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यम पुस्तकमतील हचत्रे जगभरमतील हवहवध देशमंतील जमतक हचत्रकथमंतून गुगलवरून घेतली आिेत.
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धर्मानंद कोसंबी

र्िमरमष्ट्रमने जगमलम अनेक हवद्वमन रत्ने
ददली. अशमंपैकी एक म्िणजे धर्मानंद कोसंबी.
त्यमंचम जन्र् गोव्यमर्ध्ये १८७६ समली झमलम.
लिमनपणी त्यमंनम र्रमठी सोडू न इतर कोणतीच
भमषम येत नसे. परंतू हशक्षणमसमठी त्यमंनी घर
सोडले आहण आधी पुणे, आहण नंतर उज्जैन, इं दौर,
ग्वमल्िेर, प्रयमग, वमरमणसी येथे त्यमंनी संस्कृ त व
इं ग्रजीचम अभ्यमस के लम. गृिहस्थती गररबीची
िोती. बमिेर पडले तेव्िम प्रवमसमच्यम खचमालम
कर्रे लम पैसम नव्ितम. टक्केटोणपे खमत गुरूच्यम
शोधमत िजमरो र्ैल समपडेल त्यम वमिनमने वम पमयी
प्रवमस के लम. बहुतेक पमयी प्रवमस अनवमणीच के लम. अनेक वेळम पमय रक्तबंबमळ झमले, पुष्कळ वेळम
चण्यम-चुरर्ुर्यमवरच भूक भमगवमवी लमगली; वम उपमशीच रमिमवे लमगले. पण त्यमंनी अभ्यमस
सोडलम नमिी. त्यमनंतर पमली व अधार्मगधी भमषमंचम अभ्यमस करत ते नेपमळ, श्रीलंकम, ब्रह्मदेश
आदी देशमंत दिरले. यम कमळमत त्यमंनी बौद्ध धर्माचम सखोल अभ्यमस के लम. गौतर् बुद्धमचे पहिले
सहवस्तर चररत्र त्यमंनी संशोधन करून प्रथर् र्रमठी आहण नंतर इतर भमषमंत हलहिले.
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धर्मानंदमंनम श्रीलंकेतील बौद्ध र्ठमत बौद्ध हवद्येचे गुरु भेटले. हतथे त्यमंनी हभक्षुदीक्षम घेतली.
तेथे पमली भमषम हशकू न बौद्ध धर्माच्यम ग्रंथमंचे समंगोपमंग अध्ययन के ले. बौद्ध योगमच्यम
अभ्यमसमकररतम दोनदम ब्रह्मदेशमत जमऊन आले. हजवमवर अनेक आपत्ती आल्यम, परंतु बौद्धधर्माच्यम
हवद्येचम ध्यमस वमढतच गेलम. पमली भमषेत ज्यमप्रर्मणे बौद्धधर्माचे अफमट समहित्य आिे, तसेच
संस्कृ तर्ध्येिी आिे. त्यम दोन्िी भमषेतील समहित्यमंर्ध्ये यम समत वषमांत धर्ायमत्रेत पमरंगततम
हर्ळहवली. वयमच्यम हतसमव्यम वषमापयांत चतुरस्त्र हवद्वत्त्तम संपमदन के ली.
नंतर ते कलकत्तम हवद्यमपीठमत प्रमध्यमपक झमले. त्यमनंतर कमिी वषे पुण्यमच्यम िग्युासन
कॉलेजर्ध्ये (लो. रटळक, आगरकर, गोखले यमंच्यम कमळमत) हशकवल्यमनंतर त्यमंनम इं ग्लंडच्यम
ऑक्सिडा हवद्यमपीठमतून हशकवण्यमची आग्रिमची हवनंती करण्यमत आली. हतथे ते हवद्यमर्थयमांनम
पमली, संस्कृ त, अधार्मगधी भमषम आहण बौद्ध धर्माचम अभ्यमस हशकवत असत. इं ग्लंडर्धीलच नव्िे
तर जगमतील सवा देशमंच्यम हवद्वमनमंकडू न त्यमंनम िमर र्ोठे र्मनर्रमतब हर्ळमले.
पण िे सवा र्मनसन्र्मन सोडू न भमरतीय स्वमतंत्र्यलढ्यमत भमग घेण्यमसमठी ते पुन्िम भमरतमत
आले. इथे ते गुजरमत हवद्यमपीठमर्ध्ये हवनमपगमरी हशकवत असत. र्ीठमच्यम सत्यमग्रिमत भमग
घेतल्यमर्ुळे त्यमंनम सिम वषमांचम तुरुंगवमस भोगमवम लमगलम. यम स्वमतंत्र्य लढ्यमच्यम कमळमतच डॉ
बमबमसमिेब आंबेडकर यमंची त्यमंच्यमशी ओळख झमली आहण बमबमसमिेबमंच्यम जीवनमवर कोसंबींचम
अर्ीट असम ठसम उर्टलम.
डॉ. कोसंबींनी जैन धर्माचमिी अभ्यमस के लम. आपलम र्ृत्यू जैन र्ुनींप्रर्मणे प्रमयोपवेशनमने
(उपोषणमने) व्िमवम अशी त्यमंची इच्छम िोती. परंतू र्. गमंधीजींच्यम हवनंतीने ते ददवसमतून एक
चर्चम कमल्यमाचम रस घेत. त्यमंचे हनधन १९४७ समली वधमा येथे र्. गमंधीजींच्यम आश्रर्मतच झमले.
बौद्ध धर्ा दोन िजमर वषमांपेक्षम अहधक कमलपयांत हनम्म्यम र्मनवी जगमत प्रचहलत िोतम.
त्यमलम पुन्िम नवम पमयम देण्यमचे आवश्यक कमया धर्मानंदमंनी के ले आिे. बौद्ध धर्मालम यम हवज्ञमनहनष्ठ
व बुहद्धवमदी नव्यम युगमच्यम प्रेरणमंनम अनुरूप स्वरूप देणे आवश्यक िोते. अद्भुत पौरमहणक कथम,
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कहल्पत प्रसंग, आहण पमरलौदकक तत्त्वज्ञमन यमंची शेकडो पुटे र्ूळच्यम हववेकवमदी शुद्ध बौद्ध
धर्मावर आहण बुद्धचररत्रमवर शतकमनुशतके चढलेली िोती, त्यमर्ुळे नव्यम युगमच्यम प्रेरणमंशी
सुसंगत असे त्यमचे स्वरूप रमहिलेले नव्िते. परं तु बुद्धचररत्रमचे व बौद्ध धर्माचे र्ूळचे शुद्ध स्वरूप यम
नव्यम युगमच्यम प्रेरणमंशी सुसंगत असेच आिे, असे ध्यमनमत आल्यमर्ुळे अनेक आधुहनक पहिर्ी
पंहडतमंनी व हवशेषत: धर्मानंदमंनी ते स्वरूप यशस्वी रीतीने हववेकबुद्धीने शोधून कमढले.
बुद्ध व बौद्ध धर्ा िी जमगहतक संस्कृ तीलम हर्ळमलेली अलौदकक सवोत्त्तर् देणगी असून िी
भमरतमच्यम प्रमचीन इहतिमसमतील एक र्िमन घटनम आिे. र्मनवी संस्कृ ती शुद्ध नैहतक तत्त्वमवर
आधमरलेली हनर्माण करणे, िे आधुहनक र्मनवमचे परर्पहवत्र कताव्य आिे. िे कताव्य बजमवण्यमत
र्मनवमलम अपयश आल्यमस हवज्ञमनमच्यम समर्र्थयमावर आधमरलेल्यम भौहतक संस्कृ तीसि र्मनवजमत
संपण्यमचम धोकम उत्पन्न झमलेलम आिे. म्िणून यम जगमलम तमरण्यमकररतम बुद्ध व बौद्ध धर्ा यमंची
गरज आिे यमची जमणीव त्यमंनी जगमलम करून ददली.
आचमया धर्मानंदमंनी बुद्धचररत्र व बौद्धधर्ा यमंचम वमङर्यीन पमयम घमतलम, त्यम पमयमवर
इर्मरत उभमरमयचे कमया थोर दहलत नेते डॉ. बोहधसत्व बमबमसमिेब आंबेडकर यमंनी सुरू के ले.
त्यमंच्यम कमयमास धर्मानंदमंचम आधमर हर्ळमलम. धर्मानंदमंनी हलन न प्रहसद्ध के लेले समहित्य िमच तो
आधमर िोय. हवचमर िम संस्कृ तीचम आधमर असतो. धर्मानंदमंच्यम समहित्यमतील हवचमरमंचम गमभम
हत्रकमलमबमहधत व अजरमर्रिी आिे, असे म्िणतम येते. डॉ. आंबेडकर यमंच्यम नव्यम आंदोलनमने त्यम
हवचमरमंनम चमंगलम उजमळम हर्ळमलम. त्यम वैचमररक समहित्यमच्यम पमठीर्मगे फमर र्ोठम त्यमग िोतम.
ज्यम उच्च हवचमरमंच्यम पमठीर्मगे र्िमन त्यमग असतो, ते हवचमर अहधक प्रभमवीपणे दीघाकमलपयांत
र्ोठी प्रेरणम देत रमितमत.
धर्मानंद कोसंबी यमंनी बहुतेक सवाच लेखन र्ोकळ्यम सरळ अस्सल र्रमठीत के ले िे हवशेष.
जमतककथम िे त्यमंपैकीच एक. ई समहित्य प्रहतष्ठमन र्िमपंडीत धर्मानंद कोसंबी यमंचे िे पुस्तक
वमचकमंसमठी समदर करीत आिे.
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जमतक कथम
जमतक कथम म्िणजे जन्र्मच्यम कथम. जन्र् कथम.
बौद्ध धर्मानुसमर गौतर् बुद्धमने बुद्ध जन्र् घेण्यमपुवी अनेकदम जन्र् घेतलम आहण स्वतःचे
शुद्धीकरण के ले. यमत कधी ित्ती, कधी वृक्ष, कधी िरीण, वमघ, तर कधी र्मनवी जन्र्मत, व्यमपमरी,
रमजम, नोकर, सैहनक असे अनेक जन्र् घेतले. यम कथम खूप र्नोरंजक आिेत. पण त्यमंचम िेतू के वळ
टमईर्पमस नसून सर्मजमलम सोप्यम सरळ पद्धतीने नैहतकतेचे धडे देणे िम िोतम. यम कथम अहडच
िजमर वषमांपुवी हलिील्यम गेल्यम. त्यमनंतरच्यम कमळमतल्यम हितोपदेश, पंचतंत्र ककवम ईसमपहनती
आदी जगभरमतल्यम सवाच गोष्टींवर जमतक कथमंची छमप जमणवते.
जमतककथमंच्यम द्वमरे बौद्ध धर्ा जगमच्यम अध्यमा भमगमवर पोिोचलम. कलमकमरमंनम त्यमंहन
स्िू ती ददली. अजजठ्यमच्यम जभतींवर असलेल्यम हचत्रे जमतककथमंचीच आिेत. वेरूळची सुर्मरे एक
तृहतयमंश लेणीदेखील जमतक कथमंवर आधमररत आिेत. जपमन, इं डोनेहशयम, अिगमहणस्तमन,
ब्रह्मदेश, नेपमळ, र्लेहशयम. थमयलंड, चीन, हव्िएतनमर्, लमओस, कमंपुहचयम अशम असंख्य देशमंत
िजमरो लेणी, स्तुप आहण हभत्तीहचत्रमंतून जमतककथमंची र्महिती हर्ळते. आंध्र आहण र्िमरमष्ट्र
यमंच्यम सीर्मरेषेवर जन्र्लेल्यम यम कथमंनी संपूणा जग व्यमपले आिे. जगमतील सवा भमषमंर्ध्ये यमची
भमषमंतरे झमली आिेत. दकती गवमाची गोष्ट आिे नम िी?
ई समहित्य प्रहतष्ठमन र्रमठीर्ध्ये हवनमर्ूल्य ई पुस्तकमंद्वमरे जमतककथम हवतररत करत आिे.
यम कथम र्िमन हवद्वमन धर्मानंद कोसमंबी यमंनी प्रचंड प्रयत्नमंतून संकहलत के लेल्यम आिेत. यम
कथमंतून आपण आपल्यम र्ुलमंवर संस्कमर घडवमवेत िी अपेक्षम आिे. कृ पयम यम कथम जमस्तीत जमस्त
वमचकमंपयांत नेण्यमसमठी आम्िमलम र्दत करम.
जमतक कथम इं टरनेटवर हवनमर्ूल्य उपलब्ध करून देणमरयम यशवंतरमव चव्िमण प्रहतष्ठमनचे
आम्िी ऋणी आिोत.

