
पचंत�ं

पचंत�ं - प�रचय

साधारण पधंराश वेषा�पवू� म�हलारो�य नगरीत
’अमरश��’ नावाचा राजा रा�य करीत होता. �याला
तीन मलु हेोती, पण त �ेत�ही राजप�ु अ�कलश�ूय,
मखू� होत,े �यामळु रेाजा नहेमी �च�तते अस.े राजाला
नहेमी �याचंी काळजी वाट.े �या�ंयात रा�य
साभंाळ�याची �मता न�हती. �याच रा�यात ’प�ंडत
�व�ण शुमा�’ रहात होत,े �याचंी �कत� �रवर पसरली
होती. �यानंा राजान �ेवचार�वनीमयासाठ� बोलावनू
घतेल,े आ�ण �या राजप�ुानंा नीतीपाठ �शक�व�याची
�वनतंी केली, �यावर �व�ण शुमा�न रेाजाला वचन �दले
�क, सहा म�ह�यात �या राजप�ुामं�य देवेाचंा राजा
इ�ंाला �ज�क�याची �मता यईेल. �व�ण शुमा� राजाला



�हणाला," ह रेाजन!् �ानाप�ेा, �ान कस वेापराव,े
�याचा के�हा आ�ण कसा उपयोग क�न �यावा हे
मह�वाच आेह.े ह मेी राजप�ुानंा �शकवीन.
राजप�ुानंी काय �वचार करायचा याप�ेा कसा �वचार
करावा ह मेी �शकवीन. �या�ंयात जगावर रा�य
कर�याची �मता उ�प� होईल."यावर राजाने
राजप�ुानंा �व�ण शुमा� सोबत पाठ�वल.े आ�ण �व�णु
शमा�न �ेयानंा �ाणी आ�ण मन�ुया�या गो�ी�पाने
�ान �दल,े जणेके�न राजप�ु सव� �व�ते,
�वहार�ानात पारगंत झाल.े

सव� कथा पाच त�ंात �वभाग�या आहते, यणे�ेमाण-े

१.�म�भदे
२.�म�लाभ
३.स�ंध- �व�ह
४.ल�ध �णाश
५.अपरी��त कारक
मनो�व�ान, �वहा�रकता आ�ण राजकारणातील



�स�ातंाचंा या कथा�ंार पे�रचय होतो.
स�ंकृत नी�तकथामं�य पेचंत�ं 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, अस येा 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 मेानल जेात 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 केल जेात.े)

�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 माणस ते�ंणासारखी
वागतात, तर धनहीन त�ण असल तेरीही ते
व�ृासंारख वेागतात. )



पण ती सपं�ी कोण�या तह�न �े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�वण हे लेा�जरवाणे
असत.े राजाची सवेा तशी वाईट नसत,े पण �याची
मज� के�हा �फरले याची शा�ती नसत.े शतेी �पकणं
न �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 आपल आेय�ुय ब�धा
दा�र�य्ातच घालवाव लेागत.े 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 ��ीन �ेा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�याचे
ठर�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�मानान आेप�या
दोन सवेकानंा �या बलैा�या सवेसेाठ� माग ठेेवले
आ�ण जवळ�याच एका गावातनू एका नवा बलै



�वकत घऊेन �याला गाडीला जुंपल,े व उरल�ेया
सवेकासह �यान मेथरुसे �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 कोवळे
गवत �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��त दंवैहत �ंवन�य�त।
जीव�यनाथोऽ�प वन �ेवस�ज�तः कृत�य�नोऽ�प गहृे
�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�गलकान आेय�ु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�ंयाचं वे अनयुायाचंे
सरं�क क�डाळ के�न घऊेन बसला.
�प�गलक �स�हा�या एकेकाळ�या म�ंी असल�ेया एका
को��ाला करटक व दमनक नावाच देोन मलुग हेोत.े
त देोघहेी �प�या�या प�ात �प�गलकाच मे�ंी बनले
होत,े पण �प�गलकान �े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 ठाऊकआह नेा ?'

'ती गो� काय आह?े' अस देमनकान �े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�ृाच एेक जाड व लाबं लाकूड
करवतीन �ेचरत होत.े त लेाकूड अध�वट �च�न होते
न होत,े तोच उ�ह उेभाव�यामळु सेतुार �या अध�वट
�चरल�ेया लाकडात खरैाची पाचर ठोकून, इतर
कामगारासंगं जेवेायला घरी गले.े त घेरी 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�ान ठेाकठोक करतोय, अस �ेयाचं चेाळ से�ु
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



सतुारान ठेोकललेी पाचर ओढून काढू लागला. असे
करीत असता, �याची शपेट�, वषृण आ�द अवयव
अजाणता �या �भगंल�ेया लाकडा�या फट�त गलेे
आ�ण ती पाचर काढली जाताच त लेाकडाच 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 पंढुल आंय�ु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� आहे
का ? �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 आपले
�रावलले सेबंधं प�ुहा जोडणार.'

करटकान �ेवचारल,े 'पण दमनका, बोलावले
नसतानाही जो राजाकड जेातो, तो बया�च वळेा
इतरा�ंया कुच�ेचेा �वषय होतो, ह तेलुा ठाऊकआहे
ना ?'

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



आपण 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, तू
बया�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 �हायच नेाही, 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��त व्ाटत असलो, तरीही
आपण माझ �े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 होते
ना ? 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 आेताचे
बोलणचे मळु� त सूामा�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�ा
आवाजामळु धेा�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 कस डेोळ उेघडल,े
ती गो� आप�याला ठाऊकआह केा?' �प�गलकाने
नाही 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 ह वेन
सोडनू जायच के� नाही त ठेरवाव.े

मनात असा �वचार क�न तो �या आवाजा�या रोखाने
जरा पढुे जातो न जातो, तोच �याला फादं��या



आघातामंळु आेवाज करणारा तो नगारा �दसला. ती
एक �नज�व व�त अूस�याच ले�ात यतेाच, तो �या
नगाया�जवळ गलेा व �वतःशीच �हणाला, 'मी उगाच
या आवाजाला �यायलो. ह एेक पोकळ लाकडी भाडंे
असनू, ह बे�धा चमचमीत खा�पदाथा�नी भरललेे
असाव,े �हणनूच याच वेरच ते�ड चाम�ान पे�के बदं
क�न टाकल अेसाव.े

या �वचारामळु �ेयाला आनदं झाला आ�ण �या
भा�ंातील त �ेचकर पदाथ� खा�या�या हतेनू,े �याने
�या नगाया�च केातड देातान केुरतडल वे तो �या�या
आत काय काय आह ते पेा� 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� उतावीळपेणाने
करीत 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�चे
बळ 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�याच कंाय 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 त केरायला तयार होईल. चागं�या
सवेकाच लं�णच मळु� अस आंह के�-



�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,े 'त आूप�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 देोघ आेप�या श�दातं
राहतील. नाहीतरी राजलेोक ह केाही एखा�ाचे



स�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 त यूश �मळवलसं का?'

दमनक �हणाला, 'महाराज, आप�याशी मी खोट कंसं
बोलने ? अहो, दवेापाशी खोट बंोलल तंर �याब�लची
�श�ा पढु�या ज�मी �मळत,े पण राजाजवळ खोटं
बोलल तंर �याची �श�ा याच ज�मी वा�ाला यते.े
त�ेहा खर संागंायच तंर 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�गलकान केेला असता, दमनक �हणाला,



'महाराज, जी ब�ु�लाही करता यणे अेश�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 त मूाझा म�ंी �हणनू �या �ा�याकड जेा,
�याला मी अभय �दल अेस�याच सेागं 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 र ते?ू आ�ण या वनाच रेाजे
असलले मेहापरा�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 तू
मा�यासगं �ेयाचंी �मा मागायला चल.'

'वनराज �स�हाकड जेाण �ेहणज �े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
अस केाहीतरी 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,
�तकड �ेप�गलका�या मनात सशंयाच वेगेळचे भतू
थमैान घाल लूागल हेोत.े तो �वतःशीच �हणाला, 'या



दमनकाला आपण माग मे�ंीपदाव�न काढून टाकले
होत.े �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 आमच �ेप�गलकमहाराज ह �े�य�



च�ंडकादवेीच वेाहन अस�यामळु,े �यानंा कुणाचीच
गरज नाही. अस अेसनूही मी तलुा �या�ंयाकडनू
अभय �मळवनू दईेन व तझुी �याचंी म�ैी जळुवीन.
पण माझ जे ते�ुयावर उपकार होतील, �याचंी तू
जाणीव 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�परुत थेाबंायला सागंनू, तो �प�गलकाकड गेलेा व
�याला �भव�व�यासाठ� �हणाला, 'महाराज, तो �ाणी
असा तसा नाही. ��य� भगवान म्हादवेाच तेो वाहन
अस�यामळु �ेयाला कुणाचीच गरज नाही. �यामळुे
स�ुवातीला तो माझ �े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 �ेभषजा सं��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�ैीच सेबंध जळुवनू आणल.े त�ेहा
त �ूनःशकंपण मेा�यासगं �ेया�ंयाकड चेल. पण
महाराजाशंी म�ैी जळुली, तरी मला मा� �वस�
नकोस. मी को�हा �हणनू मला ��ु समज नूकोस.
��ुा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?े' अस सेजंीवकान �ेवचारताच



दमनक �हणाला, '�याच अंस झंाल -ं

-----------------------------

गो� चौथी

��ु पटेता सडूाला, भारी पड सेमथा�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�माण देासदासी 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 बेसू
लागली. �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 फुटते
का ? �याच�माण �ेब�लानंी अपमानाच केड घूोट
�नमटूपण �ेगळायच अेसतात.' पण या �वचाराने
�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 महाराजाचं से�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 रागानं
लालबुंद होऊन पलगंाव�न उठला व गोरभंाला
�हणाला, 'काय र,े तो कपट� द�ंतलशठे राजवा�ात
यऊेन राणीसाहबेानंा खरोखरच आ�ल�गन देतेो काय?
अर गे�प का रा�हलास ? तचू तर नकुतचं तसं
�हणालास ना?'

मनात ठरवनू ठेव�या�माण गेोरभंान उे�र �दल,े
'महाराज, अस कंस हंोईल ? 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 रेाजाच सेमाधान झाले



नाही. �याला सारख वेाट लूागल,े गोरभंान हेी गो�
��य� पा�हली असावी व जागपेणी ज �ेदसत तेे
झोपते त�डावाट बेाहरे पडत,े या �नयमानसुार �या�या
त�डातनू ती गो� बाहरे पडली असावी. राजा�या
मनान अेस घेतेल वे �हणनू �यान दे�ंतलाला
राजवा�ात �वशे न क� द�ेयाच �ेा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�ंतलान �े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 लावल हेोते
ना? आज महाराजानंी त�ुहाला �सकावनू द�ेयाचा
�कूम आ�हा सवेकानंा सोडला आह.े'

ह उे�र ऐकून द�ंतलशटे �ख� मनान घेरी परतला.
राजाच केान �या गोरभंानचे फुंकल अेसल पेा�हजते,



ह �े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, 'आमच मेहाराज
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 ? त मूला तस खेाताना कधी र पेा�हलसे ?'



'छ,े छ !े अस कंस हंोईल ? कोण हरामखोर असं
बोलला ? गोरभंान �े� 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 इकडे
आलो. �हणनू मला इथ बेसलो असता थोडीशी
डलुक� लागली आ�ण जी गो� कधी घडलीच नही, ती
मा�या त�डावाट बेाहरे 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�ने
फुगनू जाऊ नकोस, थोरामो�ाशंी जसा वागशील,
तसाच त मूा�यापाशीही सौज�यान वेाग, �हणज तेझुे
पढुल आेय�ुय सखुात जाईल.' सजंीवकान तेस वेचन
दतेाच, दमनक �याला घऊेन �प�गलकाकड गेलेा.
वनराज �प�गलकाशी ��ा�� होताच, सजंीवकाने
�याला न�तापवू�क वदंन केल,े तर �प�गलकान �ेयाला
अभय दऊेन �याच �ेमे �वचारल.े मग �या�ंया भटे�चे
�पातंर दाट म�ैीत झाल.े सजंीवकाच एंकदम
सा��वक वागण,ं �याचा गवतपा�यासारखा अ�ह�सक
आहार 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�, �यामळु �े�य� दमनक व करटक
यानंाही �प�गलकाची भटे �मळण केठ�ण होऊ लागल.े

सजंीवका�या �वचारा�ंया �भावामळु �ेप�गलकान वे�य
पशूंची �शकार करण वे खाण सेोडनू �दल.े �यामळुे



�या�या मासंाहारी म�ंयानंा आ�ण सवेकानंा उपवास
घड लूागल वे त एेकामागनू एक या�माण �ेयाला
सोडनू जाऊ लागल.े �हटलचं आह नेा ?

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 �याच सेवेक �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 चालल आेह.े त पेोट
भर�यासाठ� बया��माण वेाईट मागा�चाही अवलबं



केला जातो. सम�ुातल मेोठे मास लेहान 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 आहे
अस मेा� नाही, आ�ण �वाथ� लोकाचं सेव�� 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�त जेगत ॥्
(सपा�च,े ��ाचं वे �सया�च �े� लबुाडणाया�च सेव�च
बते �स��स जात नाहीत, �हणनू तर ह जेग बरचेसे
सरुळ�त चालल आेह.े)

एके �दवशी भकुेन �ेाकुळ झालले देमनक
करटकाला �हणाला, 'दादा, �प�गलकमहाराज हे
आताशा सजंीवका�या एवढे भजनी लागल आेहते क�,
आप�या म�ं�पदानंा अथ� उरला नाही. �याचंे



आ��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 दोषाच खेापर अन�ुमे
म�ंी व मा�त या�ंयाच माथी फुटत असत.े �हणनू मी
तलुा अगोदरच परोपरीन सेा�ंगतल हेोत के�, तू
सजंीवक व �प�गलकमहाराज याचंी म�ैी घडवनू आणू
नकोस. पण त मूाझ ऐेकल नेाहीस. 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 पाड शूकतो.'
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 हे केार�थान मी फुट कूसे
दईेन? अर,े मी ह धेाडस करीत आह हे मेलाही मा�य
आह,े पण अस धेाडस केल �े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 करावे
लागत.े'

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 आपले



ल�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�याचे
कारण �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�ेयाच ठेर�वल आेह.े'

सतुार �हणाला, 'अर �ेम�ा, एखाद� गो� अश�य आहे
�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�याच धेाडस 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�माण �ेत�याशी न वागता, तू
�त�याशी एखा�ा खानदानी राजकुमारा�माण चेागंले
वाग�याची काळजी घ.े'

�वणकराला ही गो� पटली. मग आठ-दहा �दवसातं
�या सतुार �म�ान लेाकडापासनू 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 बेोलण �ेया�या कानी पडल.े �यान ते वे�ृ
�सया� �दवशी सकाळ� राजा�या कानी घातल.े ते
ऐकून, 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�ण गू�डावर बसनू मा�याकडे
यतेात 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, 'राजाराणीन �ेया�माणे
�या रा�ी पा�हल वे भगवतंाच देश�न होताच �यानंा
आपल हेात आकाशाला लाग�यासारख वेाटल.े �व�णू
�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 राजान आेप�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 आेल के�, �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�याच रं�ण करण हं मेाझं
कत�� आह.े �हणनू उ�ा सकाळ� आपण राजा�या
स�ैयाबरोबर - पण ग�डावर बसनू - हवते सचंार क�.
�हणज आेप�याला खरखेरु भेगवान �्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�माणे
व�डलानंा सा�ंगतल.े

वकैंुठात राहणाया� खया� भगवान �्व�णूंना हा �कार
अतं�ा�नान केळला.
�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�ुमे
लाकडी च�ात व गदते �वशे केला.
आप�या ग�डावर �व�णूं�या �पात बसललेा तो
�वणकर �सया� �दवशी सकाळ� मो�ा धयैा�ने
रणभमूीवर 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�ाच नेसनू, या
कामी आप�याला ��य� परम�ेराच सेहा�य झाले
आह,े याची जाणीव �या �वणकराला झाली. �याने
मनोभाव पेरम�ेराला नम�कार केला व तो ग�डासह
ज�मनीवर उतरला.
गावकया�नी तो �वणकर अस�याच ओेळखल,े पण
तरीही �यान देाख�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 जोडपे
घरट बेाधंनू राहात होत.े �याच व�ृा�या ढोलीत
राहणारा एक भलामोठा व काळाकु� सप� �या
जोड�यातील माद�न घेर�ात घातललेी अडंी - ते
जोडप भे�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 जेोडप आेपला �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 ह से�ुवातीलाच
कबलू करतो-'
'त�ुही कसली चकू केली ?' अस �ेया को��ान मेो�ा
उ�कंठेन �ेवचारल अेसता 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�ाने
घरट बंाधंायच आं�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 �ेनमटूपण भेोग�यासाठ�च असतो, असे
तरी �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 कपटाने
खाणाया� एका बग�याचा, एका �करकोळ खके�ाने
कसा जीव घतेला त ते�ुहाला ठाऊकआह नेा?'

'ती गो� मला ठाऊक नाही,' अस केावळा �हणताच
को�हा �हणाला, 'कावळमूामी, त�ुही पण ऐका-
---------------------------------

गो� सातवी

'पाप पेचली,' अस �ेदसत,े पण �याचं फेळ 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, मास पेकड�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 �वचारल अेसता,
तो कपट� बगळा खोटचे �हणाला, 'काय सागंू
खकेडोजी, एक तर आजवर या सरोवरात�या
�नरपराध माशानंा मा�न खा��याब�ल मला �ःख
झाल आंह आे�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� अस सेरोवर 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 तमुच �ेाण वाचतील आ�ण �यायोगे
माझी सव� पाप धेवुनू जातील.'

'मग बगळमूामा, आतापासनूच या कामाला स�ुवात
करा. दवे तमुच भंल कंरील.' अस �ंया सरोवरातले
मास वेगरै �ेहणताच, �या कपट� बग�यान एेकेका
माशाला चोचीन उेचलनू �र �याव वे �तथ अेसल�ेया
एका खडकावर �याला आपटनू मा�न खाव,े असे
सहंारस� स�ु केल.े �या सरोवरात�या माशानंा
'�र�या सरोवरात नऊेन सोडलले तेमुच भेाईबदं



मो�ा मजते आहते.' अस तेो बगळा अधनुमधनू
सागं लूाग�यान,े �याच हे केपटना� सरुळ�तपण चेालू
रा�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 जवळआली आह.े वाट�यास
मरणापवू� त आूप�या कुलदवेतचे �ंमरण कर.'

बग�याच केपट अस उेघड होताच, �या खके�ाने
आप�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, 'ह पेहा, इथनू पवू� �दशलेा सरोवर
आह नेा... �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�याचं केंठे 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 हळहूळू
उडनू, 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�यातंले
र�नहार व सोनसाख�या काठावर ठेवनू सरोवरात
जल�वहार करीत असल�ेया �दस�या. कावळ�ने
झडप घालनू �यातली एक सोनसाखळ� चोचीने
उचलली व ती �या काव�यासह �या वडा�या �दशनेे
म�ुाम हळहूळ उूड लूागली. �याबरोबर �या ���यासंगंे
आललेी सवेकमडंळ� �या दोघा�ंया पाठोपाठ धावू
लागली. शवेट� �या कावळ�न तेी सोनसाखळ� �या
वटव�ृा�या ढोलीत टाकली व पतीसह एका
जवळ�या झाडावर जाऊन बसली. तवे�ात



राणी�या सवेकानंी �या ढोलीत डोकावनू पा�हले
असता, �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 जेोडप सेखुी
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 त �ूप�गलक महाराज व सजंीवक या
जीव�कंठ� �म�ामं�य फेूट कशी काय पाडू
शकणार?'

करटकान हेा �� केला असता दमनक
आ�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 केरटकान �े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. हे
असचे 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 पशू
पाठवीत जाऊ. �यामळु �े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
गाईच पेालनपोषण क�न, �तला �ास न होईल अशा



तह�न,े �त�यापासनू धीर धेीर 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�यात प्�ृथवीप�तः ।
त�यकैा जायत ते�ृ�तन� ��तीया कथचनं ।
(बोकडाला कापणाया� एखा�ा कसाया�माण जेो
राजा धनलोभापायी आप�या �जलेा परुपेरू मारतो -
�हणज लेटुतो - �याच फेारतर 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 बीजाकंुराच �ेय�नपवू�क र�ण केले
असता कालातंरान ते वे�ृ�प होऊन फळ देऊे लागत.े
तसचे �जलेा सरु��त ठेवल अेसता (राजाला)
�त�यापासनू वभैव �ा�त होत.े)

�श�मडंळाच हे �ेहणण पेट�यामळु भेासरुकान तेे
मा�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�ु�मान्
सशाचीच �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 �ा�यान आेपण�न जायच,े व �या�या



भ�य�थानी पडायच,े हा काय �याय झाला ? �याप�ेा
यालाच कायमच नेाहीस केेल तेर ?' तो मनात असे
�हणतो न �हणतो तोच, �याला सभोवती दगडी ब�ड
बाधंललेी एक �वहीर �दसली. �या �व�हरीकड जेाऊन
�यान आेत डोकावनू पा�हल अेसता, �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 मेारायच येाबाबत �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�याकड ये�ेयासाठ� घ�न वळे�च
�नघालो होतो, पण वाटते �सया�च एका �स�हाने
आ�हाला आडवनू �वचारल,े 'काय हो, एव�ा घाईने
त�ुही कुठे �नघालात ?'



'महाराज, आ�ही �याला खर ते सेागंताच 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 घतेले
व �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,ं त केाय 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�यान हेोऊ 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�� असं
सागंत -ं

जातमा� नं यः श�ुंरोग चं �शम नंयते ।्
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, आपलं
�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 घाईन चेालनू जातो, �याचा अ�नीवर झपे
घणेाया� पतगंा�माण नेाश होतो.)
पण लगचे �वतःला सावर�यासारख देाखवनू 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 तरगंू
लागललेा 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�ेाने
�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� अूशा समजतुीन �ेयान गेज�ना केली.
�तचा ��त�वनी �नघताच 'आपला श�हूी आप�याकडे
पा�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 रीतीन एेका सामा�य
श���या सशान आेप�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 तसे
उभ रेा�हलले पेा�न �प�गलकान �ेवचारल,े 'दमनका,
आताशा त मूा�याकड चेकुूनही यते नाहीस, ह केस ?े'

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 अेस आेपणास वाटत,े



�याला बर वेाटो वा �तर�करणीय वाटो, शभु वाटो वा
अशभु वाटो, �यान ने �वचारताच आपण-�या�या
�हताच जे अेसले त सेागंनू टाकाव.े)

दमनक पढुे �हणाला, 'महाराज, आता मी जे
आप�याला सागंणार आह ते सेजंीवकाला मा� सागंू
नका. 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 यामंळु �ेासदायक झाल,े



तरी आपल शेरीर कुणाला ��य असत नाही ?
�याच�माण जेो ��य असतो, �यान जेरी 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 हे ते�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�यातलं
�ा�तजे लोप पाव लूागल 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 आपल वे आप�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 ठाऊकआह नेा?
'नाही, ती गो� मला सागं,' असा आ�ह �प�गलकाने
धरताच दमनक �हणाला, 'ऐका-
----------------------------

गो� नववी

'सगंत धरता ��ाची, शा�ती नरु जेी�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 हळहूळू
�याच रे� �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 मानाने
वागवाव,े अस आेपल धेम�शा�� सागंत.े मी आजवर
नभेळट माणसाचं बेचेव र� �यायलो, ��ा�ंया कडू
र�ा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 गंले आंह,े 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 इथे
आसरा �ा. बाईसाहबे, राव असो, रकं असो,
��यकेाला एकदा तरी चागंल -ंचुंगल खाव -ं�यावसं
वाटतचं. �हटलचं आह नेा?' -

रकं�य नपृतवेा��प �ज�हासौ�य संम �ंमतृम्



त�मा� चं �मतृ संार यंदथ� यतत जेनः ॥
(रकं असो वा राजा असो, सवा�मध �ेजभचे चेोचले
परु�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�यत केतु�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 �यान मेहाला�या दरवाजावर पहारा दणेाया�
सवेकाला तो ढेकूण शोधनू मार�याचा �कूम �दला.
�या 'राज�ोही' ढेकणाला शोधनू मार�यासाठ� �या
सवेकान पेलगंावरची अथं�ण-ेपाघं�ण उेलट�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
त वेाफा�न नाहीस हेोत आे�ण �वाती न��ात, जर ते
सम�ुा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�याकड जेाई, 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 ते
आपापसातं �हण लूागल,े 'कोण बर अंसावा हा �ाणी ?
आप�याशी तलुना करता हा जरी आकारान लेहान
असला तरी याच संाम�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��छते �्�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 ठेवू
नय.े)

या�माण बेोलनू त वे�य �ाणी पळनू जाऊ लाग�याचे
पा�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 ठेवल आे�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 �ेयाच रे�ण क�न
भोजनो�र �याला �वड आेणनू �ाव,े �ारर�क �हणनू
लाडं�यान रेाजाला भटेायला यणेाया�-जाणाया�वर
�नय�ंण ठेवाव,े असा �दन�म स�ु झाला.
पण वाघ, �स�ह, लाडंग अेशासंारख शे��शाली �ाणी
सवेलेा लागताच ककु�म शफेा�न गलेा व आप�या
जातभा�ना त�ुछ मान लूागला. वा�त�वक �यानंी
�याला ओळखल हेोत.े पण 'आपलाच एक जातभाई
वनाचा राजा �हणनू �मरवतो आह नेा?' अशा
�वचारान ते गे�प बसल हेोत.े 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 त केो�ह एेके �दवशी �या ककु�मापासनू
काही अतंरावर एक� जमल वे 'कुई कुई' ओरडू
लागल.े �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 खेर �ेव�प उघडे
होताच, त �ेयाची सवेा करणार बेड पेश एूकमकेानंा
�हणाल,े 'अर,े हा तर एक फालत कूो�हा आह !े याने
मारल�े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 आह येाला परुावा काय?'

असा �� �प�गलकान केेला असता दमनक �हणाला,
'तो मा�याशी ज बेोलतो 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�याकडे
बारकाईन 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 सजंीवकाकड �ेच�ता��त चहेयेा�ने
गलेा. �याला पाहताच �याच सेहुा�य म�ुने �ेवागत
क�न सजंीवक �हणाला, 'वा ! दमनका, आज
मा�याकड येऊेन त मूला ध�य केलसे. �हटलचं आहे
ना?-

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 सजंीवकान देमनकाला �याचे
�मे �वचारल अेसता, 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 �हटल गेले आेह ते खेरे
आह.े)

'�शवाय-

सवेा �व�ृ�रा�याता य�ैत�ैम��या �ज��पतम ।्
�व�छ�द चंर�त �ा� सवेकः परशासनात ॥्
(सवेाव�ृीला �हणज �ेसया��या नोकरीला जे



'�ानव�ृी अस �ंहटल जंात,ं त चेकु�न �हटल जंात.ं
कारण कु�ा हा �नदान �वतः�या इ�छनेसुार इकडे
�तकड सेचंार तरी क� शकतो. पण सवेकाला मा�
�सरा सागंले �या�माण वेागाव लेागले.)

सजंीवकान �े� केला, 'अर,े पण त कूाय साधासधुा
सवेक आहसे ? त रूाजसवेक 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 उलटसंलुट हंोत असत.ं तझुीच
गो� घ नेा ! कालपय�त त�ुयावर �मेाचा वषा�व
करणार मेहाराज, तझुा काही एक अपराध नसता,
आज तलुा �जव मेारायला 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 झेोडपले



तर कारण �वचारायच अेसत केा ? �याचंी लहर हचे
�याच केारण. 'आपण सजंीवकाला मा�न, आप�या
सव� प�रवाराला मजेवानी दणेार आहोत, 'अस तंे
नकुतचे 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� से��यो�जतः ।
स ह�वा नपृकाय�तत �्वय चं नरकं �जते ॥्
(जो म�ंी ध�याच �ेहणज रेाजाच रेह�य बाहरे फोडतो,
तो �या राजा�या काया�ची तर हानी करतोच, पण
�यायोग �ेवतःही नरकात जातो.)
'त�ेहा �म�ा सजंीवका, वा�त�वक ह गे�ुपत मी तलुा
सागंायलाच नको होत पंण केवळ मा�यावर �व�ास
ठेवनू त �ूप�गलकमहाराजाकंड गेलेास 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
साळसदूपण �ेहणाला, 'मी सव� तह�न �ेय�न केल,े पण
त मेला �हण लूागल,े 'अर देमनका, तो सजंीवक हा
काही झाल तेरी 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 ���याचे
कत�� आह.े' �प�गलकमहाराज अस बेोल�यावर माझे
काय 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 कंुलम ।्
तयोम��ी �ववाह� न त पु�ु�वप�ु�ोः ॥



(�याचंी आ�थ�क प�र��थती सारखी असत वे �याचंे
कुल तोलामोलाच अेसत �ेया�ंयातच म�ैी व �ववाह
जळुनू यतेात, �वषमातं जळुनू यते नाहीत.)

यावर सभंा�वतपणाचा आव आणनू दमनकाने
�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�ुषाचे
समाधान कस केरायच ?े)



'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�माणे
�प�गलकाच केान 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 हे
�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 �ेयान �े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 कामे
करतो. 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 आेपले
प�व� कत�� आह.े �हटलचं आह नेा?-

न गो�दान नं मही�दान नं चा�दान �ंह तथा �धानम ।्
यथा वद�तीह बधुाः �धान संव��दान�ेवभय�दानम ॥्
(गाईच देान न�ह,े भमूीच देान न�ह,े �क�वा अ�दानही
तवेढे मह�वाच ने�ह,े एवढे अभयदान ह सेव� दानामं�ये
��े आह,े अस से�ू �हणतात.)

ख�ु मदो�कटच अस �ेहणा�यामळु केावळा, 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 वनराजान �े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 झाले
असत.े'

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, ज �ेवतःला 'धा�म�क'
�हणवनू घतेात ना, त �ेवतः�या सोयीच अेसे
धम��थंातल आेधार 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 अस आे�ासन दऊेन व �यानंा
त हेोत �ेयाच �ठकाणी थाबंायला सागंनू, तो कपट�
को�हा मदो�कटाकड मेदंगतीन गेलेा व �याला
�हणाला, 'महाराज, आ�ही �तघानंी शोध घऊेनही
आ�हाला �शकार �मळाली नाही आ�ण भकुेने



श��हीन झा�यामळु �ेशकारी�या शोधाथ� आणखी
भटक�याएवढे आता आम�या अगंात �ाणही रा�हले
नाही. 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, महाराजाचं भेकुेमळु 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�याच धेम�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 आनदंाने
खाईन. 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�ंयाकड गेलेा 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�ंयाकडे
जाऊन �यानंा, 'त�ुही आ�हाला मा�न खा, पण तमुचे
�ाण वाचवा,' अस सेा�ंगतल पेा�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�तम ॥्
(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 कसे
काय 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 असलले भेकुेचे
कावळ 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 �दले
अस�यान,े तो मारण शे�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 मारले
आ�ण मग मदो�कटासह �या सवा�नी �याच मेासं
अगद� चवीन खेा�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.
�यामळु �े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 ह जेर हसंा�ंमाणे
असतील, तर �गधाडा�माण अेसल�ेया राजा�या
सवेते रहाव,े पण भोवताल�या प�रवारातील लोक हे



जर �गधाडा�ंमाण अेसतील, तर हसंा�माणे
असल�े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 �हणज सेरु��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 लढायचे
क� 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 ��ीन एेखाद सेरु��त �ठकाण त�ुही
शोधनू काढा.'



�टटवा �हणाला, 'कातं,े अग संम�ु�कनाया�सारखं
हवशेीर �ठकाण सोडनू, अडंी घाल�यासाठ� �र�या
�ठकाणी जा�याच कंाय कारण ?ं त यूा
�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�ी. अग आंप�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�ुषाचं तेजे घराबाहरे�या
जगात कुठेच पडत नसत,े �याणंा घरात
बायकापोरासंमोर पावलोपावली आप�या मोठेपणाचे
�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 �टटवीन सेागर�कनारी�या
वाळवटंात अडंी घातली, आ�ण एके �दवशी ती दोघे
भ�या�या शोधाथ� �रवर गलेी असता, सम�ुाने
पनुव�े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. �सर लेोक �हताचे
सागंत असतानाही, ज आेप�याच ह�ेयानसुार
वागतात, त केाठ� सोड�यामळु आेकाशातनू खाली
पडनू मले�ेया कासवा�माण नेाश पावतात?'

ती कासवाची गो� काय आह,े 'अशी प�ृछा �टट�ाने
केली असता, आपल रेडण 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� त हेसं �र�या
झाडावंर असल�ेया आप�या घर�ाकंड �ेनघनू जात.

एका वष� पाऊस न पड�यान ते सेरोवर आटल.े त�ेहा
त हेसं �या कासवाला �हणाल,े 'कंब�ुीवा, या त�यात
आता ब�हशंी �चखलच उरला आह.े उ�ा ह तेळे
कोरड ठेणठणीत झाल के�, तझु केाय होणार, याची
आ�हाला �च�ता लागली आह.े आ�ही दोघ पेा�याने
तडुुंब भरल�ेया �सया� एका �र�या सरोवराकडे
जल�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�च एेकेक 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. पणआ�ही दोघ हेवतेनू उडत असताना, तू
कुठ�याही प�र��थतीत त�ड मा� उघड नूकोस.
नाहीतर उचंाव�न ज�मनीवर जोरात आदळशील व
फुकट म�न जाशील.' यावर त केासव �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, त केाय 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.े तसे
बसेावध 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 �ेवचारल अेसता, �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 नावाच तेीन 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' अस �ेहणनू �व�थ बसनू
राही.



एके �दवशी स�ंयाकाळ�, काही कोळ�, �सया� एका
सरोवरातल मेास पेकडनू, त तेीन मास रेहात
असल�ेया सरोवरा�या काठान चेालल अेसता, �यानंा
त मेास �ेदसल.े त पेा�न त केोळ� आपापसातं �हणाल,े
'वाः ! केवढे मोठमोठे मास आेहते या त�यात ! स�या
आप�यापाशी भरपरू मास अेस�यान,े व आता
अधंा�नही लागल अेस�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� जे
बोलल ते ऐेकालते ना? त�ेहा आपण सवा�नी
आ�ा�या आ�ा �सया� जवळ�या त�या�या
आ�याला गले पेा�हज.े नाहीतर त केोळ� 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 तषेा गं�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 �ंहणण अंगद� बरोबर आह.े आपण
आज�या आज इथनू �या �सया� सरोवरात गलेे
पा�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�माण अेनागत�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 ते
आल 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 ह देोन
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�हलले मेास 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,े तू
सा�ं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 बेरळ नूका. 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 बलवान �्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 आघातान पेव�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 खर अंसल,ं 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� आहे
का? �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�कण केठ�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��त्
�ाणी सघं�टतपण एेका उ�म� ह�ी�या �व��
ग�ेयामळु �ेयानंा �या ह�ीचा नाश करता आला ना?'

'तो कसा काय ?' असा �� �टट�ान �े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 त नूसुता 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, तमुच �ंहणण खंर आंह.े
नसुता उपदशे कुणीही क� शकतो. सकंटात खरखेरुे
सहा�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 ��ीन आेप�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 समजतुीने
आप�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 हे पेा�हजचे. पण या बाबतीत आपण
माझा �म� असल�ेया 'मघेनाद' नावा�या �व�ान्
बडेकाचा 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�ान ब्डेकाकड 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 �मटल अेसता,
का�कूटान �ेवतः�या अणकुचीदार चोचीन �ेयाचे
दो�ही डोळ झेटपट फोडनू �याला आधंळ केराव,े
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 तहानभकुेने
चार-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 त पे�ी �हणाल,े
'�टटवोजी, त�ुहा जोड�यावर ओढवल�ेया सकंटाब�ल
आ�हालाही �ःख होत.े पणआपल �ेःख अशापंाशी
उघड कराव के�, ज ते �ेः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 आह नेा ?-

स�ु�द �नर�तर�च� गेणुव�त भ�ृयऽेनवु�त�नी कल� ।े
�वा�म�न श��समते �ेनव�े �ःख संखुी भव�त ॥
(�याच मेनाला �न�य �मरण होत अेसा �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 �कार आेप�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 - �हणज �ेळल�ेया मागा�न जेाणारे
- असतात. लोक स�या�या मळुाशी जात नाहीत.)

त पे�ी पढुे �हणाल,े 'महाराज, आपणआमच रेाज.े
राजा �हणज आे�हा �जचे संव��व. �हटलचं आह नेा ?
-

राजा ब�धरुब�धनूा रंाजा च�रुच�षुाम ।्



राजा �पता च माता च सव�षा �ंयायव�त�नाम ॥्
(�यानंा भाऊ नसतो, �याचंा राजा भाऊ होतो, �यानंा
डोळ नेसतात, �याचं रेाजा डोळ हेोतो. राजा हा
�यायान गेावकया��या जण मूाता�प�या�ंया �ठकाणी
असतो.)
�या प�याचं एेकूण �हणण पेट�यामळु,े 'सम�ुाकडनू
�टटवा-�टटवीवर झाललेा अ�याय कसा �र करायचा,
'याब�ल तो ग�ड �वचार क� लागला. तवे�ात
भगवान �्व�णूंचा �त �या�याकड आेला व �हणाला,
'ह पे�ीराज, भगवतंानंा काही तातडी�या कामासाठ�
त�ुयावर बसनू अमरावतीस जायच आंह,े �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�चेे
उ�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 भगवतंाकंडे
जाऊन �या�ंया कानी घातली. ती ऐकून भगवान्
�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 मेाझ केत��च
आह.े �हटलचे आह नेा ? -

भ�ं श�ं कुलीन चं न भ�ृयमपमानयते ।्
प�ुवत ल्ालयते �्न�य य इ�छते �्�यमा�मनः ॥
(�याला आपल �ेहत साध�याची इ�छा असले, �याने
आप�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 �यान �े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 �ेनमटूपणे
परत 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 हे
�वतः तर �बळआहतेच, आणी �यातनू पाव�तीदवेीचे
त वेाहक अस�यामळु �ेतचहेी �यानंा पाठबळ आह.े
त�ेहा त �ूया�ंया वाटसे न जाता, इथनू पळ काढावास
हचे बर.े'

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



दमनक �हणाला, 'त ओेळखण सेोप आेह.े तलुा �याचंे
डोळ लेाल झालले �ेदसतील, अगंावरच केेस उभे
रा�हलले �ेदसतील आ�ण �शवाय तलुा पा�न ते
�जभ�या चाट लूागतील. मग तर तझुी खा�ी
होईल ना ? एक गो� मा� ल�ात ठेव. ही गो� मी
तलुा सा�ंगत�याच ते कूुणापाशी चकुूनही बोल नूकोस.
पण हा सव� पा�हाळ हवाच कशाला ?

�वतःचा जीव वाच�व�या�या ��ीन तेचू ह रेान सोडनू
जा ना ! �हटलचं आह -े

�यजदेकें कुल�याथ��ाम�याथ�कुल �ं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
�हणज �ेतलाही कःपदाथ� मानाव.े )

दमनक अस �ेहणाला, आ�ण 'मी जरा जाऊन यतेो, तू
जपनू राहा, ' अस मेायावी �मेळपणान सेजंीवकाला
सागंनू, आपला भाऊ करटक या�याकड तेो �नघनू



गलेा.
करटकाकड जेाताच �यान �ेवचारल,े 'दमनका, तू
कोणता 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 हे केार�थान न
आवड�यान �ेयान �ेयाची �नभ��सना केली असता
दमनक �चडनू �हणाला, 'दादा, मा�या �प�
बोल�याचा राग मान नूकोस. �या�यामळुे
राजदरबारात 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��ाच अेसचे एक
कार�थान के�यामळु �ेयाला अ��या उटंाच मेासं
खायला �मळाल नेा ?'

'त केस केाय?' अस केरटकान मेो�ा उ�कंठेने
�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 फोडले
जाताच, �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 ठेेवले
व �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�याचे
साम�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 उटंाच मेासं 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 उटंाचे



सव� 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 इथ नेस�याच सेधंी साधनू, त यूाच थेोडसे मेासं
खाऊन घ.े समज, याच मेासं खा��याच �ेया�ंया
ल�ात आलचे, तर �याचंी समजतू मी कशीही
घालीन.' चतरुकान अेस आे�ासन �द�यामळुे
��मखुान �ेया उटंाच केाळ�ज खायला स�ुवात
केली.
तवे�ात अघंोळ क�न, त�डान �ेतो� पटुपटुत
व�द�ं परतला. ��मखु उटंाच केाळ�ज खात
अस�याच �ेयान पेा�हल वे �याला दटावल,े 'काय रे
खादाडा, मी ताक�द दऊेन गलेो असतानाही, त यूा
उटंाच केाळ�ज खायला कशी काय स�ुवात केलीस ?'

�स�हा�या या दटावणीन घेाबरललेा ��मखु-
चतरुकान आेपली बाज घूऊेन 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 त मूाझ ऐेकल नेाहीस ना ? मग
भोग आप�या अधाशीपणाच फेळ.' चतरुक असा
उलटताच, 'हा व�द�ं आता आप�याला ठार
मार�या�शवाय रहाणार नाही !' अस भेय 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
कस नेाहीस केरायच वे उटंाच मेासं आप�या
एक�ा�या पदरात कस पेाडनू �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�याच �े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�ंाकड पेरतनू 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 त पेापकृ�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�ा चवीने
व आप�या सवडीन खेाऊन खलास केल.े'

ही गो� सागंनू दमनक करटकाला �हणाला, 'दादा,
अशा तह�न जे बे�ु�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 ते
गौरवा�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 'यान मे�ुा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�ग उेगा�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 त सूा�ं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. तू
राजाचा 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� त कूरणार 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 रेाज से�ूानंी
दाख�वल�ेया मागा�न जेात नाहीत, त केुठ�याच बाजनूे
बाहरे 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 जेस �ेवतःवर सकंट ओढवनू घतेल,े
तसा तलुा उपदशे के�यान मेा�यावरच एखाद सेकंट
ओढव�याची श�यता आह.े'

'�या स�ूचमखु प�यावर सकंट कस केाय ओढवल?े'
अस देमनकान �ेवचारता, करटक �हणाला, '�याचं
अस झंाल-ं

---------------------------------------

गो� सतरावी

उपदशे क� जाता मखूा�ला, सकंटात पडाव लेागे
शहा�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, �याचं ले� न�जक�या गुंजवलेीखाली
पडल�ेया लाल गुंजाकड गेले.े त बेारीक 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. त �ू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�यामळुे
स�ूचमखु �या झाडाखाल�या वानरानंा �हणाला, 'अरे
मखूा�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 �याच वेागण अे�धकच
�ासदायक होत.े �हटलचे आह नेा ? -

उपदशेो �ह मखूा�णा �ंकोपाय न शा�तय ।े
पयःपान भंजु�ाना कंेवल �ंवषवध�नम ॥्
(�या�माण सेपा�ना �ध पाजल अेसता, �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,े �हणज �े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 झालले एेक वानर थडंीने
थरथरत �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, एखाद चेागंलसे घेर
बाधंनू �यात सखुान रेाह�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,े 'अग संटव,े
मी घरात राहाव,े क� थडंीपावसात �भजनू आय�ुय
काढाव,े याब�ल तलुा काही �वचारल हेोत केा ? नाही
ना ? मग हा उपदशे त मूला का करतसे ? तलुा हे
वचन ठाऊक नाही का ?

वा�य �ं�ासमते�य प�ृछत� �वशषेतः ।
�ो�ं ��ा�वहीन�य अर�य��दतोपमम ॥्



(�याची आप�यावर ��ा असले �क�वा �वशषेके�न
�यान �ेवचारल अेसले, �यालाच सागंायला जाव.े
�याची आप�यावर ��ा नाही, �याला उपदशे क�
पाहण हे अेर�य�दना�माण -े �हणज अेर�यात
रड�या�माण �ेन�फळ असत.े)

या�माण बेोलनू �या वानरान रेागा�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 वाटू
लागल 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�थान �े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 नेसत उेपद�्ाप क�
नकोस, अस मेी तलुा आजवर अनके वळेा सा�ंगतले
असतानाही त मूाझ ऐेकल नेाहीस. �वतःला इतरापं�ेा
�वशषे शहाण सेमज�याची ही तझुी व�ृी पा�हली क�
एका �दव�ा मलुान शेहाणपणा�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 देमनकान �े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 �मळ शूकेल.'

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�ु�वतंान तेर 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 देोघ वेडीलधाया�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�नामळु थेोडाफार पसैा �मळ�व�यात
पापब�ु�लाही यश आल.े काही वष��तकडे
घाल�व�यावर दोघ आेपाप�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�चत �्व�पम�यहो ।
मनुरे�प यत�त�य दश�ना�चलत मेनः ॥
(स�ूान आेपल थेोडसेहेी धन कुणाला दाखव नूय.े
कारण धनाच देश�न घडल अेसता, बरैा�याचहेी मन
�वच�लत होत.े)

�याच�माण -े

यथाऽ�मष जंल मे��यभै��यत �ेापदभैु��व ।
आकाश पे���भ�वै तथा सव�� �व�वान ॥्
(पा�यातील आ�मष मास खेातात, भमूीवरील पशू
खातात, 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, �यातल देोघाचंहेी सव��या सव� धन पळवनू
आप�या घरी नऊेन ठेवल.े

मग �सया�च �दवशी तो धम�ब�ु�कड गेलेा व �याला
�हणाला, '�म�ा, माझ केुटुंब मोठे अस�यान,े
मा�याजवळच सेव� धन सपंनू गले.े त�ेहा �नदान
मा�या गरजपेरुत थेोडसे धेन आण�यासाठ� तरी
आपण दोघ वेनात जाऊ या.' धम�ब�ु�न �ेयाच �ेहणणे
मा�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, 'अर देगलबाजा, इथ पेरुललेे
धन त�ुया-मा�या�शवाय इतर कुणालाच ठाऊक
नस�यान,े ही चोरी तचू केली आहसे. बया� बोलाने
माझ 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� घडण अेश�य आह.े �हटलचे
आह नेा ?

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



अखरे त देोघ �ेयायालयात गले वे �यानंी आपापले
गाहा�ण �ेयायमतू��या कानी घातल.े त ऐेकून �यायमतू�
�हणाल,े 'त�ुहा दोघापंकै� कुणी हा अपराध केला, हे
कळायला साधन नस�यामळु,े त�ुही दोघानंीही एखादे
'�द�' क�न दाखवा.'
यावर पापब�ु� �हणाला, '�यायमतू�, तमुच हे सेागंणे
वावग आेह.े एखाद �े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�ु�न चेोरल.े ही गो� �या वना�या वनदवेाने
न�क�च पा�हली असणार. त�ेहा आपण वनात यावे
व �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 एखाद �्सया� ��ाला तरी �वतः
ग�ुत रा�न न�क�च उ�र दईेल.' काहीशा आ�या�ने



का 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�ु�च �े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,े 'ह वेनदवेा,
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�ु�ने
�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�ु�ने
घाईघाईन �े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 �याचे
डोळ भेाजल जेाऊन 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 �यायाधीशाने
पापब�ु�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�यान येोजल�े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, कालातंरान ठेेर अपाय

एका वनातील वडा�या झाडावर बरचे बगळ घेरट�



क�न राहात होत.े �याच झाडा�या ढोलीत एक
भलामोठा काळाकु� सप� राहात अस वे त बेगळे
भ�या�या शोधाथ� �रवर गले के�, �या�ंया घर�ातील
�पल खेाऊन टाकत अस.े

एकदा अशीच �या सपा�न एेका बगळाबगळ�ची �पले
खाऊन टाक�यामळु तेो बगळा जवळ�याच एका
सरोवराकाठ� जाऊन रडत बसला. एका खके�ाने
�याला रड�याच केारण �वचारता, �यान ते �े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 आह नेा ?

