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कथाचं �ेथम �थान मानल जेात.े

त�ं प�हल :े- �म�भदे
***************

गो� प�हली

धन आह तेर सव� आह,े धना�वना
जीवन �थ� आहे



�व�णशुमा� �या तीन राजकुमारानंा
�हणाला, 'त�ुही राहात असल�ेया या
म�हलारो�य नगरात फार वषा�पवू�
'वध�मानक' नावाचा एक व�ैयप�ु
राहात होता. एके रा�ी तो अथं�णात
पडला असता �या�या मनात �वचार
यऊे लागल,े आप�याला जरी पशैाचंी
कमतरता नसली तरी, आह येा
सपं�ीत समाधान मान�यात काय
अथ� आह ?े �हटलचं आह नेा?
न �ह त���त �ेक��च�दथ�न न
�स��त ।
य�नने म�तमा�ंत�मादथ�मकें
�साधयते ॥्



(ज पेशैानहेी सा�य होत नाही, असे
या जगात काहीही नाही. �हणनू
ब�ु�वतंान �ेय�न क�न फ�
पसैाच �मळवावा.)
या पशैात केवढं �चडं साम�य� आह ?े

य�याथा��त�य �म�ा�ण
य�याथा��त�य बा�धवाः ।
य�याथा�ः स पमुा�ंलोके य�याथा�ः स
च प��डतः ॥
(�या�याकड पेसैा असतो �याला
�म� असतात, �या�यापाशी पसैा
असतो �याला नातवेाईक �मळतात,
�या�याजवळ पसैा असतो तोच या



जगात ��े प�ुष मानला जातो
आ�ण �या�याकड पेसैा असतो तोच
�व�ान �हणनू समजला जातो.)
�याच�माण -े

इह लोके �ह ध�नना पंरोऽ�प
�वजनायत ।े
�वजनोऽ�प द�र�ाणा संव�दा
�ज�नायत ॥े
(या जगात �ीमतं लोक जरी परके
असल,े जरी �यानंा आपल मेानले
जात आे�ण द�र�� जरी आपले
नातवेाईक असल,े तरी �यानंा वाईट
समजनू �र लोटल जेात.े)



तसचे-

प�ूयत येदप�ूयोऽ�प यदग�योऽ�प
ग�यत ।े
व��त येदव��ोऽ�प स �भावो
धन�य च ॥
(एखादा �ीमतं माणसू अपजूनीय
असला तरी �याची पजूा केली जात.े
�या�याकड चेकुूनही जाऊ नय,े
असा जरी तो असला तरी
�या�याकड जेाण येो�य ठरत,े आ�ण
तो वदंन कर�या�या ��ीन �ेकतीही
अपा� असला तरी �याला वदंन केले
जात.े)



�शवाय -

गतवयसाम�प पुंसा यंषेामथा� भव��त
त ते�णाः ।
अथ�न त यु हेीना व�ृा�त येौवनऽे�प
�यःु ॥
(�या�ंयापाशी धन आह अेशी माणसे
त�ंणासारखी वागतात, तर धनहीन
त�ण असल तेरीही त वे�ृासंारखे
वागतात. )

पण ती सपं�ी कोण�या तह�ने
�मळवायची ? कारण, सपं�ी
�मळवायच एेकूण सहा माग� आहते.

१) �भ�ा मागणे



२) राजाची सवेा
३) शतेी,
४) �व�ादान
५) सावकारी,
६) �ापार.

�यापकै� भीक मागनू धन �मळ�वणे
ह लेा�जरवाण अेसत.े राजाची सवेा
तशी वाईट नसत,े पण �याची मज�
के�हा �फरले याची शा�ती नसत.े
शतेी �पकण नं �पकण,ं ह सेव��वी
पावसा�या लहरीवर अवलबंनू असत.ं
�व�ादान करण चेागंल,े पण �व�ाथ�
ज केाही �या�ंया इ�छलेा यईेल तो



ग�ुला दते अस�यान,े �या
अ�प�व�प उ�प�ावर ग�ुला आपले
आय�ुय ब�धा दा�र�य्ातच घालवावे
लागत.े सावकारीत शरीराला क�
कमी, पण सावकाराचा पसैा कज�
�हणनू �सया��या हाती जातो आ�ण
�या ऋणकोन हेात वर केल के�,
धनको पार बडुनू जातो. �या ��ीने
�ापार हाच सवा�त उ�म. �यातनू
इथ�या व�त बूाहरेगावी व
बाहरेगाव�या व�त इूथ आेणनू
�वक�याचा �ापार तर फारच
फायदशेीर.

मनात हा �वचार यतेाच, �या



वध�मानान आेप�या गावात �नमा�ण
होणाया� व�त मुथरुसे, व मथरुसे
तयार होणाया� व�त आूप�या गावी
आणनू �वक�याच ठेर�वल.े
�या�माण आेप�या गाडीला
सजंीवक व नदंक नावाच देोन बलै
जुंपनू, �वकावयाचा माल गाडीत
भरपरू भ�न, व बरोबर दोन-तीन
सवेक घऊेन तो न�जक�या शभु
म�ुता�वर मथरु�ेया मागा�ला लागला.
वाटते लागल�ेया घनदाट वनातनू
वाहणाया� यमनुा नद��या
काठाकाठान बेलैगाडी चालली
असता, �तला जुंपल�ेया सजंीवक



बलैाचा पाय मरुगळला. �याला पढुे
चालण अेश�य झाल.े मग वध�मानाने
आप�या दोन सवेकानंा �या बलैा�या
सवेसेाठ� माग ठेेवल आे�ण
जवळ�याच एका गावातनू एका नवा
बलै �वकत घऊेन �याला गाडीला
जुंपल,े व उरल�ेया सवेकासह �याने
मथरुसे �याण केल.े

�यान मेाग ठेेवलले देोन सवेक
जमेतमे दोन �दवस �या सजंीवक
बलैाची सवेा करीत रा�हल,े पण 'वाघ
-�स�हानी भरल�ेया या अर�यात
राहण धेो�याच आेह,े' असा �वचार
क�न, त सेवेक, �या बलैाला तसाच



सोडनू ध�याला गाठ�याक�रता
मथरुसे गले वे �याला खोटचे �हणाल,े
'धनी, आपला सजंीवक बलै
कैलासवासी झाला. तो आपला
अ�तशय लाडका अस�यान,े आ�ही
�याला �व�धय�ु अ�नी �दला.' परतंु
श�ु हवा, पाणी आ�ण पाचसूारखा
�हरवगेार कोवळ गेवत �मळा�यामळु,े
सजंीवक थो�ाच �दवसात पणू� बरा
झाला व इकड �ेतकड �ेफ� लागला.
�याची �कृतीही चागंली ध�प�ु
झाली. �हटलचं आह नेा ? -

अर��त �ंत��त दवैर��त संरु��तं
दवैहत �ंवन�य�त।



जीव�यनाथोऽ�प वन �ेवस�ज�तः
कृत�य�नोऽ�प गहृ �ेवन�य�त ॥
(दवैानचे �याच रे�ण केल आेह,े
असा एखादा जरी र�णर�हत
असला, तरी तो सरु��त राहतो
आ�ण �या�यावर दवैच उलटल आेह,े
असा एखादा �कतीही जरी र�णात
असला तरी तो नाश पावतो. तसचे
वनात सोडनू �दललेा एखादा अनाथ
�ाणी �जवतं राहतो आ�ण जो
जगावा �हणनू �य�नाचंी शथ� चालू
असत,े असा घरात असललेा माणसू
म�न जातो !)

अशा तह�न केाही �दवस �नघनू



ग�ेयानतंर एके �दवशी �या वनाचा
राजा �प�गलक �स�ह हा पाणी
�प�यासाठ� यमनुातीरी चालला
असता, �या�या कानी सजंीवक
बलैाची डरुकाळ� पडली. �प�गलकाने
आय�ुयात कधी बलै पा�हललेा
नस�यान,े �क�वा �याची डरकाळ�ही
ऐकललेी नस�यान,े तो आवाज
कानी पडताच तो घाबरला व पाणी
न �पताच �र�या एका वडा�या
बुं�यापाशी आप�याभोवती म�ंयाचंे
व अनयुायाचं सेरं�क क�डाळे
क�न घऊेन बसला.
�प�गलक �स�हा�या एकेकाळ�या म�ंी



असल�ेया एका को��ाला करटक
व दमनक नावाच देोन मलुग हेोत.े ते
दोघहेी �प�या�या प�ात �प�गलकाचे
म�ंी बनल हेोत,े पण �प�गलकाने
�यानंा - काही कारणा�तव -
म�ंीपदाव�न �र केल हेोत.े यमनुवेर
गलेलेा आपला राजा, हा पाणी न
�पताच भयभीत मनः��थतीत
वटव�ृाकड पेरत ग�ेयाच पेा�न
दमनक करटकाला �हणाला, 'दादा,
�प�गलकमहाराज पाणी न �पताच
भय��त मनः��थतीत का बर पंरतल ?े
आपण �या�ंयाकड चेौकशी क�न
यतेा का?'



करटक �हणाला, 'बाबा र,े
आप�याला या नस�या उठाठेवी
ह�ात कशाला ? करवतीन अेध�वट
कापल�ेया लाकडात सतुारानंी
ठोकललेी पाचर कारण नसता
काढायला गले�ेया �या वानराची गत
काय झाली, त तेलुा ठाऊक
आह नेा ?'

'ती गो� काय आह?े' अस देमनकाने
�वचारताच करटक सागं लूागला-
***********************

गो� �सरी



'नसती उठाठेव जो करी, तो
सकंटाला आपण�न पाचारी'

'एका नगरात सीमवेरील उपवनात
एक ध�नक म�ंदर बाधंनू घते होता.
�या कामावर असलले सेतुार, गवडंी
आ�द कामगार, सयू� डो�यावर यतेाच
काम थाबंवनू आपाप�या घरी
जवेायला जात.

एकदा �या म�ंदरा�या तळुया तयार
कर�याक�रता सतुार अजु�नव�ृाचे
एक जाड व लाबं लाकूड करवतीने
�चरत होत.े त लेाकूड अध�वट �च�न



होत ने होत,े तोच उ�ह उेभाव�यामळुे
सतुार �या अध�वट �चरल�ेया
लाकडात खरैाची पाचर ठोकून, इतर
कामगारासंगं जेवेायला घरी गले.े ते
घरी गले आे�ण लगचे पाच-पचंवीस
वानराचं एेक टोळके �या �ठकाणी
यऊेन नाना तह��या च�ेा, चाळ के�
लागल.े

कुणी दगडा�ंया राशीतल देगड
फेकतोय, तर कुणी हातो�ाने
ठाकठोक करतोय, अस �ेयाचं चेाळे
स�ु झाल अेसता, नसत उेपद�्ाप
कर�याची खोड असललेा एक
जाडगलेा वानर �या अध�वट



�चरल�ेया लाकडावर जाऊन बसला,
व �या �चरल�ेया भागात सतुाराने
ठोकललेी पाचर ओढून काढू लागला.
अस केरीत असता, �याची शपेट�,
वषृण आ�द अवयव अजाणता �या
�भगंल�ेया लाकडा�या फट�त गलेे
आ�ण ती पाचर काढली जाताच ते
लाकडाच देोन भाग एकदम एक�
आ�यान �ेयातं त अेवयव �चरडले
गले वे �याला यातना सोशीत
�ाणानंा मकुाव लेागल.े �हणनू मी
�हणतो, 'ह देमनका, त नूस�या
उठाठेवीत पड नूकोस.'

यावर दमनक नाक मरुडनू �हणाला,



'दादा, मग काय आपणआपल पंढुलं
आय�ुय केवळ �वतःच पंोट
भर�यातच घालवायच ?ं छ छे !े
आज जरी आप�याला राजा�य
नसला, त�र �म�ानंा वर
आण�याक�रता व श�ूंना खाली
दडप�याक�रता आपण प�ुहा
राजा�य �मळवलाच पा�हज.े
स�या�या आप�या चतै�यहीन
आय�ुयाला काहीतरी अथ� आह केा ?
�हटलचं आह नेा ? -

य��मन जीव�त जीव��त बहवः सोऽ�
जीव�त ।
वाया��स �क�न �कव���त च�ंवा



�वोदरपरूणम ॥्
(�या�या जग�यामळु येा जगात
अनकेजण जगतात, तोच खया� अथ�
जगतो. नाहीतर कावळसे�ुा
आप�या चोचीन �ेवतःच पेोट
भरतातच ना ?)

'त�ेहा दादा, मी
�प�गलकमहाराजाकंड जेाणार आ�ण
�यानंा �या�ंया भीतीच केारण
�वचा�न व श�य झा�यास त केारण
�र क�न, �याचं वे आपल �ेरावललेे
सबंधं प�ुहा जोडणार.'

करटकान �ेवचारल,े 'पण दमनका,



बोलावल नेसतानाही जो राजाकडे
जातो, तो बया�च वळेा इतरा�ंया
कुच�ेचेा �वषय होतो, ह तेलुा ठाऊक
आह नेा ?'

दमनक �हणाला, 'दादा, नस�या
अ�भमानाला बळ� पडनू ज लेोक
राजापासनू �र राहतात ते
आय�ुयभर अध�पोट� राहतात.
�या�माण चेदंनव�ृ हा मलय
पव�ताखरेीज इतर� कुठे वाढत नाही,
�याच�माण �ेव�ान, गणुवान,्
कलावतं व शरू या�ंया गणुाचं चेीज
राजा�या आ�याखरेीज होत नाही.
आता त �ूवचारशील क�, आपण कुठे



तस मेोठे आहोत ? पणआपण जरी
सामा�य असलो, तरीही राजा�या
आ�याला जाव.े कारण �हटलचे
आह नेा ?

आस�मवे नपृ�तभ�जत मेन�ुय ।ं
�व�ा�वहीनमकुलीनमस�ंकृत वंा ।
�ायणे भ�ूमपतयः �मदा लता� ।
य�पा��तो भव�त त�प�रव�ेय��त ॥
(जो मन�ुय जवळपास असतो, तो
जरी �व�ाहीन, अकुलीन �क�वा
अस�ंकृत असला, तरी राजा
�या�यावर कृपा करतो. राज,े ���या
व वलेी या ब�धा जो जवळ असतो



�याचाच आधार घतेात.)

या�माण बेोलनू दमनक हा ज�ेहा
�प�गलकाकड गेलेा व �याला �दन
क�न �या�यापढुे न�पण उेभा
रा�हला, त�ेहा �प�गलकान �ेयाला
�वचारल,े 'काय र देमनका, त बूया�च
�दवसातं मा�याकड �ेफरकला कसा
काय नाहीस ?'

दमनक �हणाला, 'महाराज,
आप�याला जर आम�यासार�या
सामा�याचंी गरज उरली नाही, तर
उगाच यायच केशाला ? पण एक
गो� मा� �न��त - आपणआ�हाला



�वचारा वा न �वचारा, आमचे
आप�यावरच �ेमे कधी कमी �हायचे
नाही, आ�ण आ�हाला ज येो�य
वाटले त आेप�यासमोर बोलायला
आ�ही कचरणारही नाही.'
'�यातनू महाराज, राजा जर
सवेकावर �स� झाला, तर तो फार
तर �याला कमीअ�धक धन दतेो, पण
�न�ावतं सवेक जर राजावर �स�
झाला, तर तो �या�यासाठ� आपला
�ाणही �ायला तयार होतो. आता
इतर म�ंया�ंया तलुनते मी व माझा
भाऊ करटकआप�याला यःक��त्
वाटत असलो, तरीही आपण माझे



�हणण ऐेकून �याव.े'

'महाराज, यःक��त ग्ो��कडसे�ुा
�ल�� क� नय.े �यास�ुा वाटतात
तशा �न�पयोगी नसतात. सा�या
काडीचास�ुा दात व कान
कोर�यासाठ� उपयोग होतोच ना ?
मौ�यवान रशेीम यःक��त्
�क�ापंासनूच �मळत नेा ? ��य�
दवेस�ुा �यानंा म�तक� धारण
करतात, ती कमळ �ेचखलापासनूच
�मळतात ना ? सोनसे�ुा दगड
मातीतनूच �ा�त होत नेा ? त�ेहा
भोवताल�या लोकाचं नेसुत केूळ वा



ब�ु� �वचारात न घतेा, �याचंी �न�ाच
अ�धक �वचारात �यावी. त�ेहा,
आ�हा दोघा भंावासंारख मेया��दत
ब�ु�च पेण अमया�द �न�चे सेवेकच
आप�याला अ�धक उपयोगी
पडतील, ही गो� महाराजानंी ल�ात
अस �ूावी, एवढ�च माझी
आप�याला �वनतंी आह.े'

�प�गलक हसनू �हणाला, 'दमनका,
तझु आेताच बेोलणचे मळु� तू
सामा�य ब�ु�चा नाहीस ह �ेस�
करत.े �यातनू त वू तझुा भाऊ
करटक ह मेा�या एकेकाळ�या
म�ंयाच मेलुग,े त�ेहा मी त�ुहा



दोघानंा तस पेरके कस मेानीन ? पण
या घडीला �या इतर गो�ी बाजलूा
ठेवनू, त मूा�याकड केशासाठ�
आला आहसे, तवेढेच मला सागं.'

दमनक �हणाला, 'काही गो�ी
सवा�सम� बोलाय�या नसतात.'
�याच हे बेोलण ऐेकून राजा
�प�गलकाभोवती असलले सेव� �ाणी
�र जाताच दमनकान �ेवचारल,े
'महाराज, आपण पाणी �प�या�या
उ�शेान येमनुाकाठ� गलेा असता,
पाणी न �पताच काहीशा भयभीत
मनः��थतीत इकड केा परतलात?'



स�ुवातीला थोडसे आेढेवढेे घऊेन
राजा �प�गलक �हणाला, 'दमनका, मी
सागंतो आह �ेयाची कुठे वा�यता
क� नकोस. अर,े मी यमनुवेर पाणी
�यायला गलेो असता, काळजाचा
थरकाप उडवणारी एक डरकाळ�
मा�या कानी पडली. ती ऐकून, ती
एखा�ा, महाभयकंर �ा�याची
असावी, अस वेाटनू मी पाणी न
�पताच इकड पेरतलो व ह रेान
सोडनू �सया� एखा�ा �र�या रानात
जा�यचा �वचार मी क� लागलो.'
यावर दमनक �हणाला, 'महाराज,
नसु�या मो�ा आवाजामळुे



धा�तावनू जाण येो�य नाही. तसा
मोठा आवाज नगारा, नौबत �क�वा
शखं याचंाही होतो. अशाच एका
नगाया��या आवाजाला �यायल�ेया
आम�या एका जातभाईच,े नतंर कसे
डोळ उेघडल,े ती गो� आप�याला
ठाऊकआह केा?' �प�गलकान नेाही
अस उे�र दतेाच दमनक �हणाला,
'तर मग ऐका महाराज-

*************************

गो� �तसरी

'नको �तथ �ेभतो, तो हस के�न



घतेो.'

गोमाय नुावाचा एक को�हा
भ�या�या शोधाथ� वनात भटकत
असता, �या�या कानी अधनुमधनू
एक भयकंर आवाज पड लूागला.
��य� प�र��थती अशी होती क�,
एके �ठकाणी कुणा�यातरी रा�न
गले�ेया नगाया�वर वाया��या
झळुकेसरशी एका झडुपा�या
फादं�चा अधनुमधनू आघात होत
होता व �यामळु �ेया नगाया�तनू
'धाडधमू'् असा �वनी बाहरे पडत



होता.
पण तो आवाज ऐकून तो को�हा
अ�तशय घाबरला व त वेन सोडनू
जा�याचा �वचार क� लागला. परतंु
लगचे �या�या मनात �वचार आला,
हा भयकंर आवाज काढणारा �ाणी
आह तेरी कोण, त अेगोदर सरु��त
अतंराव�न पाहाव,े आ�ण मगच हे
वन सोडनू जायच के� नाही ते
ठरवाव.े

मनात असा �वचार क�न तो �या
आवाजा�या रोखान जेरा पढुे जातो
न जातो, तोच �याला फादं��या



आघातामंळु आेवाज करणारा तो
नगारा �दसला. ती एक �नज�व व�तू
अस�याच ले�ात यतेाच, तो �या
नगाया�जवळ गलेा व �वतःशीच
�हणाला, 'मी उगाच या आवाजाला
�यायलो. ह एेक पोकळ लाकडी
भाडं अेसनू, ह बे�धा चमचमीत
खा�पदाथा�नी भरलले अेसाव,े
�हणनूच याच वेरच ते�ड चाम�ाने
प�के बदं क�न टाकल अेसाव.े

या �वचारामळु �ेयाला आनदं झाला
आ�ण �या भा�ंातील त �ेचकर
पदाथ� खा�या�या हतेनू,े �यान �ेया
नगाया�च केातड देातान केुरतडल वे



तो �या�या आत काय काय आह तेे
पा� लागला. पणआत पाहतो तर
केवळ पोकळ� ! �यामळु �ेनराश
झाललेा तो �वतःशी �हणाला -

भय वेा य�द वा हष�स�ंा�त येो
�वमश�यते ।्
कृ�य नं कु�त वेगेा� स
स�तापमा�युात ॥्
(भयाचा �सगं असो वा आनदंाचा
�सगं असो, जो �वचारान वेागतो, व
कुठलीही गो� उतावीळपेणान केरीत
नाही, �या�यावर प�ा�ाप कर�याची
वळे यते नाही.)



दमनकान हेी गो� सागंताच राजा
�प�गलक �याला �हणाला, 'त�ुया
गो�ीचा म�तताथ� मला कळला. पण
समजा, ती भयकंर डरुकाळ� एखा�ा
महाभयकंर �ा�याची असली तर ?
मी वनराज �स�ह असलो तरी आता
व�ृ झालो अस�यान,े मा�यात आता
पवू�च बेळ रा�हल नेाही. त�ेहा मी
�या�याकड केसा जाऊ?'

दमनक �हणाला, 'महाराज,
मा�यासारखा �न�ावतं सवेक
आप�या सवेलेा हजर असताना,
आपण �या �ा�याकड जेा�याचं



काय कारण ? आपली आ�ा
झा�यास, मी �या �ा�याकड जेातो
आ�ण �याची मा�हती काढून यतेो.
�या�याकड जेाऊन आ�यावर पढुं
काय करायच तं मेी सागंने.'

'त खूरोखरच �या�याकड जेाशील
का ?' अशा �� �प�गलकान केेला
असता दमनक �हणाला, 'महाराज,
हा काय �� झाला ? मा�यासारखा
�न�ावतं सवेक �वाम�साठ� वाटले ते
करायला तयार होईल. चागं�या
सवेकाच लं�णच मळु� अस आंहे
क�-



�वा�यादशेात स्भु�ृय�य न भीः
सजंायत �ेव�चत ।्
��वशते म्खुमाहये �ं�तर वंा
महाण�वम ॥्
(�वामीन आे�ा केली तर चागंला
सवेक हा कधीही भीत नाही. तो
सपा��या जब�ातस�ुा �शरले,
�क�वा �सगं पड�यास
महासागरातही उडी घईेल. )

दमनका�या या बोल�यान सेतं�ु
झाल�ेया राजा �प�गलकान,े 'तू
आप�या कामात यश�वी हो,' अशी
�याला शभु�ेछा �� करताच



दमनक �या 'भयकंर' �ा�या�या
शोधाथ� �नघाला व थो�ाच वळेात
तो सजंीवक बलै �या�या ��ीस
पडला. �याबरोबर तो �वतःशीच
हसनू �हणाला, हा���या ! हा तर
एक साधा बलै आह !े पण �प�गलक
महाराजानंी आय�ुयात कधीही बलै
पा�हललेा �क�वा �याचा आवाज
ऐकललेा नस�यान,े याचीच डरुकाळ�
ऐकून �वारीची ताराबंळ उडाली
असली पा�हज.े आता तोच �याचंा
समज कायम ठेवनू, आपणआप�या
फाय�ासाठ� या बलैात व �या�ंयात
आप�या गरजनेसुार म�ैी �क�वा तटंा



�नमा�ण केला पा�हज,े तरच ह देोघे
आप�या श�दातं राहतील. नाहीतरी
राजलेोक ह केाही एखा�ाच से�गणु
वा �याच केुळ पा�न �याला मान दते
नाहीत. �यानंा �याची गरज असत,े
�याचीच त देखल घतेात. बाक� तहेी
साह�जकचआह.े �याच आंरो�य
उ�म आह,े तो व�ैाची �वचारपसू
कशाला करील?' मनाशी अस ठेरवनू,
दमनक �प�गलकाकड गेलेा.
�याला पा�न �प�गलकान �ेवचारल,े
'दमनका, खर संागं, त�ुया कामात तू
यश �मळवलसं का?'



दमनक �हणाला, 'महाराज,
आप�याशी मी खोट कंस बंोलने ?
अहो, दवेापाशी खोट बंोलल तंर
�याब�लची �श�ा पढु�या ज�मी
�मळत,े पण राजाजवळ खोट बंोललं
तर �याची �श�ा याच ज�मी
वा�ाला यते.े त�ेहा खर संागंायचं
तर त�ुही सा�ंगतल�ेया मो�ा
काम�गरीचा प�हला ट�पा मी पणू�
केला. या वळेलेा मी फ� �या
�ा�याला ��न पा�हल.े तो
खरोखरच भयकंर �दसतोय. तरीही
आपली आ�ा झाली, तर मी �याला
आपला सवेक बनव शूकेन.'



'पण तो �ाणी माझा सवेक बनायला
तयार होईल?' असा �� �प�गलकाने
केला असता, दमनक �हणाला,
'महाराज, जी ब�ु�लाही करता यणेे
अश�य आह,े अशी एखाद� तरी गो�
या जगात आह केा? �हटलचं आह-े

न त�छ��नै�नाग�े��न� हयनै� पदा�त�भः
।
काय�स�ंस��म�य�ेत यथा ब�ु�्या
�सा�धतम ॥्
(एखाद� गो� ब�ु��या साम�या�वर
जशी �ा�त क�न घतेा यते,े तशी ती
श��,े ह�ी, घोड वे स�ैनक या�ंया



सहा�यानहेी सा�य क�न घतेा यते
नाही. )

दमनका�या या बोल�यान �ेया�यावर
खषू झाललेा �प�गलक �याला
�हणाला, 'दमनका, आतापासनू मी
तलुा प�ुहा माझा म�ंी बन�वल आेह.े
यापढुे कुणाचा गौरव करायचा व
कुणाला �श�ा �ायची, �याब�लचा
�नण�य घ�ेयाचा अ�धकार मी तलुा
बहाल करीत आह.े त�ेहा आता तू
माझा म�ंी �हणनू �या �ा�याकड जेा,
�याला मी अभय �दल अेस�याचे
सागं आ�ण �या�याकडनूही मला
अभय अस�याच वेचन �मळवनू, मग



त �ूयाला घऊेन मा�याकड.े'

म�ंीपद �मळा�यान आेन�ंदत
झाललेा दमनक �या सजंीवक
बलैाकड गेलेा आ�ण �याला
दटावणी�या सरुात �हणाला, 'कोण रे
त?ू आ�ण या वनाच रेाज अेसललेे
महापरा�मी �प�गलकमहाराज,
या�ंया अन�ु�ेशवाय त यूा वनात
�व�छदंपण �ेफ�न चारा खातोस ?
�या�ंयासार�या �स�ह��ेान मेनात
आणल,े तर त �ेणात तझुी चटणी
क�न टाकतील, त�ेहा त मूा�यासगंे
�याचंी �मा मागायला चल.'