टीर् ई समहित्य
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जमतककथमसंग्रि
पुस्तक दुसरे
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एकीचें व बेकीचें फळ
(सम्र्ोदर्मन जमतक नं. ३३)

वमरमणसींत ब्रह्मदत्त रमजम रमज्य करीत असतमं बोहधसत्त्व लमवम पक्ष्यमच्यम कु ळमंत जन्र्ून
िजमरों लमव्यमंचम पुढमरी िोऊन अरण्यमंत रिमत असे. त्यम कमळीं एक पमरधी त्यमंच्यम वस्तीच्यम
जमगीं जमऊन एकम रठकमणीं चरणमर्यम लमव्यमंवर जमळें टमकी व त्यमंत समपडलेल्यम लमव्यमंलम
बमजमरमंत हवकू न आपलम हनवमाि करी. एके ददवशीं बोहधसत्त्व आपल्यम सर्ुदमयमंतील लमव्यमंनम
म्िणमलम, ''िम पमरधी आर्च्यम ज्ञमहतवगमाचम नमश करीत आिे. ह्यमलम एकच उपमय आिे तो िम कीं
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जर तुम्िमंपैकीं कोणी त्यमच्यम जमळ्यमंत समंपडलें, तर एकर्तमनें ते जमळें घेऊन तुम्िी उडमवें, व
एकमद्यम कमंटेरी झुडपमवर टमकू न त्यमच्यम खमलून हनघून जमवें.''
दुसर्यम ददवशीं कमंिी लमव्यमंवर पमरध्यमनें जमळें टमकल्यमबरोबर, बोहधसत्त्वमच्यम
उपदेशमप्रर्मणें त्यमंनीं तें उडवून नेलें, व एकम कमंटेरी झुडपमवर टमकू न त्यमच्यम खमलून पळ कमदढलम.
कमंट्मंतून जमळें र्ोकळें करतमं करतमं पमरध्यमलम समंज झमली, व ररकमम्यम िमतमनेंच घरीं जमण्यमचम
प्रसंग आलम. िम क्रर् बरें च ददवस चमललम. तेव्िमं त्यमची बमयको रमगमवून त्यमलम म्िणमली. ''रोज
रोज एक कवडीहि न आणतमं घरी येतमं; ह्यमच्यमवरून असें ददसतें कीं दुसरी कोणीतरी बमई तुम्िी
संभमळली असली पमहिजे, व हतच्यमसमठीं सवा पैसम खचाण्यमंत येत असलम पमहिजे.''
पमरधी म्िणमलम, ''भद्रे, िी तुझी सर्जूत चुकीची आिे. र्लम कोणतेंिी व्यसन नमिीं पण र्ी
कमय करूं ? लमवे एकजुटीनें जमळें घेऊन जमतमत व कमंटेरी झुडपमवर टमकतमत; त्यम योगें र्मझम
समरम ददवस जमळें सोडहवण्यमंत जमतो, आहण शेवटीं िमतीं कमिीं लमगत नमिीं. तथमहप र्ी हनरमश
झमलों नमिीं. जोपयांत त्यमंच्यमंत एकी आिे तोंपयांत जमळें घेऊन उडू न जमतील. पण जेव्िमं आपसमंत
भमंडूं लमगतील, तेव्िमं खमत्रीनें र्मझ्यम िमतीं येतील.''
कमंिी ददवसमंनी चरमवयमलम जमत असतमंनम एक लमवम दुसर्यमच्यम डोक्यमवरून गेलम.
त्यमर्ुळें दुसर्यमलम रमग आलम. पहिल्यम लमव्यमनें क्षर्म र्महगतली. तथमहप दुसर्यमनें तें न तकतमं
भमंडण्यमस सुरवमत के ली. िोतमं िोतमं सवा सर्ुदमयमंत फू ट पडली. तेव्िमं बोहधसत्त्वमनें हवचमर के लम
कीं जेथे एकी नमिीं, तेथें सुरहक्षतपणम नमिीं. आपण येथून दूर गेलेलें चमंगलें. त्यमप्रर्मणें बोहधसत्त्व
आपल्यम वचनमंत रिमणमर्यम सर्ुदमयमलम घेऊन दुसरीकडे हनघून गेलम. इकडे लमव्यमंपैकीं कमंिी जण
जेव्िमं जमळ्यमंत समंपडत तेव्िमं तेथेंहि भमंडणें करीत, पक्षप्रहतपक्ष करीत; व जमळें उडवून नेण्यमचें
समर्र्थया न रमहिल्यमर्ुळें पमरध्यमच्यम िमतीं जमत. अशम रीतीनें पमरध्यमची चमंगली चैन चमलली व
बमयकोची त्यमच्यमवर फमर र्जी बसली.
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कलिस्थमनीं रमन ं नये
(सकु ण जमतक नं. ३६)

एकदमं

बोहधसत्त्व

पक्षमच्यम

कु ळमंत जन्र्लम व वयमंत आल्यमवर
र्ोठ्यम पहक्षसर्ुदमयमसि एकम हवस्तीणा
वृक्षमवर रमन ं लमगलम. एके ददवशीं त्यम
वृक्षमच्यम

दोन

शमखम

परस्परमंवर

घमंसल्यम जमऊन त्यमंतून धूर हनघूं लमगलम. तेव्िमं बोहधसत्त्व पहक्षसर्ुदमयमलम म्िणमलम, ''गडे िो,
ज्यम वृक्षमच्यम आश्रयमलम आम्िीं रिमत आिों, त्यमच्यम शमखमंतून िम धूर हनघत आिे. म्िणजे येथे
अनुकम्पेच्यम तवजीं घषाण िोऊं लमगलें आिे. ह्यमचम पररणमर् असम िोणमर आिे कीं, ह्यम फमंद्यमंच्यम
घषाणमनें आग उत्पन्न िोऊन सवा वृक्ष नमश पमवणमर. म्िणून ह्यम स्थमनीं न रिमतमं आपण दुसर्यम
रठकमणीं जमऊं.''
बोहधसत्त्वमचम उपदेश ज्यमंनम रुचलम, ते त्यमच्यमबरोबर आपल्यम पोरमबमळमंसि दुसरीकडे
हनघून गेले. पण आपणमस शिमणे सर्जणमरे दुसरे िोते, ते म्िणमले, ''िम थेंबभर पमण्यमंत र्गर
पिमतो. अशम प्रमण्यमच्यम उपदेशमनें आम्िीं इकडे हतकडे दफरूं लमगलों तर आम्िमंस सुखशमंहत कधींच
हर्ळमवयमची नमिीं.''
परंतु बोहधसत्त्वमनें के लेलें भहवष्य खरें झमलें. एकमएकीं त्यम फमंद्यमंतून आग हनघमली, व त्यम
वृक्षमनें पेट घेतलम. तेथें रमहिलेले पक्षी अकमलीं दुसर्यम रठकमणीं जमऊं शकले नमिींत, व ते आगींत
पडू न जळू न र्ेले.
ई समहित्य प्रहतष्ठमन

www.esahity.com

धर्मानंद कोसंबी

जमतककथम

वृद्धसेवम.
(* हतहत्तर जमतक. नं. ३७)

प्रमचीन कमळीं हिर्मलय पवातमवर एक हतहत्तर पक्षी, एक वमनर व एक ित्ती एकम
भव्य वडमच्यम आश्रयमनें रिमत असत. परं तु त्यमंच्यमंत असमवें तसें तक्य नव्ितें;
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परस्परमंहवषयीं अनुकम्पम नव्िती. िम प्रकमर तसमच चमलणें इष्ट नसल्यमर्ुळें त्यमंनी असम
हवचमर के लम कीं, जो आपणमंस वडील असेल त्यमच्यम सल्ल्यमनें वमगमवें. तेव्िमं वमनर ित्तीलम
म्िणमलम, ''कमय िो, तुम्िी ह्यम वटवृक्षमलम दकती ददवसमंपमसून पिमतमं ? ित्ती म्िणमलम,
''जेव्िमं िम वडमचम रोपम अगदी लिमन िोतम, तेव्िमं र्मझ्यम बमलपणीं र्ी त्यमलम पोटमखमली
घमलून वरून जमत िोतों. पण वमनरदमदम, तुम्िीं ह्यम झमडमलम के व्िमंपमसून ओळखतमं ?''
वमनर म्िणमलम, ''र्ी र्मझ्यम लिमनपणीं ह्यम वडमच्यम रोपमच्यम अगदी अग्र-शमखेचीं
पमनें जहर्नीवर उभम रमन न तोडीत िोतों. तेव्िमंपमसून ह्यम झमडमलम र्ी ओळखतों. पण
हतहत्तरदमदम, तुम्िीं ह्यमलम दकती ददवसमंपमसून पमितमं ?''
हतहत्तर म्िणमलम, ''येथून बर्यमचशम अंतरमवर एक वडमचें झमड िोतें. त्यमचीं फळें
खमऊन र्ी ह्यम रठकमणी शौचहवहध करीत असे. त्यमर्ुळें िें झमड येथें उगवलें; व तेव्िमंपमसून
र्ी ह्यम झमडमलम ओळखत आिे.''
ह्यमवरून हतहत्तरपक्षी त्यम हतघमंत वडील िोतम िें हसद्ध झमलें, व तेव्िमंपमसून वमनर व
ित्ती हतहत्तर पंहडतमच्यम सल्ल्यमनें वमगूं लमगलें. तेणेंकरून त्यम हतघमंचेंहि त्यम रठकमणीं
वमस्तव्य फमरच संतोषजनक झमलें. हतहत्तरपंहडत आर्चम बोहधसत्त्व िोतम िें हनरमळें
समंगण्यमचें कमरण नमिीं.
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शमठ्य सदमंच समधत नसतें.
(बक जमतक नं. ३८)

प्रमचीनकमळीं बोहधसत्त्व एकम
सुंदर तलमवमच्यम कमठीं असलेल्यम
वृक्षमवर वृक्षदेवतम िोऊन रिमत िोतम.
त्यम कमळीं उन्िमळ्यमच्यम ददवसमंत
एकम लिमनशम तलमवमंतील पमणी
आटत चमललें िोतें; आहण त्यमंत
पुष्कळ र्मसे रिमत असत. तेव्िमं एक
बगळम त्यम तळ्यमच्यम कमठीं येऊन
जचतमग्रस्त हस्थतींत बसलम. तें पमन न
तळ्यमंतील र्मसे त्यमलम म्िणमले, ''िे
आया, तूं कशमचम हवचमर करीत
आिेस.''
बगळम

