३६. अकिंचनाला भय िंोठू न.

(असंकिंय जातिं नं. ७६)

एिंदां आमचा बोधिसत्त्व ब्राह्मणिंु लांत जन्मला होता. वयांत आल्यावर प्रापंधचत सुखें
त्याज्य वाटू न त्यानें धहमालयावर तपश्चयाा आरं धभली. पुष्िंळ िंाळपयंत फलमूलांवर धनवााह
िंे ल्यावर खारट आधण आंबट पदार्ा खाण्यासाठीं लोिंवस्तींत जावें या उद्देशानें तो तेर्ून धनघाला.
वाटेंत त्याला िंारवानांचा तांडा सांपडला. त्यांच्या बरोबरच तो मार्ाक्रमण िंरं लार्ला. रात्रीं
एिंा ठठिंाणीं मुक्कामाला उतरले असतां त्या व्यापारयांना लुटण्यासाठीं पुष्िंळ चोर जमा हो न
व्यापारी धनजल्यावर लुटावें अशा उद्देशानें आसपास दबा िरन राधहले. बोधिसत्त्व एिंा
झाडाखालीं इिंडू न धतिंडे कफरत होता. सर्ळे व्यापारी झोंपी र्ेल्यावर चोर हळू हळू जवळ ये ं
लार्ले. त्यांची चाहूल ऐिंू न बोधिसत्त्व तसाच फे रया घालीत राधहला. चोर धतिंडे वाट पहात बसले
होते. हा तपस्वी धनजणार व या तांड्याला आम्ही लुटणार, अशा बेतानें चोरांनीं ती सारी रात्र
घालधवली परंतु आमचा बोधिसत्त्व झोंपीं न जातां सारी रात्र फे रया घालीत जार्त राधहला.
पहांटेला चोर आपली हत्यारें तेर्ेंच टािंू न पळत सुटले, व जातां जातां मोठ्यानें ओरडू न म्हणाले,
''धनष्िंाळजी व्यापारयांनों, हा तपस्वी तुमच्या बरोबर नसता तर आजच तुमचे घडे भरले असते !''

व्यापारी चोरांच्या आरोळयांनीं जार्े हो न पहातात तों त्यांना चोरांनीं टांिंून कदलेलीं
शस्त्रास्त्रें आढळू न आलीं. ते बोधिसत्त्वाला म्हणाले, ''सारी रात्र चोर तुमच्या आसपास दबा िरन
बसले असतां, व ते तुमच्यावर हल्ला िंरतील असा संभव असतां तुम्ही धभ न आरडाओरडा िंे ली
नाहीं हें िंसें !''

बोधिसत्त्व म्हणाला, ''र्हस्र्हो, जेर्ें संपधि आहे तेर्ें भय आहे. माझ्यासारख्याला भय
मुळींच नाहीं, र्ांवांत किंवा अरण्यांत िंोणत्याही प्राण्याची मला भीधत वाटत नाहीं. िंां िंीं, मैत्री
आधण िंरुणा यांची मी सतत भावना िंरीत असतों.''

३७. डामडौलानें यश धमळत नाहीं.

(भीमसेन जातिं नं. ८०)

एिंदां आमचा बोधिसत्त्व औकदच्य ब्राह्मणिंु लांत जन्मला होता. लहानपणीं िनुर्ववद्येचा
त्याला फार नाद असे. वयांत आल्यावर तक्षधशलेला जा न एिंा मोठ्या प्रधसद्ध आचायांपाशीं त्यानें
युद्धिंलेचें आधण वेदाचें उिम ज्ञान संपाकदलें. बोधिसत्त्व या जन्मीं जरा ठें र्ू होता, व पुढल्या
बाजूला वांिंलेला होता. त्यामुळें त्याला छोटा िनुग्राहपंधडत असें म्हणत असत. र्ुरुर्हीं
धशल्पिंलेचें अध्ययन िंरन झाल्यावर त्यानें असा धवचार िंे ला िंीं, मी जर िंोणत्याधह राजापाशीं
माझ्या उपजीधविंे साठीं र्ेलों, तर माझें ठें र्ू शरीर पाहून त्या राजाचा धवश्वास मजवर बसणार
नाहीं, तो म्हणेल िंीं, अशा ठें र्ू शरीरानें तूं िंाय पराक्रम िंरणार आहेस. तेवहां दुसरया िंांहीं
उपायानें आपली उपजीधविंा िंे ली पाधहजे. एिंे कदवशीं बोधिसत्त्व चांर्ला एिं िट्टािंट्टा मनुष्य
धमळधवण्याच्या उद्देशानें कफरत असतां त्याला भीमसेन नांवाचा एिं िंोष्टी आढळला. नांवाप्रमाणेंच
त्याचें शरीर होतें. त्याला पाहून बोधिसत्त्व म्हणाला. ''तुझें नांव िंाय ?''

िंोष्टी म्हणाला, ''माझें नांव भीमसेन.''

बोधिसत्त्व म्हणाला, ''तुझें नांव व शरीर हीं दोन्हीं इतिंीं चांर्ली असतां तूं हा िंोष्याचा
िंदा िंां पत्िंरलास ?''

िंोष्टी म्हणाला, ''िंाय िंरावें ! याधशवाय दुसरी िंोणतीच िंला मला माहीत नाही.''

बोधिसत्त्व म्हणाला, ''माझें जर ऐिंशील तर उपजीधविंे चा उिम मार्ा मी तुला दाखवून
देईन. या सारया जंबुवीपीपांत माझ्यासारखा िनुर्ववद्यािंु शल असा दुसरा माणूस नाहीं. परंतु माझ्या
या रहस्व देहामुळें राजावीपारीं जा न राजा्रयय मार्ण्याची मला छाती होत नाहीं. पण तुला पुढें
िंरन राजाजवळ र्ेलों असतां तुझ्या भक्कम शरीरावर राजाचा तेवहांच धवश्वास बसेल, मला तूं
आपला मदतनीस म्हणून ठे वून घे, व आपण स्वतः मोठा िनुर्ववद्या धनष्णात आहे असें राजाला सांर्.
प्रसंर् पडलाच तर मी आपल्या िंौशल्यानें राजाचें समािान िंरीन.''

ही र्ोष्ट भीमसेनाला पसंत पडली. ते दोघे वाराणसीच्या राजाला भेटले. राजानें
भीमसेनाच्या शरीरावर प्रसन्न हो न दरमहा दोन हजार िंार्ाापण वेतन दे न आपल्या पदरी ठे न
घेतलें.

बोधिसत्त्व भीमसेनाचा मदतनीस म्हणून राधहला. एिंे कदवशीं एिंा दांडग्या वाघानें
जंर्लांतील रस्ता ओसाड पाडला अशी बातमी आली. तेवहां राजानें वाघाला मारण्याच्या िंामीं
भीमसेनाची योजना िंे ली. धबचारा भीमसेन वाघाचें नांव ऐिंल्याबरोबर र्ांर्रन र्ेला! व
बोधिसत्त्वाला म्हणाला, ''पंधडता, आतां या संिंटांतून पार पाडण्यासाठीं तुलाच मजबरोबर र्ेलें
पाधहजे.''

बोधिसत्त्व म्हणाला, ''माझ्या जाण्याचें प्रयोजन कदसत नाहीं. हें िंाम तुलाच िंठरतां
येण्यासारखें आहे.''

भीमसेन म्हणाला, ''पण र्हस्र्ा, वाघ पाधहल्याबरोबर माझी र्ाळण उडू न जाईल !
आजन्मांत मी वाघाची धशिंार िंे ली नाहीं. आधण आतां तूं मला एिंटा पाठवून फधजती िंरं
पाहतोस िंीं िंाय ? किंवा माझ्यापेक्षांदेखील तूं धभतरा आहेस ?''

बोधिसत्त्व म्हणाला, ''तुझ्या शंिंा व्यर्ा आहेत. वाघाची धशिंार िंरणें मोठें सें िंाम नाहीं. मी
तुला एिं लहानशी युधि सांर्तों. धतच्यायोर्ें वाघ आपोआप मारला जाईल, व सर्ळें ्रयेय मात्र
तुला धमळे ल. ज्या अरण्यांत वाघ आहे त्याच्या आसपासचे िंांहीं िनुग्रााहिं लोिंांना घे न तूं
वाघाला मारण्यासाठीं जा, आधण झुडुपांतून वाघ बाहेर पडल्याबरोबर एिंा झाडाचा आ्रयय िंरन
दडू न बस. ते ग्रामवासी लोिंच त्या वाघाला ठार मारतील. जेवहां वाघ मेल्याची ओरड होईल तेवहां
जंर्लांतील एिं बळिंट वेल तोडू न पुढें हो, व त्या लोिंांना म्हण िंीं, तुम्हीं हा वाघ िंोणाच्या
हुिंु मानें मारला. मी या वाघाला धजवंत बांिून राजाजवळ नेण्यासाठीं जंर्लांत धशरलों असतां
तुम्हीं एिंाएिंीं या वाघाला बाण मारलात, हें योग्य िंे लें नाहीं. ते लोिं घाबरन जा न चूिं
झाल्याबद्दल तुमची क्षमा मार्तील. आधण राजाला आपला अपराि न िंळधवण्याबद्दल तुम्हाला
िंांहीं पाठरतोधर्िंधह देतील.''

बोधिसत्त्वानें धशिंधवल्याप्रमाणें भीमसेनानें सवा िंांहीं िंे लें, व वाघ मारल्याचें ्रयेय
धमळधवलें. पुढें अशाच एिंा अरण्यांत र्वा उठला होता. त्यानें तो मार्ा ओस पडला. राजाच्या िंानीं
लोिंांची िंार्ाळी आल्यावर राजानें भीमसेनाची र्व्याला मारण्याच्या िंामीं नेमणूिं िंे ली. तेवहां
पधहल्याच युिीनें भीमसेनानें धतिंडे लोिंांना फसवून व इिंडे आपणच र्वा माठरला असें सांर्ून
राजािंडू न पुनः बधक्षस धमळधवलें, व तो र्वाानें इतिंा फु र्ून र्ेला िंीं, आपण बोधिसत्त्वापेक्षां
पुष्िंळ पटीनें शूर आहों असें त्यास वाटूं लार्लें.

