालते. म्मििजे कािंीं र्मी कजादाखल देत असतों. कािंीं कजय फेडण्याकडे लागतात व कािंींचें 
र्मूपय र्माझ्या हतजोरींत जातें.” 
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पोपटाची िी देवघेव ऐकून कौहशक ब्राह्मि हवल्स्र्मत िंाला आहि म्मििाला, “िी सगळी देवघेव 
कोित्या प्राण्याशंीं चालते व हतजोरी कशा प्रकारची आिे िें र्मला सागं.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “ज्यानंा पंख फुटले नािींत अशीं र्मािंीं हपलें  आिेत त्यासं र्मी कािंीं दािे देत 

असतों व यालाच र्मी ऋि असें म्मिितों. का ंकीं, र्माझ्या वृद्धापकाळीं र्मािें तरुि पु् िें ऋि फेडतील अशी 
र्मला आशा आिे. र्माझ्या वृद्ध आईबापालंा जे र्मी दािे देत असतों त्यालाच कजाची फेड असें म्मिितों. आहि 
जे अंध, पंगू वगैरे दुबयल पोपट आिेत त्याचं्या हनवािाथय हशल्लक राहिलेले दािे र्मी लावीत असतों. त्याचंी 
झकर्मत र्माझ्या पुण्यसंचयरूपी हतजोरींत जात असते. म्मििजे या कृत्यानें र्मािंें सुकृतकर्मय वालत असतें. 
यालाच र्मी र्मािंी हतजोरी असें म्मिितों.” 

 
पोपटाची बहुद्धर्मत्ता पािून ब्राह्मि अहतशय खूश िंाला आहि म्मििाला, “र्माझ्या शतेाचा अधा हिस्सा 

र्मी तुला देऊन टाकतों. त्याचा यथेच्छ उपभोग घे व वळेोवळेीं र्मला भेटत जाऊन चागंला उपदेश कर.” 
 
पि बोहधसत्त्वानें शतेापंैकीं कािंीं हबघे स्वीकारले. व आपपया अनुयायानंा तेवढ्यावरच तृल्प्त 

करण्याची आज्ञा केली. इतस्ततः नासाडी न िंापयारु्मळें  ब्राह्मिालाहि त्या शतेातं चागंलें  पीक हर्मळालें . 
 
 

——✵✵✵—— 
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१४२. सगंतीचें फळ. (५०३) 
 

(सत्तीगंुबजातक नं. ५०३) 
 

उत्तर–पाचंाल देशातं पाचंाल नावंाचा राजा राज्य करीत िोता. त्याला हशकारीचा फार नाद िोता. 
एके हदवशीं र्मृगाच्या र्मागें लागला असता ं त्याचा रथ सेनेपासून फार दूर अंतरावर गेला. परंतु र्मृग कािंीं 
त्याला सापंडला नािीं. 

 
तेथें कािंीं िंोपड्ा त्याच्या दृष्टीस पडपया. तो फार थकून गेपयारु्मळें  जवळच्या एका िंाडाखालीं 

रथातंील आसन ठेवावयास लावनू त्यावर राजा हनहद्रत िंाला. सारथी त्याचे पाय दाबीत िोता. पि 
राजाला नीज लागली असें पािून तोहि िंोंपी गेला. आपि एकाकी आिोंत या शकेंनें राजाला कािंीं नीट 
िंोंप लागली नािीं. 

 
त्या िंोपड्ा चोराचं्या िोत्या. सवय चोर आपपया उद्योगासाठीं गेले िोते. त्याचंा स्वयपंाकी तेवला 

िंोपडींत िोता. व त्यानंी बाळगलेला एक पोपटहि तेथें िोता. राजाला हनहद्रस्त पािून तो स्वयंपाक्याला 
म्मििाला, “िा पिा येथें दुपारच्या वळेीं राजा हनहद्रस्त िंाला आिे, याला र्मारून याचे अलंकार कालून घेऊं, 
ऊठ लवकर. जोंपयंत तो जागा िंाला नािीं तोंपयंत त्याला व त्याच्या सारर्थ्याला र्मारून पाचोळ्यातं 
लपवनू ठेवू ंव त्याचीं वस्त्रें प्रावरिें आहि अलंकार आपि घेऊं.” 

 
स्वयंपाकी म्मििाला, “भो हर्म्ा, उगाच बडबड काय चालहवली आिेस? राजाच्या अंगावर िात 

टाकिें म्मििजे अग्नींत प्रवशे करण्यासारखें आिे.”तें ऐकून पोपटाला फार राग आला व तो म्मििाला, 
“आर्मच्या र्मालकासर्मोर तंू र्मोठ्या गप्पा ठोकीत िोतास. इतकें च नव्िे दारू हपऊन तंू आर्मच्या 
र्मालहकिीचािी उपर्मदय केलास. पि आज तुिंें सार्मर्थ्यय कोिीकडे गेलें ?” 

 
राजा या संवादानें दचकून उठला व सारर्थ्याला म्मििाला, “बा सारर्थ्या, येथें िा पोपट हवलक्षिपिें 

बोलतो आिे आहि अशा या अरं्मगल स्थलापासून दूर जािें र्मला अत्यतं इष्ट वाटत आिेः ऊठ लवकर रथ 
तयार कर.”राजाच्या आजे्ञप्रर्मािें सारर्थ्यानें रथ तयार करून क्षिाधांत तोवायुवगेानें चालहवला. तें पािून 
पोपट र्मोठर्मोठ्यानें ओरडत सुटला. आर्मचीं र्मािसें गेलीं कोठें? िा राजा आर्मच्या िातीं आला असतांना 
त्याला लुबाडपयावाचून आम्मिी हजवतं जावू ंदेत आिोंत. कोि िा अपराध! आहि काय िा वडेेपिा!” 

 
या प्रर्मािें त्या पोपटाची आरडाओरड चालली असतानंा व तो इकडून हतकडून उडत असतानंा 

नदीच्या काठाकाठानें त्या डोंगराला वळसा देऊन सारर्थ्यानें दूर अंतरावर रथ आिला. तेथें पुनः त्याला 
कािंीं पियकुहटका हदसपया. घोडे थकून गेपयारु्मळें  सारर्थ्यानें कािंीं वळे रथ उभा केला. 

 
इतक्यातं तेथील सुंदर पोपट(िाच आर्मचा बोहधसत्त्व िोता.)र्मोठ्या आदरानें राजाला म्मििाला, 

“र्मिाराज, या आश्रर्मातं तुर्मचें स्वागत असो. आर्मच्या पियकुहटकें त प्रवशे करून जीं कािीं फलर्मूलें  
असतील त्याचंा स्वीकार करा. येथील ऋहर्षगि अरण्यातं कंदर्मूलाहदक पदाथय गोळा करण्यासाठीं गेले 
आिेत व र्मी दुबयल पक्षी असपयारु्मळें  र्माझ्याकडून आपलें  आदराहतर्थ्य यथासागं िोिें शक्य नािीं. म्मििनू 
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आपिाला हवनंती कहरतों कीं, िा आश्रर्म आपलाच आिे असें सर्मजून येथें असलेपया फलर्मलूाचंा अहंगकार 
करा आहि आर्मच्या िंऱ्याचें थंड पािी हपऊन हवश्राहंत घ्या.” 

 
पोपटानें केलेपया स्वागतानें राजा फारच संतुष्ट िंाला आहि सारर्थ्याकडे वळून म्मििाला, “काय 

आियय आिे पिा! िा पोपट हकतीतरी सभ्य आिे! हकती धार्मर्मक आिे! आहि हकती गोड बोलतो आिे! पि 
त्याच्याच जातीचा िा दुसरा राघु पिा. र्मारा, िािा, बाधंा, ठार करा असें ओरडत आर्मच्या र्मागें लागला 
आिे.” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “र्मिाराज, आम्मिी दोघे एकाच आईच्या उदरातं एकाच काळीं जन्र्मलेले भाऊ 

आिोंत. आर्मच्या बालपिीं आम्मिी या जवळच्या पवयतावर घरट्यातं रिात असता ं भयंकर तुफान िोऊन 
घरटें खालीं पडलें . आम्मिी दोघे उडण्याचा प्रयत्न करीत असता ंर्मी या बाजूला व तो त्या बाजूला जाऊन 
पडला. चोरानंीं त्याला सत्तीगंुभ असें नाव देऊन आपपया िंोंपड्ातं पाळलें . पुष्ट्पक असें नाव ठेवनू येथील 
ऋझर्षनीं र्मािंा साभंाळ केला. 

 
यावरून आपपया लक्षातं येईल कीं, र्माझ्या भावाचा कािंीं अपराध नािीं. झकवा र्मािंा स्वतःचाहि िा 

हवशरे्ष गुि आिे असें नािीं. केवळ सिवासाचें िें फळ िोय. 
 
चोराचं्या पियकुहटकें तून र्मारार्मारी, खून, बाधंिे, ठकहविें, लुटालूट इत्याहद गोष्टीच त्याच्या कानीं 

येत असपयारु्मळें  त्याच तो हशकत आिे. आहि इकडे सत्य, धार्मर्मकपिा, अझिसा, संयर्म, दर्म, अहतथीचा 
सत्कार इत्याहद गोष्टी र्मी ऐकत आिें आहि पिात आिें. व अशा लोकाचं्या सिवासातं र्मी वाललेला आिे 
आहि म्मििून अशाच गोष्टी हशकत आिे. 

 
र्मिाराज, या गोष्टीपासून तुम्मिीिी बोध घेतला पाहिजे. तो असा कीं, संगतीनें र्मनुष्ट्य बरा झकवा 

वाईट िोत असतो. कुजलेले र्मासे दभांत गंुडाळले तर दभालाहि घाि येत असते. तींच सुवाहसक फुलें  
पळसाच्या पानातं गंुडाळलीं तर पळसालाहि चागंला वास येतो. म्मििनू तुर्मच्यासारख्या थोर पुरुर्षानंीं 
खलाचंा ससंगय िोऊं न देता ंसदोहदत सज्जनाचं्या संगतींत काल कंठावा.” 

 
िा संवाद चालला असतानंा आश्रर्मातंील ऋहर्ष कंदर्मूलाहदक आपपया चहरताथाचे पदाथय गोळा 

करून तेथें आले. राजानें र्मोठ्या आग्रिानें त्यानंा आपपया राजधानीला नेलें  व तेथें एका रम्मय उद्यानातं 
आश्रर्म बाधूंन त्याचंी सवयप्रकारें बरदास्त ठेहवली. असें सागंतात कीं, या ऋर्षींच्या सिवासारु्मळें  राजाच्या 
कुलातं सात हपढ्यापयंत सत्पुरुर्ष जन्र्माला आले व त्यानंीं आपपया प्रजेचें पुष्ट्कळ कपयाि केलें . 
 
 

——✵✵✵—— 
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१४३. सुरेचे पणरिाम, सुरापानाचा पूवेणतहासव पणरिाम. (५१२) 
 

(कंुभजातक नं. ५१२) 
 

प्राचीनकाळीं काशीराष्ट्रातं सुर नावाचा एक वनचर रिात असे. अरण्यातूंन नानाहवध पदाथय गोळा 
करून तो आपली उपजीहवका करी. हिर्मालयाच्या पायर्थ्यावरील अरण्यातं एक र्मोठा वृक्ष िोता. एक 
पुरुर्षउंचीवर त्या िंाडाला तीन र्मोठापया शाखा फुटपया िोत्या. व त्याचं्यार्मध्यें एक र्मोठापया र्मातीच्या 
भाडं्ाएवली पोकळ जागा िोती. जवळपास आवळीचीं, िरड्ाचीं वगैरे पुष्ट्कळ िंाडें िोतीं व त्या वृक्षावंर 
रिािारे पक्षी तेथें आिनू तें खात असत. त्यापंकैीं कािंीं त्या वृक्षाच्या वळचिींत साठलेपया पावसाच्या 
पाण्यातं पडून रिात. हिर्मालयावर आपोआप उगवलेपया भाताच्या शतेातूंन किसें आिनू पोपट येथें बसून 
खात असत व त्यातंील कािंीं तादुंळाचे दािे त्या पाण्यातं पडत. उन्िाळा आपयावर तें पािी संतप्त िोऊन 
त्यापासून एक प्रकारचा र्मादक पदाथय तयार िोत असे. आहि िंाडावरील नानाहवध पक्षी तो हपऊन 
कािंीवळे बेफार्म िोऊन िंाडाखालीं पडून रिात असत. 