नवनीतसमा वंाण� कृ�वा �च� तं �ुनद�यम ।्
तथा �बो�यत शे�ःु सा�वयो ��यत येथा ॥



(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�यामळुे
�या बग�यान �े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�माने
फडशा 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�माण पेापब�ु�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,े तू
�प�गलकमहाराजाचं �ेाण व रा�य धो�यात आणले
आहसे. 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
तराज खूाणारा 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, 'अस देमनक �हणताच
करटकान �ेयाला ती गो� सागंायला स�ुवात केली -

----------------------------------

गो� एकवीसावी

ही दवेाची योजना आह,े 'शरे आह �े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 राहण लेा�जरवाण वेाट लुागल वे
�यान केाही 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 �यान �े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, 'त मूा�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 �नहेाच सेबंधं ठेवल,े �या�ंयाकडे
जाण येणे चेाल ठूेवल,े पण मनात मा� �याला धडा
�शक�व�याच ठेर�वल.े

जीण�धनाच ते वेाजवीप�ेाही अ�धक �मेाच वेागणे
पा�न �या शटेजी�या मनात मधनूच �वचार यईे, 'हा
आप�याशी इतका �मेान केा बर वंागतो ? 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 ��य �ं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�यामळु जेीण�धन �या मलुाला
घऊेन गलेा. मा� दोघा�ंया आघंोळ� झा�यावर
जीण�धनान �ेया मलुाला �या�या घरी पोहोचते
कर�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 �तथे
एक ब�हरीससाणा आला व त�ुया मलुाची मान
चोचीत पकडनू �र उडनू गलेा,' अस उे�र जीण�धनाने
म�ुाम �दल ते�ेहा �या शटेजीन �े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 तराजू
जर 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�याकडे
अच�ं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 घतेल आे�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 आह नेा ?

मखूा�णा पं��डता ��ेया �नध�नाना मंहाधनाः ।
��तनः पापशीलनामसतीना कंुल���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?े' असे



दमनकान �ेवचारल अेसता 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, �तथे
�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.े �याने
�या माशीला ठार मार�यासाठ� जवळच असललेी



नगंीतलवार हाती घऊेन, �त�यावर एव�ा जोराने
�हार केला क�, �या एका घावासरशी �या राजाच देोन
तकुड झेाल !े �हणनू �याला बरचे �दवस जगायचे
असले, �यान मेखूा��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, '�याचं
अस झंाल-ं

-----------------------------------

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�षत सेनुावनू, �या�ंयावर आपली छाप
पाडली. पण त �ेापारी धतू� व सावध अस�यामळूे
�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�याने
�या चौघानंीही आपाप�या पशैाचंी मौ�यवान र्�ने
खरदे� 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 ��ीन सेावरासावर
स�ु केली.
हा सव� �कार �या चोर�ा �ा�णान पेा�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�यासगं तेमु�या गावाला �या.'
�या �ापाया�नी �याच �ेहणण मेा�य केल आे�ण ते
�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
बसलले केावळ �ेव�श� प�तीन 'ेकावकाव' क�
लागल,े 'लाख स�वालाखाच धेनी चालल आेहते.
�यानंा लटुायच अेसले तर लवकर तटुा,' अशा अथा�ची
ती सचूक भाषा कानी पडताच, �या �भ�लानंी �या
पाचहीजणानंा एकदम गराडल,े व �याचं केपड केाढून
�यानंा कसोशीन तेपासल,े 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 ठेरल नेाही. मग आजच ते
खोट केस ठेरल ?े 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�न �े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 सटुल तेर
�नदान मरता मरता हातनू एक महान प्�ुयकृ�य घडले
व आजवरच आेपल 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 केातडे
सोलनू काढल,े पण �या�या शरीरात सोन वेा र�न न
�मळा�यान बेाक�च चेौघहेी असचे असतील, असे
�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, तझु तं�व�ान त तू�ुयापाशी
साभंाळनू ठेव. स�याच जेग ह अेस सेरळ
वागणाया�साठ� नाही.' अस बेोलता बोलताच, �तकडे
�प�गलकाकडनू ठार झाल�ेया सजंीवकाकड ले�
वधेवनू दमनक करटकाला पढुं �हणाला, 'त बेघ, माझे
कार�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 �तेाकड पेाहात �प�गलक अ�ु
ढाळ�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�ुधमान स्वेक
म�ेयान,े राजा �याला कायमचा मकुतो. बाक�
सजंीवकाची आता आप�या �ठकाणी �न�ा कुठे



रा�हली होती ? पण याला परुावा काय ? आपण तर
�याच �ेहणण ऐेकून 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,
त चे�ं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 बसणे
राजाला शोभनू �दसत नाही. �यातनू सजंीवक हा तर
आप�या �जवावर उठला होता, ह मेी �या�यासम�
आप�याला सा�ंगतल आेह.े 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
��ी�माण चेा�र�याला जपणारी नाही. ती कशी आहे
त 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 खोट बेोलणारी, 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�गलकाने
आपल �ेःख आवरल आे�ण �धान �हायला तचू यो�य
आहसे,' अस �ेहणनू �याला आपला �धान नमेल.े

( त�ं प�हल सेमा�त )

---------------------------------------

त�ं �सर :े �म�लाभ
---------------------------------------

गो� चोवीसावी

�वनाशाची वळे जवळ यते,े त�ेहा �ा�याला �बु���
आठवत !े

या 'म�हलारो�य' नगरा�या सीमवेरील एका वटव�ृावर
ज नेानातह�च पे�ी राहात होत,े �याम�य 'ेलघपुतनक'
नावाचा एक कावळाही राहात होता.
एके �दवशी तो कावळा अ�ा�या शोधाथ� �या



झाडाव�न उडनू कुठेतरी चालला असता, �याला एक
काळाक�भ� फासपेारधी वटव�ृावरील प�यानंा
पकड�यासाठ�च चालला असावा, ह हे�ेन,
लघपुतनक परत �या व�ृाकड गेलेा व �या �ठकाणी
असल�ेया सव� प�यानंा उ�शेनू �हणाला,
'प�ीबाधंवहो, एक फासपेारधी इकड येते आह.े तो
जवळपास�या मोक�या ज�मनीवर जाळ पेसरील व
�यावर ता�ंळ फेक�ल. त तेा�ंळ खायला आपण गलेो
क� जा�यात अडकू व �ाणासं मकुू. त�ेहा त तेा�ंळ
खा�यासाठ� �या जा�याकड जेाऊ नका.'
लघपुतनकाच हे बेोलण पेरु हेोत ने होत,े तोच तो
पारधी �तथ आेला आ�ण ज�मनीवर जाळ पेस�न व
�यावर ता�ंळ फेकून तो �र�या झडुपाआड लपनू
बसला. लघपुतनकान सेवा�ना अगोदरच सावध केले
अस�यान,े �या वटव�ृावरील एकही प�ी �या
ता�ंळा�या वाटसे गलेा नाही.
परतं थुो�ाच वळेात �च��ीव नावाचा एक
कबतुराचंा राजा आप�या अनयुायासंह �या बाजनूे
उडत चालला असता, �याची व �या�या अनयुायाचंी



नजर �या तादंळा�ंया दा�याकंड गेलेी. वा�त�वक
�च��ीव हा ब�ु�मान होता. 'या वनात तादंळाच देाणे
सहजासहजी ��ीस पडणार नाहीत,' ह �ेयाला कळत
होत.े �शवाय लघपुतनकानहेी �यालाव �या�या
अनयुायानंा सावध केल हेोत.े तरीही राजा �च��ीव व
�याच अेनयुायी त देाण खेायला गले आे�ण �या
जा�यात अडकल !े �हटलचे आह नेा ?-

पौल��य कथम�यदाहरण देोष नं �व�ातवान्
रामणेा�प कथ नं हमेह�रण�यासभंवो ल��तः ।
अ��ैा�प य�ुध��रणे सहसा �ा�तो �नथ�ः कथं
��यास��वप��मढूमनसा �ंायो म�तः �ीयत ॥े
(�सया�ची बायको पळ�वण हेी वाईट गो� अस�याचे
रावणाला कळत न�हत केा ? सो�याच हेरीण असू
शकत नाही ह �ेीरामा�या ल�ात कस केाय आले
नाही ? �याच�माण जेगुार खळेनू य�ुध��रासार�याने
एकाएक� अनथ� कसा काय ओढवनू घतेला ?
व�त�ु�थती अशी आह के�, आप�ी जवळआ�यामळुे
स�ं�मत झाल�ेयाचंी ब�ु� ब�धा काम दईेनाशी होत.े)



जा�यात अडकताच ती कबतुर जे�ेहा भयाने
आरडाओरडा क� लागली, त�ेहा �याचंा राजा
�च��ीव �यानंा �हणाला, 'बाबानंो, अस घेाब�न जाऊ
नका. �सगं आनदंाचा असो वा �ःखाचा असो,
स�ूानंी आपल मेन ��थर ठेवल पेा�हज.े �हटलचे आहे
ना ? -

उदय से�वता र�ः र��ा�तमन तेथा ।
स�पतौ च �वप�ौ च महतामके�पता ॥
(सयू� उगवताना जसा लाल असतो, तसाच तो
मावळतानाही लालच असतो. ज थेोर असतात ते
काळ वभैवाचा असो व �वप�ीचा असो - मनाची व�ृी
सारखीच ठेवतात.)

राजा �च��ीव पढुे �हणाला, 'बाबानंो, आता सवा�चे
बळ एकवटनू आपण एकाच वळे� उड यूा, �हणज येा
जा�यासकट आप�याला एखा�ा सरु��त �ठकाणी
जाता यईेल.'

�च��ीवा�या सचून�ेमाण �ेया�या सव� अनयुायानंी
जोर क�न �या जा�यासह एकदम उ�ाण केल वे ते



सव� हवतेनू �र �र जाऊ लागल.े'ही कबतुर आेता
लवकरच एकमकेानंा दोष दऊेन आपपासातं भाडंू
लागतील व खाली यऊेन आप�या हाती सापडतील,'
अशा अप�ेने तेो पारधीही �या�ंया पाठोपाठ धावू
लागला. पण घडल उेलटचे. ती कबतुर �ेरवर जात
अखरे �दसनेाशी झाली. मग तो पारधी �नराश झाला
व परतीची वाट चालता चालता �वतःशी �हणाला-
न �ह भव�त य� भा� भंव�त च भा� �ंवनाऽ�प
य�नने ।
करतलगतम�प न�य�त य�य �ह भ�वत�ता ना��त ॥
(ज घेडायच नेसले, त केधीच घडत् नाही, आ�ण जे
घडायच अेसले त �ेय�न न करताही घडनू यते.े �याचे
दवै अनकुूल नसत,े अशा�या हाती जरी एखाद� व�तू
आली, तरी ती नाश पावत.े )

पारधी �दसनेासा झा�यावर �या प�यानंी �च��ीवाला,
'महाराज, आता आप�याला या जा�यातनू कोण म�ु
करील?' असा �� केला असता तो �हणाला -

सव�षामवे म�या�ना �ंसन सेमपु��थत ।े



वा�ा�णेा�प साहा�य �ंम�ाद�यो न स�दध ॥े
(सकंट ओेढवली असता, सव�च म�य� जीवानंा �या�ंया
�म�ा�शवाय अ�य कोणी सा�या श�दानहेी मदत
करीत नाही.)
�च��ीव पढुे �हणाला, 'इथनू थो�ाच अतंरावर
राहणारा �हर�यक नावाचा माझा एक उदं�र �म�
'उदंराचा राजा' आह.े तो एका �क�लवेजा टकेाडातील
�बळात राहतो. तो आप�याला �न��त सहा�य
करील.'

'पण �क��यात राह�यामागचा �याचा हते कुाय?'
असा �� एका अनयुायान केेला असता, �च��ीव
�हणाला, राजाला �वतः�या व आप�या रा�या�या
र�णा�या ��ीन �ेक��याचं मेह�व फार आह.े
�हटलचे आह -े

शतमकेोऽ�प स�ध� �ेाकार�थो धनधु�रः ।
त�मात �्ग��शसं��त नी�तशा���वदो जनाः ॥
(�क��याचा आ�य �याला आह,े असा एक
धनधुा�रीस�ुा शभंरानंा परुा पडतो. �हणनू राजनीतीत



पारगंत असलले लेोक �क��याची �शसंा करतात.)

या�माण मेा�हती सागंनू राजा �च��ीव आप�या
अनयुायासंह �हर�यक नावा�या उदंराकड गेलेा व
�याला हाका मा� लागला.
�च��ीवाचा आवाज ऐकताच �हर�यकआप�या
�बळातनू मो�ा आनदंान बेाहरे आला, पण त �े�य
पा�न �हणाला, �म�ा �च��ीवा, वा�त�वक �म�ाचे
आप�या घरी आगमन ही आनदंाची जण पूव�णी ! पण
तलुा व त�ुया अनयुायानंा अशा ��थतीत पा�न मला
�या आनदंाचा आ�वादही घतेा यते नाही ! �म�ा, हे
अस केस घेडनू आल ?े'

घडललेी हक�कत �याला सागंनू �च��ीवान �ेयाला
जाळ केुरतडनू आप�याला व आप�या अनयुायानंा
म�ु कर�याची �वनतंी केली.
�हर�यक �थम �च��ीवाला म�ु करायला गलेा
असता, �च��ीव �हणाला, '�हर�यका, त अूगोदर
मा�या सव� अनयुायानंा म�ु कर आ�ण सवा��या
शवेट� मला सोडव. त जूाळ केुरतडनू मला म�ु



केलसे आ�ण नमे�या वळे� तझु देात पडल,े �क�वा �या
�� पार�यान इेकड येऊेन आ�हाला गाठल,े तर मी
सटुने, परतं युा मा�या अनयुायाचंी गत काय होईल ?
त�ेहा राजा या ना�यान,े �वतःप�ेा �वतः�या
अनयुायाचंी व सवेकाचंी काळजी घणे हे मेी माझे
कत�� समजतो.' �या�या या थोर मनोव�ृीच केौतकु
क�न, �हर�यकान आेप�या धारदार दातानंी त जेाळे
कुरतडल आे�ण �या सव� कबतुरानंा व शवेट� राजा
�च��ीवालाही बधंम�ु केल.े मग �च��ीवाने
�हर�यकाचा �नरोप घतेला आ�ण तो आप�या
अनयुायासंह घराकड �ेनघनू गलेा. तर �हर�यक
�वतः�या �क��यातील �बळात घसुला. या जगात
�म�ाच मंह�व �कती आह,े ह �ेप� सागंणार एंक
सभुा�षत अस आंह -े

�म�वान स्ाधय�यथा�न �्ःसा�याना�प व यैतः ।
त�मा��म�ा�ण कुव�त समाना�यवे चा�मनः ॥
(�याला �म� आहते, तो असा�य अशा गो�ीही सा�य
क�न घऊे शकतो. �हणनू ��यकेान आेप�या तोलाचे



�म� जोडाव.े )

हा सव� �कार, �या कबतुरामंागोमाग उडत आललेा व
जवळ�याच एका व�ृा�या फादं�वर बसनू रा�हललेा
लघपुतनक कावळा पाहात होता. तो मनात �हणाला,
'�हर�यकासारखा �म� लाभण हेी खरोखरच भा�याची
गो� आह.े समजा, �च��ीवावर आला, तसाच �सगं
भ�व�यकाळात आप�यावर आला, तर याचा उपयोग
होईल. कुणी �कतीही समथ� असला, तरी वळे� अवळे�
�सया�ची मदत घ�ेयाचा �सगं यतेोच. सागरालास�ुा
भरतीसाठ� च�ंाच सेहा�य �याव लेागतचे ना ? मनात
असा �वचार क�न लघपुतनक �हर�यक राहात होता
�या �बळा�या त�डाशी गलेा व आपण कोण आहोत ते
सागंनू �याला हाका मा� लागला.
पण �बळात बस�या बस�याच �हर�यक �याला
�हणाला, 'त मूाझा ज�मजात वरैी असताना मी बाहरे
कसा यऊे ?'

लघपुतनकान �ेवचारल,े 'अर �ेहर�यका, तझुी व माझी
आजवर एकदाही भटे झाललेी नसताना, मी तझुा वरैी



कसा काय झालो ?'

�बळातनूच �हर�यकान उे�र �दल,े 'लघपुतनका, वरै
ह देोन �कारच अेसत.े प�हल �ेवाभा�वक वरै व �सरे
�ास�ंगक वरै. �ास�ंगक वरै मा� ता�परु�या उ�प�
झाल�ेया वरैाच केारण �र होताच नाहीस हेोत.े पण
�वाभा�वक वरै मा� ज�मापासनू जीवनाचा अतं
होईपय�त �टकून राहात.े साप व मुंगसू, पाणी व अ�नी,
दवे व दानव, कु�ा व माजंर, �स�ह व ह�ी, �याच�माणे
स�जन व �ज�न या�ंयातील वरै �वाभा�वक असत.े या
जो�ामं�य केुणीही कुणाचा अपराध केललेा नसला,
तरी �या�ंयात वरैाच अे��नकुंड अखडं धगधगत असत.े
कावळ वे उदं�र या�ंयातल वेरैस�ुा अस �ेवाभा�वक
अस�यामळु,े मी त�ुयाकड केसा यऊे ?'

'त�ुयासार�या ब�ु�मान व् ब��तु स�जनाला
मार�याचा, मा�या मनात चकुूनही �वचार यणेार
नाही.' अशी शपथपवू�क �वाही लघपुतनकान �ेदली
असता �हर�यक �याला �हणाला, 'बाबा र,े एकतर
श�ूंनी घतेल�ेया शपथावंर �व�ास ठेव�याइतका मी
मखू� नाही आ�ण �सर �ेहणज �ेया�या मनावर



अ�ानाच आेवरण असत,े तो �ाणी �व�ान व् ब��तु
अशा स�जनालाही मारायला मागपेढुे पाहात नाही.
आ��ाकरणकार पा�णनी याचं �ेाण एका �स�हाने
घतेल,े मीमासंाकार ज�ैमन�ना एका ह�ीन ठेार केल,े
तर छदंशा��ाचा आ��णतेा असल�ेया �प�गलमनु�ना
एका मगरीन �ेगळकंृत केल.े या थोर प�ुषानंी �या
�ा�याचं अेस केोणत अेपराध केल हेोत,े �हणनु �यानंा
अशी दहेातंाची सजा �मळावी ?'

�हर�यकाचा हा �बनतोड सवाल ऐकून थ�क झाललेा
लघपुतनक �याला �हणाला, '�म�ा, तझु �ेहणण खेरे
आह.े पण त मूा�यावर एवढ� तरी कृपा करशील का ?
मी अधनुमधनू त�ुयाकड येऊेन, त�ुया �बळाबाहरे
बसत जाईन आ�ण त मूा� �बळातच बसनू मा�याशी
बोलत जा. थोराचंा ��य� सहवास न लाभता, �या�ंया
केवळ �वचाराचंा जरी लाभ झाला, तरी जीवन
उजळनू जात.े हहेी तलुा मा�य नसले, �या�ंया केवळ
�वचाराचंा जरी लाभ झाला, तरी जीवन उजळनू जात.े
हहेी तलुा मा�य नसले, तर मा� मी आ�ाच इथे
आमरण उपोषणाला बसनू माझा दहेा�त क�न



घईेन.' लघपुतनक या�माण बेोल�यावर मा�
�हर�यका�या मनात �या�या�वषयी �व�ास उ�प�
झाला आ�ण तो �बळाबाहरे आला व �या�याशी
मनमोकळपेणान गे�पागो�ी क� लागला. हळहूळू
�या दोघा�ंया प�रचयाच �ेपातंर दाट म�ैीत झाल.े
�हटलचे आह नेा ?-

आर�भगवु� ��यणी �मणे ल�वी परुा व�ृ�मती च
प�ात ।्
�दन�य पवूा�ध�पराध��भ�ा छायवे म�ैी
खलस�जनानाम ॥्
(�ज�नाचंी म�ैी �दवसा�या पवूा�धातील सावली�माणे
स�ुवातीस मोठ� पण हळहूळ लूहान होत जात,े तर
स�जनाचंी म�ैी ही �दवसा�या उ�राधा�तील
सावली�माण �ेारभंी लहान, पण �मा�मान मेोठ�
होत जाणारी �हणज पे�हलीप�ेा �भ� असत.े)

अशा तह�न �ेया�ंया गाठ�भटे� रगं लूाग�या असता,
एके �दवशी लघपुतनक �हर�यकाकड आेला व
डो�यातं पाणी आणनू �हणाला, '�म�ा, आता स�ु



झाल�ेया ��काळामळु आेजबुाज�ूया गावातंल लेोक
जवेणापवू�च 'ेकाकबळ�' दईेनास झेाल आेहते.
�यामळु मेाझी उपासमार होऊ लागली आह.े �यातनू
लोकानंा धा�य �मळनेास झेा�यामळु केुठलाही प�ी
�दसताच, �याला मा�न त खेाऊ लागल आेहते. �वतः
मी केवळ सदुवैान अेशाच एका �सगंातनू वाचलो.
त�ेहा इथनू बया�च �र असल�ेया वनात एक मोठे
सरोवर असनू, �तकड �े�काळ नस�यान -े त पेा�याने
तडुुंब भरलले अेस�याच मेा�या कानी आल आेह.े �या
सरोवरात राहात असल�ेया 'मथंरक' नावा�या
कासवाची व माझी दाट म�ैी अस�यान वे �तकडे
ग�ेयास अ�पा�याचा �� सटुणार अस�यान,े मी
�या�याकड जेायच ठेर�वल अेह.े'

एक द�घ� उसासा सोडनू �हर�यक �हणाला, '�म�ा,
स�या त मूला कारण �वचा� नकोस, पण मलाही या
जागचेा उबग आला आह.े त�ुयासगं �ेया परदशेी
आ�यावर मला जर �तथ मेानान जेगता य�ेयाची
श�यता असली तर मीही त�ुयाबरोबर �तकड आेलो
असतो.'



लघपुतनक �हणाला, '�म�ा, अर तेहूी मजसगं �ेतकडे
यावसे, या उ�शेान तेर मी तलुा ही गो� सागंायला
आलो. �यातनू त�ुयासार�या �व�ावानाला व
गणुवतंाला �तकड मेानान जेग�यात अडचण ती काय
? �हटलचे आह नेा -

�व��व चं नपृ�व चं नवै त�ुय कंदाचन ।
�वदशे पे�ूयत रेाजा �व�ान स्व�� प�ूयत ॥े
(�व��ा व राजपेण याचंी बरोबरी कधीच करता यते
नाही. राजाला केवळ �या�याच दशेात मान मान
�मळतो, पण �व�ान ह्ा सव�� स�मा�नला जातो.)
या�माण बेोलण झेा�यावर �हर�यक उदंराला
पाठ�वर घऊेन, तो लघपुतनक कावळा �र�या
सरोवरात राहणाया� आप�या �म�ाकड -े मथंरक
कासवाकड -ेउडत गलेा.
त देोघ �ेतथ जेाताच, मथंरकान �ेयाचं मेो�ा
�मेादरान �ेवागत केल वे ह पेा�ण केोण व यानंा तू
पाठ�व�न का आणलसे, अस लेघपुतनकाला
�वचारल.े



लघपुतनक �हणाला, '�म�ा मथंरका, या मा�या
�म�ाच नंाव आह �ेहर�यक. मी या मा�या �म�ाला
पाठ�व�न न�ह,े तर डो�याव�न घऊेन यायला हवे
होत ?े इतका हा गणुी व �ानी आह.े अर,े या�या
गणुाबं�ल मी काय व �कती �हणनू सागं ?ू एक वळे
पज��यधारा �क�वा आकाशात�या ताया�ची गणती
करता यईेल, पण या मा�या �म�ा�या �ठकाणी
असल�ेया गणुाचंी मोजदाद करता यणेार नाही.
�वदशेात राहायचा उबग आला, �हणनूच केवळ हा
मा�यासगं इेकड आेला.'
'या मा�या न�ा थोर �म�ाला �वदशेात राह�याचा
उबग का बर आेला?' असा �� मथंरकान केेला व
लघपुतनकानहेी आ�ह केला �हणनू �हर�यक �यानंा
ती गो� सागं लूागला-
------------------------------

गो� पचंवीसावी

धना�या उबचेा �भाव मोठा, �ा�याला चढे भलताच



ताठा.

'द��णकेडील' म�हलारो�य नावा�या नगराबाहरे
असल�ेया �ीमहादवेा�या म�ंदरात 'ता�चडू' नावाचा
एक जोगी राहात अस.े �दवसा गावात �भ�ा मागनू
जम�वलले धेा�य रा�ी �शजवनू, �यातल आेप�याला
आव�यक तवेढे तो खाई आ�ण उरलले अे� तो
�भ�ापा�ात झाकून ठेवी. मग �सया� �दवशी सकाळ�,
त अे�, तो एकदोघा ग�रबानंा दईे आ�ण �या अ�ा�या
बद�यात तो �या�ंयाकडनू �या दवेळाची झाडलोट व
सडासारवण क�न घईे.'

आपण सागंत असललेी हक�कत लघपुतनक व
मथंरक ह ले� दऊेन ऐकत अस�याच पेा�न
�हर�यक पढुे �हणाला, 'एके �दवशी माझ चेार-पाच
अनयुायी व सवेक मा�याकड आेल वे मला �हणाल,े
'महाराज, दवेळातला बरैागी रा�ी ज अे� �शजवतो,
�यातल �ेवतःला आव�यक तवेढे खाऊन, बाक�चे
अ� तो एका भा�ंात घालनू त भेाडं आे�हा



उदंरा�ंया भयान �ेभ�तीतील एका उचं खुंट�वर टागंनू
ठेवतो. आ�हाला तवेढ� उचं दडी मा�न �या
भा�ंातल अे� खाता यणे शे�य नाही. पण
आप�याला तशी उडी मारता यणे सेहज श�य आह.े
तस झेाल,े तर आपणा सग�यानंाच अ�ासाठ� इकडे
�तकड �ेफराव ने लागता, एकाच जागी पोट�पोटभर व
ताज अे� �मळले.'

�याचंी ही �वनतंी ऐकून मी रा�ी �या दवेळात गलेो व
एका उडीसरशी �या खुंट�वर टागंल�ेया भा�ंावर
जाऊन बसलो. मग मी अगोदर �या भा�ंातल अे�
मा�या सवेकसहा�यकासंाठ� खाली टाकल आे�ण
�याचं पेोट�पोटभर खाऊन झा�यावर भा�ंात उरललेे
मी खा�ल.े �यानतंर हा आमचा रोजचा रा��म स�ु
झाला. थो�ाच �दवसानंी तो जोगी रा�ी अथं�णात
पड�यावर, हाती एक बाबंचूी �पचललेी काठ� घऊेन,
अधनुमधनू ती �या खुंट�खाल�या ज�मनीवर आपटू
लागला. पण मी अस�या धाकाला भीक घालणारा
न�हतो. मधनूच ज�ेहा डलुक� लागनू तो जोगी घो�
लाग,े त�ेहा मी तवे�ा अवधीत �या खुंट�वर



टागंल�ेया भा�ंातल अे� लटु लूाग.े

अस हेोता होता एके �दवशी स�ंयाकाळ� बहृ���फक
नावाचा �सरा एक जोगी �या म�ंदरात आला. तो
ता�चडूाचा परम�म� होता. रा�ी जवेण झा�यावर तो
पा�णा ग�पा मा� लागला असता, ता�चडू -
एक�कड �ेयाच बेोलण ऐेकता ऐकता �सरीकड -े
आप�या हातातील काठ� अधनुमधनू �या
खुंट�खाल�या ज�मनीवर आपट लूागला.
�या�या अशा वाग�याचा अ�तशय राग यऊेन तो
पा�णा �याला �हणाला, 'ता�चडूा, मी त�ुयाशी बोलत
असताना त अूशी काठ� का आपटत रा�हला आहसे ?
तलुा माझ बेोलण ऐेक�यात गोडी वाटत नाही का ?
मी त�ुयाकड आेलो, हाच मोठा मखू�पणा केला !
कारण �हटलचे आह -े

गहृी य�ागत �ं�व्ा �दशो वी�ते वा�यथः ।
त� य सेदन येा��त त �े�ृर�हता वषृाः ॥
(�या घरी पा�ण आेल अेसता �या घरची माणसे
इतर� �क�वा खाली बघत राहतात, अशा घरी जाणारे



ह जेण �ूश�ग नेसलले बेलैच असतात. )

�याच�माणनेा�य�ुथान��या य� नालापा मधरुा�राः
।
गणुदोषकथा नवै त� ह�य�न ग�यत ॥े
(�जथ पेा�ण आेल अेसता उठून �वागत होत नाही,
गोड श�द ऐकू यते नाहीत �क�वा बया�वाईट गो�ी
मोकळपेणान बेोल�या जात नाहीत, अशा घरी जाऊ
नय.े)

रागावललेा पा�णा पढुे �हणाला, 'ता�चडूा !
राह�यासाठ� एक मठवजा दऊेळ �मळाल �ेहणनू या
त�ुया �म�ाला त�ुछतने वंागव�याइतका त शूफेा�न
गलेास का ? पण मठात रा�ह�यान �ेवगा�चा न�ह,े तर
नरकाचा माग� सलुभ होत असतो, ह ते लू�ात ठेव.
एका ग�ुनचे आप�या �श�याला सा�ंगतल,ं 'व�सा-
नरकाय म�त�त चेते प्ौरो�ह�य संमाचर ।
वष�यावत �्कम�यने मठ�च�ता �ंदन�यम ॥्
(आपण नरकाला जाव,ं अस जंर तलुा वाटत असले,
तर त एूक वष�भर परुो�हताच कंाम कर, �क�वा केवळ



तीन �दवस एखा�ा मठाची उठाठेव कर. )

आप�या पा��या �म�ाला �णभर थाबंवनू ता�चडूाने
आपण काठ� का आपटत होतो याब�ल खलुासा
केला. त�ेहा पा��यान �ेवचारल,े 'काय र,े माजंराप�ेा
�क�वा माकडाप�ेाही उचं उडी मारणाया� �या उदंराचे
बीळ एखा�ा परुल�ेया धना�या सा�ालगत
आह केा ? कारण धनाची ऊब अस�या�शवाय �या
उदंराला एवढ� म�ती चढणार नाही.
�हटलचं आह -े

ऊ�मा�प �व�जो व�ृ��तजेो नय�त द�ेहनाम ।्
�क�पनु�त�य स�भोग��यागकम�सम��वतः ।
(सपं�ी�या उबमेळुचे �ा�या�या अगंी म�ती चढत.े
�यातनू �तचा उपभोग घतेला �क�वा �तच देान केल के�,
मग तर �वचार�याची सोयच उरत नाही.)
पा�णा जोगी पढुं �हणाला, '�शवाय �या अथ� तो
उदंरडा केवळ अ�ासाठ� एवढं धाडस करतोय, �या
अथ� �यामाग �ेयाचा काहीतरी खास हतेु
अस�याचीही श�यता आह.े अर तेा�चडूा, ती



शा�ंडलीबाई �सया�कड�या सा�या �तळा�ंया बद�यात,
�याला ज �ेवतःकडल सेोललले तेीळ �ायला तयार
झाली, तो �यामाग �ेतचा काही उ�शे होता
�हणनूच ना ?'

'�या शा�ंडलीबाईची गो� काय आह ?े' असा ��
ता�चडूान केेला असता पा�णा जोगी बहृ���फक
�हणाला, 'शातंपण ऐेक-

-----------------------------

गो� स��वसावी

जो मन�ुय �सया�साठ� �याग करतो, �या�याच
जग�याला अथ� असतो.

एकदा मी एका �ता�या पालनासाठ� एका गावातील
गरीब �ा�णा�या घरी राहात असता, एके �दवशी
पहाट तेो �ा�ण व �याची बायको या�ंयात चालललेा
सवंाद मा�या कानी पड लूागला -



�ा�ण �हणाला, 'आज स�ंातंी�न�म� मी दान
घ�ेयासाठ� बाहरेगावी जात आह.े तहूी आज एखा�ा
गरीब �ा�णाला घरी जवेायला बोलावनू �याला
काहीतरी दान द.े'

�ा�णी भडकून �हणाली, ल�न झा�यापासनू मला
चागंल देागदा�गन वे उचंी व�� तेर सोडाच, पण
स�ुास अ�ही कधी खायला �मळाल नंाही आ�ण �या
�ा�णाला काय खायला घाल,ू तमुच कंपाळ ?'

�ा�ण शातंपण �ेहणाला, 'कातं,े अग धंन हे
इ�छनेसुार का �ा�त होत असत ?ं नाही ना ! त�ेहा
आप�याला ज �ेमळले, �यात समाधान मानाव आे�ण
कुवती�माण देान कराव.े एखा�ा ध�नकान भेरपरू
धनाच देान केल आे�ण एखा�ा गरीबान जेरी एका
कवडीच देान केल,े तरी दोघा�ंया पदरात प�ुय
सारखचे पडत.े शा�� तर अस संागंत -ं

दाता लघरु�प स�ेो भव�त न कृपणो महान�प सम�ृा
।
कूपोऽ�तः �वा�जलः �ी�य लैोक�य न सम�ुः ॥



( दाता हा जरी ��ुलक असला तरी तो सवेलेा पा�
होतो आ�ण कृपण हा जरी �कतीही �ीमतं असला,
तरी तो सवेलेा पा� होत नाही. [अथागं जलसपं�ी
असललेा] सागर न�ह,े तर गो�ा पा�याची छोट�
�वहीरच लोका�ंया �मेाला पा� होत.े)

'कातं,े सपं�ी ही सावलीसारखी बभेरवंशाची असत.े
ती कधी असत,े तर कधी नाहीशी होत.े पण
दानापासनू �मळणार पे�ुय �चरकाल साथ दते.े मा� ते
दान सारासार �वचारान केरायला हव.े �हटलचे आह -े

स�पा� मंहती ��ा दशे केाल येथो�चत ।े
य��यत �ेववके��ैतदन�ताय क�पत ।े
(यो�य �थळ व काळ �वचारात घऊेन, स�पा�
���ला �ववके� माणस जे देान मो�ा ��नेे
करतात, �याच फेळ - �हणज पे�ुय - अनतं काळपय�त
�टकत.े)

तो �ा�ण पढुं �हणाला, 'कातं,े केवळ धनाचीच न�ह,े
तर कुठ�याही गो�ीची हाव, जीवन जगता
य�ेयापरु�या मया�दते हवी. �तचा अ�तरके झाला, क�



�या को��ा�या म�तकातनू जस धेन�ुयाच टेोक
श�डीसारख बेाहरे आल,े तशी �ा�याची गत होत.े'

'ती गो� काय आह?े' अशी �वचारणा �या �ा�णीने
केली असता �ा�ण �हणाला, '�याच अंस झंाल-ं

-----------------------------
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हावलेा त�ृती ठाऊक नाही, शमव पूाहता ती वाढतच
जाई.

एका गावात एक �भ�ल राहात होता. व�य �ा�या�ंया
�शकारीवर तो आपल पेोट भरी. एकदा �यान नेमे
ध�न सोडललेा बाण एका रानडकुरा�या �ज�हारी
लागला. पण तशाही प�र��थतीत सडूा�या भावनने तेे
ड�ुकर �या�या अगंावर धावनू गले वे �यान आेप�या
स�ुयान �ेया �भ�लाच पेोट फाडल.े �यामळु �ेया
�भ�लाला तर �ाणानंा मकुाव लेागल,े परतं लुगचे



�या�याजवळ त डे�ुकरही थोडावळे तडफडनू म�ृयू
पावल.े

काही वळेान �ेतथनू एक को�हा चालला असता
�याला त देोन मतृ दहे �दसल.े त पेा�न तो �वतःशीच
�हणाला, 'वा ! दवै ही �कती अजब चीज आह.े कधी
�य�नाचंी पराका�ा क�नही पदरात माती पडत.े तर
कधी जराही �य�न केल नेसताना हाती घबाड यते !े
आता ह देोन मतृ दहे मी एकटा बरचे �दवस अगद�
परुवनू परुवनू खाईन. �या ��ीन आेज फ� या
�भ�ला�या बाणा�या टोकाला अडकून रा�हल�ेया
डकुरा�या मासंखडंावर मी माझी भकू भागवीन.' असे
�हणनू �या लोभी को��ान पेटकन �या बाणाचे
अणकुचीदार टोक आप�या त�डात घातल.े �याबरोबर
त �ेया�या एकदम त�डात घसुनू डो�यातनू
श�डीसारख बेाहरे आल.े अ�त हावपेायी तो को�हाही
�तथ मे�न पडला. �हणनू कुठ�याही गो�ीची अ�त
हाव ध� नय.े'

�ा�णान हेी गो� सागंताच �याची बायको शा�ंडली
�याला �हणाली, 'नाथ, तमुच �ेहणण मेला पटल.े



घरात तीळ आहते त मेी अगोदर गरम पा�यात धवुनू
�व�छ करत वे वाळवत आे�ण मग एखा�ा
�ा�णाला जवेायला बोलावनू �याला त देान �हणनू
दते.े त�ुही �न���तपण बेाहरेगावी जा.'
मग तो �ा�ण घरातनू �नघनू जाताच, शा�ंडलीने
घरातल तेीळ धवुनू �व�छ केल वे पढु�या अगंणात
वाळत घातल.े पण त तेीळ वाळत असता, जवळनू
जाणार एेक ख�ाळ कु� नेमेके �या �तळावंर मतुले
व �नघनू गले !े त पेा�न शा�ंडली चरफडत �वतःशी
�हणाली, 'या म�ेया खोडसाळ कुतर�ाला मतुायला
भलूोकावर �सरी जागाच सापडली नाही का ? आता
काही या �तळाचं देान करता यणेार नाही. त�ेहा हे
प�ुहा धवुनू व वाळवनू गावात�या एखा�ा भोळसर
बाईला सा�या �तळा�ंया बदली �ावते.' मनाशी असे
ठरवनू ती त तेीळ धवुनू व वाळवनू झा�यानतंर एका
घरी गलेी व �या घरात�या बाईला भटेली.'
'सा�या �तळा�ंया बद�यात शा�ंडली चागंल धेवुनू
�व�छ केलले तेीळ दते,े 'या �वचारान �ेया घरातली
बाई घरच सेाध तेीळ घऊेन बाहरे आली. पण



तवे�ात �तचा मलुगा �तला �हणाला, 'आई �या अथ�
शा�ंडलीकाकू �त�याकडल धेवुनू साल काढून �व�छ
केलले तेीळ आप�याकड�या सा�या �तळा�ंया
बद�यात �ायला तयार झाली आह,े �या अथ� �त�या
�तळातं न�क� काहीतरी दोष आह.े' मलुाच हे �ेहणणे
पट�यामळु तेी बाई - आणल�ेया सा�या �तळासंह -
तशीच घरात परत गलेी.
महादवेा�या म�ंदरातील ता�चडूा�या �म�ान �ेयाला
ही गो� सागंनू �वचारल,े 'काय र,े तो श��शाली उदं�र
कुठ�या वाटने �ेया�या �बळाकड जेातो ह तेलुा
ठाऊकआह केा?' ता�चडूान हेोकाराथ� मान
हलवताच �याचा �म� �हणाला, 'तर मग त कूुदळ
तयार ठेव. उ�ा उजाडताच आपण �या�या �बळाचा
शोध घऊे आ�ण त खेणनू नाहीस के�.'

आप�या जीवनातील �ःखद घटना इथवर
सा�ंगत�यावर �हर�यकान मे�यचे एक द�घ� उसासा
सोडला व मग तो आपल �ेम� लघपुतनक व मथंरक
यानंा �हणाला, '�म�ानंो, �या पा��या जो�या�या
त�डच हे शे�द ऐकून माझ अेवसान पार गळनू गले.े



हा पा�णा आता आपला '�क�ला' खणनू काढणार,
आपला धनधा�याचा साठा उद�्व�त करणार आ�ण
आप�यालाही ठार करणार या �वचारान मेी मा�या
अनयुायासंह एखा�ा सरु��त �थळ� जाता याव येा
हतेनू वेगे�या वाटने जेाऊ लागलो. तवे�ात एका
गलले� बो�यान आे�हाला वाटते गाठल वे
आम�यापकै� दोघा�तघानंा ठार केल,े तर काह�ना
जखमी केल.े

'जखमी झालले उेदं�र, मी �यानंा नको �या वाटनेे
नऊेन सकंटात लोट�याब�ल मला �श�ा दते दते,
आपाप�या �बळाकंड �ेनघनू गले पेण �या�ंया
जखमातंनू वाटते पडल�ेया र�ा�या थ�बावं�न
मागोवा घते घते, �सया� �दवशी सकाळ� ता�चडू व
�याचा पा�णा मा�या �क��यापय�त गले आे�ण �यानंी
माझ घेर व �यातील धनधा�याच सेाठे कुदळ�न खेणनू
पार उद�्व�त केल.े त �े�य ज�ेहा मी ��न लपनू
पा�हल,े त�ेहा मा�यावर जण �ुःखाच आेकाशच
कोसळल.े

'ता�चडू व �याचा �म� ह जे�ेहा मा�या वभैवशाली



�क��याची ��थती एखा�ा उजाड �मशाना�माणे
क�न �नघनू गले,े त�ेहा मीही कुठेतरी �र पळनू गलेो
असणार, अशा समजतुीन मेाझ बे�ताशं अनयुायी,
आता या कफ�लक �हर�यकाजवळ राह�यात काय
अथ� आह -े अस एेकमकेापंाशी �हणत व माझी
�न�दानाल�ती करीत, मा�या एका श�लूा जाऊन
�मळाल.े

'�म�ानंो, तरीही मी धीर सोडला नाही. मी प�ुहा
पवू��माण �ेया दवेळात जाऊन खुंट�वरच धेा�य फ�त
कर�याच ठेर�वल वे �या गोसा�ाचंी चीजव�तू
नासाडनू �यानंा धडा �शक�व�याच ठेर�वल.े पण
दवेळात जाऊन �या अ�ाची हडंी टागंल�ेया खुंट�वर
उडी घ�ेयाचा �य�न केला असता, माझी उडी �तथवर
पोहोचनेा. 'आता काय करायच ?ं' याचा मी �वचार
क� लागलो. ता�चडूाशी बोलत असल�ेया �या
पा��या गोसा�ाच शे�द मा�या कानी पडल.े तो
ता�चडूाला �हणत होता, '�म�ा, सपं�ीची ऊब
नाहीशी होताच, �या श��शाली उदंराची म�ती मी
�हट�या�माण �ेजरली ना ? आता तो �या खुंट�वरचं



अ� खायला यायचा बदं झाला. �या�यावर ल�मीचा
कोप होतो, तो प�ुष या �वहारी जगात
कवडीमोलाचा ठरतो, �हटलचं आह नेा ?-

द�ंा�वर�हतः सप� मदहीनो यथा गजः ।
तथाथ�न �वहीनोऽ� प�ुषो नामधारकः ॥
(जसा दात काढललेा सप� �क�वा मदहीन ह�ी असतो,
तसाच जवळ पसैा नसललेा प�ुष हा केवळ या
जगात नावाला प�ुष असतो.)
या�माण तेो पा�णा बरैागी ता�चडूाशी बोलत
असतानाच �याच ले� मा�याकड गेले.े लगचे हाती
काठ� घऊेन �यान मेाझा पाठलाग स�ु केला व �याने
हातात�या काठ�चा एक फटकाराही मला मारला.
पण केवळ मा�या आय�ुयाची दोरी बळकट, �हणनू
मी �यातनू कसाबसा वाचलो व �यानतंर �सरा �क�ला
उभा�न �यात रा� लागलो. अश �ःखमय ��थतीत
�दवस कंठ�त असता, माझी व लघपुतनका, तझुी म�ैी
जळुनू आली. मला तो नवा आधार वाट लूागला.
तरीही �जथ मेी वभैवात �दवस काढल,े �तथे



द�नवा�या ��थतीत राहण अेयो�य वाट�यान,े
लघपुतनका, त इूकड ये�ेयाच ठेर�वताच, मीही
त�ुयासगं येा पर�या दशेात आलो.'
�हर�यकाची ती क�ण कहाणी ऐकून झा�यावर
मथंरक �याला �हणाला, '�म�ा, ब�ु�वतंानंा व
गणुवतंानंा कुठलाच दशे परका नसतो. त �ेजथे
जातात, तो दशे �यानंा आपल मेानतो. त�ेहा त इूतःपर
�ःख न मानता, इथ सेखुात राहा.'
�हर�यक �हणाला, 'नाही �म�ानंो, मी भतूकाळात�या
�ःखाचं केोळस उेगाळत बसणारा नाही. माझ आेता
अस मेत झाल आेह के�, ज मेाझ आेह,े त केुणी
�हरावनू नऊे शकत नाही. आ�ण ज मेाझ नेाही त -े
समजा योगायोगान केाही काळापरुत मेजपाशी आल,े
तरी त -े फार काळ मा�याजवळ रा� शकत नाही. �या
सागरद�ा�या मलुाची गो� मा�या या �वधानाला
प�ुीच दणेारी आह.े'

'ती गो� काय आह?े' अशी प�ृछा मथंरक व
लघपुतनक या दोघानंीही मो�ा उ�कंठेन केेली



असता �हर�यक सागं लूागला -

------------------------------

गो� अ�ावीसावी

�याच जे अेस,े �या�यापाशीच त वेस.े

एका गावी सागरद� नावाचा एक कंजषू वाणी राहात
होता. �या�या ब�ु�वान व् वाचनाची आवड
असल�ेया मलुान एेक मौ�यवान �थं बरीच �क�मत
मोजनू �वकत घतेला. �या वा�याला ही गो� कळताच
तो �या�यावर भडकून �हणाला, 'घरबडु�ा !
�थंासाठ� एवढा पसैा खच� करायचा ? चालता हो
घरातनू. घरातनू बाहरे हाकलनू �द�यावर त�ुयावर
र�तोर�ती �फ�न भीक माग�याची पाळ� यणेार आह,े
ह ले�ात ठेव.'

मलुगा �हणाला, 'बाबा, तमुची आ�ाच आह,े तर मी
घरातनू जातो. पण त�ुही �हणता तशी, मला भीकच



मागावी लागले अस मेा� नाही. कुणी सागंाव ?ं एखाद्
वळे� र��या�या बाजलूा बसनू लोकाकंडनू �भ�चेा
�वीकार कर�याऐवजी मी �स�हासनावर बसनू
लोकाकंडनू यणेार नेजराणसे�ुा �वीकारीन. कारण
�याला ज �ेमळायच अेसत ते �ेयाला �मळतचे �मळत.े'
अस �ेहणनू तो मलुगा घराबाहरे पडला.
मग भटकत भटकत तो एका नगरात गलेा. कुणी
�याला 'त कूुठून आलास ?' अस �ेवचारल के� तो
'�ा�नपरुा�न' अस उे�र दईे. कुणी �याला 'तझु नंाव
काय ?' असा सवाल केला क�, तो 'भा�यद�' असा
जबाब दईे.