म्िणमलम,

''दुसरम

कसलम ? र्ी तुर्च्यम संबंधमनेंच
हवचमर करीत आिे. ह्यम तळ्यमंतील पमणी ददवसेंददवस आटत चमललें आिे; खमवयमलम हर्ळण्यमची
र्मरमर्मर, व उन्िमळम तर भयंकर ! तेव्िमं िे हबचमरे र्मसे आतमं कमय करतील ह्यम हवचमरमंत र्ी
पडलों आिे,'' र्मसे म्िणमले, ''र्ग ह्यमंतून सुटण्यमलम आम्िमंलम कोणतम उपमय ?'' बगळम म्िणमलम,
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''जर र्मझम उपदेश तकमल तर तुम्िमंपैकीं एके कमलम चोंचींत धरून एकम र्ोठ्यम सरोवरमंत नेऊन
सोडीन.''
पण र्मशमंनम िी गोष्ट पटेनम. ते म्िणमले,''असें कधी झमलें आिे कमय ? जगमच्यम
आरं भमपमसून र्मशमंवर प्रेर् करणमरम बगळम कोणी पमहिलम आिे कमय ? आर्च्यमपैकीं एके कमलम दूर
नेऊन र्मरून खमण्यमचम तुझम िेतु असलम पमहिजे.''
बगळम म्िणमलम, ''र्मशमंस बगळे र्मरून खमतमत िें खरें आिे. परंतु हवश्वमसघमतमचें पमतक र्ी
कसें करीन. र्मझ्यमवर तुम्िीं हवश्वमस ठे वून तरी पिम. आतमं दुसरम एकमदम उत्तर् तलमव नमिीं असे
तुम्िमंस वमटत असेल, तर र्मझ्यमबरोबर तुर्च्यमपैकीं एकमद्यमलम पमठवम म्िणजे त्यमलम र्ी तो
तलमव दमखवून आणतों. तेव्िमं तरी तुर्ची खमत्री िोईल.''
र्मशमंनीं खमत्री करून घेण्यमसमठीं आपणमंपैकी एकम र्ोठ्यम कमण्यम र्मशमलम त्यमजबरोबर
पमठहवलें. त्यमनें त्यम र्मशमलम र्ोठ्यम सरोवरमंत नेऊन सोडलें , व पुन्िमं पूवास्थळी आणून
पोिोचहवलें. कमण्यम र्मशमनें आपल्यम भमऊबंधमंसर्ोर नवीन तलमवमचें रसभरीत वणान के लें. तेव्िमं
सवा र्मसें हतकडे जमण्यमस उत्सुक िोऊन बगळ्यमस म्िणमले, ''आया, आम्िमलम नेऊन त्यम रठकमणीं
पोिोंचहवण्यमची र्ेिरबमनी कर.''
बगळ्यमनें प्रथर्तः त्यम कमण्यम र्मशमलमच हतकडे नेलें; व त्यमलम सरोवर दमखवून एकम
वृक्षमच्यम फमंद्यमंच्यम खमंचींत दडपून र्मरून खमल्लें, व कमंटे र्ुळमंत टमकले; आहण पुन्िमं र्मशमंजवळ
जमऊन, ''आपण त्यमलम सोडू न आलों; आतमं ज्यमची र्जी असेल त्यमलम येऊं द्यम,'' असें म्िणून
आणखी एकम र्मशमलम आणून आणखी पूवीप्रर्मणेंच त्यमची गत के ली. ह्यमप्रर्मणें सवा र्मशमंनम त्यमनें
र्मरून खमल्लें. एक तेवढम खेंकडम ह्यम तळ्यमंत हशल्लक रमहिलम. तेव्िमं बगळम त्यमलम म्िणमलम, ''बम
खेंकड्यम, तूं तरी तेथें कशमलम रमिमतोस ? बमकी सवा र्मसे सुखमनें र्ोठ्यम सरोवरमंत संचमर करीत
आिेत. व तूं येथें एकटमच ह्यम आटत जमणमर्यम डबक्यमंत बसलम आिेस. तेव्िमं चल र्मझ्यम बरोबर.
र्ी तुलम त्यम सुंदर तलमवमंत नेऊन पोिोचहवतों.''
खेंकड्यमनें हवचमर के लमं कीं, ''ह्यम चोरमनें र्मशमंनम नेऊन र्मरून खमल्लें कीं हजवंत सोडलें िें
कोणी समंगमवें ? पण ह्यमच्यम बरोबर जमऊन त्यमंची हस्थती कमय झमली, िें पमिण्यमस िरकत नमिीं,
जर ह्यमनें सुखरूपपणें र्लम पोिोंचहवलें तर ठीकच आिे; न पेक्षमं र्मझ्यम तमवडींतून िम हजवंतपणें
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हनघून जमणमर नमिीं ह्यमहवषयीं खबरदमरी घेतली पमहिजे.'' तो बगळ्यमस म्िणमलम, ''बगळे र्मर्म,
र्मशमंनम तुम्िीं नेलेंत िें ठीक झमलें. परंतु र्लम कसें न्यमल ? बगळम म्िणमलम, ''कसें म्िणजे ?
चोंचींत धरून !'' खेंकडम म्िणमलम, ''एकतर तुर्च्यम चोंचीत र्ी र्मवणमर नमिीं; व दुसरें असें कीं र्ी
गुळगुळीत असून घट्ट आिें, तेव्िमं तुम्िमंलम र्लम नीट पकडतमं यमवयमचें नमिीं. पण र्मझे िे आंकडे
फमर सुदढृ आिेत. ह्यमंनी जर र्ी आपल्यम र्मनेलम धरून लोंबकळत रमहिलों, तर खमलीं पडण्यमची
भीती नमिीं आहण त्यम योगें तुम्िीं र्लम सुरहक्षतपणें हतकडे घेऊन जमल.''
बगळ्यमलम िी गोष्ट पसंत पडली. खेंकड्यमलम आपल्यम र्मनेलम लटकमवून तो सरोवरमजवळ
गेलम, व त्यमलम तें सरोवर दमखवून वहिवमटीप्रर्मणें आपल्यम नेिर्ींच्यम वृक्षमकडे वळलम. तेव्िमं
खेंकडम म्िणमलम, ''बगळे र्मर्म, सरोवर तर ह्यम बमजूलम रमहिलें, आहण तुम्िी र्लम येथें कोठें नेतम
?''
बगळम रमगमवून म्िणमलम, ''कमय, र्ोठे आले आिेत कीं नमिीं तुम्िीं आर्चे भमचे ! तुलम
गळ्यमलम लटकमवून दफरत आिें, म्िणून तूं र्लम दमस सर्जतोस कमय ? िम पिम इकडे त्यम
र्मशमंच्यम कमंट्मंचम के वढम ढीग पडलम आिे ! तुझींहि िमडें ह्यमच रमशीवर पडणमर िें पक्कें लक्षमत
ठे व.''
खेंकडम म्िणमलम, ''त्यम र्मशमंच्यम र्ूखापणमर्ुळें, त्यमंनम र्मरून खमणें तुलम सोपें गेले. पण
आतमं प्रसंग खेंकड्यमशीं आिे िें तूं हवसरूं नकोस. र्मझ्यम आंकड्यमंनीं तुझी जी र्मन पकडली आिे ती
उगमच नव्िे. एवीं तेवीं र्लम जर र्रमवयमचें आिे तर आपण दोघेहि बरोबरच र्रूं. िें पिम, तुझें
डोकें कमपून कसें खमलीं पमडतों ते !'' असें म्िणून त्यमनें आपल्यम आंकड्यमंनीं बगळ्यमची र्मनगुटी
दमबली. बगळ्यमची बोबडी वळली, व डोळे पमंढरे िोण्यमची पमळी आली. तो म्िणमलम, ''र्िमरमज,
र्मझ्यमवर र्ेिरे बमनी करम. र्लम जीवदमन द्यम. र्ी तुम्िमंलम सुरहक्षत तलमवमंत पोिोंचवून देतों.
खेंकड्यमनें ''ठीक आिे'' असें उत्तर ददल्यमवर बगळ्यमनें त्यमलम नेऊन सरोवरमच्यम पमण्यमच्यम
कमंठीं िळू च हचखलमवर ठे वलें. तेव्िमं खेंकड्यमनें कर्ळमच्यम देंठमप्रर्मणें त्यमचम गळम कमपून टमकलम,
व पमण्यमंत प्रवेश के लम. तेव्िमं वृक्षदेवतेच्यम रूपमनें रिमणमरम आर्चम बोहधसत्त्व म्िणमलम, ''शठ
आपल्यम शमठ्यमनें सदोददत सुखी िोतो असें नमिीं. बकमलम जसम खेंकडम भेटलम तसम शठमलम
कोणीतरी भेटतोच.''
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िलकटमचें बल द्रव्य
(नंद जमतक नं. ३९)

वमरमणसी नगरींत ब्रह्मदत्तरमजम रमज्य
करीत असतमं बोहधसत्त्व एकम गृिस्थमच्यम कु ळमंत
जन्र्लम िोतम. त्यमच्यम एकम हर्त्रमनें उतमरवयमंत
लग्न के लें िोतें; व त्यम संबंधमपमसून त्यमलम एक
र्ुलगम झमलम. तेव्िमं त्यमनें असम हवचमर के लम कीं,
र्मझी बमयको अद्यमहप तरुण आिे, व र्ी जर
र्रण पमवलों तर ती दुसरें लग्न करून घरमंत
असलेले द्रव्य त्यम नवर्यमच्यम स्वमधीन करण्यमस
र्मगें पुढें पिमवयमची नमिीं, व त्यमयोगें र्मझ्यम
र्ुलमची र्ोठी िमहन िोईल. म्िणून त्यमनें नंद
नमंवमच्यम आपल्यम दमसमकडू न घरमंतील सवा द्रव्य
जंगलमंत नेववून एकम रठकमणीं पुरून ठे हवलें. व
तो नंदमलम म्िणमलम, ''र्मझम र्ुलगम वयमंत आल्यमवर त्यमलम िें द्रव्य दमखवून दे; व त्यमलम सोडू न
दुसर्यम रठकमणीं जमऊं नकोस.''
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त्यमनंतर कमंिी कमळमनें तो गृिस्थ र्रण पमवलम. त्यमचम र्ुलगम वयमंत आल्यमवर आई त्यमलम
म्िणमली, ''बमळ, तुझ्यम हपत्यमनें नंद दमसमकडू न घरमंतील द्रव्य कोठें तरी गमडू न ठे हवलें आिे. तें
नंदमलम हवचमरून उकरून कमढ, व त्यमचम व्यमपमरधंद्यमंत उपयोग कर.''
तेव्िमं तो र्ुलगम नंदमलम म्िणमलम, ''नंद र्मर्म, र्मझ्यम वहडलमंनी पुरून ठे हवलेलें कमंिी द्रव्य
आिे कमय ?'' नंदमनें ''िोय'' असें उत्तर ददलें. नंतर एके ददवशीं तें द्रव्य घेऊन येण्यमच्यम उद्देशमनें
कु दळ, टोपली वगैरे घेऊन ते दोघे जंगलमत गेले. तेथें ज्यम जमगीं धन पु रून ठे हवलें िोतें त्यम जमगी
उभम रमहिल्यमबरोबर नंद र्ोठ्यम गवमानें त्यम र्ुलमलम म्िणमलम, ''अरे दमसीपुत्रम, ह्यम रठकमणीं धन
तुलम कोठू न हर्ळणमर ?''
ह्यमप्रर्मणें जेव्िमं जेव्िमं द्रव्य आणण्यमच्यम िेतूनें ते दोघे अरण्यमंत जमत व नंद त्यम रठकमणीं
उभम रमिी, तेव्िमं तेव्िमं तो ह्यम तरुण र्ुलमलम अनेक हशव्यमगमळी देत असे. तरी नंदमच्यम िमतीं
आपली दकल्ली आिे िें जमणून तो र्ुलगम र्ोठ्यम हवचमरमनें त्यमच्यम त्यम हशव्यमगमळी सिन करीत
असे. शेवटीं कं टमळू न जमऊन तो आपल्यम बमपमच्यम हर्त्रमपमशीं-बोहधसत्त्वमपमशीं-गेलम; व त्यमनें
त्यमलम इत्थंभूत वतार्मन समंहगतलें. तेव्िमं बोहधसत्त्व त्यमलम म्िणमलम, ''द्रव्य पुरून ठे वलेली जमगम
समंपडणें कठीण नमिीं. ज्यम रठकमणीं उभम रमन न नंद तुलम हशव्यमगमळी देतो, त्यम रठकमणींच तें धन
पुरलेलें असमवें. कम कीं, द्रव्यमच्यम समहन्नध्यमनें िलकटमलम बळ चढतें. पुनरहप जेव्िमं त्यम रठकमणीं
रमन न नंद तुलम हशव्यम देईल तेव्िमं त्यमलम तेथून ओढू न कमढ, व तेथें खण म्िणजे तुलम तें द्रव्य
समंपडेल.''
बोहधसत्त्वमच्यम सल्ल्यमप्रर्मणें वमगून, त्यम तरुणमनें तें द्रव्य आपल्यम घरी आणलें व त्यमचम
सदुपयोग के लम.
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सत्कर्ें करण्यमस हभऊं नये.
(खददरं गमरजमतक नं.४०)

दुसरम

एक

ब्रह्मदत्त

रमजम

वमरमणशी नगरींत रमज्य करीत असतमं
बोहधसत्त्व
कु लमंत

तेथल्यम
जन्र्लम.