िंांहीं िंाळ लोटल्यावर त्या राज्यावर दुसरा एिं राजा स्वारी िंरन आला. राजानें
भीमसेनाची परराज्याचा पराभव िंरण्यासाठीं सेनापतीच्या जार्ीं नेमणूिं िंे ली. तेवहां
बोधिसत्त्वाला न धवचारतां शस्त्रास्त्रांनी सज्ज हो न आधण हिीच्या अंबारींत बसून सवा
सैन्यासहवतामान तो शत्रूवर चाल िंरन र्ेला. बोधिसत्त्वाला त्याचें शौया माहीत होतें. आजपयंत
राजाचें आपण अन्न खाल्लें, व या प्रसंर्ी राजाला मदत न िंठरता भीमसेनाच्या भरंवशावर
राधहल्यास पुढें िंाय र्ती होणार हें तो जाणून होता. म्हणून तो भीमसेनाच्या अवज्ञेला न जुमाधनतां
त्याच्या मार्ें अंबारींत बसून युद्धभूमीवर र्ेला.

परसेना पाधहल्याबरोबर भीमसेनाला घाम सुटला; शरीर िंांपायला लार्लें; व तेर्ल्या
तेर्ेंच त्यानें देहिमा िंे ला ! बोधिसत्त्वाने त्याला सांवरन िठरलें नसतें तर तो हिीच्या पाठीवरन

खालीच पडला असता. ही त्याची दुदश
ा ा पाहून बोधिसत्त्व त्याला म्हणाला, ''नुिंताच तूं मोठ्या
शौयााच्या र्ोष्टी सांर्त होतास ! माझी देखील तूं र्वाानें अंि हो न अवज्ञा िंे लीस ! आधण आतां
तुझी अशी दुदश
ा ा िंां वहावी ? तुझ्या बोलण्यांत आधण िंतींत किंती फरिं आहे बरें !''

भीमसेन म्हणाला, ''झालेली र्ोष्ट हो न र्ेली. पण या प्रसंर्ीं मलाच नवहे, तर या सवा
सेनेला आधण आमच्या राजाला संिंटांतून पार पाडणारा तुजवांचून दुसरा िंोणीच नाहीं. आतां
माझ्या अपरािाची क्षमा िंरन आम्हां सवांना जीवदान दे.''

बोधिसत्त्वानें त्याला हिीवरन खालीं उतरधवलें; स्नान वर्ैरे घालून दुसरे िंपडे देवधवले; व
स्वतः सेनाधिपत्य स्वीिंारन तो युद्धाला पुढें सरसांवला. बोधिसत्त्व युद्धिंलेंत अत्यंत धनपुण
असल्यामुळें परराजाचा पराभव िंरण्यास त्याला आयास पडले नाहींत. एवढेंच नवहे, त्यानें त्या
राजाला धजवंत पिंडू न आपल्या राजासमोर नेलें. त्यावेळीं राजाला बोधिसत्त्वाची खरी किंमत
समजली. राजानें त्याचा बहुमान िंे ला, व सेनापधत पदावर त्याची िंायमची नेमणूिं िंे ली.
बोधिसत्त्व तेवहांपासून सवा जंबुवीपीपांत छोटा िनुग्रााहपंधडत या नांवानें प्रधसद्धीस आला. त्यानें
भीमसेनाचा त्यार् न िंठरतां मरे पयंत त्याला उदरधनवााहापुरतें वेतन कदलें.

३८. िंाडीचा प्रामाधणिंपणा.

(िंु हिं जातिं नं. ८९)

अतीत िंालीं एिंा र्ांवीं एिं जठटल तापस रहात असे. त्याच्या एिंा र्हस्र् धशष्याच्या घरीं
तो वारंवार धभक्षेसाठीं येत असे. त्या र्ुहस्र्ानें त्याला जवळच्या जंर्लांत एिं प्रशस्र् पणािंुठटिंा
बांिवून कदली होती. त्या र्हस्र्ाचा त्याच्यावर इतिंा धवश्वास होता िंीं त्याला तो जीवन्मुि
समजत असे. त्या र्ांवांच्या आसपास बरयाच चोरया हो ं लार्ल्या; तेवहां र्हस्र्ानें आपल्याजवळ
असलेल्या शंभर मोहरा त्या जठटलाच्या पणाशाळें त जा न धतसरया िंोणाला िंळूं न देतां जधमनींत
र्ाडू न टाकिंल्या; व तो जठटलाला म्हणाला,''भदंत, माझ्याजवळ असलेलें सवा िन या येर्ें मीं पुरलें
आहे. त्याचा सांभाळ िंरा.''

जठटल म्हणाला, ''हें तुझें बोलणें योग्य नाहीं. िंारण मला दुसरयाच्या िनाचा लोभ नाहीं व
तुझी माझीं मैत्री असल्यामुळें ही र्ोष्ट दुसरयाला िंळधवणें उधचत होणार नाहीं.''

जठटलाला नमस्िंार िंरन तो र्हस्र् आपल्या घरीं र्ेला. िंांहीं कदवस र्ेल्यावर जठटलानें
असा धवचार िंे ला िंीं, ''मी या शंभर मोहरा घे न दुसरया र्ांवीं र्ेलों तर मला सुखानें उपजीधविंा
िंरतां येईल.'' त्यानें तें द्रव्य दुसरया एिंा ठठिंाणीं र्ाडू न ठे धवलें व धभक्षेसाठीं तो त्या र्हस्र्ाच्या
घरीं र्ेला. तेर्ें र्हस्र्ानें त्याचें आदराधतथ्य चांर्लें िंरन त्याला जेवावयास घातलें. भोजनोिर
जठटल म्हणाला, ''मी िंांहीं कदवसासाठीं दुसरया एिंा र्ांवीं जाणार आहें. धचरिंाल एिंाच ठठिंाणीं
राधहल्यामुळें तपस्व्याला त्या ठठिंाणाचा लोभ जडतो. पण अशा लोभांत र्ुरफटून जाणे आम्हा
लोिंांना योग्य नाहीं. म्हणून िंांहीं कदवस स्र्ानांतर िंरन मी परत येईन. तोपयंत तुम्ही आपली
पणाशाला संभाळा.''

धबचारया र्हस्र्ाला आपला र्ुरु परर्ांवी जातो म्हणून फार वाईट वाटलें. तो त्या
जठटलाला िंांहीं अंतरावर पोंचवून परत घरीं आला.

त्या कदवशीं आमचा बोधिसत्त्व व्यापारासाठीं र्ांवोर्ांवीं हहडत असतां त्या र्हस्र्ािंडे
पाहुणा म्हणून उतरला होता. त्या र्हस्र्ानें माघारें ये न बोधिसत्त्वापाशीं आपल्या र्ुरची फार
वाखाणणी िंे ली. जठटलधह मोठा िूता होता. आपल्या मार्ोमार् जा न र्हस्र् आपलें द्रव्य उिंरन
पाहील, व तें न कदसल्यामुळें आपणाला वाटेंत पिंडील असा त्याला संशय आला. आपल्यावरची
त्या र्हस्र्ाची ्रयद्धा वाढावी आधण दोन तीन कदवस तरी त्यानें आपल्या द्रव्याच्या वाटेला जा ं नये
अशा उद्देशानें तो पुनः त्या र्हस्र्ाच्या घरीं र्ेला. त्याला पाहून र्हस्र् म्हणाला, ''भदंत, आपण
इतक्या दुरन परत आलांत हें िंाय ?''

जठटल म्हणाला, ''तुमच्या घरची र्वताची िंाडी माझ्या जटेंत अडिंू न राधहली, ती परत
िंरण्यासाठीं मी येर्ें आलों आहें.''

र्हस्र् म्हणाला, ''या यःिंधश्चत िंामासाठीं आपण एवढीं तसदी व्यर्ा घेतली. एिंा
र्वताच्या िंाडीनें आमचें िंाय होणार आहे ? बरें जर आपल्या शीलाचा भंर् होईल असें आपणास
वाटत असेल तर ती येर्ेंच फें िंू न द्या म्हणजे झालें. '' जठटलानें र्वताची िंाडी फें िंू न कदली, व तो
चालता झाला.

बोधिसत्त्व त्याचें भार्ण ऐिंत होता व तापसानें िंाडी फे िंू न कदली हा प्रिंारधह त्यानें
पाधहला. तो (जठटल ?) म्हणाला, ''हा तपस्वी मोठा लबाड कदसतो. मला अशी शंिंा येते िंीं तुम्ही
िंांही तरी द्रव्य त्याच्या स्वािीन िंे लें असावें व तो तें उपटण्याचा प्रयत्न िंरीत असावा.''

र्हस्र् म्हणाला, ''मी शंभर मोहरा याच्या पणािंुठटिंें त र्ाडू न ठे धवल्या आहेत , एवढेंच िंाय
तें. याधशवाय याला मी दुसरें िंांहीं कदलें नाहीं.''

बोधिसत्त्व म्हणाला, ''तर मर् तुम्ही आतांच्या आतां आपल्या मोहरांचा शोि िंरा आधण
जर त्या तेर्ें सांपडल्या नाहींत तर या लुच्चा तपस्व्यानें त्या लांबवल्या असल्या पाधहजेत असें खास
समजा.''

त्या र्हस्र्ानें जठटलाच्या पणािंुठटिंें त िांव घेतली, व तो पाहतो तों मोहरा पुरलेल्या
ठठिंाणांतून नाहींशा झाल्या आहेत. तेवहां त्यानें त्या जठटलाला दुसरया र्ांवी जात असतां वाटेंत
आडवून पिंडू न आणलें. तेवहां बोधिसत्त्वासमोर जठटलानें आपला र्ुन्हा िंबूल िंे ला; व दुसरया
ठठिंाणीं र्ाडू न ठे धवलेल्या मोहरा त्या र्हस्र्ाच्या स्वािीन िंे ल्या.

तेवहां बोधिसत्त्व म्हणाला, ''र्वताच्या िंाडीचा प्रामाधणिंपणा दाखवीत असतां तूं र्ोड
र्ोड बोलून त्या र्हस्र्ाला ठिंधवलेंस. परंतु शंभर मोहरा चोरण्याला तुला मुळींच लाज वाटली
नाहीं ! पुनः अशा तरहेचें पापिंत्य िंरन व वरन दांधभिंपणा दाखवून लोिंांना फसवूं निंोस.''