एके �दवशी �या नगरातील एका महो�सवाला
दशेोदशेीच रेाज वे राजकुमार आल हेोत.े �या नगरात
राहणारी च�ंावती नावाची त�ण व स�ुव�प
राजक�या हीस�ुा आप�या एका दासीसह तो उ�सव
पाहायला गलेी होती. म�यचे �तच ले� एका अ�यतं
दखे�या व �बाबदार त�णाकड गेले आे�ण 'हाच
आपला पती �हावा, ' अस �ेत�या मनात आल.े

�तन लेगचे आप�या दासीसगं �ेयाला आपल मेनोगत



कळ�वल वे भटे�साठ� गपुचपू रा�ी राजवा�ातील
आप�या महालात य�ेयाब�ल �वन�वल.े
राजवा�ा�या दश�नी बाजलूा �शपायाचा खडा पहारा
अस�यान,े वा�ा�या उज�ा कुशीकडील प�ह�या
मज�यावर�या महाला�या �खडक�तनू खाली एक
जाड दोरखडं सोडल जेाईल व �या�या आधारानचे
च�ंावतीदवे��या महालात जाता यईेल, असहेी �या
दासीन �ेया राजकुमाराला सा�ंगतल.े ही राजक�या
आप�याला अगद� हवी तशीच आह,े असा �वचार
क�न, �या राजकुमारानहेी �त�याकड ये�ेयाच मेा�य
केल.े परतं रुा�ी ��य� �या राजक�यकेड जेा�याची
वळे झाली असता, तो �वतःशी �हणाला, 'च�ंावतीचा
�पता हा स�ाट असनू, आपला �पता हा �याचा
माडं�लक आह.े मग एका अथ� �तचा पती आपला
�वामी असताना आ�ण ग�ु, �म�, �वामी �क�वा सवेक
या�ंया घरातील ���याकंड पेाप��ीन पेाहाण हेे
धमा��व�� असताना, च�ंावतीकड जेाण अेयो�य
आह केा ?' मनात असा �वचार यतेाच, �या
राजकुमारान �ेत�याकड जेा�याचा बते र� केला.



योगायोगान �ेयाच रा�ी भा�यद� हा वा�ाव�न
चालला होता. �यान �ेया वा�ा�या प�ह�या
मज�यावर�या �खडक�तनू खाली ल�बत असललेा
दोरखडं पा�हला. तो मनात �हणाला, '�या अथ� हा
दोरखडं म�ुाम खाली सोडला आह,े �या अथ� तो तसा
म�ुाम ल�बत ठेव�याचा राजाचा काहीतरी हतेु
असावा, ह �ेप� आह.े आपण चढून वर जायला काय
हरकत आह?े' अस �ेहणनू तो राजाचा हते जुाणनू
घ�ेयासाठ� �या दोरा�या आधार वेर चढला आ�ण
राजक�य�ेया महालात �शरला.
'आपला ��यकरच आला आह,े' अशा समजतुीने
च�ंावतीन �ेयाच अे�यानदंान �ेवागत केल.े पण नतंर
'हा तो न�ह'े ह �ेतला उमजनू आल.े परतं �ुया�या
वाग�यान वे बोल�यान तेी �भा�वत झाली. �तने
�याची मा�हती काढली. 'आप�याला हा त�ण, पती
�हणनू आवडत असला, तरी हा एका सा�या वा�याचा
मलुगा अस�यान आेपल वेडील व �ववाहाला मा�यता
दणेार नाहीत,' अस �ेतला वाटल.े �हणनू �तन �ेयाला
�याच दोरी�या आधार �ेनघनू जा�याची �वनतंी केली.



�या महालातनू खाली उतर�यावर भा�यद�ान तेी
उरललेी सव� रा� एका धम�शाळते घाल�वली आ�ण
सकाळ होताच, भराभर �ात�व�धी उरकून प�ुहा �या
नगरीतनू �फरायला स�ुवात केली.
�फरता �फरता भा�यद�ाला, शृंगारल�ेया ह�ीवर
बसललेा 'वरक�त�' नावाचा एक नवरदवे वहा�डी
मडंळ�सह वधपू�ा�या वा�ाकड चेालललेा �दसला.
तवे�ात एकाएक� काय झाल ने कळ -े तो ह�ी
�पसाळला व ची�कारत धाव लूागला. �या�यावर
बसल�ेया नवरदवेान केशीबशी उडी मा�न �र पळ
काढला. वहा�डीमडंळ�ची ही पळापळ झाली. मा�त
तर कुठ�याकुठे फेकला गलेा ! भा�यद� मा� �या
ह�ीला आवर�यासाठ� �या�यापाठोपाठ धाव लूागला.
योगायोगान तेो ह�ी र��यालगत असल�ेया
वधपू�ाकडील मडंपा�या �वशे�ारापाशी गलेा. �तथे
नवरीमलुगी हाती प�ुपमाला घऊेन वराची वाट पाहात
उभी होती. आता हा ह�ी �तला तडुवनू मडंपात
घसुणार, अस पेा�न भा�यद� एकदम �या ह�ी�या
समोर उभा रा�हला व ओरडनू �याला �हणाला, 'हे



गज��ेा ! अर सेव� पशूंम�य ते बू�ु�मान न्ा ? मग
तलुा या नवया�मलुीला तडुवनू, या मडंपात चालू
असल�ेया मगंलाच अेमगंल करण पेसतं पडले का ?
नाही ना ? मग शातं हो.' आ�ण काय चम�कार !
भा�यद�ाच हे शे�द ऐकून ह�ी एकदम �त�ध उभा
रा�हला ! आ�ण �सया�च �णी �या नवरीन आेपला
�ाणर�क �हणनू भा�यद�ा�या ग�यात तो प�ुपहार
घातला.
�त�या �प�याला �तची ही कृती यो�यच वाटली व �याने
मडंपात�या भटज�ना वरा�या आसनावर
भा�यद�ाला बसवनू �ववाह�वधी स�ु कर�याची
सचूना केली. पण तवे�ात सरैावरैा पळनू गलेलेा
नवरदवे व �याची वहा�डी मडंळ� मडंपात आली व
नवया�मलुीच ले�न �सया�च कुठ�या त�णाशी होत
अस�याच पेा�न वध�ूप�याशी कडाडनू भाडं लूागली.
�याच वळे� �या र��यान रेाजक�या च�ंावतीसह राजा
व राणी रथातनू दवेदश�नाला चालली होती. माडंवात
चालललेा गदारोळ ऐकून राजान सेार�याला रथ
थाबंवायला सागंनू, घडललेा �कार समजनू घतेला, व



अतो सबं�ंधतानंा �हणाला, 'या मलुीच ले�न जरी
वरक�त�शी ठरल अेसल,े तरी �हला भा�यद�ाने
वाच�वल आेह वे �शवाय �ह�याही मनात �या�याशीच
ल�न करायच आेह,े त�ेहा �ह�या इ�छलेा मान
�ायलाच हवा.'
�प�यान येा�माण �ेनण�य दतेाच, �याच वळे� मागे
यऊेन उभी रा�हललेी च�ंावती पढुे झाली आ�ण
आद�या रा�ी घडललेी हक�गत �प�या�या कानात
सागंनू नतंर उघड �हणाली, '�पता�ी, ल�ना�या
बाबतीत मलुी�या इ�छलेा मान �ायलाच हवा, असं
त�ुहीच नकुतचे �हणालात ना ? मग या नवया�मलुी�या
अगोदर मी या भा�यवतंानंा मनान वेरल अेस�यान,े
खर तेर �त�याऐवजी माझचे ल�न �या�ंयाशी झाले
पा�हज.े'

राजा �हणाला, 'ठ�क आह.े भा�यद�ाच लं�न
दोघ�शीही होईल. मला मलुगा नस�यान,े मा�या
प�ात त्ोच या रा�याचा राजा होईल आ�ण त�ुही
दोघीही �या�या रा�या �हाल व सखुान नेादंाल.' आ�ण
खरोखरच तस झेाल.े मग राजा झा�यावर भा�यद�ाने



आप�या आईव�डलानंाही आप�याजवळ रहायला
आणल वे �याचं पेढुल जेीवन अ�तशय सखुाच झेाल.े'

ही गो� मथंरक व लघपुतनक यानंा सागंनू �हर�यक
�हणाला, '�म�ानंो, एकतर 'मा�या न�शबात ज अेसले
त मेला �मळलेच �मळले' यावर माझा �व�ास आहे
आ�ण �सर �ेहणज तेमु�यासार�या �म�ाचं सेहा�य
मला लाभल आेह,े मग मला �नराश हो�याच केाय
कारण ?

मथंरक �हणाला, '�हर�यका, अर आे�ही तलुा काय
सहा�य करणार ? खर तंर त�ुयासारखा �वचार व
�ानी �म� आ�हाला �मळाला �हणनू आ�हालाच मोठा
आधार वाट लूागला आह.े कारण खया� �म�ा�वषयी
अस �ंहटल जंात नंा ?-

आप�काल ते सु��ा�त ये��म� �ंम�मवे तत ।्
व�ृ�काल ते सु��ा�त �ेज�नोऽ�प स�ुद भ्वते ॥्
(सकंटा�या वळे� जो �म� �हणनू �टकून राहतो, तोच
खरा �म�. भरभराट��या काळात काय, एखादा
��स�ुा �म� होऊ शकतो.)



मथंरक पढुे बोल लूागला, '�हर�यका,
त�ुयासार�याला मी काय �शकवाव ?े तरीही एक
गो� तलुा सागंतो क�, सपं�ी �क�वा वभैव यानंा लोक
दतेात तवेढे मह�व जीवनात न�क�च नाही. �हटलचं
आह नेा ?-

अ��छाया खल�ी�तः �स�म� चं यो�षतः ।
�क��चत क्ालोपभो�या�न यौवना�न धना�न च ॥
(ढगाची सावली, �ज�नाच �ेमे, �शजवलले अे�, त�ण
���या, �याच�माण तेा��य व सपं�ी या�ंयापासनू
फार थोडा वळे आनदं घतेा यतेो.)
मथंरक पढुे �हणाला, '�यातनू सपं�ी ही तर तशी
फारच �ासदायक आह.े ती �मळवताना, खच�
करताना, �तच रे�ण करताना, अशा ��यके वळे�
वा�ाला यातनाच यतेात. इतकेही क�न समजा ती
वा�ाला आली, तरी �तचा उपभोग घ�ेयाची व �तचे
दान कर�याची अ�कल हवी ना ? नाहीतर नसुता
धनाचा साठा क�न पदरात काय पडणार आह ?े
�हणनू तर �या सो�म�लक को��ान देवेापाशी 'तू



मला सपं�ीचा उपभोग घणेारा �वामी कर' असा वर
मा�गतला ना ?'

'ती गो� काय आह ?े' अस लेघपुतनक व �हर�यक या
दोघानंाही �वचारल अेसता मथंरक �हणाला, 'ऐका-
--------------------------------

गो� एकोणतीसावी

ध�नक कंजषू का असनेा, लोक तकु�वती �या�यापढुे
माना.

एका गावात सो�मलक नावाचा एक को�ी राहात
होता. व�� �ेवण�यात तो अ�यतं कुशल असनूही,
गावात �याच वे �या�या कुटुंबाच पेोट भरनेा. �हणनू
�यान नेशीब काढ�यासाठ� एखा�ा मो�ा शहरात
जा�याच ठेर�वल.े �याचा तो बते कळताच �याची
बायको �याला �हणाली, 'धनी, आप�या दवैातच जर
धन नसले, तर �सया� गावी जाऊन तरी त केसे



�मळणार ? �हटलचे आह नेा -

यथा धनेसुह��षे वु�सो �व�द�त मातरम ।्
तथा परुाकृत कंम� कता�रमनगु�छ�त ॥
(�या�माण हेजारो गाई एक� अस�या, तरी वास� हे
नमेके �यातंील आप�या आईला ओळखत,े
�याच�माण पेवू�ज�मीच बेरवेाईट कम� ह �ेया�या
क�या��या पाठोपाठ �याला 'फळ �ायला जात.े')

यावर तो को�ी �हणाला, 'कातं,े त चूकुतसे. अग -ं

यथकैेन न ह�तने ता�लका स��प�त ।े
तथो�मप�र�य�ं न फल कंम�णः �मतृम ॥्
(�या�माण एेका हातान टेाळ� वाजत नाही,
�याच�माण उे�ोग के�या�शवाय कमा�च फेळ हाती
लागत नाही.)
बायकोला या�माण उे�र दऊेन सो�मलक को�ी
वध�मान नावा�या नगरीत गलेा. �तथ अेपार �म घऊेन
व आप�या व�� �ेवण�या�या �वसायात अव�या
दोन वषा�त तीनश सेवुण�मोहराचंी माया जमवनू, तो



�या मोहरासंह आप�या गावी जायला �नघाला.
अध� वाट चालनू होताच स�ंयाकाळ झा�यामळु,े तो
�या मोहोरा�ंया गाठो�ासह एका वडा�या झाडावर
चढला व �या�या एका �ंदसर फादं��या बचे�यावर
झोपला. रा�ी झोपते असताना, �या�या �व�ात
�य�नराव व नशीबराव या दोन प�ुषाचंा सवंाद �याला
ऐकू यऊे लागला. नशीबराव �य�नरावाला �वचा�
लागला, 'काय र,े या को��ा�या न�शबात जमेतमे
�वतःच केुटुंब पोस�यापरुतचे �� असताना, तू
या�याजवळ तीनश सेवुण�मोहरा कशा काय साठू
�द�यास ?'

�य�नराव �हणाला, 'ज ने�शबावर हवाला न ठेवता
�य�न करतात, �या�ंया �य�नाच फेळ मी �या�ंया
पदरात टाकतो. तलुा वाट�यास त यूा�या मोहरा
घऊेन जा.' ह �ेव� पडताच सो�मलक खडबडनू जागा
झाला. बघतो, तर जवळ�या सव� मोहोरा नाहीशा
झाल�ेया. तरीही खचनू न जाता, तो प�ुहा वध�मान
शहरी गलेा व अथक प�र�म घऊेन, �यान अेव�या
एका वषा�त पाचश सेवु�णमोहरा साठ�व�या आ�ण



प�ुहा तो �या मोहोरा�ंया गाठो�ासह गावी जाऊ
लागला. पण काय आ�य� ! प�ुहा तसचे �व� व प�ुहा
�या मोहोराचं गेाठोड नेाहीस झेालले.े

�या �कारान अे�तशय �नराश झाललेा तो, ग�याला
फास लावनू �वतःचा दहेा�त करायला स�ज झाला
असता एक अ��य प�ुष �याला �हणाला, 'हे
सो�मलका, त कू� क�न जगणारा आहसे ! �यामळुे
त�ुयाब�ल मला आपलुक� वाटत.े त�ेहा त अूशी
आ�मह�या क� नकोस. एक सपं�ी सोडनू तू
मजकड �ेसरा, कुठलाही श�यततेला वर माग. तो मी
तलुा दईेन. त�ुया न�शबात जर मबुलक सपं�ीचा
भोग घणे नेाही, तर ती तलुा कशाला हवी ?'

सो�मलक �हणाला, '�भ,ू तरीही त मूला भरपरू धनच
द.े अर,े �वतः उपभोग न घतेा, �क�वा दान न करता
नसुताच धनाचा साठा क�न ठेवणाया�लास�ुा ह मेखू�
जग मान दते.े त�ेहा त मूला भरपरू धन �द�यावर,
जरी मला याचा उपभोग घतेा आला नाही, तरी
लोकाकंडनू मान तर �मळले ना ? कुणीकडनू तरी
काही पदरात पड�याशी कारण. आय�ुयभर अथक



प�र�म �यायच आे�ण पदरात मा� काहीच नाही
पडायच,े �हणज सेतत पधंरा वष�फुकट �मतंी करीत
राहणाया� �या मखू� को�हाको�हीसारखी गत झाली
क� !'

'ती गो� काय आह ?े' असा �� �या अ��य प�ुषाने
केला असता सो�मलक �हणाला - 'ऐक-

------------------------------

गो� तीसावी

हातच सेोडनू पळ�यामाग जेाई, �या�यावर हातचहेी
गमाव�याची पाळ� यईे.

एका गावात 'ती�ण�वषाण' नावाचा एक ध�प�ु बलै
राहात होता. एकदा तो नद�काठ� पाणी �यायला गलेा
असता, �तथ रेाहात असल�ेया �लोभक नावा�या
को��ा�या बायकोच ले� �या बलैा�या खाली ल�बत
असल�ेया वषृणाकड गेले.े त पेा�न ती पतीला



�हणाली, 'अहो, �या बलैाच मेासं�प�ड बघा �कती
खालीपय�त ल�बताहते ! लवकरच त तेटुनू ज�मनीवर
पडतील व आप�याला खायला �मळतील. त�ेहा तो
�जथ जेाईल, �तथ आेपणही जात रा� या.'
�लोभक को�हा �हणाला, 'कातं,े त मेासं�प�ड �या
बलैा�या शरीराला एकसधं अस �ेचकटल अेसताना, ते
खाली कस पेडतील ? त�ेहा रा�ी�या वळे� या
नद�काठ� पाणी �यायला यणेाया� उदंरानंा पकडनू
आपणआजवर जसा च�रताथ� चाल�वला, तसाच पढुे
चालवावा ह बेर.े �हटलचं आह नेा ?-

यो �वुा�ण प�र�य�य अ�वुा�ण �नषवेत ।े
�वुा�ण त�य न�य��त अ�वु नं�मवे च ॥
(जो भरवंशा�या गो�ी सोडनू �बनभरवशंा�या
गो��माग लेागतो, �या�या हातनू ज भेरवशंाच अेसते
त जेात आे�ण बभेरवंशाची गो� तर ग�ेयातच जमा
असत.े)

नवया�च हे बेोलण ने पटनू को�ही �याला �हणाली,
'त�ुही अगद�च अ�पसतं�ु आहात; �यामळु आेह तेी



प�र��थतीही त�ुहाला चागंली वाटत.े �हटलचं
आह नेा ?-

सपुरूा �यात क्ुन�दका सपुरूो मषूका��लः ।
ससु�त�ुः काप�ुषः �व�पकेना�प त�ुय�त ॥
(ओ�ाला थो�ाशा पावसानहेी 'महापरू' यतेो आ�ण
�या पा�यान उेदंराची �जळ भ�न जात.े ��ु प�ुष
हा अशा लहानसान गो��नीही सतं�ु होऊन जातो. )

'अहो, प�ुषाच भंा�य के�हा फळफळत,ं ह ते�ुहाला
ठाऊकआह केा? नस�यास ऐका -

य�ो�साहसमार�भो य�ाल�य�वहीनता ।
नय�व�मसयंोग�त� �ीरचला �वुम ॥्
(�जथ उे�साहान केामाला �ारभं केला जातो व �जथे
आळशीपणा नसतो, �याच�माण �ेजथ नेीती व साहस
याचंा सगंम झाललेा असतो, �तथचे ल�मीचा �नरतंर
वास असतो. )

अ�वचारी बायको�या या बोचक बोल�यान तेो
�लोभक को�हा सारासार �वचार गमावनू, �त�यासह



�या बलैा�या मागोमाग जाऊ लागला. अ�वचारी अशा
��ी�या अधीन झाललेा प�ुष, काय करायच बेाक�
ठेवतो ? �हटलचं आह नेा ? -

तावत �्यात स्व�कृ�यषे पु�ुषोऽ� �वय �ंभःु ।
��ीवा�याकंुश�व��ुणो याव�ो ��यत बेलात ॥्
(जोवर ��ी�या वा�य�पी अकंुशान जेोरान टेोचला
जात नाही, तोवरच प�ुष हा या जगात सव� बाबतीत
आप�या मना�माण वेाग शूकतो.)
पण एकदा का तो �त�या आहारी गलेा क� -

अकृ�य मं�यत केृ�यमग�य मं�यत सेगुम ।्
अभ�य मं�यत भे�य �ं�ीवा�य��ेरतो नरः ॥
(अ�वचारी ��ी�या बोल�यान �ेरेणा �मळाललेा प�ुष
क� नय ते केरण येो�य मान लूागतो, �जकड जेाणे
कठ�ण आह �ेतकड जेाण सेोप मेानतो, आ�ण खाऊ
नय ते खेा�यास यो�य आहसे सेमज लूागतो.)
अशा रीतीन अे�वचारी बायको�या पणू�पण आेहारी
गलेलेा तो को�हा सतत पधंरा वष��त�यासह �या



बलैा�या पाठ�पाठ�शी �ह�डत रा�हला. पण �या बलैाची
वषृण केाही खाली गळनू पडली नाहीत, आ�ण
�यामळु तेी �या को�हाको�हीला खायला �मळाली
नाहीत. शवेट� �नराश झाललेा तो को�हा प�नीसह
आप�या मळू�या राह�या�या �ठकाणी परत गलेा.'
ही गो� सागंनू सो�मलक �या अ��य प�ुषाला
�हणाला, 'ह पे�ुष��ेा, त�ेहा इतर कुठ�याही वराचे
आ�मष न दाखवता, त मूला धनवान ह्ो�याचाच वर
द.े'

यावर तो अ��य प�ुष �हणाला, 'सो�मलका, ठ�क
आह.े तझुी इ�छाच �ीमतं हो�याची आह,े तर मी
तलुा तसा वर दईेन. पण त�पवू� त पू�ुहा �या वध�मान
नगरीत जा. �तथ मे�ृय पुावल�ेया एका �ापाया�चे
'ग�ुतधन' व 'उपभ�ुधन' या नावाच देोन मलुगे
आपाप�या �वत�ं वा�ात राहतात. �याचंा अनभुव
घऊेन त पू�ुहा याच �ठकाणी य वे तलुा �या दोन
भावापंकै� कुणासारख �ेहावसे वेाटत ते ते मूला सागं,
�हणज मेी तलुा तसा वर दईेन.' �या अ��य प�ुषा�या
सागं�यानसुार सो�मलक प�ुहा वध�मान नगरीत गलेा.



�यान �ेथम 'ग�ुतधना' ची भटे घतेली व �या�याकडे
रा�ीच एेक जवेण आ�ण �याच रा�ीपरुती झोपायला
जागा द�ेयाची �वनतंी केली.
कंजषू ग�ुतधनान सेो�मलकाला �थम 'फुक�ा',
'ऐतखाऊ' अशा �श�ा दऊेन हाकलनू लाव�याचा
�य�न केला, पण सो�मलक ठाणच माडंनू बसला.
अखरे नाईलाज होऊन �यान सेो�मलकाला रा�ीपरुती,
वा�ा�या माग�या उघ�ा पडवीत राह�यास
परवानगी �दली व �या�या प�ुात अ�ाच केेवळ चार
घास असललेी थाळ� ठेवली. पण कंजषू ग�ुतधन
तवे�ावर थाबंला नाही. पा��याला चार घास अ�
दान कराव लेागल,े �हणनू �या नकुसानीची भरपाई
क�न घ�ेयासाठ�, �यान आेप�याला चार घास कमी
अ� वाढ�याचा �कूम अगद� सो�मलकाला ऐकू
जाईल, अशा आवाजात बायकोला फमा�वला. तो
�कार पा�न सो�मलकाला �या�या �ीमतंीचा उबग
आला आ�ण ती रा� �या�याकड केशीबशी काढून,
�सया� �दवशी सकाळ� तो 'उपभ�ुधना' �या
वा�ावर गलेा.



उपभ�ुधनान सेो�मलक हा एक सामा�य को�ी आह,े
ह केळनूही �याची राह�या-जवे�याची अ�तशय उ�म
�व�था ठेवली. गोरग�रबानंा तो करीत असललेा
दानधम� पा�न सो�मलकान �ेयाला �वचारल,े 'शटेजी,
तमुचा भाऊ ग�ुतधन हा �तकड अे�तशय कंजषूपणाने
जगत असता, त�ुहाला हा एवढा खच� कसा काय
परवडतो ?'

उपभ�ुधन �हणाला, 'जो �सया�ना मदत करीत
राहतो, �याला दवेस�ुा कुठ�या ना कुठ�या तह�ने
मदत करतो. या दशेाच रेाज पेरम�म� आहते. त मेला
अधनुमधनू भरघोस सहा�य करतात.' उपभ�ुधन ही
गो� सागंत असतानाच राजसवेक रथातनू आल,े
आ�ण उपभ�ुधनाला राजाकडील भटे �हणनू
सवुण�मोहरानंी भरललेी परात दऊेन गले.े त �े�य
पा�न सतं�ु झाल�ेया सो�मलकान 'ेआपणही
उपभ�ुधना�माणचे सपं�ीचा उपभोग घणेार वे दान
करणार �ेहाव,े' अस मेनाशी ठर�वल.े मग
उपभ�ुधना�माणचे सपं�ीचा उपभोग घणेार वे दान
करणार �ेहाव,े 'अस मेनाशी ठर�वल.े मग



उपभ�ुधनाचा �नरोप घऊेन तो आप�या गावा�या
र��याला लागला व वाटते �या 'अ��या प�ुषा' ची भटे
झा�यावर �यान �ेया�याकड तेसाच वर मा�गतला.'
या गो�ी सागंनू मथंरक �हर�यकाला �हणाला, '�म�ा,
त धूनधा�याचा साठा कर�यामाग लेागलास, �हणनू
त�ुयावर हा �सगं ओढवला. ल�मी ही चचंल असत.े
ती तीनपकै� कुठ�यातरी एका मागा�न जेात.े

दान भंोगो नाश��त��ो गतयो भव��त �व��य ।
यो न ददा�त न भङु्�े त�य ततृीया ग�तभ�व�त ॥
(धन सपं�याच तेीन माग� आहते. प�हला दान, �सरा
उपभोग व �तसरा नाश. जो दान करीत नाही वा
उपभोगही घते नाही, �याच धेन �तसया� मागा�न नेाहीसे
होत.े )

'�हर�यका, अर धेनधा�याचा बराच साठा जवळ
अस�यान �ेक�वा �याचा यथे�ेछ उपभोग घते�यानचे
जीवन सखुी होत,े अस थेोडचे आह ?े

सपा�ः �पब��त पवन नं च �ब�ला�ते



श�ुकै�तणृवै�नगजा ब�लनो भव��त ।
क�दःै फलमैु��नवरा गमय��त कालं
स�तोष एव प�ुष�य पर �ंनधानम ॥्
(साप वारा �पऊन राहतात, �हणनू काही त �ेब�ल
नसतात. सकुे गवत खाऊनस�ुा ह�ी बलवान होतात.
कंदमळु वे फळ येावंर ऋषी �नवा�ह करतात. त�ेहा
सतंोष हचे माणसाच मेो�ात मोठे सखुाच �ेनधान
आह.े)

मथंरक पढुे �हणाला, '�हर�यका, अर धेन ह खेर धेन
नसनू, सतंोष हचे खर धेन आह.े �हणनू तर �हटलं
आह -े

दानने त�ुयो �न�धर��त ना�यो
लोभा�च ना�योऽ��त �रपःु प�ृथ�ाम ।्
�वभषूण शंीलसम नं चा�यत्
स�तोषत�ुय धंनम��त ना�यत ॥्
(दानासारखा �सरा मोलाचा साठा नाही. या जगात
लोभासारखा �सरा श� नुाही. शीलासारखा �सरा



अलकंार नाही, आ�ण सतंोषासारख �ेसर धेन नाही.)
या�माण उेपदशे क�न मथंरक शवेट� �हणाला,
'�हर�यका, त कूाही सामा�य नाहीस. अर,े ज �ेनबु��
असतात, त ओे�या मातीचा गोळा ज�मनीवर
आपटला असता जसा आपट�या जागी पडनू राहतो,
तस सेकंटात अवसान गाळनू बसतात. पण जे
ब�ु�मान अ्सतात, त मेा� आपटल�ेया च�ड�ूमाणे
सकंटामळु �े�पट वगेान उेसळ� घऊेन वर यतेात.'

मथंरकाच हे बेोलण सेपंताच लघपुतनक �हर�यकाला
�हणाला, '�म�ा, मथंरकान केेललेा उपदशे काहीसा
कट अुसला, तरी तो त�ुया �हताचा आह आे�ण हचे
तर खया� �म�ाच लं�णआह.े �हटलचं आह -े

अ��या�य�प प�या�न य वेद��त नणृा�मह ।
त एव स�ुदः �ो�ा अ�य �ेयनुा�मधारकाः ॥
(या जगात लोकाशंी ज अे��य पण �हतकारक
बोलतात तचे खर �ेम�. बाक�च नेावाच �ेम� असतात.
)

लघपुतनक या�माण �ेहर�यकाला बोलत असतानाच



�च�ागं नावाच एेक हरीण धापा टाक�त �तथ आेल वे
�हणाल,े 'एका पार�याचा बाण �नसटता लाग�यामळुे
कसाबसा वाचललेा मी तमु�या आ�याला आलो आह.े
त�ेहा मला आधार �ा.'
यावर मथंरक �हणाला, '�म�ा, श�पूासनू �वतःचा
बचाव कर�याच देोन माग� आहते.

�ावपुाया�वह �ो�ौ �वम�ुौ श�दुश�न ।े
ह�तयो�ालनादकेो ��तीयः पादवगेजः ॥
(श� �ु�ीस पडला असता �या�यापासनू सटुका
क�न घ�ेयाच देोन उपाय या जगात आहते. एक तर
�या�याशी दोन हात करण,े �क�वा �सरा उपाय �हणजे
पलायन करण.े )

�सगंाच गेाभंीय� ल�ात न घतेा मथंरक उपदशे
कर�यात वळे घालव लूाग�याच पेा�न लघपुतनक
कावळा पटकन उ्डनू जवळ�याच एका झाडा�या
श��ावर जाऊन बसला व सभोवार नजर टाकून
�च�ागंाला �हणाला, '�म�ा, �या पार�यान तेझुा नाद
सोडनू �दला आह आे�ण मारल�ेया दोन ह�रणासंह तो



�या�या घरी चालला आह ते�ेहा त �ून���तपण येा
�ठकाणी वा�त� कर.' मग तो �च�ागंही �या
�तघासंमवते रा� लागला आ�ण सभुा�षत वे
��ातंकथा एकमकेानंा सनुाव�यात �याचंा काळ फार
मजते जाऊ लागला.
एके �दवशी �न�या�माण �ेरवर चरायला गलेलेा
�च�ागं, ठरल�ेया वळे� परत न आ�यान,े मथंरका�या
सागं�याव�न लघपुतनक कावळा �या वनाव�न
�घर�ा घाल लूागला. तोच �याला एका
फासपेार�या�या जा�यात अडकून पडललेा �च�ागं
�दसला. त�ेहा �ःखद मनान �ेया�यापाशी जाऊन
लघपुतनकान �ेयाला �वचारल,े '�म�ा, त एूवढा सावध
असताना या जा�यात कसा काय अडकलास ?'
यावर �च�ागंान उे�र �दल -े

कृता�तपाशब�ाना दंवैोपहतचतेसाम ।्
ब�ुयः कु�जगा�म�यो भव��त महताम�प ॥
(यमपाशानंी ब� झाल अेसता, �क�वा दवैान मेारायचे
ठर�वल अेसता, थोरामो�ाचंी ब�ु�ही वाक�ा



चालीन चेाल लूागत.े )

'त�ेहा लघपुतनका, इतर सव� जाऊ द.े लवकरच
पारधी यऊेन, मला ठार मा�न घऊेन जाणार
अस�यान,े तझुी व माझी ही शवेटची भटे आह.े �हणनू
माझी �वनतंी हीच क�, त�ुहा �तघानंा जर मी जाणता
अजाणता कधी �ख�वल अेसले तर मला �मा करा.'
लघपुतनक �हणाला, '�च�ागंा, त अूसा धीर सोडू
नकोस. मी �हर�यकाला घऊेन यतेो. तो �या�या
धारदार दातानंी ह जेाळ तेोडील आ�ण तलुा म�ु
करील.' बोल�या�माण लेघपुतनकआप�या
म�ुकामा�या �ठकाणी गलेा व तातडीन �ेहर�यकाला
घऊेन परत आला. �हर�यकान ते जेाळ भेराभर
तोडल वे �च�ागंाला म�ु केल.े

तवे�ात हळहूळ मूथंरकही आप�याकड येते
अस�याच पेा�न, �हर�यक व �च�ागं यानंा
लघपुतनक �हणाला, 'मथंरक इकड आेला, ह केाही
�यान चेागंल केेल नेाही. समजा, याच वळे� तो पारधी
आला, तर आपण �तघ झेटकन प्ळ शूकतो, पण



मदंगती�या मथंरकाच केस केाय होणार ?'
लघपुतनकाच बेोलण केानी पड�यामळु मेथंरक
�याला �हणाला, 'अर,े त सेव� मलाही कळत,े पण
जा�यात अडकललेा आपला �च�ागं मोकळा झाला
क� नाही, ह पेाह�यासाठ� ��य� इकड आे�या�शवाय
मला चनैच पडनेा.' मथंरकाच हे बेोलण सेपंत ने सपंते
तोच, खरोखरच पारधी आला. �याला पा�न �च�ागं
चौखरू धावनू एका �र�या झडुपुात दडनू रा�हला.
लघपुतनक उडनू एका झाडावर जाऊन बसला, तर
�हर�यक हा जवळ�याच एका �बळात घसुला.
मथंरक मा� �या पार�या�या हाती लागला.
जा�यातनू हरीण �नसट�याच पेा�न पार�याने
�मळाल�ेया कासवालाच घरी कालवणासाठ� �यायचे
ठर�वल.े �याला एका दभा�सनात गुंडाळनू ठेवल आे�ण
त देभा�सन आप�या जवळ�या बाणात अडकवनू, तो
घराची वाट चाल लूागला.
तो थोडासा �र जाताच, �हर�यक, लघपुतनक व
�च�ागं ह झेटपट एक� आल.े �हर�यकाला तर �ःख
आवरता आवरनेा. अ� ढुाळ�त तो �हणाला, 'अररे !े



माझा ज�म केवळ �ःख भेोग�यासाठ�च आह केा ?
माझा वाडा आतील धनधा�या�या सा�ासह न�
झाला, माझा प�रवार मला सोडनू गलेा, मला
परदशेाचा आ�य �यावा लागले, �सगं आला ?
सकंटाब�ल ज �ेहटल जंात तं केाही खोट नंाही-
�त �ेहारा �नपत��यभी�ण धंन�य वेध��त
जाठारा��नः ।
आप�स वुरैा�ण समु�लस��त �छ��ेवनथा�
ब�लीभव��त ॥
(झाल�ेया जखमवेरच पनुःप�ुहा लागत राहत.े सपं�ी
सपं�यावर भकू अ�तशय ती� होऊ लागत.े
सकंटकाळ� नवी वरै उे�प� होतात. एकदा का एका
सकंटाला वाट सापडली क� अनके सकंट येऊे
लागतात.)

या�माण बेोलता बोलताच आपल �ेःख आवरते
घऊेन �हर�यक �हणाला, 'बाक� आता �ःख कर�यात
वळे न घालवता, मथंरकाला सोड�व�याचा उपाय
शोधनू काढला पा�हज.े'



यावर लघपुतनक �हणाला, 'मला एक य�ु� सचुत.े तो
पारधी �या वाटने घेरी जात आह,े �या वाटवेर
थो�ाच वळेात �याला एक सरोवर लागले. �च�ागंाने
�या पार�या�या ��ीस न पडता, आडवाटनेे
�या�यापढुे पळत जाऊन �या त�याकाठ� मतृवत्
पडनू राहाव,े आ�ण मी �या�या म�तकावर बसनू,
चोचीन �ेयाचा डोळा खात अस�याच से�ग कराव,े
अस केेल के�, '�च�ागं म�न पडला आह,े' असा �या
पार�याचा समज होईल व हाती असल�ेया मथंरकाला
ज�मनीवर ठेवनू तो �च�ागंाला उचल�यासाठ�
�या�याकड जेाईल. त�पवू�च �हर�यकाला मी पाठ�वर
घऊेन �तकड जेातो व �या पार�यान मेथंरकाला
ज�मनीवर ठेवताच, �हर�यकाला मथंरकाभोवती
गुंडाळल�ेया दभा�सनाच पेाश तोड�याची सचूना दतेो.
तो पारधी �च�ागंाकड जेाऊ लागताच �च�ागं पटकन्
पळनू जाईल, व �हर�यकाकडनू म�ु झाललेा मथंरक,
�या पार�याची पाठ असताना वगेान ते�यात �श�न
�दसनेासा होईल.' लघपुतनकान सेा�ंगत�या�माणे
�यानंी केल,े आ�ण ती य�ु� सफल होऊन मथंरकाचे



�ाण वाचल.े मग त चेौघहेी �म� आप�या मळू
�ठकाणी सखुात रा� लागल.े'

अशा या गो�ी सागंनू �सया� त�ंाचा समारोप करताना
�व�णशुमा� �या तीन राजकुमारानंा �हणाला, '�म� हे
��यकेा�या जीवनात आनदं व �नभ�यता �नमा�ण
करणार एेक अमोघ साधन आह.े �हणनू त�ुही चागंले
�म� जोडा व सखुी �हा. कारण �म�ाब�ल असं
�हटल आंह -े

यो �म�ा�ण करो�य� न कौ�ट�यने वत�त ।े
तःै सम नं पराभ�ूत�स�ंा�ो�त कथचंन ॥
(जो या जगात �म� जोडनू �या�ंयाशी कपटान वेागत
नाही, �या�यावर पराभवाच �ेःख कर�याचा �सगं
कधीच यते नाही. )

----------------------------

त�ं �तसर -े काकोलकू�य
-----------------------------

गो� एक�तसावी



काकोलकू�य

वनात�या �या आ�मातील शातंदातं व मगंल
वातावरणात एका वटव�ृा�या पारावर बसल�ेया �या
तीन राजकुमारानंी ग�ु यतेाच �यानंा वदंन केल वे ते
�हणाल,े 'ग�ुदवे, पचंत�ंा�या प�ह�या दोन
�करणातंील गो�ी ऐकून जगा�या बा�ागंा�माणचे
�या�या अतंरगंाचहेी आ�हालंा बरचे �ान झाल.े आता
आजपासनू आपणआ�हाला कोण�या गो�ी सागंणार
आहात?'

यावर �व�णशुमा� �हणाला, 'बाळानंो, आजपासनू मी
पचंत�ंा�या �तसया� त�ंाला स�ुवात करणार आह.े
काक �हणज केावळा आण उुलकु �हणज घेबुड हे
त�ुहाला ठाऊकआह नेा ? मग कावळा व घबुड
या�ंयाब�लची म�ुय गो� या त�ंात �हणज �ेकरणात
आली अस�यान येा त�ंाला काकोलकू�य अस नेाव
द�ेयात आल आेह.े' एके काळचा श� जुरी नतंर �म�



बनला, तरी �या�यावर पणू� �व�ास टाकू नय,े' ह ते�व
�ाम�ुयान येा �करणात सा�ंगतल आेह.े नाहीतर �या
काव�याकंडनू �या घबुडाचंा जसा नाश झाला तसा
�सगं ओढवतो.'
'तो कसा काय?' असा �� �या राजकुमारानंी केला
असता, �व�णशुमा� �हणाला, 'ऐका-

गो� एक�तसावी

श�शूी म�ैीच नेाटक कराव,े पण सधंी �मळताच
�याला माराव.े

म�हलारो�य नगरी�या सीमवेरील एका �वशाल
वटव�ृावर काव�याचंा राजा मघेवण�, हा आप�या
अनके अनयुायासंह राहात होता. �याच वटव�ृापासनू
बया�च अतंरावरील एका पव�ता�या गहुते 'अ�रमद�न'
नावाचा एक घबुडाचंा राजा �या�या अनके



�जाजनासंह वा�त� करीत होता. तो अ�रमद�न
मधनूच रा�ी�या वळे� आप�या लढव�या अनयुायासंह
�या वटव�ृावरील काव�यावंर ह�ला करी आ�ण �या
काव�यापंकै� काह�च �ेाण घईे व �यानंा खाऊन
फ�त करी. 'जशास तस'े या �यायान ने वागता, आपण
जर �� श�शूी चागंलपेणान वेागलो, तर �याच
�दयप�रवत�न होऊन तो आपला �म� होईल, या
�वचारान मेघेवणा�न शे�कूड केाही �दवस �ल�� केल.े
पण �यामळु शे��ूया मनोव�ृीत बदल न होता तो
अ�धक उ�म� बनला व �दवस��दवस �या काव�यावंर
अ�धका�धक ह�ल के�न �याचं �ेाण घऊे लागला.
�हटलचं आह -े

जातमा� नं यः श�ःु �ा�ध�च �शम नंयते ।्
अ�तप�ुा�य�ुोऽ�प स प�ात त्ने ह�यत ॥े
(श� वु रोग ह �ेनमा�ण होताच जो �याचंा नाश करीत
नाही, तो जरी अ�तशय बलवान अ्सला तरी नतंर
�या�ंयाकडनू �हणज शे� वूा रोग या�ंयाकडनू मारला
जातो.)



अखरे एके �दवशी आप�या म�ंयानंा बोलावनू राजा
मघेवण� �यानंा �हणाला, 'श�वूर दया दाख�व�याने
�क�वा �या�याशी चागंल वेाग�यान �ेयाच मेतप�रवत�न
होऊन तो आप�याशी चागंला वागतो, हा माझा
�वचार आ�मघातक� ठरला. त�ेहा आता आप�याला
श�लूा त�ड द�ेयासाठ� काहीतरी केल पेा�हज.े पण
घबुडानंा रा�ी चागंल �ेदसत अस�यान �ेयाचंा राजा
अ�रमद�न हा आप�यावर रा�ी ह�ल केरतो आ�ण
आप�याला रा�ी �दसत नस�यान �े�यके वळे� आपण
�या�याकडनू मार खातो. अथा�त �्दवसा आप�याला
�दसत अस�यान,े पण घबुडानंा �दसनेास हेोत
अस�यान,े आपण �या�ंयावर �दवसा ह�ला केला
असता, परतं �ुया अ�रमद�नाच रंाह�याच �ंठकाण कुठे
आह येाची आप�याला मा�हती नाही. अशा ��थतीत
साम, दडं व भदे यापंकै� कोण�या मागा�चा अवलबं
क�नआपण श�पूासनू आपल रे�ण कराव,े
याब�ल यो�य तो स�ला त�ुही मला �ा. वा�त�वक
�वचारल नंसतानाही म�ंयानंी �याला मह�वा�या
बाबतीत �या�या व रा�या�या �हताचा स�ला �ावा.