'वनराज �स�हाकड जेाण �ेहणजे
�याच भे�य होण,े' हा �वचार मनात
यतेाच सजंीवक बलै हाद�न
दमनकाला �हणाला, 'को�होबा, कृपा
करा आ�ण �प�गलकमहाराज या
सजंीवकाला मारणार नाहीत असे
काहीतरी करा.'
दमनक मनात �हणाला, 'स�या हा व
�प�गलक या�ंयात म�ैी घडवनू
आणायला हरकत नाहीत. �यामळु हेे
दोघहेी पर�परा�ंया भीतीपोट�
मा�याशी चागंल वेागत राहतील.'

इकड देमनका�या मनात असा



�वचार चालला असता, �तकडे
�प�गलका�या मनात सशंयाच वेगेळचे
भतू थमैान घाल लूागल हेोत.े तो
�वतःशीच �हणाला, 'या दमनकाला
आपण माग मे�ंीपदाव�न काढून
टाकल हेोत.े �या अपमानाचा सडू
घ�ेयासाठ� �या भयकंर �ा�याकरवी
हा आपला काटा तर नाही ना
काढणार ? वा�त�वक �या�यावर
�व�ास टाकून, आपणआप�या
मनातली भीती �या�यापढुे उघड
करायला नको होती.
�हटलचं आह नेा?



न व�य�त �े�व��ता ब�ल�भ��बला
अ�प ।
�व��तार��ववै व�य�त बेलव�तोऽ�प
�ब�लःै ॥
(अवाजवी �व�ास न टाकणाया�
�ब�लाचंा बलवानही घात क� शकत
नाहीत, पण तसा �व�ास टाकणाया�
बलवतंाचंा �ब�लाकंडनूस�ुा घात
केला जातो.)
वनराज �प�गलका�या मनात असा
सशंय उ�प� झा�यामळु तेो �या
वडा�या झाडाखालनू उठून,
पलायना�या ��ीन सेोयी�या अशा



�सया� झाडाखाली जाऊन बसला व
सकंट ओढवलचे तर काय करायच,े
याचा �वचार क� लागला.
�तकड देमनक सजंीवकाला �हणाला,
'ह बेघ, वा�त�वक आमचे
�प�गलकमहाराज ह �े�य�
च�ंडकादवेीच वेाहन अस�यामळु,े
�यानंा कुणाचीच गरज नाही. असे
असनूही मी तलुा �या�ंयाकडनू
अभय �मळवनू दईेन व तझुी �याचंी
म�ैी जळुवीन. पण माझ जे ते�ुयावर
उपकार होतील, �याचंी त जूाणीव
मा� ठेव. यापढुे आपण दोघ जेर



एकमकेाचंा स�ला घऊेन वागलो, तर
दोघानंाही सखुात �दवस काढता
यतेील.'

सजंीवकान हे मेा�य करताच,
दमनकान �ेयाला �तथचे ता�परुते
थाबंायला सागंनू, तो �प�गलकाकडे
गलेा व �याला �भव�व�यासाठ�
�हणाला, 'महाराज, तो �ाणी असा
तसा नाही. ��य� भगवान्
महादवेाच तेो वाहन अस�यामळुे
�याला कुणाचीच गरज नाही.
�यामळु से�ुवातीला तो माझे
�हणणहेी ऐकून �यायला तयार
न�हता. पण '�प�गलकमहाराज ह तेर



��य� पाव�तीदवेीच वेाहन आहते,
अस मेी �याला खोटचे सा�ंगतल,े
�यामळु तेो आप�याशी म�ैी
करायला तयार झाला. मग घऊेन
यऊे का इकड �ेयाला ?'

दमनका�या या बोल�यान मेनातला
सशंय �र होऊन �प�गलक �याला
�हणाला, 'शा�बास तझुी ! खरा
ब�ु�वान आहसे त.ू �हटलचं आह नेा?
म���णा �ंभ�स�धान �ेभषजां
स��पा�तके ।
कम��ण ��यत �े�ा �व�थ केो वा न
प��डतः ॥



(अनप�े�त �सगं ओढवल अेसता
म�ंया�ंया ब�ु�ची आ�ण मो�ा
�ख�यात व�ैा�ंया ब�ु�ची परी�ा
होत.े खरी ब�ु�म�ा ही �बकट
�सगंीच �कट होत.े सव� ठ�क
असताना कोण �व�ान नसतो ?)

मग प�ुहा �प�गलकाची परवानगी
घऊेन दमनक सजंीवकाकड गेलेा व
�याला �हणाला, '�म�ा, मी माझे
कौश�य पणाला लावल आे�ण
त�ुयात व महाराजा�ंयामध मे�ैीचे
सबंध जळुवनू आणल.े त�ेहा तू
�नःशकंपण मेा�यासगं �ेया�ंयाकडे
चल. पण महाराजाशंी म�ैी जळुली,



तरी मला मा� �वस� नकोस. मी
को�हा �हणनू मला ��ु समजू
नकोस. ��ुामं�यहेी थोरामो�ानंा
�ास द�ेयाच सेाम�य� असत.े �हणनू
तर एका राजा�या एका ��ु �जया�ने
�या द�ंतल सावकाराची हबलेडंी
उडवली ना?'

'ती गो� काय आह?े' असे
सजंीवकान �ेवचारताच दमनक
�हणाला, '�याच अंस झंाल -ं

************************

गो� चौथी



��ु पटेता सडूाला, भारी पडे
समथा�ला !

वध�मान नावा�या नगरीत द�ंतल
नावाचा एक �ीमतं सावकार राहात
होता. �या�या �मेळ व परोपकारी
�वभावामळु,े �याला �जा व राजा या
दोघातंही मानाच �ेथान होत.े एकदा
द�ंतलान �ेया�या घरी असल�ेया
ल�ना�या �न�म�ान,े जस इेतर
लोकानंा भोजनाच �ेनम�ंण केल,े
तसचे �यान रेाजालाही �या�या
प�रवारासह जवेायला बोलावल.े



ठरल�ेया �दवशी व वळे� राजा, राणी,
�याचं खेास अ�धकारी, �याच�माणे
दासदासी अशी सव� मडंळ�, �या
सावकाराकड आेली व �याच �ेवागत
�वीका�न, �या�ंयासाठ� खास
राखनू ठेवल�ेया वगेवगे�या
दालनातंील पानावंर आपाप�या
दजा��माण बेस लूागली. �या�ंयात
राजाचा गोरभं नावाचा एक �जया�
होता. तो राजा व राजघरा�यातील
माणस येा�ंयासाठ� वाढून ठेवल�ेया
पानापंकै�, एका पानावर बस लूागला
होता, द�ंतलान �ेयाला �तथनू �सकून
लावल.े या अपमानान तेो �जया�



रागावनू �नघनू गलेा.
गोरभं राजवा�ावर �नघनू गलेा
खरा, पण �याला चनै पडनेा. तो
मनात �हणाला, 'मी एक यकः���
नोकर. �या द�ंतलशटेन मेा�या
केल�ेया अपमानाचा सडू मी कसा
काय घऊे शकणार ?
चलूखडंावर�या कढईत भाजनू
�नघणाया� हरभया�नी रागा�या भरात
�कतीही जरी फडफडाट केला, तरी
�यामळु केढई कधी फुटत केा ?
�याच�माण �ेब�लानंी अपमानाचे
कड घूोट �नमटूपण �ेगळायचे
असतात.' पण या �वचारान �ेयाची



समजतू पटनेा. अखरे �याला एक
य�ु� सचुली.
दोन-तीन �दवसानतंर�या एका
सकाळ�, तो राजा�या
शयनमहाला�या दरवाजाबाहरे
बसला होता. राजा आता अध�वट
जागा झाला असनू, तो पलगंाव�न
उठ�याची हालचाल करीत आह,े
अशी �याला चा�ल लागली. तोच
राजाला ऐकू जाईल अशा �वरात तो
म�ुाम �हणाला, 'कमाल आह �ेया
द�ंतलशठेची ! आपण महाराजाचंे
स�च �ेम� आहोत अस वेरपागंी



�यानंा भासवतो, पण राजवा�ात
यऊेन मा� सधंी सापडताच
राणीसाहबेानंा आ�ल�गन देतेो. आ�ण
अशा �या कपट� द�ंतलाला
महाराजानंी मान �ावा ?'

गोरभंा�या त�डची ही वा�य ऐेकून
राजा रागान लंालबुंद होऊन
पलगंाव�न उठला व गोरभंाला
�हणाला, 'काय र,े तो कपट�
द�ंतलशठे राजवा�ात यऊेन
राणीसाहबेानंा खरोखरच आ�ल�गने
दतेो काय? अर गे�प का रा�हलास ?
तचू तर नकुतचं तस �ंहणालास ना?'

मनात ठरवनू ठेव�या�माण गेोरभंाने



उ�र �दल,े 'महाराज, अस कंसं
होईल ? काल रा�ी मी बया�च
उ�शरापय�त �तू खळेत बसलो होतो.
�यामळु पेहारा करता करता जरासा
प�गलो व �या झोपते भलतचे बोलनू
गलेो.'
पण गोरभंा�या या खलुाशान रेाजाचे
समाधान झाल नेाही. �याला सारखे
वाट लूागल,े गोरभंान हेी गो� ��य�
पा�हली असावी व जागपेणी जे
�दसत ते झेोपते त�डावाट बेाहरे
पडत,े या �नयमानसुार �या�या
त�डातनू ती गो� बाहरे पडली
असावी. राजा�या मनान अेस घेतेले



व �हणनू �यान दे�ंतलाला
राजवा�ात �वशे न क� द�ेयाचे
�ारपालानंा फमा�न सोडल.े

द�ंतलाला या गो�ीची क�पना
न�हती. तो नहेमी�माण रेाजा�या
भटे�साठ� राजवा�ावर गलेा असता,
�ारपालानंी �याला अड�वल.े
'महाराजाचंा मा�यावर असा कोप
का बर झंाला?' असा �� द�ंतलाने
�या �ारपालानंा �वचारला असता,
जवळच उभा असललेा गोरभं
�हणाला, 'द�ंतलशटे, कराव तेसे
भराव.े �या �दवशी त�ुही मला



तमु�या घरी जवेायला आलो असता,
पानाव�न उठवनू �सकून लावले
होत नेा? आज महाराजानंी त�ुहाला
�सकावनू द�ेयाचा �कूम आ�हा
सवेकानंा सोडला आह.े'

ह उे�र ऐकून द�ंतलशटे �ख� मनाने
घरी परतला. राजाच केान �या
गोरभंानचे फुंकल अेसल पेा�हजते, हे
�यान ओेळखल.े मग �याला आप�या
घरी बोलावनू व मना�व�� का
होईना, �याला बया�च सवुण�मोहरा व
उचंी व�� देऊेन �यान �ेयाची समजतू
घातली व �वचारल,े 'गोरभंा, आता
तरी तझुा राग गलेा ना?' यावर गोरभं



�हणाला, 'शटे, माझा राग तर गलेाच,
पण चार-दोन �दवसातं
राजसेाहबेाचंाही तमु�यावरचा राग
�र होईल अस मेी करतो व �याचं -े
तमुच �ेनहेसबंधं पवू�वत ज्ोडनू दतेो.'
�या�माण �ेसया�च �दवशी सकाळ�,
राजा अध�वट जागा झा�याची चा�ल
लागताच, �या�या शयनमहलाबाहरे
बसललेा गोरभं �याला ऐकू जाईल
अशा �वरात म�ुाम �हणाला, 'आमचे
महाराज एव�ा मो�ा
राजवा�ात राहतात, पण काक�ा
मा� शौचकूपात शौचाला
बस�याबस�या खातात !'



गोरभंा�या त�डच ते शे�द ऐकून
राजा पलगंाव�न ताडकन उ्ठला व
�याला �वचा� लागला, काय रे
मखूा� ! मी शौचकूपात जाऊन
काक�ा खात बसतो काय ? तू
मला तस खेाताना कधी र पेा�हलसे
?'

'छ,े छ !े अस कंस हंोईल ? कोण
हरामखोर अस बंोलला ? गोरभंाने
�� केला. राजा �हणाला, अर,े तचू
तर आ�ा तस बंोललास. त मूाझा
जनुा नोकर आहसे, �हणनू तलुा �मा
केली. त�ुया जागी जर �सरा कोणी



असता, तर �याला मी यमलोक�च
रवाना केल अेसत.े'

म�ुाम गयावया करीत गोरभं
�हणाला, 'महाराज, काल रा�ी पण
मी बराच उशीरापय�त �तू खळेलो
आ�ण थोडीशी झोप घऊेन, पहाट
होताच इकड आेलो. �हणनू मला इथे
बसलो असता थोडीशी डलुक�
लागली आ�ण जी गो� कधी
घडलीच नही, ती मा�या त�डावाटे
बाहरे पडली.' गोरभंान केेललेा हा
खलुासा ऐकून राजा मनात �हणाला,
'आप�या राणीब�ल व
द�ंतलाब�लही हा मखू� असचे



�बनबडुाच बेरळला असावा.' अशी
समजतू पटताच राजान दे�ंतलाला
बोलवायला सवेक पाठ�वला आ�ण
तो आ�यावर आद�या �दवशी
केल�ेया �या�या अपमानाब�ल खदे
�� केला.
ही गो� सागंनू दमनक सजंीवकाला
�हणाला, '�म�ा, त�ेहा
�प�गलकमहाराजाशंी म�ैी जळुनू
यतेाच, गवा�न फेुगनू जाऊ नकोस,
थोरामो�ाशंी जसा वागशील,
तसाच त मूा�यापाशीही सौज�याने
वाग, �हणज तेझु पेढुल आेय�ुय
सखुात जाईल.' सजंीवकान तेसे



वचन दतेाच, दमनक �याला घऊेन
�प�गलकाकड गेलेा.
वनराज �प�गलकाशी ��ा�� होताच,
सजंीवकान �ेयाला न�तापवू�क वदंन
केल,े तर �प�गलकान �ेयाला अभय
दऊेन �याच �ेमे �वचारल.े मग
�या�ंया भटे�च �ेपातंर दाट म�ैीत
झाल.े सजंीवकाच एंकदम सा��वक
वागण,ं �याचा गवतपा�यासारखा
अ�ह�सकआहार वगरैचेा
�प�गलकावर फार �भाव पडला.
आप�या वनरा�याचा सव� कारभार
दमनक व �याचा मोठा भाऊ करटक
या�ंयावर सोपवनू, �प�गलक हा



�दवसातला एवढा वळे �या ब�ु�वान
व ब��तु अशा सजंीवकाशी
�नर�नरा�या �वषयावंर चचा�
कर�यात घालव लूागला क�, �यामळुे
��य� दमनक व करटक यानंाही
�प�गलकाची भटे �मळण केठ�ण होऊ
लागल.े

सजंीवका�या �वचारा�ंया �भावामळुे
�प�गलकान वे�य पशूंची �शकार
करण वे खाण सेोडनू �दल.े �यामळुे
�या�या मासंाहारी म�ंयानंा आ�ण
सवेकानंा उपवास घड लूागल वे ते
एकामागनू एक या�माण �ेयाला
सोडनू जाऊ लागल.े �हटलचं आहे



ना ?

फलहीन नंपृ भं�ृयाः कुलीनम�प
चो�तम ।्
स��य�य�य� ग�छ��त श�ुकं
व�ृा�मवा�डजाः ॥
(वठल�ेया व�ृाचा �याग क�न,
�या�माण पे�ी इतर� �नघनू जातात,
�याच�माण सेवेचेा मोबदला न
दणेारा राजा �कतीही जरी कुलीन व
उ�च दजा�चा असला तरी �याचे
सवेक �याला सोडनू जातात.)

याउलट
काला�त�मण वं�ृये� न कुव�त



भपू�तः ।
कदा�च� नं म�ुच��त भ��स�ता अ�प
सवेकाः ॥
(जो राजा वतेन द�ेयात कधी उशीर
करीत नाही, �यान आेप�या
सवेकाचंा जरी अपमान केला, तरी ते
�याला कधीही सोडनू जात नाहीत.)

ह सेगळ जेगच मळु� पोटावर चालले
आह.े त पेोट भर�यासाठ�
बया��माण वेाईट मागा�चाही अवलबं
केला जातो. सम�ुातल मेोठे मासे
लहान माशानंा खातात, व�ै रो�यानंा
लबुाडतात, �ापारी �गहा�इकाचंी लटू



करतात, राज �ेजचेी �पळवणकू
करतात, चोर �न�काळजी लोका�ंया
घरी चोया� क�न �वतःच पेोट
भरतात, तर �भ�कु भो�याभा�या
लोकानंा नाना �तवकै�यातं गुंतवनू
आपली तुंबडी भरतात. अथा�त सव��
केवळ �वाथ�च बोकाळला आह अेसे
मा� नाही, आ�ण �वाथ� लोकाचंे
सव�� मनोरथ फल�पू होतात असहेी
नाही. �हटलचं आह नेा?
सपा�णा चं खलाना चं
पर��ापहा�रणाम ।्
अ�भ�ाया न �स�य��त तनेदे वंत�ते
जगत ॥्



(सपा�च,े ��ाचं वे �सया�च �े�
लबुाडणाया�च सेव�च बते �स��स
जात नाहीत, �हणनू तर ह जेग
बरचेस सेरुळ�त चालल आेह.े)

एके �दवशी भकुेन �ेाकुळ झाललेे
दमनक करटकाला �हणाला, 'दादा,
�प�गलकमहाराज ह आेताशा
सजंीवका�या एवढे भजनी लागले
आहते क�, आप�या म�ं�पदानंा अथ�
उरला नाही. �याचं आे��तही �यानंा
एकामागनू एक अस सेोडनू चालले
आहते.'

करटक �हणाला, 'दमनका, उ�म�



राज वे मदो�म� ह�ी ह �ेवतः�न
जरी चकु��या मागा�न जेाऊ लागल,े
तरी �या�ंया तशा वाग�या�या दोषाचे
खापर अन�ुम मे�ंी व मा�त
या�ंयाच माथी फुटत असत.े �हणनू
मी तलुा अगोदरच परोपरीने
सा�ंगतल हेोत के�, त सूजंीवक व
�प�गलकमहाराज याचंी म�ैी घडवनू
आण नूकोस. पण त मूाझ ऐेकले
नाहीस. त�ेहा आता �या�ंया�व��
धसुफुस�यात काय अथ�?'

दमनक �हणाला, 'दादा, मी काही
नसुता धसुफुसत रा�हलो नाही. जशी
मी �याचंी म�ैी जळुवनू आणली,



तशी मी �या�ंया म�ैीत फूटही पाडू
शकतो.'
करटक �हणाला, 'दमनका, अर,े
असल भेलतचे धाडस त कू�
नकोस. त �ूया�ंया म�ैीत फूट पाडू
पाहात आहसे, ह नेसुत �ेया
�प�गलकमहाराजानंा जरी कळल,े
तरी आप�या दोघाचंी गत काय
होईल याची तलुा क�पना आह नेा?'

दमनकान उे�र �दल,े 'माझ हेे
कार�थान मी फुट कूस देईेन? अर,े
मी ह धेाडस करीत आह हे मेलाही
मा�य आह,े पण अस धेाडस केले



�हणनूच एका त�ण �वणकराला
स�ुव�प राजक�या �मळवता आली
ना?'

'ती कशी काय ?' असा ��
करटकान केेला असता दमनक
�हणाला, 'ऐक-

**********************

गो� पाचवी

'असा�य त सेा�य होत,े पण �यासाठ�
धाडस कराव लेागत.े'



एका नगरीत एक �वणकर त�ण व
सतुार त�ण याचंी दाट म�ैी होती.
एकदा त देोघ गेावात�या दवेळातील
वा�ष�क उ�सवाला गले अेसता, �या
�ठकाणी आल�ेया कमाली�या सुंदर
राजक�यलेा पा�न तो �वणकर
�त�यावर एकदम मो�हत झाला; पण
�त�याशी आपल ले�न होण अेश�य
अस�याच ले�ात यऊेन, तो अ�तशय
अ�व�थही झाला.
�याची ती काहीशी ��म�ासारखी
मनः��थती पा�न �या�या सतुार
�म�ान �ेयाला �या�या तशा
वाग�याच केारण �वचारल.े त�ेहा तो



�वणकर त�ण �हणाला, '�म�ा आज
दवेळात पा�हललेी ती असामा�य
सुंदर राजक�या पा�न, मला �त�याच
सगं ले�न कर�याची इ�छा झाली
आह.े पण �तच मेाझ ले�न होण हेी
अ��य गो� अस�यान,े मी
अ��नकुंडात उडी घऊेन मा�य़ा
जीवनाचा अतं क�न घ�ेयाचे
ठर�वल आेह.े'

सतुार �हणाला, 'अर �ेम�ा, एखाद�
गो� अश�य आह �ेहणनू �याला
रडत बस�याची सवय असत,े
�या�या वा�ाला या जगात केवळ
�ःखच यते;े याउलट, �या�या अगंी



�य�नाचंी पराका�ा क�न अश�य
गो�ही श�य क�न दाख�व�याचे
धाडस व �ज� असत,े �या�याच
ग�यात 'ल�मी' माळ घालत.े त�ेहा
तझुा �म� �हणनू मी तलुा 'कळ'
असललेा एक लाकडाचा ग�ड
बनवनू दतेो. त भूगवान �व�णूंच �ेप
घऊेन �या ग�डावर बसै व �याची
'कळ' दाबनू, हवतेनू �या
राजवा�ा�या वर�या मज�यावरील
खास महालात राहणाया� �या
राजक�यचेी अपरा�ी�या वळे� भटे
घते जा. भगवान �व�ण �ूहणनू ती
तझु �ेवागत करील आ�ण मो�ा



आनदंान तेी त�ुयाशी ल�न करायला
तयार होईल. मा� ल�न झा�यावर
एखा�ा रागं�ा �वणकरा�माणे
�त�याशी न वागता, त �ूत�याशी
एखा�ा खानदानी राजकुमारा�माणे
चागंल वेाग�याची काळजी घ.े'

�वणकराला ही गो� पटली. मग आठ
-दहा �दवसातं �या सतुार �म�ाने
लाकडापासनू तयार क�न व रगंवनू
�दलले चे�, शखं, गदा व मकुुट
धारण क�न व �यानचे तयार क�न
�दल�ेया कळ��या ग�डावर बसनू,
तो त�ण �वणकर एका रा�ी �या
ग�डाची 'कळ दाबनू, हवतेनू �या



राजक�य�ेया महालात गलेा.
��य� भगवान �व�ण गू�डावर �वार
होऊन �मेाची याचना कर�याक�रता
आप�याकड आेल,े या �वचारान �ेया
राजक�यचे मेन आनदंान मेोह�न
गले.े �तन �ेया�यापढुे सा�ागं
नम�कार घातला. मग बराच वळे
�मेा�या गो�ी झा�यावर 'भगवान'्
प�ुहा ग�डावर बसनू �तथनू �नघनू
गले.े �यानतंर �याचंी अशी भटे
दररोज रा�ी होऊ लागली.
एके रा�ी कंचकु� - राजवा�ातील
���यावंर दखेरखे करणारा



अ�धकारी - �या राजक�य�ेया बदं
महालाव�न चालला असता, ती
राजक�या व एक प�ुष याचं बेोलणे
�या�या कानी पडल.े �यान ते वे�ृ
�सया� �दवशी सकाळ� राजा�या
कानी घातल.े त ऐेकून, मनी
धा�तावललेा राजा �हणाला,
'राजवा�ाभोवती एवढा कडक
पहारा असताना आप�या क�यलेा
भटेायला य�ेयाच धेाडस कोण
करतो ? खरोखरच मलुीचा �पता
होण हंी एक �ःखाचीच गो� �हटली
पा�हज.े �हटलचं आह नेा ?-

प�ुी�त जाता महतीह �च�ता ।



क�म �ैदये�ेत महा��वतक� ः ।
द�वा सखु �ंा��य�त वा न व�ेत ।
क�या�पत�ृव खंल नुाम क�म ।्
(मलुगी ज�मण �ेहणज मेोठ�च
�च�तचेी गो� आह.े ती कुणाला �ावी
हा जसा मोठा �� तसाच �तला
�द�यावर �तला सखु �मळले क�
नाही, हाही ��च असतो.
खरोखरीच मलुीचा �पता होण हंी
क�ाची गो� आह.े )

राजाराणीन आेप�या क�यलेा
फैलावर �यायला स�ुवात केली
असता, ती �यानंा �हणाली, 'आई-



बाबा ! ��य� भगवान �्व�णू
ग�डावर बसनू मा�याकड येतेात व
�याचंी प�नी हो�याचा मला आ�ह
करतात. मग मी �यानंा नकार कसा
दऊे ? वाट�यास आज रा�ी त�ुही
लपनू �यानंा पहा, 'राजाराणीने
�या�माण �ेया रा�ी पा�हल वे
भगवतंाच देश�न होताच �यानंा
आपल हेात आकाशाला
लाग�यासारख वेाटल.े �व�ण �ूनघनू
जात असताना, �यानंा चो�न
नम�कार क�न, �या दोघानंी
आप�या मलुीच अेपार कौतकु केल.े

��य� भगवान �व�ण आूपल आेता



जावई होणार �हणज येा जगात
आपल केोण वाईट क� शकणार !'
असा समज होऊन, �या राजाने
आप�या रा�या�या सीमा ओलाडंनू,
�सया� रा�यावंर आ�मण केल.े ते
पा�न इतर राज एेक� आल वे �यानंी
�या राजाचा दा�ण पराभव क�न,
�याच जेवळजवळ सव� रा�य �ज�कल.े

�यामळु तेो राजा व �याची राणी
घाबरली आ�ण मलुीला �हणाली,
'बटे�, ��य� �व�ण तूझुा पती होणार
असताना, आप�याला असा दा�ण
पराभव का प�करावा लागला ? उ�ा



हा राजवाडाही जर श��ूया हाती
गलेा, तर आपण जायच केुठे ? त�ेहा
आज रा�ी भगवान त्�ुयाकड आेले
क�, �यानंा आपल रेा�य परत
�मळवनू द�ेयाची �वनतंी कर.'