र्वताच्या िंाडीबद्दल जे प्रामाधणिंपणा दाखधवतात त्यांना मोठी चोरी िंरण्यास लाज
वाटणार नाहीं असें खास समजावें.

३९. धनवाडा िंरण्यांत चातुयाच पाधहजे.

(महासार जातिं नं. ९२)

आमचा बोधिसत्त्व एिंा जन्मीं वाराणसीच्या राजाचा अमात्य झाला होता. एिंे कदवशीं
राजा आपल्या अंतःपुरांतील धस्त्रयांसह उद्यानक्रीडेसाठीं र्ेला होता. तेर्ें तो व त्याच्या धस्त्रया
तलावांत स्नान िंरण्यास र्ेल्या. त्या धस्त्रयांनीं आपापले अलंिंार िंाढू न उपवस्त्रांत बांिून दासींच्या
स्वािीन िंे ले; व त्या तलावांत उतरल्या. त्यांतील एिं दासी अलंिंार खालीं ठे वून इिंडे धतिंडे
पहात बसली होती. िंांहीं वेळानें ती डु लक्या घे ं लार्ली. त्या उद्यानांत पुष्िंळ वानर रहात
असत. त्यांतील एिंा वानरीनें त्या दासीच्या जवळ असलेलें अलंिंारांचें र्ांठाडें पाधहलें व ती दासी
बेसावि आहे असें पाहून मिंा टीला र्ांठोड्यांत िंाय आहे हें पाहण्याची फार उत्सुिंता झालीं. खालीं
उतरन हळूं च र्ांठोडें सोडू न त्यांतील एिं बहुमोल मोत्यांचा हार घे न ती मिंा टी तेर्ून पार पळू न
र्ेली, व एिंा वक्षाच्या वळचणींत तो हार दडवून ठे वून जणूं िंाय आपणाला िंांहीं माहीत नाहीं
असें धमर् िंरन तेर्ेंच बसून राधहली.

इिंडे दासी जार्ी हो न पहाते तो र्ांठोडें सोडलेलें व मुिाहार चोरीस र्ेलेला ! आपल्या
धजवावरचें संिंट आहे असें जाणून धतनें एिंच आरडाओरड िंे ली. इतर दासी व राजधस्त्रयाधह तेर्ें
जमा झाल्या व धतला त्यांनीं आरडाओरड िंरण्याचें िंारण धवचाठरलें. तेवहां भयचकिंत हो न ती
म्हणाली, ''माझ्या मार्ोमार् िंोणी मनुष्य ये न या र्ांठोड्यांतील हार घे न पळू न र्ेला.
त्याच्यामार्ें िांवण्याचें सामथ्या नसल्यामुळें मी ओरडलें.

राजाला हें वतामान समजल्याबरोबर त्यानें उद्यानपालांना बोलावून चोराचा पिा
लावण्यास हुिंू म िंे ला. ते इतस्ततः पळत सुटले. एिं ग्रामवासी मनुष्य त्या उद्यानाजवळील
रस्त्यानें चालला होता. पोलीस िांवत सुटलेले पाहून धबचारा घाबरन र्ेला, व आडवाटेनें पळूं
लार्ला. पोधलसांनीं त्याला ताबडतोब पिंधडलें, व यर्ेच्छ मार कदला. पोधलसांच्या तावडींतून
सुटण्याचा दुसरा मार्ा न कदसल्यामुळें त्यानें मुिहार चोरण्याचा र्ुन्हा िंबूल िंे ला, व तो म्हणाला,
''मला या मुिहाराची किंमत िंाय ठा िं. मी तो ने न नर्र्रयेष्ठीला कदला.''

पोधलसांनीं चोराला राजासमोर नेलें, व त्यानें तेर्ेंधह आपला र्ुन्हा िंबूल िंरन पूवावत्
हिंीिंत सांधर्तली. तेवहां राजानें नर्र्रयेष्ठीला पिंडू न आणण्याचा हुिंू म फमााधवला; व
आपल्यासमोर आल्यावर राजा त्याला म्हणाला, ''माझ्या राजवाड्यांतला हार तूं क्षुद्र माणसािंडू न
घेतलास िंसा ?

्रयेष्ठीला राजाच्या या बोलण्याचा अर्ाच समजेना. तो घोटाळयांत पडला तेवहां राजानें त्या
र्ांवढळ मनुष्यािंडू न सवा र्ुन्हा पुनः वदधवला. ्रयेष्ठीला या संिंटां तून पार पडण्याची आशा राधहली
नाहीं. आपण हार घेतला नाहीं असें म्हणण्यांत िंांहीं अर्ा नाहीं, असें वाटून तो म्हणाला, ''महाराज,
या माणसापासून मी मुिहार घेतला खरा. पण तो आपल्या पुरोधहताच्या स्वािीन तेवहांच्या
तेवहांच िंरण्यांत आला.''
राजानें आपल्या नोिंरांला पाठवून पुरोधहताला तेर्ें आधणलें. तो पधहल्यानें घोटाळयांत
पडला खरा. पण आपल्यासमक्ष ्रयेष्ठी हार आपल्या स्वािीन िंे ला असें म्हणतो, तेवहा र्ुन्हा नािंबूल
िंरण्यापासून िंांहीं फायदा होणार नाहीं असें जाणून तो म्हणाला, ''महाराज ्रयेष्ठीनें मला हार
कदला खरा पण तो मजपाशीं राधहला नाहीं. मी तो आपल्या दरबारच्या र्वयाला दे न टाकिंला.''

झालें ! धबचारया र्वयावर पाळी आली ! पुरोधहतासारखा साक्षीदार असतांना र्ुन्हा
नािंबूल िंरण्यांत अर्ा िंाय ? त्यानें सांधर्तलें िंीं, ''मी पुरोधहत महाराजापासून मुिहार घेतला
खरा पण तो दरबारच्या दासीला दे न टािंला.''

या चौिंशीच्या र्डबडीत संध्यािंाळ झाली. तेवहां राजा म्हणाला, ''सध्यां या पांच जणांला
अटिंें त ठे वा. उद्यां यांची चौिंशी िंठरतां येईल.''

बोधिसत्त्व राजाच्या जवळच होता. तो म्हणाला, ''महाराज, आपण या पांच इसमांला
माझ्या स्वािीन िंरा. मी या खटल्याची चौिंशी िंरतों.''

राजाला बोधिसत्त्वच या िंामीं योग्य वाटला, व त्यानें हा खटला धनवडण्याचें िंाम
बोधिसत्त्वावर सोंपधवलें. बोधिसत्त्वानें या पांचजणांला एिंा ठठिंाणीं अटिंें त ठे धवलें व ते िंाय
बोलतात हें ऐिंण्यासाठीं त्या स्र्ानाच्या आसपास आपल्या र्ुप्त हेरांची योजना िंे ली. रात्रीं
सामसूम झाल्यावर ्रयेष्ठी या र्ांवढळ मनुष्याला म्हणाला, ''अरे मूखाा, तूं मला सारया जन्मांत िंिीं
पाधहलें होतेंस िंाय ? मर् माझ्याजवळ दाधर्ना कदला असें खोटें िंां बोललास ?''

''्रयेष्ठी महाराज, माझ्यासारख्या र्ांवढळ मनुष्यानें चांर्ला मंचिं सुध्दां िंिीं पाधहला नाहीं
व मर् मोत्याचा हार िंोठू न पाधहला असणार ! परं तु माराच्या भयानें , व िंशीतरी माझी सुटिंा
वहावी या उद्देशानें मी आपलें नांव सांधर्तलें. मेहरे बानर्ीिंरन माझ्यावर रार्ावूं निंा.''

इतक्यांत पुरोधहत ्रयेष्ठीला म्हणाला, ''अहो महा्रयेष्ठी ? तुम्ही माझ्यावर हा भलताच आळ
िंां म्हणून घातलात ?''

्रयेष्ठी म्हणाला, ''आम्ही दोघेही वजनदार पडलों तेवहां एिंा ठठिंाणीं राधहल्यानें दोघांचीधह
लविंर सुटिंा होईल अशा िंल्पनेनें मी आपणाला देखील या खटल्यांत ओढलें. याबद्दल क्षमा
असावी.''
तेवहां र्वई म्हणाला, ''पण हे ब्राह्मणा, तूं माझ्याजवळ दाधर्ना िंिीं कदलास ?''

पुरोधहत म्हणाला, ''आमच्याजवळ तूं असलास तर आमची िंरमणूिं िंरं शिंशील व
त्यामुळें िंै देंत देखील सुखानें िंाळ घालधवतां येईल म्हणून तुलाधह मीं या माळें र्ोधवलें. ''

दासी म्हणाली, ''अहो दुष्ट र्वईबुवा, तुमची आधण माझी ओळख तरी आहे िंाय ? मला
तुम्ही दाधर्ना कदलात िंिीं ?''

र्वई म्हणाला, ''बाई रार्ावूं निंोस. आम्हा चौघांबरोबर, तूं असलीस म्हणजे आमच्या
सेवेंत अंतर पडणार नाहीं. एवढ्याचसाठीं मीं तुझें नांव सांधर्तलें.''

बोधिसत्त्वाच्या र्ुप्त हेरांनीं हा सवा संवाद ऐिंू न घेतला, व बोधिसत्त्वाला िंळधवला.
बोधिसत्त्वाची हे लोिं धनरपरािी असल्याबद्दल आर्ा च खात्री हो न चुिंली होती. िंां िंीं
उद्यानाच्या बाहेर असलेल्या माणसाच्या हातीं पहारेिंरयांच्या तावडींतून सुटून एखादा दाधर्ना
जाणें असंभवनीय होतें. त्यांत बोधिसत्त्वाला या संवादाचा बळिंट पुरावा सांपडला. परं तु चोरीचा
र्ांर् लावल्याधशवाय हें वतामान राजाला िंळधवणें इष्ट नवहतें. तेवहां बोधिसत्त्वानें धवचाराअंती
एखाद्या वानरीनें मुिहार चोरला असावा असें अनुमान िंे लें व दुसरें कदवशीं प्रतीधत पाहण्यासाठीं
खोटे दाधर्ने िंरवून ते त्या उद्यानांत आपल्या धवश्वासू नोिंरांिंडू न पसरधवले. प्रत्येिं वानरीनें
एिंे िं दाधर्ना उचलून आपल्या र्ळयांत घातला, व त्या इिंडू न धतिंडू न धमरवूं लार्ल्या. ज्या
वानरीला मुिहार सांपडला होता धतनें मात्र त्यांतील दाधर्ना घेतला नाहीं. तेवहां त्या इतर वानरी
धतच्याजवळ जा न धतला म्हणाल्या, ''िंाय तूं येर्ें आळशासारखी बसली आहेस. हे पहा आमचे
अलंिंार !''