 
एके हदवशीं सुर अरण्यातं संचार करीत असतां त्या वृक्षापाशीं आला आहि त्यानें िा सवय प्रकार 

पाहिला. प्रथर्मतः िंाडाच्या वळचिींत साठलेलें  पािी हवर्षारी असावें असा त्याला सशंय आला. परंतु कािंीं 
वळेानें तें हपऊन हनिहेष्टत पडलेले पक्षी उठून नाचूं बागडंू लागले. व एकरे्मकाशंीं भाडंूं लागले. तें पािून 
सुराला त्या पदाथांत काय गुि आिे िें पिाण्याची उत्कट इच्छा िंाली व त्यानें भीत भीत त्यातंील पेलाभर 
पािी प्राशन केलें . त्याबरोबर त्याला एकप्रकारची र्मजेदार गंुगी आली व थोड्ा वळेानें अधयवट ताळ्यावर 
आपयावर र्मासं खाण्याची फार इच्छा िंाली. तेथें बशुेद्ध पडलेपया पक्षयांपकैी कािंींना र्मारून व आपपया 
चकर्मकीनें आग पाखडून त्या आगींत पक्षयानंा भाजून त्यानें यथेच्छ खाल्लें. व तो नाचूं उडंू लागला. 

 
त्याच अरण्यातं वरुि नावाचा एक तपस्वी रिात असे. सुराची आहि त्याची चागंली र्मै् ी िोती. 

त्याला सुरानें घडलेला सवय प्रकार साहंगतला आहि द्रोिातूंन त्या वळचिींतून थोडें पािी नेऊन तें त्याला 
पाजलें  व आपिहि प्याला. त्यानंतर दोघानंीं नाचनू बागडून र्मोठा तर्माशा केला. वरुि ऋर्षीच्या 
अल्ग्निो्ातं भाजून तयार केलेलें  र्मासं यथेच्छ खाल्लें. त्या हदवसापासून त्या दोघानंाहि िंाडाच्या 
वळचिींतील पाण्याची इतकी गोडी लागली कीं त्यानंीं तें थोडक्याच हदवसातं आटवनू टाकलें . आता ंपलुें 
काय करावें अशी झचता उपल्स्थत िंाली. वरुि तापसी र्मोठा िुर्षार िोता. त्यानें त्या िंाडाच्या वळचिींत 
साचलेले पदाथय नीट तपासून पाहिले व ते पदाथय स्वतःगोळा करून उन्िाच्या ऐवजीं आगीची आच देऊन 
त्याचं्यापासून हनष्ट्पन्न िोिारा र्मादक पदाथय स्वतः तयार केला. या नवीन पदाथांत पूवींच्या पदाथािून 
त्याला अहधक गुि आिे असें हदसून आलें  आहि हनरहनराळे प्रयोग करून त्यानंीं शोधून काललेपया या नवीन 
पेयातं बरीच सुधारिा केली. 

 
इतकें  सवय िंापयावर वरुि सुराला म्मििाला, “भो हर्म्ा, आम्मिी र्मोठ्या प्रयत्नानें िें नवीन पेय 

शोधून काललें  आिे. तें जर लोकानंा कळंू न देता ंआर्मच्या बरोबरच नष्ट िंालें  तर त्यापासून जगाची हकती 
िाहन िोईल बरें! क्षिभर हर्मळिाऱ्या ब्रह्मानंद सुखाला हकती लोक रु्मकतील? तेव्िा ंआम्मिी र्मोठर्मोठापया 
शिरातं जाऊन आर्मचा िा शोध तेथील नागहरकानंा सागंूं व त्यापासून त्याचंें व आर्मचें अनंत कपयाि करंू.” 
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सुरालाहि अरण्यवासाचा बराच कंटाळा आला िोता. तेव्िा ं त्याला आपपया हर्म्ाचें म्मिििें फार 
पसंत पडलें . व ते दोघे एका हिर्मालयाच्या पायर्थ्यापासून जवळ अंतरावर असलेपया शिरातं आले आहि 
वळूेच्या नळकाडं्ातूंन बरोबर आिलेलें  पेय त्यानंीं तेथील राजाला नजर केलें . 

 
राजानें त्यानंीं साहंगतलेपया प्रर्मािानें त्याचा उपयोग केपयावर तो क्षिभर ब्रह्मानंदातं तल्लीन िंाला 

व त्याला या पेयाची फार चटक लागली. परंतु नळकाडं्ातूंन आिलेलें  ते हकती हदवस पुरिार! त्यातं 
सुराला आहि वरुिालाहि त्या पेयावाचून चैन पडत नसे. तेव्िा ंएक दोन हदवसातं सवय पेय खलास िंालें  
असपयास नवल नािीं. 

 
परंतु राजाश्रर्म चागंला हर्मळापयारु्मळें  सुराला आहि वरुिाला र्मोठा उत्साि आला व िा धंदा त्यानंीं 

र्मोठ्या प्रर्मािातं सुरू करण्याचें आरंहभलें . राजाकडून र्मोठर्मोठालीं र्मातीचीं र्मडकीं र्मागहवलीं व त्या पेयाच्या 
तयारीला लागिारें तादंळाचें पीठ, िरडे वगैरे पदाथय राजाच्या कोठारातूंन घेऊन त्यापासून हनरहनराळ्या 
प्रकारची दारू तयार केली. प्रथर्मतः िें पेय सुरानें पाहिलें  म्मििनू त्याला सुरा िें नाव देण्यातं आलें  आहि 
वरुिानें तें कशा उपायानंी बनहवता ंयेईल याचा शोध लाहवला म्मििनू त्याला वारुिी असें म्मििूं लागले. 

 
या सुरेचा झकवा वारुिीचा त्या शिरातंील लोकावंर थोडक्या कालातं हवलक्षि पहरिार्म घडून 

आला. लोकाचंीं धान्याचीं कोठारेंरु्मलाबाळाचं्या उपयोगी पडण्याऐवजी वरुितपस्व्याच्या भट्टींत जाऊं 
लागली. व तेथें उत्पन्न िंालेपया वारुिीनें सवय लोक र्मदोन्र्मत िोऊन आपला धंदा सोडून र्मारार्मारी, 
हशवीगाळ, अभद्र भार्षि वगरेै करण्यातं गंुतून गेले. तात्पयय, थोडक्या कालातं या सुसर्मृद्ध प्रदेशातं दुष्ट्काळ 
भासूं लागला. जर्मीन सुपीक असून पीक येईनासें िंालें  व धान्य असलें  तरी बायकापोरें उपाशी पडंू लागलीं. 
रावापासून रंकापयंत वरुिऋर्षीचे भक्त बनले व वारुिीदेवीच्या नादीं लागले. 

 
परंतु येथील कािंीं वृद्ध र्मािसाचंीं डोकीं या नवीन देवतेनें इतकीं घेरलीं नव्ितीं. हवचाराचा थोडा 

अंश त्याचं्यातं अद्याहप शाबूद राहिला िोता. आपपया या दुदयशचेें कारि काय? जें राष्ट्र थोड्ा कालापूवी 
सुसंपन्न िोतें तें एकाएकीं दहरद्री कसें िंालें ! ज्या आर्मची सभ्यपिानें वागण्यातं ख्याती िोती तेच आम्मिी 
अश्लील कसे बनलों! जे आम्मिी आपपया हस्त्रयानंा गृिदेवताप्रर्मािें र्मान देत असूं तेच त्यांना र्मारिाि करंू 
लागलों या सवाचें कारि काय? असा हवचार र्मधून र्मधून का ंिोईना त्याचं्या डोक्यातं उद्भविें सािहजक 
िोतें. 

 
या लोकानंीं स्वतः वारुिीचें पान करिें सोडून हदलेंच आहि हतच्या हवरुद्ध इतकी चळवळ 

चालहवली कीं राजाच्या प्रधानापयंत वारुिीचा हतटकारा उत्पन्न िंाला. इतकें च नव्िे एके हदवशीं गावातंील 
पुष्ट्कळ लोकानंीं वरुि ऋर्षीच्या वारुिीच्या कारखान्यावर िल्ला करून तो उध्वस्त करून टाहकला. 
वरुिाचायय आहि त्याचा हर्म् सुर यानंी जवळच्या गवताच्या गंजीत आपलीं शरीरें िंाकून जीव बचाहवले 
आहि त्या रा्ीं तेथून पलायन केलें . 

 
वरुि म्मििाला, “भो हर्म्ा, िे लोक हकती रानटी आिेत बरें! त्याचं्यासाठीं आम्मिी नवीन पेय शोधून 

काललें  असता ं त्यानंीं बंड करून आर्मच्या हजवावर उठावें यासारखें लाछंनासं्पद दुसरें काय आिे. आता ं
परोपकाराची िाव सोडून देऊन चल आपि आपपया आश्रर्मातं जाऊन रािंू.” 
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सुर म्मििाला, “हर्म्ा, िे लोक इतके अडािी आिेत कीं त्यानंा अरृ्मत जरी पाजलें  तरी ते कृतघ्न 
िोऊन उपकार करिाऱ्याच्या हजवावर उठतील. पि आर्मच्या काशीराष्ट्रातंील लोक अत्यतं सभ्य आिेत. 
तेथें जाऊन आपि िा धंदा सुरू करंू. तेिेकरून र्मी र्माझ्या देशाचा काययभाग केपयासारखें िोईल व या 
नवीन पेयाच्या रूपानें आर्मचें नावंहि हचरकाल रािील. त्याप्रर्मािें त्यानंीं काशीला जाऊन तेथील राजाच्या 
र्मदतीनें आपला धंदा सुरंू केला. पि कािंीं कालानें तेथपया लोकानंींहि याचं्याहवरुद्ध बंड केलें . 

 
अशा रीतींने दोन तीन शिरातं अनुभव हर्मळापयावर शवेटीं ते श्रावस्थीला आले. त्या वळेीं तेथें 

सवयहर्म् नावाचा राजा राज्य करीत िोता. त्यानें राजधर्माला अनुसरून सुराला आहि वरुिाला आपपया 
पदरीं आश्रय हदला. व भट्टट्यालंा वगैरे लागिारें सवय सार्मान त्यानंा पुरहवण्याहवर्षयीं आपपया 
भाडंागाहरकाला िुकूर्म केला. 

 
आता ं इदं्राला अशी झचता उद्भवली कीं, जर सवयहर्म् राजा र्मद्यपानाच्या व्यसनातं सापंडला तर 

जंबदु्धीपातं एकहि राजा धार्मर्मक राहिला नािीं असें म्मििावें लागेल. आहि धार्मर्मकतेचा लोप िंापयारु्मळें 
स्वगांत येिाऱ्या प्राण्याचंी सखं्या फार कर्मी िोईल. आहि त्यारु्मळें  देवदानवाचंें युद्ध जंुपलें  असता ं देवाचंी 
संख्या कर्मी असपयारु्मळें  दानवाचंा जय िोईल व देवाचंा पराजय िोईल. 