�या रा�ी तो �व�णवुषेधारी �वणकर
�या राजक�यलेा भटेायला आला
असता, �तन �ेवनतंी केली, 'भगवान,्
आपण सव�श��मान आ्हात. त�ेहा
उ�ा आपण मा�या बाबा�ंया सव�
श�ूंचा ध�ुवा उडवनू, मा�या बाबानंा
�याचं रेा�य परत �मळवनू �ा.'
�तची ती �ाथ�ना ऐकून �वणकर



�णभर पचेात पडला. पण �सया�च
�णी तो मनात �हणाला, 'मी जरी
सामा�य माणसू असलो, तरी मी या
राजक�य�ेया �प�याचा एक �जाजन
आह आे�ण तो माझा �वामी आह.े
त�ेहा �सगंी �वतःच �ेाणही पणाला
लावनू �वामीच वं �या�या रा�याचं
र�ण करण हं मेाझ कंत�� आह.े
�हणनू उ�ा सकाळ� आपण
राजा�या स�ैयाबरोबर - पण
ग�डावर बसनू - हवते सचंार क�.
�हणज आेप�याला खरखेरु भेगवान्
�व�ण सूमजनू, श� �ून��तच पळनू
जाईल.' मनात अस ठेरवनू तो



�वणकर त�ण राजक�यलेा म�ुामच
�हणाला, '��य,े त�ुया व�डला�ंया
श�ूंना जर मा�या हातनू म�ृय आुला
तर �यानंा मरणो�र �वग� �मळले.
तस ने होता �यानंा नरकाची �ा�ती
�हावी, �हणनू त तू�ुया बाबानंाच
�या�ंया स�ैया�या सहा�यान शे�वूर
तटुनू पडायला सागं. मी �यानंा
आशीवा�द दईेन व गरज पडलीच तर
सहा�य करीन.' राजक�यने ते मेा�य
केल वे �या�माण वे�डलानंा
सा�ंगतल.े

वकैंुठात राहणाया� खया� भगवान्
�व�णूंना हा �कार अतं�ा�नाने



कळला.
�यानंी �वचार केला, 'माझ �ेप धारण
केललेा हा �वणकर जर उ�ा
रणभमूीवर पराभतू झाला, 'तर
लोकानंा तो माझाच पराभव
झा�यासारखा वाटले व मा�यावरची
�याचंी भ�� लोप पावले, त�ेहा
याला व याचा सासरा होणार
असल�ेया राजाला �वजयी करायला
हवचे हव.े'

मनात अस ठेरवनू भगवान �व�णूंनी
�वतः �या �वणकरा�या शरीरात
�वशे केला, �वतः�या खया� ग�डाला
�यानंी �या �वणकरा�या लाकडी



ग�डात �वशे कर�याची आ�ा केली,
तर �या�ंया च�ान वे गदने आेप�या
साम�या�सह �या �वणकरा�या
अन�ुम लेाकडी च�ात व गदते
�वशे केला.
आप�या ग�डावर �व�णूं�या �पात
बसललेा तो �वणकर �सया� �दवशी
सकाळ� मो�ा धयैा�न रेणभमूीवर
गलेा आ�ण �याच अेसामा�य तजे
पा�न राजा�या श�ूंनी रणागंणातनू
पळ काढला. ह केतृ��व केवळ
आपल वे आप�या सतुार�म�ाचे
नसनू, या कामी आप�याला ��य�
परम�ेराच सेहा�य झाल आेह,े याची



जाणीव �या �वणकराला झाली.
�यान मेनोभाव पेरम�ेराला नम�कार
केला व तो ग�डासह ज�मनीवर
उतरला.
गावकया�नी तो �वणकर अस�याचे
ओळखल,े पण तरीही �याने
दाख�वल�ेया धाडसाब�ल त �ेयाचा
जयजयकार क� लागल.े तवे�ात
राजा �तथ आेला व �याला खरा
�कार समजला. पण तो �हणाला,
'राजघरा�यातील एखा�ा सामा�य
त�णाप�ेाही हा धाडसी �वणकर
त�ण अ�धक ��े अस�यान,े मा�या
��ीन तेो माझा जावई �हायला यो�य



आह.े' मग राजान �ेया �वणकर
त�णाशी आप�या क�यचे मेो�ा
थाटात ल�न लावनू �दल वे �याला
एक �वत�ं रा�यही �दल.े'

ही गो� करटकाला सागंनू दमनक
�हणाला, 'दादा, ग�ुत योजन�ेया व
धाडसा�या बळावर �या �वणकराने
जशी राजक�या �मळ�वली तसचे
सजंीवक व �प�गलकमहाराज या�ंया
म�ैीत फूट पाड�यात मी यश
�मळवीन.'

'पण ब�ु�मान सजंीवक व श��मान
�प�गलक या�ंयापढुे त�ुयासार�या
�ब�ळाच केाय चालणार?' असा ��



करटकान केेला असता दमनक
�हणाला, 'दादा, या जगात ज केाम
करायला श�� असमथ� ठरत,े तचे
काम य�ु� सहज क� शकत.े
�हणनू तर एक कावळा एका का�या
व �वषारी महासपा�चा वध क�
शकला ना ?'

'तो कसा काय ?' अशी प�ृछा
करटकान केेली असता दमनक
�हणाला, '�याच अंस झंाल-ं

***********************

गो� सहावी



'य�ु� अशी �भावी, क� �त�यापढुे
श�� म�तक वाकवी.'

एका वनातील वटव�ृावर
काव�याच एेक जोडप घेरट बेाधंनू
राहात होत.े �याच व�ृा�या ढोलीत
राहणारा एक भलामोठा व काळाकु�
सप� �या जोड�यातील माद�ने
घर�ात घातललेी अडंी - त जेोडपे
भ�या�या शोधाथ� बाहरे गले अेसता
- खाऊन फ�त करी. एकदा �या
महासपा�न �ेया�ंया घर�ात �श�न,
अशीच �याचंी अडंी �वाहा केली



असता, �ःखी झालले ते जेोडपे
आपला �हत�च�तक असल�ेया एका
चतरु को��ाकड गेले वे घडललेा
�कार �याला सागंनू �हणाल,े
'को�हदेादा, �या वडा�या झाडावर
आ�ही घरट बेाधं�यात चकू केली हे
स�ुवातीलाच कबलू करतो-'
'त�ुही कसली चकू केली ?' अस �ेया
को��ान मेो�ा उ�कंठेन �ेवचारले
असता कावळा �हणाला, '�हटलचं
आह नेा ? -

य�य ��े नंद�तीर भेाया� च परस�ता
।



ससप�च गहृ वेासः कथ �ंयात त्�य
�नवृ��तः ।
(�याच शेते नद�तीरी असत,े �याची
बायको �सया��या नाद� लागललेी
असत वे �याच वेा�त� सप� राहात
असल�ेया घरात असत,े �याला
�न���तपणा कसा लाभावा?)

'त�ेहा को�हदेादा, �या�या ढोलीत
सपा�च वेा�त�आह अेशा �या
वडावर घरट बेाधं�यात आमची चकू
झाली खरी, पणआता �सया� �र�या
झाडावर न�ान घेरट बंाधंायचं
आ�ण �तथहेी �सरा एखादा साप
आला क�, प�ुहा �तसरीकड �ेबहा�ड



हलवायच,ं ही काय साधी गो� आह?े
त�ेहा एकतर या कायम�या बोकाडंी
बसल�ेया सकंटातनू सटु�याचा
आ�हाला उपाय सागं, �क�वा
आम�यासार�या �ब�ळाचंा ज�म
असली सकंट �ेनमटूपणे
भोग�यासाठ�च असतो, अस तेरी
�प�पण सेागं.'

को�हा �हणाला, 'कावळमेामा व
कावळमूामी, त�ुही �बलकूल �नराश
होऊ नका. या जगात जो य�ु�
योजतो, तो शरीरान जेरी �ब�ळ
असला तरी �बळ ठरतो, तर य�ु�
योज नू शकणारा जरी शारी�रक



साम�या��या ��ीन �ेकतीही �बळ
असला, तरीही तो �ब�ळ ठरतो.
�हटलचं आह नेा ?

उपायने जयो या�ग �्रपोता�ग न
ह�ेत�भः ।
उपाय�ोऽ�पकायोऽ�प न शरूःै
प�रभयूत ॥े
(य�ु�न जेसा श�वूर �वजय
�मळ�वता यतेो, तसा तो श��ानंीही
�मळवता यते नाही. य�ु�बाज हा
साम�या��या ��ीन जेरी �करकोळ
असला, तरी तो परा�मी
लोकाकंडनूही पराभतू होत नाही.)



'कावळमेामा व कावळमूामी,
लहानसानच न�ह,े तर म�यम व
मो�ा आकारा�या माशानंाही
कपटान खेाणाया� एका बग�याचा,
एका �करकोळ खके�ान केसा
जीव घतेला त ते�ुहाला ठाऊकआहे
ना?'

'ती गो� मला ठाऊक नाही,' असे
कावळा �हणताच को�हा �हणाला,
'कावळमूामी, त�ुही पण ऐका-
**********************

गो� सातवी



'पाप पेचली,' अस �ेदसत,े पण �याचंे
फळ भोगावचे लागत.े

एका वनातील सरोवराकाठ�या
व�ृावर एक बगळा राहात अस.े तो
�या सरोवरातल मेास,े बडेकू आ�द
पकडनू, �यावर आपली उपजी�वका
करी. पढुे वाढ�या वयाबरोबर, मासे
पकड�याक�रता आव�यक अशी
चपळता अगंी न उर�यान,े �याची
उपासमार होऊ लागली. �यामळु एेके
�दवशी तो म�ुाम �या सरोवराकाठ�
अ� ढूाळ�त बसला.
�याला रडताना पा�न एका



खके�ान पेरुशेा अतंराव�न
�या�या �ःखाच केारण �वचारले
असता, तो कपट� बगळा खोटचे
�हणाला, 'काय सागं खूकेडोजी, एक
तर आजवर या सरोवरात�या
�नरपराध माशानंा मा�न
खा��याब�ल मला �ःख झाल आंहे
आ�ण �सर �ंहणज लेवकरच बारा
वष��टकणाया� एका भयकंर
��काळाला स�ुवात होणार असनू,
�यात या सरोवरातल सेव� �ाणी
आटनू जाऊन, त�ुहा सवा�वर
तडफडनू मर�याचा �सगं यणेार
आह,े अस भे�व�य काल एका



�यो�तषान मेला सा�ंगत�यापासनू
तर, मा�या मळू�या �ःखात भर
पडली आह.े �यामळु मेला एकूण
जीवनाचा वीट आला असनू, मी
आमरण उपोषण क�न याच
�ठकाणी माझा दहेातं क�न �यायचा
ठर�वल आेह.े'

�या बग�या�या त�डनू ही
भ�व�यवाणी ऐकताच �या
खके�ान तेी गो� �या सरोवरात�या
जलचरा�ंया कानी घातली.
�याबरोबर त सेव� काठावर आल वे
�या बग�याला �वनव लूागल,े
'बगळमूामा, असा �वतःचा घात



क�न कशाला घतेा ? �याप�ेा त�ुही
आ�हाला वाच�व�याचा एखादा
उपाय शोधनू काढा आ�ण आ�हाला
वाचवनू त�ुहीही �जवतं रहा.'
बगळा �हणाला, 'एक उपाय आह,े
पण �याची अमंलबजावणी
कर�यासाठ� मला फार �ास �यावा
लागणार आह.े इथनू काही अतंरावर
ज एेक अ�यतं खोल व �व�तीण� असे
सरोवर आह,े �यातल पेाणी
कुठ�याही ��काळात पणू�पण आेटनू
जाण शे�य नस�यान,े �या सरोवरात
तमु�यापकै� एकेकाला नऊेन
सोडायच.े �यामळु मेला जरी �ास



�यावा लागणार असला, तरी तमुचे
�ाण वाचतील आ�ण �यायोग मेाझी
सव� पाप धेवुनू जातील.'

'मग बगळमूामा, आतापासनूच या
कामाला स�ुवात करा. दवे तमुचं
भल कंरील.' अस �ंया सरोवरातले
मास वेगरै �ेहणताच, �या कपट�
बग�यान एेकेका माशाला चोचीने
उचलनू �र �याव वे �तथ अेसल�ेया
एका खडकावर �याला आपटनू
मा�न खाव,े अस सेहंारस� स�ु
केल.े �या सरोवरात�या माशानंा
'�र�या सरोवरात नऊेन सोडललेे



तमुच भेाईबदं मो�ा मजते आहते.'
अस तेो बगळा अधनुमधनू सागंू
लाग�यान,े �याच हे केपटना�
सरुळ�तपण चेाल रूा�हल.े

पण एके �दवशी �या खके�ाला �या
बग�याब�ल सशंय आला. तो मनात
�हणाला, 'चोचीत मास नेऊेन नऊेन
हा बगळा थकून जा�याऐवजी, याची
��ुती सधुारत आह,े ह केस केाय?'
तो �या बग�याला �हणाला,
'बगळमूामा, वा�त�वक �या �दवशी
मीच �थम तमुची �मेान चेौकशी
केली. अस अेसता त�ुही मला मा�



अजनूही �या सरु��त सरोवरात का
नते नाही?'

बग�याला खके�ाच मेासं
खा�याचा मोह अनावर झाला व तो
�याला पाठ�वर घऊेन जाऊ लागला.
पण तो खडक जवळ यतेाच ज�ेहा
�या खके�ाला माशा�ंया का�ाचंी
व हाडाचंी मोठ� रास �दसली, त�ेहा
मनीचा सशंय बळावनू �यान चेौकशी
केली, 'बगळदेादा, �या खडकापाशी
माशा�ंया का�ाचंी व हाडाचंी रास
कशी काय हो जमा झाली?'

'पा�यातला हा �ाणी आप�याला



हवते काय इजा करणार?' अशा
घम�डीत तो बगळा �या खके�ाला
�हणाला, 'अर मेखूा� ! कुठला आलाय
��काळ आ�ण कुठल आेलये त ने
आटणार सेरोवर ? त�ुहा मखू�
जलचरानंा मी केवळ �या थापा
मार�या. तमु�या �या त�यातनू
आजवर �या �या माशाला मी इकडे
आणल,े �याला �याला मी �या
खडकावर आपटनू खाऊन टाकल.े
�या�ंयाच हाडाका�ाचंी ही रास
आह.े तझुीही अखरेची घटका जवळ
आली आह.े वाट�यास मरणापवू� तू
आप�या कुलदवेतचे �ंमरण कर.'



बग�याच केपट अस उेघड होताच,
�या खके�ान आेप�या ना�ंया�ंया
कैचीन पेटकन �्याची मान मरुगळनू
�याच मे�तक धडावगेळ केेल वे
केवळ आप�यावरचचे न�ह,े तर �या
सरोवरात उरल�ेया सव� जलचर
�ा�या�ंया �ाणावंरचहेी सकंट �र
केल.े'

ही गो� �या कावळा-कावळ�ला
सागंनू तो को�हा �यानंा �हणाला, 'हे
पहा, इथनू पवू� �दशलेा सरोवर आहे
ना... �यात जल��डा कर�याक�रता
राजा, �धान �क�वा �या�ंया घर�या
���या दररोज यतेात व जल�वहार



कर�यासाठ� सरोवरात �शर�यापवू�
आपाप�या ग�यातंल रे�नामो�याचंे
कंठे वा सवुण�माला काठावर ठेवनू
दतेात. त�ुही उ�ा �या सरोवराकाठ�
जा आ�ण काठावर ठेवनू �दल�ेया
अशा माळापंकै� एखाद� माळ
चोचीन उेचलनू व हळहूळ उूडनू, ती
माळ त�ुही �या �� सपा��या ढोलीत
टाका �हणज ते�ुहाला हवी असललेी
गो� होऊन जाईल.'

�सया� �दवशी सकाळ� तो कावळा व
कावळ� �या सरोवराकड गेलेी
असता, �यानंा ��य� राणी व
राजघरा�यात�या इतर काही ���या



ग�यातंल रे�नहार व सोनसाख�या
काठावर ठेवनू सरोवरात जल�वहार
करीत असल�ेया �दस�या. कावळ�ने
झडप घालनू �यातली एक
सोनसाखळ� चोचीन उेचलली व ती
�या काव�यासह �या वडा�या �दशनेे
म�ुाम हळहूळ उूड लूागली.
�याबरोबर �या ���यासंगं आेललेी
सवेकमडंळ� �या दोघा�ंया पाठोपाठ
धाव लूागली. शवेट� �या कावळ�ने
ती सोनसाखळ� �या वटव�ृा�या
ढोलीत टाकली व पतीसह एका
जवळ�या झाडावर जाऊन बसली.
तवे�ात राणी�या सवेकानंी �या



ढोलीत डोकावनू पा�हल अेसता,
�या�ंया ��ीन तेो काळा सप� पडला.
�यानंी �याला का�ा व दगड याचंा
वापर क�न ठार केला. तो मारला
ग�ेयामळु ते केाव�याच जेोडपे
सखुी झाल.े'

ही गो� सागंनू दमनक करटकाला
�हणाला, 'दादा-
ब�ु�य��य बल तं�य �नबु���ेत कुुतो
बलम ।्
(�याला ब�ु� असत �ेयाचाच �भाव
पडतो, �याला ब�ु� नाही �या�यात
कुठून 'दम असणार ?)



'अस जं �ेहटल जंात तं खेर आंह.े'

'अर देमनका, समजा, तलुा परुपेरू
ब�ु� असली तरी �त�या जोरावर तू
�प�गलक महाराज व सजंीवक या
जीव�कंठ� �म�ामं�य फेूट कशी
काय पाड शूकणार?'

करटकान हेा �� केला असता
दमनकआ�म�व�ासान �ेहणाला,
'दादा, अर एेक �ब�ळ ससा जर
ब�ु��या साम�या�वर एका �स�हाचा
जीव घऊे शकतो, तर तशाच
ब�ु��या साम�या�वर
�प�गलकमहाराज व सजंीवक



या�ंयात मला फूट पाडता का यऊे
नय?े'

'ती गो� काय आह?े' अस केरटकाने
�वचारताच दमनक �हणाला, 'ती गो�
अशी आह-े

***********************

गो� आठवी

'ब�ु�वतंाची श�� खरी, तो जाई
�तथ �ेवजयाची गढु� उभारी'
एका वनात भासरुक नावाचा �स�ह
राहात अस.े तो कारण नसता दररोज



�या वनात�या अनके पशूंची �शकार
करी व �यातं�या एखा�ालाच
खाऊन, बाक�च तेसचे टाकून दईे.
�यामळु �ेया वनात�या पशूंची स�ंया
रोडाव लूागली. अखरे एके �दवशी
�या वनातल हे�ी, रानरडे,े ड�ुकर,
सस वेगरै �ेा�याचं एेक �श�मडंळ
�या �स�हाकड गेले वे �याला वदंन
क�न �हणाला, 'महाराज, आपली
दररोजची भकू भाग�व�यासाठ�
आप�याला एखादा पश पूरुा पडत
असताना, आपण पशूंची अमया�द
ह�या करता. ह अेसचे चाल रूा�हल,े
तर लवकरच ह वेन पशरू�हत होईल



व आप�यावरही उपासमारीचा �सगं
यईेल. त�ेहा यापढुे आ�हीच
आपापसातं ठरवनू दररोज
आप�याकड ठेरल�ेया वळे� एक वा
दोन पश पूाठवीत जाऊ. �यामळुे
�म न पडता आपली भकू भागले
आ�ण आ�हा पशूंची �वनाकारण
होणारी ह�याही थाबंले.'

तो �स�ह या गो�ीचा �वचार क�
लाग�याच पेा�न ह�ी �हणाला,
'महाराज, राजनीती या �थंात असं
सा�ंगतल आंह -े

गोपालने �जाधनेो�व����ध शंनःै
शनःै ।



पालना�पोषणाद �्ा� �ंया�या वं�ृ��
समाचरते ॥्
(�जा ही गाईसारखी आह,े तर राजा
हा गव�यासारखा आह.े त�ेहा या
गव�यान �ेजा�पी गाईचे
पालनपोषण क�न, �तला �ास न
होईल अशा तह�न,े �त�यापासनू धीरे
धीर धेन�पी �ध �मळवाव,े व �या�य
व�ृीन आेपल जेीवन जगाव.े)

मग रानरडेा पढुे होऊन �हणाला,
'महाराज, राजनीतीत तर असहंी
सा�ंगतलयं-

अजा�मव �जा मंोहा�ो ह�यात्



प�ृथवीप�तः ।
त�यकैा जायत ते�ृ�तन� ��तीया
कथचनं ।
(बोकडाला कापणाया� एखा�ा
कसाया�माण जेो राजा
धनलोभापायी आप�या �जलेा
परुपेरू मारतो - �हणज लेटुतो - �याचे
फारतर एकदा समाधान होऊन
शकत पेण �सया� वळेलेा ती
समाधानाची सधंी �याला कधीही
लाभत नाही.)
रानर�ेाच बेोलण पेणू� होत ने होत,े
तोच एक चतरु ससा पढुे सरसावनू



�हणाला, 'महाराज, आप�याला
मा�यासार�यान कंाय सागंाव ?ं
तरीही 'राजनीती' या �थंात�या एका
मौ�यवान वचनाची मी आप�याला
आठवण क�न दतेो-
यथा बीजाकंुरः स�ूमः
�य�ननेा�भर��तः ।
फल�दो भवते क्ाल ते��लोकः
सरु��तः ।
जस से�ूम अशा बीजाकंुराचे
�य�नपवू�क र�ण केल अेसता
कालातंरान ते वे�ृ�प होऊन फळे
दऊे लागत.े तसचे �जलेा सरु��त



ठेवल अेसता (राजाला) �त�यापासनू
वभैव �ा�त होत.े)

�श�मडंळाच हे �ेहणण पेट�यामळुे
भासरुकान ते मेा�य केल वे
ठर�या�माण ते पेश दूर �दवशी
�या�ंयापकै� एकेकाला �या
वनराजाकड अेगद� ठर�व�यावळे�
पाठव लूागल.े अस हेोता होता एके
�दवशी. �या �श�मडंळाबरोबर
गले�ेया ब�ु�मान स्शाचीच �या
भासरुकाकड भे�य �हणनू जा�याची
पाळ� आली.
अ�भुर�या डो�यानंी आप�या
बायकापोराचंा �नरोप घऊेन �या



सशान �ेस�हा�या गहुचेा र�ता धरला.
पण चालता चालता �या�या मनात
�वचार आला, 'या वनराज
भासरुकाचा या वनात�या पशूंना
काहीतरी उपयोग आह केा ? मळु�च
नाही. उलट यान बेछेूटपणे
�जाजनानंा मा� नय �ेहणनू
�या�याच गहुते दररोज एका �ा�याने
आपण�न जायच,े व �या�या
भ�य�थानी पडायच,े हा काय �याय
झाला ? �याप�ेा यालाच कायमचे
नाहीस केेल तेर ?' तो मनात असे
�हणतो न �हणतो तोच, �याला
सभोवती दगडी ब�ड बाधंललेी एक



�वहीर �दसली. �या �व�हरीकडे
जाऊन �यान आेत डोकावनू पा�हले
असता, �याला आत�या पा�यात
�वतःच �ेप� ��त�ब�ब �दसल आे�ण
�याच�णी �या�या तरल ब�ु�न �ेया
बफेाम �स�हाला कस मेारायचे
याबाबत �याला माग�दश�न केल.े

मग उगाच इकड �ेतकड भेटक�यात
वळे घालवनू तो ससा बया�च उ�शरा
�या �स�हाकड गेलेा व सतं�त ��थतीत
गहुबेाहरे यरेझेारा घालणाया� �स�हाला
नम�कार क�न �हणाला, 'महाराज,
आपण मा�यावर रागावलात त येो�य
असल,े तरी मला यायला उशीर



झाला, यात माझा अपराध नाही.
आपली भकू परुपेरू भागावी, �हणनू
मी मा�या आणखी चार
नातवेाईकासंह आप�याकडे
य�ेयासाठ� घ�न वळे�च �नघालो
होतो, पण वाटते �सया�च एका
�स�हान आे�हाला आडवनू �वचारल,े
'काय हो, एव�ा घाईन ते�ुही कुठे
�नघालात ?'