ती वानरी स्पिेनें म्हणाली, ''असले घाणेरडे दाधर्ने घे न िंाय िंरावयाचे आहेत ?
मजपाशीं जो दाधर्ना आहे तो पाधहला तर तुम्हांला असले धभिंारडे दाधर्ने घालून धमरधवण्यास
लाजच वाटेल.'' असें म्हणून धतनें वळचणींतुन मुिहार बाहेर िंाढला, व आपल्या र्ळयांत घालून
त्या सवा मिंा टीसमोर मोठ्या डौलानें इिंडू न धतिंडे धमरवूं लार्ली.

बोधिसत्त्वानें दाधर्ने घे न वानरी िंाय िंरतात हें पाहण्यासाठीं आपले हेर तेर्े ठे धवलेच
होते. त्यांनीं मुिहार वानरीच्या र्ळयांत पाधहल्याबरोबर धतला घेरलें. धबचारी मिंा टी त्यांच्या
शस्त्रास्त्रांनी आधण आरडाओरडीनें घाबरन र्ेली, व धतनें तो हार तेर्ेंच जधमनीवर फे िंू न दे न पळ
िंाकढला. त्या हेरांनीं तो हार बोधिसत्त्वािंडे नेला, व त्यानें तो राजाला कदला. राजानें सवा विांत
ऐिंू न घे न बोधिसत्त्वाची फार तारीफ िंे ली व तो म्हणाला, ''संग्रामात * शूराची योजना िंरावी;
मंत्री मंडळांत जो मंत्राचा भेद िंरणार नाहीं अशाचीच योजना िंरावी; जेवण्याखाण्यांत आवडत्या
माणसांना आमंत्रण िंरावें; पण अत्यंत िंठीण प्रसंर्ी शहाण्याचीच योजना िंरावी असें जें लोिं
म्हणत असतात तें खोटें नाहीं. आज तुझ्याच पांधडत्यानें चोरीचा पिा लार्ून धनरपरािी माणसांचा
माझ्यािंडू न छळ झाला नाहीं.''
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* मूळ र्ार्ा उक्कठ्ठे सूरधमच्छधन्त मन्तीसु अिंु तूहलं ।
धप्रयं च अन्नपानधह्म अत्र्े जाते च पधण्डतं ॥
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------याप्रमाणें बोधिसत्त्वाची स्तुती िंरन राजानें त्याला मोठें बक्षीस कदलें व आजन्म त्याच्या
सल्ल्यानें दानिमााकदिं सत्िंत्यें िंरन पुष्िंळ िंीर्वत धमळधवली.

४०. नांवाची फारशी किंमत नाहीं.

(नामधसधद्ध जातिं नं. ९७)

एिंा जन्मीं आमचा बोधिसत्त्व तक्षधशला नर्रींत प्रधसद्ध आचाया हो न पांचशें धशष्यांना
वेद पढवीत असे. त्यांतील एिंाचें नांव पापिं असें होतें. ''िंायरे पाप्या, इिंडे येरे पाप्या'' असें लोिं
त्याला म्हणत असत. त्यामुळें िंं टाळू न जा न तो आपल्या र्ुरला म्हणजे बोधिसत्त्वाला म्हणाला,
''र्ुरुजी, माझें नांव मला अमंर्ल वाटतें. दुसरें एखादें मला चांर्लेसें नांव द्या.''

बोधिसत्त्व म्हणाला, ''येर्ल्या येर्ेंच चांर्लें नांव घेण्यापेक्षां देशपयाटन िंरन एखादें चांर्लें
नांव पाहून ये, व मला सांर्, म्हणजे आम्ही सवाजण त्याच नांवानें तुला हांिं मारीत जा ं .''

दुसरया कदवशीं पापिंानें धशदोरी सज्ज िंरन दुसरया र्ांवचा रस्ता िरला. व ज्याच्या
त्याच्या नांवाचा अर्ा पहात जा ं लार्ला. वाटेंत एिंा शहराजवह आला असतां िंांहीं लोिं प्रेत
घे न स्मशानयात्रेला चालले होते. तेवहां पापिं म्हणाला, ''िंायहो इतिंी मंडळी िंोणीिंडे चालली
?''

ते लोिं म्हणाले, ''जीविं नांवाचा आमचा एिं दोस्त नुिंताच मरण पावला. त्याच्या
अंत्यधविीला आम्हीं जात आहों.'' ''पण िंायहो ! जीविं मरतो हें िंसे ?''

''जीविं असो अर्वा अजीविं असो, मनुष्य म्हटला िंीं तो मरावयाचाच. नांवानें मरण
चुिंतें असें नाहीं. व्यवहारापुरताच िंाय तो नांवाचा उपयोर्. तूं अर्दींच खुळा कदसतोस !'' असें
त्यांनीं उिर कदलें.

धबचारा पापिं चांर्ल्या नांवाचा हा धवपयाास पाहून धवधस्मत हो न र्ेला, व तसाच पुढें
जातो तों एिंा दासीला वेळेवर िंाम िंरीत नाहीं, म्हणून धतचे मालिं रस्त्यावर चाबिंानें मारीत
होते. तो त्याला म्हणाला, ''या बाईचें नांव िंाय, व धहला तुम्ही िंां माठरतां ?''

ते म्हणाले, ''इचें नांव िनपाली व वेळेवर िंाम िंरीत नसल्यामुळें धहला आम्हीं दंड िंरीत
आहों.''

''अहो पण िनपालीवर दुसरयाचें िंाम िंरण्याचा प्रसंर् यावा िंसा ?''

''अहो तुम्ही हें मूखाासारखें िंाय धवचाठरतां ? ही जन्माचीच दासी आहे. िनपाली असें नांव
ठे धवलें म्हणून िंाय झालें ? िनपाली असूं द्या किंवा अिनपाली असूं द्या. दाठरद्रय यावयाचें असलें
तर तें आल्यावांचून रहात नाहीं. नांवानें िंोणताच िंायाभार् वहावयाचा नाहीं, तें िंे वळ
व्यवहारापुरतें आहे ही र्ोष्ट तुम्हाला माहीत नसावी, हें मोठें आश्चया आहे.''
धबचारा पापिं चांर्ल्या नांवाच्या मंर्लत्वाधवर्यीं जवळ जवळ धनराश हो न तसाच पुढें
चालला. शहराच्या बाहेर र्ेल्यावर िंांहीं अंतरावर इिंडे धतिंडे कफरणारा एिं र्हस्र् त्याच्या
पाहण्यांत आला. पापिंानें त्याला त्याचें नांव धवचाठरलें, तेवहां तो म्हणाला, ''माझें नांव पंर्िं
(वाटाड्या).''

''तर मर् तुम्ही या धनजान प्रदेशांत िंाय िंठरतां ?'' मी वाट चुिंल्यामुळें इतस्ततः भटिंत
आहें. मला अद्याधप माझा मार्ा सांपडला नाहीं.''

''पण पंर्िं (वाटाड्या) वाट चुिंतो हें िंसे ? आहो हें िंे वळ नांव आहे. वाट चुिंण्याचा
आधण याचा िंांहींच संबंि नाहीं. तुम्हीं नांवावर भरंवसा ठे वणारे वेडर्ळ मनुष्य कदसतां !''

पापिं चांर्ल्या नांवाच्या र्ुणांधवर्यीं पूणा धनराश झाला व आपलें नांव बदलण्याचा बेत
त्यानें रधहत िंे ला. तेर्ून आपल्या र्ुरजवळ जा न घडलेलें सवा वतामान त्यानें त्याला धनवेदन िंे लें.
त्याच्या सोबत्यांनीं पापिंानें िंोणतें नांव शोिून आणलें आहे असा बोधिसत्त्वाला प्रश्न िंे ला. तेवहां
तो त्याला म्हणाला ''जीविं मरतो, िनपालीला दाठरद्र्य येतें, व पंर्िं वाट चुिंतो, हें पाहून आमचा
पापिं चांर्ल्या नांवाचा र्ांर् लार्ल्यावाचून परत आला.*'' पापिंाचें तेंच नांव िंायम राधहलें हें
धनराळें सांर्ावयास निंोच.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* मूळ र्ार्ा-जीविंं च मतं कदस्वा िनपाहल च दुग्र्तं ।
पन्र्िंं च मने मूळहं पापिंो पुनरार्तो ॥
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४१. अधतपांधडत्याचा पठरणाम.

(िंू टवाधणज जातिं नं. ९८)

एिंदां बोधिसत्त्व वाराणसी नर्रींत वधणजिंु लांत जन्मला होता. त्याला पंधडत हें नांव
ठे वण्यांत आलें. दुसरा एिं अधतपंधडत नांवाचा समानवयस्िं र्हस्र् वाराणसींत रहात होता. वयांत
आल्यावर बोधिसत्त्वानें त्याचा भार्ीदार हो न उद्योर् िंदा िंरण्यास सुरुवात िंे ली. त्यांत त्या

दोघांना बराच फायदा झाला परं तु फायद्याची वांटणी िंरण्याची वेळ आली, तेवहां अधतपंधडत
म्हणाला, ''मला दोन धहस्से धमळाले पाधहजेत, व तुला एिं धहस्सा धमळाला पाधहजे.''

बोधिसत्त्व म्हणाला, ''हें िंसें ! आम्हा दोघांचेंधह भांडवल सारखेंच होतें. दोघांनींधह
सारखीच मेहनत िंे ली आहे, मर् तुला दोन धहस्से, आधण मला एिं धहस्सा िंाय म्हणून ?''