 
अशा हववचंनेंत देवाचंा इदं्र पडला असता ं सवयहर्म्ाला र्मद्यपानापासून परावृत्त करण्याची त्याला 

एक युल्क्त सुचली व ब्राह्मिवरे्षानें र्मातीचा घडा खादं्यावर घेऊन तो श्रावस्थीर्मध्यें प्रगट िंाला. व राजाच्या 
प्रासादाजवळ अंतहरक्षातं उभा रािून ‘िा घडा हवकत घ्या, िा घडा हवकत घ्या’ असें र्मोठर्मोठ्यानें ओरडत 
सुटला. प्रासादावरून त्याला पािून राजा म्मििाला, “अंतहरक्षातं संचार करिारा तंू योगी आिेस कीं देव 
आिेस? बरें; तुझ्या अंगीं र्मोठें सार्मर्थ्यय आिे असें म्मििावें तर िा घडा हवकण्याची तुला िाव का?ं आम्मिी 
तुझ्या या कृत्यानें गोंधळून गेलों आिों. तर तुझ्या आगर्मनाचें कारि सागंून व या कंुभातं कोिता पदाथय आिे 
िें सागंून आर्मच्या शकेंचें हनरसन कर.” 

 
इंद्र म्मििाला, “र्माझ्या संबधंानें जें कािंीं सागंावयाचें आिे तें र्मी शवेटीं सागेंन. प्रथर्मतः या कंुभाचें 

वियन ऐका. यातं तेल, तूप, दिी, दूध वगैरे पदाथय नािीं आिेत. पि यातं असा अपूवय पदाथय आिेकीं ज्याचें 
प्राशन केलें  असता ंर्मनुष्ट्य रस्ता सर्मजून कड्ावरून खालीं पडेल, शिेाच्या डबक्यातं पडेल झकवा गटारातं 
पडेल, तो अभक्षय पदाथांचें भक्षि करील; खाण्यासाठीं र्माजलेपया बलैासारखा इकडे हतकडे झिडत 
हफरेल. नाचेल, उडेल, बागडेल, रस्त्यातूंन खुशाल नागडा उघडा जाईल, भररस्त्यावर झकवा गटारातं 
पे्रतासारखा हनजून रािील. जें बोलंू नये तें बोलेल. लोकाशंीं भाडंि उकरून कालील, असा पदाथय या 
घड्ातं भरलेला आिे. ज्याच्या प्राशनानें या जंबदु्धीपाच्या इतर प्रातंातं पुष्ट्कळ कुटंुबें धुळीला हर्मळालीं 
आिेत, कुटंुबारं्मध्यें शातंी नष्ट िंाली आिे, आईबाप इत्याहद वडील र्मािसाचा तरुिाकंडून र्मान राखला 
जात नािीं आहि ज्याच्या प्राशनानें पुष्ट्कळ लोक घोर नरकातं पडलेले आिेत, असा पदाथय या कंुभातं 
भरलेला आिे, जर आपिास जरूर असेल तर िा हवकत घ्या.” 

 
तें ऐकून राजा म्मििाला “िे ऋहद्धर्मान ब्राम्मिि, असला िा भयकंर पदाथय कोि हवकत घेईल बरें. या 

तुझ्या पदाथांने र्मािंाच नाश िोईल असें नािीं तर र्माझ्या सवय राष्ट्राचा देखील नाश िोईल यातं शकंा नािीं. 
पि या तुझ्या पदाथाचें नावं तरी काय?” इंद्र म्मििाला “र्मिाराज, तुझ्या राज्यातं आलेपया दोन नवीन 
र्मािसानंीं शोधून काललेला िा पदाथय आिे. त्याचं्याच नावावरून याला सुरा झकवा वारुिी म्मिितात. तुम्मिी 
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सवय प्रकारें र्मदत देऊन याच पदाथांची पैदास करंू पिात आलां. व तेिें करून तुर्मच्या राष्ट्राला अधोगतीला 
नेऊं पिाता.ं आजपयंत सगळ्या जंबदु्धीपातं तुम्मिी परर्म धार्मर्मक राजे आिा ं अशी ख्याती आिे. परंतु या 
सुरेचा प्याला ओठाला लागपयाबरोबर तुर्मची धार्मर्मकता तात्काळ नष्ट िोिार आिे आहि म्मििूनच र्मी देवाचंा 
राजा इंद्र ब्राम्मििवरे्षानें तुम्मिालंा या सुरादेवीपासून हनवृत्त करण्यासाठीं येथें आलों आिे.”एवलें बोलून इदं्र 
तेथेंच अंतधान पावला. 

 
सुरेचे अनेक दोर्ष ऐकून राजा सहंवग्न िंाला आहि आपपया अर्मात्यास म्मििाला “देवराजानें 

आम्मिासं र्मोठ्याच संकटातूंन बचावलें . आम्मिी व्यसनाधीन िंालों असतों तर सवय राष्ट्रावर र्मोठाच प्रसंग 
ओलवला असता. पन्नास बािेरचे श्ू आपिावर चाल करून आलेले बरे परंतु व्यसनरूपी एक अतंगयत श् ू
नको आिे. का ंकीं, बाह् श् ूजें नुकसान करंू शकिार नािींत तें िा एकटा करील. 

 
आता ं वरुिाला व सुराला आर्मच्या राज्यातूंन घालवनू देिें म्मििजे दुसऱ्या राज्यावर अकारि 

संकट आििें िोय. िे दोघे आजूबाजूच्या राष्ट्रातं हशरून तेथील राजाला वश करून घेतील व तेथें आपला 
धंदा सुरंू करतील तेव्िा ंत्यानंा पकडून याचक्षिीं त्याचंा हशरच्छेद करा. इन्द्राच्या आगर्मनाचा त्यास सुगावा 
लागला तर ते पळ कालतील.” 

 
पि लोकाचं्या सुदैवानें आहि स्वतःच्या दुदैवानें वरुि व सुर आत्र्मकृत पदाथाचें सेवन करून 

स्वस्थ पडले िोते. राजसेवकानंीं त्याना तशा ल्स्थतींत पकडून ठार केलें  व दारू गाळण्यासाठीं आिलेले 
पदाथय पुनःराजाच्या कोठारातं पोचते केले. 
 
 

——✵✵✵—— 
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१४४. राजाचीं कतुव्यें. (५१५) 
 

(संभव जातक नं. ५१५) 
 

प्राचीनकाळीं कुरुराष्ट्रातं इंद्रप्रस्थ राजधानींत धनंजय, कौरव्य नावाचा राजा राज्य करीत असे. 
सुचीरत नावाचा त्याचा पुरोहित िोता. एके हदवशीं राजा त्याला म्मििाला, “राजधर्मय कोिता िें र्मला 
संके्षपानें सागं.”पुरोहित म्मििाला “र्मिाराज, िा प्रश्न थोडक्यातं सोडहवता ं येण्यासारखा नािीं. आर्मच्या 
सवय राष्ट्रातं हवदुर पंहडताला र्मा् या प्रश्नाचें संके्षपानें उत्तर देता ं येईल.”राजा म्मििाला “असें आिे तर 
तुम्मिी ताबडतोब हवदुराजवळ जाऊन तो या प्रश्नाचें जें उत्तर देईल तें र्मला कळवा.” 

 
राजाच्या इच्छेप्रर्मािें पुरोहित ब्राह्मि हवदुराजवळ गेला. आहि त्याला म्मििाला “पंहडतश्रषे्ठ 

राजधर्माचें संके्षपानें आपि कथन करावें अशी आर्मच्या र्मिाराजाचंी इच्छा आिे.” 
 
हवदुर म्मििाला “िे ब्राह्मिश्रेष्ठ सध्या ं गंगेच्या प्रवािाला आळा घालण्याच्या प्रयत्नातं र्मी गंुतलों 

आिे. तेव्िा ंआपपया प्रश्नाचें उत्तर देण्यास र्मला पळाचा अवकाश नािीं.” (गंगेचा प्रवाि वळहवण्यातं गंुतलों 
आिे याचा अथय टीकाकारानें व्यापारातं गंुतलों आिे असा केलाआिे. परंतु िा अथय बरोबर नािीं असें वाटतें. 
या अथी हवदुराचें म्मिििें असें असावें कीं, गंगेच्या प्रवािासारखा विािारा लोकप्रवाि र्मी नीतीच्या उपदेशानें 
वळवू ं पिात आिे आहि या अशक्य कार्मातं गंुतपयारु्मळें  र्मला अशा लिान सिान प्रश्नाचंीं उत्तरें देण्यास 
सवड नािीं.) 

 
ब्राह्मि म्मििाला, “जर तुम्मिी या प्रश्नाचें उत्तर हदलें  नािीं तर दुसरा कोि देईल बरें?” हवदुर 

म्मििाला, “र्मािंा वडील रु्मलगा भद्रकार याजपाशीं तुम्मिी जा, तो या प्रश्नाचें सर्मपयक उत्तर देईल.” 
 
तेव्िा ं ब्राह्मिानें त्याच्याजवळ जाऊन त्यालाहि िा प्रश्न हवचाहरला. तो म्मििाला, “पुरोहित 

र्मिाराज, र्मी तुम्मिालंा एक गोष्ट सागंतों. एक र्मनुष्ट्य जंगलातूंन र्मासंानें भरलेली कावड घेऊन चालला 
िोता. इतक्यातं त्याला एक घोरपड हदसली. जवळ असलेपया र्मासंानें संतुष्ट न िोता ं तो र्मनुष्ट्य कावड 
खालीं ठेवनू त्या घोरपडीच्या र्मागें लागला. इकडे कािंीं चोर त्या रस्त्यानें जात िोते. त्यानंीं ती कावड 
लाबंहवली. अथात् त्या र्मनुष्ट्याचें ‘इदं च नाल्स्त न परं च लभ्यते’आता ंिी गोष्ट सागंण्याचें कारि िेंच कीं, 
र्माझ्या िातातंील परोपकाराचीं कार्में सोडून तुर्मच्या प्रश्नाची उठाठेव करण्यातं र्मी गंुतलों असता ंर्मािंीहि 
ल्स्थती त्या र्मािसासारखी िोईल. म्मििून तुम्मिी र्मािंा वळे घेता ंर्मािंा धाकटा भाऊ सजंय याजकडे जाऊन 
आपपया प्रश्नाचा खुलासा करून घ्या.” 

 
ब्राह्मिानें सजंयाला प्रश्न केपयावर तो म्मििाला, “पुरोहित र्मिाराज, रोज र्मतृ्य ूर्मला ग्रासीत आिे. 

तेव्िा ं आपपया प्रश्नाचें उत्तर देण्यास अवकाश कोठला?”(येथें र्मृत्यू ग्राहसत आिे याचा टीकाकारानंी 
भलताच अथय केला आिे. परंतु र्मला असें वाटतें कीं, सजंयकुर्मार परधार्मर्मक असपयारु्मळें  त्याला र्मृत्यूचें 
अत्यंत भय वाटत असेल व तो सतत धर्माचरिातं काळ घालहवत असेल. एवढ्यावरूनच त्यानें आपिास 
अवकाश नािीं असें साहंगतलें  असावें.) 
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पुरोहित ब्राह्मि फार कंटाळला आहि म्मििाला “अशी िी ह्स्थळी या्ा करूनदेखील आर्मच्या 
प्रश्नाचें योग्य उत्तर हर्मळत नािीं. र्मग तुर्मच्या वहडलानंींच परस्पर र्मला र्मागाला लाहवलें  असतें तर काय 
वाईट िंालें  असतें.”िें ऐकून सजंय म्मििाला “पुरोहित र्मिाराज, असे हनराशिोऊं नका. र्मािंा धाकटा 
संभव ज्याला पुष्ट्कळ फुरसत असते. सध्या ं त्याचें वय लिान असपयारु्मळें  तो हदवसभर आपपया 
बालहर्म्ाबरोबर खेळत असतो. तेव्िा ंत्याजपाशी जाऊन तुम्मिी या प्रश्नाचंा खुलासा करवनू घ्या.” 

 
पुरोहितब्राह्मिाला प्रथर्मतः िी नुसती थट्टा असावी असें वाटलें  परंतु अखेर एकदा ंसभंवाला भेटून 

काय गंर्मत िोते िें पिावें असा हवचार करून तो त्याच्या शोधाला गेला. संभवपंहडत आपपया हर्म्ासंि 
शिराच्या बािेर खेळण्यातं गंुतला िोता. राजाच्या पुरोहिताचा थाट पािून त्याचे सवगंडे चहकत िंाले व 
इतस्ततः पळू लागले पि संभवानें त्यानंा धीर देऊन आपपयाजवळ ठेवनू घेतलें . पुरोहित जवळ येऊन 
संभवाला म्मििाला, “संजयानें र्मला तुजपाशीं पाठहवलें  आिे. आर्मच्या राजाला राजधर्मय कोिता याचें 
संके्षपानें उत्तर पाहिजे आिे आहि तें तंू देऊं शकशील असें तुझ्या भावाचें म्मिििें आिे.” 