'महाराज, आ�ही �याला खर तेे
सागंताच तो �स�ह मला �हणाला, 'या
वनाचा राजा मी असताना, त�ुही �या
उपटसुंभ भासरु�याला का �हणनू



वनाचा राजा मानता?' त एूकटाच
�या�याकड जेाऊन सागं क�, त�ुयात
ताकद असली, तर त मूा�याशी
लढायला य.े' या�माण बेोलनू, �या
�स�हान मेा�या चार नातवेाईकानंा
�या�याकड ओेलीस �हणनू ठेवनू
घतेल वे �वतःचा �नरोप त�ुहाला
सागं�याक�रता फ� मलाच तवेढे
इकड पेाठवनू �दल.े'

�या सशान सेा�ंगतललेी ही हक�कत
�या भासरुकाला खरी वाटली व
�या�या अगंाची लाहीलाही झाली.
रागान लेटलट काप लूागललेा तो �या
सशाला �हणाला, 'काय, तो महामखू�



मला अस �ंहणाला ? तर मग त मूला
आ�ाच �या�याकड घेऊेन चल. मी
�याला नाही ठार केल तेर 'भासरुक'
ह नेाव लावणार नाही.'
यावर �याला अ�धक �डवच�यासाठ�
तो ससा म�ुामच �हणाला, 'पण
महाराज, �या �स�हाची गहुा,
सभोवताली दगडी तटबदं�
असल�ेया एका छो�ाशा
वतु�ळाकार �क��यात आह.े तो
के�हाही �या �क��यातील गहुचेा
आ�य घऊे शकतो. आ�ण
�क��याच संाम�य� �कती असत,ं ते



काय आप�याला मी सागंायला हव ?ं
य�ुशा��ावरील एका �थंा �हटलं
अह -े

न गजाना संह��णे न च ल�णे
वा�जनाम ।्
य�कृ�य संा�यत रेा�ा �ंग�णकैेन
�स��त ॥
(राजाच जे केाम हजार ह���या
�क�वा लाख घो�ा�ंया सहा�याने
होऊ शकत नाही, त केाम एका
�क��यामळु हेोत.े)

भडकललेा भासरुक �हणाला, 'अर,े
तो �क��यातच काय, पण



स�तपाताळात जरी दडनू रा�हला,
तरी मी �याला शोधनू ठार करीन. या
बाबतीत शा�� अस संागंत -ं

जातमा� नं यः श�ुंरोग चं �शमं
नयते ।्
महाबलोऽप तनेवै व�ृ���ा�य स
ह�यत ॥े
(श� कूाय �क�वा अ�नी काय, �नमा�ण
होतो न होतो, तोच �याचा नायनाट
करावा. एकदा का तो वाढला, क�
मो�ा बलवतंाचाही तो �ाण घतेो.)
परतं तुरीही ससा म�ुाम �हणाला,
'महाराज, आपल �ंहणण यंो�य



असल तंरी मला 'राजनी�तशा��' या
�थंातल एंक वचन आप�या
�नदश�नास आणावसं वाटत.ं त वेचन
अस आंह-े

अ�व�द�व�मनः श���पर�य च
सम�ुसकुः ।
ग�छ��भमखुो नाश यंा�त व�ौ
पत�वत ॥्
(श��ूया व आप�या साम�या�चा
अदंाज न घतेा, जो �या�यावर घाईने
चालनू जातो, �याचा अ�नीवर झपे
घणेाया� पतगंा�माण नेाश होतो.)
पण लगचे �वतःला सावर�यासारखे



दाखवनू तो ससा भासरुकाला
�हणाला, 'अथा�त ह् वेचन
आप�यासार�याला लाग हूोत नाही.
कारण दवेानंाही भारी हो�याएवढं
साम�य� आप�या अगंी असताना, �या
शळेपटाची आप�यापढुे डाळ कशी
काय �शजणार ?' सशान केेल�ेया
�ततुीमळु हेवते तरगं लूागललेा तो
भासरुक मो�ा ऐट�त �या�या
पाठोपाठ चाल लूागला.
बया�च वळेान तेी �वहीर ��ी�या
ट��यात यतेाच ससा �याला �हणाला,
'महाराज, तोच आप�या क�र श�चूा
�क�ला. आपल नेसुत �े�न दश�न



होताच, ब�ेान �ेया �क��यातील
गहुते दडी मारललेी �दसत.े'

भासरुकान �ेया �व�हरीजवळ जाऊन
आत डोकावनू पा�हल अेसता,
आत�या पा�यात पडलले आेपलचे
��त�ब�ब �दसल.े आप�याला
आ�हान दणेारा हाच तो आपला श�ू
अशा समजतुीन �ेयान गेज�ना केली.
�तचा ��त�वनी �नघताच 'आपला
श�हूी आप�याकड पेा�न गरजतोय,
'असा समज होऊन, �यान �ेया
��त�ब�बावर झपे घतेली आ�ण �या
पा�यात थोडा वळे गटागं�या
खाऊन, भासरुकाला अखरे



जलसमाधी �मळाली. अशा रीतीने
एका सामा�य श���या सशाने
आप�या असामा�य ब�ु��या
जोरावर भासरुकाला मारल आे�ण
�वतःचचे न�ह तेर भ�व�यकाळात
बळ� जाणार असल�ेया अस�ंय
व�य पशूंच �ेाण वाच�वल.े

ही गो� करटकाला सागंनू दमनक
को�हा �याला �हणाला, 'दादा,
मीस�ुा मा�या ब�ु��या साम�या�वर
�प�गलक व सजंीवक या�ंया म�ैीत
फूट पाडतो. फ� त मूला आशीवा�द
द.े' करटकान 'ेत तू�ुया कामात
यश�वी हो,' अस �ेहणताच दमनक



�प�गलकाकड गेलेा व नम�कार
क�न चपूचाप उभा रा�हला. �याला
तस उेभ रेा�हलले पेा�न �प�गलकाने
�वचारल,े 'दमनका, आताशा तू
मा�याकड चेकुूनही यते नाहीस, हे
कस ?े'

दमनक बोल लूागला, 'महाराज, �या
सजंीवकाशी म�ैी जळुव�यापासनू
आ�ही इतर सव� म�ंी जर आप�या
��ीन केुचकामी ठरलो आहोत, तर
उगाच आप�याकड येायच तेरी
कशाला ? मा� आता आप�यावर व
आप�या रा�यावर सकंट यऊे पाहात
अस�यान,े म�ंी असल�ेया मला चपू



बसनू राहता यते नाही, �हणनू मी
आप�याकड आेलो आह.े �हटलचे
आह नेा?'

��य वंा य�द वा ��ेय शंभु वंा य�द
वाऽशभुम ।्
अप�ृोऽ�प �हत �ंयूात य्�य
न�ेछ�ेपराभवम ॥्
(�याचा पराभव होऊ नय अेसे
आपणास वाटत,े �याला बर वेाटो वा
�तर�करणीय वाटो, शभु वाटो वा
अशभु वाटो, �यान ने �वचारताच
आपण-�या�या �हताच जे अेसले ते
सागंनू टाकाव.े)



दमनक पढुे �हणाला, 'महाराज,
आता मी ज आेप�याला सागंणार
आह ते सेजंीवकाला मा� सागं नूका.
महाराज, तो आताशा मनातनू
आपला अ�तशय �तर�कार करतो.
तो कालच मला �हणाला,
'�प�गलकमहाराजानंा काडीचीही
अ��ल नाही. त�ेहा लवकरच मी
�यानंा ठार करीन आ�ण मी �वतःच
या वनाचा राजा होईन.'

�प�गलक �हणाला, 'दमनका, एकतर
माझा सजंीवक अस बंोलण शं�य
नाही आ�ण समजा �सर �ंहणज,े तो



चकुून अस बेोलला असला, तरी
�याला अभय दऊेन मी आपला
मानला, �याला मी कधीही अतंर
दणेार नाही. �हटलचं आह नेा? -

अनकेदोष��ोऽ�प कायः क�य न
व�लभः ।
कुव���प �लीका�न यः ��यः ��य
एव सः ॥
(अनके दोष �क�वा �ाधी यामंळुे
�ासदायक झाल,े तरी आपल शेरीर
कुणाला ��य असत नाही ?
�याच�माण जेो ��य असतो, �याने
जरी नको �या गो�ी के�या, तरी तो



��यच राहतो.)
'पण महाराज, जो आप�या वाईटावर
आह.े �यालाही आपणआपला
मानता?' असा �� दमनकान केेला
असता �प�गलक �हणाला, 'बाबा र -े

उपका�रष युः साधःू साध�ुव ते�य को
गणुः ।
अपका�रष युः साधःु स साधःु
स����यत ॥े
(जो उपकारक�या�शी चागंला वागतो,
�या�या चागंलपेणाला काय अथ�
आह ?े आप�यावर उपकार
करणाया�शीही जो चागंला वागतो,



तोच खरा साधपु�ुष, अस से�जन
�हणतात.)

दमनक �हणाला, 'महाराज, आपल हेे
त�व�ान एखा�ा साध�ूया त�डी
शोभनू �दसणार अेसल,े तरी
राजा�या त�डी शोभनू �दसणार नेाही.
रा�य चाल�व�या�या ��ीन पेार
�नकामी असल�ेया �या गवतखाऊ
सजंीवका�या नाद� लागनू,
आप�यातल �ंा�तजे लोप पावू
लागल आंह,े रा�याकड वे
सवेकाकंड आेपल �ंल�� होऊ
लागल आंह आे�ण �यामळु सेवेक
आप�याला सोडनू इतरत �नघनू



जाऊ लागल आेहते. हीच ��थती जर
पढुेही चाल रूा�हली, तर मला आपले
वआप�या रा�याच भे�वत�
आशादायक �दसत नाही. त�ेहा
आपण �या सजंीवकाची सगंत सोडा.
एका ढेकणा�या सगंतीमळुे
मदं�वस�प�णी नावाची ऊ �ाणास
मकुली ती गो� आप�याला ठाऊक
आह नेा?
'नाही, ती गो� मला सागं,' असा
आ�ह �प�गलकान धेरताच दमनक
�हणाला, 'ऐका-
**********************



गो� नववी

'सगंत धरता ��ाची, शा�ती नरुे
जी�वताची.'
एका राजा�या शयनमहालातील
पलगंावर�या गा�ा-�गर�ात
'मदं�वस�प�णी' नावाची एक पाढंरी
ऊ राहात होती. रा�ी राजाला गाढ
झोप लागली क�, ती हळहूळ �ूयाचे
र� �पई व सखुात राही.
एकदा �त�याकड 'ेअ��नमखु'
नावाचा टपोरा ढेकूण आला. ती
�याला �नघनू जायला सागं लूागताच,



तो �हणाला, 'बाईसाहबे, घरी
आल�ेया अ�तथीला मानान वेागवाव,े
अस आेपल धेम�शा�� सागंत.े मी
आजवर नभेळट माणसाचं बेचेव
र� �यायलो, ��ा�ंया कड रू�ाची
चव घतेली, भडक लोका�ंया �तखट
र�ाचा आ�वाद घतेला आ�ण
आबंटशौक�न लोका�ंया र�ाचीही
�ची घतेली. पण गोड गोड
प�वा�ावंर �याच शंरीर पोसल गंलें
आह,े अशा एखा�ा राजा�या गोड
र�ाचा मनसो�आ�वाद घ�ेयाची
माझी इ�छा अजनू अपरुी रा�हली
आह.े ती पणू� �हावी, �हणनू मी



आप�याकड आेलो आह.े त�ेहा
आजची रा� मला इथ आेसरा �ा.
बाईसाहबे, राव असो, रकं असो,
��यकेाला एकदा तरी चागंल -ंचुंगल
खाव -ं�यावसं वाटतचं. �हटलचं आहे
ना?' -

रकं�य नपृतवेा��प �ज�हासौ�य संमं
�मतृम्
त�मा� चं �मतृ संार यंदथ� यतत जेनः
॥
(रकं असो वा राजा असो, सवा�मधे
�जभचे चेोचल पेरु�व�याची
जाग�कता सारखीच असत.े या



जगात तीच तर मह�वाची गो�
मानली जात वे �त�यासाठ� लोकाचंी
धडपड चालललेी असत.े)

अ��नमखु पढुं �हणाला, 'बाईसाहबे,
मला �बलकूल उता�वळ� नाही.
वाट�यास त�ुही �थम राजाच रे�
पोट�-पोटभर �पऊन �या आ�ण मग
�याला मा�या हवाली करा. मग तर
झाल?ं' अ��नमखुा�या या
बोल�यावर �या मदं�वस�प�णीचा
�व�ास बसला व �तन �ेयाला लपनू
राह�यासाठ� �या पलगंाचा एक
कोपरा दाख�वला.



तवे�ात राजा आला व पलगंावर
प�डला. �याला पाहताच, �याच गेोड
र� �प�या�या ह�ासामळु �ेया
अ��नमखुातला उतावळपेणा जागतृ
झाला आ�ण मदं�वस�प�णीला आपण
काय आ�ासन �दल आेह तेे
�वस�न, �यान रेाजाजवळ जाऊन
�या�या माडंीचा कडकडनू चावा
घतेला. �वभाव कुठे बदलतो ?
�हटलचं आह नेा ?-

�वभावो नोपदशेने श�यते
कतु�म�यथा ।
सतु�तम�प पानीय पंनुग��छ�त
शीतताम ॥्



(पाणी जरी �कतीही ताप�वल तेरी
�या�माण ते पे�ुहा थडं होत,े
�याच�माण �ेकतीही जरी उपदशे
केला, तरी �वभाव बदलण अेश�य
असत.े )

�या अ��नमखुान घेतेल�ेया
चा�ामळु एेखाद� सईु
टोच�यासारखी वदेना होऊन, राजा
अथं�णातनू उठला व �याने
महाला�या दरवाजावर पहारा
दणेाया� सवेकाला तो ढेकूण शोधनू
मार�याचा �कूम �दला.
�या 'राज�ोही' ढेकणाला शोधनू



मार�यासाठ� �या सवेकाने
पलगंावरची अथं�ण-ेपाघं�णे
उलट�पालट� करायला स�ुवात
करताच, �या चपळ ढेकणाने
पलगंा�या चौकट�तील फट�त दडी
मारली आ�ण �या सवेकाला एका
कोपया�त चपूचाप बसललेी
मदं�वस�प�णी �दसली. �याबरोबर
'हीच ऊ महाराजा�ंया माडंीला
चावली असावी,' असा समज होऊन,
�या सवेकान �ेतला �चरडनू टाकल.े

ही गो� सागंनू दमनक �प�गलकाला
�हणाला, 'महाराज, तापल�ेया
लोखडंावर जर पाणी पडल,े तर ते



वाफा�न नाहीस हेोत आे�ण �वाती
न��ात, जर त सेम�ुातील एखा�ा
�श�प�यात पडल तेर त मेोती बनत.े
वाईट व चागं�या सगंतीचा प�रणाम
असा �भ��भ� होतो. �हणनू माझी
आप�याला �वनतंी आह के�,
आप�या व रा�या�या ��ीन पेणू�
कुचकामी असल�ेया �या कपट� व
गवतखाऊ सजंीवका�या सगंतीत
आपण �नदान यापढुे तरी रा� नका.
आप�या मा�हतीत�या लोकानंा �र
सा�न, जो पर�यानंा जवळ करतो
�या�यावर - जसा �या ककु�मावर
ओढवला तसा - मर�याचा �सगं



ओढवतो.'
'तो कसा काय ?' असा ��
�प�गलकान केेला असता दमनक
सागं लूागला-
********************

गो� दहावी

�वजनानंा �यागनू जो पर�याकडे
जाई, तो दो�हीकडनू मार खाई

एका वनात राहणारा 'चडंरव'
नावाचा को�हा भ�या�या शोधाथ�



भटकता भटकता भर रा�ी एका
न�जक�या गावात �शरला आ�ण
एका रगंाया��या घरा�या परसदारी
गलेा व �न�या रगंान भेरल�ेया एका
मो�ा भा�ंात पडला. बरीच
धडपड के�यावर �न�या रगंान �ेच�ब
झाललेा तो को�हा �या भा�ंातनू
बाहरे पडला व कु�याचंी नजर
चकुवीत प�ुहा रानात गलेा.
�सया� �दवशी उजाडताच ज�ेहा तो
�नळा को�हा �या वनातील वाघ,
�स�ह, लाडंग आे�द �ा�या�ंया ��ीस
पडला, त�ेहा भीतीन पेळनू जाता
जाता त आेपापसातं �हण लूागल,े



'कोण बर अंसावा हा �ाणी ?
आप�याशी तलुना करता हा जरी
आकारान लेहान असला तरी याचं
साम�य� जर मोठं असल,ं तर हा
आप�याला मार�या�शवाय कसा
राहील? त�ेहा या�यापासनू �र
गलेलचं बर.ं �हटलचं आह नेा?-

न य�य च�े�त �ंव�ात न् कुल नं
परा�मम ।्
न त�य �व�सते �्ा�ो यद��छते्
��यमा�मनः ॥
(आपण सरु��त राहाव अेस �ेया
स�ूाला वाटत असले, �यान �ेयाची



वाग�याची रीत, कूळ �क�वा परा�म
माहीत नाहीत, अशावर कधीही
�व�ास ठेव नूय.े)

या�माण बेोलनू त वे�य �ाणी पळनू
जाऊ लाग�याच पेा�न, �या �न�या
को��ान �ेया�ंया या गरैसमजतुीचा
फायदा उठ�व�याच ठेर�वल.े तो
�यानंा हाका मा�न �हणाला,
'बाबानंो, अस पेळनू न जाता मी
काय सागंतो त ऐेका. या वनातील
�ा�यानंा यो�य असा राजा नस�यान,े
��दवेान केालच मला �नमा�ण केल.े
'ककु�म' अस मेाझ नेाव ठेवले



आ�ण �वग�लोक�च मला
रा�या�भषके क�न, आज पहाटे
मला प�ृवीवरील या वनाचा राजा
�हणनू पाठवनू �दल.े' �या�या या
सागं�यावर �स�हा�द मोठमो�ा
बलवान पशूंचाही �व�ास बसला व
जो तो �या�या सवेलेा लागला.
�धान या ना�यान �ेस�हान देररोज
�शकार क�न ककु�माला दोन वळेा
चागंल मेासं खायला आणनू �ाव,े
शरीरर�क �हणनू वाघान �ेयाचे
र�ण क�न भोजनो�र �याला �वडे
आणनू �ाव,े �ारर�क �हणनू
लाडं�यान रेाजाला भटेायला यणेाया�-



जाणाया�वर �नय�ंण ठेवाव,े असा
�दन�म स�ु झाला.
पण वाघ, �स�ह, लाडंग अेशासंारखे
श��शाली �ाणी सवेलेा लागताच
ककु�म शफेा�न गलेा व आप�या
जातभा�ना त�ुछ मान लूागला.
वा�त�वक �यानंी �याला ओळखले
होत.े पण 'आपलाच एक जातभाई
वनाचा राजा �हणनू �मरवतो आहे
ना?' अशा �वचारान ते गे�प बसले
होत.े परतं जु�ेहा तो �वक�यानंा
त�ुछ माननू पर�यानंा जवळ क�
लागला त�ेहा �यानंी �याच �ेब�ग
फोड�याचा बते केला. �यानसुार ते



को�ह एेके �दवशी �या
ककु�मापासनू काही अतंरावर एक�
जमल वे 'कुई कुई' ओरड लूागल.े
�याबरोबर वाघ, �स�ह आ�द ब�ा
पण पर�या �ा�यातं राजा �हणनू
�बाबात बसल�ेया ककु�मा�या
कानी ती को�हकेुई गलेी आ�ण
�वभावधमा�नसुार उभ रेा�न व त�ड
वर क�न 'कुईकुई' अस ओेरडायला
स�ुवात केली.
�या�या �या को�हकेुईमळु �ेयाच खेरे
�व�प उघड हेोताच, त �ेयाची सवेा
करणार बेड पेश एूकमकेानंा �हणाल,े
'अर,े हा तर एक फालत कूो�हा



आह !े यान मेारल�ेया थापा खया�
माननू आपण फसलो व या�या सवेते
गुंतनू गलेो.' या�माण बेोलनू
�णाधा�त �या पशूंनी �या
ककु�मालाच ठार केल.े

ही गो� �प�गलकाला सागंनू दमनक
�याला �हणाला, 'महाराज, �हणनू
त�ुही �या ढ�गी व पर�या
सजंीवकाला जवळ क� नका. मी
तर �हणतो, त�ुही �या कपट�
गवतखाऊला लवकरात लवकर
यमलोक� रवाना करा व �न���त �हा.'
'पण दमनका, सजंीवक हा



खरोखरच मा�या वाईटावर आहे
याला परुावा काय?'

असा �� �प�गलकान केेला असता
दमनक �हणाला, 'तो मा�याशी जे
बोलतो त तेर मी आप�याला
सा�ंगतलचे. �शवाय �याचा
आप�याला आजच मार�याचा
�वचार �दसतोय. तो च�न ज�ेहा
आप�याकड येईेल, त�ेहा आपण
�या�याकड बेारकाईन पेाहा. �याची
चया� उ� �दसले, �या�या डो�यात
लाली व �ूरता आढळले आ�ण
�या�या नाकप�ुा �ोधान थेरथरत
अस�याच �ेदसनू यईेल. आता एवढे



परुाव �ेमळा�यावरही जर आपण
�याला ठार मारल नेाही, तर आपण
व आपल देवै. मी तरी आप�याला
आणखी �कती सावध करणार?'

अशा तह�न �ेप�गलकाच मेन
सजंीवका�व�� पार कल�ुषत क�न
दमनक �नघाला. तो बया�च अतंरावर
चरत असल�ेया सजंीवकाकडे
�च�ता��त चहेयेा�न गेलेा. �याला
पाहताच �याच सेहुा�य म�ुने �ेवागत
क�न सजंीवक �हणाला, 'वा !
दमनका, आज मा�याकड येऊेन तू
मला ध�य केलसे. �हटलचं आह नेा?
-



त धे�या�त �ेववके�ा�त से�या इह
भतूल ।े
आग�छ��त गहृ येषेा कंाया�थ�स�ुदो
जनाः ॥
(आपल हेते सुफल क�न घ�ेया�या
उ�शेान �ेया�ंया घरी �म�मडंळ� यते
राहतात, तचे लोक या जगात ध�य,
�ववके� व स�य होत.)

या�माण �ेवागत क�न सजंीवकाने
दमनकाला �याच �ेमे �वचारले
असता, दमनक म�ुाम �ख�पणे
�हणाला, 'अर �ेम�ा, �याच भे�व�य
सव��वी ध�या�या मज�वर अवलबंनू



असत,े असा सवेक कधी सखुी
असतो का? वा�त�वक सवेक हा
जरी �जवतं असला तरी तो म�ेयातच
जमा असतो. �हटलचं आह नेा ?-

जीव�तोऽ�प मतृाः प�च �यू�त �ेकल
भारत ।े
द�र�ो �ा�धतो मखू�ः �वासी
�न�यसवेकः ॥
(द�र��, रोगजज�र, मखू�, �वासी व
नहेमी सवेते गुंतललेा, ह पेाचजण
�जवतं असनूही म�ेयात जमा
अस�याच जे मेहाभारतात �हटले
गले आेह ते खेर आेह.े)



'�शवाय-

सवेा �व�ृ�रा�याता य�ैत�ैम��या
�ज��पतम ।्
�व�छ�द चंर�त �ा� सवेकः
परशासनात ॥्
(सवेाव�ृीला �हणज �ेसया��या
नोकरीला ज 'े�ानव�ृी अस �ंहटलं
जात,ं त चेकु�न �हटल जंात.ं कारण
कु�ा हा �नदान �वतः�या इ�छनेसुार
इकड �ेतकड सेचंार तरी क� शकतो.
पण सवेकाला मा� �सरा सागंले
�या�माण वेागाव लेागले.)

सजंीवकान �े� केला, 'अर,े पण तू



काय साधासधुा सवेक आहसे ? तू
राजसवेक व �यातनू म�ंी आहसे.
त�ेहा तलुा �ःखी अस�याच कंाय
कारण ?'

�ख� �वरात दमनक �हणाला, 'बाबा
र,े राजसवेक आह �ेहणनूच अ�धक
�ःखी आह.े राजसवेकाच दंवै
राजा�या लहरीबरोबर उलटसंलुटं
होत असत.ं तझुीच गो� घ नेा !
कालपय�त त�ुयावर �मेाचा वषा�व
करणार मेहाराज, तझुा काही एक
अपराध नसता, आज तलुा �जवे
मारायला तयार �हाव,े हा काय �याय



झाला ?'

दमनका�या या �वधानामळु पेार
हाद�न जाऊन सजंीवकान �ेवचारल,े
'काय �हणतोस काय दमनका?
महाराज मला �जव मेारणार आहते ?
आ�ण त केा ?'

दमनक �हणाला, 'अर,े राजान वे
पावसान झेोडपल तेर कारण
�वचारायच अेसत केा ? �याचंी लहर
हचे �याच केारण. 'आपण
सजंीवकाला मा�न, आप�या सव�
प�रवाराला मजेवानी दणेार आहोत,
'अस तं नेकुतचे मला �हणाल,े �हणनू



तलुा सागंावयास आलो. वा�त�वक
राजान �ेव�ासात घऊेन सा�ंगतललेी
गो� म�ंयान बेाहरे फोडण हे पेाप
आह.े धम�शा��च मळु� अस संागंत
क�-
यो म�� �ंवा�मनो �भ��ा�सा�च�े
स��यो�जतः ।
स ह�वा नपृकाय�तत �्वय चं नरकं
�जते ॥्
(जो म�ंी ध�याच �ेहणज रेाजाचे
रह�य बाहरे फोडतो, तो �या
राजा�या काया�ची तर हानी करतोच,
पण �यायोग �ेवतःही नरकात जातो.)



'त�ेहा �म�ा सजंीवका, वा�त�वक हे
ग�ुपत मी तलुा सागंायलाच नको
होत पंण केवळ मा�यावर �व�ास
ठेवनू त �ूप�गलकमहाराजाकंडे
गलेास व �याचंा �म� बनलास �हणनू
त�ुयावर आल�ेया �ाणसकंटाची
तलुा क�पना दणे हे मेी माझ अे�धक
��े कत�� मानल वे त गे�ुपत
त�ुयापाशी उघड केल.े'

'पण �प�गलकमहाराजा�ंया डो�यात
आललेा हा घातक �वचार �यानंी
काढून टाकावा यासाठ� त �ूयानंा
काही सागंनू पा�हल नेाहीस का?'
असा �� सजंीवकान केेला असता



कपट� दमनक �याला साळसदूपणे
�हणाला, 'मी सव� तह�न �ेय�न केल,े
पण त मेला �हण लूागल,े 'अरे
दमनका, तो सजंीवक हा काही झाले
तरी गवतखाऊ आ�ण आपण
मासंाहारी. त�ेहा �या�याशी म�ैी
ठेव�याऐवजी �याला श� मुानण,े हचे
शहाणपणाच नेाही का? आ�ण श�ु
�हटला �हणज,े �याला जरी �वतःची
मलुगी �दललेी असली तरी �याचा
�नःपात करण हे मेा�यासार�या
���याच केत�� आह.े'
�प�गलकमहाराज अस बेोल�यावर
माझ केाय चालणार?'



सजंीवक �हणाला, 'एका अथ�
�प�गलकाच �ंहणण खर आंह.े
�या�याशी मी म�ैी केली ही माझीच
चकू झाली. �हटलचे आह नेा?
ययोरवे सम �ंव� यंयोरवे सम कंुलम्
।
तयोम��ी �ववाह� न त पु�ु�वप�ु�ोः
॥
(�याचंी आ�थ�क प�र��थती सारखी
असत वे �याचं केुल तोलामोलाचे
असत �ेया�ंयातच म�ैी व �ववाह
जळुनू यतेात, �वषमातं जळुनू यते
नाहीत.)



यावर सभंा�वतपणाचा आव आणनू
दमनकान �ेवचारल,े 'सजंीवका, तचू
एकदा त�ुया �भावी वाणीने
महाराजाचंा त�ुयाब�लचा राग
घालवनू टाक�याचा �य�न का
करीत नाहीस ?'

हताशपण सेजंीवक �हणाला
'दमनका, �याचा काही उपयोग
होणार नाही. कारण-

�न�म�म�ु��य �ह यः �कु�य�त ।
�वु सं त�यापगम �ेशा�य�त ।
अकारण�षेपरो �ह यो भवते ।्
कथ नंर�त पं�रतोष�य�य�त ॥



(जो काही कारणा�तव रागावतो, तो
त केारण �र केल के� लगचे शातं
होतो. पण जो काहीएक कारण
नसताना �षे करतो वा रागावतो-
अशा प�ुषाच सेमाधान कसे
करायच ?े)

'त�ेहा दमनका, एकतर मी �या
�प�गलकाच मेन वळ�व�याचा
�कतीही �य�न केला तरी त वेळणार
नाही आ�ण �सर �ेहणज सेमजा,
�याच मेन यदाकदा�चत वळल,े तरी
�या�माण �ेया �थनक नावा�या
स�जन उटंाचा �या कपट� कावळा,
को�हा आ�द �या�याच सहकाया�नी



बळ� घतेला, �याच�माण �ेप�गलकाचे
कान फुंकणार 'ेपाप�ह' आज ना
उ�ा माझाही बळ� घते�या�शवाय
राहणार नाहीत.'