अधतपंधडत म्हणाला, ''बाबारे , माझ्या नांवाची किंमत िंे वढी मोठी आहे हें पहा. तूं िंे वळ
पंधडत आहेस, आधण मी अधतपंधडत आहे; व यासाठींच मला दोन धहस्से धमळणें रास्त आहे.''

अधतपंधडताच्या या तिंा वादानें बोधिसत्त्वाचें समािान झालें नाहीं. तेवहां अधतपंधडतानें
त्याची समजूत घालण्याची दुसरी एिं युधि शोिून िंाढली. तो म्हणाला ''बा पंधडता, तुला जर
माझें म्हणणें पटत नसेल तर आपण उद्यां या र्ांवाजवळ प्रधसद्ध असलेल्या एिंा वक्षदेवतेजवळ
जा ं , व धतला आम्हा दोघांचेंधह म्हणणें िंाय आहे तें िंळवूं ; आधण ती जसा धनवाडा िंरील
त्याप्रमाणें वार्ूं.''

दुसरया कदवशीं अधतपंधडतानें आपल्या वद्ध धपत्याला त्या ठरलेल्या ठठिंाणीं वक्षाच्या
वळचणींत दडधवलें, व त्याला िंाय िंाय बोलावें हे आर्ा च धशिंवून ठे धवलें. नंतर तो व त्याचा
धमत्र पंधडत हे दोघे त्या वक्षाजवळ जा न त्यांनी देवतेची प्रार्ाना िंे ली, व आपापलें म्हणणें िंळवून
धनवाडा माधर्तला. अधतपंधडताच्या धपत्यानें स्वर पालटू न आपल्या मुलाच्या तफे न्याय कदला. तेवहां
बोधिसत्त्व आवेशयुि वाणीनें म्हणाला, ''ही देवता मोठी लबाड कदसते. धहला या ठठिंाणीं राहूं देणें
इष्ट नाहीं.''

असें बोलून त्यानें आसपास पडलेलीं लांिंडें पाचोळा वर्ैरे र्ोळा िंरन त्या वक्षाभोंवती
पसरन त्याला आर् लावून कदली. धबचारा अधतपंधडताचा बाप िुरानें र्ुदमरन र्ेला, व जळू न

जाण्याच्या भीतीनें एिंा फांदीला लोंबिंळू न त्यानें खाली उडी टाकिंली; आधण तो म्हणाला,
''मुलर्ा पंधडत झाला म्हणजे बस्स आहे; पण अधतपंधडत निंो ! माझा मुलर्ा अधतपंधडत झाला
म्हणून माझ्यावर आज फार भयंिंर प्रसंर् र्ुदरला ?''*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* मूळ र्ार्ा -सािु खो पंधडतो नाम नत्र्ेव अधतपंधडतो ।
अधतपंधडतेन पुिेन मनधम्ह उपिंू धळतो ॥
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ही लबाडी उघडिंीस आल्यामुळें अधतपंधडताला नयायाचा अिाा धहस्सा दे न बोधिसत्त्वाशीं
तडजोड िंरणें भार् पडलें.
४२. लोभी ब्राह्मण.

(धसर्ाल जातिं नं. ११३)

वाराणसींतील लोिं उत्सवांत यक्षांना मत्स्यमांसाकदिंांचा बळी देत असत; व यक्षांना प्रसन्न
िंरण्यासाठीं मातीच्या भांड्यांतून ठठिंठठिंाणीं दार ठे वीत असत. अशा एिंा उत्सवाच्या प्रसंर्ीं
वाराणसीबाहेरील स्मशानांत राहणारा एिं िंोल्हा मध्यरात्र झाल्यावर र्टाराच्या मार्ाानें आंत
धशरला व बधलिंमाासाठीं ठठिंठठिंाणीं ठे धवलेल्या मत्स्यमांसाकदिंांवर यर्ेच्छ ताव मारन त्यानें
मातीच्या भांड्यांतील सुरेचें आिंं ठ पान िंे लें. त्यामुळें पुनः र्टारवीपारें बाहेर पडण्याचें सामथ्या
त्याच्या अंर्ीं राधहलें नाहीं. तो एिंा पुन्नार् वक्षाच्या झाडींत जा न पडला, व सिंाळ होईपयंत
जार्ा झाला नाहीं. सिंाळीं उठू न शहरांतून धनभायपणें बाहेर पडणें शक्य नवहतें; म्हणून दडत दडत
सडिंे जवळ ये न तो लपून बसला. इतक्यांत एिं ब्राह्मण त्या मार्ाानें नदीवर प्रातःस्नानासाठीं
चालला होता. त्याला पाहून िंोल्हा म्हणाला, ''अहो, भटजीबुवा, तुमच्यापाशीं माझें िंांहीं िंाम
आहे. जरा एिंा बाजूला याल तर तें तुम्हाला सांर्ेन. तुमच्याच फायद्याचें आहे, तेवहां वेळ फु िंट

र्ेल्याबद्दल तुम्हाला वाईट वाटणार नाहीं.'' ब्राह्मण त्या जवळ र्ेल्यावर तो त्याला म्हणाला,
''भटजीबुवा, तुमचीं वस्त्रें प्रावरणें पाहून तुम्ही दठरद्रीवस्र्ेनें र्ांजले आहांत असें वाटतें. तुमची ही
धस्र्धत पाहून मला फार दया आली, व मजपाशीं असलेले दोनशें िंार्ाापण तुम्हाला दान िंरावे
असा माझा धनश्चय झाला आहे. पण कदवसा ढवळया मला तुमच्या बरोबर शहरांतील रस्त्यांतून
जातां येणें शक्य नाहीं. तुम्ही जर आपल्या उपरण्यांत र्ुंडाळू न मी सांधर्तलेल्या ठठिंाणीं घे न
जाल, तर आजच्या आज ते िंार्ाापण तुमच्या हवालीं िंरतों.''
त्या लोभी ब्राह्मणाला मद्यपी शर्ालाचें म्हणणें खरें वाटलें. व आपल्या उपरण्यांतून त्यानें
त्याला र्ांवाबाहेर स्मशानांत नेलें. तेर्ें खाली ठे धवल्याबरोबर उपरण्यांत देहिमा िंरन शर्ालानें
जंर्लांत पळ िंाकढला.
त्यावेळीं आमचा बोधिसत्त्व त्या ठठिंाणीं देवता हो न रहात असे. हें शर्ालाचें िंत्य पाहून
तो त्या ब्राह्मणाला म्हणाला, ''हे ब्राह्मणा, मद्यपी शर्ालावर धवश्वास ठे वून तूं आपली फधजती िंरन
घेतलीस. याजपाशीं शंभर िंवड्याधह धमळावयाच्या नाहींत मर् दोनशें ताम्र िंार्ाापण िंोठू न
असणार ? * आतां तुझें उपरणें िुवून मुिंायानें चालता हो, व द्रव्यलोभामुळें पुनः असा फसूं
निंोस.''
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* मूळ र्ार्ा-सद्धहधस धसर्ालस्स सुरापीतस्स ब्राह्मण ।
धसधप्पिंानं सतं नधत्र् िंु तो िंं ससता दुवे ॥
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४३. वाईट पठरधस्र्तींत वाढलेला प्राणी.

(अिंालराधवजातिं नं. ११९)

एिंा जन्मीं बोधिसत्त्व औकदच्य ब्राह्मण िंु लांत जन्मला होता. वयांत आल्यावर शास्त्राध्ययन
िंरन वाराणसींत उिम आचाया या नात्यानें तो प्रधसद्धीस आला. त्याजवळ पांचशें धशष्य अध्ययन
िंरीत असत. त्या धशष्यांपाशीं एिं वेळेवर आरवणारा िंोंबडा होता. त्याच्या आरवण्यानें ते जार्े
हो न अध्ययनाला सुरुवात िंरीत असत. तो िंोंबडा िंांहीं िंाळानें मरण पावला. तेवहां दुसरया
िंोंबड्याच्या शोिांत त्यांनी बरे च कदवस घालधवलें. एिंे कदवशीं त्यांतील एिं तरण धवद्यार्ी
श्मशानाच्या जवळ लांिंडें र्ोळा िंरीत असतां त्याला तेर्ें राहणारा एिं कदसण्यास सुंदर असा
िंोंबडा सांपडला. त्याला आणून त्या धवद्यार्ांनी आपल्या जार्ेंत ठे धवलें व त्याची उिम रीतीनें
शु्रयूर्ा चालधवली. पण हा िंोंबडा भलत्याच वेळीं आरवून त्यांना त्रास दे ं लार्ला. एखाद्या वेळेस
तो मध्यरात्रीच्या सुमारास मोठ्यानें ओरडत सुटे. तेवहां पहाट झाली असें समजून धवद्यार्वर्र्ण
जार्ा हो न अध्ययनास लार्े, व त्यामुळें सिंाळीं र्ुरुजीजवळ पाठ म्हणण्यास सुरुवात िंे ली
असतां त्यांचे डोळे धनजेनें भरन येत असत. एखादे वेळेस तो सिंाळ झाली तरी ओरडत नसे व
त्यामुळें धवद्यार्वर् तसेच धबछान्यावर पडू न रहात असत. सिंाळीं र्ुरजवळ पाठ म्हणण्यास जावें तों
यांची मुळींच तयारी झालेली नसे. हा प्रिंार हो ं लार्ला तेवहां त्यांनीं त्या िंोंबड्याला ठार
माठरलें, व आचायााजवळ जा न ते म्हणाले, ''र्ुरुजी, िंांहीं कदवसांपूवी आणलेल्या िंोंबड्यानें
आम्हाला फार त्रास कदला. आपल्या आरवण्यानें भलत्याच वेळीं जार्ें िंरन तो आमच्या अध्ययनांत
व्यत्यय आणीत असे.''

आचायाानें तो िंोंबडा िंोठें सांपडला वर्ैरे सवा माधहती धवचारन घेतली, व तो त्यांना
म्हणाला, ''हा िंोंबडा आईबापांधशवाय वाढलेला, आचायााचा सहवास त्यानें िंिींधह िंे ला नाहीं.
तेवहां िंाल किंवा अिंाल तो जाणत नसला तर त्यांत नवल िंोणतें ? योग्यायोग्य जाणण्यास प्राणी
चांर्ल्या पठरधस्र्तींतच जन्मला असला पाधहजे.''