 
संभव म्मििाला “पुरोहित र्मिाराज तुम्मिी आर्मच्या घरीं येऊन हवन्रु्मख िोऊन जाऊं नये 

एवढ्याचसाठीं र्मी या प्रश्नाचें उत्तर देतों. राजा र्मी सागेंन त्या राजधर्माप्रर्मािें वागो न वागो त्याची र्मला 
हक्षती नािीं. राजाचें पहिलें  कतयव्य म्मिटलें  म्मििजे त्यानें आजचें कार्म उद्यावर टाकिाऱ्या र्मािसाची सल्ला 
कधीहि घेता ं कार्मा नये. आजचें कार्म आजच करिें यातंच खरें कपयाि आिे. जो र्मनुष्ट्य आपले दोर्ष 
दाखवनू देईल, आपि नश्वर आिे याची आठवि देईल, आहि आपिाला कुर्मागाला लाविार नािीं. 
अधर्मावर हवश्वास ठेविार नािीं, व अनथयकारक कर्में आचरिार नािीं तोंच राज्यपदावर आरूल िोण्यास 
योग्य िोय. का ंकीं, शुक्लपक्षातंील चंद्राप्रर्मािें त्याची सदोहदत अहभवृहद्ध िोत जाते आहि तेिेकरून तो 
आपपया प्रजेस सुखी करतो.” 

 
त्या लिान रु्मलाचा खुलासा ऐकून सुचीरत ब्राम्मिि फारच संतुष्ट िंाला आहि १०० र्मोिरा त्याला 

देऊन त्यानें त्याचा गौरव केला. त्यानें हदलेलें  उत्तर नीट हलिून घेऊन पुरोहितब्राम्मििानें तें आपपया 
राजाला सादर केलें . राजानें तदनुसार आपलें  वतयन ठेवनू सवय प्रजेकडून धन्यता हर्मळहवली. 
 
 

——✵✵✵—— 
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१४५. गुह्याचा स्फोट करंू नये. (५१८) 
 

(पंडुरजातक नं. ५१८) 
 

वारािसीिून पाचशें व्यापारी परदेशाशीं व्यापार करण्याच्या उदे्दशानें नौकें तून जात असता ं वाटेंत 
भयंकर तुफान िोऊन बिुतेक सवय र्मत्स्यकच्छपाहदकाचं्या भक्षयस्थानीं पडले. एकटाच काय तो र्मोठ्या 
रु्मल्ष्ट्कलीनें बचावला. तो तुफानाच्या सपाट्यातं सापडून करंभीय नावाच्या बंदराला जाऊन लागला. 
वस्त्रप्रावरि सरु्मद्रातं गेपयारु्मळें  तो हदगंबर रूपानेंच शिरातं हभके्षला हफरंू लागला. लोकानंीं त्याला पािून 
तो र्मोठा सत्पुरुर्ष असावा अशा बुद्धीनें त्याचा फार गौरव केला. कािंीं श्रद्धाळू लोकतर त्याच्या भजनीं 
लागले. 

 
तेव्िा ंत्यानें असा हवचार केला कीं, “आता ंपनुः भाडंवल जर्मवनू प्रपंच थाटण्याची खटपट करीत 

बसण्यापेक्षा ंलोकाकंडून चागंला आदरसत्कार िोत आिे िें काय वाईट.”पुलें लोकानंीं त्याच्यासाठीं वस्त्रें 
प्रावरिें आिलीं तरी तीं तो घेईना. िेतू एवलाच कीं, आपपया प्रहसद्धींत हवघ्नें येऊं नये. िोता ं िोता ं या 
साधूची कीर्मत आजूबाजूच्या सवय प्रातंातं पसरली. दूरदूरचे लोक साधुर्मिाराजाचं्या दशयनाला येऊं लागले. 
त्याचं्या र्मठातं एवली गदी िोऊं लागली कीं, साधारि र्मािसाची तेथें दाद लागिें देखील संभवनीय नािीं 
असें िंालें . 

 
तें पािून करंभीय प्रातंाजवळ नागभवनातं रिािाऱ्या पडंर नावंाच्या नागराजालाहि या साधूच्या 

दशयनाची उत्कट इच्छा िंाली व र्मधून र्मधून वरे्ष पालटून तो त्याच्या दशयनाला येऊं लागला. येथील नागानंा 
पिाण्यासाठीं गरुडाचा राजा फार प्रयत्न करीत असे. परंतु त्याच्या तडाख्यातं ते सापंडत नसत. उलट 
गरुडाचाच पराभव िोत असे. तेव्िा ंनागाचें कािंीतरी वर्मय असावें व साधपयास तें आपिाला सर्मजावें अशा 
बुद्धीनें सुपियराजा त्या प्रातंातं हफरत असता ंनागराजाला वरे्ष पालटून करंभीय नग्न तापसाच्या दशयनाला 
जातानंा त्यानें पाहिलें . गरुडानेंहि आपला वरे्ष पालटला व तो नागराजाच्या र्मागोर्माग साधूच्या दशयनाला 
गेला. िा प्रकार बरेच हदवस चालला िोता. शवेटीं गरुडानें साधूची र्मजी चागंली संपादन केली. आहि एके 
हदवशीं तो त्या तपस्व्याला म्मििाला, “साधुर्मिाराज, र्मी गरुडाचंा राजा आिे. केवळ आपपया सेवसेाठीं वरे्ष 
पालटून येथें येत असतो. आता ंआपिाला र्मािंी एक हवनंती आिे तेवली सफल केपयास र्मला र्मोठा वर 
हर्मळापयासारखें िोईल. 

 
या प्रातंाजवळ एक र्मोठें नागभवन आिे. तेथपया नागावर िल्ला करिें आम्मिाला अद्याहप साधत 

नािीं. नाग म्मिटले म्मििजे गरुडाचें भक्षय-परंतु िे नाग आम्मिाला रु्मळींच वश िोत नािींत आहि त्याचं्यावर 
िल्ला केपयानें आर्मचाच पराजय िोत असतो. यातं कािंींतरी वर्मय असलें  पाहिजे तेवलें आम्मिालंा शोधून द्याल 
तर आपले आर्मच्यावर अनंत उपकार िोतील.” 

 
तपस्वी म्मििाला “भो गरुडराज तुम्मिी म्मििता ंती कार्महगरी र्माझ्या िातूंन कशी पार पडेल? र्माझ्या 

अंगी असें कािंीं योगबळ नािीं कीं, जेिेकरून र्मला नागभवनातं प्रवशे करता ं येईल. र्मग तेथें रिािाऱ्या 
नागाचें वर्मय र्मला कसें सर्मजेल?” 
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गरुड म्मििाला “पि एवढ्यासाठीं आपिाला नागभवनातं जाण्याची रु्मळींच गरज नािीं. तो सुंदर 
तरुि राजकुर्मार आपपया जवळ येत असतो तोंच नागाचंा राजा िोय. त्याला हवचाहरलें  असता ंयातील वर्मय 
काय आिे तें तो आपिास सागेंल.”तापसी म्मििाला “पि र्माझ्या भक्ताचें वर्मय सर्मजावनू घेऊन तें त्याच्या 
श्ूला– जरी तो र्मािंा भक्त असला तरी त्यालाकळहविें योग्य आिे काय?” गरुड म्मििाला “िें जर कार्म 
सार्मान्य र्मनुष्ट्याच असतें तर तें करण्यापासून लाभ कोिताच नव्िता. िाहन िंाली असती आहि आपि 
झनदेलाहि पा् िंाला असता.ं परंतु गरुडाचें पे्रर्म संपादन करण्यातं नागाची इतराजी िंाली तर त्यापासून 
आपलें  कािंींच नुकसान िोिार नािीं. आहि आपिाला नागापेक्षा ंआम्मिी शतपटीनें र्मदत करंू शकंू. आपला 
योगप्रभाव आिे िी गोष्ट आर्मच्या पराक्रर्मानें लोकाचं्या हनदशयनास आिनू देऊं. व तेिेकरून आपलें  यश 
हदगंताला नेऊं. 

 
त्या उदरंभरू साधूला सुपिय राजाचें िें म्मिििें पटलें  आहि तो म्मििाला “नागराजाचें वर्मय 

जािण्याहवर्षयीं र्माझ्याकडून िोईल तेवली खटपट करीन.”दुसऱ्या राजकुर्मारवरे्षानें आपपया भेटीस 
आलेपया पंडर नागराजाला तो साधू म्मििाला “तुम्मिी र्मोठे बलाढ्य नागराजा असतां र्माझ्यासारख्या 
यःकहित् तपस्व्याच्या दशयनाला का ंयेता?ं” आपि नागराजा आिे िें तपस्व्यानें योगबलाने जािलें  असावें 
असें वाटून नागराजा म्मििाला “आर्मच्या सारख्याचें बहुद्धबळ आपपया योगबळापलुें कुचकार्माचें आिे. 
र्मनुष्ट्यलोकीं जन्र्मून आपपयासारखी योगहसद्धी हर्मळवावी यासाठीं आम्मिी प्राथयना करीत असतो आहि 
आपपयासारख्या सत्पुरुर्षाची सेवा करीत असतो. आम्मिी हकती बलवान असलों तरी आर्मची योहन र्मनुष्ट्य 
योनीिून िलकीच आिे व अशा िीन जातीपासून रु्मक्त िोिें िें र्मोठें भाग्य आिे.” 

 
तपस्वी म्मििाला “तुम्मिी म्मििता ंिी गोष्ट खरी आिे. तथाहप तुर्मचा पराक्रर्म ऐकून र्मी फारच चहकत 

िोऊन जातो. गरुड म्मिटले म्मििजे नागाचें आहि नाग गरुडाचें खाजें. असें असता ं तुम्मिी व तुर्मच्या 
नागभवनातंील सवय नाग गरुडाचंा पराभव कहरता तेव्िा ं तुर्मच्या अंगीं अलौहकक सार्मर्थ्यय असलें  
पाहिजे.”पंडर नागराज म्मििाला “िी कािंीं सार्मर्थ्याची गोष्ट नािीं. त्यातं एक लिानशी खुबी आिे एवलेंच 
काय तें.”तपस्वी म्मििाला “अशी खुबी तरी कोिती कीं हजच्यायोगें तुम्मिी गरुडाचंा पराजय 
कहरता.ं”नागराजा म्मििाला “तुम्मिी सत्पुरुर्ष आिा ंव र्मािें गुरु आिा ंत्याअथी िी गोष्ट तुम्मिाला सागंण्यातं 
कािंीं दोर्ष नािीं. तथाहप र्मािंी आपिास एवलीच हवनंती आिे कीं ती र्षट किी िोऊं देऊं नका. केवळ 
गरुडाच्या र्मूखयपिारु्मळें  आम्मिाला त्याचंा पराजय कहरता ं येतो. गरुड जवळ आले कीं, आम्मिी र्मोठर्मोठाले 
पार्षाि हगळून जड िोऊन व फिा वर करून बसतो. ते फिेला धरून आम्मिाला उचलंू पिातात. परंतु 
आर्मचें वजन फार िंापयारु्मळें  अत्यंत क्लातं िोऊन खालीं पडतात आहि आर्मच्या िातीं सापंडतात. पि 
फिेला न धहरता ंत्यानंीं जरी आर्मच्या पुच्छाला धरून आम्मिास वर उचललें  तर आर्मच्या पोटातंील पार्षाि 
आपोआप खालीं पडून आर्मचें वजन िलकें  िोईल व आम्मिाला त्यानंा वाटेल हतकडे उचलून नेता ंयेईल.” 