'बळ� घते�या गले�ेया �या �थनक
उटंाची गो� काय आह ?े' अशी
प�ृछा दमनकान केेली असता
सजंीवक �हणाला, 'ऐक-

***********************

गो� अकरावी

'��ाचं बेोलण अेस गेोड,े पण �यावर
भाळणारा फशी पड.े'



एका वनात 'मदो�कट' नावाचा एक
�स�ह राहात होता. �या�या
अनयुायामं�य �ेच�ा, को�हा व एक
कावळा ह �ेतघ �ेमखु होत.े

एकदा आप�या अनयुायासंह तो
मदो�कट �स�ह वनात �फरत असता,
�याला एक उटं �दसला. तो उटं मळू
ता�ंापासनू अलग पडनू, भटकत
भटकत, चकुून �या वनात आला
होता. मदो�कटान �ेयापवू� कधीही
उटं पा�हललेा नस�यान �ेयाने
�वचारल,े 'हा �ाणी कोण आह आे�ण
हा वनातच राहातो, क� लोका�ंया



आधारान गेावात राहतो?'

कावळा �हणाला, 'महाराज, याला
उटं अस �ेहणतात. हा माणसातं
राहातो व �याचंी ओझी वाह�याची
काम केरतो. याच मेासं फार �चकर
असत.े आपण याला मारलते, तर
तीन-चार �दवस आपली सवा�चीच
चगंळ उडले.'

मदो�कट �हणाला, 'कावळोबा,
त�ुहाला खा�या�शवाय �सर केाहीच
सचुत नाही का ? वा�त�वक, तो
�याच भेाईबदं सोडनू आप�याकडे
आललेा आह,े त�ेहा �याला अभय



दणे,े ह आेपल पे�व� कत�� आह.े
�हटलचं आह नेा?-

न गो�दान नं मही�दान नं चा�दानं
�ह तथा �धानम ।्
यथा वद�तीह बधुाः �धानं
सव��दान�ेवभय�दानम ॥्
(गाईच देान न�ह,े भमूीच देान न�ह,े
�क�वा अ�दानही तवेढे मह�वाचे
न�ह,े एवढे अभयदान ह सेव�
दानामं�य �े�े आह,े अस से�ू
�हणतात.)

ख�ु मदो�कटच अस �ेहणा�यामळुे
कावळा, को�हा व �च�ा ह �ेतघहेी



ग�प बसल आे�ण मदो�कटा�या
आ�वे�न त �ेया उटंाला घऊेन
�या�याकड आेह.े मदो�कटान �ेया
उटंाची आ�थने चेौकशी क�न
�याला अभय �दल वे आप�या
प�रवारात सामील क�न घतेल.े मग
तो �थनक नावाचा उटं �या रानात
उगवल�ेया पाचसूार�या गवतावर
आपला उदर�नवा�ह मो�ा सखुात
क� लागला. पण, या उटंाला मा�न
�या�या �चकर मासंाचा आ�वाद
घ�ेयाऐवजी, आप�या वनराजाने
�याला अभय �दल,े ही गो� कावळा,
को�हा व �च�ा या�ंया मनात सलत



रा�हली.
एके �दवशी �या मदो�कट �स�हाची,
�याच वनातील एका उ�म� ह�ीशी
झुंज झाली, आ�ण तीत �या ह�ीचा
सळुा लागनू, मदो�कटाला जबर
जखम झाली. �यामळु आेजारी पडनू,
�या�यावर गहुते पडनू राहा�याची
पाळ� आली.
मदो�कटाच �ेशकारीसाठ� बाहरे
जाण बेदं झा�यामळु,े
�या�याबरोबरच �या�या प�रवारातील
�च�ा, को�हा व कावळा आ�द
पशपु�याचंी उपासमार होऊ लागली.



अशा ��थतीत एकदा मदो�कट �यानंा
�हणाला, 'बाबानंो, स�या मला काही
�शकारीसाठ� बाहरे पडता यते नाही.
त�ेहा त�ुही जर एखा�ा �ा�याला
फसवनू मा�या गहुते आणलते, तर
इथ�या इथ मेी �याची �शकार करीन
आ�ण मा�या भकुेबरोबरच तमुचीही
भकू भागवीन.'

मदो�कटान येा�माण सेागंताच,
�च�ा, को�हा व कावळा ह �ेतघहेी
�तथनू �नघनू वनात गले वे �ापदाचा
शोध घऊे लागल.े बराच �य�न
क�नदखेील '�शकार' ���पथात न
आ�यान केो�हा आप�या दोघा



साथीदारानंा �हणाला, 'उटंासारखा
चवदार �ाणी हाताशी असताना,
महाराज �यालाच का मारीत नाहीत ?
�याला मारल अेसत,े तर चार-दोन
�दवस �याच मेासं आप�याला
पोट�पोटभर झाल अेसत.े'

कावळा �हणाला, 'मलाही तसचे
वाटत.े पण महाराज पडल धेा�म�क.
त�ेहा अभय �दल�ेया �याला त केसे
मारतील ?'

को�हा बोल लूागला, 'ह पेहा, जे
�वतःला 'धा�म�क' �हणवनू घतेात ना,
त �ेवतः�या सोयीच अेस धेम��थंातले



आधार घऊेन, तमु�या आम�या
सव�सामा�या�ंमाणचे मनःपतू वागत
असतात. त�ेहा मी एकटाच
महाराजाकंड जेातो आ�ण धमा�तले
आधार दऊेनच �या उटंाला
मार�याबाबत �याचंी समंती
�मळवतो.'
�च�ा व कावळा यानंा असे
आ�ासन दऊेन व �यानंा त हेोते
�याच �ठकाणी थाबंायला सागंनू, तो
कपट� को�हा मदो�कटाकडे
मदंगतीन गेलेा व �याला �हणाला,
'महाराज, आ�ही �तघानंी शोध
घऊेनही आ�हाला �शकार �मळाली



नाही आ�ण भकुेन शे��हीन
झा�यामळु �ेशकारी�या शोधाथ�
आणखी भटक�याएवढे आता
आम�या अगंात �ाणही रा�हल नेाही.
अशा ��थतीत आपण �या
�न�पयोगी �थनक उटंालाच मा�न
खा�ल तेर?'

मदो�कट �हणाला, 'अर नेीचा, काय
बोलतोस त हू ?े �याला मी अभय
�दल आेह,े �यालाच मी मा�न खाऊ ?
धमा��या �व�� अशी ही गो� मी
कदापीही करणार नाही.'
को�हा बोल लूागला, 'महाराज,



आप�यासार�या धम�वीराला मी
अधा�म�क कृ�य करायला कसा
सागंने ? पण समजा, महाराजाचंे
भकुेमळु जेाऊ पाहणार �ेाण
वाच�व�यासाठ� जर �या �वामीभ�
�थनकानचे �ाणाप�ण कर�याची
इ�छा �� केली आ�ण �याची
इ�छा जर �च�यान वे मी पणू�
कर�यात मदत केली, तर आपण �या
�थनकाच मेासं खाल ना ? कारण
�यामळु �ेथनकासार�या �न�ावतं
सवेकाची प�व� इ�छा पणू� के�याचे
धम�कृ�य आप�या हातनू घडले
आ�ण ध�याच �ेाण वाच�व�यासाठ�



�ाणाप�ण कर�याच धेम�कृ�य �या
�थनकाकडनू घड�यामळु,े �यालाही
मरणो�र �वग� �मळले.'

भकुे�या मदो�कटान उे�र �दल,े 'हा
तमुचा माग� धमा�ला ध�न अस�यान,े
मी �याच मेासं आनदंान खेाईन.
कुणीकडनू तरी �थनकाला
मरणो�र �वग� �मळावा अशीच
माझी इ�छा आह.े'

मदो�कटान तेशी तयारी दाख�वताच,
�या पाताळय�ंी को��ा�या पायात
जोर आला. तो वगेान आेपले
सहकारी कावळा व �च�ा या�ंयाकडे



गलेा व �या�ंया कानात काहीतरी
कुजबजुला. मग त �ेतघहेी �रवर�या
एका कुरणात चरत असल�ेया
�थनकाकड गेले.े

�तथ जेाताच को�हा �या उटंाला
�हणाला, '�म�ा, भकुेन �ेाकुळ
झालले मेदो�कटमहाराज अखरे�या
घटका मोजत आहते. अशा वळे�
आपण �या�ंयाकड जेाऊन �यानंा,
'त�ुही आ�हाला मा�न खा, पण
तमुच �ेाण वाचवा,' अस सेा�ंगतले
पा�हज.े मदो�कटमहाराज
आप�याला मा�न खाण शे�य नाही.
त�ेहा �यानंा नसुत तेस सेागंायला



काय हरकत आह ?े �हणनू आपण
चौघहेी �या�ंयाकड आेताच जाऊ
या.' तो को�हा या�माण बेोल�यावर
तो �वतः, कावळा व उटं अस चेौघहेी
मदो�कटाकड गेले वे �याला
नम�कार क�न उभ रेा�हल.े

मग तो कावळ मदो�कटाला �हणाला,
'महाराज, ग�ेया तीन-चार �दवसातं
पोटात मासंाचा कणही न ग�ेयान,े
आपल �ेाण जा�याची पाळ� आली
आह.े अशा ��थतीत आपण मागपेढुे
न पाहता �नःशकंपण मेला मा�न
खाव वे �वतःच �ेाण वाचवाव.े �यात



माझहेी �हत आह.े कारण-

�वा�यथ�य��यजते �्ाणान भ्�ृयो
भ��सम��वतः ।
पर सं पदमा�ो�त जरामरणव�ज�तम्
॥
(भ��य�ु मनान जेो सवेक
�वामीसाठ� आपल �ेाण दतेो, �याला
व�ृ�व व म�ृय युा�ंयापासनू म�ु
अशा अढळपदाचा लाभ होतो.)
�या काव�याच हे बेोलण पेणू� होत ने
होत,े तोच �याला बाजलूा सा�न
को�हा �या �स�हाला �हणाला,
'महाराज, या काव�याला खाऊन



आपल पेोट कस केाय भरणार ?
त�ेहा आपण मलाच मा�न खाव वे
माझ जेीवन ध�य कराव.े'

मग �या को��ाशी माग ढेकलनू
�च�ा पढुे व मदो�कटाला �हणाला,
'महाराज, या काव�याला खाऊन
आप�या पोटात कोकलत असललेे
भकुेच केावळ केाही त�ृत होणार
नाहीत आ�ण आप�या�माणचे
न�यानंी �शकार करणारा हा को�हा
आप�याच स�ंकृतीचा अस�यान,े
याला आपण मा�न खाणहेी यो�य
नाही. त�ेहा आपण मलाच मा�न
खाव आे�ण यो�यानंाही मरणो�र जी



गती �मळत नाही, ती गती
�मळ�याची सधंी दऊेन मला ध�य
कराव.े'

कावळा, को�हा व �च�ा यानंी
�ाणाप�ण कर�याची तयारी दश��वली
असतानाही मदो�कटान �ेयानंा
मा�न खा�ल नेाही; मग मला तर
अभय �दल अेस�यान,े तो मारणे
श�य नाही, अशी समजतू होऊन
�थनक उटंही पढुे सरसावला व
मदो�कटाला �हणाला, 'महाराज,
�च�ा हास�ुा आप�या�माणचे
न�यानंी �शकार करणारा अस�यान,े
तो आप�याच स�ंकृतीतला आह.े



त�ेहा �याला न मारता, आपण मलाच
मा�न खाव वे मला मरणो�र उ�म
गतीचा धनी कराव.े' �थनक
या�माण बेोलताच, को�हा व �च�ा
यानंी �या�यावर झडप घऊेन �याला
ठार मारल आे�ण मग मदो�कटासह
�या सवा�नी �याच मेासं अगद� चवीने
खा�ल.े..''

ही गो� सागंनू सजंीवक दमनकाला
मारल,े 'त�ेहा �म�ा, त�ुया
�हण�या�माण जेरी मी �या
�प�गलकाची समजतू घालनू, �या�या
मनात मा�या�वषयी �नमा�ण झाललेा
गरैसमज �र केला, तरी



�या�याभोवती वावरणार �े�
स�लागार �याच मेन प�ुहा
कोण�याही रीतीन केल�ुषत करतील
व माझा घात करतील. �यामळुे
�प�गलकाशी प�ुहा �नहेसबंधंी
जोड�यात अथ� नाही. कारण
�हटलचं आह.े -

ग�ृाकारोऽ�प स�ेः �यात ह्संाकारःै
सभासदःै
हसंाकारो�प स��या�यो ग�ृाकारःै स
तनै�ृपः ॥
(भोवताल�या प�रवारातील लोक हे
जर हसंा�ंमाण अेसतील, तर



�गधाडा�माण अेसल�ेया राजा�या
सवेते रहाव,े पण भोवताल�या
प�रवारातील लोक ह जेर
�गधाडा�ंमाण अेसतील, तर
हसंा�माण अेसल�ेया राजा�याही
सवेते रा� नय.े)

'�शवाय ह देमनका, ��ाब�ल
बोलायच झंाल तंर तो एक
महाभयकंर सप�च आह.े �हटलचं
आह नेा?-

अहो खलभजु��य �वपरीतो
वध�मः ।
कण�लग�त चकै�य �ाणरै�यो



�वय�ुयत ॥े
(अहो, खल�पी सपा�ची �सया�ना
मार�याची रीत मोठ� अजब असत.े
तो एका�या कानाला दशं करतो. तर
�सया�चा �ाण घतेो.)
�ा सजंीवकाची व �प�गलकाची झुंज
स�ु झाली आ�ण �यात एकमकेावंर
आरोप-��यारोप करीत असता,
�या�ंयापकै� एखा�ान,े मी �याला
�सया��व�� उठव�याची गो� उघड
केली, तर �प�गलकआप�याला ठार
मार�या�शवाय राहणार नाही,
�याप�ेा या सजंीवकाला �र�या



रानात जायला सागंण अे�धक बर !े
असा �वचार क�न दमनक �याला
�हणाला, 'सजंीवका, मला वाटत तेू
�प�गलकमहाराजापंासनू तझु रे�ण
कर�यासाठ� �सया� एखा�ा वनात
�नघनू जावसे.'

सजंीवक �हणाला, 'नाही दमनका,
मी या वनातनू �सया� वनात गलेो,
तरी प�र��थतीत फारसा फरक
पडणार नाही. कारण -

महता यंोऽपरा�यते �र�थ�ऽ�मी�त
ना�सते ।्
द�घ� ब�ु�मतो बा� ता�या �ंह�स�त



�ह�सकम ॥्
(थोरामो�ाचंा �यान अेपराध केला,
�यान 'ेआपण �र आहोत �हणजे
सरु��त आहोत, अशा �व�ासावर
रा� नय,े कारण ब�ु�वतंाच बेा� फार
�रवरपय�त पोहोचतात आ�ण
�या�ंया सहा�यान तेो अपरा�याला
मा� शकतो.)
'त�ेहा दमनका, समजा �प�गलकाशी
लढता लढता मला मरण आल,े तरी
मी त पे�करीन, पण पळनू �सया�
रानात जाणार नाही.'
सजंीवकान �ेप�गलकाशी लढ�याचा



केललेा �नधा�र �यान बेदलावा �हणनू
दमनक �याला �हणाला, '�म�ा,
�नण�य घ�ेयात त अूशी उता�वळ�
क� नकोस. �या�याशी आप�याला
लढायच आेह,े �या श�शूी अगोदर
ताकद ओळखनू, मगच �या�याशी
लढायच के� नाही, याब�लचा �नण�य
�यावा. नाहीतर �या �टट�ाकडनू
पराभतू हो�याचा �सगं जसा
सम�ुावर आला, तसा �सगं त�ुयावर
यायचा.'
'तो कसा काय?' असा ��
सजंीवकान �ेवचारला असता,



दमनक सागं लूागला-
**********************

गो� बारावी

'जो न ऐके �हताच बेोलण,े �या�या
न�शबी ठोकरा खाण !े

सागरतीरी �टटवा - �टटवीच एेक
जोडप रेाहात होत.े एकदा �टटवी
लाजत मरुकत �टट�ाला �हणाली,
'ऐकल का ? मला �दवस गलेते.
त�ेहा मला अडंी घाल�या�या ��ीने



एखाद सेरु��त �ठकाण त�ुही शोधनू
काढा.'
�टटवा �हणाला, 'कातं,े अगं
सम�ु�कनाया�सारख हंवशेीर �ठकाण
सोडनू, अडंी घाल�यासाठ� �र�या
�ठकाणी जा�याच कंाय कारण ?ं तू
या �कनाया�लगत�या पळुणीतच
अडंी घाल.'

�टटवी �हणाली, 'पण पनुवलेा या
सम�ुाला नहेमीप�ेा अ�धक भरती
आली आ�ण या�या लाटाबंरोबर याने
माझी अडंी वा�न नलेी, तर काय
क� ?'



�टटवा हसनू �हणाला, '��य,े त�ुहा
बायकाचंी जात अती �भ�ी. अगं
आप�या अ�ंानंा हात लाव�याची
�या सम�ुाची काय �बशाद लागत ?े'

�या �टट�ाच हे बेोलण ऐेकून, �या
सम�ुान मे�ुामच �टटवीन अेडंी
घात�यावर ती लाबं�व�याच ठेर�वल.े
तो मनात �हणाला, '�या प�ुषाचंे
तजे घराबाहरे�या जगात कुठेच
पडत नसत,े �याणंा घरात
बायकापोरासंमोर पावलोपावली
आप�या मोठेपणाच �ेदश�न
कर�याची वाईट खोड असत.े त�ेहा
�नदान या �टट�ाची �मजास



उतर�व�यासाठ� तरी, या �टटवीची
अडंी लाबंवायलाच हवीत.'

मग पती�या सागं�यानसुार �टटवीने
सागर�कनारी�या वाळवटंात अडंी
घातली, आ�ण एके �दवशी ती दोघे
भ�या�या शोधाथ� �रवर गलेी असता,
सम�ुान पेनुव�ेया महाभरतीची सधंी
साधनू, आप�या लाटा�ंया हातानंी ती
अडंी लाबं�वली.
परत आ�यावर ज�ेहा आपली अडंी
सम�ुान पेळवनू नलेी अस�याच �ेया
�टटवीला आढळनू आल,े त�ेहा
आकातं करीत ती �टट�ाला



�हणाली, 'त�ुहाला परोपरीन सेागंनूही
त�ुही माझ ऐेकल नेाही, �हणनू
आप�यावर हा �सगं ओढवला. �सरे
लोक �हताच सेागंत असतानाही, जे
आप�याच ह�ेयानसुार वागतात, ते
काठ� सोड�यामळु आेकाशातनू
खाली पडनू मले�ेया कासवा�माणे
नाश पावतात?'

ती कासवाची गो� काय आह,े 'अशी
प�ृछा �टट�ान केेली असता, आपले
रडण तेा�परुत थेाबंवनू �टटवी
�हणाली, 'ऐका-
*********************



गो� तरेावी

'�सगंाच भेान ठेवाव अे�यथा क�न
�याव नेकुसान.'

एका सरोवरात कंब�ुीव नावाच एेक
कासव राहात होत.े �याच सरोवरात
जल�वहार कर�यासाठ� सकंट व
�वकट या नावच देोन हसं येते व
अधनुमधनू �या कासवाला
दवेा�दका�ंया बोध�द गो�ी सागंत.
स�ंयाकाळ �हायला आली; क� ते
हसं �र�या झाडावंर असल�ेया
आप�या घर�ाकंड �ेनघनू जात.



एका वष� पाऊस न पड�यान तेे
सरोवर आटल.े त�ेहा त हेसं �या
कासवाला �हणाल,े 'कंब�ुीवा, या
त�यात आता ब�हशंी �चखलच
उरला आह.े उ�ा ह तेळ केोरडे
ठणठणीत झाल के�, तझु केाय
होणार, याची आ�हाला �च�ता लागली
आह.े आ�ही दोघ पेा�यान तेडुुंब
भरल�ेया �सया� एका �र�या
सरोवराकड जेल�वहारासाठ� जाऊ
शकतो. पण त कूुठे जाणार?'

त केासव �हणाल,े 'मी कधीही
उ�ाची �च�ता करीत नाही. पण



त�ुहीच �वषय काढलात �हणनू
सागंतो- त�ुही बतेशीर लाबंीची एक
काठ� घऊेन या. मी �या काठ�चा
म�यभाग मा�या त�डात घ�
पकडतो. मग त�ुही दोघ �ेया काठ�चे
एकेक टोक तमु�या चोचीत घ� धरा
व उडत उडत मला �या भरपरू पाणी
असल�ेया सरोवरात नऊेन सोडा.'
त हेसं �हणाल,े 'कंब�ुीवा, त यू�ु�
तर नामी शोधनू काढलीस. पण
आ�ही दोघ हेवतेनू उडत असताना,
त कूुठ�याही प�र��थतीत त�ड मा�
उघड नूकोस. नाहीतर उचंाव�न
ज�मनीवर जोरात आदळशील व



फुकट म�न जाशील.' यावर ते
कासव �हणाल,े '�म�ानंो, माझी �च�ता
वहायला मी समथ� आह.े' मग �या
हसंानंी एक काठ� आणली. �या
कासवान �ेतला म�यभागी त�डात
घ� पकडली, आ�ण �या हसंापंकै�
��यकेान �ेतच एेकेक टोक चोचीत
दाबनू ध�न आकाशात भरारी
घतेली.
अशा तह�न ते हेसं �या कासवासह
हवतेनू उडत उडत एका गावाव�न
चालल अेसता, �यानंा �या गावात�या
गावकया�नी पा�हल वे त गेावकरी
एकमकेानंा �वचा� लागल,े 'काय हो,



त देोन हसं वाटोळ वेाटोळ अेस जेे
काहीतरी घऊेन चालल आेहते, ते
काय असले ?'

त �ेयाचं शे�द कानी पडताच �या
कासवान,े �या हसंानंा, '�म�ानंो, �या
मखू� गावकया�ना, मी कासव आह हेी
साधी गो�स�ुा कळ नूय?े' असे
�वचार�याक�रता त�ड उघडल,े
�याबरोबर - काठ�चा आधार
सटु�यामळु -े त केासव आकाशातनू
ज�मनीवर कोसळनू �छ��व��छ�
झाल.े' ही गो� सागंनू �टटवी
�टट�ाला �हणाली, '�या हसंानंी



सा�ंगतललेी �हताची गो� सागंनू
�ल����यामळु �ेया कासवाचा असा
दा�ण शवेट झाला.'
ती �टटवी पढुं �हणाली, 'उ�ाची
�च�ता आज कशाला करायची ?
�क�वा 'माझी �च�ता वाहायला मी
समथ� आह,े' अस �ेहणनू बसेावध
कधीही रा� नय.े तस बेसेावध
रा�ह�यामळु वे आपल भे�व�य
न�शबावर सोप�व�यामळुचे �या
'य��व�य' नावा�या माशावरती �ाण
गमाव�याचा �सगं आला.'
'ती गो� काय आह?े' अस �ेया



�टट�ान मेो�ा उ�कंठेन �ेवचारले
असता, �टटवी �हणाली, 'नीट ऐका-
********************

गो� चौदावी

न�शबाच ते�ट पूावलास अड,े

तर �य�नाचा घोडा चौखरू दौड.े

एका सरोवरात अनागत�वधाता,
��य�ुप�मती, व य��व�य या नावाचे
तीन मास आेपाप�या बधंबुाधंवासंह
राहात होत.े �या�ंयापकै�



'अनागत�वधाता' हा मासा
भ�व�यकाळात सकंट य�ेयाची
श�यता �दसताच, �या सकंटाऊन
सहीसलामत सटु�याची अगोदरच
उपाययोजना करील '��य�ुप�मती'
हा - आय�या वळे� का होईना - य�ु�
लढवनू, आल�ेया सकंटातनू
सखु�पपण बेाहरे पड�यात यश
�मळवी; तर �तसरा 'य��व�य' हा
मासा 'न�शबात असले त हेोईल' असे
�हणनू �व�थ बसनू राही.
एके �दवशी स�ंयाकाळ�, काही
कोळ�, �सया� एका सरोवरातल मेासे



पकडनू, त तेीन मास रेहात
असल�ेया सरोवरा�या काठाने
चालल अेसता, �यानंा त मेास �ेदसल.े
त पेा�न त केोळ� आपापसातं
�हणाल,े 'वाः ! केवढे मोठमोठे मासे
आहते या त�यात ! स�या
आप�यापाशी भरपरू मास अेस�यान,े
व आता अधंा�नही लागले
अस�यान,े आपण उ�ा सकाळ� या
त�याकड येऊे व इथ�या माशानंा
पागवनू नऊे.'

को�याचं ते बेोलण एेखा�ा
व�ाघातासारख केानी पडताच,
अनागत�वधाता मासा �या



सरोवरात�या माशानंा जवळ
बोलावनू घऊेन �हणाला, 'त केोळ�
ज बेोलल ते ऐेकालते ना? त�ेहा
आपण सवा�नी आ�ा�या आ�ा
�सया� जवळ�या त�या�या
आ�याला गले पेा�हज.े नाहीतर ते
कोळ� उ�ा सकाळ� यतेील आ�ण
पा�यात जाळ� टाकून, खा�यासाठ�
वा �वक�यासाठ� आपणा सवा�ना
पकडनू नतेील. त�ेहा या सकंटातनू
आपला बचाव कर�यासाठ�
अगोदरच उपाय योजललेा बरा.
�हटलचं आह -े

अश�ैब��लनः श�ोः कत��



�पलायनम ।्
स�ं�त�ोऽथवा �ग� ना�या तषेां
ग�तभ�वते ॥्
(आपला श� जुर �बळ असले, तर
अश�ानंी एक तर पळ काढावा
�क�वा एखा�ा �क���याचा आ�य
तरी �यावा. जीव वाच�व�याचा
या�शवाय �याला अ�य माग� नसतो.)
अनागत�वधा�याच हं बेोलण ऐंकून
��य�ुप�मती �हणाला, 'तझु �ंहणणं
अगद� बरोबर आह.े आपण
आज�या आज इथनू �या �सया�
सरोवरात गले पेा�हज.े आता



'वाडवडील राहात आलले हे �ेठकाण
सोडनू �सरीकड केस जेायच?े' असा
�वचार आप�यापकै� एखा�ा�या
मनात यईेल, पण �यात अथ� नाही.
कारण -

य�या��त सव�� ग�तः स क�मात्
�वदशेरागणे �ह या�त नाशम ।्
तात�य कूपोऽय�म�त �वुाणाः
�ार जंल कंाप�ुषाः �पब��त ।
(जो सव� �ठकाणी - �हणज केुठेही -
जाउ शकतो, �यान मेायपेोट�
�वदशेात रा�न, �वतःला का �हणनू
बरबाद क�न �यायच ?े' कशीही



असली तरी ही व�डलाचंी �व�हर
आह.े' अस �ेहणणाया� ��ु लोकावंर
�या �व�हरीच खेार पेाणी पीत
राह�याचा �सगं यतेो.)
��य�ुप�मतीन येा�माणे
अनागत�वधा�या�या �हण�याला
�जोरा दतेाच य��व�य नावाचा
मासा खदख�न हसला व �यानंा
�हणाला, 'ह पेहा, त केोळ�' उ�ा
यऊे' अस जेरी �हणाल अेसल,े तरी
न�क� यतेीलच अस थेोडचे आह ?े
�यातनू समजा जरी त आेल तेरी जय
माशाचं आेय�ुय सपंत आलले अेसले,
तचे �या�ंया जा�यातं सापडणार व



मरणार. अशा प�र��थतीत,
वाडवडील रहात आलले हे सेरोवर
सोडनू मी तरी �सरीकड जेाणार
नाही.'
य��व�य माशाचा त सेरोवर सोडनू
न जा�याचा �नधा�र पा�न
अनागत�वधाता व ��य�ुप�मती हे
दोन मास आेपाप�य प�रवारासंह
लगचे �सया� �दवशी सकाळ� �या
प�ह�या सरोवराकड आेल आे�ण
जाळ� पा�यात टाकून, �यानंी
य��व�य व �या�याबरोबर रा�हललेे
मास पेकडनू �यानंा घरी नले आे�ण
मा�न खा�ल.े न�शबावर अवलबंनू



रहाणाया�वर अस �ेध�र �सगं
ओढवतात.'