मग ��य�ात राजान �ंवचारल अंसता �याला
�नभ�यपण से�ला न दऊेन कस चेालले ? �हटलचं
आह -े

यः प�ृो न ऋत �ंतू पे�रणाम सेखुावहम ।्
समु�ंी च ��यव�ा च केवल सं �रपःु �मतृः ॥
(जो [ राजान ]े �वचारल अेसताही, प�रणामी सखुावह
ठरणार से�य बोलत नाही, तो म�ंी �हणनू इतर ���नी
जरी लायक असला व जरी गोड बोलणारा असला,
तरी तो [ राजाचा ] श� सूमजावा. )

राजा मघेवण� या�माण बेोलताच �या�या उ�जीवी,
सजंीवी, अनजुीवी, �जीवी व �चरजंीवी या पाच
म�ंयापंकै� उ�जीवी �हणाला, 'महाराज, श� बूलवान
असता, �याला वळे�सगंी �म�राजाचंी मदत
�मळ�याची श�यता असता, �क�वा �या�याशी य�ु
क�नआप�याला �वजय �मळलेच �मळले अशी
शा�ती नसता, �वनाकारण य�ुात पडनू आ�मनाश
क�न घऊे नय.े अखरे य�ु ह तेरी कशाक�रता
करायच ?े भमूी, सपं�ी �क�वा नव उेपय�ु �म�



�मळ�व�याची खा�ी नाही, त ये�ु कर�याऐवजी
श�शूी तह करणचे यो�य न�ह केा ? याचा अथ�
आपण श�पूढुे सपशले शरणागती प�करावी असा
न�ह,े तर एक सोयीचा डाव �हणनू स�या श�शूी तह
करावा आ�ण आपल सेाम�य� वाढवनू सधंी �मळताच
�याचा काटा काढावा. �हणनू तर ��य�
बहृ�पतीस�ुा �हणतो -

कौम�सङ्कोचमा�थाय �हारान�प मष�यते ।्
काल केाल चे म�तमान उ्���ते क्ृ�णसप�वत ॥्
(ब�ु�मान ज अेसतात �या�ंन -��तकूल काळ� - श�चूे
�हारस�ुा कासवा�माण अेगं सकंोचनू सहन करावते,
पण यो�य वळे यतेाच मा� कृ�णसपा��माण शे�वूर
चालनू जाव.े )

यावर सजंीवी नावाचा म�ंी उभा रा�न राजा
मघेवणा�ला �हणाला, 'महाराज, म�ंीमहोदय उ�जीवी
याचं हे तेह कर�याच पेडखाऊ �वचार मला �बलकूल
पटत नाहीत. आपला श� अू�रमद�न हा धमा�ची चाड
न बाळगणारा व लोभी आह.े आजआप�याशी तह



करायला तो तयार झाला, तरी �या तहानसुार तो
वागलेच याची �वाही कुणी �ावी ? �यातनू �या�या
साम�या�चा बागलुबवुा उभा कर�यात तरी काय अथ�
आह ?े तसा साम�या�चा �वचार करता, ह�ी हा
�स�हाप�ेा �कतीतरी वरचढ असतो ना ? पण अगं�या
शौया�मळु वे परा�मामळु तेो �स�ह �या ह�ीला भारी
ठरतो. तरीही �या श��ूया साम�या�च भेय वाटत
अस�यास, �या�याशी समोरासमोर य�ु न करता,
�याला कपटान मेाराव.े ��ी�प घऊेन भीमान नेाही
का �या �� क�चकाचा वध केला ? त�ेहा श�पूढुे
नमत घे�ेयाचा �वचारही मनात आण नुय.े �यामळु शे�ू
मा� आप�याला गवता�माण ते�ुछ मान लूागले.
महाराज, श�पूढुे पड खा�यासाठ� का आप�याला
आप�या मातानंी ज�म �दला आह ?े मळु�च नाही.
श�चूा सहंार हा करायलाच हवा. �हणनू तर
य�ुाशा��ावरील एका �थंान रेा�यक�या�ला �प�
भाषते सवाल केला आह-े

�रपरु�ेन स�ंस�ा व�ैर��ीन�ेवा�रणा ।
न भ�ूमय��य भपू�य का �लाघा त�य जीवन ॥े



(श��ूया र�ान वे श��ू��या�ंया डो�यातील
आसवानंी �याची भमूी �श�पडली गलेी नाही, अशा
राजा�या जीवनात �ौढ� �मर�व�यासारखी कोणती
गो� आह ?े)

�यानतंर राजा मघेवणा�न मे�ंी अनजुीवी या�याकडे
��ाथ�क नजरने पेा�हल अेसता तो �हणाला, 'महाराज,
श� बूभेरवंशाचा व कपट� अस�यामळु आे�ण �या�या
साम�या�चा आप�याला अचकू अदंाज नस�यान,े
�या�याशी तह �क�वा य�ु यापंकै� काहीही कर�यात
अथ� नाही. �यातनू �या�या रा�या�या भौगो�लक
प�र��थतीच �ेानही आप�याला नाही. त�ेहा स�या
आपण इथनू पळ काढून एखा�ा सरु��त �दशेा�या
आ�याला जाव.े

'महाराज, असा पळ काढ�यात �क�वा माघार घ�ेयात
कुठ�याही �कारचा कमीपणा नाही. एडका धडका
मार�यापवू� जस थोडासा माग सेरकतो �क�वा
आप�या ल�यावर झपे घ�ेयापवू� पशरुाज �स�ह हा
जसा आपल अेगं आखडनू घतेो, तशा �व�पाची
आपली ही माघार आह.े त�ेहा स�या न�ा सरु��त



�ठकाणाचा आ�य घऊेन, आपण य�ुात जय
�मळ�व�या�या ��ीन जेोरात तयारीला लाग आू�ण
श��ूया साम�या�ची व �या�या रा�या�या भौगो�लक
रचनचेी इ�थभंतू मा�हती आप�या हरेामंाफ� त �मळवनू,
मग का�त�कात वा च�ैात �या�यावर घणाघाती ह�ला
क�, �हणज आेप�या मो�हमते पावसाचा अडथळा
यणेार नाही आ�ण श��ूया रा�यातील तयार �पके
हाती लाग�यान,े आप�या स�ैयाची उपासमारही
होणार नाही.'
चौथा म�ंी �जीवी �हणाला, 'महाराज, तह, य�ु वा
पलायन यापंकै� कुठलाच माग� �हताचा नाही. आपण
आहो �तथचे रा�न ऐ�या�या बळावर श�लूा भईु�चत
क�. एकमकेाजंवळ उभ अेसणार वे�ृ महाभयकंर
वावटळ�ला सहज त�ड दऊे शकतात. पा�यात
असताना जी मगर एखा�ा ह�ीलास�ुा खचे शूकत,े
तीच मगर पा�याबाहरे पडली क�, एखा�ा
कु�यापढुेस�ुा हतबल ठरत.े त�ेहा ज केाय करायच तेे
इथ रेा�नच क� व श�लूा परु पेड.ू'

पाचवा म�ंी �चरजंीवी यान रेाजाला वगेळाच स�ला



�दला. तो �हणाला, 'महाराज, आपणआपल �ेथान न
सोडता, इथनूच आप�या श�चूा परुता बीमोड क�
शकू. अथा�त �याक�रता एखा�ा बलवान �म�ाची
मदत मा� �मळायला हवी. �हटलचं आह -े

असहायः समथ�ऽम�प तजे�वी �क�क�र�य�त ।
�नवा�त �ेव�लतो व��हः �वयमवे �शा�य�त ॥
(एखादा जरी समथ� व तजे�वी असला, तरी �याला
जर कुणाच सेहा�य नसले, तर तो एकटा काय क�
शकणार ? हवा नसल�ेया जागी जर अ�नी पटे�वला,
तर तो आपण�न �वझनू जातो.)
�चरजंीवी पढुे �हणाला, 'पण महाराज, आप�याला
मदत करणारा एखादा बलवान �्म�च असावा असहेी
नाही. अनके सामा�य पण �न�ावतं �म� जरी
आप�यामाग छेातीठोकपण उेभ रेा�हल,े तरी �याचंाही
आप�याला तवेढाच उपयोग होऊ शकतो. �हट�च
आह नेा ?-

सघंातवान य्था वणे�ुन��बडवै�ण�ुभवृ�तः ।
न �ह श�यः सम�ुछ�ेुं�ब�लोऽ�प तथा नपृः ।



(एक वळेहूी जर अनके वळेूंनी वढेललेा असले, तर
�या�माण वेावटळ �याला पाड शूकत नाही,
�याच�माण �ेब�ळ राजाची सहा�यक �म�ामंळु �े�थती
होत असत.े )

�चरजंीवी शवेट� �हणाला, 'महाराज, �याचंी मदत
�यायची त खेरोखरच चागंल अेसल तेर आजच �ेच�
पार बदलनू जाईल, �हटलचं आह-े

महाजन�य सपंक� ः क�य नो��तकारकः ।
प�प���थत तंोय धं� मे�ुाफल��यम ॥्
(थोराचा सहवास कुणाला उ��तकारक झाललेा
नाही ? कमळा�या पानावर पडल�ेया पा�याला
मो�याचं �ेप �ा�त होत.े )

अशा तह�न पेाचही म�ंयाचंा स�ला ऐकून झा�यावर
आप�या व�डलापंासनू सचीवपद� असल�ेया व सव�
शा��ातं पारगंत असल�ेया ��थरजीवीला राजा
मघेवणा�न �ेवचारल,े 'काका, या बाबतीत तमुच �ेहणणे
काय आह ?े'

��थरजीवी �हणाला, 'महाराज, आतापय�त पाच



म�ंयानंी आप�याला जो स�ला �दला, �या ��यकेा�या
�हण�यात जरी काही ना काही त�य असल,े तरी या
बाबतीत माझ �ेहणण अेस आेह के�, स�या आपण
एक�कड शे�शूी म�ैी जोड इू��छत अस�याचा बहाणा
करावा व �याच वळे� �सरीकडनू श�लूा अडचणीत
आणनू �याचा नायनाट करावा. ही नीती साधसूतंा�ंया
��ीन केु�टल व �हणनू वाईट असली तरी, �याला
रा�य चालवायच वे �टकवायच आेह,े अशा राजाचे
अशा नीती�शवाय चालायच नेाही. �या ��ीन शे��ूया
राह�यावावर�या�या �ठकाणाचंी इ�थभंतू मा�हती
आप�या हरेा�ंया सहा�यान �ेमळवावी. श�कूडील
म�ंी, परुो�हत, सनेापती, यवुराज, अतंःपरुावरील
अ�धकारी, �या राजाची �मेपा�,े पररा�म�ंी, �ग�र�क,
सीमार�क, शरीरर�क, राजाला पाणी दणेार,े �याला
�वडा दणेार,े या�ंयापकै� ज केुणी धन वा स�ा
यासंाठ� हपापलले अेसतील, �यानंा �नर�नराळ�
आ�मष देाखवनू �फतवाव.े �याचबरोबर आप�या
रा�यातील अशा लोभी ��� श�लूा �फतरू होऊ
नयते �हणनू �या�ंयावर सतत करडी नजर ठेवायला



आप�या हरेानंा सागंाव.े अस केे�यान शे�शूी फारसे
य�ु कराव ने लागता आप�याला �वजय �ा�त क�न
घतेा यईेल आ�ण आ�हा काव�याशंी पवूा�पार वरै
करीत आल�ेया घबुडाचंा �नःपात करता यईेल.'

यावर 'पण कावळ वे घबुड येा�ंयात वरै उ�व�याचे
मळू काय कारण ?' असा �� राजा मघेवणा�ने
�वचारला असता सचीव ��थरजीवी सागं लूागला-
------------------------------

गो� ब��सावी

��ुाच शे�� ज ने करी, त थेोराच नेसुत नेाव करी.

एकदा हसं, पोपट, बगळ,े कोक�ळ, चातकआ�द प�ी
मो�ा �च�ता��त मनः��थतीत एक� जमल वे
एकमकेानंा �हण लूागल,े 'ग�ड, हा जरी आ�हा
प�याचंा राजा असला, तरी तो सदा�कदा भगवान्
�व�णूं�या सवेते गुंतनू गलेा अस�यान,े �याच आे�हा



�जाजनाकंड ले� नसत.े अशा ��थतीत जर का
आप�यावर कधी एखा�ा पार�या�या जा�यात
अडक�याचा �सगं ओढवला, तर आप�याला फुकट
�ाणानंा मकुाव नेाही का लागणार ? राजा हा कसा
�जचे रे�ण व �तच नेते�ृव करणारा हवा. राजा असा
नसले, तर �या�या �जचेी ��थती कण�धार - �हणजे
सकुाणधूारक - नसल�ेया व सम�ुावरील वादळात
सापडल�ेया नौकेसारखी होत.े यो�य तह�न �ेशकव नू
शकणारा �श�क �क�वा पतीशी �मेळपण बेोल नू
शकणारी ��ी ही जशी �न�पयोगी, �याच�माण �ेजचेे
र�ण क� न शकणारा राजास�ुा कुचकामी होय.
त�ेहा अशा �या ग�डाला राजपद� ठेव�याऐवजी
�याच आेप�यावर सदवै ल� राहील, अशा �सया�
एखा�ा प�याला आपणआपला राजा बन�वण येो�य
नाही का?' �या प�या�ंया �वचारानंी अस वेळण घतेले
आ�ण नमेके �याच वळे� �याचं ले� जवळ�याच एका
अधंाया� कोपया�त बसल�ेया 'भ�कार' नावा�या एका
गबुगबुीत घबुडाकड गेले.े मग �यानंी �यालाच आपला
राजा कर�याच ठेर�वल.े



�या�माण रेा�या�भषकेाची तयारी स�ु झाली.
सतुारप�यान एेक लाकडी �स�हासन बन�वल.े पोपटाने
�यावर स�त��प, प�ृवी व सागर याचंी शभु�च�े
रखेाटली, मग कुणी �या �स�हासनावर वाघाच केातडे
पसरल,े तर कुणी �या कात�ावर �नर�नरा�या
तीथा�तील प�व� पा�यान भेरललेा कलश ठेवला.
भार�ाज प�यान एेकशआेठ वन�पत�ची फुले
आणली, तर घबुडाला राजपदाचा अ�भषके करीत
असतानाच �या�या घबु�डणीला प�राणीपदाचा
अ�भषके करता यावा, यासाठ� �तला स�मानाने
आण�याक�रता को�कळा, मनैा आ�द 'बाईमाणस'े
रवाना कर�यात आली.
तवे�ात �या �ठकाणी आल�ेया एका काव�यान �ेया
प�यानंा 'हा कसला समारभं चालला आह ?े' अशी
प�ृछा केली. त�ेहा त पे�ी आपपासातं �हणाल,े
'कावळकेाका कस अेगद� वळेवेर आल.े आपण
घतेललेा �नण�य �यानंा कळवावा व मगच तो अमंलात
आणावा. कारण �वचार व चातयु� �या�ंया �ठकाणी
असत,े अशा�ंया स��यान हेाती घतेल�ेया काया�त



कधी अपयश यते नसत.े आ�ण जगात�या हाता�या
बोटावंर मोजता यणेाया� धतू� �ा�यातं
सभुा�षतकारानंी काव�याचीही गणना केली आह.े ते
�हणतात -

नराणा नंा�पतो धतू�ः प��णा चंवै वायसः ।
द�ं�णा�च शगृाल�त �ुते�भ��ुतप��वनाम ॥्
(माणसातं �हावी, प�यामंध केावळा, �ह��� पशूंत
को�हा आ�ण सशंयात �तेाबंरधारी �भ� हू धेतू�
असतात.)

या�माण बेोलण झेा�यावर �या प�यानंी आपण
घबुडाला आपला राजा का बनवीत आहोत याच �ेया
काव�यापाशी �प�ीकरण केल वे �याच �ेया
बाबतीतल मेत �वचारल.े त�ेहा तो कावळा
�म��कलपण हेसनू �हणाला, 'काय �हणाव येा तमु�या
�नण�याला ? एक राजा �जवतं असताना कधी
�सया�ला रा�या�भषके करता यतेो का ? �यातनू
रा�या�भषके कुणाला तर �याला सयू� उगवताच
चागंलसे �ेदसनेास हेोत वे �याची चया� राग आललेा



नसतानाही �या�या भसेरू गोलाकार डो�यामंळुे
रागाव�यासारखी �दसत �ेया घबुडाला ? वा�त�वक
राजाच देश�न �जलेा आनदंदायी वाटायला हव.े �या
घबुडा�या दश�नान केुणाला तरी आनदं होईल का ?
मा�या प�ीबाधंवहो, त�ुही �हणाल क�, राजा �हणनू
ग�डाचा काहीएक उपयोग नाही. पण मी �वचारतो जे
घबुड सयू��काशात चकुूनही कधी बाहरे पडत नाही,
त �ेदवसा आप�यावर सकंट ओढवल अेसता
आप�या मदतीला धावनू यईेल का ? �याप�ेा तो
श��शाली ग�ड �कतीतरी बरा, कारण �याच जंरी
नसुत नाव घतेल तंरी श� आूप�या वाटलेा जायला
घाबरले आ�ण आप�याला आपोआप सरु��तता
लाभले. �हटलचं आह -े

ग�ुणा नंाममा�ऽे�प ग�ृहत �ेवा�मस�भव ।े
��ाना पंरुतः �मे तं��णादवे जायत ॥े
(��ासंमोर थोरामो�ाचं नेसुत नेाव घतेल �ेक�वा ते
आपल �ेवामी अस�याच जेरी नसुत �ेयानंा कळल तेरी
�याच �णी आप�याला सरु��तता �ा�त होत.े)



तो कावळा �या प�यानंा पढुे �हणाला, '��य� च�ं हा
आपला राजा अस�याच सेशानंी सागंताच, �याचं �ेया
उ�म� ह��पासनू सरं�ण झाल,े ती गो� त�ुहाला
ठाऊकआह नेा?'

'कावळकेाका, ती गो� आ�हाला ठाऊक नाही.' असे
�या प�यानंी सागंताच तो कावळा �हणाला, 'तर मग
ऐका -

---------------------------

गो� तहे�ेतसावी

थोराशी जोडता नात,े यणेार सेकंट �नघनू जात.े

एकदा भयकंर ��काळ पड�यामळु,े एका वनात
असलले एेकमवे तळ पेार आटनू गले वे �यामळु �ेया
वनातील ह�ी आपला नतेा 'चतदु��त' या�यासगं पेाच
�दवस अहोरा� �वास क�न, अखरे �र�या वनातील
पा�यान तेडुुंब भरल�ेया एका सरोवराकड गेले.े



पा�यान केाठोकाठ भरल�ेया त�यात मनमरुाद
�वहार करायला �मळा�यामळु आेन�ंन गलेले ते हे�ी,
�नानपान झा�यानतंर, �या त�याभोवती�या
भसुभशुीत भभूागावर बराच वळे नाचल वे उडंारल,े
पण �यामळु �ेया भमूीत �बळ के�न राहणाया�
सशावंर �या ह��च पेाय पडल आे�ण �या�ंया
पायाखंाली काही सशाचं पेाय �चरडल,े कुणाचे
पाठ�च केण मेोडल,े तर काही साफ �चरडल जेाऊन
�ाणानंा मकुल.े असा बराच वळे धडुगसू घालनू
झा�यावर त हे�ी गवतपाला खायला न�जक�या
वनात �नघनू गले.े

�याचंा तो कळप �तथनू �नघनू जाताच त सेसे
�बळाबंाहरे आल.े मग एक ससा इतरानंा �हणाला,
'��काळ� �दशेातनू आलले हे हे�ी यापढुे दररोज या
सरोवरात पाणी �यायला आ�ण डुंबायला यणेार
आ�ण आज�यासारखाच �ध�गाणा घालनू, आपली
वाताहत करणार. कारण �हटलचं आह नेा ?-

�पशृ��प गजो ह��त �ज���प भजु�मः ।
हस��प नपृो ह��त मा�य��प �ज�नः ।



(ह�ी हा नसु�या �पशा�न -े �हणज बेारीकशा
ध��यानसे�ुा ठार करतो. सप� हा केवळ [�वषारी]
उ��वासानसे�ुा जीव घतेो, राजा हा हसत
हसतस�ुा �ाण घऊे शकतो आ�ण �ज�न हा वरपागंी
मान दते असतानाच आतनू गळा कापतो.)
या�माण बेोलनू �या सशान �े� केला, 'त�ेहा
आप�या र�णा�या ��ीन आंपण काय कराव,ं असं
त�ुहाला वाटत ?ं'

यावर एका सशान ते �ेठकाण सोडनू इतर� जाऊन
राह�याची सचूना केली, तर �सया�न तेस �ेनघनू
जा�यास हरकत घतेली. तो �हणाला, 'पवूा�पार
�पढया��प�ा �जथ रेाहात आलो त �ेठकाण सोडनू
जा�यात काय अथ� ? �याप�ेा त हे�ी यापढुे या
सरोवराकड �ेफरकणार नाहीत, असा काहीतरी धाक
�यानंा दाखवायला हवा, मग तो धाक खोटा का
असनेा ? कुणीकडनू आपला हते सुफल झा�याशी
कारण. �हटलचं आह नेा ? -

�न�व�षणेा�प सप�ण कत��ा महती फटा ।



�वष भंवत मुा वा�त फुटाटोपो भयङं्करः ॥
(एखादा सप� जरी �वषारी नसला, तरी �यान फेणा
उभारावी. �या�या �ठकाणी �वष असो वा नसो, �याने
नसुती फणा उभार�यानचे [�सया��या मनात] भय
उ�प� होत.े)

�या सशा�या या �हण�याला �जोरा दऊेन एक व�ृ
ससा �हणाला, 'हा �हणतो तसचे करायला हव.े
आप�यापकै� एकान �ेया ह��चा �मखु जो 'चतदु��त'
�याला भटेाव वे �याला दडपनू सागंाव,े 'माझ नेाव
�वजयद� असनू, मी प�ृवीवर असल�ेया सव� सशाचंा
राजा प�ृवीला रा�ी �काश दणेाया� च�ंमहाराजाचंा
�त आह.े मी एरवी जरी च�ंलोक� राहात असलो, तरी
त�ुही ह��नी या सरोवराकाठ�या मा�या �जाजनानंा
�ास �ायला स�ुवात केली अस�यान,े मी म�ुाम
त�ुहाला च�ंमहाराजाचंा �नवा�णीचा इशारा �ायला
प�ृवीवर आलो आह.े यापढुे त�ुही �या सरोवराकडे
चकुूनही जरी �फरकलात व �या मा�या �जाजन
असल�ेया सशानंा �ास �दलात तर च�ंमहाराज शाप
दऊेन त�ुहा ह��ची राखरागंोळ� क�न टाकतील.'



�या व�ृ सशान आेणखीही माग�दश�न के�यावर,
'च�ंमहाराजाचंा राज�त �हणनू कुणाला �या
ह�ी�मखुाकड पेाठवाव,े 'याब�ल �या�ंयात
�वचारमथंन स�ु झाल अेसता एक ब��तु ससा
�हणाला, 'राज�त कसा असावा याब�ल
राजनीतीवरील एका �थंात अस संा�ंगतल आंह के� -

साकारो �नः�पहृो वा�मी नानाशा���वच�णाः ।
पर�च�ावग�ता च रा�ो �तः स इ�यत ॥े
(जो दखेणा, �नल�भी, �भावी व�ृ�वाचा, नाना शा��े
जाणणारा व �सया��या मनात काय आह हेे
ओळखणारा असतो, असाच राजाचा �त असावा.')
�या सशान येा�माण सेागंताच, सव� सशानंी लबंकण�
नावा�या एका दखे�या, ब�ु�मान,् हजरजबाबी व
�नः�पहृ अशा सशावर त केाम सोप�वल.े �यानसुार तो
लबंकण� ससा एका सोयी�या अशा उचं टकेाडावर
जाऊन बसला आ�ण ह�ी�मखु चतदु��त हा �या
टकेाडा�या पाय�याजवळनू जाऊ लागला असता,
अगोदर ठर�या�माण �ेयाला बोलला. �या�या या



बोल�यान मेनी धसकून गले�ेया चतदु��तान �ेयाला
�वचारल,े 'काय र �ेवजयद�ा, त खूरोखरच
च�ंमहाराजाचंा राज�त आहसे, याला परुावा काय ?'

लबंकण� �हणाला, 'ह चेतदु��ता, तलुा परुावा हवा ना?
मग आज रा�ी त एूकटाच �या सरोवराकड अेगद�
सावकाश य.े �या मा�या �जाजनानंा त�ुही ह��नी
पायाखंाली �चरडनू मारलते �या�ंया नातवेाईकाचंे
सा�ंवन करायला, �यानंा त�ुही जायबदं� केलते �यानंा
�द�ौषधी दऊेन बर केरायला, आ�ण जर त�ुही इथनू
इतर� �नघनू जाणार नसाल, तर शाप दऊेन त�ुहाला
भ�मसात क्रायला आज च�ंमहाराज �याच
सरोवरापाशी यणेार आहते. त आे�याच मेी तलुा
��य�च दाखवीन.'

�या �दवशी रा� पडताच चतदु��त ह�ी हळहूळ �ूया
सरोवराकड गेलेा असता, �याला सरोवरात पडललेे
च�ंाच �े�त�ब�ब दाखवनू लबंकण� �हणाला, 'चतदु��ता,
च�ंमहाराजानंा पा�हलसे ना ? त सेमाधी लावनू
बसलते. त�ेहा एकही श�द न बोलता, केवळ �यानंा
नम�कार क�न, त तू�ुया अनयुायासंह या वनातनू



�नघनू जा. �याचंी समाधी उतर�यावर जर का
तमु�यापकै� कुणी �या�ंया ��ीस पडला, तर ते
शापान �ेयाची राख क�न टाकतील.' लबंकणा�ने
�दललेी ही पोकळ धमक� खरी वाटनू, चतदु��त
आप�या अनयुायासंह �या वनातनू कायमचा �नघनू
गलेा.'
ही गो� सागंनू तो कावळा इतर प�यानंा �हणाला,
'�हणनू मी �हणतो क�, आपला सबंधं थोरामो�ाशंी
अस�याच नेसुत जेरी कळल तेरी आपल केाम होऊन
जात.े त�ेहा घबुडासार�या ��ु प�यावर राजपेणाची
भलतीच जबाबदारी टाक�यात काय अथ� ? पवू� ससा
व �चमणी या�ंया भाडंणात, �यायदानाची जबाबदारी
�यानंी एका माजंरावर सोप�व�यामळु,े �या दोघानंाही
आप�या �ाणानंा कस मेकुाव लेागल,े ती गो�
त�ुहाला ठाऊकआह के� नाही ?'

�या प�यानंा 'नाही' अस �ेहणताच तो कावळा
�हणाला, 'एकदा अस झेाल -े

------------------------------



गो� चौ�तसावी

भल�यावर जो �व�ास ठेवी, तो आ�मघात क�न घईे.

एका झाडा�या ढोलीत राहणारा क�प�जल नावाचा
�चमणा अ�ा�या शोधाथ� एकदा आप�या �म�ासंह
�रवर गलेा असता, �याला तयार होत आल�ेया
भाता�या ल��यानंी भरलले एेक शते �दसल.े मग �या
धा�यावर भरपरू ताव मारता यावा, �हणनू �या
�चम�यान �ेया शतेाजवळ�या एका व�ृावर म�ुकाम
ठोकला व दररोज �या शतेात जाऊन व �या धा�यावर
ताव मा�न तो ध�प�ु बन लूागला. पण थो�ाच
�दवसातं �याला आप�या मळू घराची आठवण यऊे
लागली. �हटलचं आह नेा ?-

न ता�ग ज्ायत सेौ�यम�प �वग�शरी�रणाम ।्
दा�र�य्ऽे�प �ह या�क् �यात �्वदशे �ेवपरु गेहृ ॥े
(दा�र�य्ात जरी राहाव लेागल तेरी �ा�यानंा �वदशेात,
�वतः�या गावात �क�वा घरी राह�यात जवेढे सखु



वाटत,े तवेढे त �े�य� �वगा�तही वाटत नाही.)
आ�ण �हणनू थोड �ेदवस लोटताच तो �चमणा ज�ेहा
�वतः�या घराकड गेलेा, त�ेहा �याला आपण
वषा�नवुष��या झाडा�या कोटरीत राहात होतो �या
कोटरीत शी�ग नावा�या एका सशान �ेबहा�ड थाटले
अस�याच आेढळनू आल.े

'वषा�नवुष�या जागते मी राहात आलो अस�यान,े ही
जागा माझी आह.े त�ेहा त इूथनू ताबडतोब �नघनू
जा,' अस तेो �चमणा �या सशाला सागं लूागताच तो
ससा �याला �हणाला, 'ही जागा तझुी कशी काय ?
याबाबत कायदा असा आह -े

वापीकूपतडागाना�ंदवेालयकुन�मनाम ।्
उ�सगा��परतः �वा�यम�प कत�ुन श�यत ॥े
(�व�हरी, तळ�, दवेळ आे�ण व�ृ अशासंार�या
�ठकाणी रा�ह�यान �ेया�ंयावर कायमची मालक�
��था�पत होत नाही. जोवर एखादा अशा �ठकाणी
राहात असतो, तोवरच �याचा �यावर ह�क असतो.)
'त�ेहा आता या व�ुा�या ढोलीत मी राहात अस�याने



ही ढोली माझी आह.े'

क�प�जल �चमणा �हणाला, 'ससमूामा, कायदा ही
अशी एक चम�का�रक चीज आह के� �तचा आधार
पर�पर�व�� अशा दो�ही प�ानंा घतेा यतेो. त�ेहा
एखा�ा कायदपे�ंडताकड जेा�याऐवजी आपण हा
आपला तटंा एखा�ा �नःप�पाती व �ानी अशा
���कड नेऊे आ�ण ती जो �नण�य दईेल, तो मा�य
क�. आह कबलू ?'

शी�गान ते मेा�य करताच, त देोघ अेशा ����या
शोधाथ� इकड�ेतकड �ेफ� लागल.े थो�ाच वळेात
�यानंा नद�काठ� �यान�थ बसललेा ती�णदतं नावाचा
एक बोका �दसला. �याला पा�न शी�ग ससा �या
�चम�याला �हणाला, '�चमणराव, तो साध बूनललेा
बोका पा�हलात ? तो आपला तटंा अगद� �नःप�पाती
व�ृीन संोडवील.'

क�प�जल �चमणा �हणाला, 'ससमूामा, साध�ूया वषेातं
वावरणाया�पकै� ब�तके सव� आतनू �वाथ�साधचू
असतात. �यातनू बो�याच वे आपल जे�मजात वरै.
अशा ��थतीत �या�यावर �व�ास कसा काय



ठेवायचा ?'

डोळ �ेमटनू पण कान उघड ठेेवनू बसल�ेया �या ढ�गी
�यानधारी बो�या�या कानी �याचंा सवंाद पडताच,
डोळ उेघडनू तो �यानंा �हणाला, 'बाबानंो, तमु�या
काय ग�पा चाल�यात �याची मला क�पना नाही. पण
त�ुही ब�धा �नरथ�क ग�पा मारीत असणार. बाबानंो,
या आय�ुयाचा ��यके �ण अन �्ण मोलाचा
असताना, अशा �नरथ�क ग�पा मार�यात वळे वाया
घाल�वण येो�य आह केा ? या बाबतीत धम�शा�� असं
सागंत -ं

य�य धम��वहीना�न �दना�याया��त या��त च ।
स लोहकारभ�वे �स��प न जीव�त ॥
(�याच �ेदवस धम� न आचरता, नसुतचे उगवतात व
मावळतात, तो लोहारा�या भा�या�माण �ेासो��वास
चाल अूसनूही [��य�ात] �जवतं नसतो.)
�या बोकोबा�या या �व��ापणू� बोल�यान �ेभा�वत
झाललेा तो ससा व �चमणा �याला आप�या त�ंाचे
�व�प समजावनू दऊे लागल अेसता, तो कपट�



बोका �यानंा �हणाला, 'बाबानंो, �हातारपणामळु मेला
नीटस ऐेकू यते नस�यान,े त�ुही ज केाय सागंायचे
असले त मेा�याजवळ यऊेन सागंा.' �या�या या
बोल�यावर �व�ास ठेवनू त देोघ �ेया�याजवळ गलेे
असता, �या बो�यान �ेणाधा�त �या दोघानंाही मा�न
खाऊन टाकल.े'

ही गो� सागंनू तो कावळा �या घबुडाला रा�या�भषके
क� पाहणाया� प�यानंा �हणाला, 'त�ेहा प�ीबधंूंनो,
�वभावतःच �ूर, घ�ुया व उभा �दवस झोपते
घाल�वणाया� �या घबुडाला राजा बनवनू, त�ुहाला �या
अ�वचारी ससा व �चमणासारखा �वतःचा नाश क�न
�यायचा आह केा?' काव�याच हे �ेहणण पेट�यामळुे
त पे�ी आपला बते र� क�न �तथनू चपूचाप �नघनू
गले.े

बराच वळे झाला तरी रा�या�भषकेाच �े�य� �वधी
स�ु होत नाहीस पेा�न �या घबुडान �ेयाला �दवसा
इ��छत �ठकाणी साभंाळनू नणेाया� 'होला' नावा�या
प�याला �वचारल,े 'काय र हेो�या, मला रा�या�भषके
करायला �नघालले पे�ी आता चपूचाप का बसले



आहते?'

होला �हणाला, 'घबुडराव, एका काव�यान तेमुची
�न�दानाल�ती के�यामळु सेव� प�ी त�ुहाला
रा�या�भषके करायचा बते र� क�न इथनू चपूचाप
�नघनू गले आेहते. तो �व�नसतंोषी कावळा तवेढा,
पढुे काय होत ते पेाह�यासाठ� जवळ�याच झाडा�या
फादं�वर बसनू रा�हला आह.े'

ह ऐेकून रागान केाळबेुंद झालले ते घेबुड �या
काव�याला उ�शेनू �हणाल,े 'अर मेखूा�, मा�या
रा�या�भषकेात �व�न आणनू त कूेवळ माझचे न�ह,े
तर तझु वे त�ुया कावळ जेातीचहेी कायमच नेकुसान
क�न घतेल आेहसे. अर,े श��ानंी केल�ेया जखमा
जशा कालातंरान भे�न �नघत अस�या, तरी
अपमानकारक श�दानंी �सया��या �दयानंा केल�ेया
जखमा कधी भ�न �नघत नसतात. त मूाझा अपमान
केला अस�यान,े यापढुे आ�हा घबुड जातीच ते�ुहा
कावळजेातीशी कायमच हेाडवरै राहील.'

त ऐेकून कावळा �वतःशीच �हणाला, 'माझचे चकुल.े
�हटलचे आह नेा ?-



बलोपप�ोऽ�प �ह ब�ु�मा�रः
पर नंय�े �वयमवे व�ैरताम ।्
�भष�मा�तीत �व�च��य भ�यते्
अकारणात क्ो �ह �वच�णो �वषम ॥्
(�कतीही साम�य�सपं� जरी असला, तरी ब�ु�मतंाने
कारण नसता �सया�च शे��ुव ओढवनू घऊे नय.े
आप�याला बर केरायला जवळपास व�ै आह,े असा
�वचार क�न कुणा स�ूान �ेवष�ाशन करण येो�य
ठरले का ?)

ही गो� सागंनू राजा मघेवणा�चा व�ृ सचीव
��थरजीवी �याला �हणाला, 'महाराज, अशा तह�ने
कावळ वे घबुड या�ंयात कायमच वेरै �नमा�ण झाल.े ते
असो. म�ुावर यऊेन बोलायच तेर घबुडाचंा राजा
अ�रमद�न याला आपण कस ते�ड �ाव,े �याबाबत
आप�या इतर म�ंयानी आप�याला वगेवगेळा स�ला
�दला असला, तरी मा�या मत आेपण श�शूी म�ैीचे
नाटक क�न �याला गाफ�ल ठेवाव वे एके �दवशी
सधंी साधनू �याला �नपटनू काढाव.े श� �ूकतीही जरी



ब�ु�मान अ्सला तरी तोही फस शूकतो. धतू� अशा
तीन लफं�यानंी एका �ा�णाला फसवनू �याचा
बोकड कसा लाबं�वला ती गो� त�ुहाला ठाऊकआहे
ना?'

'ती गो� काय आह?े' अस रेाजा मघेवणा�न �ेवचारता
��थरजीवी �हणाला, 'तर मग ऐका महाराज-

---------------------------------

गो� प��तसावी

अस�य ज�ेहा पनुःप�ुहा कानी पडत,े त�ेहा त से�य
भास लूागत.े

एका गावात '�म�शमा�' नावाचा एक अ��नहो�ी
�ा�ण राहात होता. एकदा य�ात 'बळ�' द�ेयासाठ�
�यान बेाहरेगाव�या एका ओळखी�या माणसाकडनू
एक गलले� बोकड तसाच �मळ�वला व �याला
खा�ंावर घऊेन तो आप�या गावा�या र��याला
लागला.



तो बोकड तीन भाम�ा�ंया ��ीस पडला व �यानंी
�या �ा�णाला फसवनू, �या बोकडाला पळवनू
न�ेयाचा आपपसातं बते आखला. �या�माण ते �ेतघे
तो �ा�ण जाणार असल�ेया वाटवेर - �याला दाद
लागनू न दतेा - थोडथो�ा अतंरावर उभ रेा�हल.े

खा�ंावर बोकड घतेललेा �ा�ण जरा पढुे जाताच
वाटते भटेललेा प�हला भामटा �याला �हणाला, 'काय
भटजीबवुा, कु�ा खा�ंावर घऊेन कुठे चाललात ?
अहो, याला असचे घऊेन गलेात तर तमुच गेावकरी
त�ुहाला व�ेात काढतील.'

'हा कु�ा नसनू बोकड आह,े' अस उे�र �या �ा�णाने
दतेाच तो भामटा �याला �हणाला, 'भटजी, कुणाला
चागंल संागं�याची सोय नाही हचे खर.ं त�ुहाला तो
कु�ा बोकड वाटतोय ना ? मग वाट�यास �याला घरी
नऊेन य�ात बळ� �ा. मग तर झाल ?ं माझ कंाय
जात ? तमुच पंाप त�ुहाला.'
�या भाम�ा�या या बोल�याचा �वचार करीत तो
�ा�ण जरा पढुे जातो न जातो तोच, वाटते भटेललेा



�सरा भामटा �हणाला, 'काय हो शा��ीबवुा, त�ुहाला
वडेबीड तर नाही ना लागल ?ं गायीच मंलेले वंास�
खा�ंावर घऊेन कुठे चाललात ? टाकून �ा �याला
इथचं आ�ण घरी जाताच गोम�ू �मसळल�ेया पा�यानं
�नान क�न श�ु �हा.'
तो �ा�ण भाबंावल�ेया मनः��थतीत आणखी जरा
पढुे जाताच �तसया� भाम�ान �ेवचारल,े 'एका
गाढवा�या पोराला खा�ंावर घऊेन जाण पे�ंडतजी
त�ुहाला शोभत केा?'

ह शे�द ऐकून मा� तो �ा�ण मनी चरकून �वतःशीच
�हणाला, '�या अथ� वाटते भटेल�ेया एकाला हा
माझा बोकड कु�ा �दसला, �सया�ला गाईच मेलेलेे
वास� �दसल तेर �तसया�ला गाढवाच �ेपल भूासल,े
�या अथ� हा बोकड �हणज �ेणो�णी �प बेदलणारा
मायावी रा�स असावा. त�ेहा याला घरी न�ेयात काय
अथ� ? मनात अस �ेहणनू, �यान �ेया बोकडाला �तथचे
सोडनू �दल आे�ण तो आप�या गावी परत गलेा.
तो �ा�ण जरा �र जाताच �या तीन भाम�ानंी �या
बोकडाला पळवनू नले.े'



ही गो� सागंनू सचीव ��थरजीवी राजा मघेवणा�ला
�हणाला, 'महाराज, घबुडाचंा राजा अ�रमद�न हा
�कतीही का �शार असनेा, �यालाही फसवता यणेे
श�य आह.े कारण-

अ�भनवसवेक�वनयःै �ाघणुको�ै�व�ला�सनी��दतःे ।
धतू�जनवचन�नकर�ैरह क��दव�ंचतो ना��त ॥
(नवीन नोकराचा न�पणा, पा��याच गेोड बोलण,े
�वला�सनीच लेटके रडण आे�ण धतूा�च अेघळपघळ
बोलण,े यानंी न फसणारा या जगात तरी कुणीच
नाही.)
सचीव ��थरजीवी पढुे �हणाला, 'महाराज, समजा श�ू
आप�याप�ेा बलवान अ्सला, तरी �नधा�रा�या व
ऐ�या�या बळावर आपण �याला खलास क�. �या
��ु मुं�यानंी �नधा�र व ऐ�य क�न एका नागराजाला
ठार मार�याची गो� आप�याला ठाऊकआह केा?'

मघेवणा�न 'ेनाही' �हणताच ��थरजीवी �याला ती गो�
सागं लूागला-
---------------------------



गो� छ��सावी

ऐ�याची श�� �यारी, मुं�याचंा समहू सपा�स मारी !

'एका वा�ळात 'अ�तदप�' नावाचा एक काळाकु�
महासप� राहात होता. �याला आप�या साम�या�चा
अ�तशय दप� �हणज गेव� होता. एकदा वा�ळा�या
नहेमी�या �ंद �बळातनू �वशे कर�याऐवजी �याने
अ�यतं अ�ंद अशा �बळातनू वा�ळात �शर�याचा
�य�न केला. �यामळु अेगं खरचटनू तो र�बबंाळ
झाला. �या र�ाचा वास यतेाच हजारो मुं�या
एक��तपण �ेया सपा�वर तटुनू पड�या, आ�ण
�या�ंयापढुे काही एक न चालनू, तो महासप� अखरे
�या�ंया भ�य�थानी पडला' ही गो� सागंनू सचीव
��थरजीवी राजा मघेवणा�ला �हणाला, 'महाराज,
श�चूा �नःपात कर�यासाठ� आप�या इतर म�ंयानंीच
न�ह,े तर स�ुवातीला मीही ज उेपाय सचु�वल �ेयाप�ेा
एक वगेळाच उपाय आता मा�या डो�यात आला



आह.े'

'तो कोणता ?' अशी �वचारणा राजा मघेवणा�न केेली
असता ��थरजीवी सागं लूागला, 'महाराज, ''हा श�लूा
�फतरू झाला आह.े' अशी खोट�च अफवा मा�याब�ल
आप�या रा�यात उठवा. �यानतंर मी मरणार नाही
अशा बतेान मेला चोची मा�न व भरीला बाहरेच रे�
आणनू त मेा�या अगंाला फासनू मला र�बबंाळ करा.
एवढे झा�यावर त�ुही सव� �जाजनासंह ऋ�यमकू
पव�तावर �नघनू जा. रा�ी आपला श� अू�रमद�न
आला क�, मी �या�यासमोर तमुची �न�दा करीन,
तमु�या�व�� मदत कर�याच �ेयाला आ�मष
दाखवीन आ�ण मला �या�यासगं घेऊेन जा�याब�ल
मी �याला �वनतंी करीन. माझी खा�ी आह के�, तो
मला मो�ा आनदंान �ेया�यासगं घेऊेन जाईल.
�या�याकड गे�ेयावर, घबुडानंा �दवसा �दसत
नस�यामळु,े सधंी साधनू �या अ�रमद�नासह
�या�याकडील मह�वा�या ���च मेी �ाण घईेन
आ�ण चोरवाटने इेकड पेळनू यईेन. ह केरीत
असताना एखाद व्ळे मलाही �ाणानंा मकुाव लेागले.



पण या जगात मायभमूी हीच सवा�त ��े आह आे�ण
�त�या र�णासाठ� - �सगं आ�यास - आ�मब�लदान
करण,े ह �ेत�या ��यके सजुाण सपु�ुाच पे�व� कत��
आह.े'

��थरजीवीच हे �ेहणण पेटनू, राजा मघेवणा�न तेो
श�लूा �फतरू झा�याची अफवा सव�� पसर�वली. सव�
कावळ �ेयाला '�फतरू' �हणनू �श�ा दऊे लागल.े मग
राजा मघेवणा�न �ेयाला चोची मा�न �या�या अगंातनू
र� काढल वे काही र� चपूचाप बाह�ेन आणनू
�या�या अगंाला फासल.े मग �याला �याच वडा�या
झाडाखाली टाकून दऊेन मघेवण� आ�ण �याचे
अनयुायी ऋ�यमकू पव�ताकड �ेनघनू गले.े

'सचीव ��थरजीवीवर श�लूा �फतरू झा�याचा आरोप
घऊेन राजा मघेवणा�न �ेयाला र�बबंाळ केल आे�ण
राजा व �याच अेनयुायी कुठेतरी �नघनू गले,े 'ही
बातमी अ�रमद�नाचा हरे �हणनू मघेवणा��या रा�यात
ग�ुतपण वेावरणाया� होला प�यान आेप�या ध�याला
�दली. रा�ी �वतः अ�रमद�नान �ेया वटव�ृाकड येऊेन
�याची ती द�न ��थती पा�हली.



'अ�रमद�नाकडनू आता आपली चौकशी होणार व मग
आप�याला आपल केाम सहज तडीस नतेा यणेार, या
�वचारान �े�थरजीवी �वतःशीच �हणाला -

अनार�भो �ह काया�णा �ंथम बं�ु�ल�णम ।्
�ार�य��या�तगमन �ं�तीय बं�ु�ल�णम ॥्
(एखा�ा कामाला त आेवा�याबाहरेच वेाट�यास
�ारभं न करण हे बे�ु�च पे�हल ले�णआह,े पण
एकदा का एखा�ा कामाला हात घातला, क� ते
तडीस नणे हे बे�ु�च �ेसर ले�णआह.े)

तो अशा तह�चा �वचार करीत असतानाच अ�रमद�नाने
�या�यापाशी जाऊन �याला म�ुामच �या�या �या
��थतीच केारण �वचारता, ��थरजीवी �याला वदंन
क�न �हणाला, 'महाराज, राजा मघेवणा�ने
आप�यासार�या वीर��ेाशी य�ु कर�याचा �वचार
चाल�वला होता. पण मी �याला �हणालो, महाराज
असा अ�वचार क� नका. अ�रमद�नमहाराजाशंी
लढण,े �हणज पेतगंान �ेद�ावर झपे घ�ेयासारखे
आह.े त�ेहा �या�ंयाशी नमनू वागा. मी �याला असे



�या�या �हताच सेा�ंगतल,े �हणनू �यान मेला �फतरू
ठरवनू अस मेारमार मारल आे�ण तो व �याच �ेजाजन
कुठेतरी �नघनू गले.े महाराज, आपण मला आ�य
�दलात, तर मी �या मखू� मघेवणा��या न�ा
म�ुकामा�या �ठकाणाचा ठाव�ठकाणा �मळवीन
आ�ण �याचा �नःपात कर�यात आप�याला मदत
करीन.'

'श�चूा एक जाणकार सचीव आप�याला यऊेन
�मळत आह,े' ह पेा�न मनी आन�ंन गले�ेया
अ�रमद�नान 'ेयाला आ�य �ावा का ?' असा ��
र�ा�, �ूरा�, द��ता�, व�नास व �ाकारकण� या
आप�या पाच म�ंयापंकै� र�ा�ाला केला असता तो
�हणाला, 'महाराज, राजा मघेवणा��या �व�ासात�या
या स�चवाची, तो नसु�या सशंयापोट� अशी �द�शा
करील, ह मेनाला पटत नाही. त�ेहा यात काही कपट
असाव अेस मेाननू आपण ताबडतोब याला जीवे
माराव.े आपण �हणाल क�, याला आ�य �दला तरी
हा �बळा �हातारा आपल केाय वाईट क� शकेल ?
पण एक शा��वचन ल�ात �या. -



हीनः श��ुन�ह�त�ो याव� बलवान भ्वते ।्
�ा�त�वपौ�षबलः प�ा�व�त �ज�यः ॥
(श� मूामलुी जरी असला, तरी तो बलवान
हो�यापवू�च �याला ठार माराव.े नाहीतर - कुणाची
मदत �मळा�यास - तो पढुे �ज�क�यास कठ�ण होतो.)
र�ा� पढुे �हणाला, 'महाराज, या ��थरजीवीला
आ�य दणे अे�वचाराच ठेरले. अ�वचारामळु �ेया
�ा�णा�या मलुाला �ाणानंा कस मेकुाव लेागले, ती
गो� आप�याला ठाऊकआह नेा ?' अ�रमद�नान तेी
गो� मला माहीत नाही,' अस �ेहणताच र�ा�
�हणाला, 'महाराज, ती गो� काय आह -े

-----------------------------

गो� सदो�तसावी

अ�वचारान केेललेी कृती, �सगंी घईे �ाणाचंी आ�ती !

ह�रद� नावाचा एक गरीब �ा�ण एके �दवशी



आप�या शतेा�या बाधंावरील व�ृा�या छायते बसला
असता, �याला जवळच असल�ेया वा�ळातनू बाहरे
डोकावणारा, एक भला मोठा नाग �दसला. �याला
पा�न, 'हा आप�या शतेाची राखण करणारा '��ेपाल'
असावा' अस वेाटनू �यान �ेयाला नम�कार केला, व
कुठून तरी वाट�भर �ध आणनू व ती वाट� �या
नागापढुे ठेवनू तो �याला �हणाला, 'ह �े�ेपाला, त इूथे
राहतोस ह ठेाऊक नस�यामळु मेाझ आेजवर
त�ुयाकड �ेल�� झाल.े �याब�ल मला �मा कर व मी
आणल�ेया या �धाचा �वीकार क�न, मा�यावर कृपा
कर.' या�माण बेोलनू तो �ा�णआप�या घरी �नघनू
गलेा.
�सया� �दवशी सकाळ� ह�रद� �या वा�ळापाशी प�ुहा
वाट�भर �ध ठेवायला गलेा, असता �याला आद�या
�दवशी ठेवल�ेया वाट�तील �ध नागान �ेपऊन,
�त�यात '�दनार' नावाच एेक सवुण�नाण ठेेवले
अस�याच आेढळनू आल.े मग दररोज सकाळ� �याने
वाट�भर �ध �या वा�ळा�या त�डाशी ठेवाव वे �सया�
�दवशी सो�या�या �दनारास�हत असललेी आद�या



�दवशीची वाट� घऊेन चपूचाप घरी जाव,े असा
�दन�म स�ु झाला. थो�ाच �दवसातं �या
�ा�णाची प�र��थती सधुारली.
एके �दवशी ह�रद�ान तेीन-चार �दवसाकं�रता
बाहरेगावी जाताना, नागाला �धाची वाट� नऊेन
द�ेयाच वे �यान �ेदलले सेवुण�नाण गेपुचपू घरी घऊेन
य�ेयाच केाम आप�या मलुावर सोप�वल.े

पण शतेावर गले�ेया �या मलुाला, आद�या �दवशी�या
वाट�त �दनार �दसताच तो मनात �हणाला, 'ह वेा�ळ
सो�या�या �दनारानंी वा�त�वक ख�चनू भरललेे
असणार. अस अेसनूही हा कंजषू नागोबा वाट�भर
�धा�या बद�यात फ� एकच �दनार दतेो. पण
आपण जर याला मारल वे याच वेा�ळ खोदल,े तर
आप�याला एकदम हजारो �दनार �मळनू, आपण
एका �दवसात �ीमतं होऊ.' मनात असा �वचार
यतेाच, �या मलुान तेो नाग बाहरे यतेाच �या�या
म�तकावर हातात�या काठ�न जेोरदार �हार केला.
परतं �ुया नागा�या आय�ुयाची दोरी बळकट �हणनू,
ती काठ� �या�या फणलेा चटुपटुती लागली व तो



वाचला. मा� लगचे �या मलुा�या अगंावर झपेावनू �या
नागान �ेयाला कडकडनू दशं केला व �यामळु तेो
मलुगा त��णीच मरण पावला. मग �या मलुा�या
नातवेाईकानंी �या�या �तेाला अ�नी �दला.
�सया� �दवशी �ा�ण घरी परतताच, �याला घडललेा
�कार कळला व तो रड लूागला. �याच नेातवेाईक
�याच सेा�ंवन क� लागल,े त�ेहा �ःखाच दे�घ�
उ��वास सोडीत तो �ा�ण �यानंा �हणाला,
'आप�या �हत�च�तकाशंी ज �ेूरपण वेागतात, ते
प�सरोवरातील सवुण�हसंानंा गमावनू बसल�ेया राजा
�च�रथा�माण नेतंर प�ा�ापद�ध होतात.'