र्िमश्रेष्ठीच्यम
तो

र्ोठ्यम

पररवमरमसि वृजध्दगत िोऊन सोळम
वषे िोण्यमपूवीच सवा कलमकौशल्यमंत
हनपुण झमलम. पुढें कमंिीं कमलमनें
हपत्यमच्यम

र्रणमनंतर

त्यमलम

वमरमणशी नगरींतील श्रेष्ठीस्थमन (र्ुख्य
व्यमपमर्यमची जमगम) हर्ळमलें, व त्यमनें
आपल्यम औदमयमानुरूप शिरमच्यम चमरी बमजूस चमर, र्ध्यमलम एक व आपल्यम वमड्यमशेजमरीं एक
अशम गोरगरीबमंसमठीं सिम दमनशमळम स्थमपन के ल्यम. त्यमहशवमय तो शीलमचें रक्षण करीत असे, व
उपोसथमच्यम ददवशीं उपोसथव्रत पमळीत असे.
एके ददवशीं र्मध्यमन्ि भोजनमपूवी बोहधसत्त्वमच्यम द्वमरमसर्ोर एक बुद्ध हभक्षेसमठीं येऊन
उभम रमहिलम. त्यमलम पमन न बोहधसत्त्व आपल्यम आसनमवरून उठलम व त्यमची पूजम करून आपल्यम
नोकरमलम त्यमनें िमंक र्मरली. नोकरमनें 'र्िमरमज कमय आज्ञम आिे' असें म्िटल्यमवर, बोहधसत्त्व
म्िणमलम, ''आपल्यम दमरमंत उभम असलेल्यम आयमांचे पमत्र घेऊन ये.''
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त्यमच क्षणीं र्मरमनें तेथें येऊन तशीं िमत लमंबीचम जळणमर्यम कोळशमंचम भयंकर खडम
उत्पन्न के लम. प्रत्येक-बुद्धमलम हभक्षम हर्ळूं नये, व श्रेष्ठीच्यम पुण्यकर्मालम बमध यमवी, अशी र्मरमची
इच्छम िोती; म्िणून त्यमनें िम खळगम आपल्यम समर्र्थयमानें उत्पन्न के लम. हभक्षमपमत्र आणण्यमसमठीं
गेलेलम र्नुष्य खददरमंगमर पररपूरीत अवीहच नरकमसमरख्यम जळजळणमर्यम त्यम खड्याड्यमकडे पमन न
अत्यंत भयचदकत िोऊन र्मगें दफरलम. बोहधसत्त्वमनें त्यमलम र्मगें दफरण्यमचें कमरण हवचमरलें तेव्िमं
तो म्िणमलम ''धनीसमिेब, आपल्यम दरवमजमंत भयंकर आगीचम खडम उत्पन्न झमलम आिे तेथून म्यमं
कसें जमवें ?'' बोहधसत्त्वमनें दुसर्यम दकत्येक नोकरमंनम प्रत्येक-बुद्धमचें हभक्षमपमत्र आणण्यमस पमठहवलें
परंतु तो आगीचम खडम ओलमंडून जमण्यमचें एकमलमहि धमडस झमलें नमिीं. ते सवा भयभीत िोऊन
पळमले.
तेव्िमं बोहधसत्त्व स्वतः प्रत्येक-बुद्धमचें पमत्र आणण्यमसमठीं गेलम व त्यम जळणमर्यम खडयमच्यम
कमंठमवर रमन न त्यमनें इतस्ततः पमहिलें. अंतरमळीं र्मर उभम िोतम त्यमकडे वळू न बोहधसत्त्व
म्िणमलम, ''तूं कोण आिेस ?'' ''र्ी र्मर आिें'' र्मरमनें उत्तर ददलें. ''िम खडम तूं उत्पन्न के लम आिेस
कमय ?'' श्रेष्ठीनें हवचमररलें. र्मरमनें ''िोय.'' असें उत्तर ददल्यमवर बोहधसत्त्वमनें प्रश्न के लम ''िम खडम तूं
कशमसमठीं उत्पन्न के लमस ?'' र्मर म्िणमलम, ''तुझ्यम दमनमलम अंतरमय व्िमवम व प्रत्येक बुद्धमलम हभक्षम
हर्ळूं नये असम र्मझम उद्देश आिे.'' बोहधसत्त्व म्िणमलम ''यम खडयमंतच नव्िे तर भयंकर नरकमंत
देखील खमलीं डोकें आहण वर पमय करून पडण्यमलम र्ी तयमर आिे, परंतु सत्कृ त्यमपमसून परमवृत्त
िोण्यमस र्ी तयमर नमिीं.'' असें बोलून प्रत्येक बुद्धमकडे वळू न बोहधसत्त्व म्िणमलम ''भदंत, हभक्षेचें
ग्रिण के ल्यमवमचून येथून जमऊं नकम.'' असें बोलून बोहधसत्त्वमनें आपल्यम िमतमंत अन्नमनें भरलेलें तमट
घेतलें, व त्यम प्रदीप्त खडयमर्ध्यें उडी टमकली. पण आियमाची गोष्ट िी कीं, त्यम अग्नीपमसून
बोहधसत्त्वमलम कमंिीच बमधम झमली नमिीं. जूण कमय बोहधसत्त्व कर्ल पुष्पमच्यम रमशींतूनच चमलत
गेलम, व त्यमनें प्रत्येक-बुद्धमचें पमत्र अन्नमनें भरलें.
समधूंनम सत्कर्मांच्यम आड येणमरीं हवघ्नें आनंदच देत असतमत ! आगीच्यम खमईं फु लमच्यम
रमशींप्रर्मणें वमटतमत !!
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भलत्यमच र्मगमानें उपजीहवकम करूं नये.
(कपोतजमतक नं. ४२)

एकदमं आर्चम बोहधसत्त्व पमरव्यमच्यम कु ळमंत जन्र्लम िोतम. त्यमकमळीं वमरमणशीनगरवमसी
लोक पुण्यबुद्धीनें पुष्कळ रठकमणीं तुसमनें भरलेल्यम हपशव्यम टमंगून ठे वीत असत. िेतू एकढमच कीं
त्यम हपशव्यमंत पक्ष्यमंनीं आपलीं घरटीं करमवीं. वमरमणशीच्यम र्िमश्रेष्ठीच्यम स्वयंपमक्यमनें देखील
असली एक हपशवी आपल्यम पमकशमळें त टमंगली िोती. त्यम हपशवींत आर्चम बोहधसत्त्व रिमत असें.

एके ददवशीं स्वयंपमक्यमनें र्त्स्यर्मंसमददक पदमथा धुवून टमकलेल्यम पमण्यमच्यम गंधमनें लुब्ध
झमलेलम एक कमवळम आपलम प्रवेश त्यम पमकशमळें त कसम िोईल यम हवचमरमंत पडलम, व तेथेंच
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जवळ बसून रमहिलम. बोहधसत्त्व हनयर्मप्रर्मणें चरण्यमसमठीं जंगलमंत जमत असतमं त्यमलम त्यम
कमवळ्यमनें पमहिलें. व तो र्नमंत म्िणमलम, ''यम पमरव्यमची संगती के ली असतमं श्रेष्ठीच्यम
र्िमनसमंतील र्त्स्यर्मंसमददक पदमथमांचम आस्वमद घेण्यमस संहध समंपडेल.'' दुसर्यम ददवशीं
बोहधसत्त्व बमिेर हनघण्यमपूवीच कमवळम तेथे येऊन बसलम, व बोहधसत्त्वमच्यम र्मगोर्मग जंगलमंत
हशरलम. यम कमवळ्यमच्यम कृ त्यमचम अथा न सर्जल्यमर्ुळें त्यमलम बोहधसत्त्व िसलम.
कमवळम म्िणमलम, ''र्िमरमज, तुर्चें आचरण इतकें चमंगलें आिे कीं, आजपमसून तुर्च्यमच
सेवेंत आयुष्य घमलमहवण्यमचम र्ी हनिय के लम आिे.''
बोहधसत्त्व म्िणमलम, ''पण आर्चे दोघमंचे जुळमवें कसें. र्मझें भक्ष्य हनरमळें तुझें भक्ष्य
हनरमळें .
कमवळम म्िणमलम, ''र्िमरमज, तुम्िी ज्यमवेळीं आपलम चमरम शोधण्यमसमठीं जमल त्यमवेळीं र्ी
देखील तुर्च्यम बरोबर जमऊन र्मझ्यम पोटमची व्यवस्थम करीन.''
बोहधसत्त्व म्िणमलम, ''असें असेल तर ठीक आिे. पण र्मझ्यमसमरखें तूं देखील र्ोठ्यम
समवधहगरीनें वमगलें पमहिजे.''

यमप्रर्मणें कमवळ्यमलम उपदेश करून बोहधसत्त्व गवतमच्यम बीजमवर आपली तृहि करूं
लमगलम. कमवळ्यमनें देखील गमईच्यम शेणमंतील दकड्यमंवर आपलम हनवमाि के लम. संध्यमकमळीं
बोहधसत्त्वमबरोबरीच तो त्यम पमकशमळें त आलम. तेव्िमं स्वयंपमक्यमनें तो पमरव्यमचम हर्त्र असमवम
अशी कल्पनम करून त्यमच्यमसमठीं दुसरी एक तुसमची हपशवी टमंगून ददली. त्यम ददवसमपमसून
दोघेजण तेथें रमन ं लमगले.

एके ददवशीं श्रेष्ठीच्यम घरीं पुष्कळ र्मसे आहण र्मंस आणलें िोतें. स्वयंपमक्यमनें तें पमकशमळें त
हजकडे हतकडे लोंबकळत ठे हवलें. संध्यमकमळी कमवळ्यमची दृष्टी जेव्िमं त्यमवर पडली तेव्िमं त्यमच्यम
पोटमंत दुखूं लमगलें, व त्यमवर कसम तमव र्मररतमं येईल यम हववंचनेंत त्यमनें समरी रमत्र घमलहवली.
दुसर्यम ददवशीं चरमवयमलम हनघण्यमच्यम वेळेलम बोहधसत्त्व त्यमलम म्िणमलम, ''कमवळे बुवम चलम
आतमं; चरमवयमलम हनघण्यमची वेळ झमली.'' कमवळम म्िणमलम ''र्िमरमज, र्मझ्यम पोटमंत, दुखत
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आिे. तेव्िमं तुम्िीच जम.'' बोहधसत्त्व म्िणमलम, ''पण हर्त्रम, कमवळ्यमलम पोटदुखीचम रोग झमलम असे
कोणीच तदकलें नमिीं; आहण दकतीिी खमल्लें तरी त्यमची तृहि िोते असेंहि नमिीं. पण र्लम वमटतें
आज तुझी दृष्टी यम र्मशमंवर व र्मंसमवर गेल्यमर्ुळे तुझ्यम यम पोटदुखीलम आरं भ झमलम असमवम. िें
र्नुष्यमचें भक्ष्य आिे, व आर्च्यमसमरख्यम आहश्रतमचें भक्ष्य नमिीं िें लक्षमंत ठे व , आहण अशम
पदमथमावर कु दृहष्ट न ठे हवतमं रोजच्यमप्रर्मणें र्मझ्यमबरोबर चरमवयमलम चल. कमवळम म्िणमलम ''तुम्िी
म्िणतमं िें र्लम कबूल आिे परं तु तुर्च्यमबरोबर जमणें आज अगदींच अशक्य आिे. पमरवम म्िणमलम,
''असें आिे तर तूं येथेंच रिम. पण हनदमन लोभमलम वश िोऊन घमतक कर्ा करूं नकोस !''

बोहधसत्त्व चरण्यमसमठीं बमिेर गेल्यमवर कमवळम स्वयंपमक घरमंत कमय प्रकमर चमललम िें
िळू च र्मन वर कमढू न पिमत बसलम. स्वयंपमक्यमनें सवा पमकमची हसद्धतम करून ठे हवली, व तो
हवश्रमंतीसमठी थोडम वेळ स्वयंपमकघरमबमिेर पडलम. िी संधी समधून कमवळम आपल्यम
हनवमसस्थमनमंतून बमिेर पडलम, आहण हवचमर करूं लमगलम कीं, र्मंसमचे लिमन तुकडे खमवे ककवम
एकदर् एखमदम र्ोठम तुकडम लमंबवमवम. शेवटीं, एखमदम र्ोठम तुकडम घेऊन हपशवींत जमऊन
बसण्यमचम त्यमनें हनिय के लम. परं तु स्वयंपमक्यमनें र्मंसमचे तुकडे झमंकून ठे हवले िोते त्यमवरील
झमंकण जेव्िमं कमवळ्यमनें खमली पमडलें तेव्िमं स्वयंपमक्यमलम संशय येऊन तो आंत हशरलम. त्यमनें
कमवळ्यमचें दुष्ट कृ त्य पमहिलें, व तो आपणमशींच म्िणमलम, ''र्मझ्यम धन्यमसमठीं तयमर के लेलें पक्वमन्न
िम दुष्ट कमवळम खमऊं पिमत आिे ! जणूं कमय िमच र्मझम धनी आिे ! तेव्िमं आतमं यम खळमलम भरपूर
प्रमयहित्त ददल्यमवमंचून रिमतमं कमर्म नये !'' त्यमनें दमरें आहण हखडक्यम बंद करून कमवळ्यमलम
पकडलें व त्यमची हपसें उपटून आल्यमच्यम रसमंत र्ीठ आहण हजर्यमची पूड हर्सळू न त्यमच्यम अंगमलम
लेप ददलम; आहण त्यमलम त्यम हपशवींत टमंदकलें. कमवळम अत्यंत पीहडत िोऊन तेथें तळर्ळत पडलम
!