 
तपस्वी म्मििाला, “वािवा नागराज! वािवा! आपपयासारखा बुहद्धर्मान् नेता असपयावर नागाचंा 

हवयज व्िावा िी र्मोठी आियाची गोष्टनािीं. तदनंतर नागराजा तपस्व्याला वदंन करून त्याचा हनरोप घेऊन 
नागभवनाला गेला. 

 
त्याच्या र्मागोर्माग गरुडाचंा राजा साधूच्या दशयनाला आला. साधुबोवाचंी रु्मद्रा प्रफुहल्लत िंालेली 

पािून नागाचें वर्मय त्याला सर्मजलें  असावें असें सिज अनुर्मान कहरता ंआलें  व त्याप्रर्मािें तपस्व्यानें घडलेली 
इत्थंभतू गोष्ट सुपिय राजाला हनवदेन केली. सुपियराजानें पहिला प्रयोग पंडरावरच करून पिावा असा 
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हनिय करून साधुर्मिाराजाचा घाईघाईनें हनरोप घेऊन तो तसाच नागराजाच्या र्मागें लागला. नागराजा 
कृह्र्मवरे्ष टाकून नागाच्या रूपानें नुकताच नागभवनातं प्रवशे करीत िोता. तोंच सुपियराजानें त्याची शपेटी 
पकडली. नागराजानें र्मोठर्मोठाले पार्षाि हगळले पि त्याचा उपयोग काय. त्याला वर उचलपयाबरोबर ते 
आपोआप खालीं पडले व शपेटी वर आहि तोंड खालीं अशा ल्स्थतींत गरुडाच्या पजंातं पकडला गेलेला तो 
अंतहरक्षातं लोर्मकळत राहिला. तेव्िा ं र्मोठर्मोठ्यानें आक्रोश करून तो म्मििाला, “या अत्यतं नीच 
तपस्व्यावर भल्क्त ठेवनू र्मी या ल्स्थतीला पोिोंचलों आिे. जे कोिी आपलें  परर्मगुह् दुसऱ्याला सागेंल 
त्याची ल्स्थती र्माझ्यासारखीच िोिार आिे. िे सुपियराज, र्मी आता ं तुलाच शरि येतो तंूच र्मला या 
संकटातूंन पार पाड.” 

 
गरुड म्मििाला, “पि आपलें  गुह् दुसऱ्याला सागंू नये िी गोष्ट तुला पूवींच सर्मजावयास पाहिजे 

िोती. आता ंिंालेली गोष्ट िोऊन गेपयावर र्मग शोक करण्यातं काय फायदा?” नागराजा म्मििाला, “र्मी 
आता ंरु्मळींच शोक करीत नािीं. र्माझ्या र्मखूयपिाचें र्मला िें प्रायहित हर्मळालें  आिे. तथाहप र्मी जसा नागाचंा 
राजा आिे तसा तंू सुपिांचा राजा आिेस आहि तुझ्यासारख्या थोर व्यक्तीशी याचना करण्यास र्मला रु्मळींच 
लाज वाटत नािीं. आता ंर्मला पु्ाप्रर्मािें सर्मजून जीवदान द्या.” 

 
गरूड म्मििाला “शास्त्रातं तीन प्रकारचे पु् साहंगतले आिेत. एक औरस, दुसरा हशष्ट्य आहि 

हतसरा दत्तक. तेव्िा ं यापंकैीं दत्तकपु्ातं तुिंी गिना करून र्मी तुला जीवदान देतों.”असें म्मििनू 
गरुडराजानें त्याला खालीं ठेहवलें  व सुखानें नागभवनास जाण्यास साहंगतलें . आिखी हनरोप देतेवळेीं गरुड 
त्याला म्मििाला. “िंालेपया गोष्टीपासून धडा शीकआहि जो आपला साधारि पहरहचत असेल त्यावर 
एकाएकीं हवश्वास टाकंू नकोस.”नागराजा गरुडाला वदंन करून आपपया नागभवनाला गेला. 

 
कािंीं काळ लोटपयावर गरुड त्याची परीक्षा पिाण्यासाठी नागभवनाला आला. सुपियराजाशीं 

सख्य िंापयारु्मळें  नागराज आपपया भवनातं स्वैच्छ हविार करीत िोता. गरुडानें जिूं काय आपि त्यावर 
िंडप घालीत आिे असा आव आिला. तेव्िा ंनागराजा र्मोठर्मोठाले पार्षाि हगळून व शपेटी दडवनू र्मोठ्यानें 
फुत्कारे टाकीत फिा वर करून बसला. तें पािून गरूड म्मििाला “र्मी तुिंा हर्म् िंालों असता ं तंू एवली 
सावधहगरी का ं आरंहभली आिेस?” नागराजा म्मििाला “सुपियराज, आपपया उपदेशाला अनुसरून र्मी 
वागत आिे. प्रहतपक्षाचा हवश्वास धरंू नये असा आपिच र्मला बोध केलात तेव्िा ंआपली िंडप र्माझ्यावर 
पडून पुनः शरि येण्याचा प्रसंग येऊं नये म्मििून िी र्मािंी तयारी आिे.” 

 
गरुडानें त्याला शाबासकी हदली आहि ते दोघे वरे्ष पालटून त्या तपस्व्यापाशी आले. व पंडरक 

त्याला म्मििाला “तंू र्मािंा हवश्वासघात करून र्माझ्यावर अत्यंत हबकट प्रसंग का ं आिलास?” तपस्वी 
म्मििाला “जरी तंू र्मला हप्रय आिेस तथाहप सुपियराजाचें पे्रर्म संपादन केपयानें हवशरे्ष कपयाि िोईल असें 
वाटून तुिंें गुह् त्याला साहंगतले.”त्याच्या डोक्याचे सात तुकडे िोवोत असा नागराजानें श्राप हदला. 
तत्क्षिींच करंभीय तपस्व्याचें हशर सप्तधा हभन्न िंालें  व तो तेथेंच र्मरि पावला. 
 
 

——✵✵✵—— 
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१४६. राजाचें पाप प्रजेस फळतें. (५२०) 
 

(गंडकवदुजातक नं. ५२०) 
 

प्राचीन काळीं कार्महपपय राष्ट्रातं उत्तरपाचंाल नावाची र्मोठी राजधानी िोती आहि तेथें पाचंाल 
नावंाचा राजा राज्य करीत असे. लिानपिापासून राजाला योग्य हदशा न लागपयारु्मळें  तो र्मोठा चैनी 
िंाला. झसिासनारूल िंापयापासून राज्याचा कारभार पिाण्याचें सोडून देऊन तो अंतःपुरातं रर्मर्माि िोऊन 
बसला. अशा हनष्ट्काळजी राजाभोवती तोंडपुजा र्मंडळींचा घोळका जर्मावा िें सािहजक आिे. अथात् 
हनस्पृिपिें सल्ला देिाऱ्याप्रधानास रजा हर्मळून पुलें पुलें करिारे लोक अहधकारारूल िंाले. एक पुरोहित 
तेवला र्मा् साधारि बरा िोता. पि राजकारिातं त्याचें अंग हकतीसें असिार! राजाच्या हनष्ट्काळजी 
वतयनाचा पहरिार्म लौकरच सव ं राष्ट्राला भोगावा लागला. शतेकऱ्यानंा पेरलेपया शतेाचें पीक आपपया 
पदरीं पडतें कीं नािीं याची पंचाईत पडंू लागली. थोडक्यातं सागंावयाचें म्मििजे सवय राष्ट्रातं बेबंदशाई 
र्माजून राहिली. 

 
त्यावळेीं आर्मचा बोहधसत्त्व नगराबािेरील टेंभरुिीच्या िंाडावर देवतारूपानें रिात असे. 

पाचंालराजाच्या वहडलापासून या देवदेवतेची पूजा करण्याचा पहरपाठ िोता. पाचंालानेंहि तो क्रर्म पलुें 
चालहवला. एका उत्सवाच्या हदवशीं देवतेची पूजा करून राजा र्मोठ्या थाटानें आपपया वाड्ातं आला. त्या 
रा्ीं बोहधसत्त्व राजाच्या शयनर्मंहदरातं प्रवशेला आहि आपपया तेजानें तें र्मंहदर त्यानें चकाकून सोडलें . 
एकदर्म हवलक्षि प्रकाश पडलेला पािून राजा खडबडून जागा िंाला आहि त्या देवतेची र्मूर्मत पािून 
म्मििाला “या र्महंदरातं लिानसिान प्राण्याला देखील प्रवशे िोण्याचा संभव नािीं त्यात तंू प्रवशे कसा 
केलास? आहि असें तेजःपुजं शरीर तुला कसें प्राप्त िंालें ? तंू कोि व येथें येण्याचें कारि काय?” 

 
बोहधसत्त्व म्मििाला, “राजकुलातं ज्याची पूजा िोत आिे तोच र्मी टेंभरुिीवरचा देव आिे. 

आजपयंत तुिें वडील व तंू र्मािंी पूजा केलीस म्मििून तुझ्यावर येिाऱ्या भावी हवपत्तीचें हनरसन करावें िें 
र्मािंें कतयव्य आिे असें र्मीं सर्मजतों. तुझ्या राज्याहभरे्षकापासून तंू आपपया प्रजेची िेळसाडं केली आिेस व 
तुझ्या हनष्ट्काळजीपिाचें फळ सवय राष्ट्राला भोगावें लागत आिे. तुिंें वतयन जर सुधारलें  नािीं तर 
राज्यकुलावर र्मोठें संकट ओलवले म्मििून तुला र्मािंा असा उपदेश आिे कीं, तोंडपुजा लोकाचंें न ऐकता ं
आपपया प्रजेची ल्स्थती कशी आिें याचें स्वतः अवलोकन कर व अतःपर प्रजाहित साधण्यातं दक्ष िो असें 
म्मििून बोहधसत्त्व तेथेंच अंतधान पावला. 

 
त्यारा्ीं राजाला नीज कशी ती आली नािीं. आपपया प्रर्मादाचा त्याला अहतशय पिाताप िंाला व 

सवय रा् त्यानें हबछान्यावर तळर्मळत कालली. 
 
दुसऱ्या हदवशीं पुरोहिताला बोलावनू आिून वरे्ष पालटून सवय राज्यांत हफरण्याचा आपला हनिय 

त्यानें त्याला कळहवला. पुरोहितहि त्याजबरोबर जाण्यास सज्ज िंाला व कोिाला कळंू न देता ंवरे्ष पालटून 
ते दोघेहि बािेर पडले. नगराबािेर आपयावर त्यानंी खेड्ापाड्ातूंन हफरून तेथील लोकाचंी पहरल्स्थती 
सूक्षर्म रीतीनें अवलोकन करण्याचा क्रर्म आरंहभला. एका खेड्ातं एक म्मिातारा आपपया िंोपडीच्या 
दरवाजापाशी बसून पायातं रुतलेला काटा कालीत िोता. िे दोघे त्याच्याजवळ पोिोचले असता ं त्याचं्या 
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तोंडून िे उद्गार हनघाले “या काट्यानें जें र्मला दुःख िोत आिे तेंच दुःख पाचंालराजाला संग्रार्मातं बािानें 
हवद्ध िंापयानें िोऊं द्या. तो संग्रार्मातं पडून र्मरि पावला िी आनंदाची वाता आम्मिास कधीं ऐकू येईल!” 

 
त्यावर वरे्ष पालटलेला पुरोहित म्मििाला “रे म्मिाताऱ्या तंू राजाला हशव्या का ंदेतोस? म्मिातारपिानें 

तुिंी दृहष्ट अधंू िंाली आिे व तेिेंकरून तुला नीट हदसत नािीं म्मििनू तुझ्या पायातं िा काटा रुतला. तेव्िा ं
राजाला दोर्ष न देता ंदृष्टीलाच दोर्ष दे.” 