'राजा �च�रथाची ती गो� काय आह?े' असा �� �या
नातवेाईकानंी केला असता ह�रद� �यानंा ती गो�
सागं लूागला.
--------------------------------

गो� अड�तसावी

�दललेा श�द जो मोडतो, तो पढुे �वतःच नेकुसान



क�न घतेो.

राजा �च�रथान आेप�या राजवा�ालगत�या
'प�सर' नावा�या सरोवरात ज सेोनरेी हसं ठेवल हेोत,े
�यानंा कुणी मा� नय वेा पळव नूय,े �हणनू �यान �ेया
सरोवराभोवती - राखणीसाठ� - काही स�ैनक ठेवले
होत.े

एकदा बाह�ेन आललेा एक मोठा सोनरेी प�ी �या
सरोवरात �श� लागला असता, त हेसं �याला �हणाल,े
'त यूा सरोवरात यऊे नकोस. दर सहा म�ह�यानंी
�च�रथमहाराजानंा आम�यापकै� ��यके हसंान एेक
सवुण�पीस द�ेया�या करारावर आ�ही ह सेरोवर घतेले
अस�यान,े तलुा आ�ही या सरोवरात यऊे दणेार
नाही.'
�या हसंाच हे बेोलण ऐेकून तो प�ी राजा �च�रथाकडे
गलेा व �याला खोटचे सागं लूागला, 'महाराज,
वा�त�वक 'प�सर' ह सेरोवर तमु�या मालक�च,े पण
�यात तमु�या कृपने रेाहणार उे�ट हसं मला �हणाल,े



'या सरोवरावर आमचा ह�क अस�यान �े�य� राजे
�च�रथ यानंास�ुा तलुा यात राहायला सागं�याचा
अ�धकार नाही.' ह ऐेकताच मागचा पढुचा �वचार न
करता राजा �च�रथान आेप�या सवेकानंा �या हसंानंा
ठार मा�न आप�याकड घेऊेन य�ेयाची आ�ा
फमा��वली.
राजा�या आ�नेसुार त सेवेक हाती का�ा घऊेन �या
सरोवराकड धेाव लूागताच, आप�यावर आल�ेया
सकंटाची क�पना यऊेन एक व�ृ सवुण�हसं आप�या
इतर सव� �ा�तबाधंवानंा �हणाला, 'राजा �च�रथाने
पा��या प�या�या नाद� लागनू आपल जेीव �यायचे
ठर�वलले �ेदसत.े त�ेहा आपण इथनू ताबडतोब �नघनू
जाऊ या.' आप�या �होर�या�या सागं�या�माण तेे
सव� हसं लगोलग उडनू गले,े पण �यामळु �ेयाचंे
सवुण�पखं �मळण बेदं होऊन, �या राजाचचे मोठे
नकुसान झाल.े अ�वचार हा असा नकुसान करणारा
�ग�ुण आह.े'

ही गो� आप�या नातवेाईकानंा सागंनू झा�यावर व ते
�तथनू �नघनू ग�ेयावर ह�रद� नावाचा तो �ा�ण



�धाची वाट� घऊेन शतेावर गलेा. �यान तेी �धाची
वाट� वा�ळा�या त�डाशी ठेवताच तो नाग �याला
�हणाला, 'ह लेोभी माणसा, मी दशं क�न त�ुया
मलुाचा �ाण घतेला असनूस�ुा, त जूी �धाची वाट�
घऊेन मजकड आेला आहसे, तो मा�यावरील
�मेापोट� नसनू, पदरात सवुण��दनार पाडनू
घ�ेयासाठ� आला आहसे. वा�त�वक त�ुया मनात
मा�या�वषयी रागच आह.े आता त मूा�याकडे
आलाच आहसे, तर मी तलुा एक मौ�यवान र�न दतेो,
पण इतःपर मा� त मूा�याकड येऊे नकोस. कारण
जोवर त�ुया मलुान मेा�या फणवेर काठ�चा �हार
के�याची आठवण मला, आ�ण त�ुया मलुाला दशं
क�न मार�याची आठवण तलुा राहणार आह,े तोवर
त�ुयामा�यात �नहेसबंधं �नमा�ण होण अेश�य आह.े'

ही गो� राजा अ�रमद�नाला सागंनू �याचा म�ंी र�ा�
हा �याला पढुे �हणाला, 'महाराज, �वतःच �ेाण
वाच�व�यासाठ� ��थरजीवी हा जरी आप�याशी
चागंला वागत असला तरी त �ेमे काही खर नेाही.
आपणआजवर मारल�ेया काव�यामं�य येा



��थरजीवीचहेी आ�तसबंधंी असणारच असणार.
त�ेहा ती कट आुठवण जोवर �याला राहणार आह,े
आ�ण �याचा राजा मघेवण� हा आप�या मनात
राहणार आह,े तोवर आ�हा घबुडातं आ�ण �या
काव�यापंकै� कुणाताही म�ैीसबंधं �नमा�ण होण हेी
अश�य गो� आह.े अशा ��थतीत या ��थरजीवीला
आ�य न दतेा, �याला मारण हेचे �ये�कर आह.े'

र�ा�ाच �ेहणण ऐेकून झा�यावर राजा अ�रमद�नाने
आपला �सरा म�ंी �ूरा� या�याकड �े�ाथ�क
नजरने पेा�हल अेसता तो अ�रमद�नाला �हणाला,
'महाराज, र�ा�ाच �ेहणण सेाफ चकू आह.े
धम�शा��स�ुा 'शरणागताला मा� नय'े अस सेागंत.े
�हणनू तर एका कबतुरान �ेया�याकड येाचना
करणाया� एक पार�याला सतं�ु कर�यासाठ� आपले
�वतःच मेासं �दल.े'

'त केस ?े'

अस रेाजा अ�रमद�नान �ेवचारता �ूरा� �हणाला,
'ऐका महाराज-



-----------------------------

गो� एकोणचाळ�सावी

अ�तथीला जो सतं�ु करी, तोच खरा ध�य या ससंारी.

अ�ा�या शोधाथ� घर�ातनु बाहरे पडल�ेया एका
कबतुरीला एका पार�यान जेा�यात पकडल वे �तला
आप�या हाती असल�ेया �प�जया�त अडक�वल.े आता
आणखी असचे काही प�ी पकडनू घरी जा�या�या
�वचारात तो पारधी असता, एकाएक� जोराची
वावटाळ स�ु झाली व �दशा��दशा धळु�न भे�न
ग�ेया. त�ेहा जाळ,े �प�जरा व काठ� या�ंयासह तो
एका डरेदेार व�ृाखाली जाऊन बसला.
�याच वळे� �या व�ृावर घर�ात राहणार एेक कबतूर
मो�ान आेकातं करीत �हण लूागल,े 'हाय र हेाय !
माझी �ाण��य प�नी बाहरे गलेी आ�ण नमे�या ताच
वळे� ही तफुानी वावटळ �ध�गाणा घाल लूागली ! दवेा,
�ज�यामळु मेाझ जेीवन सखुी व �हणनू ध�य झाल,े



�या मा�या �ाण��यचे ते रू�ण कर. �हटलचं आह -े

प�त�ता प�त�ाणा प�यःु ��य�हत रेता ।
य�य �याद��शी भाया� ध�यः स प�ुषो भ�ुव ॥
(प�त�ता ही जण �ूत�या पतीचा �ाण असनू, ती
पतीला ��य व �हतकारक अशा गो�ी कर�यातच दगं
असत,े अशी महती �याला लाभली, तो प�ुष या
भलूोक� ध�य होय.)

�शवाय -

न गहृ गंहृ�म�या�ग�ृ�हणी गहृम�ुयत ।े
गहृ �ंह ग�ृहणीहीनमर�यस�श मंतम ॥्
(नसुत घेर ह 'ेघर' नसनू, ग�ृहणी हचे खर घेर मानले
जात.े ग�ृहणी�शवाय ज घेर, त अेर�यवत समजाव.े)

आपला पती आप�या �वरहान �ेाकूळ होऊन शोक
करीत आह वे आपल गेणुगान गात आहसे ऐेकून
वा�त�वक तशाही ��थतीत �या कबतुरीला समाधान
वाटल.े पण �याच वळे� ती मनात �हणाली, 'तसं
पाहता मा�या पतीन मंाझ एंवढं गणुगान का बरं



कराव ?ं पती�या सखु�ःखाशी समरस होण हं जेे
प�त�तचे कंत��, तचे मी करीत आल नेा? कारण
�हटलचं आह -े

न सा ��ी�य�भम�त�ा य�या भंता� न त�ुय�त ।
त�ु भेत��र नारीणा तं�ुाः �यःु सव�दवेताः ॥
(�ज�यावर �तचा पती सतं�ु नसतो, �तला '��ी' �हणू
नय.े �या ���यावंर �याचं पेती सतं�ु असतात,
�या�ंयावर सव� दवेता सतं�ु होतात.)

�शवाय -

�मत दंदा�त �ह �पता �मत �ंाता �मत संतुः ।
अ�मत�य �ह दातार भंता�र कंा न पजूयते ॥्
(�पता ज देतेो �याला मया�दा असत,े �याच�माण भेाऊ
�क�वा मलुगा हहेी मया�दतेच दतेात. मग अमया�द
दणेाया� पतीला पजूनीय का मान नूय ?े)

�या कबतुरी�या मनात अशा तह�च �ेवचार चालू
असतानाच, थडं हवेने गेारठून गलेलेा पण पोटात मा�
भकुेचा वणवा भडकललेा तो पारधी मो�ाने



�हणाला, 'आता वावटळ�चा जोर काहीसा ओसरला
असला, तरी दश�दशा अधंा�न ग�ेया अस�यान,े
मला घराची वाट �दसनेाशी झाली आह.े अशा
��थतीत माझी थडंी व भकू कुणी नाहीशी
करील का ?'

पार�यान केेललेी ती याचना ऐकून, �या�याजवळ
असल�ेया �प�जया�तील कबतुरी झाडावरील आप�या
पतीला उ�शेनू मो�ान �ेहणाली, 'नाथ ! जरी या
पार�यान मेला जा�यात पकडनू �प�जया�त अडकवनू
ठेवल अेसल,े तरी मला �याच �ेःख होत नाही. कारण
आपल मेा�यावरच �ेमे पा�न मला माझ जेीवन ध�य
झा�यासारख वेाटत आह.े आता एकच करा, हा
पारधी जरी आपला श� अूसला तरी, आता तो याचक
�हणनू आप�या घर�ापढुे आला आह.े त�ेहा �या�या
इ�छनेसुार �याची थडंी वा भकू नाहीशी क�न, �याला
त�ृत करा. कारण �हटलचं आह-े

यः सायम�त�थ��ा�त यंथाश�� न पजूयते ।्
त�यासौ ��कृत द�वा सकुृत चंापकष��त ॥



(अ�तथी आला असता जो �याचा यथाश�� स�मान
करीत नाही, �याला तो अ�तथी आपल पेाप दऊेन व
�याच पे�ुय घऊेन जात असतो.)
आप�या प�नीला मा�न खा�यासाठ�, �तला
�प�जया�त अडकवनू ठेवणाया� �या पार�याचा राग
आला असनूही, �या कबतुरान �ेयाला सकुा पाचोळा
गोळा करायला सा�ंगतला आ�ण �वतः कुठून तरी
�व�तव आणनू तो �या पाचो�या�या राशीवर टाकला.
मग �या शकेोट�पाशी बसनू पारधी शके घऊे लागताच
त केबतूर �याला �हणाल,े 'ह पेार�या, मी तझुी एक
इ�छा पणू� केली. मा� तझुी भकू भाग�व�यासाठ�
मजपाशी अ� वा धा�य नस�यान,े मी �वतःच या
शकेोट�त उडी घतेो. मी परुसेा भाजनू �नघालो क�, तू
मला बाहरे काढून खा.' अस �ेहणनू �या कबतुरान �ेया
शकेोट�त उडी घतेली.
�या कबतुराचा तो असीम �याग पा�न, तो पारधी
मनात �हणाला, '�सया�ची भकू भाग�व�यासाठ�
�वतःच �ेाण दणेार हे केबतुर कुठे, आ�ण �वतःची
भकू भाग�व�यासाठ� �नरपराध �ा�याचं जेीव घणेारा



महानीच असा मी कुठे ? �याला आतापय�त�या
आप�या जीवनाचा उबग आला. �यान पे�ा�ापद�ध
मनान �ेया कबतुरीला ताबडतोब आप�या �प�जया�तनू
म�ु केल.े �याबरोबर शकेोट�त होरपळत �नघत
असल�ेया पतीकड बेघत ती �हणाली, 'नाथ, मजवर
�ाणापंलीकड �ेमे करणार आेपण �नघनू ग�ेयावर,
मी या जगात एकट� कशी काय जग ?ू' अस �ेहणनू
�तनहेी �या धगधग�या शकेोट�त उडी घतेली. या
दोघाचंा आप�यामळु अेतं झाला, या क�पनने तेो
पारधी एवढा �ःखी झाला क�, �यानहेी �या
अ��नकुंडात उडी घऊेन आप�या जीवनाचा अतं
क�न घतेला.
ही गो� सागंनू म�ंी �ूरा� राजा अ�रमद�नाला
�हणाला, 'महाराज, शरणागताला आ�य दणे हेी
थोराचंी परपंरा अस�यान,े �या ��थरजीवीला
मार�याऐवजी आ�य दणेचे यो�य ठरले.'

यानतंर अ�रमद�नान �ेतसरा म�ंी द��ता� याला तोच
�� �वचारला असता तो �हणाला, 'महाराज, �या व�ृ
वा�यान चेोरा�या बाबतीतस�ुा औदाय� दाख�वल,े



मग आपला होऊ इ��छणाया� या ��थरजीवीला
जीवदान द�ेयात वावग ते केाय ?' यावर 'ती वा�याची
गो� काय आह,े' अशी प�ृछा राजा अ�रमद�नान केेली
असता द��ता� �हणाला, 'ऐका महाराज-

----------------------------------

गो� चाळ�सावी

चकुल�ेयाला माग� लावाव वे पदरी प�ुय पाडनू �याव.े

एका गावी 'कामातरु' नावाचा एक वाणी राहात होता.
�हातारपणी �याची बायको मरताच, �यान देा�र�य्ाने
गाजंल�ेया �सया� एका वा�याला भरपरू पसै देऊेन,
�या�या त�ण मलुीशी ल�न केल.े पण ती �या �हाताया�
नवया�ला साध जेवळस�ुा यऊे दईेना.
एके �दवशी म�यरा�ी तो वाणी व �याची त�ण
बायको एकमकेाकंड पेाठ क�न पलगंावर झोपली
असता, �या�ंया घरात चोर �शरला. �या�या खडुबडुीने



जाग आल�ेया �या त�णी�या तो ��ीस पडताच, ती
घाबरली व आप�या �हाताया� नवया�ला �बलगली. �या
नवया�ला या गो�ीच आे�य� वाटल.े पण डोळे
उघडताच, ज�ेहा �याला कोपया�त चपूचाप उभा
असललेा चोर �दसला, त�ेहा आपली बायको
आप�याला का �बलगली याचा उलगडा होऊन तो
�या चोराला �हणाला, 'तलुा �याय�यामळु केा होईना,
माझी बायको मला �बलगली. नाहीतर आजवर ती
मला कधी साधा �पश�ही करीत न�हती. दवे तझु भेले
करो. जा त,ू त चूोर असलास तरी मी तलुा �मा
करतो.'
चोर �हणाला, 'मा�यावर उपासमारीचा �सगं
आ�यामळु मेी चोर बनलो. �यामळु मेी खरा ग�ुहगेार
नाही. त मूा� - तलुा नात शोभले अशा - एका मलुीशी
ल�न के�यामळु,े खरा ग�ुहगेार आहसे.'

चोरा�या बोल�यान,े प�ा�ाप पावनू, �या व�ृ पण
ध�नक वा�यान �ेयाला आपल अेध�धन �दल वे �हटल,े
'यापढुे या पशैात उ�ोगधदंा क�न त चूागंल जेीवन
जग व आणखीही काही हव अेसल तेर मा�याकडे



यऊेन माग.'

यावर तो चोर �हणाला, 'ह वेा�या, त मूला तझु केाही
धन �दलसे �याब�ल मी तझुा आभारी आह.े पण मला
जसा त सू�मागा�न जेायला सागंतोस, तसा तहूी
स�मागा�न जेा. �या त�णीच आेय�ुय वाया न
घाल�वता �तचा मोह सोड व �तच मेा�याशी ल�न
लावनू द.े त मूला आणखी काही हव अेसल तेर ते
मागायला सा�ंगतलसे, �हणनू मी ह मेा�गतल.े तझुा
तसा प�का �वचार झाला तर मला कळव �हणज मेी
�तला �यायला यईेन.'

ही गो� म�ंी द��ता� यान अे�रमद�नराजाला
सा�ंगतली व तो �याला �हणाला, 'महाराज, �या व�ृ
वा�यान �ेया�याकड चेोरी करायला आल�ेया एका
चोराला आपल धेन �दल,े मग ��थरजीवी हा तर
शरणाथ� आह.े त�ेहा �याला आ�य का दऊे नय?े'

मग राजा अ�रमद�नान आेपला चौथा म�ंी व�नास
याला स�ला �वचारला असता, तो �हणाला,
'��थरजीवी हा जरी श� अूसला तरी, काव�याचंी



मम��थान सेमजनू घ�ेयासाठ� �याचा उपयोग क�न
�यावा. रा�स व चोर या�या भाडंणात जसा �या
�ा�णाचा फायदा झाला, तसा आपलाही फायदा
होऊन जाईल.' राजा अ�रमद�नान तेी गो� काय आह?े'
अस �ेवचारल अेसता व�नीस �हणाला, 'ती गमंतीदार
गो� आह -े

------------------------------

गो� एकेचा�ळसावी

ज�ेहा झगडा दोघाचंा होई, त�ेहा लाभ �तसया�चा
कुणाकड जेाई !

एका गावी '�ोण' नावाचा एक �ा�ण राहात होता.
�याला कुणीतरी गाईची दोन वासर देान �हणनू �दली.
ती गटुगटु�त वासर एेका चोरा�या मनात भरली. एके
रा�ी तो चोर �या �ा�णा�या घराकड तेी वासरे
चोर�या�या उ�शेान चेालला असता, �याला एक
महाभयकंर रा�स भटेला. चोरान भेीतभीत �याची



चौकशी केली असता तो �हणाला, 'मी ��रा�स
आह.े ग�ेया तीन �दवसा�या उपवासाच पेारणे
फेड�याक�रता मी �ोण नावा�या �ा�णाला खायला
जात आह.े त कूोण व कुठे चालला आहसे?' चोर
�हणाला, 'माझ नंाव �ूरकमा�. चोरी कर�यात माझा
हात धरणारा या प�ृवीतलवर �सरा कुणी नाही. मीही
�या �ोणाकडचे �याची वासर चेोर�याक�रता चाललो
अस�यान,े आपण सगंती सोबतीन जेाऊ या.'
�या�माण ते देोघ �ेया �ा�णा�या घरी गले.े पण
झोपल�ेया �या �ा�णाला खायला तो रा�स जाऊ
लागताच चोर �याला �हणाला, 'ह रेा�सा, अर ते �ूया
�ा�णाला खाताना जर का तो �क�चाळला, तर
शजेारीपाजारी जमा होऊ लागतील आ�ण वासर ने
घतेाच पळनू जा�याचा �सगं मा�यावर यईेल. त�ेहा
अगोदर मी वासर पेळवतो, मग त �ूया �ा�णाला
खा.'
��रा�स �हणाला, 'छ छे !े �या दोन वासरानंा तू
पळवनू नते असताना, जर का ती हबंरली, तर �या
�ा�णाला जाग यईेल व मा�याकड नेजर जाताच,



मला अस� होणाया� एका दवेाच नेाव घऊेन तो मला
पळवनू लावील. त�ेहा �ा�णाला खा�याच केाम मी
अगोदर करतो, वासर पेळ�व�याच केाम तू
मा�यानतंर कर.' अशा तह�न �ेया दोघातं कुणी आपले
काम अगोदर करायच येाब�ल कडा�याच भेाडंण
स�ु झा�यान तेो �ा�ण जागा झाला आ�ण �याने
कुलदवेत�ेया नावाचा गजर स�ु करताच, तो रा�स
पळनू गलेा. माग रेा�हल�ेया चोराला �या �ा�णाने
काठ�न चेोप �पटाळनू लावल.े ही गो� सागंनू म�ंी
व�नास राजा अ�रमद�नास �हणाला, 'महाराज,
मा�या ��ीन मंघेवन� व ��थरजीवी ह देोघहेी जरी श�ू
असल,े तरी �या दोघामं�य आेता वरै �नमा�ण झाले
अस�यान,े �या दोघानंा एकमकेा�ंव�� लढवाव वे
�यायोग आेपल �ेहत आपण साधनू �याव.े'

यानतंर आपला पाचवा म�ंी �ाकारकण� याला �या
बाबतीत अ�रमद�नान �ेवचारता, तो �हणाला, 'महाराज,
��थरजीवी हा जरी आपला एकेकाळचा श� अूसला,
तरी तो आता आपला होऊ पाहात आह.े अशा वळे�
�याला आपण साभंाळनू न घते�यास, वा�ळातला



नाग व पोटातला नाग या दोघाचंा जसा नाश झाला,
तसाच नाश हो�याचा �सगं �या काव�यावंर व आ�हा
घबुडावंर यईेल.'

'तो कसा काय?' अस अे�रमद�नान �ेवचारताच
�ाकारकण� �हणाला, 'ऐका-
------------------------------

गो� बचेा�ळसावी

नशीब व �य�न एक� यतेी आ�ण �ा�याच भे�व�य
घड�वती.

'दवेश��' नावा�या एका राजा�या मलुा�या पोटात
नाग वाढू लाग�यान,े �याची अ�पा�यावरील वासना
उडाली आ�ण �याची �कृतीही �दवसान�ुदवस
अ�धका�धक खगंत चालली. अखरे एके �दवशी तो
राजकुमार कुणाला न सागंतासवरता �सया�
रा�यात�या एका गावी गलेा व एका दवेळात रा�
लागला.



�या रा�या�या राजाला दोन राजक�या हो�या. �या
राजान एेकदा �या राजक�यानंा 'तमुच सेखु कुणा�या
हाती ?' असा �� केला असता मोठ� राजक�या
�हणाली, 'बाबा, माझ सेखु तमु�या हाती.' तर धाकट�
�हणाली, 'माझ सेखु, माझ नेशीब व �य�न या�ंया
हाती.'
धाकट��या या उ�रान रेागावल�ेया राजान �ेतच ले�न
म�ुाम �या दवेळात राहणाया� अ��थपजंर
राजकुमाराशी लावनू दऊेन तो �तला �हणाला, 'तझुे
सखु त�ुया दवैा�या व �य�ना�या हाती आह नेा ? मग
आता त सूखुी होऊन दाखव.'

'आपला पती आप�याला साजसेा नसला तरी �याचा
यात काही अपराध नाही,' ह ले�ात घऊेन ती
राजक�या �याची मनोभाव सेवेा करी. थो�ाच
�दवसातं ती �याला घऊेन �र�या गावी गलेी व एका
त�या�या काठ� �या�यासह उतरली. मग पतीला
सामानाची राखण करायला सागंनू ती �वपैाकाचे
काही �ज�स आणायला गावात गलेी. पण �ज�स
घऊेन ती परत यते तेो, एक वगेळाच �कार �त�या



��ीस पडला. �तचा पती गाढ झोपला होता. �या�या
पोटातला नाग �या�या त�डावाट बेाहरे यऊेन,
जवळ�या वा�ळातनू बाहरे आल�ेया �सया� नागाशी
मन�ुयवाणीन केाहीतरी बोलत होता. �या राजक�यनेे
एका झाडाआड दडनू, �या दोन नागाचं बेोलणे
ऐकायला स�ुवात केली.
�या राजप�ुा�या त�डातनू बाहरे आल�ेया नागाला तो
वा�ळातला नाग �हणाला, '�या �नरपराध राजप�ुा�या
पोटात रा�न त �ूयाला �वनाकारण का �ास दतेोस ?
एखा�ा नामवतं व�ैा�या स��या�माण जेर तो
राजप�ु �मया�च पेाणी �यायला तर त तूडफडत बाहरे
यशेील व थो�ाच वळेात म�न जाशील.'

यावर राजप�ुा�या पोटातनू बाहरे पडललेा नाग �या
वा�ळातील नागाला �हणाला, 'त तूरी र�नामोहरानंी
भरलले हेडं पेरुल�ेया जागी म�ुाम वा�ळ उभा�न,
ती अपार सपं�ी का वाया घालवतोस ? �या वा�ळात
अपार धन अस�याच केुणाला कळल,े आ�ण �याने
जर �या वा�ळात उकळत तेले वा पाणी ओतल,े तर
तलुा तडफडनू मरण यईेल व �या माणसा�या हाती ते



अपार धन जाईल.' �याचंा तो सवंाद झाडाआडनू
ऐकून राजक�यने ते देो�हीही उपाय ��य� आचरणात
आणल आे�ण आप�या पतीला �या सापा�या
उपाधीतनू म�ु क�न, �या वा�ळाखालच अेपार
धनही �मळ�वल.े मग त देोघहेी अ�यतं सखुी जीवन
जग लूागल.े'

ही गो� सागंनू म�ंी �ाकारकण� राजा अ�रमद�नाला
�हणाला, '�हणनू मी �हणतो क�, आपला श� मूघेवण�
याचा नायनाट कर�यासाठ� आपण या ��थरजीवीचा
उपयोग क�न �याव वे आपल केाम झा�यावर या
��थरजीवीलाही �या मघेवणा��याच मागा�न पेाठवावा.'
म�ंी �ाकारकण� याचा स�ला पट�यामळु रेाजा
अ�रमद�न हा आपल मे�ंी, अनयुायी व ��थरजीवी
या�ंयासह आप�या �क��याकड जेाऊ लागला
असता �याचा प�हला म�ंी र�ा� हा प�ुहा राजाला
�हणाल, 'महाराज, या ��थरजीवीचा भरवंसा दतेा यते
नस�यान,े याला ताबडतोब मार�याचा माझा स�ला
आपण झगुा�न दऊेन, �याचंा स�ला आप�या
�हताचा नाही, �याचं आेपण ऐकता, याच पे�रणाम



वाईट झा�या�शवाय राहणार नाहीत.

�हटलचं आह -े

अप�ूया य� प�ूय�त पे�ूयाना तंु
�ी�ण त� �वत��त �े�भ�� मंरण भंयम ॥्
(�जथ नेादानानंा मान �दला जातो आ�ण पजूनीय
अपमा�नल जेातात �तथ देा�र�य्, म�ृय वु भय या तीन
गो�ी वास करतात.)

�जवा�या तळमळ�न मे�ंी र�ा� पढुे �हणाला,
'समजा, आज जरी तमु�या �हण�या�माण हेा
��थरजीवी आप�याला यऊेन �मळाला असला, तरी
अखरे तो जातीन केावळा अस�यान,े �याला �या�या
जातभा�ब�लचआपलुक� वाटणार. �हणनू तर एका
उदंरीन अे�य जातीची मातबर �थळ नेाका�न, शवेट�
एका ��ु उदंराशीच ल�न केल नेा ?'

'ती गो� काय आह ?े' अस केाही घबुडानंी �वचारता
र�ा� सागं लूागला-
-------------------------------



गो� �चेाळ�सावी

परजातीचा महानही लहान भास,े तर �वजातीचा
लहानही महान �दस.े

या�व�यमनुी �न�या�माण एेकदा गगंते �नान करीत
असता, �यानंा ससा�या�या त�डातनू गगं�ेया पा�ात
एक उदंराच �ेप�ल पूडलले �ेदसल.े या �प�लाला
एखादा मोठा मासा �गळकंृत करील, �या भयाने
�यानंी �याला दयपेोट� उचलनू आप�या आ�मात नलेे
व म�ंसाम�या�न �ेयाच एेका लहान�या मलुीत �पातंर
क�न, �तच लेालनपालन स�ु केल.े ती मलुगी ज�ेहा
वयात आली, त�ेहा या�व��याचंी प�नी �यानंा
�हणाली, 'नाथ, आपली मलुगी �ववाहयो�य झाली
असता, �त�यासाठ� यो�य �थळ शंोधनू का काढत
नाही ?' यावर म�ुनवय� �हणाल,े 'अग,ं तोच �वचार मी
क� लागलो आह.े पण मलुीसाठ� �थळ पाहताना
अनके गो�ी �वचारात �या�ा लागतात. �हटलचं आहे



-

कुल चं शील चं सनाथता च �व�ा च �व� चं वपवु�य�
।
एतान ग्णुान स्�त �व�च��य दयेा क�या बधुःै
शषेम�च�तनीयम ॥्
(कुल, शील, वडीलधाया�चा आधार, �व�ा, धन,
�नकोप शरीरय�ी व वय, या सात गो�ी �वचारात
घऊेन स�ूानंी मलुगी �ावी, बाक� गो�ी �वचारात
घते�या नाहीत तरी चालले.)

या�माण बेोलण झेा�यावर एके �दवशी सयूा�ला
दवे�पात आ�मामध आेणनू या�व��य मनु�नी �या
मलुीला �वचारल,े 'बटे�, हा तजे�वी भगवान आ्�द�य
तलुा नवरा �हणनू पसतं आह केा?' ती मलुगी नाक
उडवीत �हणाली, 'हा रागीट �दसतो. या�याप�ेा ��े
नोवरा मला हवा.'
मग मघेराजाला आ�मात आणनू मनुीवया�नी �तला
�वचारल,े 'बटे�, �या तजे�वी आ�द�याला झाकून
टाक�याच सेाम�य� असललेा हा मघेराज तरी तलुा



पसतं आह केा?' कपाळावर आ�ाचं जेाळ पेस�न
ती �हणाली, 'छ !े हा सावळा आह.े'

मग वायदुवेाला समोर उभ के�न म�ुनराज �या
मलुीला �हणाल,े 'बटे�, माग�या वळे� जो तलुा
दाख�वला, �या मघेराजाला कुठ�याकुठे उडवनू
द�ेयाच सेाम�य� असललेा हा वायदुवे तरी त�ुया
मनात भरतो का?' त�डाचा चबं कूरीत ती मलुगी
�हणाली, 'छ छे !े असला चचंल नोवरा सदान क्दा
�फरत राहणार, मा�या नवया�न संदवै मा�याजवळ
रा�न, मा�या �पागणुाचं कंौतकु केल पंा�हज.े
�शवाय तो या वायदुवेाप�ेाही साम�य�वान अ्सावा.'
त ऐेकून वायदुवे �म��कलपण �ेहणाला, 'म�ुनराज,
�ह�या ��ीन पेव�तराज हाच �तला यो�य वर ठरले.
एकतर �याला एकाच जागी बसनू राहा�याची आवड
आह आे�ण �सर �ेहणज मेलाही रोखनू धर�याचे
साम�य� �या�यात अस�यान,े तो मा�याप�ेा
साम�य�वान आह.े'

पण पव�ताकड �ेतला नतेाच, 'हा तर नसुताच बसनू



राहणारा आह.े हा मला नको. माझा पती मला
इकड�ेतकड �ेफरवणारा, पण या पव�ताप�ेा
साम�य�वान असा हवा आह.े' अस तेी �हणताच पव�त
आतनू थ�ने पेण बाह�ेन गभंीरपण �ेहणाला,
'म�ुनराज, �या ��ीन उेदं�र हा �हला यो�य वर ठरले.
कारण तो मलाही पोख� शकतो आ�ण सदवै
इकड�ेतकड �ेफरत असतो.' �या पव�ताची ती सचूना
ऐकून व काही झाल तेरी ही मलुगी मळुची उदंरीच
आह,े ही गो� ल�ात घऊेन या�व��यमनु�नी एका
गलले� उदंराला बोलावल वे �या मलुीकड �े�ाथ�क
नजरने पेा�हल.े �याबरोबर ती मलुगी लाजत मरुकत
�हणाली, '�पता�ी, हचे मला पसतं आहते.' मग �तला
पवू�वत उ्दं�र क�न या�व��यमनु�नी �तच �ेया
उदंराशी ल�न लावनू �दल.े

ही गो� सागंनू म�ंी र�ा� �हणाला, '�वजातीकडे
�ाणी असा ओढला जात अस�यान,े या ��थरजीवीचा
भरवंसा दतेा यते नाही. �हणनू याला �जवतं ठेवणे
यो�य नाही.' पण र�ा�ा�या या बोल�याकड रेाजा
अ�रमद�न व �याच अेनयुायी यानंी �ल�� केल वे ते



��थरजीवीला आप�या �क��याकड घेऊेन गले.े

�या �क��यात ग�ेयावर ��थरजीवी मनात �हणाला,
'मा�या मघेवण�राजान मेला मार�यामळु अेगंातनू
अ�तशय र� वा�न गले वे मा�या अगंात चाल�या-
उड�याचहेी �ाण उरल नेाही, अस जे से�ग मी वठवल,े
त खेर वेाटल वे �हणनू अ�रमद�न राजान मेला उचलनू
या �क��यात आण�यास �या�या सवेकानंा सा�ंगतल.े
अशा ��थतीत जर मा�याकडनू सशंया�पद हालचाल
झाली आ�ण ती या घबुडा�ंया �यानात आली तर
मा�या काया�चा �वचका उडले. त�ेहा मी काहीतरी
कारण सागंनू या �क��या�या �वशे�ारापाशी राहणे
हचे यो�य.

मनात असा �वचार यतेाच तो अ�रमद�नाला �हणाला,
'महाराज, आपल जेरी मा�यावर �मे असल,े तरी
आप�या काही जातभा��या डो�यात मी खपुत
अस�यान,े मला �क��या�या �वशे�ारापाशी
राह�याची परवानगी �ा. �यायोग मेला �क��याची
राखण करणहेी जमले आ�ण आपण �वशे�ारातनू
जाता यतेा मला आपल देश�नही सहजग�या घडले.'



��थरजीवीची ही �वनतंी राजा अ�रमद�नान मेा�य केली
व �क��या�या �वशे�ारापाशी �याची राह�या-
खा�याची �यान उे�म �व�था केली.
खा�या�प�याची उ�म �व�था झा�यान �े�थरजीवी
�दवस��दवस मोरा�माण तेकुतकु�त होऊ लागला. ते
पा�न अ�व�थ झाललेा र�ा� मा� राजा
अ�रमद�नाला व इतर म�ंयानंा �हणाला, 'अहो, �या
सशंया�पद व पर�या ��थरजीवीशी अशा भ�गळ
औदाया�न वेाग नूका, अस मेी परोपरीन सेागंत
असतानाही त�ुही माझ ऐेकत नाही, उलट त�ुही
�दवसान�ुदवस �याला अ�धका�धक बलवान बनवीत
आहात ! खर बंोलायच तंर �शट�तनू सोन देणेाया� �या
प�या�या गो�ीत�या�माण मेला इथहेी मखूा�चा
बाजार भर�यासारखा �दसत आह.े' यावर �या
म�ंयानंी 'ती गो� काय आह?े' अस �ेवचारल अेसता
र�ा� �हणाला, 'ऐका -

---------------------------------

गो� च�वचेा�ळसावी



�जथ रेा�य मखूा�च,े �तथ रेाहण धेो�याच.े

एका पव�तावरील व�ृावर '�स�धकु' नावाचा एक प�ी
राहात होता. �या�या �व�तेनू सो�याचा रवा पड.े
एकदा �या व�ृाजवळनू एक पारधी चालला असता,
तो �स�धकु �या�या सम� �शटला. �या�या �व�ते
चमकत असलले सेोन पेा�न �या पार�यान �ेयाला
जा�यात पकडल.े

मग �याला घऊेन घरी जाताना तो पारधी मनात
�हणाला, �व�तेनू सोन देणेारा प�ी मजपाशी आह हेे
व�ृ जर राजाला कळल,े तर तो या प�याला तर घऊेन
जाईलच, पण �या�शवाय तो मलाही �श�ा ठोठवील.
�याप�ेा हा प�ी राजाला नऊेन �दललेा बरा. मनात
अस ठेरवनू �यान �ेया प�याच वे�ैश�� राजाला
सागंनू, �याला �या�या हवाली केल आे�ण राजान �ेया
�स�धकुाला एक सवेकेाकरवी �प�जया�त अडक�वल.े

तवे�ात �या राजाचा �धान �तथ येतेाच, ज�ेहा



राजान �ेयाला �या प�याच वे�ैश�� सा�ंगतल,े त�ेहा
तो �हणाला, 'महाराज, प�या�या �व�तेनू सोन �ेनघणे
श�य नाही. त�ेहा त�ुही �या प�याला �प�जया�तनू म�ु
करा.' राजान �ेया�माण केरताच तो प�ी एका उचं
जागी जाऊन �शटला. �या �व�तेनू चमचमणारे
सवुण�कण पा�न राजा �हणाला, 'अररे !े �व�तेनू सोने
दणेाया� या प�याला सोडनू दणेारा मी मखू� आह !े'

यावर �स�धकु प�ी �हणाला, 'ह रेाजा, या जगात तू
एकटाच काही मखू� नाहीस. पार�या�या समोर
सवुण�भ�रत �व�ा �शटलो तर तो आप�याला पकडील
ही गो� कळत असनूही, मी �या�या सम� �शटलो व
�वतः�न �या�या जा�यात सापडलो. त�ेहा
त�ुया�माण मेीही एक मखू�च आह.े आ�ण तो पारधी ?
�व�तेनू सवुण� दणेाया� मला पाळनू �वतः �ीमतं
हो�याऐवजी �यान मेला त�ुया �वाधीन केल !े त�ेहा
त�ुया-मा�या�माण तेो पारधीही मखू�च ! थोड�यात
सागंायच तेर या जगात शहाण थेोड.े सगळ�कडे
मखूा�चाच बाजार !' एवढे बोलला आ�ण तो प�ी
उडनू गलेा.



ही गो� आप�या आ�त सबं�ंधतानंा सागंनू र�ा�
�हणाला, 'जो हा आपला �क�ला आजवर आपले
र�ण क� शकत होता, �याच �क��यात आता
आप�या राजान वे �या�या त�डपुं�या म�ंयानंी
��थरजीवीसार�या श�लूा आणनू ठेव�यान,े यापढुे
इथ रेाहाणाया�वर के�हा �ाणसकंट यईेल याचा
भरवंसा दतेा यते नाही. �हणनू मी व त�ुही इथनू
�र�या एखा�ा सरु��त �थळ� राहायला जाऊ या.
'गहुा कधी बोलत नाही' ह �ेया चतरु को��ान हेरेले
�हणनूच �याच �ेाण वाचल नेा ?'

र�ा�ान येा�माण �ेवचारताच, 'ती गो� काय आह ?े'
असा �� �या�या नातवेाईकानंी केला. त�ेहा तो
�हणाला, 'एकदा अस झंाल-ं

-----------------------------------
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�व�वचारान वेाग तेो �शखर चढे, पर�वचारान वेाग तेो
ख�डय्ात पड !े



भ�या�या शोधाथ� सकाळपासनू वनात �फरणाया�
'खरनरवर' नावा�या �स�हाला �दवसभरात �शकार न
�मळा�यान,े तो एका पव�तात�या गहुपेाशी जाऊन
�वतःशीच �हणाला, 'आता स�ंयाकाळ दाट लूाग�यान,े
या गहुते नहेमी राहणारा �ाणी लवकरच रा�ी�या
�नवाया�साठ� इथ येईेल व �याला मा�न आप�याला
आपली भकू भागवता यईेल.' मनात अस �ेहणनू तो
�स�ह �या गहुते दडनू बसला.
थो�ाच वळेात, �या गहुते राहणारा द�धप�ुछ
नावाचा एक को�हा �या गहु�ेया तोडापाशी आला.
आत �वशे कर�यापवू� तो इकड�ेतकड बेघतो, तर
�याला केवळ गहु�ेयाच �दशने धेळु�त उमटललेी
�स�हाची पावल �ेदसली. आत �स�हआह के� काय, या
गो�ीची खा�ी क�न घ�ेयासाठ�, तो म�ुामच �या
गहुलेा उ�शेनू �हणाला, 'बय गेहु,े आज रा�ी मी त�ुया
पोटात आसरा घऊे का? अग,ं दररोज स�ंयाकाळ�
ज�ेहा मी तलुा हा �� �वचारतो त�ेहा त मूो�ा
आपलुक�न 'ेय,े बाबा य'े अस �ेहणतसे. मग आजच तू



अशी ग�प का ? त जूर नहेमी�माण मेला 'य,े बाबा य,े'
अस �ेहणाली नाहीस तर, मी इथनू �नघनू जाईन.'

गहुबेाहरे�या को��ाच ते शे�द ऐकून �स�हाला वाटल,े
'को��ा�या �या ��ाला ही गहुा 'य,े बाबा य,े' असे
उ�र दते असणार, पणआज माझ भेय वाटत
अस�यान हेी चपुचाप असावी. मग आता �याला
नहेमीच उे�र नाही �मळाल तेर तो �नघनू जाईल व
मजवर भकुे राह�याची पाळ� यईेल. त�ेहा या
गहुऐेवजी मीच �याला उ�र दतेो.' �या �स�हा�या मनात
या�माण �ेवचार चालला असता, �या को��ान पे�ुहा
�वचारल,े 'काय ग गंहु,े आज रा�ी मी त�ुया पोटात
आसरा घऊे का?' �याबरोबर �स�हान उे�र �दल,े 'ये
बाबा य.े'

गहुतेनू ह शे�द बाहरे पडताच �या �स�हाला ऐकू जाईल
एव�ा मो�ा आवाजात, तो को�हा �हणाला,
'अर�ेचा ! या गहुते राहता राहता मा�या का�याचंे
पाढंर झेाल,े पण ही गहुा काही कधी बोलली नाही.
पण �या अथ� आज �तला वाचा फुटली आह,े �या
अथ� �त�यात जाण धेो�याच आेह.े' एवढे बोलनू तो



को�हा �तथनू �नघनू गलेा आ�ण तो �स�ह �वतः�या
मखू�पणाब�ल �वतःलाच �श�ा दऊे लागला.
ही गो� सागंनू व या �क��यात इतःपर राहण केसे
धो�याच आेह,े ह आेप�या आ�त�म�ानंा �प� क�न
र�ा� हा �या�ंयासह तो �क�ला सोडनू अ�य�
कुठेतरी �नघनू गलेा.
राजा अ�रमद�नाचा म�ंी र�ा�, �या�या
बधंबुाधंवासंह �नघनू ग�ेयाच पेा�न, ��थरजीवी
�वतःशी �हणाला, 'या घबुडा�या रा�यात एकटा
र�ा� हाच काय तो खरा �रदश� व रा�याचा
�हत�च�तक होता. पण �या�यावर �वभमूी सोडनू
जा�याचा �सगं आला. मा� �यामळु येा घबुडाचंा
�नःपात कर�यात मला वाटणारा अडथळा �र झाला.
�हटलचं आह नेा ?-

न द�घ�द�श�नो य�य म�ं�णः �यमु�हीपतःे ।
�मायता �वु तं�य न �चरात �्यात प्�र�यः ॥
(�या राजाच मे�ंी �रदश� नसतात, �याचा नाश
�मा�मान पेण लवकरच होतो, ह ठेरलले अेसत.े )



�यानतंर दररोज सयू�दय झाला व �क��यात�या
घबुडा�ंया डो�यासंमोर अधंार दाटला क�, ��थरजीवी
हा �या �क��यातनू बाहरे पडनू स�ुया काट�या
शोधनू आणी व �क��या�या �वशेदरवाजाजवळच,
पणआडोशाला �याचंा साठा करी. थो�ाच �दवसातं
काट�याचंा परुसेा साठा होताच, तो एका भर �पारी
राजा मघेवणा�कड गेलेा व �या�या कानात काहीतरी
सागंनू परती�या �वासाला �नघाला.
लगचे राजा मघेवण� व �याच अेनयुायी पटेत पे�लते
घऊेन ��थरजीवीमागोमाग, भर उ�हातनू, पण जराही
गाजावाजा न करता �या घबुडा�ंया गडाकड आेल.े
�तथ येतेाच ��थरजीवीन अेगोदरच साठवनू ठेवल�ेया
स�ुया काट�या, �या काव�यानंी �या गडा�या
�वशे�ारात ख�चनू भर�या व �या�ंयात त पेटेते
प�लत घेसु�वल.े �याबरोबर आगड�ब उसळनू �या
ब�ंद�त भयुारवजा गडात धरूच धरू झाला आ�ण �यात
�याचंा श� अू�रमद�न व �याच मे�ंी व �जाजन याचंा
अतं झाला.
मग परत आप�या मळू वटव�ृाकड गे�ेयावर



��थरजीवीचा गौरव क�न राजा मघेवणा�न �ेयाला
�वचारल,े 'काका, हा �वजय त�ुही कसा �मळ�वला?'
यावर ��थरजीवीन आेप�या कार�थानाचा स�व�तर
तपशील सागंनू शवेट� तो �हणाला, 'महाराज, या
�वजयात मी वठ�वल�ेया �फतरुी�य व लाचारी�या
स�गाचा हात असला, तरी या �वजयाला �ाम�ुयाने
�या घबुडा�ंया मखू�पणानचे जा�त हातभार लावला.
�या कृ�णसपा�न �ेवतः कमीपणा प�क�न �या
बडेकानंा ज पेाठ�वर �फरवल ते केाय उगा �फरवल ?े'

'ती गो� काय आह ?े' असा �� मघेवणा�न केेला
असता, ��थरजीवी �हणाला, 'ऐका महाराज-

--------------------------------

गो� सहेचेा�ळसावी

मखू� फसती, आ�ण �या�ंया �जवावर धतू� मजा मारती.

व�ण पव�तालगत�या �दशेात राहणारा मदंवीष
नावाचा साप, जवळ�याच एका सरोवरातल बेडेकू



मा�न, �यावर आपला च�रताथ� चालवीत होता. पण
वाढ�या वयाबरोबर �या�य अगंची चपळता कमी
झाली आ�ण �याला बडेकू पकडता यईेनास झेा�यान,े
�याची उपासमार होऊ लागली. �हणनू �यान बेडेकू
आयत �ेमळ�व�याची एक य�ु� शोधनू काढली.
एकदा तो �या सरोवरा�या काठ� �ःखी चहेयेा�ने
बसला. �याबरोबर एका बडेर बडेकान �ेयाला �या�या
�ःखाच केारण �वचारल.े त�ेहा मदंवीष सप� �ःखाचा
स�ुकारा सोडनू �हणाला, 'बाबा र.े काल नद�वर
�नानाला गले�ेया एका �ा�णकुमाराला दशं क�न
मी �याचा �ाण घतेला, �हणनू �या मलुा�या �प�याने
'त यूापढुे बडेकाचं वेाहन होशील व �यानंा पाठ�वर
घऊेन पा�यात �फरत राहशील.' असा मला शाप
�दला. �हणनू त�ुहाला पाठ�वर घऊेन या सरोवरात
सचंार कर�याक�रता मी इकड आेलो आह.े'

�या बडेकान हेी गो� �याच त�यात राहणाया�
आप�या राजा�या कानी घालताच तो राजा आप�या
म�ंयासंह �या सपा��या पाठ�वर बसला आ�ण तो सप�
�यानंा �या त�यात �फरव लूागला. दोन �दवस



या�माण �ेफरवनू झा�यावर, �तसया� �दवशी तो सप�
�या बडेकानंा पाठ�वर घऊेन �या सरोवरात अ�यतं
मदंगतीन सेचंार क� लागला. बडेका�ंया राजान �ेया
सपा�ला �याची गती मदंाव�याच केारण �वचारता, तो
�या बडेका�ंया राजाला �हणाला, 'महाराज, ग�ेया दोन
�दवसात पोटात अ�ाचा कण गलेा नस�यान,े
आप�याला पाठ�वर घऊेन पा�यात �घर�ा
घाल�याची मा�यात ताकदच उरली नाही.' ह �ेयाचे
उ�र ऐकून �या�या पाठ�वर बसनू पा�यात �वहार
कर�याची चटक लागललेा तो बडेकूराजा �या सपा�ला
दररोज तीन चार बारीक बडेकू खा�यासाठ� दऊे
लागला. �यामळु �ेया सपा�ची �कृती सधुा� लागली.
एके �दवश �या बडेकूराजाला व �या�या म�ंयानंा
काही वळे पाठ�व�न �या त�यात �फरवनू व �याने
�दलले तेीन-चार बडेकू �वाहा क�न, तो मदंवीष सप�
आप�या वा�ळाकड चेालला असता, तो �कार
पा�हल�ेया एका ओळखीत�या सपा�न �ेयाला
�वचारल,े 'मदंवीषमामा, तमु�यासार�या ��त��त
सपा�न �ेया ��ु बडेकानंा पाठ�वर घऊेन �या सरोवरात



�फरत राहण येो�य आह केा?'