�टटवीन हेी गो� सागंताच �टटवा
�हणाला, '��य,े त सूा�ंगतललेी ही
गो� मला लाग नूाही. मी काही
न�शबावर �वसबंनू रहाणारा नाही.
मी �या खोडसाळ सम�ुाला कोरडा,
श�ुक कर�याचा �नधा�र केला आह.े'

�टटवी �हणाली, 'नाथ, रागा�या
भरात अस ते�डाला यईेल त बेरळू
नका. कुठे तो सम�ु आ�ण कुठे
आपण यःक��त प्�ी !'

�टटवा �हणाला, 'लाडके, �या



सम�ुा�या तलुनते जरी मी लहान
असलो, तरी �द��य उ�साह व उ�कट
इ�छाश�� या�ंया बळावर ही
असा�य गो�ही मी क�न दाखवीन.
आ�ण चोचीन थे�ब थ�ब पाणी �पता
�पता �या सम�ुाला कोरडा
ठणठणीत क�न दाखवीन. �हटलचं
आह नेा ?-

ह�ती �थलूतरः स चाडक्ुशवशः �क�
ह��तमा�ोऽङ्कुशः
द�प �े�व�लत �ेण�य�त तमः �क�
द�पमा� तंमः ।
व�णेा�प हताः पत��त �गरयः �क�



व�मा�ो �ग�रः
तजेो य�य �वराजत से बलवान्
�थलूषे कुः ��ययः ॥
(ह�ी हा आकारान बेराच मोठा
असनू अकंुशाला वश होतो;
वा�त�वक ह�ी केवढा मोठा व
अकंुश �कती लहान ? द�प ��व�लत
केला असता, अधंाराचा नाश होतो;
तस पंा�हल तंर अधंारापढुे �दवा
�कती लहान ? �जा�या आघाताने
पव�त कोसळतात; तस पंहाता
पव�ता�या आकारापढुे व� �कती
लहान ? ता�पय� हचे क�, �या�या



�ठकाणी तजे असत,े तोच खरा
बलवान. आकारमान ह केाही
साम�या�च �ेमाण न�ह.े)

यावर �टटवी �हणाली, 'त जेरी खरं
असल,ं तरी �या सागरात गगंा,
�स�धनू या�ंयासार�या शकेडो न�ा
��त�णी अमया�द पाणी टाकत
असतात, तो सम�ु �पऊन
टाक�याची ��त�ा कर�यात काही
अथ� आह केा? �याप�ेा त�ुही
तमु�या लहानसान का असनेात -
बया�च �म�ानंा आप�या सहा�याथ�
बोलवा आ�ण �या सम�ुाला धडा
�शकवा. कारण बारीकसारीक गो�ी



एकेक�ा जरी कुचकामी ठरत
अस�या, तरी जर का �या एक�
आ�या, तर �याचं सेघं�टत साम�य�,
असा�य वाटणारी गो�ही सा�य क�
शकत.े �हटलचं आह नेा ?-

ब�नाम�यसाराणा संमवायो �ह
�ज�यः ।
तणृरैाव�े�त रे�यु�या नागोऽ�प
ब�त ॥े
(कमकुवत का असनेात, �या गो��चा
मोठा समहू झाला क�, �यानंा �ज�कणे
कठ�ण जात.े �हणनू तर गवता�या
का�ापंासनू बन�वल�ेया दोरीने



ह�ीलास�ुा बाधंनू ठेवता यते.े)

�टटवी पढुं �हणाली, 'नाथ, �हणनूच
एक �चमणी, सतुारप�ी, बडेकू व
माशी या�ंयासारख येःक��त �्ाणी
सघं�टतपण एेका उ�म� ह�ी�या
�व�� ग�ेयामळु �ेयानंा �या ह�ीचा
नाश करता आला ना?'

'तो कसा काय ?' असा �� �टट�ाने
�वचारला असता �टटवी सागं लूागली
-

**********************

गो� पधंरावी



ऐ�य �जथ अेस,े यश �तथ वेस.े

एका वनातील तमालव�ृा�या
फादं�वर �चमणा�चमणीच एेक
जोडप घेरट बेाधंनू राहात होत.े �या
घर�ात �चमणीन अेडंी घातली
होती. एकदा �पार�या वळे� एक
मदो�म� ह�ी सावलीसाठ� �या
व�ृाखाली यऊेन उभा रा�हला.
�वसावा घतेा घतेा �यान केाही एक
कारण नसता �या �चमणा�चमणीचे
घरट अेसललेी फादं� मोडनू टाकली.
�यामळु �ेया घर�ात असललेी �या
�चमणीची सव� अडंी खाली



ज�मनीवर पडनू फुटनू गलेी. ती
�चमणा�चमणी मा� कशीबशी
वाचली.
आपली सव� अडंी फुट�याच पेा�न
ती �चमणी मोठमो�ान रेडत
असता, आ�ण �वतःही �ःखी
झाललेा �चमणा �तची समजतू
घालत असता, 'का�कूट' नावाचा
एक सतुारप�ी �तथ आेला व
�चमणीला �हणाला, '�चमतूाई, अशा
रड नूका. त�ुही आता �कतीही जरी
रडलात, तरी फुटनू नाश पावललेी
अडंी काही त�ुहाला परत �मळणार
नाहीत. �हटलचं आह -े



न� मंतृम�त�ा�त नंानशुोच��त
प��डताः ।
प��डताना चं मखूा�णा �ंवशषेोय यंतः
�मतृः ॥
(न�, मतृ �क�वा नाहीशा
झाल�ेयासंाठ� स�ू लोक शोक
करीत नाहीत. स�ू व मखू� या�ंयात
हाच तर �वशषे फरक मानला जातो.)
�चमणी �हणाली, 'ह केा�कूटा !
आमचा �म� व �हत�च�तक �हणनू तू
नसुता श�ुक उपदशे कर�याऐवजी,
�या �� ह�ीचा वध होऊ शकेल,
असा काहीतरी उपाय आ�हाला सागं.



कारण आपल वेाईट करणाया�ला
यो�य त शेासन �मळाल के�,
कुणालाही बर वेाटत.े'

का�कूट �हणाला, '�चमतूाई, तमुचं
�हणण खंर आंह.े नसुता उपदशे
कुणीही क� शकतो. सकंटात
खरखेरु सेहा�य करतो, तोच �म�.
�हटलचं आह-े

स स�ुद �्सन येः �यात स् प�ुो
य�त भु��मान ।्
स भ�ृयो यो �वधये�ः सा भाया� य�
�नवृ��तः ॥
(सकंटाच वेळे� जो धावनू यतेो तो



�म�, �याची माय�प�यावंर भ��
असत तेो प�ु, जो जाणनू कामे
करतो तो सवेक आ�ण �ज�यापासनू
मनाला �दलासा �मळतो, तीच खरी
प�नी.)
का�कूट पढुे �हणाला, '�चमतूाई,
तमुची इ�छा पणू� कर�या�या ��ीने
आप�याला �जचा मोठा उपयोग
होईल, अशी एक ब�ु�वान म्ाशी
मा�या ओळखीची आह.े �तचा
आपण स�ला घऊे.'

यानतंर तो सतुार प�ी �चमणा-
�चमणीसह एका माशीकड गेलेा व



घडललेा �कार �त�या कानी घालनू
�तला �हणाला, 'माशीमावशी, अशा
�या उ�म� ह�ीचा जर वळे�च वध
केला नाही, तर तो 'आप�याला
हटकणार केुणी नाही,' अशा
समजतुीन आेप�यासार�या
�ब�ळानंा असाच छळ�त राहील.
त�ेहा �या�या नाशाचा एखादा नामी
उपाय त सूागं.'

माशी �हणाली, '�नरपराध जीवानंा
�ास दणेाया� �या ह�ीला मारल हेे
पा�हजचे. पण या बाबतीत आपण
माझा �म� असल�ेया 'मघेनाद'
नावा�या �व�ान ब्डेकाचा स�ला



�थम घऊे. कारण �हटलचं आह-े

�हतःै साधसुमाचारःै
शा���मै��तशा�ल�भः ।
कथ�ंच� �वक�प�त �ेव�������तता
नयाः ॥
(�हत�च�तक, स�जन, शा��
जाणणार वे ब�ु�वतं यानंा �वचा�न
ज बेते केल जेातात, त केधीही
असफल होत नाहीत.)

मग �चमणा-�चमणी व तो का�कुट
प�ी या�ंयासह ती माशी �या �व�ान्
बडेकाकड गेलेी आ�ण
�चमणा�चमणीवर गदुरल�ेया



सकंटाची �तन के�पना �दली.
�यानतंर �तन �ेया बडेकाला �याला
�� केला, 'बडेकूराव, �या माथ�ेफ�
ह�ीला मार�याचा त�ुहाला एखादा
उपाय सचुतो का?'

यावर तो बडेकू �हणाला, 'हा���या !
ऐ�य व य�ु� या�ंया बळावर आपण
�या ह�ीला सहज मा� शकू.
�पार�या वळे� तो एखा�ा झाडा�या
सावलीत आराम करीत बसला
असता, माशीमावशीन �ेया�या
कानात गोड आवाजात गणुगणुाव.े
�या गोड आवाजान धेुंद होऊन �या
ह�ीन,े �याच डेोळ अेध�वट �मटले



असता, का�कूटान �ेवतः�या
अणकुचीदार चोचीन �ेयाच देो�ही
डोळ झेटपट फोडनू �याला आधंळे
कराव,े आ�ण तो आधंळा ह�ी तहान
लाग�यावर पाणी �प�याक�रता
नहेमी�या सरोवराकड चेाचपडत
चालला असता, मी मा�या
प�रवरासह वाटतेील एका खोल
ख�डय्ापाशी डर�व डर�व ओरडत
बसाव.े आमचा आवाज कानी पडला
क�, इथचे सरोवर असाव,े असा
समज होऊन तो आधंळा ह�ी �या
ख�डय्ाकड जेाईल, व �यात
कोसळनू तहानभकुेन चेार-दोन



�दवसातं �याला म�ृय युईेल.' मघेनाद
बडेकान सेचु�वल�ेया य�ु�नसुार �या
सवा�नी केल वे �या उ�म� ह�ीला
�जव मेारल.े'

ही गो� सागंनू �टटवी �या �टट�ाला
�हणाली, 'त�ेहा नाथ, त�ुहीस�ुा
अशीच य�ु�वतंाचंी व ब�ु�वतंाची
मदत �या, �हणज �ेया सम�ुाला
�जर�व�याची तमुची इ�छा तडीस
जाईल.'

प�नीच �ेहणण पेट�यामळु �ेया
�टट�ान बेगळा, सारस, मोर इ�याद�
प�यानंा एक� जमवनू �या�ंयापढुे
आपल �ेःख उघड केल वे सम�ुाला



कोरडा कर�या�या काया�त
आप�याला माग�दश�न कर�यास
�यानंा सा�ंगतल.े

�टट�ाच �ेहणण ऐेकून घऊेन ते
प�ी �हणाल,े '�टटवोजी, त�ुहा
जोड�यावर ओढवल�ेया सकंटाब�ल
आ�हालाही �ःख होत.े पणआपले
�ःख अशापंाशी उघड कराव के�, जे
त �ेःख �र क� शकतील. या
बाबतीत प�याचंा बलशाली राजा
ग�ड याचा आप�याला �न��तच
उपयोग होईल. त�ेहा आपण
�या�याकड जेाऊ या. �हटलचे आहे
ना ?-



स�ु�द �नर�तर�च� गेणुव�त
भ�ृयऽेनवु�त�नी कल� ।े
�वा�म�न श��समते �ेनव�े �ःखं
सखुी भव�त ॥
(�याच मेनाला �न�य �मरण होते
असा �म�, गणुवान सवेक,
मना�माण वेागणारी प�नी आ�ण
साम�य�सपं� �वामी यानंाच �ःख
सा�ंगतल अेसता सागंणारा सखुी
होतो. )

या�माण बेोलण झेा�यावर त सेव�
प�ी �या �टटवा -�टटवीसह
ग�डाकड गेले.े आ�ण आप�या



य�ेयामागचा हते �ुया�यापढुे उघड
क�न �याला �हणाल,े 'महाराज,
आज �या सम�ुान येा �टटवा-
�टटवीची अडंी पळवनू एक �कारे
आप�या अ�खल प�ीजातीचीच
खोडी काढली आह.े ती जर आपण
पच �ूदली, तर उ�ा �सरा कुणीतरी
आपली अशीच खोडी काढ�ल.
लोकानंा काय ? एक करतो तस इेतर
क� लागतात. �हटलचं आह नेा ? -

एक�य कम� स�ंव��य करो�य�योऽ�प
ग�ह�तम ।्
गतानगु�तको लोको न लोकः



पारमा�थ�कः ॥
(एखा�ाला एखाद� गो� करताना
पा�न - ती जरी वाईट असली तरी -
�सराही तशीच गो� क� लागतो.
लोक गतानगु�तक - �हणजे
�ळल�ेया मागा�न जेाणार -े असतात.
लोक स�या�या मळुाशी जात नाहीत.)

त पे�ी पढुे �हणाल,े 'महाराज,
आपणआमच रेाज.े राजा �हणजे
आ�हा �जचे संव��व. �हटलचं आहे
ना ? -

राजा ब�धरुब�धनूा रंाजा
च�रुच�षुाम ।्



राजा �पता च माता च सव�षां
�यायव�त�नाम ॥्
(�यानंा भाऊ नसतो, �याचंा राजा
भाऊ होतो, �यानंा डोळ नेसतात,
�याचं रेाजा डोळ हेोतो. राजा हा
�यायान गेावकया��या जणू
माता�प�या�ंया �ठकाणी असतो.)
�या प�याचं एेकूण �हणणे
पट�यामळु,े 'सम�ुाकडनू �टटवा-
�टटवीवर झाललेा अ�याय कसा �र
करायचा, 'याब�ल तो ग�ड �वचार
क� लागला. तवे�ात भगवान्
�व�णूंचा �त �या�याकड आेला व



�हणाला, 'ह पे�ीराज, भगवतंानंा
काही तातडी�या कामासाठ�
त�ुयावर बसनू अमरावतीस जायचं
आह,े �हणनू �यानंी तलुा आ�ाच
बोलावलयं.'

आल�ेया सधंीचा उपयोग क�न
घ�ेयाचा �वचार मनात यऊेन, ग�ड
�याला �हणाला, '�ता, भगवतंानंा
सागं क�, आजवर मी कधीही
आप�या आ�चे उे�लघंन केल नेाही.
पण �या�ंया आ�यान रेाहणारा
सम�ु हा जोवर मा�या �जाजनातंील
�टटवा-�टटवीची अडंी परत करीत
नाही, तोवर मला भगवतंा�ंया सवेते



राहायची इ�छा नाही. �यानंी
वाट�यास मा�या जागी �सया�
एखा�ा प�याची नमेणकू करावी.'
कधीही अशी उ�टपणाची भाषा न
बोलणारा ग�ड, आजच अस केा
बोलत आह,े याब�ल �या �ताने
�या�याकडनू सव� मा�हती �मळ�वली
व भगवतंाकंड जेाऊन �या�ंया कानी
घातली. ती ऐकून भगवान �्हणाल,े
'यात मा�या ग�डाची चकू नाही.
�या�या �जाजनातंील कुणाचाही
अपमान जसा �याचा आह,े तसाच
तो माझाही आह आे�ण
ग�डासार�या मा�या �न�ावतं



सवेकाच गेाहा�ण �ेर करण,े ह मेाझे
कत��चआह.े �हटलचे आह नेा ? -

भ�ं श�ं कुलीन चं न
भ�ृयमपमानयते ।्
प�ुवत ल्ालयते �्न�य य इ�छते्
��यमा�मनः ॥
(�याला आपल �ेहत साध�याची
इ�छा असले, �यान आेप�यावर
भ�� करणाया� श��मान व् कुलीन
सवेकाचा कधीही अपमान क� वा
होऊ दऊे नय.े �याच पेोट�या
पोरा�माण लेालनपालन कराव.े )

या�माण बेोलनू भगवान �्व�ण �ुवतः



ग�डाकड गेले.े मग �यानंी �याची
समजतू घालनू व �या�यावर आ�ढ
होऊन त सेम�ुाकड गेले आे�ण �याने
�टटवीची अडंी होती �या ��थतीत
परत न के�यास, �या�यावर अ��य��
सोड�याच �ेयाला भय दाख�वल.े
�याबरोबर हातनू घडल�ेया
अपराधाब�ल सम�ुान भेगवतंाचंी
�मा मा�गतली व �टटवीची अडंी
�यान �ेनमटूपण पेरत केली.'
या गो�ी सागंनू दमनक को�हा �या
सजंीवक नावा�या बलैाला �हणाला,
'�म�ा, मला सागंायच आंह ते हेचे क�,
�ब�ळाला जरी थोरामो�ाचा आधार



�मळाला, तरी तो �ब�ळ �बळ होतो,
मग �प�गलकमहाराज ह �ेवतः तर
�बळआहतेच, आणी �यातनू
पाव�तीदवेीच ते वेाहक अस�यामळुे
�तचहेी �यानंा पाठबळ आह.े त�ेहा तू
�या�ंया वाटसे न जाता, इथनू पळ
काढावास हचे बर.े'

सजंीवक �हणाला, 'दमनका, �या
गो�ीचा �नण�य मी नतंर घईेन. तू
मला अगोदर ह सेागं क�, समजा, मी
�या �प�गलकाची भटे घतेलीच, तर तो
मा�यावर रागावला आह,े ह मेी कसे
काय ओळख ?ू'



दमनक �हणाला, 'त ओेळखण सेोपे
आह.े तलुा �याचं डेोळ लेाल झाललेे
�दसतील, अगंावरच केेस उभे
रा�हलले �ेदसतील आ�ण �शवाय
तलुा पा�न त �ेजभ�या चाटू
लागतील. मग तर तझुी खा�ी होईल
ना ? एक गो� मा� ल�ात ठेव. ही
गो� मी तलुा सा�ंगत�याच तेू
कुणापाशी चकुूनही बोल नूकोस.
पण हा सव� पा�हाळ हवाच कशाला ?

�वतःचा जीव वाच�व�या�या ��ीने
तचू ह रेान सोडनू जा ना ! �हटलचं
आह -े



�यजदेकें कुल�याथ��ाम�याथ�कुलं
�यजते ।्
�ाम जंनपद�याथ�आ�माथ�प�ृथव�
�यजते ॥्
(कुळासाठ� एका ���चा �याग
करावा, गावासाठ� कुळाचा �याग
करावा, रा�यासाठ� गावाचा �याग
करावा आ�ण �वतःसाठ� तर
प�ृवीचाही �याग करावा �हणजे
�तलाही कःपदाथ� मानाव.े )

दमनक अस �ेहणाला, आ�ण 'मी
जरा जाऊन यतेो, त जूपनू राहा, '
अस मेायावी �मेळपणाने



सजंीवकाला सागंनू, आपला भाऊ
करटक या�याकड तेो �नघनू गलेा.
करटकाकड जेाताच �यान �ेवचारल,े
'दमनका, त कूोणता उपद�्ाप
क�नआलास ?' �या�या या ��ाला
दमनकान उे�र �दल,े 'दादा, जो
उपद�्ाप करायला हवा होता, तोच
केला. अर,े उपद�्ाप �क�वा उ�ोग
न करता, केवळ दवैावर �वसबंनू
रा�न का कुठे भा�य फळफळत ?े
�हटलचे आह अेन ?-

उ�ो�गन पं�ुष�स�हमपु�ैत ल�मी-
द�व �ंह दवे�म�त काप�ुषा वद��त ।



दवै �ंनह�य कु� पौ�षमा�मश��या
य�न केृत ये�द न �स��त कोऽ�
दोषः ॥
(उ�ोगी प�ुष��ेावरच ल�मी �स�
होत.े' 'दवै हाच दवे अस केेवळ ��ु
प�ुषच बोलतात. दवैाला बाजलूा
सा�न आप�या श��नसुार �य�न
क�नही जर यश �मळाल नेाही, तर
�यात कुणाचा दोष ?)

दमनक पढुे करटकाला �हणाला,
'दादा, मी �प�गलकमहाराज व
सजंीवक या दोघाचंी वगेवगेळ� भटे
घऊेन, �याचंी मन एेकमकेा�ंव��



कल�ुषत केली. आता एकतर
सजंीवक हा �प�गलकमहाराजाकंडनू
ठार मारला जाऊन, �या�या मासंाची
आप�याला मजेवानी �मळले, �क�वा
तो पळनू ग�ेयास; महाराजा�ंया
दरबारी आप�या श�दाची �क�मत
वाढेल.'

करटकाला दमनकान केेलले हेे
कार�थान न आवड�यान �ेयाने
�याची �नभ��सना केली असता
दमनक �चडनू �हणाला, 'दादा,
मा�या �प� बोल�याचा राग मानू
नकोस. �या�यामळु रेाजदरबारात
आप�याला काडीचीही �क�मत उरली



न�हती, �या सजंीवकाचा पर�पर
काटा काढ�यात �क�वा �याला
पळवनू लाव�यात काहीही गरै नाही.
चतरुक नावा�या एका को��ाचे
असचे एक कार�थान के�यामळुे
�याला अ��या उटंाच मेासं खायला
�मळाल नेा ?'

'त केस केाय?' अस केरटकाने
मो�ा उ�कंठेन �ेवचारल अेसता
दमनक �याला ती गो� सागं लूागला-
*********************

गो� सोळावी



ल�ुच मेारती मजा, पण �या�ंयाकडनू
फसलले भेोगती सजा !

एका वनात व�द�ं नावाचा एक
�स�ह राहात अस.े चतरुक नावाचा
को�हा व ��मखु नावाचा लाडंगा,
ह देोघ �ेयाच खेासगी कारभारी होत.े
एके �दवशी एका झाडाखाली
�व�ातंी घते बसल�ेया उ�ंटणीवर
झडप घालनू व �तच पेोट फोडनू,
व�द�ंान �ेयाला ठार केल.े ती उटं�ण
गभ�वती असनू �तची �सतूीची वळे
जवळआली अस�यान,े �तच पेोट



फोडल जेाताच, �यातनू एक �जवतं
�पल बूाहरे पडल.े' आपण एका
गभ�वती उ�ंटणीला ठार मारल,े'
�हणनू व�द�ंाला नतंर फार वाईट
वाटल आे�ण �यान �ेत�या �पलाला
अभय दऊेन �याच नेाव शकंुकण�
अस ठेेवल वे �याला आप�या
वनरा�यात �नभ�यपण रेहायला
सा�ंगतल.े

शकंुकण� हळहूळ मूोठा होता होता
ऐन ता��यत आला व व�द�ं �स�ह
एकदा बराच आजारी पडला.
गहुबेाहरे पडनू वनातील �ापदाचंी
�शकार कर�याच सेाम�य� �या�या



अगंी न उर�यान �ेयाची आ�ण
�या�याबरोबरच चतरुक व ��मखु
याचंी उपासमार होऊ लागली. त�ेहा
'�वामीला जग�व�यासाठ� मरणारास
मरणो�र �वग� �मळतो,' अशी लालचू
चतरुक को��ान शेकंुकणा�ला
दाखवनू �याला आपण�न मरायला
तयार केल आे�ण �यान तेसे
व�द�ंापढुे बोलनू दाखवताच,
चतरुक व ��मखु यानंी �या
भाब�ा उटंाला ठार केल.े मग
भकुे�या व�द�ंानहेी �या उटंाचे
मासं खा�याच केबलू केल.े

शकंुकण� म�न पडताच चतरुक व



��मखु यानंा व�द�ं �हणाला, 'मी
हळहूळ नूद�वर जाऊन �नानस�ंया
उरकून यतेो. तोवर या शकंुकणा��या
मासंाला त�ुही त�ड लाव नूका, �क�वा
इतर कुणालाही तस के� दऊे नका.'
या�माण बेोलनू तो व�द�ं �स�ह
तथेनू नद�कड �ेनघनू जाताच
चतरुका�या मनात �वचार आला, 'या
उटंाच सेव� मासं आप�या
एक�ालाच खायला �मळाल तेर
�कती मजा यईेल? मनात असा
�वचार यतेाच �याला एक य�ु�
सचुली. तो ��मखु लाडं�याला
�हणाला, 'वा�त�वक या भो�या



शकंुकण� उटंाला आपण दोघानंीच
ठार मारल अेस�यान,े याच मेासं
�थम खा�याचा मान आपला आह.े
त�ेहा व�द�ंमहाराज आता इथे
नस�याच सेधंी साधनू, त यूाचे
थोडसे मेासं खाऊन घ.े समज, याचे
मासं खा��याच �ेया�ंया ल�ात
आलचे, तर �याचंी समजतू मी
कशीही घालीन.' चतरुकान अेसे
आ�ासन �द�यामळु �े�मखुाने
�या उटंाच केाळ�ज खायला स�ुवात
केली.
तवे�ात अघंोळ क�न, त�डाने
�तो� पटुपटुत व�द�ं परतला.