४४. िंोणत्याही प्रिंारच्या धशक्षणानें मूखा शहाणा हो ं शिंत नाहीं.

(नंर्लीस जातिं नं. १२३)

दुसरया एिंा जन्मीं बोधिसत्त्व ब्राह्मणिंु लांत जन्मला होता. वयांत आल्यावर तक्षधशला
नर्रीस जा न त्यानें सवा शास्त्राचें अध्ययन िंे लें व पुनः वाराणसीला ये न तेर्ें आपल्या
सद्र्ुणांनीं उिम आचायांत आपली र्णना िंरन घेतली. त्याच्यापाशीं धशिंण्यास्तव पुष्िंळ धशष्य
रहात असत. त्यांत एिं धशष्य आपल्या र्ुरच्या सेवेंत अत्यंत तत्पर असे; परंतु जडत्वामुळें
शास्त्राध्ययनांत त्याचें पा ल पुढें पडत नसे. एिंे कदवशी आचायाानें जेवल्यानंतर त्याला आपली पाठ
दाबण्यास सांधर्तली. तें िंाम आटपून तो जाण्यास धनघाला असतां बोधिसत्त्व त्याला म्हणाला,
''बाळा या खाटेचे पाय वरखालीं झाल्यामुळें ती डळमळते. तेवहां एिंा पायाला िंांहीं तरी टेिंा
दे न मर् जा.'' धशष्याला दुसरा िंांहीं टेिंा न सांपडल्यामुळें खाटेच्या पायाला मांडीचा टेिंा दे न
त्यानें सवा रात्र तेर्ेंच िंाकढली. सिंाळीं जेवहां आचायााला ही र्ोष्ट समजली तेवहां त्याच्या मनाला
ती फार लार्ली. ''हा माझा धवद्यार्ी माझ्यावर अत्यंत प्रेम िंरीत असून माझ्यािंडू न याचें िंांहींच
धहत होत नाहीं. इतर धवद्यार्ी पुढें पुढें जात असून याला अर्दीं आरं भीचे पाठ देखील येत नाहींत.
याला धशिंवण्याला िंांहीतरी मार्ा सांपडेल िंाय ?'' अशा धवचारांत बोधिसत्त्व धनमग्न हो न र्ेला.
व त्यानें मोठ्या िंष्टानें एिं युधि शोिून िंाढली.

दुसरया कदवशीं त्या धवद्याथ्यााला जवळ बोलावून बोधिसत्त्व म्हणाला, ''बाबारे , तुला
धशिंधवण्यासाठीं मी एिं नवीन युधि शोिून िंाकढली आहे. आजपासून तूं तुझा िडा तयार नाहीं
िंे ला तरी हरिंत नाहीं. परंतु जेर्ें जाशील व एखादी नवी वस्तू पाहशील तेर्ें तेर्ें त्या वस्तूसंबंिानें
नीट धवचार िंर, व घरीं आल्यावर मी प्रश्न धवचाठरला असतां धतचें नीट वणान िंर.''

त्याच कदवशीं दुपारीं तो धवद्यार्ी वनांत र्ेला असतां त्याला एिं साप आढळला. घरीं
आल्यावर त्यानें हें वतामान आपल्या र्ुरस िंळधवलें. तेवहां आचाया म्हणाला, ''तो साप िंसा होता
? एखादी उपमा दे न त्याचें वणान िंर.'' धशष्य म्हणाला, ''तो नांर्राच्या इसाडासारखा होता.''
आचायााला धशष्यानें िंे लेल्या उपमेनें फार आनंद झाला. साप नांर्राच्या इसाडासारखा
असावयाचा तेवहां धशष्याची अवलोिंनशधि हळु हळु वहध्दर्त होत जाईल अशी र्ुरला बळिंट
आशा वाटूं लार्ली.

िंांहीं िंालानें धशष्याला अरण्यांत कफरत असतां एिं हिी आढळला. त्यानें ताबडतोब
र्ुरला ही र्ोष्ट सांधर्तली. तेवहां र्ुरनें हिी िंसा असतो असा प्रश्न िंे ला. धशष्यानें रोिंडा जबाब
कदला िंी, नांर्राच्या इसाडासारखा. बोधिसत्त्वाला वाटलें िंीं, हिीची सोंड नांर्राच्या
इसाडासारखी असते; परंतु मंदबुधद्धमुळें यानें सवाच हिी नांर्राच्या इसाडासारखा असतो अशी
उपमा िंे ली असावी. धवचार िंठरता िंठरतां हा सुिारल्यावांचून रहाणार नाहीं.

धशष्यानें आपल्या सहाध्यायांबरोबर दुसरया कदवशीं एिं ं स खाल्ला व घरी जा न ही
र्ोष्ट आपल्या र्ुरला सांधर्तली. बोधिसत्त्वानें

ं स िंसा असतो असा प्रश्न िंे ल्यावर धशष्यानें

नांर्राच्या इसाडासारखा असतो, असा आपला ठरीव जबाब कदला. उं साचें आधण नांर्राच्या
इसाडाचें र्ोडेसें साम्य आहे असें जाणून बोधिसत्त्व िंांहीं न बोलतां उर्ाच राधहला.

एिंे कदवशीं त्या धशष्याला आधण त्याच्या िंांहीं सहाध्यायांला एिंा घरीं आमंत्रण होतें. त्या
र्हस्र्ानें त्याला दूि, दही वर्ैरे पदार्ा यर्ेच्छ खा ं घातले. धशष्यानें ती र्ोष्ट घरीं ये न आपल्या
र्ुरला धनवेदन िंे ली. दूि, दहीं िंसें असतें असा प्रश्न धवचाठरल्यावर नांर्राच्या इसाडासारखें , असा
त्यानें िंायमचा जबाब कदला, तेवहां आमच्या बोधिसत्त्वाची त्याच्या धशक्षणाबद्दल पूणा धनराशा
झाली. तो म्हणाला, ''आजपयंत मला याची बुधद्ध वहध्दर्त होईल अशी र्ोडीबहुत आशा वाटत
होती पण या मूखााला दहीं, दूि आधण नांर्राचें इसाड याची सांर्ड घालण्याला मुळींत कदक्कत
वाटत नाहीं ! जणूं िंाय नांर्राच्या इसाडाची उपमा यानें िंायमचीच बनवून ठे वली आहे !''
४५. परोपिंाराचें फळ.

(अंबजातिं नं. १२४)

एिंदां आमचा बोधिसत्त्व ब्राह्मणिंु लांत जन्मला होता. वयांत आल्यावर ॠधर्वेर्ानें तो
धहमालयावर रहात असे. तेर्ें त्याचे पुष्िंळ धशष्य होते. एिंा वर्ी धहमालयावर भयंिंर उन्हाळा

सुर झाला व त्यामुळें पाण्याचे झरे वर्ैरे आटून र्ेले. मर्ाकदिं प्राण्यांना पाणी धमळण्याची फार
अडचण पडू ं लार्ली. तेवहां बोधिसत्त्वाच्या धशष्यांपैिंीं एिंा तपस्व्यानें एिं लांिंडाची मोठी दोणी
िंरन तेर्ील पशूंला पाणी पाजण्यास सुरुवात िंे ली. पण त्यामुळें त्याला फलमुलें आणण्यासाठीं
अविंाश धमळे नासा झाला, व उपाशीं पोटींच पशूंना पाणी पाजण्याची पाळी आली. तर्ाधप त्यानें
आपला प्रयत्न न सोडतां सवा श्वापदांची तधति  िंरण्याचा क्रम तसाच पुढें चालधवला. तें पाहून पशूंनीं
''हा तपस्वी आमच्यासाठीं फार िंष्ट सहन िंठरतो. तेवहां याचे उपिंार फे डणें अत्यंत आवश्यिं
आहे.'' असा धवचार िंरन सवाानुमतें हा ठराव पास िंे ला, ''आजपासून जो प्राणी येर्ें पाणी धपण्यास
येईल त्यानें ठरिंामें न येता आपल्या सामथ्यााप्रमाणें एिंतरी मनुष्योपभोर्ाला योग्य असें फळ घे न
यावें. ठरि हस्तें ये ं नये.''

दुसरया कदवसापासून बोधिसत्त्वाच्या आ्रयमांत फळांचे नुसते ढीर् पडू ं लार्ले. पांचशें
तपस्व्यांला दुसरया ठठिंाणीं फलमूलांचा शोि िंरण्यास र्ेल्यावांचून तेर्ल्या तेर्ें आहार धमळूं
लार्ला. व त्यामुळें त्यांच्या तपश्चयेला मोठी मदत झाली. त्या तपस्व्याच्या िंत्यानें बोधिसत्त्व खूर्
हो न आपल्या धशष्यर्णाला म्हणाला, ''तपस्वी हो, परोपिंाराचें हें फल लक्षांत ठे वण्यासारखें
आहे. आमच्यापैिंीं एिंानें परोपिंरार्ा आपला देह धझजधवल्यामुळें आमच्या तपश्चयेला पुष्िंळ
मदत झाली आहे. म्हणून परोपिंार िंरण्यास आपण सदोकदत झटलें पाधहजे. ''

४६. परदेशीं जा न डौल मारणें सोपें असतें.

(िंटाहिंजातिं नं. १२५)

आमचा बोधिसत्त्व एिंा जन्मीं वाराणसी नर्रींत अत्यंत िनाढ्य ्रयेष्ठी झाला होता. वयांत
आल्यावर त्याला एिं सुस्वरप मुलर्ा झाला. त्याच कदवशीं त्याच्या दासीलाधह एिं मुलर्ा झाला.
या दासीपुत्राचें नांव िंटाहिं असें ठे वण्यांत आलें. तो आपल्या िन्याच्या मुलाबरोबरच वाढला.
लहान मूल असल्यामुळें त्याला िंोणी आडिंाठी िंरीत नसत. पुढें बोधिसत्त्वाच्या मुलाला अक्षर
ओळख िंरन देण्यासाठीं एिं धशक्षिं ठे धवला. तेवहां िंटाहिं देखील त्या धशक्षिंाजवळ जा न
आपल्या धमत्राबरोबर धलधहण्यावाचण्यास धशिंला. त्याची हुर्ारी पाहून पु ढें वयांत आल्यावर
बोधिसत्त्वानें त्याला आपल्या धतजोरीचा अधििंारी नेधमलें. तें िंाम तो मोठ्या दक्षतेनें िंरीत असे.
तर्ाधप त्याला अशी शंिंा आली िंीं, ''किंतीधह झालें तरी मी पडलों दासीपुत्र, माझा लहानसहान
दोर् देखील सवांना मोठा वाटेल; व िंदाधचत् माझा छळधह िंठरतील आधण पुनः माझ्यािंडू न
दासिंमा िंरवून घेतील. तेवहां येर्ें रहाणें सुरधक्षत वाटत नाहीं.''