यावर तो मदंवीष सप� �हणाला, 'बाबा र,े आपली कामे
साध�यासाठ� वा�ले ती स�ग आणनू मखूा�ना फसवावे
लागत.े �हणनू तर �या य�द� �ा�णान तेपू खाऊन
आधंळ झेा�याच से�ग आणल नेा?'

त�ेहा, 'ती गो� काय आह?े' अशी �या �सया� सपा�ने
प�ृछा केली असता, मदंवीष �याला ती गो� सागंू
लागली-
-----------------------------------
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वा�ले त से�ग �याव,े पण ��ानंा �नपटनू काढाव.े

एका गावी राहणाया� 'य�द�' नावा�या �ा�णाची
बायको �राचारी होती. ती �वतः�या नवया�ला अगद�
साध अे� खायला घाली आ�ण उ�मो�म प�वा�े
क�न, �वतः मा�, गावाबाहरे�या दवेी�या दवेळात



नऊेन �तथ भेटेणाया� आप�या ��यकराला खाऊ
घाली. �यामळु ये�द�ाची �कृती खालाव लूागली.
परतं एुके �दवशी �याला बायको�या चालचलणकू�ची
मा�हती �मळाली.
मग �सया�च �दवशी, बायको�या नकळत तो �या
दवेळात गलेा व दवेी�या मतू�आड दडनू बसला.
थो�ाच वळेात प�वा�ान भेरल�ेया ताटासह, �याची
बायको �या दवेळात आली व �याचा नवै�े दाखवनू
�हणाली, 'दवेी, मा�या ��यकराला मा�या घरी
राजरोस यतेा याव,े �हणनू मा�या नवया�ला आधंळा
कर.'

दवेी�या मतू�आड दडललेा य�द� बायक� आवाजात
�हणाला, 'ह मेा�या भ��णी, त तू�ुया नवया�ला
दररोज भरपरू तपू व तपुातल पेदाथ� खायला घाल
�हणज थेो�ाच �दवसातं तो आधंळा होईल.'
दवेीचीच ही वाणी आहसे वेाटनू �या कुलटलेा
अ�तशय आनदं झाला. �या आनदंात ती ��यकराची
वाट पा� लागली असता, य�द� लपत छपत पर�पर
माग�या बाजनू �ेनघनू गलेा व ��न �या दवेळाकडे



बघ लूागला. थो�ाच वळेात �या बाईचा ��यकर
आला आ�ण �तन �ेदलले पे�वा� खाऊन व �त�याशी
गजुगो�ी क�न �नघनू गलेा.
नवरा लवकरात लवकर आधंळा �हावा, �हणनू ती
बाई, �याला भरपरू तपू व तपुातल पेदाथ� खायला
घाल लूागली. �यामळु �ेयाची �कृती सधुा� लागली.
पण �याचबरोबर �यान 'ेआप�याला कमी �दस लूागले
आह,े' अशी खोट�च कुरबरू स�ु केली. �यामळुे
'दवे'�या सागं�यावार �तची ��ा जडली. असा एक
म�हना �नघनू गलेा आ�ण एके �दवशी सकाळ�
अथं�णातनू उठता उठताच य�द� खोटचे ओरडला,
'अग,ं मला �बलकूल �दसत नाही !'

आता आपला नवरा पणू� आधंळा झाला, अस वेाटनू
�या �नल��ज बाईन आेप�या ��यकराला घरी
बोलावल वे �या�याशी �मेाच चेाळ से�ु केल.े ती दोघे
�यात रमली असता, आता केवळ डोळसच न�ह,े तर
दणकट झाल�ेया य�द�ान,े हाती काठ� घऊेन �या
बायको�या ��यकराला मरमेरसे मेारल आे�ण
बायकोच नेाक कापनू �तला घरातनू हाकलनू �दल.े



ही गो� आप�या �म�ाला सागंनू मदंवीष सप� पढुे
�हणाला, 'बाबा र,े �ा�णा�या मलुाला चाव�यामळुे
�या�या बापान मेला शाप �दला, वगरैसेारखी थाप
मा�न, मी जो बडेका�ंया राजाला व �या�या म�ंयानंा
पाठ�व�न �फरवतो आह,े त मेला दररोज
पोट�पोटभर बडेकु खायला �मळाव �ेहणनू.
अ�ापपय�त लहान बडेकू तर मी खाऊन सपं�वल.े
आता मो�ानंा खात आह.े माझी त�यते आणखी
सधुारली क�, मी �या राजालाही �या�या म�ंयासंकट
खाऊन टाक�न.' आ�ण मदंवीष जस �ेहणाला, तसचे
�यान पेढुे केल.े

या गो�ी राजा मघेवणा�ला सागंनू ��थरजीवी �याला
�हणाला, 'महाराज, काम साध�यासाठ� श�लूा
डो�यावर �याव,े पण काम साधल जेाताच �याला
नाहीस केराव.े य�ु �ेज�क�यासाठ� श��ापं�ेाही
बया�च वळेा य�ु� व ब�ु� उपयोगी पडतात.'

��थरजीवीच हे �ेवचार ऐकून राजा मघेवण� �हणाला,
'काका, तमुच �ेकती गणुगान गाऊ? बाक� त�ुही हाती
घतेलले कंाम तडीस नणेार याब�ल मलाही खा�ी



होती. कारण �हटलचं आह,े

�ार�यत ने खल �ुव�नभयने नीचःै
�ार�य �व�न�वहता �वरम��त म�याः ।
�व�नःै सह��ग�ुणतरै�प ह�यमानाः
�ार�धम�ुमगणुा न प�र�यज��त ॥
(ज �े�ु असतात, त �ेव�न आेडवी यतेील या भयाने
कामालाच स�ुवात करीत नाहीत. म�यम दजा�च लेोक,
�व�न आे�यावर हतबल होऊन, घतेलले केाम अध�वट
सोडनू दतेात. तर ज उे�म दजा�च अेसतात, �यानंा
जरी हजारो सकंटानंी बजेार केल,े तरी त हेाती
घतेलले केाम मधचे सोडनू दते नाहीत.)

राजा मघेवण� शवेट� �हणाला, 'काका, ऋण, अ�नी,
श� वू रोग यानंा अगद� मळुापासनू �नपटनू काढाव,े
अशी जी उ�� आह,े ती कृतीत आणनू त�ुही मला व
�जाजनानंा भयम�ु केल आेह.े'

यावर ��थरजीवी �हणाल, 'महाराज, रा�य ह पेणू�पणे
भयम�ु कधीच नसत.े �यामळु ते�ुही गाफ�ल रा�



नका. �वतः�या �हताप�ेा �जचे �ेहत सदवै
डो�यापंढुे ठेवा. या रा�याचा आपण व आप�या
प�ुपौ�ानंी अनतं काळपय�त उपभोग �यावा अशीच
आ�हा सवा�ची मनोमन इ�छा आह.े'

--------------------------------

त�ं चौथ -े ल�ध�णाश
--------------------------------
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त�ं चौथ -े ल�ध�णाश

�या तीन राजकुमाराचं अे�भवादन �वीका�न
�व�णशुमा� आप�या �न�या�या आसनावर बसला व
�यानंा �हणाला, 'आजपासनू आपण पचंत�ंा�या
चौ�या त�ंाला स�ुवार करीत आहते. या त�ंाच नेाव
'ल�ध�णाश' �हणज 'ेज �ेमळवल ते घेालवल'े असा
आह.े सकंटकाळ� ��यकेान आेपली ब�ु� ��थर



ठेवली पा�हज,े ह येा त�ंातनू आप�याला �शकायचे
आह.े तशी ब�ु� ��थर ठेवली, �हणनूच त वेानर
�वतःच �ेाण वाचव शूकल नेा?'

यावर 'ती गो� काय आह?े' अस �ेया राजकुमारानंी
�वचारल अेसता �व�णशुमा� �हणाला, 'ल� दऊेन ऐका
-
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सकंटात जो ब�ु� ��थर ठेवतो, तोच �यावर मात
करतो.

सम�ु�कनाया��या वाळवटंात, �पकल�ेया �नळसर
टपोया� जाभंळानंी भरललेा एक व�ृ होता. �या
जाभंळुव�ृावर ता�मखु नावाचा वानर ती जाभंळे
भ�ण क�न राही.
एकदा �पार�या जवेणासाठ� तो वानर ती जाभंळे



खायला स�ुवात करणार, तोच एक मगर �या
सम�ुातनू बाहरे आला व �या जाभंळूव�ृाखाली
जाऊन बसला. �याला पा�न तो वानर �हणाला, 'या
मगरराव, नमेके जवेणा�या वळे� आलात. त�ेहा अशा
अ�तथीच कंूळ, गो�, यो�यता वा आ�थ�क प�र��थती
यापकै� कुठ�याही गो�ीचा �वचार न करता �याला
त�ृत करण हं गेहृ�था�मी ���च कंत�� अस�याने
मी त�ुहाला पोटभर जाभंळ खेायला दतेो. कारण
�हटलचं आह-े

अप�ूजतोऽ�त�थय��य गहृा�ा�त �व�नः�सन ।्
ग�छ��त �वमखुा�त�य �पत�ृभःसह दवेताः ॥
(�या�याकड आेललेा अ�तथी �वागत न झा�यान,े
�ःखाच �ेनः�ास सोडत �नघनू जातो, त�ेहा
�या�याबरोबर �या यजमान गहृ�थाच �ेपतर व दवेही
�ख� होऊन �नघनू जातात. )

- अस बेोलनू �या वानरान �ेया मगराला बरीच जाभंळे
�दली व ती �या मगरान मेो�ा आवडीन खेा�ली. मग
�या जाभंळाचंी गोडी लाग�यान तेो मगर दररोज �या



ता�मखुाकड येऊे लागला आ�ण �यान �ेदल�ेया
जाभंळातंली काही जाभंळ �ेवतः खाऊन, बाक�ची
जाभंळ तेो आप�या बायकोसाठ� घऊेन जाऊ लागला.
हळहूळ तूो वानर व मगर या�ंयात �ढ �नहे �नमा�ण
झाला.
एके �दवशी मगराची बायको �याला �हणाली, 'अहो,
तमुचा तो वानर�म� गलेी अनके वष�, ती गोडगोड
जाभंळ खेात अस�यान,े �याच केाळ�ज �कती गोड
झाल अेसले ? त�ेहा �या तमु�या �म�ाला मा�न त�ुही
मला �याच केाळ�ज आणनू �ाल का?'

यावर तो मगर �तला �हणाला, '��य,े काय भलतचे
बोलतसे त हू ?े जो आता मला मा�या भावाप�ेाही
अ�धक ��य वाट लूागला आह,े �या मा�या �म�ाचा
मी �ाण घऊे ? �म�ा�वषयी अस �ंहणतात -

एकं �सयूत मेाता ��तीय वंाक् �सयूत ।े
वा�जातम�धकं �ोचःु सोदया�द�प बा�धवात ॥्
(एक भाऊ हा एकाच मात�ेया उदरी ज�म घते�याने
�नमा�ण होतो, तर �सरा भाऊ हा गोड सभंाषणातनू



उ�प� होतो. पण एका आई�या पोट� ज�म
घते�यामळु �ेनमा�ण झाल�ेया भावाप�ेा मधरु
सभंाषणातनू उ�प� होणारा भाऊ हा अ�धक ��े
अस�याच से�ू मानतात.)

मगरा�या या बोल�यान �ेयाची बायको भडकली व
�याला अ�ात�ा बोल लूागली. त�ेहा �यान �ेतचे
�हणण मेा�य केल वे �या ता�मखु वानराला आप�या
घरी जवेायला य�ेयाच �ेनम�ंण �दल.े �यानसुार �या
मगरा�या पाठ�वर बसनू तो वानर सम�ुातनू जाऊ
लागला. �कनारा बराच �र जाताच, 'आता याला खरे
सा�ंगतल तेरी हा काही कुठे पळनू जाऊ शकणार
नाही,' असा �वचार क�न मगरान �ेयाला आप�या
हतेचूी क�पना �दली. तरीही गागं�न न जाता तो
वानर �याला �हणाला, 'मगरराव, त�ुही अगद�च वडेे
कस हेो ? मला झाडाझाडावं�न उ�ा मारा�ा
लागत अस�यान,े एखाद व्ळे अदंाज चकुून खाली
पड�यास काळ�ज फुटले व �खावले, �हणनू मला
कुठेही बाहरे जाताना माझ केाळ�ज, �या
जाभंळूव�ृा�या खोडातील ढोलीत ठेवनू �ाव लेागत.े



��यके वानर असचे करतो, ही गो� तलुा ठाऊक नाही
का ? चल, परत मला मा�या झाडाकड पेोहोचत केर.
व�हनीसाठ� मी माझ केाळ�जच काय, पण वळे
आ�यास माझ �ेाण दईेन.' �या वानराच हे बेोलण खेरे
वाटनू, �या मगरान �ेयाला �या�या झाडाकडे
पोहोचवल.े

मग झाडावर चढून तो वानर �या मगराला �हणाला,
'अर मेखूा�, काळ�ज कधी शरीराबाहरे काढून ठेवता
यते केा ? त मूला कपटान मेा� पाहात होतास,
�हणनू मी ती तलुा थाप मारली आ�ण तलुा ती खरी
वाटली ! यापढुे त चूकुूनही मा�याकड येऊे नकोस.'
मग प�ुहा �याला फस�व�यासाठ� तो मगर �हणाला,
'ह �ेम�ा, ता�मखुा, अर मेी तलुा मारीन कसा ? तलुा
केवळ �भव�व�यासाठ� मी तस बेोललो होतो. त�ेहा तू
मा�या घरी चल. मा�या सगुरण बायकोन ते�ुयासाठ�
फार चागंल पेदाथ� केल आेहते.'

यावर ता�मखु �हणाला, 'अर देगलबाजा, एकदा
�याचा वाईट अनभुव आला, �या�या बोल�यावर स�ू



कधी �व�ास ठेवतात का ? �हणनू तर गगंद�
नावा�या �या बडेकूराजान 'ेआता �या �व�हरीत मी
चकुूनही यणेार नाही,' असा �नरोप �या कपट�
��यदश�न नावा�या सपा�ला पाठ�वला ना ? -

'ती गो� काय आह?े' अस �ेया मगरान �ेवचारले
असता, झाडा�या फादं�वर बस�याबस�या ता�मखु
�हणाला, 'ऐक-

-----------------------------
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�याचा एकदा वाईट अनभुव यईे, �यावर प�ुहा �व�ास
ठेव नूाही.

एका �व�हरीतील बडेकाचंा राजा 'गगंद�' हा �तथ�या
भाडंखोर बडेकानंी �दल�ेया �ासाला कंटाळला आ�ण
�व�हरीबाहरे पडला. मग तो �वतःशीच �हणाला,
'�यानंी आप�याला अ�तशय �ास �दला, �याचंा



�नःपात कर�यासाठ� वळे�सगंी एखा�ा बलवान्
श�चूी ता�परुती मदत घ�ेयात काय वावग आेह ?े
�हटलचं आह-े

श�मु�ुमलूय�े�ा��ती�ण तंी�णने श�णुा ।
�थाकर संखूाथा�य क�टकेनवै क�टकम ॥्
(�या�माण खेपुत राहणारा एक काटा आपण �सया�
का�ान केाढतो, �याच�माण सेखुा�या �ा�तीसाठ�,
एका �बळ श�चूा �नःपात, �सया� �बळ श��ूया
सहा�यान केरावा.)
मनात अस ठेरवनू गगंद� हा मा�हतीत�या ��यदश�न
नावा�या एका बलवान का�या सपा��या �बळा�या
त�डाशी जाऊन �याला �हणाला, 'ह �े�यदश�ना, मी
बडेकाचंा राजा गगंद� असनू, त�ुया मदतीन मेा�या
�जतेील �ासदायक बडेकाचंा नाश करायचा आह.े
�यायोग मेाझ शे�हूी नाश पावतील व तलुाही ते
खायला �मळतील.'

��यदश�नान �ेबळात�या �बळात रा�नच �वचारल,े 'हे
गगंद�ा, मी त�ुहा बडेकाचंा ज�मजात वरैी असताना



त मूाझी मदत मागायला कसा काय आलास ?'

गगंद� बडेकू �हणाला, 'अडल�ेया मा�यासार�याला
अस केर�यावाचनू �सरा माग�च कुठे आह ?े �हटलचे
आह नेा ?-

सव�नाश चे सजंात �ेाणानाम�प सशंय ।े
अ�प श�ुं�ण�या�प र�ते �्ाणा�धना�न च ॥
(सव�नाश हो�याचा �सगं आला असता, तसचे
�ाणावंर बतेल अेसता, श�लूास�ुा नम�कार क�न,
�ाण व धन याचं रे�ण कराव.े)

गगंद�ान आेपण दाखव �ूयाच बडेकाचंा त फूडशा
पाड, अस �ेया सपा�ला सा�ंगतल वे त �ेयान मेा�य केल.े
पण ��य�ात �या �व�हरीत जाताच तो आडदाडं सप�
सरसकट बडेकानंा �गळकंृत क� लागला. मग �या
गगंद�ाला आपण केल�ेया चकु�चा प�ाताप होऊन
तो �वतःशी �हणाला -

योऽ �म� कंु�त �ेम� वंीया��या�धकमा�मनः ।
स करो�त न स�दहेः �वय �ंह �वषभ�णम ।्



(जो आप�याप�ेा अ�धक साम�य�सपं� अशा श�शूी
म�ैी करतो, तो जण �ूवतःच वीषभ�ण करीत असतो,
यात सशंय नाही.)
�या सपा�न गेगंद�ा�या श�ूं�माणचे �याचे
नातवेाईकही आ�ण शवेट� तर �याचा मलुगा यमनुाद�
यालाही �गळकंृत केल.े बाक� �यात नवल त केाय ?
कारण �हटलचं आह !े-

यथा �ह म�लनवै���यै��त�ोप�व�यत ।े
एव चं�लतव�ृ�त वु�ृ�शषे नं र��त ॥
(एखा�ाची व�� मेलीन झाली क�, �या�माण तेो
वाटले �तथ बेसतो, �याच�माण एेकदा का एखाद�
��� सदाचारा�या मागा�पासनू ढळली क�, ती
उरलीसरुली नीतीही साभंाळ�नाशी होत.े)

या�माण गेगंद�ाखरेीज ज�ेहा बाक�च सेव� बडेकू
खाऊन खलास केल गेले,े त�ेहा �या सपा�न �ेयाला
�वचारल,े 'बोल गगंद�ा, आता मी माझी भकू कुणाला
खाऊन भागव ?ू' यावर �वतःच रे�ण कर�या�या
हतेनू गेगंद� �याला खोटचे �हणाला, '�म�ा, मी या



�व�हरीबाहरे जातो आ�ण �सया� एका �व�हरीत
मो�ा �माणात असल�ेया बडेकानंा फसवनू या
�व�हरीत आणतो. �हणज ते�ुया पोटाची काळजी �र
होईल.' अस �ेहणनू तो जो �या �व�हरीबाहरे पडला,
तो प�ुहा �तकड गेलेाच नाही.
मग �या महासपा�न तेा �व�हरीतील एका घळ�त
राहणाया� एका घोरपडीला �या गगंद�ाला शोधनू
�याला 'त�ुया �वरहान मेी �ाकूळ झालो असनू, तू
लवकरात लवकर इकड ये,े' असा �नरोप कळवायला
सा�ंगतल.े घोरपडीन गेगंद�ाला तो �नरोप सागंताच,
�यान �ेत�याचबरोबर �या सपा�ला �नरोप पाठ�वला, 'हे
��यदश�ना, त मूा�या �वरहान �ेाकूळ झाललेा नाहीस,
तर भकुेन �ेाकूळ झाललेा आहसे आ�ण जो भकुेला
आह,े तो आपली भकू शम�व�यासाठ� कोणत पेाप
करायला तयार होत नाही ? �हटलचे आह नेा ? -

बभु�ु�तः �क�न करो�त पापम ।्
�ीणा नरा �न�क�णा भव��त ॥
( भकुेल लेोक कोणत पेाप करायच बेाक� ठेवतात ?



भकुेन �ेीण झालले लेोक �नद�य बनतात.)

अस �ेहणनू 'आता �या �व�हरीत मी चकुूनही यणेार
नाही, ' हा �नरोप �या सपा�ला कळ�व�यास गगंद�ाने
�या घोरपडीस सा�ंगतल.े'

ही गो� �या मगराला सागंनू तो ता�मखु वानर �याला
पढुे �हणाला, 'अर देगलबाजा, त�ुयासगं ते�ुया घरी
यणे �ेहणज आेपण�न म�ृय�ूया कराल जब�ात
�वशे करण हे �ेप� �दसत असतानही तो धोका
प�करायला मी काय थोडाच तो लबंकण� गाढव
आह ?े'

यावर 'ती लबंकणा�ची गो� काय आह ?े' अशी
�वचारणा �या मगरान केेली असता तो ता�मखु वानर
�हणाला, 'ऐक-

------------------------

गो� प�ासावी

जो सकंटापासनू धडा घते नाही, तो आय�ुयात मारच
मार खाई.



वनातील एका गहुते राहणारा 'करालकेसर' नावाचा
�स�ह एकदा एका मदो�म� ह�ीशी झाल�ेया
झटापट�त बराच जायबदं� झाला. �या�या अगंी
�शकार कर�यासाठ� आव�यक असललेी चपळता न
रा�ह�यान,े �याची व �याचा खाजगी कारभारी
असल�ेया 'धसूरक' नावा�या को��ाची उपासमार
होऊ लागली. त�ेहा तो धसूरकाला �हणाला, 'त जूर
एखा�ा �ापदाला फसवनू या गहुते आणलसे, तर
इथ�या इथ अेशाही ��थतीत मी �याची �शकार क�
शकेन.'

मग धसूरक को�हा, त वेन व न�जकच गेाव या�ंया
सीमारषेवेरील सरोवराकाठ� �वा� खात असल�ेया
'लबंकण�' नावा�या गाढवापाशी जाऊन �याला
�हणाला, 'मामा, बया�च �दवसानंी दश�न झाल के� हो
तमुच ?े आ�ण एवढे वाळलात कस केाय ?'

लबंकण� �हणाला, 'काय सागं धूसूरका तलुा ? �या
धो�याकड मेी आह,े तो फ� मा�याकडनू मरमेरतेोवर



काम क�न घतेो आ�ण मग मला जराही गवत-पाणी
न दतेा, अस वेाया�वर सोडनू दतेो. त�ेहा माझी अशी
दशा �हावी यात नवल त केाय ?'

को�हा �हणाला, 'मामा, त�ुही मजबरोबर चला.
आजपासनू तमु�या आय�ुयात 'आनदंपव�' स�ु होईल,
वनातनू वाहणाया� नद�काठच पेाचसूारख �ेहरवगेार
गवत पोट�पोटभर खाऊन, थो�ाच �दवसातं त�ुही
चागंल तेगड �ेहाल. �शवाय तमु�या�माणचे �सया�
एका धो�या�या जाचाला कंटाळनू, तमु�या
जातीत�या तीन त�ण सुंदरी मा�या आ�याला यऊेन
रा�ह�या आहते. �याचं तं झेगमगत सं�दय� पा�न,
मामा त�ुही खरोखरच दहेभान हरपनू बसाल.
�यानंीही आ�हाला 'एखादा खानदानी व दखेणा पती
�मळवनू �ा,' अशी मा�यामाग भेणुभणु लावली आह.े
त�ुही मजबरोबर आलात, तर मी �या�ंयाशी तमुचे
ल�न लावनू दईेन. मग यणेार का मजसगं ?े' �या
क�पनते�या गद�भसुंदरीच नेसुत नेाव काढताच तो
लबंकण� �या को��ामागोमाग चाल लूागला. �हटलचं
आह नेा ? -



यासा नंा�ना�प कामः �या�स�म दंश�न �ंवना ।
तासा �ं�स�म �ंा�य य� �व�त कौतकुम ॥्
(�या�ंयाशी मीलन, �क�वा �याचं देश�न न�हचे तर
�याचं नेसुत नेाव घते�यानहेी काम जागतृ होतो,
�या�ंयाशी ��भटे झाली असतानाही जो हलेावनू
जात नाही, �याच केौतकु कराव �ेततके थोडचे आह.े )

अशा तह�न �ेया को��ान बेोलत बोलत �या
लबंकणा�ला ध�या�या गहुते नले.े अवयवाचंी
इ�छनेसुार हालचाल करता यते नस�यान �ेया �स�हाने
लबंकणा�ला पजंा मारला, पण तो चटुपटुता लागनू
लबंकण� पळनू प�ुहा �या सरोवराकाठ� गलेा.
हातची �शकार घाल�व�याब�ल �या �स�हाला दोष
दऊेन आ�ण यापढुे अशी चकू होऊ दणेार नाही, असे
�या�याकडनू आ�ासन घऊेन, तो को�हा प�ुहा �या
सरोवराकाठ� गलेा व लबंकणा�ला �हणाला, 'मामा,
त�ुहाला पाहताच, �या तीन सुंदरीपकै� सवा�त सुंदर
असल�ेया गद�भसुंदरीन तेमुचा हात धर�याचा �य�न
केला, तर त�ुही पळनू का बर आंलात ? त�ुहाला काय



वाटल -ं �या गहुते�या अधंारात एखादा �स�ह लपनू
बसला आह ?े छ छे !े ती तमु�या जातीतली सुंदरी
होती. �तला त�ुही एवढे आवडलात क� त�ुही परत
�त�याकड ने आ�यास �तन आेमरण उपोषण
कर�याचा �क�वा �या नद�त वा अ��नकुंडात उडी
घऊेन दहेा�त कर�याचा �न�य केला आह.े' �या
को��ा�या या बोल�यावर �व�ास ठेवनू लबंकण�
�या�या पाठोपाठ प�ुहा �या गहुते गलेा आ�ण �या
�स�हाची �शकार बनला !

लबंकणा�ला मार�यावर तो �स�ह �हणाला, 'धसूरका,
मी आ�त आे�त नेद�वर जाऊन आघंोळ क�न यतेो.
तोवर त �ूशकारीची राखण कर.' अस �ेहणनू �स�ह
�तथनू जातो, तोच धसूरकान लेबंकणा�च सेपंणू�
म�तक खाऊन टाकल.े �स�हान पेरत आ�यावर रागाने
�याला �याब�ल �वचारताच तो �हणाला, 'महाराज, या
गाढवाला डोके न�हत,े �हणनू तर एकदा तमु�या
पजंाचा तडाखा बस�यावरही, प�ुहा हा लगचे या
�ठकाणी आला.' �स�हाला धसूरकाच �ेहणण पेटले
आ�ण मग �या दोघानंी �या गाढवावर चागंल हेात



मारल.े..'

ही गो� सागंनू तो ता�मखु वानर �या मगराला
�हणाला, 'मी ब�ु�मान आह �ेहणनू त�ुया
कपटकार�थानातनू वाचलो, त मूा� �या
लबंकणा��माण मेखू� आहसे. �हणनू तर म�यचे खरे
बोलनू, त �ूवतःच �ेया य�ुध��र कुंभारा�माण नेकुसान
क�न घतेलसे.' यावर 'त केस ?े' अस �ेया मगराने
�वचारता, वानर �हणाला, 'ऐक-

--------------------------
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नको �तथ बेोलण,े �हणज आेपलीच 'शोभा' क�न
घणे.े

य�ुध��र नावाचा एक कुंभार दा��या नशते असताना
अगंणात पडला. �या�या कपाळाला फुटल�ेया
मड�याची एक अणकुचीदार खापरी लागनू मोठ�



जखम झाली. काही �दवसानंी ती जखम बरी झाली,
तरी �तची मोठ� खणू कपाळावर कायमची रा�हली.
पढुे तो राहात होता �या रा�यात भयकंर ��काळ
पड�यान,े तो इतर काहीजणासंगं �ेसया� रा�यात गलेा
व नोकरीसाठ� �या राजाला भटेला. �याच ते गेोरगोमटे
�प व कपाळावरची जखमचेी खणू पा�न 'हा एखादा
राजघरा�यातला असनू, या�या कपाळावरची खणू ही
यान केुठ�यातरी य�ुात भाग घतेला असता, श��ूया
तरवारी�या वारामळु झेाल�ेया जखमचेी आह,े' असा
राजाचा समज झाला. �यान �ेयाला आप�या
राजवा�ात मो�ा स�मानान ठेेवनू घतेल.े

पण थो�ाच �दवसातं राजावर य�ुावर जा�याचा
�सगं आला. आता या य�ुध��राला स�ैयातल एेखादे
मोठे पद �ाव,े �हणज तेो श�चूा ध�ुवा उड�व�यात
मोलाची काम�गरी बजावील, असा �वचार मनात
यऊेन �या राजान �ेवचारल,े 'य�ुध��रजी, कुणाबरोबर
लढताना त�ुहाला ही जखम झाली हो ?' तो कुंभार
�हणाला, 'मी एकदा दा� �पऊन बभेान ��थतीत
चालत असताना पडलो आ�ण मीच बन�वल�ेया व



नतंर फुटल�ेया मड�याची टोकदार खापर कपाळात
घसुनू जखमी झालो. �या जखमचेी ही खणू आह.े
पण लढाईचा मला अनभुव नसला, तरी मी श�लूा
भारी होईन ह �ेन��तच.'

यावर �याला राजवा�ातनू घालवनू दते राजा
�हणाला, 'बाबार,े रणागंणात लढण हं घेरी बस�या
बस�या मडक� घड�व�याएवढं सोप कंा आह ?े
'बाळा, �या कुळात तझुा ज�म झाला, �या कुळात
कुणीही कधी ह�ीला मारलले नंाही,' अस तंी �स�हीण
उगाच का �या को��ा�या मलुाला �हणाली?'

'ती गो� काय आह?े' अस �ेया कुंभारान �ेवचारताच,
राजान �ेयाला ती गो� सागंायला स�ुवात केली -

--------------------------
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�स�हासाठ� ह�ीची �शकार, को��ान केरावा केवळ
क�बडीचाच �वचार.



एका वनात �स�ह�स��हणीच एेक जोडप रेाहात होत.े
�स��हणीन नेकुताच दोन छा�ानंा ज�म �दला
अस�यान,े �स�हच �शकारीला जाई आ�ण केल�ेया
�शकारीतला अधा� भाग �वतः खाऊन, उरललेा अधा�
भाग आप�या घरध�नणीला आणनू दईे. एकदा तो
�शकारीसाठ� गलेा असता, �याला एका को��ा�या
�पलाखरेीज �सर केाहीच �मळाल नेाही. मग �या
�प�लालाच आप�या जब�ात ध�न �यान आेप�या
गहुते आणल वे आप�या प�नीसमोर ठेवल.े

'आज त�ुही मा�यासाठ� काहीच आणल नेाही?' अशी
�वचारणा �या �स��हणीन केेली असता तो �स�ह
�हणाला, '��य,े आज मला या �पलाखरेीज �सरे
काहीच �मळाल नेाही. वाट�यास त यूाला खा, पण मी
मा� खाणार नाही. कारण धम�शा�� �प�पण सेागंत-े

��ी�व��ल��बालषे �ुहत�� नं क�ह��चत ।्
�ाण�यागऽे�प सजंात �ेव��तषे �ुवशषेतः ॥
(आप�यावर �ाण गमा�व�याचा जरी �सगं आला



तरी ��ी, �ा�ण, स�ंयासी, बालक व �वशषेके�न
�यानंी आप�यावर �व�ास टाकला आह,े अशानंा
कधी मा� नय.े)

�स�हीण �हणाली, 'धमा�न जंी गो� �न�ष� �हणनू
सा�ंगतली, ती मी तरी कशी करीन ? मी या �प�लाची
माझा �तसरा मलुगा �हणनू साभंाळ करीन.' या�माणे
बोलनू ती �स�हीण आप�या छा�ा�ंमाणचे �या
�पलालाही अगंावरच �ेध पाज लूागली. अस हेोता
होता, �या दोन छा�ाबंरोबरच त केो��ाच पेोरही
थोडसे मेोठे झाल.े

एकदा त �ेप�ल,ू �या दोन छा�ासंह वनात एक�पणे
�ह�डत असता, �यानंा एक रानह�ी �दसला. त देोन
छाव �ेया ह�ीवर झडप घ�ेया�या प�व�यात उभ रेा�
लागल अेसता, त केो��ाच पेोर �यानंा दटावनू
�हणाल,े 'अर,े काय हा अ�वचार करता ? तो एक
बला� ह�ी आह.े �या�या वाटसे ग�ेयास, तो
त�ुहाला मा�न नाही का टाकणार ?' एवढे बोलनू ते
को��ाच पेोर धपाप�या छातीन �ेतथनू पळनू घरी
गले.े त पेोर अस बेोल�यामळु ते देोन छाव मेा�



नाउमदे झाल.े �हटलचं आह नेा ?-

एकेना�प सधुीरणे सो�साहने रण �ं�त ।
सो�साह जंायत से�ैय भं�न भे�मवा�युात ॥्
(रणभमूीवर एखादा धयै�शाली वीर जरी उ�साहाने
लढायला उभा रा�हला, तरी सव� स�ैयात �फुरण
उ�प� होत.े पण �याऐवजी एखादा जरी पळ काढू
लागला, तरी सवा�चीच पळापळ स�ु होत.े)

�यानसुार त केो��ाच पेोर पळनू जाताच त देोन
छावहेी गहुकेड गेले वे वनराज �स�हाला सागं लूागल,े
'बाबा, आमचा दादा अगद�च �भ�ा कसा हो ? एका
रानह�ीवर आ�ही दोघ झेपे घऊे पाहात असता, याने
आ�हाला �न��साही केल वे घरी पलायन केल.े'

�या छा�ानंी आपली कुच�ेा के�याच पेा�न ते
को��ाच पेोर, �या�ंयावर भडकून �यानंा नको नको
त बेोल लूागल अेसता, �याला एका बाजलूा घऊेन
�स�हीण �हणाली, 'बाळा, बोलनू चालनू त एूका
को��ाचा मलुगा आहसे, तर त देोघ �ेस�हाच छेावे
आहते. �या�ंया कुवतीची क�पना तलुा कशी काय



यावी ?'

को��ा�या �प�लान �ेवचारल,े 'आई ! पण शौय�,
�श�ण, �प या ���नी मा�यात काही कमतरता आहे
का?' यावर ती �स�हीण �हणाली -

शरूोऽ�स कृत�व�ोऽ�स दश�नीयोऽ�स प�ुक ।
य��म�कुल �ेवम�ुप�ो गज�त� न ह�यत ॥े
(बाळा, त शूरू आहसे, �व�ा�यास पणू� केललेा आहसे
आ�ण �दसायलाही चागंला आहसे, पण �या कुळात
त जू�मलास �या कुळात कुणाकडनूही ह�ीचा वध
केला जात नाही.)
'त�ेहा बाळा, त एूक यःक��त क्ो�हा आहसे, हे
मा�या मलुानंा कळ�यापवू�च त इूथनू �नघनू या
वनातील त�ुया जातभा�कड जेा.' ही गो� �या राजाने
कुंभाराला सागंताच तो कुंभार �तथनू चपूचाप �नघनू
गलेा.'
अशा या गो�ी �या मगराला सागंनू तो ता�मखु वानर
�याला पढुे �हणाला, '��ुाचं �े�ुपण के�हातरी
उघ�ावर यतेचे यते.े कुंभाराचा अडाणीपणा �क�वा



�या को��ाचा ��ुपणा जसा उघ�ावर आला,
तसाच तहूी त�ुया बायको�या नाद� लागनू �वतःचा
मखू�पणा उघड केलास. अर,े आपली बायको झाली,
�हणनू �तन सेा�ंगतललेी ��यके गो� �शरसाव�ं
मानण येो�य आह केा ? मग दवेान आेप�याला जे
�वत�ं डोके �दल आेह,े �याचा काय उपयोग ? असाच
सारासार �वचार सोडनू बायका�ंया आ�ाचं बेदंे
गलुाम झा�यामळु,े �या �धानावर �वतः�या डो�याचे
मडंन क�न घ�ेयाचा व राजावर आप�या राणीचा
घोडा हो�याचा ल�जा�पद �सगं आला ना ?' यावर
'ती गो� काय आह?े' अस �ेया मगरान �ेवचार�यामळुे
वानर �हणाला, 'ऐक-

---------------------------------

गो� �पे�ावी

�याची ब�ु� �सया�कड गेहाण, �याच सेव�� नकुसानच
नकुसान.



एका रा�याचा राजा नदं व �याचा �धान वर�ची हे
जस बे�ु�मान व �जा�हतद� होत,े तसचे
महापरा�मीही होत.े �यामळु �ेयाचं �ेजाजन सखुी व
�न���त होत,े तर �याचं शे� कु�ी व �च�ता��त होत.े
�ःखाची गो� एकच क�, राजा व �धान या दोघा�ंयाही
वा�ाला जहाबंाज व मखू� बायका आ�या हो�या
आ�ण श�ूंना चळाचळा कापायला लावणाया� �या
दोघापंकै� कुणाचीही बायको�या मना�व�� जायची
ताकद न�हती.
एकदा �धानाची बायको �सनू बसली व �याला
�हणाली, 'आताशा तमुच मेा�यावर �मेच उरल नेाही.
त�ुही जर तमु�या म�तकाच सेफाईदार मुंडण क�न
घतेलते, तरच तमुच मेा�यावर पवू�वत �्मे आह अेसे
मी मानीन.' �धानान �ेया�माण �ेहा�ाकडनू �वतःचे
अगद� सफाचट मुंडण क�न घतेल.े �धा�नणी�या
दासीला मुंडणाच केारण कळताच �तन ते लेगचे
राजाकड पेोहोचत केेल.े

�तकड रेाणीही आप�या �ोधागारात फुरगंटुनू बसली
होती. राजान �ेतला �त�या रागाच केारण �वचारता



तीही �हणाली, 'आताशा महाराजाचं मेा�यावर �मेच
उरल नेाही. महाराजानंी जर त�डात लगाम पकडनू,
ओणव हेोऊन मला पाठ�वर घऊेन या महालात
घो�ा�माण �ेफर�वल,े तरच मला आप�या �मेाची
खा�ी पटले.' �त�या इ�छनेसुार राजानहेी 'घोडा'
होऊन �तला पाठ�व�न �फर�व�याचा गाढवपणा
केला. �द�वान �ेया महाला�या दरवाजा�या फट�तनू
डोकावनू तो �कार राणी�या दासीन पेा�हला व
�धाना�या कानी घातला.
�सया� �दवशी �धान राजसभते गलेा असता नदं
राजान �ेयाला खवंचटपण �ेवचारल,े 'काय �धानजी,
कोण�या पव�णी�न�म� त�ुही �वतःच मेुंडण क�न
घतेलते ?' यावर �धानान उे�र �दल,े 'महाराज, �या
पव�णी�या �न�म�ान एेखादा थोर पतीही
घो�ा�माण ते�डात लगाम घऊेन, �ख�काळनू
आप�या प�नीला पाठ�वर घऊेन �तला ब�ंद�त
महालात �फर�वतो, �याच पव�णी�न�म� मी ह मेुंडण
केल आेह.े' ह तेडाखबेदं उ�र ऐकून राजाही मनोमन
शरमला.'



ही गो� सागंनू ता�मखु वानर �या मगराला �हणाला,
'राजा नदं व �धान वर�ची या�ंया�माण ते आूपली
ब�ु� बायकोकड गेहाण तर टाकली आहसेच, पण
�या�शवाय त सूलै �जभचेा आहसे, �हणनू तर
आप�या मखू� बायको�या ह�ाखातर त मूला
मार�याचा कट रचलास, पण नको त�ेहा त�ड उघडनू,
त �ूवतः�या कटाचा फ�जा उडवनू �दलास. �हटलचं
आह नेा ?-

आ�मनो मखुदोषणे ब�य�त शेकुसा�रकाः ।
बका�त� न ब�य�त मेौन संवा�थ�साधनम ॥्
([सवा�सम� मधरु बोल�या�या] आप�या
मखुदोषामळु पेोपट व मनैा बधंनात [�प�जया�त]
पडतात, पण तचे बगळ मेा� [तस ने के�यामळु]े
पकडल जेात नाहीत. �हणनू न बोलण हेचे कुठलहेी
काम साध�याच मे�ुय साधन आह.े)

ता�मखु वानर पढुे �हणाला, 'ह मेखू� मगरा, वाघाचे
कातड मेो�ा कौश�यान अेगंावर चढ�व�यान �ेया
गाढवाचा चागंला जम बसला होता, �यान नेको त�ेहा



आवाज काढ�यामळुचे �याचा नाश झाला ना ?' यावर
ती काय गो� आह ?े' अस �ेया मगरान �ेवचारल आे�ण
�या वानरान �ेयाला ती गो� सागंण से�ु केल-े

------------------------------

गो� चोप�ावी

मोठेपणाच से�ग घातक ठरत,े जरा पाऊल घसर�यास
मरण ओढवत.े

एका गावी 'श�ुपट' नावाचा एक कंजषू व ल�ुचा
परीट राहात होता. तो �दवसा आप�या गाढवाकडनू
भरपरू काम क�न घईे, पण �याला चारापाणी
घालताना मा� हात आखडता घईे. अखरे �यान एेका
वाघाच केातड �ेमळ�वल.े त केातड तेो �या गाढवा�या
अगंावर चपखलपण बेसवी आ�ण रा�ी�या वळे�
�याला �सया��या शतेात सोडनू दईे. �यामळु �ेया
नकली वाघाला खर सेमजनू शतेातील झोप�ामं�ये
राहणार,े �पकाचं पेहारकेरी घाब�न आपाप�या



झोप�ाचंी दार बेदं क�न घऊेन आत बसत. असे
होऊ लाग�यान �ेया गाढवाला रा�भर शतेातले
धा�याच रेोप भरपरू खायला �मळ.े पहाट होताच तो
परीट �याला घरी घऊेन जाई व �या�या अगंावरचे
कातड केाढून ठेवी.
�या नकली वाघाची अशा तह�न बेरचे �दवस चगंळ
झाली आ�ण �याची �कृतीही सधुा� लागली. पण
एके रा�ी तो �न�या�माण शेतेात चरत असता, �याला
कुठूनतरी गाढ�वणीच ओेरडण ऐेकू आल.े �याबरोबर
�त�या सादलेा ��तसाद द�ेयासाठ�, वाघा�या
कात�ातल ते गेाढवही आप�या भसा�ा
आवाजात 'आऽँ आऽँ आऽँ' अस ओेरड लूागल.े
�यामळु �ेयाच खेर �ेप उघड झेाल आे�ण शतेा�या
रखवालदारानंी का�ाचंा बदेम मार दऊेन �याला ठार
केल.े'

ही गो� सागंनू तो ता�मखु वानर �या मगराला
�हणाला, 'घतेलले से�ग के�हातरी उघडक�स यतेचे
यते.े माझा एक परम�म� �हणनू त घूतेलले से�गही
आता असचे उघड पेडल अेस�यान येापढुे तू



मा�याकड चेकुूनही यऊे नकोस. एवढे सागंनूही जर
त आूलास, तर �या शामलक नावा�या कोड�या
जावयाला जस �ेया�या सासया�न हेाकलनू �दल,े तसचे
मलाही त�ुया बाबतीत कराव लेागले.' यावर 'त केस?े'
अशी प�ृछा �या मगरान केेली असता ता�मखु
�हणाला, 'ऐक-

--------------------------------

गो� पचंाव�ावी

�याला �वा�भमान नस,े �या�या कमरते लाथ बस.े

�वक�टक नावा�या नगरीत 'ई�र' नावाचा एक म�यम
प�र��थतीतील गहृ�थ राहात होता. एकदा �याचे
चारही जावई �या�याकड पेा�ण �ेहणनू आल.े ई�र व
�याची प�नी यानंी �याचं चेागंल आेगत�वागत केल वे
�यानंा जवेखूाऊ घातल.े पण परुत सेहा म�हन हेोऊन
गले तेरी त जेा�याच नेाव काढ�नात. त�ेहा ई�र
आप�या बायकोला �हणाला, 'आपल जेावई भलतचे



�चवट आहते. �याचंा अपमान के�या�शवाय त �ेनघनू
जाणार नाहीत. �हणनू आज जवेणा�या वळे� तू
�यानंा पाय धवुायला पाणी दऊे नकोस.' बायकोन हेी
सचूना अमंलात आणताच फ� मोठा जावई तवेढा
रागान �ेनघनू गलेा.
�सया� �दवशी �या गहृ�था�या सचूनवे�न �या�या
बायकोन उेरल�ेया �तघा जावयानंा बसायला अगद�
लहान पाट �दल.े त�ेहा �माकं दोनचा जावई डो�यात
राख घालनू घरी �नघनू गलेा.
�तसया� �दवशी सासनू पेती�या सचूननेसुार �या
उरल�ेया दोन जावयानंा ताटातं आद�या �दवशीचे
उरलले �ेशळ अे� वाढल.े �यामळु �ेतसया� �माकंा�या
जावया�या रोमारोमात अगंार फुलला आ�ण पाय
आदळ�त आपट�त तोही �नघनू गलेा. उरललेा चौथा
जावई मा� कुठलाच अपमान मनाला लावनू घते
नस�याच पेा�न, सासया�न �ेयाला गचाडंी दऊेन
घालवनू लावला.
ता�मखु ही गो� पणू� करतो न करतो तोच सम�ुातला
एक �ाणी न�जक�या �कनारी आला आ�ण �या



मगराला उ�शेनू �हणाला, 'मगरमामा, �या
जाभंळूखाऊ वानराच गेोड काळ�ज आणनू द�ेयाचे
वचन दऊेन त�ुही घरातनू बाहरे पड�याला बराच वळे
झाला तरी परत आला नाहीत, त�ेहा तमुच आेता
बायकोवर �मे उरल नेाही, असा समज क�न घऊेन
मगरमाम�नी दहेा�त क�न घतेला.'
ह वे�ृ ऐकून तो मगर मो�ान रेडत रडत �हणाला,
'अररे !े �कती �द�वी मी ! �हटलचं आह नेा ?-

माता य�य गहृ नेा��त भाया� च ��यवा�दनी ।
अर�य तंने ग�त� यंथार�य तंथा गहृम ।्
(�या�या घरात आई व गोड बोलणारी प�नी नसत,े
�यान बेशेक अर�यात जाव,े कारण �या�या ��ीने
अर�य व घर ही सारखीच असतात.)