��मखु उटंाच केाळ�ज खात
अस�याच �ेयान पेा�हल वे �याला
दटावल,े 'काय र खेादाडा, मी ताक�द
दऊेन गलेो असतानाही, त यूा उटंाचे
काळ�ज खायला कशी काय स�ुवात
केलीस ?'

�स�हा�या या दटावणीन घेाबरललेा
��मखु- चतरुकान आेपली बाजू
घऊेन बोलाव येा अप�ेनेे
�या�याकड -े बघ लूागला असता
चतरुक एकदम �या�यावर उलटनू
�याला �हणाला, 'अर मेखूा�,
'शकंुकणा�च मेासं त खुाऊ नकोस,'
अस मेी तलुा परोपरीन सेागंनूही तू



माझ ऐेकल नेाहीस ना ? मग भोग
आप�या अधाशीपणाच फेळ.'
चतरुक असा उलटताच, 'हा व�द�ं
आता आप�याला ठार
मार�या�शवाय रहाणार नाही !' असे
भय वाटनू ��मखु �तथनू
�व�तुगतीन पेळनू गलेा.
उटंा�या मासंा�या तीन वाटकेया�पकै�
��मखु हा एक वाटकेरी तर पळनू
गलेा; आता या व�द�ंाला कसे
नाहीस केरायच वे उटंाच मेासं
आप�या एक�ा�या पदरात कसे
पाडनू �यायच,े याब�लचा �वचार
चतरुक क� लागला असता, एका



�दशने घेटंा घणघण�याचा आवाज
�या�या व व�द�ंा�या कानी आला.
व�द�ंान आेजवर�या आय�ुयात
कधी घटंानाद ऐकला नस�यान,े
�यान भेयभीत होऊन �वचारल,े
'चतरुका, हा �वनी कसला आह रे ?े'

हा घटंचेा नाद आह,े ह चेतरुकाला
कळत असनूही तो म�ुामच �हणाला,
',महाराज, मी बघनू यतेो. तोवर त�ुही
इथचे उभ रेहा.' या�माण बेोलनू तो
�या घटंानादा�या �दशने गेलेा.
काहीस अेतंर चालनू जातो, तो
पाठ�वर ओझी लादललेा उटंाचंा



ताडंा एका रानवाटने चेालला
अस�याच वे �या ता�ंातील
आघाडी�या उटंा�या ग�यातील
घटंचेा आवाज होत अस�याचे
�या�या ल�ात आल.े �यान �ेया
गो�ीचा उपयोग व�द�ंाला पळवनू
लाव�या�या कामी करायच ठेर�वल.े

�या�माण लेगबगीन वे�द�ंाकडे
परतनू तो �याला �हणाला, 'महाराज,
त�ुही �याला अभय �दलते, �या
शकंुकण� उटंाला ठार मारलते ना ?
�हणनू र�ेावर बसललेा यम
त�ुहाला मारायला यते अस,ू �या
र�ेा�या ग�यातला 'घटंा' नावा�या



वा�चा हा 'घणघण' असा आवाज
यते आह.े त�ुहाला जर �वतःचा जीव
वाचवायचा असले, तर याच �णी
�या आवाजा�या उलट �दशने ते�ुही
कुठेतरी �र पळनू जा.'
'पण �या उटंाला तर त वू ��मखु
अशा दोघानंीच मारलते ! मी काही
�याला मारल नेाही. मग यम मला
मारायला का यतेोय ?' असा ��
व�द�ंान केेला असता चतरुक
�याला �हणाला, 'महाराज, सवेकानंी
जर एखाद पेापकृ�य आप�या
ध�या�या सम� केल,े तर ते



पापकृ�यच �यानंी ध�या�या आ�ने वे
समंतीनचे केल,े अस येम समजतो व
�याब�लची �श�ा तो �या ध�यालाच
दतेो.' चतरुकान केेलले हे �ेप�ीकरण
ऐकून व�द�ं घाबरला आ�ण
ताबडतोब �तथनू पळनू �सया� वनात
�नघनू गलेा. अशा तह�न �े�मखु व
व�द�ं या दोघानंाही पळवनू
लाव�यावर चतरुक को��ान �ेया
उटंाच सेव��या सव� मासं मो�ा
चवीन वे आप�या सवडीन खेाऊन
खलास केल.े'

ही गो� सागंनू दमनक करटकाला
�हणाला, 'दादा, अशा तह�न जेे



ब�ु�मान अ्सतात, त आेपली उ���
अशा य�ु��य�ु�न सेा�य क�न
घतेात.'

इकड देमनकआप�या मो�ा
भावाला - करटकाला - ही गो�
सागंत असता, �तकड सेजंीवक
�वचार करीत होता, 'दमनक �हणतो
�या�माण इेथनू �र कुठेतरी पळनू
जा�यात अथ� नाही. समजा, �र
पळनू गलेो तरी �तथहेी तो �प�गलक
मला मार�यासाठ� यणेार नाही याची
खा�ी कुणी �ावी ? �याप�ेा
�प�गलका�या भटे�स जाऊन, �याचा
जर काही गरैसमज झाला असला,



तर तो �र कर�याचा �य�न करावा.
समजा, �याचा मा�या�वषयीचा
गरैसमज �र न होता तो मला
मारायला आला, तर आपणही
आप�यापरीन �ेयाला परु पेड�याचा
�य�न करावा. मग भल �ेयात मला
मरण का यईेना ? भकेडा�माणे
अपमानकारक �जण जेग�याप�ेा
मदा�च मेरण के�हाही भषूणा�पद
ठरत.े �हटलचे आह -े

मह��ः �पध�मान�य �वपदवे गरीयसी
।
द�तभ�ोऽ�प नागाना �ंला�यो
�ग�र�वदारण ॥े



(थोरामो�ाशंी �पधा� करताना
सकंट आेली तरी त गेौरवा�पद ठरत.े
पव�ताला धडक मारणाया� ह��चे
सळु मेोडल तेरी त �ेयानंा
भषूणावहच ठरत.े )

मनाशी अस ठेरवनू सजंीवक
�प�गलकाकड जेाऊ लागला. पण
�याला ��न पाहताच �प�गलक
लालबुंद डो�यानंी �या�याकड पेा�
लागला. ती �याची भयकारी नजर
पा�न, सजंीवक घाबरला व
�प�गलकाला नहेमी�माण नेम�कार
करायचहेी �वस�न गलेा. पण 'याने
म�ुामच आप�याला नम�कार केला



नाही.' असा गरैसमज होऊन
�प�गलकान झेटकन स्जंीवकाला
मार�यासाठ� �या�यावर झपे घतेली.
परतं सुजंीवकानहेी �जवा�या
करारान �ेणाधा�त आपली �श�गे
उगा�न ती �प�गलका�या पोटात
खपुस�यासाठ� धडपड स�ु केली.
�या दोघामं�य से�ु झाललेी ती
अट�तट�ची झुंज ��नच ��ीस
पडताच करटक दमनकाला �हणाला,
'अररे !े दमनका, �या अथ� मघाशी तू
सा�ंगतल�ेया गो�ीतील �या कपट�
चतरुक को��ाच कंौतकु करायला
तलुा लाज वाटली नाही, �या अथ�



त�ुया नीचपणाला आता सीमा उरली
नाही. त कूेवळ �वाथा�साठ�
�प�गलकमहाराज व सजंीवक
या�ंयात वरै �नमा�ण केलसे व त वेरै
या थराला आणलसे. त रूाजाचा म�ंी
�हायला पणू�पण अेपा� आहसे.
अजनूही त�ुयात जर थोडाफार
चागंलपेणाचा अशं असले, तर
�प�गलकमहाराजाकंड जेाऊन
�या�ंयापासनू �या �नरपराध
सजंीवकाला वाच�व�याचा �य�न
कर. पण छ !े असली चागंली गो� तू
करणार नाहीस. अर,े त�ुयासार�या
पाताळय�ंी व �वाथा�ध ���ला जर



का महाराजानंी �धानपद� ठेवल,े तर
�याचं वे �या�ंयाबरोबरच �या�ंया
रा�याच वेाटोळ �ेहायला वळे
लागणार नाही. �हटलचं आह नेा ? -

नरा�धपा नंीचजनानवु�त�नो
बधुोप�द�ने पथा न या��त य ।े
�वश��यतो �ग�माग��नग�मम ।्
सम�तस�बाधमनथ�पजंरम ॥्
(नीचा�ंया कलान वेागणार जे रेाजे
स�ूानंी दाख�वल�ेया मागा�न जेात
नाहीत, त केुठ�याच बाजनू बेाहरे
पड�याचा माग� नसल�ेया सकंट�पी
�प�जया�त अडकून पडतात.)



करटक पढुे �हणाला, 'बाक� तलुा
�कतीही जरी उपदशे केला, तरी
�याचा थोडाच उपयोग होणार आह ?े
सकुलले लेाकूड जस केाही के�या
वाकत नाही, �क�वा व�तरा �कतीही
जरी परजललेा असला तरी दगडावर
चालत नाही, �याच�माण तेलुा
केल�ेया उपदशेाचा त�ुयावर
काहीही प�रणाम होणार नाही. उलट,
नको �याला उपदशे करायला
गले�ेया �या स�ूचमखु प�यान जेसे
�वतःवर सकंट ओढवनू घतेल,े तसा
तलुा उपदशे के�यान मेा�यावरच
एखाद सेकंट ओढव�याची श�यता



आह.े'

'�या स�ूचमखु प�यावर सकंट कसे
काय ओढवल?े' अस देमनकाने
�वचारता, करटक �हणाला, '�याचं
अस झंाल-ं

**********************

गो� सतरावी

उपदशे क� जाता मखूा�ला, सकंटात
पडाव लेाग शेहा�याला.

एका पव�तावर वानराचंा एक कळप



रहात होता. पावसा�यातील एके
�दवशी धवुाधंार जलवषा�वान तेी
वानर पेार �भजल�ेया व गारठल�ेया
��थतीत एका झाडाखाली यऊेन
कुडकुडत बसली.' थडंी कशी
घालवावी ?' या गो�ीचा �वचार ती
वानर के� लागली असता, �याचंे
ल� न�जक�या गुंजवलेीखाली
पडल�ेया लाल गुंजाकड गेले.े ते
बारीक बारीक �नखार अेसावते,
�यानंा एक� क�न व फुंकरा मा�न
अ�धक ��व�लत केल,े तर शकेोट�
धगधगले व आप�याला ऊब �मळले,
अस वेाटनू �यानंी �या गुंजा छो�ा



छो�ा फा�ंानंी झाडनू, एक� क�न,
�याचंी रास केली व �त�यावर फुंकर
मार�यास स�ुवात केली. �याचंी ती
वायफळ धडपड पा�न �या झाडावर
बसललेा स�ूचमखु प�ी �यानंा
�हणाला, 'बाबानंो, �या गुंजानंा
�नखार सेमजनू त�ुही �या�ंयावर
�कतीही जरी फुंकरा मार�यात, तरी
�या पटे घऊेन तमुची थडंी थोडीच
घालव शूकणार आहते ?'

�या स�ूचमखुाच हे बेोलण ऐेकून,
�याच झाडावर बसलले एेक स�ू
वानर �याला �हणाल,े 'ह से�ूचमखुा,
�सनी, जगुारी व मखू� यानंा उपदशे



कर�यात मळु�च अथ� नसतो. तू
�यानंा �कतीही जरी सागंनू पा�हलसे
तरी त वेागायच तेसचे वागणार.
त�ेहा त गू�प बसै ना !'

�या स�ू वानरान अेस सेागंनूही न
राहव�यामळु से�ूचमखु �या
झाडाखाल�या वानरानंा �हणाला,
'अर मेखूा�नो ! मी त�ुहाला घसा
फोडनू सागंत असतानाही त�ुही �या
गुंजानंा �नखार सेमजता ?'

�या स�ूचमखुाच बेोलण ने
�च�यामळु,े �चडल�ेया एका
वानरान,े रागा�या भरात



�या�याजवळ उडी घऊेन �याला
हातात पकडल आे�ण दगडावर
आपटनू ठार केल.े'

ही गो� सागंनू करटक �हणाला,
'दमनका, मखूा�ला उपदशे क�न,
�यातनू काही चागंल �ेन�प� �हायचे
तर बाजलूाच राहत,े उलट �याचे
वागण अे�धकच �ासदायक होत.े
�हटलचे आह नेा ? -

उपदशेो �ह मखूा�णा �ंकोपाय न
शा�तय ।े
पयःपान भंजु�ाना कंेवलं
�वषवध�नम ॥्



(�या�माण सेपा�ना �ध पाजले
असता, �या�ंयातील केवळ �वषाची
वाढ होत,े �याच�माण मेखूा�ना
केललेा उपदशे �यानंा शातं
कर�याऐवजी, �यानंा राग
आण�यास कारणीभतू होतो. )

'दमनका, अर ते मूाझा भाऊ �हणनूच
मी तलुा आतापय�त उपदशे केला.
वा�त�वक उपदशे हा, तो �हण
करायला जो पा� असतो, �यालाच
करायचा असतो. नको �याला उपदशे
क� ग�ेयास, �या �चमणीवर जसा
घरादाराला मकु�याचा �सगं आला.



तसा �सगं उपदशे करणाया�वर
यतेो.'
'तो कसा काय ? ' अशी प�ृछा
दमनकान केेली असता करटक
�हणाला, 'ऐक-

**********************

गो� अठरावी

मखूा�ला उपदशे करण,े �हणजे
�वतःच वेाटोळ के�न घणेे

एका वनात एक शमीच झेाड होत.े



�या झाडावर �चमणा-�चमणीच एेक
जोडप घेरट बेाधंनू सखुासमाधानात
राहात होत.े

एकदा पावसामळु ओेल�ेच�ब झाललेे
एक वानर थडंीन थेरथरत �या
झाडा�या आ�याला आल अेसता
�या�या पा�तचेा �वचार न करता ती
�चमणी �याला �हणाली, 'ह वेानरा,
तलुा दवेान मेाणसासंारख हेात, पाय
व आकार �दललेा असताना, एखादे
चागंलसे घेर बाधंनू �यात सखुाने
राह�याऐवजी त अूसा �वनाकारण
थडंीपावसाचा �ास का भोगतोस ?'

�या �चमणी�या या बोल�यामागचा



चागंला हते लु�ात न घतेा त वेानर
�त�यावर भडकून �हणाल,े 'अगं
सटव,े मी घरात राहाव,े क�
थडंीपावसात �भजनू आय�ुय काढाव,े
याब�ल तलुा काही �वचारले
होत केा ? नाही ना ? मग हा उपदशे
त मूला का करतसे ? तलुा ह वेचन
ठाऊक नाही का ?

वा�य �ं�ासमते�य प�ृछत�
�वशषेतः ।
�ो�ं ��ा�वहीन�य
अर�य��दतोपमम ॥्
(�याची आप�यावर ��ा असले



�क�वा �वशषेके�न �यान �ेवचारले
असले, �यालाच सागंायला जाव.े
�याची आप�यावर ��ा नाही,
�याला उपदशे क� पाहण हेे
अर�य�दना�माण -े �हणजे
अर�यात रड�या�माण �ेन�फळ
असत.े)

या�माण बेोलनू �या वानराने
रागा�या भरात �या �चमणीच सेबुक
घरट उेद�्व�त क�न टाकल.े

ही गो� सागंनू करटक पढुे �हणाला,
'दमनका, तलुा उपदशे क�न मी
एखाद �ेदवशी �वतःवर तर सकंट



ओढवनू घणेार नाही ना, अस भेय
आता मला वाट लूागल आेह.े कारण
तझुी व�ृीच मळूची वाईट व �वाथ�
अस�यामळु ते�ुया ब�ु�चा व
�व��चेा उपयोग त कूेवळ वाईट
गो�ीच करीत राहा�यासाठ� करणार.
�हटलचे आह नेा ?

�क�करो�यवे पा��ड�यम�थाने
�व�नयो�जतम ।्
अ�धकार��त�छ� घेट दे�प इवा�हतः
॥
(पा�ंड�याचा नको �तथ उेपयोग
के�यान पेदरात काय पडणार ? ही



गो� अधंारान वेढेल�ेया - �हणजे
अपारदश�क अशा - भा�ंात
ठेवल�ेया �द�ासारखीच �नरथ�क
ठरत.े)

'त�ेहा ह देमनका, त अूसल नेसते
उपद�्ाप क� नकोस, अस मेी
तलुा आजवर अनके वळेा सा�ंगतले
असतानाही त मूाझ ऐेकल नेाहीस.
�वतःला इतरापं�ेा �वशषे शहाणे
समज�याची ही तझुी व�ृी पा�हली
क� एका �दव�ा मलुाने
शहाणपणा�या धुंद�त �वतः�याच
�प�यावर धरुात क�डनू, करपनू
जा�याचा जो भयकंर �सगं आणला,



�याची आठवण होत.े'

'ती गो� काय आह,े' अस देमनकाने
�वचारताच करटक �हणाला, 'ऐक-

**********************

गो� एको�णसावी

पाप करताना यईे हस,ू पण प�रणाम
भोगताना यतेी आस.ू

एका गावात 'धम�ब�ु�' व 'पापब�ु�'
या नावाच देोन त�ण �म� होत.े
एकदा पापब�ु��या मनात �वचार



आला, 'आप�या मानान धेम�ब�ु� हा
अ�तशय ब�ु�मान व �व�ान
अस�यामळु तेो परदशेी ग�ेयास
पसैाच पसैा कमव शूकेल, व
आपणही जर का �या�यासगं गेलेो,
तर �या�या माग�दश�नाने
आप�यालाही थोडाफार पसैा �मळू
शकेल.'

मनात असा �वचार यतेाच तो
धम�ब�ु�कड गेलेा व �याला �हणाला,
'�म�ा, अर,े �यान आेय�ुयात परदशे
पा�हल नेाहीत, �नर�नराळ लेोक,
�या�ंया चालीरीती, भाषा, वषे, कला
वगरै�चा ��य� अनभुव घतेला नाही,



अशा माणसा�या जीवनाला
काहीतरी अथ� असतो का ? �हटलचे
आह नेा ?

दशेा�तरषे बु��वधभाषावशेा�द यने न
�ातम ।्
�मता धरणीपीठे त�य फल जं�मनो
�थ�म ॥्
(प�ृवी�या पाठ�वर �मतंी क�न,
�नर�नरा�या दशेातंील भाषा, वषे
इ�याद� �यान पेा�हल नेाहीत, �याचा
ज�म �थ� होय.)

पापब�ु� पढुे �हणाला, 'ह धेम�ब�ु�,
अर आेप�या �हातारपणी मलुानंी



�क�वा नातवडंानंी 'त�ुही आय�ुयात
काय केल ?े' असा जर �� �वचारला,
तर 'आ�ही आमच आंय�ुय केवळ
खा�या�प�यात घालवल,ं' असचं
आपण �यानंा उ�र �ायच कंा ?
वा�त�वक त�ुयासार�या ब�ु�वतंाने
तर परदशेात जाऊन इतर गो��चा
अनभुव घ�ेयाबरोबरच धनही
कमावल पेा�हज.े तझुी तयारी
असली, तर त�ुयासोबत परदशेात
य�ेयाची माझी तयारी आह.े'
पापब�ु�च हे �ेहणण धेम�ब�ु�ला
पटल वे एके �दवशी त देोघे
वडीलधाया�च आेशीवा�द घऊेन



परदशेा�या �वासा�या �नघाल.े

परदशेी ग�ेयावर धम�ब�ु�न आेप�या
ब�ु�म��ेया बळावर भरपरू धन
�मळ�वल तेर �या�या माग�दश�नामळुे
थोडाफार पसैा �मळ�व�यात
पापब�ु�लाही यश आल.े काही वष�
�तकड घेाल�व�यावर दोघे
आपाप�या सपं�ीसह �वतः�या
गावी जायला �नघाल.े

आप�या गावाबाहरेील वनापय�तची
मजल गाठताच कपट� पापब�ु�
म�ुाम �हणाला, 'धम�ब�ु�, मी आता
ज �ेहणतो आह ते नेीट ऐक -



न �व� दंश�यते �्ा�ः क�य�चत्
�व�पम�यहो ।
मनुरे�प यत�त�य दश�ना�चलत मेनः
॥
(स�ूान आेपल थेोडसेहेी धन
कुणाला दाखव नूय.े कारण धनाचे
दश�न घडल अेसता, बरैा�याचहेी मन
�वच�लत होत.े)

�याच�माण -े

यथाऽ�मष जंल मे��यभै��यते
�ापदभैु��व ।
आकाश पे���भ�वै तथा सव��
�व�वान ॥्



(पा�यातील आ�मष मास खेातात,
भमूीवरील पश खूातात, तर
आकाशातील आमीष प�ी खातात.
पण धनवतं माणसू मा� कुठेही जरी
असला, तरी लोक �याला खाऊन
टाकतात. [�हणज लेबुाडतात.] )

'त�ेहा ह धेम�ब�ु�, आप�याला स�या
लागले तवेढेच धन आपणआता
बरोबर घऊेन घरी जाव वे बाक�चे
धन या वनात प�ुन ठेवाव अेस मेला
वाटत.े मग पढुे ज�ेहा जशी गरज
लागले, तस इेथ पेरुलले धेन
आप�याला घऊेन जाता यईेल.'
पापब�ु�न केेललेी ही सचूना



पट�यामळु -े कुणी पाहात नाही
याची खा�ी क�न घऊेन - �या
दोघानंी एक खोल ख�ा खणला
आ�ण आपाप�या धना�या थ�ैया
एका मो�ा ड�यात घालनू, तो डबा
ख�डय्ात परुला व घराचा र�ता
धरला.
घरी ग�ेयावर �याचंा काळ अ�तशय
सबु�ते चालला होता. अस केाही
�दवस �नघनू गले आे�ण एके �दवशी
पापब�ु�न एेक�ान वेनात जाऊन
व तो ख�ा उक�न, �यातले
दोघाचंहेी सव��या सव� धन पळवनू
आप�या घरी नऊेन ठेवल.े



मग �सया�च �दवशी तो धम�ब�ु�कडे
गलेा व �याला �हणाला, '�म�ा, माझे
कुटुंब मोठे अस�यान,े मा�याजवळचे
सव� धन सपंनू गले.े त�ेहा �नदान
मा�या गरजपेरुत थेोडसे धेन
आण�यासाठ� तरी आपण दोघे
वनात जाऊ या.' धम�ब�ु�न �ेयाचे
�हणण मेा�य केल वे त देोघ वेनातील
ठर�या जागी गले.े

पण माती खणनू काढतात, तर �या
ख�डय्ातला डबा नाहीसा झाललेा !
त पेा�न पापब�ु� धम�ब�ु�वर
उलटनू �याला �हणाला, 'अरे
दगलबाजा, इथ पेरुलले धेन त�ुया-



मा�या�शवाय इतर कुणालाच ठाऊक
नस�यान,े ही चोरी तचू केली आहसे.
बया� बोलान मेाझ धेन मला परत कर,
नाहीतर मी त�ुया�व�� सरकारात
दावा दाखल करीन.'

धम�ब�ु� �हणाला, 'ह पेापब�ु�, मला
तर ह केाम तझुचे असनू, चोरी
पच�व�यासाठ� त मूा�यावर बालटं
घते आहसे अस वेाटत.े मा�या�वषयी
�हणशील तर मी मा�या
नावा�माणचे धम�शील आह आे�ण
मा�या हातनू अस पेापकम� घडणे
अश�य आह.े �हटलचे आह नेा ?



मातवृत प्रदारा�ण पर��ा�ण
लो�वत ।्
आ�मवत स्व�भतूा�न वी�य�ते
धम�ब�ुयः ॥
(ज धेा�म�क व�ृीच अेसतात, �यानंा
इतरा�ंया ���या मात�ेमाण,े �सया�चे
धन माती�या ढेकळा�माण आे�ण
सव� �ा�णमा� �वतः�माण वेाटत
असतात. )

अखरे त देोघ �ेयायालयात गले वे
�यानंी आपापल गेाहा�णे
�यायमतू��या कानी घातल.े त ऐेकून
�यायमतू� �हणाल,े 'त�ुहा दोघापंकै�



कुणी हा अपराध केला, ह केळायला
साधन नस�यामळु,े त�ुही दोघानंीही
एखाद 'े�द�' क�न दाखवा.'
यावर पापब�ु� �हणाला, '�यायमतू�,
तमुच हे सेागंण वेावग आेह.े एखादे
�करण सशंया�पद असल,े तर
�यायमतू�नी लखेी परुा�ाची मागणी
करावी; ती पणू� करता यते नसले, तर
ती घटना ��य� पा�हल�ेया
���ची सा� काढावी आ�ण तसा
सा�ीदार �मळत नसले, तरच '�द�'
क�न दाख�व�याची जबाबदारी
सबं�ंधतावंर टाकावी या बाबतीत
�हणाल तर त धेन या धम�ब�ु�ने



चोरल.े ही गो� �या वना�या
वनदवेान ने�क�च पा�हली असणार.
त�ेहा आपण वनात याव वे �या
वनदवेालाच �वचाराव.े वनदवे हा
जरी मानवा�ंया ��ीस पडत नसला,
तरी मा�यासार�या स�जन व
प�ुयवान म्ाणसाला वाच�व�यासाठ�
तो आपण �वचारल�ेया एखाद्
�सया� ��ाला तरी �वतः ग�ुत रा�न
न�क�च उ�र दईेल.' काहीशा
आ�या�न केा होईना, पण
�यायमतू�नी पापब�ु�च हे �ेहणणे
मा�य केल आे�ण �सया� �दवशी
वनात य�ेयाच �ेयाला आ�ासन �दल.े



घरी जाताच पापब�ु�न �ेयायालयात
घडललेा सव� �कार आप�या
�प�या�या कानी घातला व तो �याला
�हणाला, 'बाबा, उ�ा पहाट ते�ुही
�या वनातील शमी�या झाडा�या
ढोलीत दडनू रहा, आ�ण 'ह धेन
कुणी चोरल ?े' असा ��
आम�यापकै� कुणी �वचारला क�,
'धम�ब�ु�न'े अस सेरळ उ�र �ा.'
�प�यान धेना�या लोभान पेापब�ु�चे
�हणण मेा�य केल.े

�सया� �दवशी पहाटचे पापब�ु�चा
�पता वनात जाऊन शमा��या
झाडातील कोटरीत लपनू बसला



आ�ण चागंल उेजाड�यावर पापब�ु�
व धम�ब�ु� या�ंयासह �यायाधीशही
�तकड गेले.े

�सया� �दवशी पहाटचे पापब�ु�चा
�पता वनात जाऊन शमी�या
झाडातील कोटरीत लपनू बसला
आ�ण चागंल उेजाड�यावर पापब�ु�
व धम�ब�ु� या�ंयासह �यायाधीशही
�तकड गेले.े

�तकड गे�ेयावर �यायाधीशा�या
सागं�याव�न �वतः पापब�ु�नचे
मो�ा आवाजात �वचारल,े 'हे
वनदवेा, या इथ पेरुलले धेन कुणी
चोरल ?े'



तो �� कानी पडताच �या
शमीव�ृा�या ढोलीतनू उ�र बाहरे
पडल,े 'प�ुयवान प्ापब�ु�च �ेया
�ठकाणी परुलले धेन, अधम� अशा
धम�ब�ु�न पेळवनू नतेाना �वतः मी
वनदवेान पेा�हल.े' ह उे�र ऐकून
पापब�ु�न �ेयायाधीशाला �वचारल,े
'महाराज, हा धम�ब�ु�च चोर
अस�याच आेता तरी �स�
झाल नेा ?'