कदवसें कदवस दुसरया िंोठें तरी दूरच्या र्ांवी पळू न जावें हा िंटाहिंाचा धवचार दढ होत
र्ेला. पण परक्या र्ांवीं धनवााह िंसा िंरावा याची त्यास पंचाईत पडली. शेवटीं त्यानें एिं युधि
शोिून िंाढली. ती अशी- '' दूरच्या एिंा लहानशा शहरांत ्रयेष्ठीच्या ओळखीचा व्यापारी रहात
असे. त्याचा आधण बोधिसत्त्वाचा व्यापारासंबंिानें वारंवार पत्रव्यवहार होत असे. बोधिसत्त्वाच्या
तफे बहुिा िंटाहिंच हीं पत्रें धलहीत असे, व त्यांवर बोधिसत्त्वाचा धशक्का मारन तीं रवाना िंरीत
असे. अशाच एिंा प्रसंर्ीं त्यानें आपल्या संबंिानें त्या व्यापारयाला पत्र धलहून त्यावर ्रयेष्ठीचा धशक्का
मारन तें बंद िंरन आपल्या पदरीं ठे धवलें व दोन चार कदवसांनीं वाराणसींतून पळ िंाढला.
त्याच्याजवळ जें द्रव्य होतें तें खचूान वाटेंत त्यानें आपला धनवााह चालधवला आधण बरें च कदवस
प्रवास िंरन व्यापारी रहात होता तें शहर र्ांठलें. व्यापारयानें 'िंोठू न आलांत' असा प्रश्न िंे ल्यावर
तो म्हणाला, ''वाराणसी नर्रींतील प्रधसद्ध ्रयेष्ठीचा मी पुत्र आहें. माझ्या र्ोरल्या भावामध्यें आधण
मजमध्यें तंटा हो ं नये म्हणून माझ्या धपत्यानें मला आपणापाशीं पाठधवलें आहे. आपणाला मुलर्ा
नाहीं असें आम्हीं ऐिंतों. तेवहां आपण माझें पुत्रवत् पालन िंरन आपल्या िंन्येशीं माझा धववाह
िंरन द्याल अशी माझ्या धपत्याला दढ आशा वाटत आहे, व याचसाठीं मला त्यानें हें पत्र कदलें
आहे.'' असें म्हणून िंटाहिंानें तें पत्र त्या व्यापारयासमोर टाकिंलें. त्यांत हाच मजिंू र होता. ्रयेष्ठीनें
आपला मुलर्ा बुधद्धमान असून व्यापारांत दक्ष आहे, तेवहां त्याला आपणाजवळ ठे न घे न आपला
घरजांवई िंराल अशी आशा बाळर्तों इत्याकद मजिंू र धलधहला होता. तो वाचून त्या व्यापारयाला
फारच आनंद झाला. एवढ्या मोठ्या साविंाराचा मुलर्ा आपल्यासारख्या र्रीब व्यापारयाचा

घरजांवई होणें मोठें भूर्णास्पद आहे. तेवहां ही आपल्या घरीं लक्ष्मी चालत आली आहे असें त्यास
वाटलें; व पधहल्या मुहूताावर त्यानें िंटाहिंाशीं आपल्या िंन्येचें लग्न लावून कदलें.

िंटाहिं जात्या हुर्ार होता हें वर सांधर्तलेंच आहे. पण आर्ंतुिं ्रयीमंतीमुळें त्याच्या अंर्ी
एिं दुर्ुाण धशरला होता. तो ज्याच्या त्याच्या अंर्ावर तोंड टािंीत असे. लहानसहान अपरािधह
त्याला सहन होत नसे. भोजनसमयीं स्वयंपािंांत िंांहीं िंमतरता कदसून आली तर तो आपल्या
बायिंोवर फार संतापत असे, व त्यामुळें त्या धबचारीला उर्ाच त्रास सोसावा लार्त असे.
याधशवाय िंटाहिंाच्या वतानांत म्हणण्यासारखे दुसरे दोर् नवहते.
िंटाहिं पळू न र्ेल्यावर ्रयेष्ठीला वर्ा दोन वर्े त्याचा पिा लार्ला नाहीं. पण पुढें तो
व्यापारयाच्या घरीं घरजांवई हो न रहात आहे ही बातमी त्याला समजली, व धतचा खरेपणा
पाहण्यासाठीं त्यानें आपले हेर त्या शहरीं पाठधवले. त्यांनी जेवहां बोधिसत्त्वाला िंटाहिंाचें इत्र्ंभूत
वतामान सांधर्तलें, तेवहां त्यानें तेर्ें जा न त्याची फजीधत िंरन पुनः आपल्या घरीं आणण्याचा
धनश्चय िंे ला व त्याप्रमाणें आपल्याबरोबर मोठा सरं जाम घे न तो त्या शहरीं जाण्यास धनघाला. तो
त्या शहरापासून िंांहीं अंतरावर पोहोंचला नाहीं तों त्याच्या आर्मनाचें वतामान िंटाहिंाला
समजलें, व तो अर्दीं घाबरन र्ेला. ्रयेष्ठी या ठठिंाणीं आला तर आपली पुरी फजीधत होणार हें तो
जाणून होता पण येर्ून दुसरया ठठिंाणीं पळू न जाणें हें देखील त्याला इष्ट वाटेना. िंांहीं िंाळ
िंटाहिं किंिंताव्यमूढ हो न धववंचनेंत पडला. परं तु त्याच्या समयसूचिंबुद्धीनें त्याला शेवटीं हात
कदला. या नवीन संिंटांतून पार पडण्यास त्यानें नवीच युधि शोिून िंाढली. त्या कदवसापासून
आपल्या आप्तइष्टांजवळ तो धपतभिीचीं मोठमोठालीं वणानें िंरं लार्ला. तो म्हणाला, ''अहो
तुमचें हें शहर म्हणजे वाराणसीच्या मानानें नुसतें खेडेर्ांव आहे. येर्ील लोिंांना रीतठरवाज
िंांहींच माहीत नाहीं. धपतभधि िंशी असते हें या र्ांवढळ लोिंांना िंसें समजणार. तुम्ही एिंदां
वाराणसीला जा न पहा ! आम्हीं तेर्ें आमच्या वधडलांसमोर िंिींधह खालीं बसत नसतों.
भोजनसमयीं त्यांची सवा सेवा िंरतों. धपिंदाणी लार्ली तर आणून देतों. एवढेंच नवहे तर वडील
शौचाला जावयास धनघाले; तर स्वतः त्यांजबरोबर त्यांच्या उपयोर्ासाठीं पाणी ने न ठे धवतों.
असलीं िंामें आम्ही आमच्या नोिंरांवर मुळींच सोंपधवत नसतों पण या र्ांवीं तुम्हाला अशा तरहेनें
धपतसेवा िंरावी ही र्ोष्ट माहीत तरी आहे िंाय ?''

त्या शहरांतील लोिंांनीं वाराणसींत फार कदवस वास्तव्य िंे लें नसल्यामुळें व तेर्ील
रीधतठरवाजाची माधहती नसल्यामुळें िंटाहिं सांर्ेल तें त्यांना प्रमाण हो न बसलें , व िंाशीच्या
चालीरीतीसंबंिानें त्यांना एिंप्रिंारचा मोठा आदर वाटला.

महा्रयेष्ठी लविंरच त्या शहरीं पोहोंचणार हें जाणून िंटाहिं आपल्या सासरयाला म्हणाला,
''मामाजी, तुम्ही माझ्या धपत्याच्या आदराधतथ्याची सवा तयारी िंरन ठे वा. मी धपत्याच्या भेटीला
आमच्या सामथ्यांप्रमाणें नजराणे घे न जातों व मोठ्या र्ौरवानें त्याला तेर्ें घे न येतों. आपले
वडील इतिंे जवळ आले आहेत हें जाणून घरींच बसून राहणें हें वाराणसींतील िंु लपुत्रांना अत्यंत
अनुधचत आहे. तेवहा मी आजच्या आज माझ्या धपत्याच्या भेटीसाठीं जात आहे. ''