या�माण रेडता रडता मधचे 'आता मी काय क�?'
अशा �� �यान तेा�मखुाला �वचारला असता तो
�हणाला, 'अर मेखूा�, �जन तेलुा त�ुया �म�ाला
कपटान मेार�याचा स�ला �दला व तलुा घरी
परतायला जर उशीर होताच सशंयान �ेासनू �जने



दहेा�त क�न घतेला अशा ��ीला काय बायको
�हणायच?ं �हटलचं आह नेा ?

या भाया� ��च�रता सतत कंलह��या ।
भाया��पणे सा �येा �वद�धदैा��णा जरा ॥
(जी बायको वाईट वागणकु�ची असनू नहेमी भाडंण
कर�यात गोडी मानणारी असत,े ती बायको नसनू
बायको�या �पान अेवतरललेी पण व�ृपण
आणणारी एक �यादच असत.े)

मगर �हणाला, 'त �ूहणतोस तो म�ुा जरा बाजलूा ठेव.ू
पण बायकोपरी बायको गलेी आ�ण त�ुयासार�याशी
असललेी म�ैीही सपं�ुात आली. त�ेहा आता मी काय
क� ? कारण माझी गत �या गो�ीत�या शतेकया��या
बायकोसारखी झाली आह.े'

यावर �हणज केशी ?' अशी प�ृछा �या वानरान केेली
असता तो मगर सागं लूागला-
----------------------------

गो� छ�प�ावी



घात�याच शे�� �धारी, त �ेसया�बरोबर ध�याचाही
घात करी.

एक सखुव�त पूण अश� व गरीब �वभावाचा
शतेकरी होता. �याची बायको एका �पळदार
शरीरा�या व दखे�या भाम�ावर भाळली आ�ण
�यान �ेतला ल�नाच वेचन �द�यान,े एका पहाटे
दागदा�गन,े पसै वे कपडले� येासंह �या�यासगं पेळनू
जाऊ लागली.
र�ता चालता चालता सकाळ झाली आ�ण �यानंा
वाटते एक नद� लागली. त�ेहा तो भामटा �तला
�हणाला, 'लाडके, त बूरोबर आणल�ेया बोच�यातले
मौ�यवान कपड वे दागदा�गन �ेभजनू खराब होऊ
नयते �हणनू, त बेोचके मी अगोदर नद��या
पलैतीरावर नऊेन ठेवतो आ�ण मग तलुा उचलनू
न�ेयाक�रता परत इकड येतेो.' �या�माण देागदा�गन,े
पसै वे मौ�यवान कपड अेसलले आेप�याजवळचे



बोचके �तन �ेया�या हवाली केल.े त हेाती यतेाच तो
नद� पार क�न पलीकड गेलेा व मो�ान ओेरडनू
�तला �हणाला, 'या उतारवयातही ल�ना�या नवया�ला
सोडनू मा�यासार�या अनोळखी माणसाशी ल�न
करायला तयार झाललेी त,ू उ�ा मा�याहीप�ेा त�ण
व दखेणा माणसू आढळ�यास �या�याबरोबर पळनू
कशाव�न जाणार नाहीस ? त�ेहा त�ुयाशी ल�न
करायला मी काय मखू� आह ?े' एवढेच तो भामटा
�हणाला आ�ण �या बोच�यासह �नघनू गलेा.
या �कारान डेोके स�ु झा�यामळु नेद�काठ�या
वाळवटंात बसनू 'आता पढुे काय करायच?े' या
गो�ीचा ती �वचार क� लागली. इत�यात त�डात
मासंखडं धरललेी एक को�ही �तथ आेली.
नद�काठ�या उथळ पा�यात एक मोठा मासा
आ�याच पेा�न, �याला पकड�यासाठ� �तन ते�डातला
मासंखडं वाळवटंात ठेवनू �या�याकड धेाव घतेली.
पण �यामळु तेो मासा घाब�न खोल पा�यात �नघनू
गलेा आ�ण इकड तेो वाळवटंात ठेवललेा मासंाचा
तकुडा एक �गधाडान लेाबंवला.



यामळु �ेु� झाललेी ती को�ही �या मासंखडंासह
उडत चालल�ेया �गधाडाकड रेागान बेघत रा�हली
असता, ती बाई �तला �हणाली, 'ह केो�ह,े त�डातला
ह�काचा मासंखडं इथ टेाकून �या बभेरवंशा�या
माशामाग धेावणारी आ�ण अखरे �या दोघानंाही
गमावनू बसणारी त �ूकती मखू� आहसे ?' यावर �या
फटकळ को�हीन �ेया बाईला �� केला, 'काय ग,
ल�ना�या ह�का�या नवया�ला सोडनू, �या अनोळखी
माणसा�या नाद� लागललेी आ�ण अखरे नवरा व तो
��यकर या�ंयाबरोबरच पसैा, दागदा�गन,े कपडले�े
आ�ण अ� यूानंा गमावनू बसललेी त शूहाणी का?' तो
मगर ही गो� पणू� करतो न करतो, तोच सम�ुातनू
�सरा एक �ाणी �या �कनाया�पाशी आला व �या
मगराला �हणाला, 'मगरमामा, एका आडदाडं मगराने
तमुच घेर बळकावल आेह.े'

ही �सरी वाईट बातमी कानी पडताच, तो मगर
एकदम हताश होऊन �या वानराला �हणाला,
'ता�मखुा, मी आय�ुयातनू परुता उठलो ! सकंट हे
कधी एकट�ेकट येते नाही, हचे खर.े आता या



प�र��थतीतनू मला त�ुयासार�या स�जनाचा
उपदशेच ता� शकेल.'

ता�मखु �हणाला, 'ह मेखू� मगरा, स�जनाचंा उपदशे
हा फ� �या उपदशेा�मण वेागणाया�नाच तारक ठरतो.
त�ुयासार�या चचंलानंा न�ह.े त�ुयासारख चेचंल व
मखू� लोक ग�यात घटंा बाधंल�ेया �या मखू�
उटंा�माण �ेवतःच �वतःचा नाश क�न घतेात.' यावर
'तो कसा ?' असा �� �या मगरान केेला असता
ता�मखु वानर �याला �हणाला, 'ऐक-

---------------------------

गो� स�ाव�ावी

जो स�जनाचंा उपदशे अ�हरेी, तो �वतःचचे नकुसान
करी.

उ��वलक नावाचा एक सतुार बाहरेगावी चालला
असता, �याला वाटते लागल�ेया झाडीत एक उटं�ण



�ायललेी आढळली. �तला व �त�या �प�लाला घऊेन
तो घरी गलेा व �यान �ेयाचंा चागंला साभंाळ केला.
�प�ला�या ग�यात �यान एेक घटंा बाधंली.
�या उ�ंटणी�या �धावर �याला पसैा �मळ लूागताच,
�यान तेा�परुत केज� काढून आणखी काही उटं-उ�ंटणी
खरदे� के�या. उ�ंटणीच �ेध व �यानंा होणारी �प�ले
तो �वक� व पसै �ेमळवी. एर�ही �याच उेटं व उ�ंटणी
चर�यासाठ� वनात नऊेन सोडी. �तथ ते एेक�पणे
चरत. ग�यात घटंा बाधंलले �ेप�ल तूवेढे आपण
इतरापं�ेा कुणी �वशषे आहोत, अशा ता�ाने
इतरापंासनू �र रा�न चर.े

'त अूसा एकटा चरत रा� नकोस,' असा उपदशे �याला
काही स�ू व स�जन उटंउ�ंटण�नी अनके वळेा केला.
पण �या�ंयाकड �ेयान �ेल�� केल.े अखरे एके �दवशी
स�ंयाकाळ� त सेव� उटं-उ�ंटणी वनातनू घराकडे
चालल अेसता, म�ुाम माग रेा�हल�ेया �या घटंाधारी
ग�व�� �प�लाला एका �स�हान फेाडनू खा�ल.े' ही गो�
सागंनू ता�मखु वानर �हणाला, 'ह मेगरा, �या उटंा�या



�प�ला�माणचे तहूी मकू� आहसे. �हणनु मी तलुा
उपदशे करणार नाही.'
तो मगर �हणाला, 'ता�मखुा, मी मखू� आह,े वाईट
आह,े ह तेर खरचे ! पण चागं�याशी कुणीही चागंले
वागतो. वाईटाशीही जो चागंला वागतो, �यालाच
स�जन �हटल जेात नेा ? मग त एूक स�जन
अस�यामळु मेी माझ घेर परत कस �ेमळव यूा
बाबतीत मला माग�दश�न कर.'

यावर ता�मखु �हणाला, 'आता त मूाझा �प�छाच
परु�वला आहसे तर सागंतो. �ा�त प�र��थतीत त तूझुे
घर बळकावनू बसल�ेया �या दाडंगट मगराशी
��ंय�ु क�न व �याचा पराभव क�न �याला
हाकलनू द.े कारण �हटलचं आह -े

उ�म �ं�णपातने शरू भंदेने योजयते ।्
नीचम�प�दादने समश���परा�मःै ॥
(जो ��े असले �या�यापढुे हात जोडनू, जो परा�मी
असले �या�या बाबतीत भदेनीतीचा अवलबं क�न,
नीच असले �याला थोडीफार लाच दऊेन, तर तोडीस



तोड असल�ेयानंा परा�म दाखवनू आपल केाम
साधाव.े)

या�माण सेागंनू शवेट� तो वानर �हणाला, 'ह मेगरा,
महाचतरुरक नावा�या एका को��ान येाच त�ंाचा
वापर क�न, एक मलेलेा ह�ी आप�या एक�ा�या
पदरात पाडनू घतेला.'
'तो कसा काय?' अस �ेया मगरान �ेवचारल अेसता
ता�मखु �हणाला, '�याच अंस झंाल-ं

-------------------------------

गो� अ�ाव�ावी

काळ पा�न उपाय योजाव आे�ण आपल घेोडे
�वजयाकड देौडवाव.े

महाचतरुक नावा�या एका को��ाला वनात �ह�डत
असता, एक मलेलेा ह�ी आढळला. 'हा ह�ी
आप�याला एक�ालाच खायला �मळावा,'



यासाठ��या उपायाचा तो �वचार करीत असतानाच
�या �ठकाणी एक �स�हआला. �याला पा�न तो
मो�ा न�तने �ंहणाला, '�सया�न मेारलले वेा
�वतः�न मलेले �ेापद महाराज कधी खात नाहीत.
तरीही जर �यानंा फारच भकू लागललेी असली, तर
�यानंा यथ�ेछ हात मारता यावा, यासाठ� मी या मतृ
ह�ीची राखण करीत बसलो होतो.' �याच हे बेोलणे
ऐकून तो �स�ह �हणाला, 'चतरुका, तझु �ंहणण खंरं
आह.े शा��च मळु� सागंत-ं

वनऽे�प �स�हा मगृमासंभ�ा बभु�ु�ता नवै तणृ चंर��त
।
एव कंुलीना �सना�भभतूा न नी�तमाग�
प�रलङ्घय��त ।
(पशूंच मेासं भ�ण क�न �यावर जगणार वेनातले
�स�ह ह जेरी भकुेन �ेाकूळ झाल,े तरी त गेवत खात
नाहीत. तसचे ज केुलवन असतात, त जेरी सकंटात
सापडल,े तरी नीतीचा माग� सोडनू वागत नाहीत.)

या�माण बेोलनू व 'तो ह�ी मी तलुाच इनाम दते



आह,े' अस �ेहणनू �स�ह �तथनू �नघनू जातो न जातो
तोच, एक वाघ �तथ टेपकला. 'हा वाघ या ह�ीला
खाईल व �याची हाड तेवेढ� माग ठेेवील, असा �वचार
मनात यऊेन तो महाचतरुक �याला �हणाला, 'वाघोबा,
केवळ तमु�याब�ल वाटणाया� आपलुक�पोट�, मी
त�ुहाला एक ग�ुपत सागंतो. �स�हमहाराज या ह�ीची
�शकार क�न नद�वर �नानाला जाताना मला �हणाल,े
'इथ जेर कुणी वाघ आला तर �या�याशी ग�पा मारीत
�याला थाबंवनू ठेव. ग�ेया म�ह�यात मी एक �शकार
क�न नद�वर �नानाला गलेो असता एका वाघान तेी
�शकार उ�ावली. त�ेहापासनू या वनात एकही वाघ
�जवतं न ठेव�याची ��त�ा मी केली आह.े' चतरुकाचे
ह बेोलण ऐेकून �या वाघान �ेतथनू पळ काढला.
नतंर आल�ेया �च�या�या दाढा मजबतू व धारदार
अस�यान,े महाचतरुकान �ेयाला तो ह�ी खा�याचा
आ�ह केला. पण वरच रेाठ व �चवट कातड �ेया
�च�यान फेाडताच महाचतरुक �याला खोटचे �हणाला,
'�च�कूाका, �स�ह आला. पळा, पळा, पळा.' �च�याला
त खेर वेाटनू �यान पेळ काढला. �या�यानतंर आललेा



को�हा त�ुयबळ अस�यान �ेया�याशी दोन हात
क�न महाचतरुकान �ेयाला पळवनू लावला व
सवडीनसुार पण एक�ान �ेया ह�ीला खाऊन
खलास केला.'
ही गो� �या मगराला सागंनू ता�मखु वानर �याला
�हणाला, 'ह मेगरा, त�ुया घरात �शरल�ेया त�ुया
जातवा�याशी त शूथा�न लेढून �याला पळवनू लाव.
मग तलुा कुणीही �ास दणेार नाही. कारण ��यकेाचे
खर पेण छुप शे� �ूया�या जातीतच असतात. �हणनू
तर परदशेात जाऊन आल�ेया �च�ागं नावा�या
कु�यान �ेतकड �ेयाला तसाच आललेा अनभुव
आप�या गावकरी कु�यानंा सा�ंगतला ना?''

'तो कसा ? असा �� मगरान केेला असता ता�मखु
�हणाला, 'ऐक-

-----------------------------

गो� एकोणसाठावी

आप�याला वाट 'ेहा आपला अस'े पण तोच पाठ�त



सरुा खपुस.े

��काळामळु अे�पाणी �मळनेास झेा�यान 'े�च�ागं'
या नावाचा एक धाडसी कु�ा, ��काळ वगरै नेसल�ेया
�र�या दशेातील एका गावी गलेा. �तथ गे�ेयावर कुणा
ना कुणा�या घरात �श�न, तो नाना तह�च �ेचकर
पदाथ� खायला �मळवत अस,े पण �या घराबाहरे
पडताच �या�याभोवती कु� जेमत व �या�यावर भुंकून,
वा �याला चोप दऊेन हरैाण करीत. अखरे आपला
दशेच बरा होता. �तथ अे�ा�या टचंाईमळु आेप�या
जातभा�म�य भेुंक�याचाव�याच �ेाण उरल नेस�याने
आप�याला कुणाचा तसा �ास न�हता, असा �वचार
क�न तो कु�ा �वदशेी परतला.
पददशेा�न परत�यावर गावात�या कु�यानंी '�च�ागंा,
परदशे कसा काय होता?' असा �� �याला केला
असता �यान उे�र �दल,े '�तकड अे�पाणी भरपरू
आ�ण ई�रकृपने बेायकाही मदं गती�या व गाफ�ल
अस�यान,े कुणा�याही घरात �श�न मला



नानातह��या पदाथा�वर ताव मारता यईे. गो� वाईट ती
�हच क�, आपल �ेतथल जेातभाई एकमकेानंा पा�यात
पाहणार,े व पर�पराबं�ल श��ूवभावना ठेवणारे
आहते.'

ही गो� सागंनू ता�मखु वानर �या मगराला �हणाला,
'त�ेहा त�ुया घरात घसुल�ेया �या हडलेह�पी मगराचा
त नूाश कर, �हणज �ेयात तलुा सखुान रेाहता यईेल.'
�या मगरान तेस केेल,े आपल घेर परत �मळ�वल वे
पढुल आेय�ुय सखुात व शातंतते घाल�वल.े

या गो�ी �या तीन राजकुमारानंा सागंनू चौ�या त�ंाचा
समारोप करीत असता �व�णशुमा� �हणाला, 'परा�म
व धाडस ह गेणु अगंी अस�या�शवाय कुणाला वभैव
�ा�त होत नाही, आ�ण समजा, योगायोगान ते �ेा�त
झाल तेरी, �याला �या क��ा�त वभैवाची �ची यते
नाही. �हटलचं आह-े

अकृ�य पौ�ष यंा �ीः �क�तया�प सभुो�यया ।
जर�वोऽ�प सम�ा�त दवैा�पगत तंणृम ॥्
(परा�म न करता ज वेभैव �ा�त होत,े �याचा उपभोग



घ�ेयात कसली गोडी आली आह ?े तसा �हातारा
बलैस�ुा न�शबान पे�ुात यणेार गेवत खाऊन �दवस
ढकलतोच.)

-----------------------------------

त�ं पाचव -े अपरी��तकारक
------------------------------------

गो� साठावी

अपरी��तकारक

आप�या आ�मातील �या डरेदेार व�ृा�या तळ�
अथंर�यात आल�ेया आसनावर बस�याक�रता
�व�णशुमा� यतेाच, �या तीन राजकुमारानंी मो�ा
न�पण नेम�कार क�न �वचारल,े 'ग�ुदवे, आज
आपण पाच�ा व शवेट�या त�ंाला स�ुवात करणार
आहात ना?' �व�णशुमा� �हणाला, 'होय. या त�ंाच नेाव
'अपरी��त-कारक' �हणज 'ेन जाणता कर�यात



यणेाया� गो��सबंधंीच �ेकरण' असा आह.े ज आेपण
��य� पा�हल नेाही, ऐकल नेाही, आप�याला
समजल नेाही, �क�वा मळुाशी जाऊन �याची �वतः
परी�ा केली नाही, अस आेपण कधीही क� नय.े
तस केे�यास जनै यत��या डो�यात काठ�च �ेहार
क�न �याचं �ेाण घणेाया� एक अ�वचारी �हा�ावर
जसा सळु� जा�याचा �सगं ओढवला, तसा �सगं
ओढवतो.' यावर �या राजकुमारानंी 'तो कसा काय?'
अशी प�ृछा केली असता, �व�णशुमा� �हणाला, 'ऐका
अ�ण �यापासनू यो�य तो बोध �या-

गो� साठावी

कुठ�याही गो�ी�या मळुाशी जाव,े आ�ण मगच यो�य
त केराव.े

द��णकेडील 'पाटलीप�ु' नगरात 'म�णभ�' नावाचा
एक �ापारी राहात होता. ध�ंात कमालीची खोट



खावी लाग�यान,े दोन वळे�या अ�ालाही महाग
हो�याची वळे �या�यावर आली आ�ण भोवताल�या
जगात �याची �क�मत एकदम कमी झाली. तो
�वतःशीच �हणाला, 'अररे !े दा�र�य् �कती वाईट ! ते
सव� गणुानंा मातीमोल क�न टाकत !े �हटलचं आहे
ना ?-

शील शंौच �ंा��तदा����य मंधरुता कुल जे�म ।
न �वराज��त �ह सव��व��वहीन�य प�ुष�य ॥
(शील, श�ुता, �मा, न�ता, �वभावातील गोडवा,
कुलीनता या सव� गो�ी धन नसल�ेया प�ुषापाशी
अस�या, तरी �या कुणा�या डो�यातं भरत नाहीत.)

'असल अेपमानकारक �जण जेग�याप�ेा आय�ुयाचा
शवेट क�न घतेललेा काय वाईट ?' अशा तह�चा
�वचार म�णभ� एका रा�ी अथं�णात पड�या पड�या
करीत असता तो झोपी गलेा आ�ण �या�या �व�ात
एक जनै यती यऊेन �याला �हणाला, 'ह मे�णभ�ा ! तू
आप�या मनात अस आे�मह�यचे �ेवचार आण नूकोस.
त�ुया वाडव�डलानंी धमा�साठ� ज �ेवपलु धन खच�



केल,े तचे धन मा�या �पान आेता तलुा दश�न दते
आह.े उ�ा सकाळ� याच �पात मी त�ुयाकड 'े
प��नधी' ह नेाव धारण क�न यईेन. त�ेहा त मूा�या
म�तकावर काठ�न एेक जोरदार �हार कर, �हणजे
माझ �ेपातंर एका सवुण�पतु�यात होईल. �या
पतु�यातील आव�यक तवेढे सोन गेरजनेसुार खच�
क�न, त पू�ुहा �ापारात जम बसव.' एवढे बोलनू तो
जनै यती अतंधा�न पावला.
�सया� �दवशी सकाळ� �नान वगरै उेरकून व हाती
काठ� घऊेन म�णभ� �या यतीची वाट पाहात घरा�या
पढु�या ओसरीवर बसला. नमेका �याच वळे� �सया�
काही कामा�न�म� एक �हावी �या�याकड आेला.
तवे�ात पहाट �ेव�ात आललेा तो जनै यतीच
पढु�या अगंणात यऊेन थडकला. म�णभ�ान �ेयाला
नाव �वचारताच �यान आेपल नेाव 'प��नधी' आह,े
अस सेागंताच, म�णभ�न आेप�या हातात�या
काठ�चा �हार �या�या म�तकावर केला. �याच �णी
तो यती सो�याचा पतुळा होऊन ज�मनीवर कोसळला
म�णभ�ान �ेया पतु�याला उचलनू घरात नले वे



�हा�ान हेा �कार इतर कुणाला सागं नूय �ेहणनू
�याला मौ�यवान कापड व धन �दल.े

'याच रीतीन आेपण म�णभ�ाप�ेाही �ीमतं होऊ या,'
असा �वचार मनात आणनू व जनै यत�ना व�� देान
कर�याच आे�मष दाकवनू, �यान �ेयानंा आप�या घरी
य�ेयाच आेम�ंण �दल.े �या�माण गेावात�या मठातनू
पाचपचंवीस जनै यती घरी यतेाच, �या मखू� व
अ�वचारी �हा�ान खेरैा�या सो�ान �ेयाचंी टाळक�
फोडायला स�ुवात केली. �या अनप�े�त ह��यात
सापडलले केाही यती �तथ�या �तथ मेले,े तर काही
पळनू गले.े

पढुे ज�ेहा �यायाधीशासमोर खटला स�ु झाला आ�ण
�या �हा�ान 'ेआपण �ीमतं हो�यासाठ� म�णभ�ाचा
माग� अवल�ंबला,' अस सेा�ंगतल,े त�ेहा म�णभ�ाला
बोलावनू �यायमतू�नी �या�याकड घेडल�ेया �काराचा
खलुासा क�न घतेला. तो ऐकून �यायमतू� �हणाल,े
'कुठ�याही गो�ी�या मळुाशी न जाता जो अ�वचाराने
कृती करतो �या�यावर �या �नरपराध मुंगसाला �जवे
मारणाया� अ�वचारी बाईवर जसा प�ा�ाप कर�याचा



�सगं आला तसा यतेो. या अ�वचारी �हा�ाला मी
अपराधाब�ल सळुावर चढ�व�याची �श�ा
फमा��वतो.'
'पण महाराज, �या अ�वचारी बाईची व मुंगसाची गो�
काय आह?े' अस मे�णभ�ान �ेवचारल अेसता
�यायमतू� �हणाल,े 'ऐका-
---------------------------

गो� एकस�ावी

अ�वचारासारखा श� �ुवरळा, �यान �ेयाला थारा �दला,
तो बरबाद झाला.

एका गावी दवेशमा� नावाचा एक �ा�ण, आपली
प�नी व एक लहान मलू या�ंयासह ग�रबीत �दवस
ढकलीत होता. �यान एेक मुंगसूही पाळला होता. �या
उभयता प�तप�न�चा जर �या मुंगसुावरही जीव होता,
तर �यानंा आपला गो�जरवाणा मलुगा �कती ��य



असले ? बाक� �वतःचा मलुगा कसाही जरी असला
तरी तो 'आपला' �हणनू आईबापानंा ��य असतोच.
�हटलचं आह-े

कुप�ुोऽ�प भवते प्ुंसा �ंदयान�दकारकः ।
��व�नीतः कु�पोऽ�प मखू�ऽ�प �सनी खलः ॥
(आपला मलुगा वाईट असो, कु�प असो, मखू� असो
वा �सनी �क�वा �� असो, लोकानंा तो आनदंदायीच
वाटतो.)
एकदा आपल मेलू �नजल अेसता ती �ा�णी,
आप�या पतीला �या�यावर ल� ठेवायला सागंनू
पाणी भर�यासाठ� नद�वर गलेी. ती जाताच, आप�या
मलुाला कोण काय करणार आह,े पण �भ�ा
माग�यासाठ� आपण उशीरा बाहरे पड�यास मा�
इतर �भ�कु अगोदर �भ�ा मागनू ग�ेयान,े आप�या
आज�या �भ�वेर प�रणाम होणार आह,े असा �वचार
क�न तोही घराबाहरे पडला. �यानतंर लगचे एक सप�
�या घरात �शरला व �या �नजल�ेया मलुा�या �दशनेे
जाऊ लागला. �या इमानी मुंगसुा�या ल�ात तो धोका



यतेाच, �यान वेाटतेच �या�याशी झुंज घतेली व �याला
चावचावनू �याची खाडंोळ� क�न टाकली. मग
थकललेा तो मुंगसू पढु�या उबंर�ात बसनू, आप�या
मालक-माल�कणीची वाट पा� लागला.
पाणव�ाव�न घरी यतेाच, ज�ेहा �या �ा�णीन �ेया
मुंगसुाच रे�ान मेाखलले ते�ड पा�हल ते�ेहा या ��ाने
आप�या बाळालाच खा�ल,े असा समज झा�याने
�तच मेाथ भेडकल वे कमरवेरची पा�यान भेरललेी
घागर �या�या म�तकावर आदळनू, �तन �ेयाला ठार
केल.े मग घरात जाताच ज�ेहा �तला खरा �कार
�दसला, त�ेहा �तला प�ा�ाप झाला.
थो�ा वळेान �ेभ�सेह घरी आल�ेया पतीला
घडललेा �कार सागंनू, ती रडत रडत �हणाली, 'मी
सागंनूही, त�ुही अ�धक �भ�ा �मळ�व�या�या लोभाने
घराबाहरे गलेात, �हणनूच हा सारा �कार घडला.
लोभ वाईट. या अ�तलोभामळुचे ना, �या �ा�णा�या
म�तकाभोवती च� �फरत रा�हल ?े' यावर �या
�ा�णान 'ेत केस ?े' अस �ेवचारल अेसता �याची
बायको �हणाली, '�कार असा झाला -



------------------------------

गो� बास�ावी

लोभ धरी अती, �या�या त�डात पड मेाती

एका गावात दा�र�य्ान �ेपडलले चेार �ा�ण त�ण
एकमकेाचं �ेम� होत.े एकदा त एेक� आल अेसता,
�या�ंयापकै� एकजण �हणाला, 'आपण द�र��
अस�यामळु आेपल नेातवेाईकस�ुा आप�याला
काडीची �क�मत दते नाहीत. मग इथ रेाह�यात काय
अथ� ? �हटलचं आह नेा ? -

वर वंन �ंा�गजा�दस�ेवत जंलने हीनं
ब�क�टकावतृम ।्
तणृा�न श�या प�रधानव�कल नं ब�धमु�ये
धनहीनजी�वतम ॥्
(वाघ व ह�ी याचंा बजुबजुाट असलले,े जलहीन व
का�ाकु�ानंी भरलले अेस अेर�य प�करल वे �तथे



व�कल नेसेनू गवता�या �बछा�यावर प�डललेे
परवडल,े पण द�र�� अव�थते नातवेाईकामं�य रेाहणे
नको.)
ह �ेयाच �ेहणण पेट�यामळु नेशीब काढ�यासाठ�
�यानंी आपला गाव सोडला व उ�ज�यनीचा र�ता
धरला.
�तथ गे�ेयावर ���ा नद�त �नान क�न व
महाकंाल�ेराच देश�न घऊेन त भेरैवानदं नावा�या
एका �स� प�ुषाला भटेल वे �हणाल,े 'महाराज,
आ�हाला धन�ा�तीचा माग� दाखवा.' त ऐेकून �या
चौघापंकै� ��यकेाला एकेक �स��ची �द� वात
दऊेन भरैवानदं �हणाला, 'या वाती घऊेन त�ुही
�हमालयात जा व चालत राहा. प�हली वात �जथे
पडले �तथचे त�ुहाला पोटाच सेाधन �मळले. पण
तवे�ान तेमुच सेमाधान नाहीच झाल,े तर आणखी
पढुे जा, व �सरी वात पडले �तथ ते�ुहाल ज �ेमळले ते
�या.'
मग �या �द� वाती घऊेन त चेौघ �ेहमालयातनू जाऊ
लागल अेसता, एका�या हातातली वात खाली पडली.



�यान �ेतथ जेमीन खणनू पा�हली असता, �याला �तथे
ता�ंयाची खाण आढळनू आली. तो �हणाला, 'ह तेाबंे
�वकून मी आय�ुयभर सखुात जगने. आपण
सव�चजण इथ थेाबंनू या खाणीत�या ता�ंयावर पोट
भ� या.' बाक�च �ेतघ नेाक मरुडनू �हणाल,े 'छ !े ताबंे
�वकून काही आपण वभैवात रा� शकणार नाही.
आ�ही पढुे जातो.'
या�माण बेोलनू उरलले �ेतघ पेढुे चाल लूागल अेसता,
�सया� त�णा�या हातातली वात खाली पडली. �याला
�तथ चेादं�ची खाण सापडली. तो �तथ थेाबंला. पण
उरलले देोघ �ेहणाल,े 'चादं� �वकून �वकून �कतीस पेसैे
�मळणार ? आ�ही पढुे जातो.' या�माण बेोलनू
उरलले देोघ थेोड पेढुे जात असता �तसया��या
हातातली वात पडली. �याला �तथ सेो�याची खाण
सापडली. तो चौ�या साथीदाराला �हणाला, 'ही खाण
आप�याला दोघानंाही वभैवात ठेवील. मी तर इथचे
थाबंतो. पण तहूी इथचे थाबंलले बेर.े' पण चौथा
लोभी त�ण �हणाला, 'मी आणखी पढुे जातो. मला
र�नाचंी खाण �मळले.'



या�माण बेोलनू चौथा त�ण पढुे चालत असता
�या�याही हातातली वात खाली पडली. पण मो�ा
आनदंान तेो �तथली जमीन खोदणार, तोच एक च�
घ�गावत आल वे �या�या म�तकाभोवती �फ� लागल.े
�यामळु नेसुत बेसनू राह�याखरेीज �याला काहीच
करता यईेना. तवे�ात �याच ले� एका हाडकु�या
माणसाकड गेले.े �या दोघाचंी ��ा�� होताच तो
हाडकुळा माणसू �हणाला, 'त रू�ना�ंया लोभान इेकडे
आलास ह बेर झेाल.े कारण �यामळु गेलेी एक हजार
वष�मा�या म�तकाभोवती �फरत असलले चे� मला
सोडनू आता त�ुया पाठ�शी लागल.े'

'पण अस हेो�याच केारण काय?' अस �ेया चौ�या
�ा�ण त�णान �ेवचारल अेसता तो हडकुळा मन�ुय
�हणाला, 'मी पण उ�ज�यनी�या एका �स� प�ुषाने
�दललेी वात हाती घऊेन धना�या शोधाथ� �हमालयात
आलो होतो. पण ताबं,े �प वे सोन येा�ंया खाण�वर
समाधान न मानता र�ना�ंया शोधाथ� इकड आेलो
आ�ण हा मलुखू कुबरेाचा अस�यान �ेयान फेेकल�ेया
च�ामळु एेका जागी जखडनू पडलो. यापढुे ज�ेहा



त�ुयामा�यासारखा लोभी मन�ुय र�ना�ंया शोधाथ�
इकड येईेल, त�ेहा ह चे� तलुा सोडनू �या�या
म�तकाभोवती �फरत राहील. तोपय�त मा�या�माणचे
तलुाही तहानभकुेन �ेाकूळ अशा ��थतीत
जीतजेागत जेीवन जगाव लेागले.' तो हाडकुळा
मन�ुय अस बेोलला आ�ण �नघनू गलेा.
�याला सो�याची खाणी सापडली होती, �या
'सवुण��स��' न पेरुसे सेोन घेऊेन, र�ना�ंया शोधाथ�
गले�ेया व 'च�धर' बनल�ेया आप�या �म�ा�या
य�ेयाची बराच वळे वाट पा�हली. अखरे तो �या�या
शोधाथ� �नघाला. ज�ेहा म�तकाभोवती च� �फरत
असललेा 'च�धर' �याला आढळला व �या�याकडनू
�याला सव� �कार कळला, त�ेहा तो �याला �हणाला,
'�म�ा, मी तलुा सो�या�या खाणीतच समाधान
मानायला सागंत असता, त सूारासार �वचार न करता
पढुे आलास, आ�ण मतृ �स�हाला �जवतं क�न
�वतःचा �ाणातं क�न घणेाया� �या चार अ�वचारी
�ा�णकुमारा�ंमाण �ेवतःचा घात क�न घतेलास.'
यावर 'तो कसा ?' असा �� च�धरान केेला असता



सवुण��स�� �याला �हणाला, 'ऐक-

---------------------------------

गो� �से�ावी

सारासार �वचारान अेडाणीही तर,े तर �या�याभोवती
�ानीही मर.े

एका गावात चार �ा�ण �म� होत.े �या�ंयापकै� �तघे
ह वेगेवगे�या �व�ातं पारगंत होत.े चौथा मा� घर�या
कठ�ण प�र��थतीमळु अे�प�श��त रा�हला होता.
पण अस अेसल तेरी सारासार �वचारब�ु� मा�
�यालाच �या चौघातं जा�त होती.
एकदा त �ेतघ �ेानी �म� आप�या �व�चे चेीज
पररा�यात ग�ेयानचे होईल असा �वचार क�न
�वासाला �नघाल अेसता, �याचंा तो चौथा �म�ही
�या�ंयासगं जेायला �नघाला. त�ेहा �या �तघा �व�ान्
�म�ापंकै� दोघ �ेयाची �नभ��सना क�न �याला



�हणाल,े 'अर,े त अूडाणी. परदशेात त कूाय उजडे
पाडणार ? उलट त आूम�यासगं आे�यान,े आ�हाला
मा� आम�या �ा�तीतला काही भाग तलुा कारण
नसता �ावा लागले.' यावर �या �तघामंधला उरललेा
�तसरा �या दोघानंा �हणाला, 'अहो, एकतर हा आपला
�म� आह.े �यातनू खर तंर तो जरी आपला �म�
नसता, तरी अशी सकंु�चत व�ृी बाळगण अंयो�य
आह.े कारण-

अय �ंनजः परो वतेो गणना लघचुतेसाम ।्
उदारच�रताना तं वुसधुवै कुट�ुबकम ॥्
(हा माझा, तो परका, अशी व�ृी सकंु�चत मना�या
माणसाचंी असत.े परतं थुोर मनोव�ृीची माणस हेे
जगचआपल केुटुंब अस�याच मेानतात.)

�तसया�न अेसा शा��ाधार �द�यावर त चेौघहेी
एक�पण पेढु�या मागा�ला लागल.े चालता चालता ते
एका रानवाटने जेाऊ लागल अेसता, �यानंा एके
�ठकाणी �स�हाची हाड पेडललेी �दसली. ती पा�न ते
प�ुतक� प�ंडत आपापसातं �हणाल,े 'वाः ! आप�या



�व�चे सेाम�य� �स� क�न दाख�व�याची सधंी कशी
अगद� चालनू आली आह.े'

एवढे बोलनू एकान आेप�या �व��ेया सहा�यान तेी
सटु� हाड सेाधंनू, �याचंा अखडं व पणू� असा सागंाडा
बन�वला. �सया�न �ेया सागंा�ात मासं व र� घातले
व �याला �ाणहीन �स�ह बन�वल.े आता �तसरा
आप�या म�ं�व�ने �ेया�यात �ाण ओतणार, तोच
काहीसा अडाणी पण सारासार �वचार असललेा
चौथा �याला �हणाला, 'बाबा र,े असा अ�वचार क�
नकोस. तो �स�ह �जवतं झाला तर आपणा चौघानंाही
फाडनू खाणार नाही का ?' पण मी माझी म�ं�व�ा
वाया घाल�वणार नाही,' अस ठेासनू सागंनू तो म�ं
पटुपटु लूागला असता, तो चौथा त�ण एका झाडा�या
श��ावर जाऊन बसला व काय होत ते पेा� लागला.
पण �या�या बोल�या�माणचे झाल.े �या �स�हात �ाण
सचंारताच तो उठला आ�ण �यान �ेया �तघाही
त�णाचंा फडशा उड�वला. मग त�ृत झाललेा तो �स�ह
�नघनू ग�ेयावर, तो चौथा त�ण खाली उतरला व घरी
�नघनू गलेा.



ही गो� सागंनू सवुण��स�� �हणाला, '�म�ा च�धरा,
तस पंाहता त चूागंला कुलवान व �ानी आहसे, पण
सारासार �वचाराला सोड�च�� �दलीस �हणनू त अूसा
आ�मघात क�न घतेलास. नसुत पे�ुतक� �ान कामी
यते नाही. �याला सारासार �वचाराची जोड हवी. ती
न�हती, �हणनूच एका गाव�या चार प�ुतक� प�ंडतानंी
�वतःची फ�जती क�न घतेली ना ?' यावर 'ती
कशी?' अशी प�ृछा च�धरान केेली असता,
सवुण��स�� �याला ती गो� सागं लूागला.
---------------------------------

गो� चौस�ावी

�याचं �ेान नसुतचे प�ुतक�, �याचं हेस हेोई या लोक�.

एका गावातल चेार �ा�ण त�ण �व�ावतं
हो�यासाठ� कनोज शहरी गले.े �तथ गे�ुकडे
असलले सेव� �थं �यानंी - खोलात न जाता - मखुो�त
केल आे�ण मग ग�ुची परवानगी घऊेन, त आेप�या



गावाकड जेायला �नघाल.े

चालता चालता र��याला आणखी एक फाटा फुटललेा
�यानंा �दसला. 'आता डा�ा र��यान जेायच के�
उज�ा? ' असा �� �या�ंयापढुे पडला. योगायोगाने
�याच वळे� डा�ा फा�ान बेरीच माणस एेका
वा�या�या मलुाच �ेते नतेाना �या�ंया ��ीस पडली.
�यानंा पा�न �या चौघापंकै� एक पढतमखु� टाळ�
वाजवनू �हणाला, 'महाजनो यने गतः स प�थः ।
�हणज बेरचे लोक �याव�न जात असतात तोच
(यो�य) माग� समजावा अस शंा�� सागंत.ं मग त लेोक
चालल आेहते, �या�ंया पाठ�मागचे जाऊ या क� !'
�याच हे �ेहणण बेाक��या �तघानंाही पटल वे चौघहेी
�या लोकामंागोमाग �मशानात पोहोचल.े

�तथ एेक गाढव उभ हेोत.े �याला पा�न �सरा
पढतमखू� आप�या �म�ानंा �हणाला, '�या अथ�
��य� �मशानातस�ुा हा आप�यासगं उेभा आह �ेया
अथ� हाच आपला �हत�च�तक व नातवेाईक आह.े
कारण मा�याजवळ�या �थंात �प�पण सेा�ंगतलं
आह-े



उ�सव �ेसन चेवै ��भ�� शे�सुकंट ।े
राज�ार �ेमशान चे य��त��त स बा�धवः ॥
(उ�सव�सगंी, सकंटात, ��काळात, श�पूासनू धोका
उ�प� झाला असता, राजा�या दरबारात; एवढेच न�ह,े
तर �मशानातस�ुा जो आप�यामाग उेभा राहतो तोच
खरा आ�त.)

आप�या �हण�या�या प�ु�थ� �यान �ेथं उघडनू ते
वचन दाख�वताच बाक��या �तघानंाही �याच �ेहणणे
पटल वे त �ेया गाढवापाशी जाऊन �याच मेो�ा
�मेान लेाड क� लागल.े

तवे�ात �तथनू जलदगतीन चेाल�ेया उटंाला पा�न
व हा �ाणी कोण आह ?े - ह जेाणनू घ�ेयासाठ�
आप�याजवळचा �थं उघडनू �तसरा शहाणा �हणाला,
'अहो ! धम��य �व�रता ग�तः । �हणज धेम� हा
कुणासाठ� थाबंत नाही, अस �ंया अथ� शा��वचन
आह वे त �ेया अथ� या �ा�याला लाग पूडत आह,े
�या अथ� हा वगेान चेालललेा �ाणी धम�च असला
पा�हज.े'



यावर चौथा शहाणा �हणाला, 'तझु �ंहणण बंरोबर
आह.े पण �या अथ� मा�याजवळ�या �थंात
'इ� धंम�ण योजयते ।् �हणज 'ेआप�याला यो�य वा
��य असल�ेया गो��ची धमा�शी सागंड घालावी,' असे
सा�ंगतल आेह,े �या अथ� आपणआप�याला अ�यतं
��य असल�ेया गाढव�पी नातवेाईकाची सागंड
क�न ती या 'धमा�' �या ग�यात बाधं यूा.' �या
शहा�याच हे �ेहणण बेाक��या �तघानंाही पट�यान,े
�यानंी �या गाढवाला ओढत �या उटंाकड नेले वे
�याला �या उटंा�या ग�यात बाधं लूागल.े तवे�ात
गाढवाचा मालक �तथ आेला आ�ण �यान �ेया
चौघानंाही काठ�न चेोप �द�यामळु �ेयानंी �तथनू
पोबारा केला.
पढुे वाटते एक नद� लागली. �तला पाणी बरचे
अस�यान पेलैथडी कस जेायच -े असा �यानंा ��
पडला. पण �या�ंयापकै� एका शहा�या�या एका
�थंात 'आग�म�य�त य�प� तंद�मा�ंतार�य�य�त ।
(�सगंी जरी एका पानाचा आधार �मळाला, तरी ते
आप�याला ता� शकत.े) ह वेचन आढळल.े �यान तेो



शा��ाधार आप�या सहकाया�ना �हणनू दाखवनू तो
�या नद�त�या पा�यातनू वाहात चालल�ेया
पळसा�या पानावर बस लूागला. पण �या खटपट�त
तो बडु लूागला. त�ेहा �सरा शहाणा �हणाला,
सव�नाश सेम�ुप� अेध��यज�त प��डतः ।
अध�न कु�त केाय�सव�नाशो �ह �ःसहः ॥
(सव�नाश हो�याचा �सगं आला असता, स�ू अ�या�वर
पाणी सोडतो. कारण उरल�ेया अ�या�न केाहीतरी
काय�भाग साधता यतेो. पण सव��वाचा नाश अस�
होतो.)
या�माण बेोलनू व आप�या बडुणाया� सहकाया�ची
श�डी पकडनू, �यान �ेयाच मेुंडके कापनू घतेल आे�ण
'चला, पणू� �म�ालाच काही मकुाव लेागल नेाही,' असे
�हणनू तो व �याच देोन सहकारी कसतेरी पढुे �वास
क� लागल.े

मग त मेुंडके �वधीपवू�क जाळनू त �ेतघ वेाटलेा
लागल�ेया एका गावात �शरल.े �या गावात �यानंा तीन
गावकरी भटेल.े �या�ंयापकै� ��यकेान एेकेकाला



आपाप�या घरी जवेायला बोलावल.े �या�ंयापकै�
एकासाठ� यजमानान बेायकोला शवेया करायला
सा�ंगत�या. पानात शवेयाचं लेाबं लाबं धाग पेाहताच
�या पा��या प�ंडताला 'द�घ�स�ूी �वन�य�त ।' हे
शा��वचन आठवल.े वा�त�वक �या शा��वचनाचा
अथ� 'कुठ�याही कामात �दरगंाई करणारा नाश
पावतो' असा होता. पण �या शहा�यान येा वचनाचा
अथ� 'लाबं धाग �ेया�याकड अेसतात तो नाश पावतो.'
असा घतेला व तो पानाव�न पळनू गलेा.
�सरा 'शहाणा' �या�या घरी गलेा होता �याची बायको
माडं केरीत होती. �व�तवात पटकन फ्ुगनू मोठे
होणार मेाडं पेा�न �या शहा�याला एक शा��वचन
आठवल -ं

अ�त �व�तार�व�तीण�न त�वते �्चरायषुम ।्
(�याचा वगेान �ेव�तार होतो त लेवकर नाश पावत.े)

'मग ह अेसल अे� खा�यात काय अथ� ?' - असे
�हणनू तोही रा�ी�या अधंारातनू पळनू गलेा.
�तसरा प�ुतक� प�ंडत �या घरी गलेा, �या�या पानात



यजमा�नणीन आेबंोळ� वाढली होती. �तला पडललेी
�छ� पेा�न तो यजमानाला �हणाला, 'अहो महाराज,
शा��ात �प�पण सेा�ंगतल आंह के�, '�छ��ेवनथा�
ब�लीभव��त ।' �हणज एेखा�ा गो�ीला एकदा �छ�े
पडली क� �या �छ�ामंधनू सकंटपरपंरा स�ु होत.े
सदया�ला एक भोक पडल के�, तो फाट लूागतो.
नौके�या तळाशी एक �छ� पडल तेरी, ती बडु लूागत.े
पण या आबंोळ�ला तर शकेडो �छ� आेहते. त�ेहा
अनके सकंटानंा कारणीभतू होणारी ही आबंोळ� मी
कशी खाऊ ?' अस �ेहणनू तोही प�ुतक� प�ंडत
उपाशी पोट� �नघनू गलेा.'
ही गो� सागंनू सवुण��स�� च�धराला �हणाला,
'�हणनू मी �हणालो, नसुती �व��ा उपयोगाची नाही.
�वहारब�ु�ही हवी.'
यावर च�धर बोल लूागला, 'या सग�या दवैा�या
गो�ी आहते. �हणनू तर शतब�ु� व सह��ब�ु� हे
मास �ेया को�या�या हाती लागल आे�ण त बेडेकू
जोडप मेा� सामा�यब�ु�च अेसनूही सखुात रा�हल.े'
ह ऐेकून सवुण��स�ान 'ेत केस?े' अस �ेवचारल अेसता



च�धर �हणाला, 'नीट ऐक-

-------------------------------

गो� पास�ावी

वाचावीर केवळ बते करती, पण कृतीवीर त तेडीस
नतेी.

एका त�यात राहणारा 'एकब�ु�' नावाचा �वचारी
बडेकू आ�ण 'शतब�ु�' व 'सह��ब�ु�' ह देोन �व�ान
मास,े एके �दवशी काठावर�या उथळ पा�यात
�शळो�या�या ग�पा मारीत असता, जवळ�याच
र��यान जेाणाया� दोन को�यानंी �यानंा पा�हल.े 'हे
मास आेपण उ�ा पकडनू नऊे,' अस बेोलनू त केोळ�
�नघनू गले.े पण घाबरल�ेया एकब�ु� बडेकान �ेया
माशानंा �वचारल,े 'ऐकलते ना, त केाय बोलल ते ?े
आता त जेरी त�ुहा माशानंा पकडायला नणेार असल,े
तरी त�ुहीही माझ �ेम�च ना ? �शवाय मासे
पकडताना �यानंा तळ तेडुवाव लेागणार अस�याने



�या�ंया पायाखाली सापडनू मी वा माझी प�नी
�चरडलो गलेो तर ? त�ेहा आताच आप�याला एखादा
माग� शोधनू काढला पा�हज.े' यावर सह��ब�ु�
�हणाला, 'ह पेहा, एकब�ु�, ��ाचं सेगळचे बते काही
तडीस जात नाहीत. �यातनू समजा त खेरोखरच आल,े
तरी मा�यासारखा ब�ु�वतं �या सकंटातनू
सहीसलामत सटु�याचा माग� शोधनू काढ�ल आ�ण
�वतः�माणचे इतरानंाही वाचवील.'