बोहधसत्त्व बमिेरून संध्यमकमळी परत आल्यमवर त्यमची ती अत्यंत हृदयद्रमवक दुदश
ा म पमन न
म्िणमलम, ''अरे लोभी कमवळ्यम, तूं र्मझें वचन न तकल्यमर्ुळें यम संकटमंत पडलमस ? जो आपल्यम
हितहर्त्रमचें वचन तकत नमिीं, व लोभमलम वश िोऊन खोट्म र्मगमानें आपली उपजीहवकम करूं
पमितो, त्यमची गत अशीच िोत असते.
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दुष्टमलम आश्रय देऊं नये.
(वेळुक जमतक नं. ४३)

एकदमं बोहधसत्त्व कमशीरमष्ट्रमर्ध्यें एकम र्ोठ्यम धनमढ्य कु ळमंत जन्र्लम िोतम. वयमंत
आल्यमवर प्रमपंहचत सुखें तुच्छ वमटून आहण वैरमग्यसुख श्रेष्ठ वमटू न त्यमनें तमपसवेश स्वीकमरलम व
हिर्मलयमचम र्मगा धररलम. तेथें त्यमची फमर ख्यमती िोऊन त्यमच्यमजवळ पुष्कळ तपस्वी
हशष्यभमवमनें रमन ं लमगले.
ई समहित्य प्रहतष्ठमन
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त्यम प्रदेशमंत एकम तपस्व्यमच्यम आश्रर्मंत एके ददवशीं एक कमळ-सपमाचें हपल्लूं रमंगत रमंगत
आलें. त्यम तपस्व्यमलम त्यमचें र्ोठें कौतुक वमटून त्यमनें त्यम बमलसपमासमठीं एक वेळवमचें नळकमंडें
तयमर के लें, व त्यमंत गवत वगैरे घमलून त्यम पोरमची रिमण्यमची सोय करून ददली. वेळूच्यम
नळकमंड्यमंत रिमत असल्यमर्ुळें त्यम समपमलम वेळुक असें नमंव पडलें व त्यम तपस्व्यमलम सवा तपस्वी
थट्टेनें वेळुकहपतम असें म्िणूं लमगले.

बोहधसत्त्वमलम िें वतार्मन सर्जल्यमवर तो त्यम तपस्व्यमजवळ गेलम, आहण त्यमनें त्यमच्यम यम
कृ त्यमचम हनषेध के लम. तो म्िणमलम, ''कमलसपमाबरोबर तूं सिवमस कररतोस िें खरें आिो कमय ?''
तपस्वी म्िणमलम, ''िोय र्िमरमज, िी गोष्ट खरी आिे. र्मझें त्यमच्यमवर फमर प्रेर् आिे.'' बोहधसत्त्व
म्िणमलम, ''भलत्यमवर प्रेर् करून त्यमलम आश्रय देणें िें र्ोठें धोक्यमचें आिे. यम समपमकडू न तुझ्यम
जीहवतमलम अंतरमय घडलम तर त्यमंत र्लम र्ुळींच आिया वमटणमर नमिीं.'' त्यम तपस्व्यमलम
बोहधसत्त्वमचम उपदेश रुचलम नमिीं. त्यमनें त्यम सपमाचम त्यमग न कररतमं खमऊं हपऊं घमलून तसमच
वमढहवण्यमचम क्रर् चमलहवलम.

एके ददवशीं त्यम भमगमंतील सवा तपस्वी फळर्ूलमचम शोध लमवण्यमसमठीं दूरच्यम प्रदेशमंत
गेले िोते. तेथें चमंगली फळें समंपडल्यमर्ुळें त्यमंनीं दोन तीन ददवस र्ुक्कमर् के लम. पुनः परत
आल्यमवर वेळुकहपत्यमलम आपल्यम वेळुकमची आठवण िोऊन तो त्यम वेळूच्यम नळकमंड्यमकडे धमंवत
गेलम आहण िमत पुढें करून र्ोठ्यम सद्गददत स्वरमनें म्िणमलम, ''बमळम, वेळुकम, आज दोन ददवस
तुझी र्ीं िेळसमंड के ली. र्मझ्यम हवयोगमनें तुलम दकती तरी दुःख झमलें असेल. चल, बमिेर ये. र्ी
तुलम खमऊं घमलतों.'' तो भुकेलेलम समंप अत्यंत चवतमळू न वेळूच्यम नळकमंड्यमंतून बमिेर पडलम आहण
कडमडू न तपस्व्यमच्यम िमतमलम चमवलम ! हबचमरम तपस्वी शेवटले शब्दहि उच्चमरूं शकलम नमिीं ! तो
तेथेंच जहर्नीवर पडू न प्रमणमलम र्ुकलम ! तें पमन न खळमलम आश्रय ददल्यमचें िें फळ आिे असें सवा
तपस्वी म्िणूं लमगले.
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शिमणम शत्रू बरम, पण र्ूखा हर्त्र नको !
(भकस जमतक नं. ४४)
प्रमचीनकमळीं
खेडग
े मंवीं

पुष्कळ

कमशीरमष्ट्रमंत
सुतमर

रिमत

एकम
असत.

त्यमंतील एकजण आपल्यम कमर्मंत गढू न गेलम
असतमं त्यमच्यम डोक्यमवर एक र्मशी येऊन
बसली, व ती त्यमलम फमर त्रमस देऊं लमगली.
त्यमचे दोन्िी िमत गुंतल्यमर्ुळें तो जवळ
असलेल्यम आपल्यम तरूण र्ुलमलम म्िणमलम
''र्ुलम िी र्मशी र्लम र्घमंपमसून फमर त्रमस
देत आिे. हतलम जरम घमलवून दे पमन ं.'' र्ुलगम म्िणमलम, ''बमबम, जरम थमंबम; र्ी त्यम र्मशीचम
एकदर् हनकमलच लमवून टमकतों.'' असें म्िणून त्यमनें जवळ असलेली तीक्ष्ण धमरे ची कु र्िमड उचलली
व बमपमच्यम र्मगल्यम बमजूलम जमऊन र्मशीलम र्मरण्यमसमठी त्यमच्यम डोक्यमवर र्मररली. र्मशी
उडू न गेलीच; पण सुतमरमच्यम डोक्यमचीं र्मत्र दोन शकलें झमलीं ! तो तत्कमळ प्रमणमस र्ुकलम.
आर्चम बोहधसत्त्व त्यम कमळीं व्यमपमरी
कु लमंत

जन्र्लम

िोतम,

व

आपल्यम

उद्योगधंद्यमसमठीं तो यम रठकमणीं आलम िोतम. यम
र्ूखा पोरमचें िें कृ त्य पमन न तो तेथें जर्लेल्यम
सुतमरमलम म्िणमलम, ''बमबमनों शिमणम शत्रू
पुरवलम, परंतु र्ूखा हर्त्र नको आिे ! यम र्ूखा
पोरमनें आपल्यम हपत्यमची कमर्हगरी बजमवीत
असतमं त्यमचमच नमश करून टमकमलम !''
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र्ूखमावर आपलें कमर् सोपवूं नये.
(आरमर्दूसक जमतक नं. ४३)

एकम कमळीं वमरमणसी नगरींत
उत्सवमची उद्धोषणम करण्यमंत आली
िोती. त्यम ददवसमपमसून सवा लोकमंनी
उत्सवमस सुरवमत के ली. पण रमजमच्यम
बगीच्यमंतील र्मळ्यमस आपलें कमर्
टमकू न यम उत्सवमस जमतमं येईनम. पुढें
त्यमलम अशी एक युहक्त सुचली कीं,
आपल्यम

उद्यमनमंत

रिमणमर्यम

वमनरमंच्यम टोळीवर बगीच्यमलम पमणी
देण्यमचें कमर् सोपवून आपण एक ददवस
तरी उत्सवमलम जमवें. तो त्यम टोळींतील
र्ुख्य वमनरमलम म्िणमलम, ''हर्त्रम यम
उद्यमनमपमसून र्लम जसम फमयदम आिे तसम तो तुम्िमलम देखील आिे. येथील फलपणमाददक खमऊन
तुम्िी आपलम हनवमाि कररतमं. तेव्िमं एक ददवस र्मझे थोडें कमर् करणें तुर्चें कताव्य आिे.
तो वमनर म्िणमलम ''आपलें कमय कमर् आिे ते आम्िमंस सर्जमवून द्यम म्िणजे आम्िमलम शक्य
असेल तें आम्िी करूं.''
र्मळी म्िणमलम ''तुम्िी यम झमडमच्यम रोप्यमंनम आजचम ददवस तेवढें पमणी द्यम म्िणजे तेवढ्यम
अवधींत र्ी उत्सवमची थोडी र्ौज पमन न र्मघमरी येतों. तो वमनर म्िणमलम ''ठीक आिे, आम्िी
र्ोठ्यम संतोषमनें िें कमर् कररतों.
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र्मळी पखमली आहण लमंकडमची भमंडी वमनरमंच्यम स्वमधीन करून शिरमंत गेलम. इकडे र्ुख्य
वमनर आपल्यम टोळींतील वमनरमंत म्िणमलम, ''आर्च्यमवर सोपहवलेलें कमर् आम्िीं र्ोठ्यम
हशतमफीनें के लें पमहिजे. येथल्यम पमण्यमचम अपव्यय न कररतमं तें र्ोठ्यम हशतमफीनें के लें पमहिजे.
येथल्यम पमण्यमचम अपव्यय न कररतमं तें र्ोठ्यम कमटकसरीनें वमपरलें पमहिजे, नमिींतर आम्िमस
आहण बमगवमनमलम पमण्यमसमठीं त्रमस सोसमवम लमगेल. तेव्िमं तुम्िी झमडमच्यम रोपमंलम पमणी देत
असतमंनम त्यमंच्यम र्ुळमच्यम प्रर्मणमनें पमणी देत जम. ज्यमंचीं र्ुळें खोल गेलीं असतील त्यमंनम जमस्ती
पमणी द्यम व ज्यमंचीं उथळ असतील त्यमंनम कर्ी द्यम.''
वमनरमंनीं आपल्यम पुढमर्यमच्यम आज्ञेप्रर्मणें सवा रोपें उपटून पमन न त्यमंच्यम र्ुळमंच्यम
प्रर्मणमवर त्यमंस पमणी ददलें !
यम वमनरमंच्यम कृ त्यमर्ुळें हबचमर्यम बमगवमनमचें दकती नुकसमन झमलें असेल यमची कल्पनमच
के ली पमहिजे ! र्ूखमावर जो आपल्यम कमर्मचम भमर टमकतो त्यमची शेवटीं अशीच िमहन िोते !!
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आपल्यम समर्र्थयमाचम अकमलीं उपयोग करूं नये.
(वेदब्भ जमतक नं. ४८)