 
म्मिातारा म्मििाला “बाबारे र्मी ब्रम्मिदत्ताला शाप का ं देतो याचें वर्मय तुला र्माहित नािीं. त्याच्या 

हनष्ट्काळजीपिारु्मळें  हदवसा ं त्याचे जर्मीनर्मिसूल वसूल करिारे वगैरे कार्मदार आम्मिास लुटीत आिेत व 
रा्ी चोर लुटीत आिेत. आर्मच्या घरातं असलेले नसलेले सवय कािंी धन नष्ट िंापयारु्मळें  जीहवत रक्षिाची 
देखील र्मारार्मार पडत आिे. आर्मच्या गावावर सरकारी कार्मदाराची धाड आली म्मििजे घराभोंवती काटें 
घालून घर ओसाड आिे असें भासवनू आम्मिी जंगलातं पळून जातों व तें लोक हनघून गेले म्मििजे पुनः 
काटेंरी कंुपि दूर कालून घरातं हशरण्यास रस्ता कहरतो. आज सकाळीं कार्मगार लोक आर्मच्या उरावर 
बसण्यास येिार िोते. म्मििनू पोराबाळाला घेऊन आम्मिी जंगलातं पळून गेलों व िें कंुपि घालून ठेहवलें . 
आता ं रु्मलें बाळें  परत येत आिेत त्याचं्यासाठीं रस्ता साफ करीत िोतों, इतक्यातं िा काटा र्माझ्या पायातं 
रुतला. यानें पाचंालाच्या अव्यवल्स्थत राज्याची र्मला चागंलीच खूि पटहवली. व र्मी त्याला शाप देऊ 
लागलों. आता ंयातं र्माझ्या कािंीं अपराध आिे तर तुम्मिीच सागंा.” 

 
वरे्षपालटलेला राजा म्मििाला” अिो िा म्मिातारा योग्य बोलत आिे. पाचंाल राजाचाच िा सारा 

दोर्ष आिे. राज्यव्यवस्था नीट असती तर घराभोंवतीं काटं्याचंीं कंुपिे घालून लोक पळून का ं जाते?” 
पुरोहित म्मििाला “आपि आता ंदुसरीकडे जाऊ व तेथील लोक कसे रिातात याची चौकशी करंू.” 

 
जवळच्या गावातं एक म्मिातारीबाई पाचंाळराजाला हशव्या देत असलेली त्यानंीं पाहिली आहि 

पुरोहित हतला म्मििाला, “बाई, तंू राजाला हशव्या का ंदेतेस?” ती म्मििाली, “र्माझ्या या दोन पोरी अद्याहप 
अहववाहित राहिपया आिेत. त्याचंी उर्मर िोऊन गेली आिे तथाहप त्यानंा नवरा हर्मळत नािीं. र्मग राजाला 
हशव्या देऊं नये तर काय करावें?” 

 
पुरोहित म्मििाला, “अग वडेे म्मिातारी, तुझ्या रु्मलींना राजानें नवरे शोहधत बसावें काय? र्मग 

र्माथेहफरूप्रर्मािें राजाला हशव्या ंका ंदेतेस?” म्मिातारी म्मििाली, “बाबारे, र्मी कािंीं वडेी नािी; परंतु हवचार 
करूनच राजाला र्मी दोर्ष लावीत आिे. राजा अधार्मर्मक िंापयारु्मळें  लोकाचंी उपजीहवका िोिें कठीि िंालें  
आिे. रा्ींचे चोर लुटत आिेंत आहि हदवसारंाजाचे कार्मगार लुटत आिेत. अशा ल्स्थतींत केवळ 
उदरहनवाि चालिें कठीि िंालें  आिे. र्मग हववाि कुटंुबाची जबाबदारी हशरावर कोि घेईल? 

 
आता ं तुम्मिीच सागंा कीं र्मी राजाला र्माझ्या हवपत्तीचा दोर्ष लावते तो बरोबर आिे कीं नािीं. त्या 

दोघालंाहि त्या म्मिातारीचें म्मिििें पटलें  व ते तेथून दुसरीकडे जाण्यास हनघाले. वाटेंत एक शतेकरी 
आपपया जखर्मी िोऊन पडलेपया बैलाकडे पािून र्मोठ्यानें उद्गारला “िा र्मािंा बैल फाळानें जसा जखर्मी 
िंाला तसाच पाचंाळ राजा युद्धात जखर्मी िोऊन पडो.” तें ऐकून पुरोहित म्मििाला “र्मूखा राजाचा आहि 
तुझ्या बैलाचा संबधं काय? तुझ्या हनष्ट्काळजीपिारु्मळें  बलै जखर्मी िंाला आिे असें असता ंराजाला शाप 
काय म्मििनू देतोस.” 
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शतेकरी म्मििाला “हजकडे हतकडे अंदाधंुदी चालली असपयारु्मळें  आम्मिाला वळेेवर अन्न हर्मळेनासें 
िंालें  आिे. र्मािंी बायको इतका वळे आली नािीं या हववचंनेनें र्मी हतला सार्मोरा गेलों. इतक्यातं 
बैलाच्यापायाला फाळ लागनू जखर्म िंाली. जर आर्मच्या गावाला अहधकाऱ्यानंीं आहि चोरानंीं पीहडलें  
नसतें तर आर्मचीं कार्में वळेच्या वळेीं िोऊन अपघात िोण्याला जागाच राहिली नसती. आता ंतुम्मिीच सागंा 
कीं आर्मच्या राजाला शाप देतों तें योग्य आिेत कीं नािींत.” तें ऐकून पुरोहित ब्राह्मि हनरुत्तर िंाला आहि 
तो व राजा तेथून दुसऱ्या गावंीं गेले. 

 
तेथें सकाळीं लौकर उठून गावातंपया लोकाचंी ल्स्थती अवलोकन करीत हफरत असता ंएक र्मनुष्ट्य 

गाईचें दूध कालीत असलेला त्याचं्या पिाण्यातं आला. गाय जरा खोडसाळ िोती. हतनें लाथ र्मारून दुधाचंें 
भाडंें पालथें पाडलें . तेव्िा ंतो र्मनुष्ट्य म्मििाला “अशा रीतीनें आर्मचा पाचंाळ राजा ललाईत कधीं पालथा 
पडेल?” तें ऐकून पुरोहित म्मििाला “बाबारे गाईनें तुझ्यावर लाथ िंाडली. दुधाचें भाडंें पालथें केलें . त्यातं 
राजाचा अपराध काय?” तो म्मििाला “भो ब्राम्मििा, खा्ीनें यातं पाचंाळ राजाचाच अपराध आिे. रा्ीं 
चोरानंीं आहि हदवसा अहधकाऱ्यानंीं उपद्रव हदपयारु्मळें आम्मिाला पोट भरण्याची देखील र्मारार्मार पडंू 
लागली आिे. असें असता ंगाय व्याली कीं अरु्मकच दुभतें अहधकाऱ्याकडे पाठहवपयावाचून आर्मची धडगत 
नािीं. पूवींच्या काळीं खोडसाळ गाईला आम्मिी िात देखील लाहवत नव्ितों. पि आता ंअहधकाऱ्याची भर 
भरण्यासाठीं वासराला उपाशी र्मारून देखील गाईचें दूध कालून घेिें आम्मिास भाग पडतें. र्मग खोडसाळ 
गाईना सक्तीनें दुभावें लागतें यातं आियय तें कसलें ? पाचंाळराजाचा अहधकाऱ्यावर नीट दाब असता तर 
आम्मिाला िी हवपत्ती भोगण्याचा प्रसंग आला असता काय? आता ं तुम्मिीच सागंा कीं, या भाडं्ाचा आहि 
पाचंाळ राजाचा संबधं लागतो कीं नािीं?” 

 
राजाला आहि पुरोहिताला त्याचें म्मिििें बरोबर पटलें  व ते तेथून दुसरीकडे गेले. तेथें राजाच्या 

हशपायानंीं एका गाईचें वासरंू र्मारून त्याचें चार्मडें कालून घेतलें  िोतें व ती गाय गवत खापपयावाचून आहि 
प्यापयावाचनू िंबरडे फोहडत इकडून हतकडे धावत पळत िोती. हतची ती अवस्था पािून गुराखी पोरें 
राजाला हशव्या आसडून म्मििाले “आर्मच्या या गाईप्रर्मािेंच राजा पु्शोकानें सतंप्त िोवो.” तें ऐकून 
पुरोहित म्मििाला “र्मूखय बेट्यानो, गाय िंबरडे फोहडत वासरासंाठीं ओरडत असली तर त्यालाराजानें काय 
करावें?” ते म्मििाले “ब्राह्मि र्मिाराज िा सवय आर्मच्या राजाचाच अपराध आिे. त्याचे अहधकारी इतके 
उन्र्मत्त िंाले आिेत कीं त्यानंीं आजच सकाळीं या गाईच्या वासराला ठार केलें  पि त्याना हशव्या देण्यापेक्षया 
राजालाच हशव्या देिें योग्य आिे. का ंकीं, तो जर धार्मर्मक असता तर त्याचे कार्मगार लोक असे उच्छंृखल 
का िंाले असते?” 

 
पुरोहित ब्राह्मि हनरुत्तर िंाला व तो आहि राजा पनुः राजधानीला येण्यास हनघाले. वाटेंत एक 

बेडुक कावळ्यानंीं अधयवट खाल्ललेा तळर्मळत पडला िोता. तो या दोघानंा पािून म्मििाला“र्माझ्यावर जी 
हवपहत्त आली आिे, तीच हवपहत्त पाचंाल राजावर येवो. युद्धार्मध्यें पतन पावनू कोपिे कु्े त्याचे असेच 
लचके तोडोत.”तें ऐकून परुोहित म्मििाला“बा र्मंडुका र्मनुष्ट्येतर प्राण्याचें रक्षि करिें िें राजाचें कतयव्य 
नव्िें. जर तुला कावळ्यानें ्ास हदला, तर तेिेकरून आर्मचा राजा अधार्मर्मक ठरत नािीं.” त्यावर बेडुक 
म्मििाला “आपि म्मििता ं िी गोष्ट खरी आिे. परंतु जर पाचंाळराजाच्या राज्यातं सुबत्ता असती तर 
कावळ्याला शिरातंील लोकाकंडून बहलप्रधान हर्मळालें  असतें आहि तेथेंच कावळ्याची तृल्प्त िंापयारु्मळें  ते 
येथवर येऊन आर्मच्या नाशास प्रवृत्त िंाले नसते. आर्मच्या राजाच्या गैरवतयिकुीचेंच पाप र्माझ्यासारख्या 
गरीब प्राण्याला भोगावें लागत आिे आहि या गैरवागिुकीला जबाबदार तोच आिे.” 
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िें बेडकाचें भार्षि ऐकून राजा पुरोहिताला म्मििाला, “र्माझ्या हनष्ट्काळजीपिाचा पहरिार्म येथवर 
पोिोंचेल याची र्मला कपपना नव्िती. र्मनुष्ट्यापासून बेडकासारख्या यःकहित प्राण्यापयंत र्माझ्या 
अव्यवल्स्थत राज्यकारभाराचे पहरिार्म भोगाव ेलागत आिेत. िें जर र्मला पूवीच ठाऊक असतें, तर र्माझ्या 
िातून प्रजेचें हकतीतरी कपयाि िंालें  असतें. पि गेपयाचा शोक करून उपयोग नािीं. आतातंरी अत्यंत 
सावधहगरीनें प्रजापालनातं र्मी दक्ष रािीन अशी र्मला आशा आिे. 
 

भाग णतसरा समातत 
 
 

——✵✵✵—— 
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(सुजातजातक नं. २६९) 

वाईट पहरल्स्थतीत वाललेला प्रािी 

(अकालराहवजातक नं. ११९) 

जन्र्मभरू्मीचा फाजील अहभर्मान 

(कच्छपजातक नं. १७८) 

वानराचे दूरदर्मशत्व 

(झतडुकजातक नं. १७७) 

हजभेचे बंधन 

(वातहर्मग जातक नं. १४) 

हवद्वानेव प्रजानाहत हवद्वज्जनपहरश्रर्मम् 

(सूहचजातक नं. ३८७) 

ठेंच लागपयावर तरी शिािे व्िाव े

(दद्दरजातक नं. ३०४) 

हवश्वासघातकी राजा 

(सचं्चहकर जातक नं. ७३) 

डार्मडौलाने यश हर्मळत नािी.  