�याच हे बेोलण ऐेकून शतब�ु� �या बडेकाला
�हणाला, '�म�ा, अर सेह��ब�ु� ज बेोलतोय त खेरे
आह.े �या�या-मा�यासार�या ब�ु�वतंानंा या जगात
अश�य त केाय आह ?े ब�ु��या साम�या�वरच �या
चाण�यान शे��ा��ानंी ससु�ज अशा नदंाचा नाश
केला ना ? ब�ु�चा �भाव असा आह के�-
न य�ा��त ग�तवा�यो र�मीना चं �वव�वतः ।
त�ा�प ��वश�याश बु�ु�बु���मता संदा ॥
(�जथ वेाय,ु सयू� �क�वा सयू��करण येाचंाही �वशे होऊ
शकत नाही, अशा �ठकाणी ब�ु�मतंाचंी ब�ु�



के�हाही झटकन �वशे क� शकत.े)

यावर एकब�ु� बडेकू �या दोघानंा �हणाला, 'दवेाने
मला जरी तमु�याएवढ� ब�ु� �दली नसली, तरी
थोडीफार �वहारब�ु� मा� �दली आह.े �यामळु मेी
आ�ाच मा�या सौभा�यवतीसह �सया� एखा�ा
सरु��त जलाशयात जातो.' एकब�ु� अस बेोलला
आ�ण शतब�ु� व सह��ब�ु� आप�या �भ�पेणाला
हसत आहते, या गो�ीकड �ेल�� क�न, �सया� एका
�व�हरी�या आ�याला गलेा.
�सया� �दवशी दोघहेी कोळ� आल आे�ण शतब�ु� व
सह��ब�ु� या�ंयासह �या त�यात�या सव� माशानंा
पकडनू त घेरी जाऊ लागल.े

अशा तह�न तं केोळ� �या �व�हरीजवळनू चालले
असता, �व�हरी�या काठावर आरामात बसललेा
एकब�ु� बडेकू आप�या बायकोच �ेतकड ले� वधेनू
�तला �हणाला, 'ब�घतलसे ना? ब�ु�वान शतब�ु�ला
एक कोळ� डो�याव�न नते आह,े महाब�ु�वान
सह��ब�ु�ला �सरा कोळ� हातात उलटा ल�बकळत
नते आह,े आ�ण हा एकब�ु� मा� बायकोसगं येा



�व�हरीत सखुात ग�पा मारीत आह.े' ही गो� सागंनू
च�धर �हणाला, '�म�ा सवुण��स��, त�ेहा या सव�
दवैाधीन गो�ी आहते.'

यावर सवुण��स�ान उे�र �दल,े 'दवै कसल केपाळाच !े
हा �या माशाचंा अ�तशहाणपणा �यानंा नडला. 'मामा,
�या पहारकेया�न हेा तमुचा स�मान तमु�या गोड
गा�याब�ल केला ना?' अस जे �ेया को��ान �ेया
गाढवाला उपरोधान �ेवचारल,े त �ेया गाढवाने
अ�तशहाणपणान �ेवतःवर सकंट ओढवनू घतेले
�हणनूच ना?' ह ऐेकून 'ती गो� काय आह?े' अशी
�वचारणा च�धरान केरताच सवुण��स�� �याला ती
गो� सागं लूागला-
-------------------------------

गो� सहास�ावी

जो मोठेपणा�या �मात राही, �या�यावर रड�याची
पाळ� यईे.



एक धोबी आप�या 'उ�त' नावा�या गाढवाकडनू
�दवसभर ओझी वाह�याच केाम क�न घईे आ�ण
रा�ी तो �याला गावाबाहरे चरायला सोडनू दईे.
रा�भर गवत, नाहीतर कुणा ना कुणा�या शतेातली
धा�याची रोप पेोटभर खाऊन झा�यावर, पहाट पेहाटे
त गेाढव आप�या घरी जाई. या रा�ी�या �मतंीत
�याची एका को��ाशी ओळख झाली.
एके रा�ी पनुवचे �ेपठूर चादंण पेडल अेसताना ते
गाढव �हणाल,े 'को�होबा, या चादं�यामळु मेन कसे
�फु�लीत झाल आेह.े मी थोडा वळे गाऊ का?'

को�हा �हणाला, 'मामा, त�ुही आ�ण गाणार ? �हणजे
�लयच थडकला �हणायचा !'

'का र !े मला गा�याची मा�हती नाही, अस केा तलुा
वाटत ?े' असा �� �वचा�न त गेाढव �वर �कती,
स�तके �कती व राग �कती वगरै मे�हती दऊेन, �या
को��ाला �हणाल,े 'आता तरी मा�या रागदारी�या
�ानाब�ल त�ुया मनात सशंय उरला नाही ना ?'

को�हा �हणाला, 'नसुत �ेान असण वेगेळ आे�ण



गा�याचा आवाज वगेळा. �यातनू कुणी, कुठे व कसे
वागायच येाब�ल माग�दश�क अस केाही �नयम आहते.
उदाहरणच �ायच झंाल तंर -

कासय�ु��यजते च्ौय��न�ाल�ुवै चौ�रकाम ।्
�ज�हालौ�य �ंजा�ा�तो जी�वत यंोऽ� वा�छ�त ॥
(या जगात सरुळ�तपण जेग�याची इ�छा असले तर,
खोकला झाल�ेयान वे जो झोपाळ आूह �ेयान चेोरी
कर�या�या फंदात पड नूय वे रोग��तान �ेजभचेे
चोचल पेरुव नूयते.)'

तो को�हा पढुे �हणाला, 'खोकला झाललेा जर कोणी
चोरी करायला गलेा आ�ण चोरी करता करता, जर का
�याला खोकला आला, तर �या�माणे
घरमालकाकडनू मार खा�याचा �सगं यईेल,
�याच�माण ते�ुही जर या रा�ी�या वळे� गाऊ
लागलात, तर �या�या शतेातली कोवळ� कणसे
आपण चो�न खात आहोत, तो शतेकरी जागा होईल,
आ�ण आपणा दोघानंाही चोप दईेल.'

गाढव �हणाल,े 'को�होबा, त अूगद�च अर�सक कसा



र ?े तो �मशानात राहणारा �� मनोव�ृीचा शकंर,
जर �या रावणान सेकुवल�ेया �नायूंपासनू तयार
केल�ेया ततंवुा�ातनू रागदारीच मेधरु �वर काढताच
�या�यावर �स� झाला, तर माझ गेोड गाण ऐेकून,
�या शतेाची रखवाली करणारा माणसू मला मारणे
श�य आह केा ? उलट तो माझा स�मानच करील.'

हा आपल ऐेक�याच ले�ण �दसत नाहीस पेा�न तो
को�होबा �या शतेा�या कुंपणाबाहरे पडनू �र उभा
रा�हला आ�ण �या गाढवान �ेटपते गायला �ारभं केला.
�याबरोबर �या शतेा�या जा�या झाल�ेया राखणदाराने
�याला बदेम मार �दला. �या मारान ते गेाढव म�ूछा�
यऊेन ज�मनीवर कोसळताच, �या राखणदाराने
�या�या ग�यात दोरखडंान एेक उखळ बाधंल.े

एवढे क�न तो पहारकेरी आप�या झोपडीत जाताच,
श�ु�वर आलले ते गेाढव, व ग�यात बाधं�यात
आल�ेया उखळासह कसबेस घेराकड जेाऊ लागल.े
त�ेहा �र उभा रा�हललेा को�हा �याला �हणाला,
'गाढवमामा, तमु�या �द� गायनावर बहे� खषू होऊन
�या पहारकेया�न तेमु�या स�मानाथ� हा 'भ� मणी'



तमु�या ग�यात बाधंला का?' पण लाजने चेरू झाललेे
त गेाढव एकही श�द न बोलता �नघनू गले.े

ही गो� सागंनू सवुण��स�� �हणाला, 'च�धरा, तो
को�हा �हताच सेागंत असतानाही त ने ऐक�यामळुे
जस �ेया गाढवा�या ग�यात उखळाच लेोढण पेडल,े
तसचे तहूी माझ ने ऐक�यामळुचे ह चे� त�ुया
पाठ�शी कायमच लेागल.े'

च�धर �हणाला, '�म�ा, तझु �ेहणण मेला आता पटल.े
�याला सारासार �वचार नसतो, तो �या मथंरक
को��ासारखा �वतःच �वतः�या नाशाला कारणीभतू
ठरतो.'
'तो कसा काय?' असा �� सवुण��स��न केेला
असता च�धर �हणाला, 'ऐक-

----------------------------

गो� स�स�ावी

�वतःच �ेयाला 'डोके' नाही, तो मतृ नसला तरी



�जवतंही नाही.

एका गावात मथंरक नावाचा को�ी राहात होता. �या
हातमागावर सा�ालगुडी बनवनू �या बाजारात
�वकून तो आपला व आप�या कुटुंबाचा च�रताथ�
चालवी, तो मागच एकदा मोड�यान,े नवा माग
बन�व�यासाठ� लागणाया� लाकडाक�रता �याने
सम�ुकाठचा एक �शसवी व�ृ तोड�याच ठेर�वल.े
�या�माण केुहा�ड घऊेन �या व�ृाकड तेो गलेा असता,
�या व�ृावर राहणारी एक अ�सरा �याला �हणाली, 'हे
मानवा, त जू मेागशील त मेी तलुा दईेन, पण हा व�ृ
त तूोड नूकोस.' यावर तो �तला �हणाला, 'ह अे�सर,े
मी मा�या बायको�या सागं�यानसुारच वागत
अस�यान,े त�ुयाकड केाय मागायच,े त मेी �तला
�वचारतो व त ते�ुयाकड येऊेन मागतो.'
या�माण बेोलनू तो को�ी घराकड जेाऊ लागला.
वाटते �याला �याचा एक �हावी �म� भटेला व �याने
नकुताच घडललेा �कार �या�या कानी घातला. त�ेहा



तो �हणाला, 'अर,े �या अ�सरकेड ते रूा�य माग.
�हणज ते रूाजा व मी तझुा �धान. आपण दोघहेी
�जचे जेा�तीतजा�त क�याण क� व क�त� �मळव.ू
�या अ�सरकेड मेागायची गो� एवढ� सोपी असताना,
त यूा बाबतीत त�ुया मखू� बायकोचा कशाला स�ला
घतेोस ? तलुा �वतःच वाटोळ कं�न �यायच आंहे
काय ? कारण �हटलचं आह-े

य� ��ी य� �ंकतवो बालो य� �शासकः ।
तद ग्हृ �ंयमाया�त भाग�वो इदम�वीत ॥्
(�जथ �े�ी, जगुारी वा बालक या�ंया मतानसुार
कारभार चालतो, त घेर नाश पावत,े अस भेाग�वमनुी
सागंनू गले.े)

'त केाहीही जरी असल,े तरी मा�या घरात बायकोचा
श�दच शवेटचा.' अस उे�र �या �हा�ाला दऊेन तो
को�ी घरी गलेा आ�ण �यान अे�सरने देऊे केललेा वर
व �या बाबतीत �हा�ान �ेदललेा स�ला �त�या कानी
घातला. यावर ती भडकून �हणाली, '�या �हा�ाला
काय कळतयं ? �हटलचं आह नेा, '�हावी, त�डपजुे



आ�ण �भ�कु याचं �ेहणण �ेयान मेनावर घतेल,े �याचे
वाटोळ झेाल.े'

�हणनू �या अ�सरकेड ते�ुही रा�य माग नूका. एका
रा�याच रेाज झेालात क� नसुत बेाहरेच ने�ह तेर
जव��या नातवेाईकामंधहेी त�ुहाला श� �ूनमा�ण
होतील आ�ण रा�यलोभान ते तेमुचा घात करतील.
रा�यलोभामळुचे कौरवानंी �या स�जन पाडंवानंा
वनात पाठ�वल नेा? त�ेहा रा�य वगरै केाही माग नूका.
त�ुहाला एकच वळे� दोन हातमाग चालवता याव,े
�हणनू त�ुही �या अ�सरकेड तेमु�या पाठ��या बाजलूा
आणखी एक म�तक व आणखी दोन हात मागनू �या,
�हणज मेाग पेढुे अस देोन माग त�ुहाला एकाच वळे�
चालवता यतेील आ�ण �यामळु आेपल उे�प� ��पट
होऊन आप�याला मजते �दवस घालवता यतेील.' �या
को��ान �ेत�या �हण�या�माण �ेया अ�सरकेड तेे
मागण मेा�गतल आे�ण �तन 'ेतथाऽ�त 'ु �हटल !े पण
�या वरामळु आेणखी एक पाठमोर मे�तक व दोन
हात फुटताच, तो को�ी घरी जाऊ लागला असता
गावकया�ना 'हा कुणीतरी रा�स आह'े अस वेाटले



आ�ण का�ा�ंया �हारानंी �यानंी �याला ठार केल.े'

ही गो� सागंनू च�धर सवुण��स��ला �हणाला, '�म�ा,
�हत�च�तकाच ने ऐक�यामळुचे �या को��ान �ेवतःचा
नाश क�न घतेला. जो मन�ुय लोभा�या आधीन
होऊन नको �याच ऐेकतो �क�वा अश�य गो���या
�व�ात रगंनू जातो तो �या सोमशमा��या �प�या�माणे
थ�चेा �वषय बनतो.' यावर 'तो कसा काय ?' असा
�� सवुण��स��न �ेवचारला असता च�धर �हणाला,
'एकदा अस झंाल-ं

--------------------------------

गो� अडु्स�ावी

सोनरेी �व�ाचं सेा�ा�य खोट,े वळे यतेाच �माचा
भोपळा फुट.े

एका शहरात '�वभावकृपण' नावाचा एक कंजषू
�ा�ण होता. दररोज �मळणाया� �भ�चे धेा�य तो



दळनू �याच पेीठ करी आ�ण �वतः म�ुाम कमी
भाकया� खाऊन, वाच�वलले पेीठ तो एका मड�यात
साठवी. �यान ते मेडके �भ�तीत�या खुंट�ला एका
दोरखडंान टेागंनू ठेवल हेोत.े �या�याखाली ठेवल�ेया
बाजवेर तो रा�ी उताणा झोप आे�ण झोप यईेपय�त
�या मड�याकड एेकटक नजरने बेघत अस.े

एके रा�ी �न�या�या सवयीनसुार �या मड�याकडे
बघत रा�हला असता, मनात �हणाला, 'ह मेडके आता
�पठान भेरत आल आेह.े ई�रकृपने जेर आता
��काळ पडला, तर धा�याच भेाव कडाडतील आ�ण
या घडभर �पठाच मेला शभंर �पय सेहज �मळतील.
मग �या शभंर �पया�ंया मी श�ेया खरदे� करीन. �या
दर सहा म�ह�यानंी �ायला लाग�या, क� मा�याकडे
श�ेयाच श�ेया होतील. मग �या श�ेयाचं �ेध व
काही श�ेया �वकून जमल�ेया पशैात मी गाई-�हशी व
नतंर घोड देईेन. आ�ण श�ेया, गाई�हशी व नतंर घोडे
या�ंया �व��वर धनवतं होऊन, चौसोपी वाडा बाधंीन.

'�यानतंर थोरामो�ा�ंया मला सागंनू यणेाया� मलु�तनू
एक सुंदर व गणुी मलुगी �नवडनू �त�याशी मी ल�न



करीन आ�ण प�हला मलुगा झाला क�, �याच नेाव मी
'सोमशमा�' अस ठेेवीन.

'पढुे तो मलुगा रागं लूागला क�, घो�ा�या पाग�ेया
बाजलूा असल�ेया एकातंात मी �थं वाचत असता,
मला �ास �ायला यईेल. मग मी बायकोला आ�ा
फमा�वीन, 'अग तं तू�ुया मलुाला घऊेन जा.' यावर ती
मला �हणले, 'मलुगा काही माझा एकट�चा नाही. तो
तमुचाही आह.े' �तच ते उेलट उे�र ऐकून मी �त�यावर
वचक बस�व�यासाठ� �तला अशी जोरदार लाथ
मारीन...' �वचारा�ंया त�ं�त �या �ा�णान �ेया �पठाने
भरल�ेया घ�ालाच बायको समजनू अशी जोराने
लाथ मारली क�, तो घडा फुटनू �यातल पेीठ �या�या
अगंावर पडल आे�ण �याच सेव� अगं गोरभेरु झेाल.े'

ही गो� सागंनू च�धर �हणाला, '�म�ा सवुण��स��,
�हणनू मीही अशा �न�कषा�ला आलो आह के�,
माणसान �ेवतः�या भ�व�याब�लची भलतीच �व�े
रगंवीत बस नूयते.' �याच हे �ेवधान ऐकून सवुण��स��
�हणाला, 'या सवा��या मळुाशी अती लोभी व�ृीच
असत.े काही �माणात असललेा लोभ वाईट नसतो,



पण एकदा का माणसू �या लोभा�या आहारी गलेा क�,
तो �या च�ंराजा�माण �ेवतःचा नाश क�न घतेो.'
यावर 'तो कसा काय?' असा �� च�धरान केेला
असता सवुण��स�� �हणाला, 'ऐक-

-----------------------------------

गो� एकोणस�रावी

जो लोभा�या आहारी जाई, �या�या जीवनातल सेखु
नाहीस हेोई.

च�ं नावा�या राजान आेप�या लहान मलुा�ंया
मनोरजंनासाठ� बरीच वानर पेाळली होती व
सवेका�ंया सहा�यान �ेयाचंी चागंली बडदा�त ठेवली
होती. �या वानराचंा जो �होर�या होता, तो अ�तशय
ब�ु�मान व् ब��तु होता.
�या राजान आेप�या मलुा�ंया खळेात�या गा�ानंा
जुंप�यासाठ� काही म�ढेही पाळल हेोत.े �यातंलाच



एक खादाड म�ढा वळे�अवळे� मदुपाकखा�यात
�श�न �तथ�या पदाथा�वर तटुनु पड.े मग �याला
हाकलनू द�ेयासाठ� �तथल आेचारी हाती लागले ती
गो�, �या�यावर �भरकावनू �याला घालवनू दते. ते
आचारी व तो म�ढा याचंा असा झगडा जवळजवळ
दररोज चाल.े

तो �कार पा�न एकदा तो वानर�मखु आप�या
जातभा�ना जवळ बोलावनू �यानंा �हणाला, 'इथे
आता तटंझेगड हेी �न�याची बाब होऊन बसली
अस�यान,े या �ठकाणी राहाण धेो�याच आेह.े त�ेहा
आपण इथनु कुठेतरी �नघनू जाऊ या. कारण �हटलचं
आह -े

कलहा�ता�न ह�या��ण कुवा�या�त चं सौ�दम ।्
कुराजा�ता�न रा�ा�ण कुकमा��त यंशो नणृाम ॥्
(मोठमो�ा घराचंा नाश भाडंणानंी होतो. म�ैीचा
शवेट कट शु�दानंी होतो, रा�ाचंा नाश वाईट राजामंळुे
होतो आ�ण वाईट कृ�यामंळु मेाणसा�ंया यशाचा
शवेट होतो.)



'पण �या दाडंगट म��ा�या व आचाया��या भाडंणाची
झळआप�याला कशी काय पोहोच शूकत ?े' मधचे
एका त�ण वानरान �े� केला.
यावर तो वानर�मखु �हणाला, 'अस संमजा, एखा�ा
�दवशी, तो म�ढा मदुपाकखा�यात �शरला असता कुणा
आचाया�न �ेया�या अगंावर पटेत केोलीत फेकल,े तर
�या म��ा�या अगंावरची लोकर पटे घईेल. मग तो
भयभीत झाललेा म�ढा इकड �ेतकड धेावत,
मदुपाकखा�याजवळ असल�ेया गवता�या गजंीकडे
गलेा, क� ती गजंीच न�ह,े तर �तला लागनू असललेी
घो�ाचंी पागाही पटे घईेल आ�ण तीत असलले घेोडे
भाजनू मरतील �क�वा होरपळनू �नघतील. तस झेाले
तर शा�लहो� या�या जनावरा�ंया रोगावरील
उपचार�थंात सा�ंगत�या�माण आेगीमळु घेो�ानंा
होणाया� जखमावंर वानराचंी चरबी हा रामबाण उपाय
अस�यान,े च�ंराजा �या चरबीसाठ� आपणा सवा�ना
ठार मारील.' पण वानर�मखुाच हं �ेहणणं
राजवा�ात �मळणाया� उ�मो�म पदाथा�ची चटक
लागल�ेया �या वानरानंा पटल नेाही. त�ेहा तो �यानंा



�हणाला, 'त�ुहाला नसल येायच,े तर यऊे नका. पण
मी मा� जाणार. कारण �हटलचं आह-े

�म� �ंसनस��ास �ंव�थान पंरपी�डतम ।्
ध�या�त ये ने प�य��त दशेभ� कंुल�यम ॥्
(सकंटात सापडललेा �म�, �सया�कडनू �ास होणारे
आपल घेर, दशेाची फाळणी, �क�वा कुल�य झाललेा
पाहा�याचा �या�ंयावर �सगं यते नाही, त खेरोखरच
ध�य होत.)

या�माण बेोलनू तो वानर�मखू �तथनू वनात �नघनू
गलेा.
परतं थुो�ाच �दवसातं �या वानर�मखुा�या कानी
आपण केलले भेा�कत खर ठेर�याच आेल.े आप�या
सव� आ�त�म�ानंा राजान चेरबी �मळ�व�यासाठ�
मार�याच ऐेकून तो अ�तशय अ�व�थ झाला व मनात
�हणाला, 'माझ ने ऐकता त मेाझ आे�त�म� �तथे
रा�हल हे खेर.े पण कसहेी झाल तेरी त मेाझचे ना ?
मग मा�या आ�त�म�ानंा �यान �ेजव मेारल,े �या
राजावर सडू उगवायला नको का ? कारण �हटलचं



आह -े

मष�य�ेष�णा यंोऽ� वशंजा पंर�न�म�ताम ।्
भयात व्ा य�द वा कामत स् �येः प�ुषाधमः ॥
(पर�याकंडनू आप�या कुटुं�बयावंर ह�ला केला गलेा
असता, भीती वा �वाथ� यामंळु जेो तो सहन करतो
असा प�ुष नीचात नीच समजावा.)
अशा तह�न आंप�या गणगोताचा सहंार के�याब�ल
राजावर सडू उग�व�याचा �वचार करीत तो
वानर�मखु एका सरोवरापाशी गलेा. �या सरोवरात
�वपलु र�न हेोती. सरोवरा�या पा�यावर सयू��काश
पडला क� ती र�न चेमकू लागत व ती
�मळ�व�यासाठ� �या सरोवरात �शरणारी माणस,े
�यात राहणाया� एका रा�सा�या भ�य�थानी पडत.
�या रा�साची भटे घऊेन �या वानर�मखुान आेप�या
बधंबुाधंवा�ंया सहंाराची सव� हक�कत �याला
सा�ंगतली व राजाला �या�या प�रवारासह �या
सरोवराकड आेण�याक�रता �या�याकड एेक �द�
र�नमाला मा�गतली. ती �मळताच तो �या राजा�या



वा�ासमोर�या एका झाडा�या फादं�वर जाऊन
बसला.
सयू��करण पेडताच झगमगणारी ती र�नमाला पा�न
राजा �त�याकड लेोभी नजरने टंकमक बघ लूागला.
�यान �ेया वानराला �वचारल,े 'काय र हेी �द�
र�नमाला तलुा कुठे �मळाली ? त तूी मला दतेोस
का?'

राजाचा हा �� ऐकून तो वानर�मखु मनात �हणाला,
'�वतःपाशी गडगजं सपं�ी असललेा हा राजा ! पण
मा�या अप�े�ेमाण येाचाही जीव मा�यापाशी
असल�ेया माळते गुंतलाच ! बाक� �यात नवल ते
काय ? लोभ �क�वा हाव ही चीजच मोठ� अजब आह.े
�हटलचं आह नेा ?-

इ�छ�त शती सह�� संह��ी ल�मीहत ।े
ल�ा�धप�त�था रा�य रंा�य�थः �वग�मीहत ॥े
(शभंराचा �वामी असललेा हजाराचंी इ�छा धरतो.
हजार असललेा लाखाचंी अ�भलाषा बाळगतो.
ल�ाधीशाला रा�य हवसे वेाटत आेणी राजपद�



असललेा मरणो�र �वगा�ची इ�छा धरतो.)
'मन�ुय �कतीही व�ृ होवो, �याचा लोभ �क�वा त�ृणा
�ीण न होता, �दवसान�ुदवस अ�धका�धक त�णच
होत जात.े �हटलचं आह -े

जीय��त जेीय�तः केशा द�ता जीया���त जीय�तः ।
जीय�त��षुी �ो� ते�ृणकैा त�णायत ॥े
व�ृ�वान केेस जीण� होतात, व�ृ�वान देातही
कमकुवत होतात आ�ण डोळ वे कानही �ीण होतात.
पण त�ृणा मा� त�ण होत राहत.े)

अशा तह��या �वचारात म�न झाल�ेया �या वानराला
राजान पे�ुहा तोच �� �वचारता तो �हणाला,
'महाराज, या राजधानीबाहरे�या वनात कुबरेाने
�नमा�ण केलले एेक सरोवर आह.े र�ववारी सकाळ�
सयू�दय होता होता, जो जो �या सरोवरात बडुी घतेो,
तो तो ग�यात असली एक र�नमाला घऊेनच बाहरे
पडतो. त�ुही उ�ा�या र�ववारी मा�या मागोमाग
आलात, तर मी त�ुहाला त सेरोवर दाखवीन.'

�सया� �दवशी सकाळ� राजा आप�या सव�



प�रवारासह �या वानरामागोमाग �या सरोवराकडे
गलेा. मग सयू� उगव लूाग�याच पेा�न �या वानराने
राजाला वगळनू इतर सवा�ना �या सरोवरात उ�ा
�यायला सा�ंगतल.े �या�माण रेाजा�या रा�या,
राजकुमार, आ�त�े यानंी उ�ा मार�या. पण बराच
वळे झाला, तरी कुणीच बाहरे यते नाहीस पेा�न,
राजान �ेया वानराला �वचारल,े 'काय र,े कुठे गलेी ही
मडंळ� ?' वानर �हणाला, 'त�ुही मा�या नातवेाईकानंा
चरबीसाठ� मा�न �जकड पेाठवनू �दल,े �तकड गेलेी.
�या सवा�ना या सरोवरात राहणाया� एका रा�साने
�गळकंृत केल आेह.े'

�ःखान �ेाकूळ व सतं�त झाल�ेया राजान �ेया
वानराला �वचारल,े 'तझु हे वेागण धेमा�ला सोडनू नाही
का?' यावर वानरान उे�र �दल,े 'नाही. कारण -

कृत �े�तकृ�त�कुया�त �्ह��सत �े�त�ह��सतम ।्
न त� दोष पं�या�म �� �े� संमाचरते ॥्
(एखा�ा कृतीला तशाच ��तकृतीन,े �ह�सलेा
��त�ह�सने आे�ण ��पणाला उ�र �ाव,े यात मला



काहीच वावग �ेदसत नाही. ��ाशंी ��पणानचे
वागाव.े

या�माण बेोलनू झा�यावर त वेानर �या�या वाटने,े तर
तो राजा �या�या मागा�न �ेनघनू गलेा.
ही गो� सागंनू सवुण��स�� �हणाला, 'च�धरा, �या
लोभान �ेया च�ंराजाच अेपार नकुसान केल,े �या
लोभानचे त तू�ुया पाठ�शी ही च�ाची उपाधी लावनू
घतेलीस. ठ�क आह.े मी आता तझुा �नरोप घऊे का ?
कारण एकतर �म� या ना�यान मेी तलुा मदत
कर�याच �ेकतीही जरी ठर�वल,े तरी मी तलुा
सकंटम�ु क� शकत नाही आ�ण �सर �ेहणज तेझुा
चहेरेा �या अकाली रा�साला �यायल�ेया
वानरा�माण �ेदसत अस�यान,े मला तो बघवतही
नाही.' यावर हा 'अकाली रा�स कोण?' असा ��
च�धरान केेला असता सवुण��स�� �हणाला, 'ऐक-

-----------------------------------

गो� स�रावी



कधी कधी अपवू� योग जळुनू यतेी व अश�य गो�ी
��य�ात उतरती !

'भ�सने' नावा�या एका राजाची मलुगी 'र�नवती'
�ह�या �ा�तीसाठ� एक रा�स धडपड क� लागला.
�त�या ल�ात ही गो� आली व एके रा�ी, �त�या
महालात आल�ेया �त�या म�ै�णीला ती �हणाली,
'सख,े एक रा�स अकाली मा�याकड ये�ेयाचा �य�न
करीत असतो. कोण�या उपायान मेी �याचा �ाण घऊे
?'

वा�त�वक राजक�यने एेक रा�स अकाली यतेो असे
�हटल हेोत �ेयाचा अथ� 'नको त�ेहा' असा होता, पण
�याच महालाबाहरेील अधंारा�या आडोशाला उ�या
असल�ेया �या रा�साचा गरैसमज झाला. �याला
वाटल,े आप�या�माण 'ेअकाली' नावाचा �सराही एक
रा�स �ह�या �ा�तीसाठ� धडपडत आह.े त�ेहा �या
रा�सान मेाय�ेया सहा�यान एेका उम�ा घो�ाचे



�प घतेल वे �सरा रा�स पहायला �मळावा �हणनू
तो राजक�य�ेया महालापासनू थो�ा अतंरावर उभा
रा�हला.
तवे�ात �तथ एेक चोर आला आ�ण 'हा घोडा छान
आह,े' अस �ेवतःशी �हणनू �या�यावर �वार झाला व
�याला दौडव लूागला. �या �कारान घेो�ा�या �पात
असललेा रा�स घाबरला. 'यान आेप�याला ओळखले
असाव,े हा आता आप�याला �र नणेार व आपला
जीव घणेार,' असा समज होऊन तो वगेान पेळू
लागला. गमंत अशी क� 'हा अनावर घोडा आप�याला
पाडनू टाक�ल.' अशा भयान,े तो चोर वाटते ल�बत
असल�ेया एका वडा�या पारबंीला पकडनू ल�बकळत
रा�हला.
'चला, आपण �या अकाली रा�सा�या कटकट�तनू
सटुलो,' अस मेनात �हणनू तो रा�स मळू �व�प
धारण क�न पळनू जाऊ लागला असता, �या
वटव�ृावरचा एक �व�नसतंोषी वानर �या रा�साला
�हणाला, 'अर रेा�सदादा, �याला त घूाबरत आहसे,
तो कुणी महारा�स नसनू, एक सामा�य माणसू आह.े



�याला खाऊन टाक.'

तवे�ात �या चोरान,े फादं�खाली ल�बत असल�ेया
�या कळला�ा वानरा�या शपेट�ला कडकडनू चावा
घतेला. �यामळु तेो वानर मो�ान चेी�कारला. �या
वानराचा तो भयकंर आवाज ऐकून, �या�याकड पेा�न
तो रा�स �हणाला, 'अर मेक� टा, �या अकाली रा�साने
तलुा खायला स�ुवात केली अस�यान तेझुा चहेरेा
अगोदरच भय��त झाला आह.े तशाही ��थतीत �या
रा�सान मेलाही खाव �ेहणनू तझुा �य�न चालला
आह.े पण मी असा फसणार नाही.' अस �ेहणनू तो
रा�स पळनू गलेा.
ही गो� सागंनू सवुण��स�� �हणाला, 'च�धरा, तझुा
चहेरेाही आता �या 'अकाली' रा�सा�या तावडीत
सापडल�ेया वानरा�या चहेयेा��माण भेय��त झाला
आह.े तो मला बघवत नस�यान मेी तझुा �नरोप घतेो.
त�ुया कमा�ची फळ ते भूोग.'

च�धर �ा�यान �ेहणाला, '�म�ा, चागंली कम�केली
क� चागंली फळ �ेमळतात. आ�ण वाईट कम�केली



क�, वाईट फळ पेदरात पडतात, ह बेोलण खेोट आेह.े
रावणान एेव�ा बदंोब�तात बाधंल�ेया
लकंानगरीचीस�ुा, �या मा�तीन रेाखरागंोळ� केली,
आ�ण वाईट कम�क�नस�ुा आधंळा, कुबडा व ती
तीन �तनाचंी राजक�या सखुी झाली.'
यावर ह तेीन �तना�ंया राजक�यचे �ेकरण काय
आह?े' अस सेवुण��स�ान �ेवचारल अेसता च�धर
�हणाला, 'ऐक-

-------------------------------

गो� एकाह�रावी

नशीब अस जेोराच,े त�ेहा अमतृ बन �ेवषाच.े

उ�रकेडील मधपुरू रा�याचा राजा 'मधसुने' याला
एक अ�यतं दखेणी, परतं तुीन �तन अेसललेी मलुगी
झाली. 'ही अशभुल�णी मलुगी आप�या रा�याचा व
घरा�याचा स�यानाश करील. त�ेहा आताच



सवेकाकंरवी �हला वनातील व�य �ापदा�ंया �वाधीन
कराव,े' असा �वचार राजा�या मनात यऊे लागला
असता, काही �वशाल�दयी धम�प�ंडत �याला �हणाल,े
'महाराज, काही झाल तेरी ही आपली मलुगी आह.े
त�ेहा �हला वनात सोडनू न दतेा, �हच आेप�याला
चकुूनही दश�न होणार नाही, एव�ा �र�या �थळ�
�हला दासदास�बरोबर पाठवाव वे �यानंाच �तचे
लालनपालन करायला सागंाव.े' राजान �ेया�माणे
केल.े

अशी काही वष��नघनू जाताच, ती मलुगी वयात
आली, त�ेहा राजान सेवेकाकंरवी रा�यात दवडंी
�पट�वली, 'जो कुणी तीन�तनी राजक�यशेी ल�न
करील, �याला एक लाख सवुण�मोहोरा �डंा �हणनू
द�ेयात यईेल. मा� ल�न होताच �याला व �तला �रवर
पाठ�व�यात यईेल.' एका गरीब आधं�यान ते मेा�य
केल वे �याच �ेत�याशी ल�न झाल.े

ल�न झा�यावर आप�या तीन�तनी बायकोसह
�रदशेी जाताना �या आधं�यान,े �याला कुठेही जायचे
असल तेर, �याचा हात आप�या हाती घऊेन



पोहोच�वणाया� आप�या एका कुब�ा �म�ालाही
बरोबर घतेल.े पण �रदशेी जाऊन �बहा�ड थाट�यावर
थो�ाच �दवसातं �या राजक�य�ेया मनात �वचार
यऊे लागला, 'आपण एव�ा सुंदर असनूही आप�या
नवया�ला �दसत नस�यान तेो आप�या �पाच केौतकु
करीत नाही. त�ेहा या�याप�ेा �या डोळस कुब�ाशी
जर आपल ले�न झाल अेसत,े तर बर झेाल अेसत.े'

मनात हा �वचार यऊे लागताच, एकदा ती �या
कुब�ाला �हणाली, 'त�ुही जर वीष आणनू �दलते,
तर मी त जेवेणातनू मा�या आधं�या नवया�ला
घालीन आ�ण तो मलेा क� तमु�याशी ल�न करीन.'

�त�या या क�पनवेर कुबडा एकदम खशु झाला व
थो�ाच वळेात एक मलेलेा �वषारी सप� घऊेन घरी
आला. मग तो �तला �हणाला, 'मी या सपा�च लेहान
लहान तकुड केरतो. त �ूयाच सेाबंार कर व जवेताना
नवया�ला खायला घाल, �हणज तेझुीमाझी इ�छा
फल�पू होईल.' या�माण बेोलनू �या कुब�ान �ेया
सपा�च तेकुड के�न �त�या �वाधीन केल वे तो
घराबाहरे पडला.



इकड �ेया राजक�यने �ेया तकु�ामंध मेालमसाला
घालनू, �याच सेाबंार कर�यासाठ� त एेका वगे�या
चलुीवर राधंल वे आप�या आधं�या पती�या हाती
एक पळ� दऊेन 'त मेाशाचं केालवण या पळ�ने
अधनुमधनू ढवळत राहा,' अस सेा�ंगतल आे�ण �याचा
हात ध�न �याला �या चलुीपाशी नऊेन बस�वल.े मग
ती आप�या नहेमी�या चलुीवर �वपैाक करायला गलेी.
तो आधंळा �या चलुखडंापाशी साबंार पळ�न ढेवळत
असता, �यातनू �नघणाया� वाफा �या�या डो�यानंा
लागनू �याला चागंली ��ी आली आ�ण साबंारात
रटरटत असलले ते सेापाच तेकुड पेा�न
आपणा�व���या कार�थानाची �याला क�पना आली.
तरीही तो आधंळपेणाच से�ग पाघं�न वाव� लागला.
तवे�ात बाहरे गलेलेा कुबडा आत आला आ�ण
'सापाच सेाबंार तयार होत आल केा?' अस �ेया
राजक�यलेा खणुानंी �वचा� लागला. �याबरोबर ती
राजक�या �याला हळचू सागं�यासाठ� �या
चलुीजवळनू उठली आ�ण �याच वळे� �या डोळस
आधं�यान �ेया कुब�ाकड धेाव घतेली. मग �याचे



दोन पाय पकडनू व �याला गरगर �फरवनू �याने
�याला आप�या बायको�या अगंावर �भरकावल.े
�यामळु �ेयाच मे�तक थाडकन �्त�या �तसया�
�तनावर आदळनू तो �तन नाहीसा झाला व तो कुबडा
नतंर जोरान जे�मनीवर पाठमोरा आदळ�यान �ेया�या
पाठ�तल केुबड नाहीस झेाल !े

मग ल��जत झाललेा तो 'कुबडा' �तथनू कायमचा
�नघनू गलेा आ�ण प�ा�ापान पेावन झाल�ेया �या
राजक�यचेा व �त�या �या डोळस नवया�चा ससंार
सखुान से�ु झाला.'
ही गो� सागंनू च�धर �हणाला, '�म�ा, 'कम� तसे
फळ' ह तेझु �ेहणण खेर अेसत,े तर �या राजक�यचे वे
कुब�ाच केम� वाईट असता, �यातनू �यानंा चागंले
फळ �मळाल अेसत केा?'

सवुण��स�� �हणाला, 'कुठेतरी कधीतरी घडनू यणेाया�
घटनचेा दाखला पढुे क�न �स�ातं �स� होत नाही.
अ�वचारान �े�यके बाबतीत वाद घालत रा�ह�यान,े
पदरात केवळ हानीच पडत.े �हणनू हकेटपणाने
वागण सेोडनू �ाव.े एक पोट पण त�ड मेा� दोन



असल�ेया �या भा�ंड प�या�ंया दो�ही त�डाचंे
एकमकेाशंी न पट�यामळुचे �या प�याचा नाश झाला
ना?' यावर तो कसा?' असा �� च�धरान अेसता
सवुण��स�� �हणाला, 'ऐक-

-----------------------------------
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हकेटपणाच वेागण �ेहणज �ेवनाशाला आम�ंण दणे.े

एका सरोवरात एकच पोट पण दोन त�ड अेसललेा
'भा�ंड' नावाचा प�ी राहात होता. एकदा
सम�ु�कनारी तो हवतेनू सचंारत असता, �याला
पा�यावर तरगंत असलले एेक सुंदर फळ �दसल.े
आप�या एका त�डान ते फेळ अध�वट खाऊन
झा�यावर, तो प�ी �याच त�डान �ेहणाला, 'वाः !
आजवर अनके फळ खेा�ली पण अस अेमतृमधरु
फळ कधी मा�या खा�यात आल ने�हत.े'

�याच ते बेोलण ऐेकून �याच �ेसर ते�ड �याला �हणाल,े



'धनी, �या अमतृमधरु फळाचा आ�वाद घ�ेयाची सधंी
त�ुही फ� �याच त�डाला �दलीत. त फेळ जर इतके
गोड आह,े तर �याचा उरललेा अधा� भाग त�ुही मला
�ा ना?'

यावर तो प�ी �हणाला, 'अर,े कुठलीही व�त यूा
त�डान खेा�ली काय, �क�वा त खूा�लीस काय, शवेट�
ती व�त एूकाच पोटात जाऊन शरीरा�या सव�
अवयवानंा उपयोगी पडत नेा? �यातनूही ह फेळ मी
तलुा �दल अेसत.े पण मला त मेा�या लाड�या
भा�ंडीसाठ� घरी �यायच आेह.े' �या भा�ंड प�या�या
बोल�यान ते �ेसर ते�ड रागावल.े

काही �दवसानंी तो प�ी असाच �घर�ा घालत
असता �याला एक फळ �दसल.े �या�याजवळ जाताच
�या �सया� त�डान ते पेटकन उ्चलल,े पण त �ेवषारी
अस�याच �ेयाला आढळनू आल.े त�ेहा त ते�ड
�नराशने �ेहणाल,े 'अररे !े माझ नेशीबच वाईट ! �या
�दवशी �या त�डाला अमतृत�ुय फळ �मळाव,े आ�ण
आज मा�या वा�ाला मा� ह फेळ याव ?े मग असले
�द�वी जीवन जग�याप�ेा ह �ेवषारी फळ खाऊन



मलेलेचे काय वाईट ?'

यावर भा�ंड �या त�डाला �हणाला, 'अर,े अस कं�
नकोस. त फेळ जरी त खूा�लसे, तरी त�ुयाबरोबर
सव� अवयवानंा व शवेट� मलाही मराव लेागले.' पण हे
ऐकूनही त ते�ड आपला हकेटपणा सोडीना. �यान तेे
फळ खा�ल वे �यामळु �ेया भा�ंड प�याला मरण
आल.े' ही गो� सागंनू सवुण��स�� �तथनू काढता पाय
घऊे लागला असता, च�धर �याला �हणाला, 'मी
मा�या हकेटपणान हे सेकंट पाचारल अंसल तंरी तू
मला सोडनू जाऊ नकोस.'

'माझी जर तलुा मदत हो�यासारखी नाही, तर मग इथे
उगाच कशाला रा�?'

'अस तं �ूहण नूकोस. जगात कुणाची, कुणाला व कुठे
मदत होईल त सेागंता यते नाही. �हणनू तर एक
��ुलक खकेडा एका �ा�ण त�णाच �ेाणा�ंतक
सकंटातनू र�ण क� शकला ना ?' यावर 'त केस?े'
असा �� सवुण��स��न केेला असता, च�धर �याला
ती गो� सागं लूागला-



----------------------------------

गो� �याह�रावी

��ुलक मान नूय केुणाला, �सगंी मह�व ��यकेाला.

एका गावात '��द�' नावाचा एक �ा�ण त�ण
राहात होता. एकदा तो बाहरेगावी जायला �नघाला
असता, �याची आई �याला �हणाली, 'बाळा, त अूसा
एकटा �वास क� नकोस. �वासात नहेमी
कुणालातरी सोबतीला �याव.े'

'पणआई, मी जाणार असल�ेया मागा�वर कुणाचचे
भय नस�यान,े मला कुणा�याही सोबतीची गरज
नाही.' अस �े�द� �हणाला असतानाही, �या�या
आईन पेरसदारी असल�ेया �व�हरीतनू एक खकेडा
आणला आ�ण एका कापडा�या तकु�ात कापरा�ंया
व�ासंह तो घालनू व कापडाची परुचुंडी क�न, �तने
तो खकेडा सोबतीसाठ� �या�या �वाधीन केला.



बाहरेगावची वाट चालता चालता उ�ह उेभी रा�ह�याने
तो त�ण वाटते लागल�ेया एका छायाळ व�ृाखाली
�व�ातंीसाठ� �हणनू आडवा झाला आ�ण पड�या
पड�या �याचा डोळा लागला. तवे�ात एका
व�ृा�या ढोलीतनू एक जहरी नाग बाहरे पडला व �या
त�णापाशी गलेा. पण �या�याजवळच असल�ेया �या
परुचुंडीतनू कापराचा वास बाहरे पड लूाग�यान वे
सापाला कापरू ��य अस�यान,े तो आप�या
अणकुचीदार दातानंी ती परुचुंडी उलगड लूागला. ती
तशी उलगडली जाताच, �त�यातनू बाहरे पडल�ेया
खके�ान आेप�या ना�ंया�ंया कैचीत �या नागाचे
मानगटू आवळनू �याला ठार केल.े जाग आ�यावर
ज�ेहा �या त�णा�या ��ीस - आपण झोपते असताना
घडललेा �कार कळला, त�ेहा तो �वतःशीच �हणाला,
'आई �हणाली तचे खर.े या जगात कुठलीच गो�
��ुलक नसत.े �सगं यतेाच �तच मेह�व पटत.े मग
आप�या आई�या धोरणी व�ृीच मेनात कौतकु करीत
तो त�ण पढु�या वाटलेा लागला.'
च�धरान हेी गो� सागंताच सवुण��स�� �याला



�हणाला, '�म�ा, खकेडा हा �कतीही जरी ��ु असला,
तरी सपा�ची मानगटू पकडनू �याला मार�याच सेाम�य�
�या�यात होत.े इथ तेस नेाही. कुबरेा�या सवेकानंी
�दल�ेया �श�तेनू तझुी सोडवणकू करायला गलेो, तर
मा�याही पाठ�शी अशीच एखाद� भयकंर उपाधी
लाग�याची श�यता आह.े त�ेहा ता�ंया�या खाणीवर
व ��या�या खाणीवर सतं�ु असलले आेपल ते देोन
�म� वाट पहात रा�हल अेस�यान,े �या�ंया
सगंतीसोबतीन गेावी जाण मेी पसतं करतो.' असे
�हणनू सवुण��स�� �नघनू गलेा.
अशा या मनोरजंक पण बोध�द गो�ी �या तीन
राजकुमारानंा सागंनू 'पचंत�ंा�या' पाच�ा त�ंाची
समा�ती करताना �व�णशुमा�न �ेयानंा म�ुामच
�वचारल,े 'बाळानंो, या गो�ी ऐक�यात तमुचा वळे
चागंला गलेा ना?' यावर त रेाजकुमार न�पणे
अ�भवादन क�न �हणाल,े 'ग�ुदवे, आय�ुयाचा
मौ�यवान वळे नसु�याच मनोरजंनात घाल�वण,े हे
�न���यतचे वे सामा�य ब�ु� अस�याच ले�णआह.े
आय�ुयाचा �ण अन �्ण स�कारणी लावला पा�हज.े



या मनोरजंक पण बोध�द गो��तनू आपणआ�हाला
या जगाकड पेाह�याची व या जगात वाग�याची एक
नवी ��ी �दलीत. आपण �दललेी ही '�शदोरी' घऊेन,
आ�ही आय�ुयाची पढुली वाटचाल यश�वीपण के�.
फ�आपल आेशीवा�द आ�हाला �ा.'
�व�णशुमा� हात उचंावनू �हणाला, 'तथा�त !ु'

॥ पाचव ते�ं समा�त ॥
-------------------------------------

समा�त
--------------------------------

अशोककाका कुलकण�
पाचगेावकर
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