प्रमचीनकमळीं कमशीरमष्ट्रमंतील एकम गमंवीं एक ब्रमह्मण
रिमत असे. त्यमलम वैदभा नमंवमचम एक र्ंत्र अवगत िोतम. त्यम
र्ंत्रमचें समर्र्थया असें िोतें कीं नक्षत्रयोग जमणून त्यमचम जप
के लम असतमं आकमशमंतून सुवणारजतमददक पदमथमांची वृहष्ट िोत
असे. आर्चम बोहधसत्त्व यम ब्रमह्मणमचम हशष्य िोतम. एके
ददवशीं ते दोघे कमंिीं कमरणमहनहर्त्त चैत्यदेशमलम जमण्यमसमठीं
हनघमलें. वमटेंत एकम जंगलमंत त्यमलम पमंचशें चोरमंनीं गमंठलें.
यम चोरमंनम ओलीस धरणमरे चोर असें म्िणत असत.
कमं कीं जेव्िमं त्यमंच्यम िमतीं हपतम आहण पुत्र समंपडत तेव्िमं ते
पुत्रमलम ठे वून घेऊन हपत्यमलम द्रव्य आणण्यमसमठीं घरीं
पमठवीत असत, जेष्ठ आहण कहनष्ठ भमऊ िमतीं लमगले असतमं जेष्ठमलम घरीं पमठवीत व कहनष्ठमलम
ओलीस धरून त्यमंजकडू न द्रव्य हर्ळवीत असत म्िणून त्यमंनम ओलीस धरणमरे चोर असे म्िणत
असत.
यम चोरमंनीं बोहधसत्त्वमलम आहण वैदभार्ंत्रवेत्त्यम ब्रमह्मणमलम जेव्िमं पकडलें , तेव्िमं गुरूलम
ओलीस धरून हशष्यमलम (बोहधसत्त्वमलम) द्रव्य आणण्यमसमठीं घरीं पमठहवलें. जमतमंनम बोहधसत्त्व
आपल्यम

गुरूस

एकीकडे

नेऊन

िळू च

म्िणमलम,

''आज

पुष्कळ

वषमांनी

आकमशमंतून

सुवणारजतमददकमंची वृहष्ट आपल्यम र्ंत्रभमवमनें िोईल असम नक्षत्र-योग आलम आिे. परं तु आपण यम
प्रसंगीं आपल्यम र्ंत्रमचम हबलकू ल उपयोग करूं नये. जर आपण अशम भलत्यमच वेळीं र्ंत्रजप करमल
तर आपली आहण यम सवा चोरमंची अत्यंत िमहन िोईल. तेव्िमं यमंनीं जरी आपणमलम थोडमबहुत त्रमस
ददलम तरी तो सिन करम. र्ी एक दोन ददवसमंत पैसे घेऊन परत येईपयांत दर् धरम.
ई समहित्य प्रहतष्ठमन

www.esahity.com

धर्मानंद कोसंबी

जमतककथम

आपल्यम गुरूलम यमप्रर्मणें समंगून बोहधसत्त्व तेथून हनघून गेलम. सूयमास्तमनंतर चोरमंनी
ब्रमह्मणमचे िमतपमय बमंधन
ू त्यमलम खमली हनजहवलें. इतक्यमंत पूणा ददशेलम अलंकृत करणमर्यम
पूणाचंद्रमचम उदय झमलम. ब्रमह्मणमनें आकमशमकडे पमहिलें, आहण नक्षत्रयोग बरोबर जुळून येत आिे
असें जमणून तो आपणमशींच म्िणमलम, ''यम हवपत्तींत पडण्यमचें कमंिींच कमरण ददसत नमिीं. येऊन
जमऊन चोरमंलम पमहिजे आिे तें धन. आपण जर यमंनम आतमंच्यम आतमं ददलें तर ते र्लम र्ोकळें
करतील, व र्ी त्रमसमंतून र्ुक्त िोईंन.'' तो चोरमंनम म्िणमलम ''चोर िो, र्मझे िे िमल तुम्िी कमं
कररतमं ?''
चोर म्िणमले, ''द्रव्यप्रमिीवमंचून, दुसरम आर्चम कोणतमिी िेतु नमिीं.''
ब्रमह्मण म्िणमलम, ''एवढेंच जर असेल तरी र्लम यम बंधनमंतून र्ोकळें करम, व न्िमऊं घमलून
नूतन वस्त्र पररधमन करवून गंध पुष्पमंनीं र्मझें शरीर सजवून र्लम आसनमवर बसवम.''
चोरमंनीं त्यमच्यम समंगण्यमप्रर्मणें के ल्यमवर ब्रमह्मणमनें र्ंत्रजप करून आकमशमकडे पमहिलें.
तत्क्षणीं आकमशमंतून सुवणारजतमददकमंचम पमऊस पडलम ! चोरमंनीं तें द्रव्य गोळम करून आपल्यम
उपरण्यमंनीं गमंठोडी बमंहधलीं व तेथून प्रयमण के लें. ब्रमह्मणमलम त्यमंनी तेथेंच सोडू न ददलें.
त्यम चोरमंलम वमटेंत दुसर्यम पमंचशें चोरमंनी गमंठलें, व त्यमंची र्ोठर्ोठमली गमंठोडीं पमन न ते
त्यमंनम म्िणमलें, ''िें द्रव्य तुम्िी कसें हर्ळहवलें ? यमचम जर आम्िमस वमंटम द्यमल तरच तुम्िमस आम्िीं
सोडू न देऊं; नमिीं तर सवमांनम येथें ठमर करूं.''
द्रव्यमचीं गमंठोडीं विमणमरे चोर म्िणमले, ''बमबमंनो, आर्च्यमशीं लढमई करून आर्च्यम
नमशमलम कमं प्रवृत्त िोतमं ? िम आर्च्यम र्मगोर्मग येणमरम ब्रमह्मण के वळ आकमशमकडे पमन न द्रव्यमचम
पमऊस पमडू ं शकतो ! त्यमनेंच र्ंत्रसमर्र्थयमानें िें धन आम्िमस ददलें आिे.''
तेव्िमं त्यम ररकमम्यम चोरमंनीं धनवमन चोरमंनम सोडू न देऊन त्यमंच्यम र्मगोर्मग जमणमर्यम
ब्रमह्मणमस गमंठलें, व ते त्यमलम म्िणमले ''िे ब्रमह्मणश्रेष्ठम, र्ंत्रसमर्र्थयमाच्यम योगमनें तूं धनमची वृहष्ट करूं
शकतोस असें आर्च्यम व्यवसमय बंधूंनीं आम्िमलम समंहगतलें आिे. तेव्िमं आतमं र्ंत्रमचम तप करून
द्रव्यमचम पमऊस पडेल असें कर.''
ब्रमह्मण म्िणमलम, ''चोरिो, र्ी तुम्िमलम र्ोठ्यम खुषीनें द्रव्य ददलें असतें; परंतु यम वषी
नक्षत्रमचम योग जुळून येण्यमचम संभव ददसत नमिीं. पुढल्यम वषी जर तुम्िीं र्लम भेटमल, तर
नक्षत्रमचम योग पमन न र्ीं तुर्च्यमवर सुवणमाददकमंचम पमऊस पमडीन.''
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िे ब्रमह्मणमचे शब्द तकू न चोर अत्यंत संतमपले, व त्यमंनीं तेथेंच त्यम ब्रमह्मणमचम वध के लम.
पुढें गेलेल्यम चोरमंजवळ अवजड गमंठोडी असल्यमर्ुळें ते त्वरेनें जमऊं शकले नमिींत. त्यम ररकमम्यम
चोरमंनीं त्यमंजवर एकमएकीं घमलम घमलून सवमांनम ठमर र्मरलें, व सवा धन हिरमवून घेतलें. पुनः यम
पमंचशें चोरमंत दोन तट पडू न कलिमस सुरुवमत झमली, व परस्परमंत यमदवी र्मजून दोन सोडू न
बमकी सवा चोरमंचम नमश झमलम ! हशल्लक रमहिलेल्यम दोन चोरमंनीं असम हवचमर के लम कीं, िे धन
घरीं घेऊन जमणें शक्य नमिीं. तेव्िमं तें यम अरण्यमंतच कोठें तरी लपवून ठे वमवें. त्यमंनीं ती सवा
गमंठोडीं एकम गुित
ें गोळम के लीं व एक नमगवी तरवमर घेऊन तेथें पिमरम करण्यमस उभम रमहिलम.
दुसरम जेवण घेऊन येण्यमसमठीं गमंवमंत गेलम.
लोभ हवनमशमचें र्ूळ िोय. पिमरम करणमर्यम चोरमंच्यम र्नमंत असम हवचमर आलम कीं, ''िम
दुसरम चोर परत आल्यमवर र्लम यम धनमचम अधमा वमंटम त्यमलम द्यमवम लमगेल त्यमपेक्षमं तो येथें
येतमंच जर र्ीं त्यमलम ठमर के लें तर िें सवा धन र्मझ्यम एकट्मच्यम र्मलकीचें िोईल.'' गमंवमंत
गेलेल्यम चोरमनें हवचमर के लम कीं, ''त्यम धनमचे दोन भमग िोण्यमपेक्षमं तें सवा आपणमलमच हर्ळमलें तर
फमर चमंगलें'' परत येतमंनम त्यमनें आपल्यम समथीदमरमसमठीं आणलेल्यम जेवणमंत तीव्र हवष घमतलें. तो
जवळ आल्यमबरोबर पिमरम करणमर्यम चोरमनें त्यमचीं दोन शकलें के लीं, व स्वतः तें हवषहर्हश्रत अन्न
खमऊन र्रण पमवलम !
बोहधसत्त्व एक दोन ददवसमंनीं तेथें आलम व त्यमनें आपल्यम गुरूचें र्मगमांत पडलेले प्रेत
पमहिलें. पुढें वमटेंत चोरमंची प्रेतें आढळलीं. तसमच सुगमवम कमढीत कमढीत तो त्यम गुिच्े यम द्वमरमशीं
आलम, व तेथें घडलेले प्रकमर पमन न त्यमनें चोरमंची वमट कशी झमली यमचें अनुर्मन के लें , आहण िे
उद्गमर कमढले, ''आर्च्यम आचमयमांनीं आपल्यम समर्र्थयमाचम अकमली उपयोग के ल्यमर्ुळें िी
अनथापरं परम ओढली ! भलत्यमच वेळीं समर्र्थयमाचम उपयोग करूं नये िम धडम यम गोष्टीपमसून हशकलम
पमहिजे.''
बोहधसत्त्वमनें ते धन आपल्यम घरीं नेलें, व दमनधर्ा करून सदमचरणमनें आयुष्यमचम सदुपयोग
के लम.
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हवश्वमसघमतकी रमजम.
(सच्चंदकर जमतक नं. ७३)

कमशीच्यम रमजमलम एक र्ुलगम झमलम. लिमनपणीं तो न ड असल्यमर्ुळें त्यमलम दुष्टकु र्मर िेंच
नमंव पडलें. रमजवमड्यमंतल्यम सवा नोकरमंनम तसमच नगरवमसी लोकमंनम तो फमर त्रमस देत असे.
त्यमर्ुळें सवमांनीं डोळ्यमंतील खड्यमप्रर्मणें ककवम आपणमलम खमण्यमस आलेल्यम हपशमच्यमप्रर्मणें तो
अहप्रय झमलम िोतम. एके ददवशीं तो आपल्यम नोकरमबरोबर जलक्रीडम करण्यमसमठी नदीवर गेलम.
त्यमचवेळीं एकमएकीं र्ोठम पमऊस पडण्यमस सुरूवमत झमली. सवा प्रदेशमंत अंधकमर पसरलम. तेव्िमं
तो आपल्यम नोकरमलम म्िणमलम ''र्लम यम वेळीं नदींत उतरण्यमस र्दत करम'' त्यमंनीं त्यमलम नदींत
नेऊन पूर आलम असतमं तेथेंच टमकू न ददलें, व ते म्िणमले, ''असल्यम पमपी र्मणसमलम येथें सोडू न ददलें
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तर रमजमलम त्यमची बमतर्ी देखील सर्जमवयमची नमिीं. अरे दररद्री पोरम, तुझ्यम कर्माप्रर्मणें तूं जम.''
नदीवरून परत आल्यमवर त्यमंनम ''आपलम र्ुलगम कोठें आिे'' असम प्रश्न के लम. तेव्िमं ते म्िणमले,
''र्िमरमज र्िमर्ेघमर्ुळें आम्िमलम कमंिी ददसेनमसें झमलें, व आर्च्यमपूवीच नदींतून वर हनघून कु र्मर
वमड्यमंत आलम असमवम अशम सर्जुतीनें आम्िीं र्मगोर्मग धमंवत धमंवत आलों. पण येथें पिमतों तों
कु र्मरमचम पत्तम नमिीं.'' रमजम पररवमरमसि नदीतीरी गेलम व त्यमनें तेथें कु र्मरमचम पुष्कळ शोध
के लम; पण व्यथा ! त्यमचम र्ुळींच पत्तम लमगलम नमिीं.