(भीर्मसेन जातक नं. ८०) 

वृद्धसेवा 

(हतहत्तरजातक नं. ३७) 

तरुिाचा उत्साि 

(सुसीर्म जातक नं. १६३) 

वैराने वैर शर्मत नािी 

(दीधीहतकोसल जातक नं. ३७१) 

थोराची कृतज्ञता 

(गुिजातक नं. १५०) 

शठाला र्मिाशठ 

(कूटवाहिजजातक नं. २१८) 

दाहंभक कोपिा 

(अल्ग्नक जातक नं. १२९) 

श्ु लिान म्मििून त्याचे कौतुक करू नये 

(पलासजातक नं. ३७०) 
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दाहंभक तपस्वी 

(गोधजातक नं. १३८) 

शिािा श्ु बरा, पि रू्मखय हर्म् नको! 

(र्मकस जातक नं. ४४) 

दुजंनाचे प्रत्युपकार 

(असपंदान जातक नं. १३१) 

शाठ्य सदाच साधत नसते 

(बक जातक नं. ३८) 

दुबयल देवता 

(नंगुट्टजातक नं. १४४) 

शीलाची परीक्षा 

(सीलवीर्मंसनजातक नं. ३०५) 

दुरंु्मख राजा 

(उलूकजातक नं. २७०) 

शीलावाचून वदेहवद्या व्यथय 

(सेतकेतुजातक नं. ३७७) 

दुष्टाला आश्रय देऊ नये. 

(वळुेकजातक नं. ४३) 

शुद्ध वस्त्राला डाग शोभत नािी 

(हभसपुष्ट्कजातक नं. ३९२) 

देव प्रसन्न असले तर राक्षसाचंी पवा बाळगावयास 
नको 

(अयकूट जातक नं. ३४७) 

शोकापासून हनवृत्त करण्याचा उपाय 

(सुजातजातक नं. ३५२) 

धूतय कोपिा आहि शिािी बकरी 

(पूहतर्मंसजातक नं. ४३७) 

शौयय स्तुतीवर अवलंबून नसते 

(हवरोचन जातक नं. १४३) 

नावाची फारशी झकर्मत नािी 

(नार्महसहद्ध जातक नं. ९७) 

संगतीचे फळ 

(सत्तीगंुबजातक नं. ५०३) 

झनवदेवतेचा दूरदशीपिा 

(पुहचर्मंदजातक नं. ३११) 

सत्करे्म करण्यास हभऊ नये 

(खहदरंगार जातक नं. ४०) 

झनबाचा रोप 

(एकपण्ि जातक नं. १४९) 

सवय पोटाचे दूत 

(दूतजातक नं. २६०) 

हनयहर्मतपिाचा आहि अहनयहर्मतपिाचा पहरिार्म 

(खाराहदय जातक आहि हतपल्लत्थहर्मग जातक नं. 
१५, १६) 

सवाची सारखी संभावना करिारा पवयत 

(नेरूजातक नं. ३७९) 

हनवाडा करण्यात चातुयंच पाहिजे 

(र्मिासारजातक नं. ९२) 

सशाचा आत्र्मयज्ञ 

(ससजातक नं. ३१६) 

हनःस्पृिाचा वर 

(कण्िजातक नं. ४४०) 

सिवासाचे फळ 

(दहधवािन जातक नं. १८६) 

नीच बोलावयाला लागला तर थोर र्मौन धरतात 

(दद्दरजातक नं. १७२) 

साधूत्वाची र्मिती 

(राजोवादजातक नं. १५१) 
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नीचाची संगती धरंू नये 

(गोधजातक नं. १४१) 

साधूच्या सिवासाचे फळ 

(सीलाहनससंजातक नं. १९०) 

नीचाशी ललण्यापेक्षा पराजय बरा 

(सूकरजातक नं. १५३) 

सुखी संन्याशी 

(सुखहविारी जातक नं. १०) 

नेत्याहशवाय संघशल्क्तउत्पन्न िोत नािी 

(वढ लहकसूकरजातक नं. २८३) 

सुरेचे पहरिार्म सुरापानाचा पूवेहतिास व पहरिार्म 

(कंुभजातक नं. ५१२) 

पक्वान्नापेक्षा साधे जेवि चागंले 

(सालूकजातक नं. २८६) 

िलकटाचे बल द्रव्य 

(नंदजातक नं. ३९) 

पहतव्रता स्त्रीचे तेज 

(र्महिचोरजातक नं. १९४) 

िलकटाला आश्रय देऊ नये 

(र्मक्कटजातक नं. १७३) 

परदेशी जाऊन डौल र्मारिे सोपे असते 

(कटािजातक नं. १२५) 

िाजंीिाजंीपिा हवर्षारी आिे! 

(कुरंगहर्मगजातक नं. २१) 

परपुष्ट कावळा आहि स्वतं् लावा 

(वतकजातक नं, ३९४) 

िातचे सोडून पळत्याच्या पाठीर्मागे लागू नये 

(अपण्िक जातक नं. १) 

पराचा कावळा 

(दद भाजातक नं. ३२२) 

झिस्त्र प्राण्याची कृतज्ञता 

(जबसकुि जातक नं. ३०८) 

परोपकाराचे फळ 

(अंबजातक नं. १२४) 

िी कशाची फळे! 

(सुजातजातक नं. ३०६) 

पिाताप करण्याची पाळी का येते? 

(जनसंघजातक नं. ४६८) 

क्षर्मा साधूचे शील 

(र्महिसजातक नं. २७८) 

पापभय 

(पानेयजातक नं. ४५९) 

क्षुद्र प्राण्याचेिी वैर संपादन करू नये 

(लटुहककजातक नं. ३५७) 

पु्शोकाचे हवनोदन करण्याची युक्ती 

(धतजातक नं. ४५४) 

 

 
 

——✵✵✵—— 
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शब्दसूची 
 

अंकुर अर्मात्य 

अंजनादेवी अहर्म्ाची लक्षिे 

अंतःपुर अयोध्या राजधानी 

अंतरात्र्मा अरण्ये–पाच प्रकारची 

अंधकहवष्ट्िु (नंद गोपादासीचा नवरा) अजुयन 

अकालभार्षि अपपभक्षयकातंार 

अझकचन अवदसा कुर्मारी 

अक्रोध अवायय नार्मक नावाडी 

अल्ग्नकंुड अश्वत्थ देवता 

अल्ग्नदेवकुर्मार असदृशकुर्मार 

अल्ग्नदेवता असभ्यता 

अल्ग्ननारायि अहसताजंन राजधानी 

अल्ग्नपूजा अहसलक्षिपाठक ब्राह्मि 

अल्ग्नशाळा आंध्रपूर नगर 

अल्ग्निो् आचायय 

अहिर्माडंव्यऋहर्ष आचाययभागदायक नार्मक हशष्ट्य 

अहतपहंडत आनंद नार्मक र्मत्स्य 

अहतपहंडत नार्मक गृिस्थ आम्रवन 

अहतपाहंडत्य आळस 

अहतलोभ इंद्र 

अहतवािक नार्मक रोग इंद्रप्रस्थ राजधानी 

अहधकारी–अहधकाऱ्याचे चार गुि उंहदर कुल 

अहधष्ठान उत्तरकायय 

अहधष्ठानपारहर्मता उत्तरदेश 

अनवतप्त नार्मक सरोवर उत्तरपाचंालदेश 

अहनयहर्मतपिा उत्तरपाचंाल नार्मक राजधानी 
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अहभरं्म्ि  

उत्तरर्मथुरा औदंुबराचे िंाड 

उत्साि औदंुबराचे फळ 

उदरदेवता कंस नार्मक राजकुर्मार वा राजा 

उद्यानक्रीडा कंसभोग राष्ट्र 

उद्यानपाल कंसवशं 

उद्यानपालक कटािक नार्मक दासीपु् 

उपकंस कहपयोहन 

उपजीहवका कहपराज 

उपदेश कर्मंडलु 

उपर्मदय करंडक आश्रर्म 

उपसागर करंभीय तपस्वी वा तापस 

उपासक करंभीय प्रातं 

उपेक्षा करंभीय बंदर 

उपेक्षापारहर्मता करुिा 

उपोसथ कतयव्य 

उपोसथव्रत कर्मय 

उपोसथाचा हदवस कलिस्थान 

ऊद कपयाि (वररोजचा पु्) 

ऋद्धी कपयािकारक कर्मय 

ऋहर्ष काचंनवृक्ष 

ऋहर्षगि कार्महपपय राष्ट्र 

ऋर्षीपासून सुख हर्मळहवण्यासाठी र्मंगलाचरि कारि 

एकजूट कार्षापि 

एकातं कालर्महत्तय अरण्य 

एकातंवास कालसेन राजा 

एकातंस्थळ कावळ्याची योहन 

एकी काशी 
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एरक नावाचे गवत काशीदेश 

ऐहिक उपभोग काशीराजा 

ओलीस धरिारे चोर  

औहदच्य ब्राह्मि कुल  

काशीराष्ट्र खाराहदया (बोहधसत्वाची बिीि) 

काशीराष्ट्रराजा खोटे बोलिारा इसर्म 

काशीराष्ट्रवासीजन गंगा नदी 

काश्यपबदु्ध गहरबी 

कासव गदयभवरे्षधारी यक्ष 

काळक सेनापहत गह्य पार्षाि 

कीकी नार्मक पक्षी गाधंवयहवहध 

कीर्मत ग्रार्मवासी व्यापारी 

कंुभार हगहरदंत नार्मक अश्वहशक्षक 

कुरंगरृ्मगकुल गुरु 

कुरुराष्ट्र गुरु–लंगडा गुरु 

कुलकर्मय गुरुगृि 

कुसंगतीचे फळ गुरूचे प्रत्याख्यान 

कृपि गुरुदहक्षिा 

कृष्ट्ि-बोहधसत्वाचे एक नावं गुह् 

कृष्ट्िदै्वपायन ॠहर्ष गृहििीर्मंगल 

कृष्ट्िसपय गोर्मू्  

कोतवाल घोरपडीचे कुळ 

कोपह्ाची योहन चंडोरि पवयत 

कोसल देश चंद्रदेव 

कोसलदेशाचा राजा चक्रवतीराजा 

कोसल देशाचे राज्य चतुराक्ष नावंाचा कुतरा 

कोसलराष्ट्र चर्मयशाटक 

कोसलराशी चाडंालब्राह्मि ग्रार्म 
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कौशाबंी चाडंाळ (जातीचा इसर्म) 

कौहशक (गो्ी) ब्राह्मि चाडंाळकुल 

क्रोध चािुर र्मल्ल 

खहदरपा् चातुर्मयिाराहजक देवलोक 

खळ (पुरुर्ष)  

चातुर्मास्य तापस 

हच्कूट पवयत तापभ्रगि 

चीयर ताम्रकार्षापि 

चुल्लदद्दर नार्मक नागराजपु् तावत् झ्शदे्दवलोक 

चुल्लनंहदय नार्मक वानर हतहत्तर पक्षी 

चुल्ललोहित नावंाचा बैल हतपलत्थ (बोहधसत्वाचा भाचा) 

चूडार्महि तुकारार्म 

चैत्यदेश तैलवािनदी 

चैन थोर-थोराचंी कृतज्ञता 

चोर थोरला घोडेस्वार 

चोरकातंार दद्दर नावाची टेकडी 

छंद दहधवािन राजा 

छ्पािी नावंाचा िुजऱ्या दहक्षिा 

जंबुक नावंाचा कुतरा दान 

जंबुद्वीप दानधर्मय 

जहटलतापस दानपारहर्मता 

जनसंघ राजा दानव 

जन्र्मभहूर्म हदक्पाल–चार हदक्पाल 

जप दीधीहत राजा 

जरा नार्मक व्याध दीघायुराजकुर्मार 

जलसर्माहध दीघायुष्ट्य 

जातकटठ कथा दुराचरि 

जाताल्ग्न दुजयन–दुजयनाचे प्रत्युपकार 
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हजभेचे बंधन दुरु्मयखराजा 