परतं �ुया�या बोल�याकड ले� न
दतेा धम�ब�ु�न घेाईघाईन �ेया
व�ृा�या बुं�याभोवती
पालापाचो�याचा ढ�ग रचला व तो



पटेवनू �दला. �याबरोबर �या�या
�वाला व धरू �या ढोलीत �श�न
पापब�ु��या बापा�या कप�ानंी
पटे घतेला व �याच डेोळ भेाजले
जाऊन तो आधंळा बनला. पण
अशाही ��थतीत �यान ओेरडत,
�क�चाळत ढोलीबाहरे उडी घतेली
आ�ण �यायाधीशान �ेवचार�याव�न
�याला खरी हक�गत सा�ंगतली. मग
�यायाधीशान पेापब�ु�ला �याच
झाडाखाली फाशी �दल.े अशा तह�न,े
केललेी चोरी पच�व�यासाठ�
पापब�ु�न जेो उपाय योजला
भयकंर अपाय ठरला.



�यानतंर धम�ब�ु��या
�ामा�णकपणाची व चातयुा�ची �ततुी
क�न �यायाधीश �याला �हणाला,
'कुठलाही उपाय योजताना,
�या�यापासनू आप�याला एखादा
अपाय तर होणार नाही ना? या
गो�ीचा �वचार करावा लागतो.
नाहीतर, �या अ�वचारी बग�याने
योजल�ेया उपायमळु,े जसा
�या�यावर व �या�या आ�त�म�ावंर
आ�मनाशाचा �सगं ओढवला, तसा
�सगं ओढवतो.'
'तो कसा काय?' अशी प�ृछा



धम�ब�ु�न केेली असता, �यायाधीश
�हणाला, 'ऐक-

*******************

गो� वीसावी

अ�वचारान केरता उपाय, कालातंराने
ठेर अपाय

एका वनातील वडा�या झाडावर
बरचे बगळ घेरट� क�न राहात होत.े
�याच झाडा�या ढोलीत एक
भलामोठा काळाकु� सप� राहात असे
व त बेगळ भे�या�या शोधाथ� �रवर



गले के�, �या�ंया घर�ातील �पले
खाऊन टाकत अस.े

एकदा अशीच �या सपा�न एेका
बगळाबगळ�ची �पल खेाऊन
टाक�यामळु तेो बगळा जवळ�याच
एका सरोवराकाठ� जाऊन रडत
बसला. एका खके�ान �ेयाला
रड�याच केारण �वचारता, �यान तेे
�याला सा�ंगतल वे '�या �� सपा�ला
मार�याचा एखादा उपाय सागंतोस
का?' अस �ेयाला �वचारल.े

�याच ते �ेहणण ऐेकून खकेडा मनात
�हणाला, 'जसा तो साप या



बग�या�ंया �प�लाचंा श�,ू तसचे
झाडनू सार बेगळहेी आ�हा
खके�ाचं वे माशाचं शे�चू आहते.
मग आललेी सधंी साधनू, आपण जर
गोड बोलनू या बग�याचंा पर�पर
कुणाकडनू तरी नाश कर�वला, तर
�यात वावग ते केाय ? �हटलचे आहे
ना ?

नवनीतसमा वंाण� कृ�वा �च� तंु
�नद�यम ।्
तथा �बो�यत शे�ःु सा�वयो ��यते
यथा ॥
(वाचा लो�या�माण मे�ृ, पण �दय



मा� कठोर ठेवनू श�लूा असा स�ला
�ावा, क� �यायोग �ेयाचा
गणगोतासह नाश होईल.)

मनात आललेा हा �वचार प�का
क�न तो खकेडा �हणाला,
'बगळमेामा, यावर एक नामी उपाय
त�ुहाला �हणनू मी सागंतो. �या
समोर�या झाडाखाली असल�ेया
�बळात मुंगसू राहतो ना ? �या�या
�बळापासनू त थेटे तमु�या
वटव�ृातील ढोलीपय�त थोडथो�ा
अतंरावर मासंखडं टाका; �हणज तेो
मुंगसू �या�या �बळापासनू एकेक
मासंखडं खात खात अखरे �या



ढोलीपय�त जाईल व �या सपा�ला
मा�न खाईल.'

खके�ान सेचु�वललेा हा उपाय
एकदम पट�यामळु �ेया बग�याने
�या�माण केेल.े पण हा उपाय जरी
प�रणामकारक ठरला, तरी �या
मुंगसुान ते मेासंखडं खात खात
जाऊन जसा �या सपा�चा फडशा
उड�वला, तसाच �यानतंर �याची ��ी
�या व�ृावर ग�ेयामळु,े �यान �ेया
व�ृावरील सव� बग�याचंाही
�मा�मान फेडशा उड�वला.'
ही गो� सागंनू तो �यायाधीश



�हणाला, 'ह धेम�ब�ु� ! �हणनू मी
�हणतो क�, �या�माण पेणू� �वचार न
के�यामळु �ेया बग�यान येोजललेा
उपाय हा अपाय ठरला, �याच�माणे
पापब�ु�नहेी तझु धेन गडप
कर�यासाठ� उपाय योजताना,
�यापासनू होणाया� अपायाचा �वचार
न के�यामळु,े तो �वतः तर �ाणास
मकुलाच, पण �याचा �पताही
आधंळा झाला.'
या गो�ी सागंनू करटक दमनकाला
�हणाला, 'बाबा र,े �वाथा�पढुे तलुा
�यायनीतीची चाड उरली नस�यान,े
त �ूप�गलकमहाराजाचं �ेाण व रा�य



धो�यात आणल आेहसे. आज
�यानंा दगा दऊे पहाणारा त,ू उ�ा
मलाही दगा �ायला कमी करणार
नाहीस. अशा ��थतीत तझुी सगंत
सोडनू दणेचे यो�य होईल. �याने
�याय व नीती गुंडाळनू ठेवली आह,े
अशा तलुा आज जरी यश �मळत
अस�यासारख वेाटत असल,े तरी ते
यापढुेही असचे �मळत राहील, या
�मात त रूा� नकोस. �या गावात
शकेडो शरे वजनाचा लोखडंी तराजू
खाणारा उदं�र असतो, �या गावात -
�या उदंरास तोडीस तोड असा -
चोचीन मेलुगा उचलनू उडनू जाऊ



शकणारा ब�हरीससाणाही असतो,
ही गो� तलुा ठाऊकआह नेा?'

'ती गो� मला ठाऊक नाही, 'असे
दमनक �हणताच करटकान �ेयाला
ती गो� सागंायला स�ुवात केली -

********************

गो� एकवीसावी

ही दवेाची योजना आह,े 'शरे आहे
�तथ से�वाशरे' ही आह.े

एका गावात 'जीण�धन' नावाचा एक



व�ैयप�ु होता. �ापारात जबरद�त
खोट खा��यामळु �ेयाला अ�तशय
वाईट �दवस आल,े �हणनू तशा
��थतीत �याला �या गावात राहणे
ला�जरवाण वेाट लुागल वे �याने
काही काळाक�रता बाहरेगावी
जायच ठेर�वल.े

य� दशेऽेथवा �थान भेोगान भ्�ु�वा
�ववीय�तः ।
त��मन �्वभवहीनो यो वसते स्
प�ुषाधमः ॥
(�या दशेात वा �ठकाणी �याने
�वतः�या �ह�मतीवर वभैव भोगल,े



�तथ जेो वभैवहीन झा�यावरही
राहातो, तो प�ुष सवा�त अधम
असतो.)
�याच�माण -े

यनेाहङ्कारय�ुेन �चर �ंवल�सत पंरुा
।
�दन वंद�त त�वै यः परषेा सं
�न��दतः ॥
(�यान एेखा�ा �ठकाणी पवू�
अ�भमानान �ेवलास व चनै
आ�वाद�यात बराच काळ घाल�वला,
तो जर नतंर �याच �ठकाणी
लाचारीन बेोल लूागला, तर



�सया��या �न�दचेा �वषय बनतो.)
�हणनू �या व�ैयप�ुान घेरात
असललेा व�डलोपा�ज�त असा एक
मोठा वजनदार लोखडंी तराज,ू एका
�ापाया�कड सेरु��त ठेव�यासाठ�
�दला आ�ण मग तो �र�या �दशेात
�नघनू गलेा.
चार-सहा वषा�नतंर, थोडीफार कमाई
के�यावर, ज�ेहा तो आप�या गावी
परतला व �या �ापाया�कड जेाऊन
आपला तराज मूाग लूागला, त�ेहा तो
�ापारी �याला �हणाला, 'तू
मा�याकड ठेेवायला �दललेा लोखडंी



तराज उूदंरान केुरतडनू कुरतडनू
खा�ला व पार सपंवनू टाकला. मग
आता तो तराज मूी तलुा कसा काय
परत करणार ?' शटेजीच हे उे�र
ऐकून तो व�ैयप�ु समजतू
झा�या�माण गे�प बसला. �यामळुे
तो लबाड �ापारी �वतः�या
चातयुा�वर खषू झाला. �या
व�ैयप�ुान -े �हणज जेीण�धनान �ेया
शटेज�शी पवू�प�ेाही अ�धक �नहेाचे
सबंधं ठेवल,े �या�ंयाकड जेाण येणेे
चाल ठूेवल,े पण मनात मा� �याला
धडा �शक�व�याच ठेर�वल.े

जीण�धनाच ते वेाजवीप�ेाही अ�धक



�मेाच वेागण पेा�न �या शटेजी�या
मनात मधनूच �वचार यईे, 'हा
आप�याशी इतका �मेान केा बरं
वागतो ? या�या मनात तराज�ूया
बद�यात आप�याकडनू काही
उकळावयाच तेर नसले ना ? कारण
कुणीही कुणाशी �वनाकारण चागंला
वागत नसतो. �हटलचं आह नेा ?

न भ��या क�य�चत क्ोऽ�प ��यं
�कु�त नेरः ।
म�ु�वा भय �ंलोभ वंा
काय�कारणमवे वा ॥
(केवळ �मेापोट� कुणी कुणाच �ेहत



करायला जात नाही. �यामाग भेीती,
लोभ �क�वा असहेी काही खास
कारण असत.े)

�याच�माण -े

अ�यादरो भवते य्�
काय�कारणव�ज�तः ।
त� शङ्का �कत��ा
प�रणामऽेसखुावहा ॥
(�जथ केारण नसतानाही अ�तशय
आदर दाख�वला जातो, �तथ शेकंा
�यावी; नाहीतर प�रणाम �ःखद
होतो.)
एके �दवशी तो जीण�धन, �या लबाड



शटेजी�या घराव�न आघंोळ�साठ�
नद�वर जात असता, �या शटेजीचा
लहान मलुगा �या�या पाठ�शी
लागला व शटेजीन सेमंती �द�यामळुे
जीण�धन �या मलुाला घऊेन गलेा.
मा� दोघा�ंया आघंोळ� झा�यावर
जीण�धनान �ेया मलुाला �या�या घरी
पोहोचत केर�याऐवजी �याला एका
अ�ात �थळ� लपवनू ठेवल.े बराच
वळे झाला तरी आपला मलुगा घरी
परत न आ�याच पेा�न, तो शटेजी
जीण�धनाकड गेलेा व 'माझा मलुगा
कुठे आह?े' अस �ेयाला �वचा�
लागला. 'त�ुया मलुाला मी नद�वर



आघंोळ घालत असता �तथ एेक
ब�हरीससाणा आला व त�ुया
मलुाची मान चोचीत पकडनू �र
उडनू गलेा,' अस उे�र जीण�धनाने
म�ुाम �दल ते�ेहा �या शटेजीने
�या�या�व�� �यायालयात दावा
केला.
�यायाधीशान �ेवचारल,े 'जीण�धना,
ससा�यासारखा छोटासा प�ी,
शटेज��या पाच-सहा वषा��या
मलुाची मान चोचीत पकडनू �र
उडनू जाण शे�य आह केा?'

जीण�धनान उे�र �दल,े 'का श�य



नाही ? चार-सहा वषा�पवू� मी
बाहरेगावी जाताना, याच शटेज�कडे
ठेवायला �दललेा बया�च शरे
वजनाचा लोखडंी तराज जूर
या�याकडला एक यःक��त उ्दं�र
कुरतडनू खलास क� शकला, तर
नद�वर आललेा तो बलदडं ससाणा
या�या मलुाची मानगटू चोचीत
पकडनू उडनू जा�यात यश�वी
झाला, यात अश�य त केाय ?'
�या�या या बोल�यान तेो �यायाधीश
�या�याकड अेच�ंबत नजरने पेा�
लागताच जीण�धनान पेवू��या तराज-ू
�करणाचा स�व�तर व�ृातं �याला



सा�ंगतला. �याबरोबर �यायाधीश
खदख�न हसला. मग �यान �ेया
लबाड �ापाया�ला फैलावर घतेले
आ�ण तो मलुगा व तो तराज �ूयाचा
�याला परत कर�याच �ेया दोघानंा
�कूम फमा�वल.े'

ही गो� सागंनू करटक दमनकाला
�हणाला, 'तलुा �वतः�या ब�ु�चा
जसा वाजवीप�ेा अ�धक अ�भमान
वाट लूागला आह,े तसाच �या
सजंीवकाचा उ�कष�ही सहन
होईनासा झाला आह.े �हटलचं आहे
ना ?



मखूा�णा पं��डता ��ेया �नध�नानां
महाधनाः ।
��तनः पापशीलनामसतीनां
कुल���यः ॥
(प�ंडताचंा �षे �क�वा हवेा मखू� लोक
करतात, धनहीन धनवतंाचा, पापी
�त�थाचंा तर �राचारी ���या
कुलवान ���याचंा करतात. )

'ह देमनका, �वतःला शहाणा
समजणाया�एवढा मखू� या जगात
�सरा कुणी नसतो. त तूसाच
अस�यामळु,े त�ुयाशी �मेाच सेबंधं
ठेव�यान,े मखू� वानराशी म�ैी



जोड�यामळु एेका राजावर जसा
मरणाचा �सगं ओढवला, तसा �सगं
मा�यावर ओढवले.'

'राजाची व वानराची ती गो� काय
आह?े' अस देमनकान �ेवचारले
असता करटक �हणाला, 'काही
वषा�पवू�ची गो� -

*******************

गो� बावीसावी

मखूा�ला काम सागंाव वे �वतःवर
सकंट ओढवनू �याव.े



'एका राजापाशी एक भलमेोठे वानर
होत.े �या�यावर �याचा अ�तशय
जीव अस�यामळु तेो �जथ जेाई,
�तथ �ेयाला आप�यासगं नेईे. एकदा
�पार�या जवेणानतंर राजा झोपला
असता, त वेानर �याला प�ंयान वेारा
घाल लूागल.े तवे�ात एक माशी
आली व राजा�या छातीवर बसली.
'�या वानरान �ेतला हाकलनू �ाव वे
�तन पे�ुहा लगचे �या�या छातीवर
यऊेन बसाव,े अस अेनके वळेा
झा�यावर, त वेानर �त�यावर



भलतचे �चडल.े �यान �ेया माशीला
ठार मार�यासाठ� जवळच असललेी
नगंीतलवार हाती घऊेन, �त�यावर
एव�ा जोरान �ेहार केला क�, �या
एका घावासरशी �या राजाच देोन
तकुड झेाल !े �हणनू �याला बरचे
�दवस जगायच अेसले, �याने
मखूा��या सहवासात कधीही रा� नय.े

'दमनका, माझ तेर ठाम मत आह के�,
एक वळे स�ु श� पूरवडला, पण
मखू� अशा �म�ा�याच न�ह,े तर
भावा�याही वाया�ला उभ रेा� नय.े
�यान पेर�या �ापाया�च �ेाण



वाच�व�यासाठ� आ�मब�लदान केल,े
�या चोर�ा पण स�ू �ा�णाची
गो� मा�या �वधानाला प�ुी दणेारी
आह.े'

'ती गो� काय आह बेवुा?' असा ��
दमनकान मेो�ा उ�कंठान �ेवचारला
असता करटक �हणाला, '�याच अंसं
झाल-ं

********************

गो� तवेीसावी

स�ू श� पूरवड,े पण मखू� �म�
महाग पड.े



एका गावात एक �ा�ण राहात होता.
तसा तो चागंला �व�ान होता. पण
कुठ�या पवू�जाचा अवगणु �या�या
�वभावात उतरला न कळ -े �याला
मधनूच के�हातरी चोरी कर�याची
��क� यईे.

एकदा �या गावात चार �ा�ण
�ापारी आल.े �यानंी
आप�याबरोबर आणललेा सव��या
सव� माल भराभर �वकला ग�ेयामळु,े
�या�ंयापाशी बराच पसैा जमा झाला.
त गेावात आ�यापासनू �या �व�ान



पण चोर�ा �ा�णाची �या�ंयावर
बारीक नजर होती. �या�ंयाजवळ�या
पशैाचंी चोरी कर�यासाठ� �याने
�याचंी ओळख क�न घतेली व
�यानंा सुंदर सुंदर स�ंकृत सभुा�षते
सनुावनू, �या�ंयावर आपली छाप
पाडली. पण त �ेापारी धतू� व
सावध अस�यामळू �ेया�ंयाजवळ�या
पशैाचंी चोरी करण �ेया �ा�णाला
अश�य झाल.े

�यातनू �या �ापाया��या मनात
�वचार आला, 'आप�याजवळचा
पसैा जर आपणआह तेसाच घऊेन
गावी जाऊ लागलो, तर वाटते



चोरदरवडखेोर आप�याला लटुतील.'
मनात असा �वचार आ�यान �ेया
चौघानंीही आपाप�या पशैाचंी
मौ�यवान र्�न खेरदे� केली आ�ण
आप�या मा�ंा �च�न ती �यातं
दडवनू ठेवली. मग कापल�ेया
मा�ंा �शवनू होताच, �यानंी
आप�या गावी परत�या�या ��ीने
सावरासावर स�ु केली.
हा सव� �कार �या चोर�ा �ा�णाने
पा�हला आ�ण तो �वतःशी �हणाला,
'या �ापाया�ना जर असचे जाऊ �दल,े
तर आयती आललेी सवुण�सधंी
आपण कायमची गमावनू बस.ू



�याप�ेा या�ंयाशी असचे गोडगोड
बोलनू यानंी आप�यालाही
�या�ंयाबरोबर �याव,े यासाठ� �यानंा
�वनतंी करावी आ�ण �या�माणे
�या�ंयासगं जेात असता, वाटते या
चौघानंाही �वष घालनू या�ंया
मा�ंात दडवललेी र�न आेपण
काढून �यावीत.'

मनात अस ठेरवनू तो चोरटा �ा�ण
�यानंा �हणाला, 'शटेजी, तमु�या
थो�ाशा सहवासानदेखेील
तमु�यावर माझा एवढा जीव जडला
आह के�, यापढुे तमु�या�शवाय
राहाण मेला श�य होणार नाही.



त�ेहा त�ुही मलाही तमु�यासगंे
तमु�या गावाला �या.'
�या �ापाया�नी �याच �ेहणण मेा�य
केल आे�ण त �ेयाला घऊेन आप�या
गावाचा र�ता चाल लूागल.े

पण वाटते एक आ��त घडल.े
'प�लीपरू' या �भ�ला�ंया गावामधनू
त जेात असता, झाडावंर बसललेे
कावळ �ेव�श� प�तीन 'ेकावकाव'
क� लागल,े 'लाख स�वालाखाचे
धनी चालल आेहते. �यानंा लटुायचे
असले तर लवकर तटुा,' अशा
अथा�ची ती सचूक भाषा कानी



पडताच, �या �भ�लानंी �या
पाचहीजणानंा एकदम गराडल,े व
�याचं केपड केाढून �यानंा कसोशीने
तपासल,े पण �यानंा �या�ंयापाशी
काहीच मोलाच अेस �ेमळाल नेाही.
त पेा�न �होर�या �भ�ल बाक��यानंा
�हणाला, 'आप�या काव�याचंे
सागंण आेजवर कधी खोट ठेरले
नाही. मग आजच त खेोट केसे
ठरल ?े त�ेहा या पाचहीजणानंा ठार
मा�न याचंी कातडी सोलनू काढा,
�हणज येानंी जर शरीरात सो�या�या
�चपा �क�वा र�न देडवनू ठेवली
असली तर ती आप�याला



�मळतील.'

�भ�ला�ंया �होर�याच हे शे�द ऐकून
तो चोरटा �ा�ण मनात �हणाला,
'अररे !े मी या �ापाया�ना मा�न
या�ंयाजवळची र�न �ेमळवायला
�हणनू आलो आ�ण आता ती र�ने
�मळव�याऐवजी या चौघाबंरोबर
मा�यावरही �ाण गमाव�याचा �सगं
आला ! आता एवीतवेी मरण जर
चकुत नाही, तर आपण या �भ�लानंा
केवळ 'नमनुा' �हणनू आप�याला
मारायला सागंाव आे�ण आप�या
शरीरात दडवलले सेोन वेा र�न ने
सापड�यास या चार �ापाया�ना



सोड�याब�ल �वनवाव.े
आप�यामळु जेर ह �ेापारी सटुले
तर �नदान मरता मरता हातनू एक
महान प्�ुयकृ�य घडले व आजवरचे
आपल पेाप धवुनू �नघले.'

मनात असा �वचार क�न �या
चोर�ा पण स�ू �ा�णान �ेया
�भ�ल�मखुाला �या�माण �ेवन�वले
आ�ण �यान ते अेमा�य केल.े मग �या
�भ�लानंी �या �ा�णाला ठार मा�न,
�या�या अगंावरच केातड सेोलनू
काढल,े पण �या�या शरीरात सोन वेा
र�न न �मळा�यान बेाक�च चेौघहेी
असचे असतील, अस �ेहणनू �यानंी



�या चारहीजणानंा सोडनू �दल.े' ही
गो� सागंनू करटक दमनकाला
�हणाला, '�हणनू मी �हणतो क�,
मखू� �म�ाप�ेा स�ू फार बरा.'
दमनक �हणाला, 'दादा, तझुं
त�व�ान त तू�ुयापाशी साभंाळनू
ठेव. स�याच जेग ह अेस सेरळ
वागणाया�साठ� नाही.' अस बेोलता
बोलताच, �तकड �ेप�गलकाकडनू
ठार झाल�ेया सजंीवकाकड ले�
वधेवनू दमनक करटकाला पढुं
�हणाला, 'त बेघ, माझ केार�थान
फळाला आल.े �प�गलकमहाराजानंी



सजंीवकाला ठार मारल.े मा�याशी
कधीही श��ुव न करणाया�, पण
माझ मेह�व कमी �हायला
कारणीभतू होणाया� �या सजंीवकाचा
अतं झाला अस�यान,े आता मी
महाराजाचंा �धान होणार आ�ण
अमया�द वभैव व स�ा उपभोगणार.'

�तकड सेजंीवका�या �तेाकडे
पाहात �प�गलक अ� ढुाळ�त �हणत
होता, 'अररे !े झाल हे फेार वाईट
झाल.े दशेाचा एखादा भाग �सया�
राजान घेतेला तर तो परत �ज�कून
घतेा यतेो, पण �न�ावतं व ब�ुधमान्
सवेक म�ेयान,े राजा �याला



कायमचा मकुतो. बाक� सजंीवकाची
आता आप�या �ठकाणी �न�ा कुठे
रा�हली होती ? पण याला परुावा
काय ? आपण तर �याच �ेहणणे
ऐकून न घतेाच �याचा �ाण घतेला.
�हणज आेपण �म�ाचा
�व�ासघातच केला �हणायचा !
आ�ण �म�ाचा �व�ासघात करणारा
तर महापापी मानला जातो. �हटलचं
आह नेा ?-

�म��ोही कृत�न� य�
�व�ासघातकः ।
त नेरा नरकं या��त



याव�च���दवाकरौ ॥
(�म��ोही, कृत�न आ�ण
�व�ासघातक� ज अेसतात, ते
च�ंसयू� असपेय�त नरकाच धेनी
होतात.)

�प�गलक या�माण �ेःख करीत
असता �या�यापाशी जाऊन दमनक
�हणाला, 'महाराज, केल�ेया
कृतीब�ल असा प�ा�ाप वा �ःख
करीत बसण रेाजाला शोभनू �दसत
नाही. �यातनू सजंीवक हा तर
आप�या �जवावर उठला होता, ह मेी
�या�यासम�आप�याला सा�ंगतले



आह.े मग �याला मार�यात आपली
चकू ती काय ? कारण शा��च मळु�
सागंत-ं

�पता वा य�द वा �ाता प�ुो
भाया�ऽथवा स�ुद ।्
�ाण�ोह यंदा ग�छते ह्�त�ो ना��त
पातकम ॥्
(बाप असो वा भाऊ, मलुगा, प�नी
�क�वा �म� असो, जो आप�या
�जवावर उठतो, �याला �सरा पया�य
नस�यास ठार मार�यात पाप नाही.)
दमनक पढुे �हणाला, 'महाराज,
�याला रा�य चालवायच आंह,े



�याला एवढे हळव वे सोवळ रेा�न
चालत नाही. ही राजनीती काही
एखा�ा कुलवती ��ी�माणे
चा�र�याला जपणारी नाही. ती कशी
आह ते ऐेकायच आंह ?े ऐका -

स�यानतृा च प�षा ��यवा�दनी च
�ह���ा दयालरु�प चाथ�परा वदा�या ।
भ�ूर�या �चरु�व�समागम च
व�ेया�नवे नपृनी�तरनके�पा ॥
(कधी खर बेोलणारी, तर कधी खोटे
बोलणारी, कधी कठोरभाषा तर
कधी मधभुाषी, कधी घातक तर
कधी दयाळ,ू कधी अ�पलपोट� तर



कधी दानशरू, कधी जा�तीतजा�त
पशैाचंा साभंाळ करणारी तर कधी
जा�त खच� करणारी, अशी ही
राजनीती एखा�ा व�ेय�ेमाण नेाना
�प घेणेारी आह.े)

दमनकाचा हा �भावी उपदशे ऐकून
�प�गलकान आेपल �ेःख आवरले
आ�ण �धान �हायला तचू यो�य
आहसे,' अस �ेहणनू �याला आपला
�धान नमेल.े
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