इकडे तो रमजकु र्मर पुरमंत समंपडू न विमत चमललम असतमं नदींतून येणमरें एक झमड त्यमच्यम
िमतीं आलें. त्यमच्यमवर बसून र्रणमच्यम भयमनें आरडत ओरडत तो तसमच नदीच्यम ओघमनें विमत
चमललम िोतम. त्यमच नदीच्यम कमंठी एक सपा रिमत असे. त्यमचम पूवाजन्र्ींचम इहतिमस असम िोतम
कीं, तो एक धनमढ्य व्यमपमरी िोतम, व त्यमनें चमळीस कोटी कमषमापण जहर्नींत पुरून ठे हवले िोते.
त्यम धनलोभमर्ुळें यम जन्र्ी समप िोऊन तेथे रिमत िोतम. आणखी एक दुसरम व्यमपमरी त्यमच
नदीच्यम कमंठी तीस कोटी कमषमापण पुरून ठे वून यम जन्र्ीं उं दीर झमलम िोतम, व तो त्यम ठे व्यमवर
आपलें बीळ करून रिमत िोतम. त्यम दोन्िी प्रमण्यमंच्यम हबळमंत पमणी हशरल्यमर्ुळें ते बमिेर पडले , व
नदीच्यम पुरमंत समंपडू न विमत चमलले. रमजकु र्मर बसलेल्यम झमडमचम त्यमंनमंहि आश्रय हर्ळमलम.
त्यम दोघमंनीं त्यम झमडमच्यम दोन टोकमंवर आरोिण के लें. हतसरम एक पोपट त्यमच नदीकमठी
समंवरीच्यम झमडमवर घरटें करून रिमत असे. नदीच्यम वेगमनें तो वृक्ष उन्र्ळू न नदींत पडलम, व
हबचमर्यम पोपटमचें घरटें नदींत बुडमलें. पोपट कसमबसम आपल्यम घरट्मंतून बमिेर हनघमलम; पण
पमण्यमनें पंख हभजल्यमर्ुळें व पमण्यमंत गुदर्रल्यमर्ुळें त्यमलम उडतमं येईनम. रमजकु र्मर बसलेलें झमड
विमत येत असतमं जीव रक्षणमच्यम कमर्ीं त्यमलमहि उपयोगीं पडलें. तो एकम लिमनशम फमंदीवर
बसून रमहिलम.

आर्चम बोहधसत्त्व त्यमकमली औददच्य ब्रमह्मण कु लमंत जन्र्लम िोतम. वयमंत आल्यमवर
प्रपंचमंत दोष ददसून आल्यमर्ुळें गृिस्थमश्रर् न स्वीकमररतमं त्यमनें अरण्यवमस पत्कररलम. यमच
नदीच्यम कमंठीं तो आपलम आश्रर् बमंधून रिमत असे. र्ध्यरमत्रींच्यम सुर्मरमस रमजपुत्रमचम आक्रोश
तकू न बोहधसत्त्वमलम त्यमची कींव आली, व तो म्िणमलम, ''िे पुरुषम, तूं रडू ं नकोस. र्ी यम संकटमंतून
तुलम पमर पमडतों.'' बोहधसत्त्व पोिण्यमंत अत्यंत पटमईत िोतम. त्यमनें त्यम र्िमपुरमंत उडी टमकू न
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रमजपुत्रमलम झमडमसकट तीरमवर आणलें. व पिमतो तों त्यमलम त्यम झमडमवर असलेले सपमाददक तीन
प्रमणी आढळले. रमजपुत्रमलम आहण त्यम प्रमण्यमंनम त्यमनें आपल्यम आश्रर्मंत नेलें. ते सगळे िवेनें व
पमवसमनें गमरठू न गेले िोते. त्यमंच्यम अंगी र्ुळींच त्रमस रमहिलें नव्ितें. त्यमंतल्यम त्यमंत रमजकु र्मरमलम
इतरमंइतकी इजम झमली नव्िती म्िणून तमपसमनें प्रथर्तः त्यम र्ुक्यम प्रमण्यमंस आपल्यम
अहग्नकुं डमजवळ नेऊन ठे हवलें व नंतर रमजकु र्मरमलम आपल्यम वस्त्रमंनीं पुसून कमढू न दुसरी वस्त्रे
पररधमन करण्यमस देऊन आगीजवळ बसहवलें. पुढें त्यमंच्यम अंगीं थोडी तमकत आल्यमवर समप, उं दीर
आहण पोपट यम हतघमंनम त्यमनें थोडें थोडें खमऊं घमतलें , व नंतर रमजकु र्मरमलम आश्रर्मंत असलेले
फलर्ूलमददक हजन्नस खमवयमस ददले. पण िें त्यमचें कृ त्य रमजकु र्मरमस र्ुळीच आवडलें नमिीं. तो
र्नमंतल्यम र्नमंत म्िणमलम, ''िम तमपस अत्यंत नीच आिे. र्ी यम प्रदेशमच्यम रमजमचम र्ुलगम असून
र्मझम सर्मचमर प्रथर्तः न घेतमं, िम क्षुद्र प्रमण्यमंची शुश्रूषम करीत आिे. यम र्ूखमालम र्मझी योग्यतम
र्ुळींच सर्जत नमिीं. यदमकदमहचत र्ी वमरमणशीचम रमजम झमलों, तर यम जोगड्यमचम चमंगलम
सर्मचमर घेतल्यमवमंचून रमिणमर नमिीं.''
कमंिीं ददवस रमजकु र्मर आहण ते तीन प्रमणी बोहधसत्त्वमच्यम आश्रर्मंत रमहिले , व पमऊस
कर्ी झमल्यमवर आहण अंगीं तमकत आल्यमवर तेथून आपमपल्यम रठकमणी जमवयमस हनघमले. जमतमंनम
सपा बोहधसत्त्वमलम म्िणमलम, ''तमपसर्िमरमज, तुम्िी र्मझ्यमवर फमर र्ोठम उपकमर के लम आिे. तो
सवास्वी जरी र्लम फे डतमं येणें शक्य नमिी, तथमहप र्ी हभकमरी नमिीं. र्मझ्यम हबळमजवळ पूवाजन्र्ी
पुरून ठे हवलेलें पुष्कळ धन आिे. जर तुम्िमलम त्यम धनमचम उपयोग िोण्यमसमरखम असेल , तर तुम्िी
र्मझ्यम हबळमजवळ येऊन र्लम िे सपमा अशी िमंक र्मरम म्िणजे र्ी तुम्िमस ती जमगम दमखवून
देईन.'' असें बोलून व आपल्यम हबळमची जमगम कोणत्यम रठकमणीं िें बोहधसत्त्वमलम सर्जमवून देऊन
सपा तेथून हनघून गेलम.

नंतर उं दीर पुढें येऊन म्िणमलम, ''र्िमरमज आपले उपकमर र्ी कधींिी हवसरणमर नमिीं.
पूवाजन्र्ी ३० कोटी कमषमापण र्ी गमडू न ठे हवले आिेत. यम धनमनें जर तुर्च्यम उपकमरमची
थोडीबहुत फे ड िोण्यमसमरखी असेल, तर तें सवा र्ी तुम्िमस देण्यमस तयमर आिे. तुम्िी र्मझ्यम
हबळमजवळ येऊन र्लम उं दीर म्िणून िमंक र्मरम म्िणजे र्ी तुम्िमलम र्मझम ठे वम दमखवून देईन.''
असें बोलून व आपलम पत्तम बोहधसत्त्वमलम समंगून तोिी सपमाच्यम र्मगोर्मग हनघून गेलम.
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तेव्िमं पोपट म्िणमलम, ''र्िमरमज, र्मझ्यमजवळ धनद्रव्य कमंिीं नमिीं. पण तुम्िमलम जर
तमंदळ
ु मंची जरून लमगेल तर र्मझ्यम रिमण्यमच्यम जमगीं येऊन र्लम पोपटम म्िणून िमक र्मरम. र्ी
आपल्यम जमतभमईंनम समंगून हिर्मलयमंतून उत्तर् समळीचीं कणसें वमटेल तेवढीं तुम्िमलम आणून देत
जमईन.'' आपलम पत्तम समंगून तोहि तेथून उडू न गेलम.

तदनंतर दुष्ट रमजकु र्मर म्िणमलम, ''भदंत, र्ी जर रमजम झमलों, तर तुम्िी वमरमणसीलम यम.
र्ी तुर्ची सवा व्यवस्थम लमवून देईन. व तुम्िमलम र्ोठ्यम सत्कमरमनें र्मझ्यम रमज्यमंत ठे ऊन घेईन.''
असें समंगून तोहि आपल्यम रमजधमनीलम गेलम.

हपत्यमच्यम र्रणमनंतर यम रमजकु र्मरमलम गमदी हर्ळमल्यमचें वतार्मन बोहधसत्त्वमलम सर्जलें.
तेव्िमं त्यमची आहण त्यमजबरोबर सपा, उं दीर आहण पोपट यम सवमांची परीक्षम पमिण्यमसमठीं तो
आश्रर्मंतून हनघमलम, व प्रथर्तः सपा रिमत िोतम त्यम रठकमणीं आलम. सपमा, म्िणून िमक
र्मरल्यमबरोबर बोहधसत्त्वमचम शब्द ओळखून सपा हबळमंतून बमिेर पडलम, व नर्स्कमर करून
बोहधसत्त्वमलम म्िणमलम, ''भदंत, यम रठकमणीं चमळीस कोटी कमषमापण आिेत. ते आपल्यम
सवडीप्रर्मणें घेऊन जम.''

बोहधसत्त्व म्िणमलम, ''ठीक आिे. जेव्िमं र्लम गरज पडेल, तेव्िमं यम गोष्टीचम हवचमर कररतमं
येईल. सध्यमं तूं येथेंच रिम.''

सपमालम र्मगें दफरवून बोहधसत्त्व उं दीरमजवळ गेलम, व त्यमलम िमक र्मरून त्यमनें बमिेर
आहणलें. सपमाप्रर्मणें उं ददरमनेंहि बोहधसत्त्वमचें उत्तर् आदरमहतर्थय के लें, व आपल्यमजवळ असलेलें धन
घेऊन जमण्यमस हवनंती के ली. त्यमलम तेथेंच रमिण्यमस समंगून बोहधसत्त्व पोपटमजवळ गेलम.
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बोहधसत्त्वमलम पमन न पोपट झमडमच्यम अग्रमवरून खमलीं उतरलम व नर्स्कमर करून म्िणमलम,
''भदंत, तुम्िमलम उत्तर् तमंदळ
ु मची गरज असेल, तर र्मझ्यम जमतभमईंबरोबर हिर्मलयमवर जमऊन र्ी
तेथें आपोआप वमढणमर्यम समळींची कणसें घेऊन येतों.''

बोहधसत्त्व म्िणमलम, ''तुर्च्यमबरोबर र्मझ्यम आश्रर्मंत आलेलम रमजकु र्मर आतमं यम रमष्ट्रमचम
रमजम झमलम आिे. त्यमलम भेटण्यमसमठीं र्ी जमत आिे. सध्यमं र्लम तमंदळ
ु मची गरज नमिीं. पुढें पमितमं
येईल.''

पोपटमचम हनरोप घेऊन बोहधसत्त्व वमरमणसीलम गेलम. त्यम ददवशी रमजमच्यम उद्यमनमंत
रमन न दुसर्यम ददवशीं नानमन वगैरे करून हभक्षेसमठी नगरमंत दफरूं लमगलम. त्यमवेळीं तो दुष्ट रमजम
ित्तीच्यम अंबमरींत बसून नगर प्रदहक्षणेलम हनघमलम िोतम. बोहधसत्त्वमलम पमन न त्यमचें हपत्त खवळलें.
तो र्नमंतल्यम र्नमंत म्िणमलम, ''िम पमजी तमपस खमऊन खमऊन लठ्ठ िोण्यमसमठीं र्जपमशीं आलम
आिे. त्यमलम यमच्यम दुष्टपणमचें प्रमयहित्त तमबडतोब ददले पमहिजे नमिीं तर आपण के लेले उपकमर
लोकमंनम समंगून तो र्मझ्यमहवषयीं त्यमंची र्नें कलुहषत करील.'' आपल्यम नोकरमंकडे वळू न तो
म्िणमलम, ''सेवक िो, िम दुष्ट तमपस र्मझ्यमपमसून कमंिीं तरी लमभ व्िमवम म्िणून र्मझ्यमर्मगें
हघरट्म घमलीत आिे; पण यम हभकमरड्यमचें तोंड देखील र्ी पमन ं इहच्छत नमिीं. यमलम येथून एकदर्
घेऊन जम, व प्रत्येक चौकमंत फटके र्मरून शिरमच्यम बमिेर नेऊन यमचम हशरच्छेद करम.''