जीवक नावंाचा दोस्त दुष्ट इसर्म 

ज्योहतर्षीिबाई दुष्टकुर्मार (काशीच्या राजाचा पु्) 

तंडुलनाळी दृलहनिय 

तपिया देव 

तक्षहशला  

देवगभानार्मक कन्या नागराज 

देवता नाव 

देवताकुल झनबदेवता 

देवदेवता हनःस्पृि 

देवलोक हनयहर्मतपिा 

द्वारपाल हनरुदकातंार 

द्वारवती नगर नीच इसर्म 

दे्वर्ष नेता 

धनंजय कौरव्य नार्मक राजा नैष्ट्कम्मयय 

धनदौलत नैष्ट्कम्मययपारहर्मता 

धनपाली नार्मक दासी न्यग्रोधर्मृगराज 

धनलोभ न्यायकठोरता 

धनुग्रािक लोक न्िावी 

धनुगािपहंडत-छोटा पंचागुंहलक 

धनुर्मवद्या पंचाल्ग्नसाधनाचे व्रत 

धनुर्मवद्याकौशपय पंडर (क) नागराजा 

धर्मय पंहडत (बोहधसत्वाचे एक नाव) 

धर्मयझचतन पंहडत (सार्मान्य नार्म) 

धर्मान्तेवाहसक पक्वान्न 

धृतराष्ट्र नार्मक हदक्पाल पहतव्रता स्त्री 

नंदनार्मक दास परझपड 

नंदगोपा नार्मक दासी परलोक–परलोकी सुख हर्मळहवण्यासाठी 
र्मंगलाचरि 
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नंदर्मूलक दरी पहरव्राजक 

नंहदय वानर पहरव्राजकवरे्ष 

नगररक्षक परोपकाराचे फळ 

नगरवासी व्यापारी पियकुहटका 

नरक पियकुटी 

नक्ष् पियशाला 

नक्ष्योग पलाशदेवता 

नागभवन  

पलाशवृक्ष पुरोहित ब्राह्मि 

पहव् आचरि पूहतर्मासं कोपिा 

पहव् करे्म पोटाचा(चे) दूत 

पिात्ताप प्रजा 

पक्षीकुल प्रजाजन 

पाचंाल नार्मक राजा प्रजापालन 

पाचंालराज्य प्रहतपक्ष 

पा्ापा् प्रत्युपकाराची अपेक्षा 

पाथरवटाचे कुल प्रत्येकबुद्ध 

पाप प्रथर्मकपप 

पापक नावाचा हशष्ट्य प्रदु्यम्मन 

पापकर्मय प्रधानर्मंडळ 

पापकारक करे्म प्रपंचतृष्ट्िा 

पापभय प्रयत्न 

पारहर्मता प्रज्ञा 

पारव्याचे कुळ प्रज्ञा पारहर्मता 

पाराशयय आचायय प्रार्माहिकपिा 

पाली वाङ र्मय फळ 

झपगल र्मिाराजा फूट 

झपहगय नावाचा कुतरा फेरीवाला 
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झपडप्रदान बंधुशोक 

हपहलय श्रेष्ठी बलदेव 

हपशाच बलर्मद 

हपशाच्चगि बहलकर्मय 

पुण्यक्षय बहलदान 

पु्–तीन प्रकारचे बली 

पु्शोक बावरेु राष्ट्र 

पु्शोकाचे हवनोदन बावरेुवासीलोक 

पुन्नाग वृक्षाची िंाडी बुद्ध 

पुरोहित बुद्धपद 

 बुद्ध भगवान 

 बुहद्ध 

 बेकी 

बोहधर्मागय भेसूर प्रािी 

बोहधसत्व र्मंगल–खरे र्मंगल 

ब्रह्मदत्त राजा वा राजकुर्मार र्मंगलाचरि 

ब्रह्मदेव र्मंगले 

ब्रह्मदेश र्मंगळिस्ती 

ब्रह्मलोक र्मं् 

ब्रह्मलोकपरायि र्मं्गुरू 

ब्रह्मसायुज्यता र्मं्जप 

ब्राह्मि र्मं्तं् 

ब्राह्मिकुर्मार र्मं्प्रयोग 

ब्राह्मिकुल र्मं्भ्रष्ट 

– तरूि ब्राह्मि र्मं्हवद्या 

– लोभी ब्राह्मि र्मं्सर्माल्प्त 

ब्राह्मिभोजन र्मं्सार्मर्थ्यय 

ब्राह्मिहवद्या र्मं्ाचा दुरुपयोग 
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भद्रकारकुर्मार र्मं्ाध्ययन 

भय र्मं्ाक्षर 

भाडंागाहरक र्मं्ोपचार 

भीर्मसेन नार्मक कोष्टी र्मका (िा) कंस 

भतूहपशाच्च र्मगधदेश 

र्मगध नार्मक राजा र्माधंाता राजा 

र्मगध राष्ट्र र्मार 

र्मगर र्माजारव्रत 

र्मगरीि र्माहलय नावाचा कुतरा 

र्मत्सरहनवृहत्त हर्म्ाची लक्षिे 

र्मद्यपान हर्म्ाहवर्षयी र्मंगलाचरि 

र्मद्यपानहनवृहत्त रु्मल्क्त 

र्मध्यदेश युहनक डुक्कर 

र्मध्यप्रदेश रु्महष्टक र्मल्ल 

र्मनुष्ट्य–र्मनुष्ट्याहंवर्षयी वानराचें र्मत रु्महष्टक यक्ष 

र्मनुष्ट्यलोक रु्मिूतय 

र्मनोहवकार र्मूखय 

र्मरुर्मंडळ र्मूखय हर्म् 

र्महल्लक राजा र्मूर्षकराज 

र्मिादद्दर नार्मक नागराजपु् र्मृगकुल 

र्मिानस र्मृगर्माया 

र्मिाश्रेष्ठी र्मृगहवद्या 

र्मिाश्रेष्ठीकुरु र्मृत र्मनुष्ट्याबद्दलचा शोक 

र्मिाश्रेष्ठीपद र्मृदू वचन 

र्मिालोहित र्मै् ी 

र्मिालोहित नावाचा बलै र्मै् ीपारहर्मता 

र्मिासर्मंत राजा र्मोि 

र्मिासागर राजा र्मोिरा 
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र्मिासोि नावाचा घोडा र्मौन 

र्महिलारु्मख नावाचा ित्ती र्मौनव्रत 

र्मागं यर्मराजा 

र्माडंहलक राजा यश 

र्माडंव्य ऋहर्ष यशपािी राजा 

र्माडंव्य गृिस्थ यक्ष 

र्मातृपे्रर्म यक्षराक्षसाहदक 

र्मातृभल्क्त यज्ञ 

 यज्ञदत्त कुर्मार 

याचना लक्षर्मीदेवता 

युद्धकला लाच 

युरोहपअन पहंडत लावा पक्षी 

योगसाधन लोकापवादाचे भय 

रत्ने–सात रत्ने लोभ 

रसतृष्ट्िा वहडल 

रहक्षत तपस्वी वहिजकुल 

राजगृि नगर झकवा नगरी वनचर 

राजधर्मय वनदेव 

राजपुरुर्ष वनदेवता 

राजपुरोहित वनर्महिर्ष 

राजागंि वरकपयाि–कपयािाचा पु्  

राजा वररोज–रोजचा पु् 

राजाचे कतयव्य झकवा कतयव्ये वरुिऋहर्ष वा तपस्वी 

राजाचे पाप वरुिदेव 

राजापासून सुख हर्मळहवण्यासाठी र्मंगलाचरि वधयहकसूकर 

राजाशी सलगी वपकले 

राज्यकारभार वाडेकर रं. द. 

राज्यपद वातर्मृग 
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राज्याहभरे्षक वानर 

राक्षस वानरयोनी 

हरकार्मटेकडेपिा वारािसी नगर झकवा नगरी 

रोज र्मिासर्मंत राजाचा पु्  वारािसी नगरवासी लोक 

रौप्य कार्षापि वारािसी राजा 

वारुिीदेवी शठ 

वालुकाकातंार शतप् पक्षी 

वासुदेव शिािा श् ू

वासुदेव कुळ वा वशं शरभरृ्मग 

हवद्वज्जनपहरश्रर्म शशपंहडत 

हवद्वतेचे चीज शाक्यरु्महन गौतर्म 

हवद्वान् शाखर्मृग 

हवनाश शाठ्य 

हवरुद्ध हदक्पाल शालवन 

हवरुपाक्ष हदक्पाल शालवृक्ष 

हवश्वासघात शापर्मलीवन 

वीयय शास्त्र 

वीययपारहर्मता शास्त्राध्ययन 

वृक्षदेवता शास्त्रीपहंडत 

वृद्धसेवा शासे्त्र 

वदे हशपप 

वदेर्मं् हशविीचा वृक्ष 

वदेहवद्या हशष्ट्य 

वदेागं शील 

वदेाध्ययन शीलपारहर्मता 

वळुेक नावाचे सापाचे हपल्ल ू शीलाची परीक्षा 

वैजयंत प्रासाद शीलाचें हनयर्म 

वैदभय नार्मक र्मं् शुहचपहरवार श्रेष्ठी (व्यापारी) 
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वैर शुद्धाचरि 

वैश्रवि हदकपाल शूर 

व्यालकातंार शौयय 

व्िी फॉसबोल श्रद्धा 

शखंश्रेष्ठी श्रर्म 

शक्र श्राद्ध 

श्रावल्स्त सार्म राजा 

श्रीदेवता (धृतराष्ट्र र्मिाराजाची रु्मलगी) साथयवाि 

श्रीरु्महनहजनहवजयजी साथयवािकुल 

श्रेष्ठी सालक नावाचे र्माकड 

श्रेष्ठीस्थान सालूक नावाचा डुक्कर 

शे्वतकेतु सावरीचे अरण्य 

संघशल्क्त झसियोहन 

संजयकुर्मार झसिलद्वीप 

संजय र्माळी सुख 

संजीव नार्मक बुद्धहशष्ट्य सुचहरत पुरोहित ब्राह्मि 

संपत्ती सुजात कुर्मार 

सज्जन इसर्म सुजाता नार्मक स्त्री 

सतीर्थ्यय सुपिय नार्मक गरुड राजा 

सत्करे्म सुर नार्मक वनचर 

सत्कृत्य सुरा 

सत्य सुरापान 

सत्यहक्रया सुवियकार्षापि 

सत्यपारहर्मता सुवियराजिंस 

सत्यापलाप सुसीर्म राजा 

सदाचरि सुिनु नावंाचा घोडा 

सद गहत सूद 

सद गुि सूययदेव कुर्मार 
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सर्मबुहद्ध सेवक वानर 

सयार्म सेहरवा वािी वा फेरीवाला 

सवयहर्म्राजा स्नेि 

सिवास फळ स्वगय 

सिाय्याहवर्षयी र्मंगलाचरि स्वाथय 

साधू–साधूचे शील िंस 

–साधूचा सिवास िंसकुल 

साधूची संगती ित्तीचा सि 

साधुत्वाची र्मिती िलकट (इसर्म) 

 िवन 

िवनद्रव्ये िोर्म साहित्य 

िल्स्तयोहन िोर्मिवन 

िल्स्तशाळा क्षर्मा 

िल्स्तसू् क्षर्मार्मंगल 

िाजंीिाजंीपिा क्षाहंत 

झिस्त्रप्रािी क्षाहंतपारहर्मता 

हिर्मालयपवयत क्षुद्र प्रािी 

िुजऱ्या ज्ञान 

िोर्मकंुड  

 
 

——✵✵✵—— 
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