रमजमच्यम तोंडमंतून शब्द बमिेर पडण्यमचम अवकमश- त्यम सेवकमंनी कमंिीं एक हवचमर न
कररतमं बोहधसत्त्वमलम आपल्यम िमतमंनीं बमंधून प्रत्येक चौकमंत फटके र्मरण्यमस सुरुवमत के ली, पण
आियमाची गोष्ट िी कीं, बोहधसत्त्व आई आई म्िणून न ओरडतमं संतोष वृत्तीनें खमलील गमथम म्िणत
असे--

सच्चं दकरेवर्मिंसु नरम एकहच्चयम इध ।
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कट्ठं हनप्लहवतं न त्वेवेकहच्चयो नरो ॥
(अथा :- कमंिी शिमणे लोक म्िणत असत कीं, नदींतून लमंकडमलम तमरलेलें चमंगलें; पण तशम
एखमद्यम र्मणसमलम तमरणें चमंगलें नमिीं. यम त्यमंच्यम म्िणण्यमचम प्रत्यय र्लम आज येत आिे.)

ती तकू न बोहधसत्त्वमच्यम भोंवती गोळम झमलेले कमंिी शिमणे लोक म्िणमले , ''भो तमपस,
तुझ्यम यम बोलण्यमचें आम्िमलम आिया वमटतें. तुझम आणखी आर्च्यम रमज्यमचम कमंिीं संबंध आिे
कमय ?''

बोहधसत्त्वमनें रमजम तरुणपणीं प्रवमिमंत समंपडू न विमत जमत असतमं आपण त्यमलम कसें
वमंचहवलें इत्यमदद वतार्मन त्यमंस समंहगतलें. दुष्ट कु र्मर लिमनपणीं प्रवमिमंत समंपडलम िोतम िी गोष्ट
नमगररकमंनम र्मिीत िोती. तेव्िमं तपस्व्यमचें बोलणें त्यमंनम पटलें, व ते परस्परमंलम म्िणमले, ''अशम
तर्िेच्यम धैयाशमली र्नुष्यमलम कमंिीं एक दोष नसतमं आर्चम िम र्ूखा रमजम र्मरूं पिमत आिे. अशम
कृ तघ्न रमजमचम आश्रय के ल्यमनें आर्च्यम रमष्ट्रमची वृहद्ध कशी िोईल. यमचक्षणी त्यमलम धरून यम
तमपसमच्यम तवजीं ठमर र्मरणें योग्य िोईल.'' सवा नमगररक रमजमच्यम दुवातानमलम कं टमळलेच िोते.
यमवेळीं त्यमंचम क्षोभ इतकम तीव्रे झमलम कीं, त्यमंनीं प्रदहक्षणम करणमर्यम आपल्यम रमजमलम अंबमरींतून
खमलीं ओढू न रस्त्यमंतच त्यमचम वध के लम, व बोहधसत्त्वमलम बंधनर्ुक्त करून गमदीवर बसहवलें. त्यमनें
रमज्यमची व्यवस्थम धर्ान्यमयमनें लमहवलीं. तथमहप, दुष्ट रमजमच्यम अव्यवस्थेर्ुळें रमष्ट्रमंत पैशमची फमर
टंचमई पडली िोती. पण बोहधसत्त्वमच्यम हर्त्रमंनीं- सपमानें आहण उं दरमनें- आपल्यम संग्रिीं असलेलें
धन देऊन ती भरून कमदढली. त्यम दोघमंनम आहण पोपटमलम बोहधसत्त्वमनें वमरमणसी नगरींत आणून
ठे हवलें. आपल्यमच रमजवमड्यमंत त्यमनें सपमासमठीं एक सोन्यमचें बीळ तयमर के लें िोतें ; उं ददरमसमठीं
स्परटकर्ण्यमची गुिम के ली िोती; व पोपटमलम एकम सोन्यमच्यम जपजर्यमंत ठे हवलें िोतें. त्यम तीनहि
प्रमण्यमंनीं आजन्र् बोहधसत्त्वमवरील आपलें प्रेर् एक रतीभरिी कर्ी के लें नमिीं.
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एकी असेल तेथें वमस्तव्य करमवें.
(रुक्खधम्र् जमतक नं. ७४)

चमर ददक्पमलमंपैकीं वैश्रवण
आपल्यम पुण्यक्षयमर्ुळें देवलोकमंतून
पतन पमवलम. त्यमच्यम जमगीं इं द्रमनें
दुसर्यम वैश्रवणमची योजनम के ली.
त्यमनें सगळ्यम देवतमंनम आपआपल्यम
इच्छेप्रर्मणें वसहत करून रिमवें असम
हनरोप पमठहवलम. आर्चम बोहधसत्त्व
त्यम कमळीं हिर्मलयमच्यम पमयर्थयमशीं
रिमणमर्यम देवतमंच्यम कु लमंत जन्र्लम
िोतम. त्यमनें जवळच्यम एकम दमट
शमलवनमचम आश्रय के लम, व आपल्यम
ज्ञमहतबमंधवमंनम तेथेंच रिमण्यमस उपदेश के लम. पण कमंिीं जणमंनम बोहधसत्त्वमचें बोलणें पटलें नमिीं.
त्यम देवतम म्िणमल्यम ''येथें यम अरण्यमंत रमहिल्यमनें लोकमंकडू न आदरसत्कमरपूवक
ा हर्ळणमर्यम
बळीलम आम्िीं र्ुकू. गमंवोगमंवीं वडमसमरखे र्ोठर्ोठमले वृक्ष आिेत. तेथें जमऊन आम्िीं
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हनरहनरमळ्यम झमडमंचम आश्रय के लम असतमं लोकमंकडू न आर्चम गौरव िोईल, व अन्नपमण्यमची
ददमत पडणमर नमिीं.''

बोहधसत्त्व त्यमंचे सर्मधमन करूं शकलम नमिीं. त्यम हनरहनरमळ्यम गमंवीं जमऊन रमहिल्यम.
कमिीं हनवडक देवतम र्मत्र त्यमच शमलवनमचम आश्रय धरून रमहिल्यम. कमंिीं ददवसमंनीं भयंकर
तुफमन िोऊन र्ोठर्ोठमलें वृक्ष उन्र्ळू न पडले. व त्यमर्ुळें गमंवोगमंवीं एकमकी वृक्षमंवर वमस करून
रमिणमर्यम देवतमंचें फमर नुकसमन झमलें. त्यम तशम हस्थतींत हनवमसस्थमन न हर्ळमल्यमर्ुळें पुनः
बोहधसत्त्व रिमत िोतम त्यम रठकमणीं आल्यम, आहण पिमतमत तों त्यम वनमलम र्ुळींच धोकम पोिोंचलम
नव्ितम. तेव्िमं त्यम बोहधसत्त्वमलम म्िणमल्यम, ''आम्िीं र्ोठर्ोठ्यम वृक्षमंचम आश्रय के लम िोतम; पण
त्यमपैकीं कमंिीं सर्ूळ उपटू न पडले, कमिींच्यम शमखम हछन्नहभन्न झमल्यम व दुसरे वृक्ष वर पडल्यमर्ुळें
कमंिींची फमर नमसमडी झमली. यमर्ुळें आम्िीं हनरमहश्रत िोऊन येथें परत आलों; परंतु तुर्च्यम यम
लिमन सिमन शमलवृक्षमंनीं भरलेल्यम वनमलम र्ुळींच धोकम पोिोंचलम नमिीं.''

बोहधसत्त्व म्िणमलम, '' बमंधविो, आर्चें िें शमलवन जरी र्ोठ्यम वृक्षमंनीं र्ंहडत के लें नमिीं, तथमहप
येथें शमलवृक्षमंची इतकी दमटी आिे कीं जणूं कमय ते एकर्ेकमंच्यम िमतमंत िमत घमलूनच रिमत आिेत.
जेथें अशी एकी आिे तेथें र्ोठर्ोठमल्यम वृक्षमंनमं जर्ीनदोस्त करणमर्यम परमक्रर्ी वमयुवेगमचें तरी
कमय चमलणमर आिे ! यम एकीचें बळ पमन नच र्ी यम वनमचम आश्रय के लम. पण तुम्िी लोभवश
िोऊन र्ोठर्ोठ्यम वृक्षमंच्यम र्मगें लमगलम.''
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ई समहित्य प्रहतष्ठमन
ई समहित्य प्रहतष्ठमनच्यम पुस्तक खहजन्यमत समतत्यमने नवनवीन भर पडत असते.
आपण पिमतम नम? नवीन सुर्मरे तीस पुस्तकं लवकरच येत आिेत. एकमन न एक भमरी.
सगळीच तुम्िमलम िवी असतील तर संपकमात रिम. VIP सभमसद बनम.
VIP सभमसद बनणं अगदी सोप्पं आिे. आपल्यम ओळखीच्यम दिम लोकमंचे र्ेल आय
डी कळवम आहण बनम VIP सभमसद.
एकम दर्मत तीन कमर्ं.
1.

पहिलं म्िणजे तुम्िी VIP सभमसद बनतम. तुम्िमलम ई समहित्य प्रहतष्ठमनचं

पुस्तक ई र्ेलवर सवमात आधी हर्ळतं. त्यमंच्यम कमयाक्रर्मचं आर्ंत्रण हर्ळतं. त्यमंच्यम
योजनमंची र्महिती हर्ळते. त्यमंच्यम कमर्मत स्वतः सिभमगी िोण्यमची संधी हर्ळते.
2.

ज्यम दिम ककवम अहधक हर्त्रमंनम तुर्च्यमर्ुळे फ़्री पुस्तकं हर्ळतमत ते खुश

िोतमत. त्यमंनम त्यमंच्यम आवडीची पुस्तकं हर्ळमली की ते इतर लोकमंनम तुर्च्यमबद्दल
समंगतमत. त्यमंच्यमसमठी तुम्िी म्िणजेच ई समहित्यचे प्रहतहनधी बनतम.
3.

यमतून तुम्िी र्रमठी भमषेच्यम संवधानमलम अर्ूल्य असम िमतभमर लमवतम.

आर्चम उद्देश आिे र्रमठीतल्यम सिम कोटी समक्षरमंनम वमचक बनवणं. आहण िे लक्ष्य समध्य
करणं िे के वळ आहण के वळ र्रमठी लोकमंनम त्यमंच्यम भमषेवर असलेल्यम प्रेर्मतूनच शक्य
आिे. आपल्यम भमषेचं रमज्य व्िमवं म्िणून १०६ हुतमत्र्े झमले. आपल्यम भमषेनं रमजम व्िमवं
म्िणून आपण एक दिम-वीस ई र्ेल आयडी देणमरच नम! वमचनमची आवड असो वम नसो.
िक्त र्रमठी समक्षर अशम दिम लोकमंचे ई र्ेल पत्ते पमठवम. त्यमंनम वमचनमची आवड आपोआप
लमगेल. आपणच लमवू. लमवूच लमवू. करूनच दमखवू.

आिे नम : एक दर् : तीन कमर्ं.
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संपका समधम : esahity@gmail.com

िी सेवम पूणापणे हनःशुल्क आिे. त्यमर्ुळे आपले हर्त्र आपल्यमवर खुश िोतील. हशवमय
आम्िी िी खमत्री देतो की यम ई र्ेल्सचम वमपर िक्त आहण िक्त र्रमठी समहित्य
पमठवण्यमसमठीच के लम जमईल. इतर कसल्यमिी जमहिरमती पमठवून त्यमंनम त्रमस ददलम जमणमर
नमिी. तेव्िम लवकरमत लवकर आपल्यम र्महितीतल्यम दिम ककवम अहधक र्रमठी समक्षरमंचे ई
र्ेल पत्ते आम्िमलम द्यम.
अहधक

र्महितीसमठी,

आम्िी

कोण

ते

जमणून

घेण्यमसमठी

एकदमतरी

www.esahity.com यम वेबसमईटलम भॆट द्यम.
आपल्यम पत्रमची वमट पिमत आिोत.
धन्यवमद
आपले नम्र
टीर् ई समहित्य प्रहतष्ठमन
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