बराच लवाजमा बरोबर घे न तो महा्रयेष्ठीच्या दशानाला र्ेला. वाटेंत महा्रयेष्ठी एिंा
ठठिंाणीं उतरला होता. तेर्ें िंटाहिंानें त्याची भेट घे न आपण आणलेले नजराणे कदले. ्रयेष्ठीला
मोठा चमत्िंार वाटला ! आपलें नांव ऐिंल्याबरोबर िंटाहिंानें पलायन िंरावें किंवा र्भार्ळीत
हो न जावें, असें असतां हा दासीपुत्र मोठ्या शौयाानें आपल्याजवळ ये न नजराणे देतो याचा अर्ा
िंाय ? हें त्याला समजेना. ्रयेष्ठी या धवचारांत र्ढू न र्ेला असतां स्नानाची वेळ झाली,
स्नानाच्यापूवी शौचधविीला जाण्याचा ्रयेष्ठीचा पठरपाठ असे. त्याप्रमाणें ्रयेष्ठी आपल्या
ठाण्याजवळच्या जंर्लांत जाण्यास धनघाला. त्यावेळीं िंटाहिंानें आपल्या लोिंांना तेर्ेंच रहाण्यास
सांधर्तलें, व तो उदिंपात्र घे न, ्रयेष्ठीच्या मार्ोमार् र्ेला. वाराणसींतील िंु लपुत्र आपल्या
धपत्याची अनन्यभावें सेवा िंरीत असतात ही र्ोष्ट िंटाहिंाच्या सवा नोिंरांना माहीत असल्यामुळें
त्यांना त्याच्या या िंत्यानें मुळींच आश्चया वाटलें नाहीं. ्रयेष्ठी एिंांत स्र्ानीं र्ेल्यावर िंटाहिंानें
उदिंपात्र खालीं ठे न त्याच्या पायावर एिंदम उडी टािंली; आधण म्हणाला, ''महाराज मी जरी
आपला दासीपुत्र आहें, तर्ाधप आपल्या मुलासंर्ेंच माझें आपण पालन िंे लें आहे. मी िंे लेले सवा
अपराि क्षमा िंरन येर्ें मला मुलाच्या नात्यानें वार्धवल्यास माझ्यावर अत्यंत उपिंार होईल. पण
जर तुम्ही माझें िंत्य उघडिंीस आणाल तर त्यापासून िंोणाचाच फायदा न होतां धबचारया माझ्या
सासरयाच्या िंु टुंबांत फारच र्ोंिळ उडू न जाईल व त्यामुळें सवांना दुःख भोर्ावें लार्ेल.''
बोधिसत्त्व फार दयाळू होता. त्याचें मन वळधवण्यास िंटाहिंाला मुळीच आयास पडले
नाहींत. शेवटीं त्याजिंडू न आपलें दासीपुत्रत्व उघडिंीला न आणण्याबद्दल अधभवचन घे न िंटाहिं
तेर्ून माघारा आला. त्या कदवसापासून तो ्रयेष्ठीची दासाप्रमाणें सेवा िंरीत असे. ्रयेष्ठी

व्यापारयाच्या घरीं आल्यावर देखील िंटाहिंानें त्याची सवाप्रिंारें सेवा िंे ली व त्याला प्रसन्न िंरन
घेतलें.

एिंे कदवशीं िंटाहिं िंांहीं िंामाधनधमि बाहेर र्ेला असतां त्याची बायिंो बोधिसत्त्वाला
भेटली. तेवहां बोधिसत्त्व धतला म्हणाला, ''िंाय सूनबाई, माझा मुलर्ा तुम्हाला चांर्ल्या रीतीनें
वार्वतोना ?'' ती म्हणाली, ''मामंजी, आपल्या धचरंजीवाचा िंोणताही दोर् नाहीं, त्यांचें
माझ्यावर फार प्रेम आहे. िंे वळ भोजनप्रसंर्ीं िंिीं िंिीं िंांहीं पदार्ा वाईट लार्ला तर ते
माझ्यावर संतापत असतात; हाच िंाय तो त्यांचा दोर् आहे.'' ''मुली, माझा मुलर्ा
लहानपणापासून असाच आहे. जेवण्याखाण्यांत त्याच्या फार खोडी असतात पण तूं वाईट वाटूं दे ं
निंोस. त्याचें तोंड बंद िंरण्याचा एिं मंत्र मी तुला धशिंवून ठे धवतों. तो तूं चांर्ला पाठ िंरन ठे व
व जेवहां माझा मुलर्ा तुझ्यावर रार्ावेल तेवहां तो म्हणत जा. एिं दोनदां या मंत्राचा प्रयोर् िंे ला
असतां माझ्या मुलाची प्रिंधत पाण्यापेक्षांधह र्ंड होईल हें मी तुला खात्रीनें सांर्तों.''

्रयेष्ठी िंांहीं कदवस त्या व्यापारयाच्या घरीं राहून वाराणसीला जाण्यास धनघाला. िंटाहिं
त्याच्याबरोबर बराच दूर अंतरावर र्ेला. व पुष्िंळ नजराणे दे न त्यानें त्याचा मोठा र्ौरव िंे ला;
आधण मोठ्या आदरानें साष्टांर् नमस्िंार िंरन पुनः आपल्या सासरयाच्या घरीं आला. या
कदवसापासून त्याचा मान अधििंच वाढला. िंां िंीं, आतां त्याचें दासीपुत्रत्व उघडिंीला येण्याचा
संभव राधहला नाहीं. त्यामुळें धबचारया बायिंोला भोजन प्रसंर्ीं अधििं त्रास हो ं लार्ला. एिंे
कदवशीं आपल्या नवरयासाठी स्वहस्तानें चांर्लें जेवण तयार िंरन धतनें वाढण्यास सुरुवात िंे ली.
पधहलाच पदार्ा िंटाहिंाला आवडला नाहीं. तो फार संतापला. त्याच्या बायिंोला सासरयानें
कदलेल्या मंत्राची आठवण झाली व धतनें ताबडतोब त्याचा प्रयोर् िंे ला. ती म्हणाली ःः-

बहुंधप सो धविंत्र्ेय्य अञ्ञं जनपदं र्तो ।
अन्वार्न्त्वान दूसेय्य भुंज भोर्े िंटाहिं ॥

अर्ा- दुसरया देशांत जा न पुष्िंळ बडबड िंरतां येते. पण परत ये न तो हें उघडिंीस
आणील. तेवहां हे िंटाहिं मुिंायानें धमळालेल्या पदार्ांचा उपभोर् घे !

हा मंत्र िंानीं पडल्याबरोबर िंटाहिं घाबरन र्ेला. ्रयेष्ठीनें आपल्या हीनत्वाबद्दल सवा
िंांहीं धहला सांर्ून ठे धवलें असलें पाधहजे असें त्याला वाटलें. तेवहांपासून बायिंोवर संतापण्याची
त्याची छाती झाली नाहीं. इतिंें च नवहें तर तो नम्र आधण सालस बनला, व किंती वाईट पदार्ा
असला तरी त्यामुळें तो िंिींधह धचडला नाहीं. जे िंाहीं धमळे ल तेवढ्यानें संतुष्ट राहून आपला वेळ
त्यानें सत्िंमी खचा िंे ला.

४७. एिंाला अपाय तो दुसरयाला उपाय.

(अधसलक्खणजातिं नं. १२६)

प्राचीन िंाळीं वाराणसी नर्रींत ब्रह्मदि नांवाचा राजा राज्य िंरीत असतां त्याच्या पदरीं
तरवारीची परीक्षा िंरणारा एिं ब्राह्मण रहात असे. याला अधसलक्षण पाठिं ब्राह्मण असें म्हणत
असत. तो एखाद्या लोहारानें राजाच्या उपयोर्ासाठीं नवीन तलवार आणली असतां धतचा वास
घे न परीक्षा िंरीत असे. या त्या िंौशल्यामुळें राजानें त्याला तलवारीचा परीक्षिं नेधमलें होतें.
पण हा अधििंार हातीं आल्यावर तो लोहारािंडू न लांच घे न वाईट तलवारी चांर्ल्या ठरवूं
लार्ला, आधण लाच न धमळाला तर चांर्ल्या तलवारीधह वाईट ठरवू लार्ला. ज्याला ही र्ोष्ट
माहीत नवहती अशा एिंा दूरच्या लोहारानें राजासाठीं उिम तलवार िंरन आणली. पण
अधसलक्षणपाठिंाला लांच न धमळाल्यामुळें ती खोटी ठरली. त्या लोहारानें हा ब्राह्मण लबाड आहे
हें तेवहांच जाणलें, व याची खोड मोडण्यासाठीं त्यानें दुसरी एिं अत्यंत तीक्ष्ण िारे ची तलवार
बनवून ती धमरचीच्या पुडींत चांर्ली लोळवून म्यानांत घालून दरबारांत आणली. राजानें
अधसलक्षणपाठिंाला धतची परीक्षा िंरण्याचा हुिंू म िंे ला. त्यानें एिंदम म्यानांतून िंाढू न धतला
आपल्या नािंाजवळ नेलें. धमरचीच्या पुडीच्या वासामुळें त्याला जोरानें हशिंा आल्या, त्यायोर्ें हात
घसरन त्याचें नािं िंापलें र्ेलें ! राजानें आपल्या वैद्यांना बोलावून आणून ओर्िोपचार िंरधवले. व
अधसलक्षणपाठिंाला र्ूण पडू न जखम साफ बरी झाल्यावर एिं लाखेचें िंत्रीम नािं िंरवून त्याच्या
नािंावर बेमालूम बसवून देण्यास लाधवलें. अधसलक्षणपाठिं राजाच्या मजीतील असल्यामुळें त्याचा
र्ुन्हा उघडिंीस आला होता, तर्ाधप त्याला दरबारांतून घालवून देण्यांत आलें नाहीं. तो आपल्या
िंत्रीम नाधसिंे सह राज्यसेवेला तत्पर राधहला.

या राजाला एिंु लती एिंच िंन्या होती. धतचें लहानपणापासून आपल्या आतेभावावर
म्हणजे राजाच्या भाच्यावर अत्यंत प्रेम जडलें. राजाला ही र्ोष्ट इष्टच वाटत होती. आपली िंन्या
भाच्याला दे न त्यालाच आपल्या मार्ें र्ादीचा वारस िंरावें असा त्याचा बेत होता. परं तु त्याच्या
मंत्रयांचें असें म्हणणें होतें िंीं, राजिंन्येला एिं बलाढ्य राजा वर धमळाला असतां आपल्या राजाचें
धहत होईल. त्यामुळें आपल्या आधण त्या राजाच्या राष्ट्ांत धनिंट धहतसंबंि जुळून ये न परस्परांची
परस्परांला मदत होईल. राजाला हा सल्ला धवशेर् आवडला; व आपला पधहला बेत त्यानें रधहत
िंे ला. परं तु त्याचा भाचा आधण मुलर्ी या दोघांमध्यें वहध्दर्त होत असलेलें प्रेम खच्ची िंरणें फार
िंठीण होतें. तर्ाधप धनराश न होतां त्यानें त्या दोघांला एिंत्र रहाण्याची सि मनाई िंे ली. मुलीला
राजवाड्यांत ठे न भाच्याला दूर दुसरें एिं घर बांिून देण्यांत आलें.

नदीच्या प्रवाहाला बांि घातला असतां पाणी तुंबून जा न तें िंोठू न तरी बाहेर पडण्याची
मार्ाप्रतीक्षा िंरीत असतें. तवीपत् प्रेमाचीधह धस्र्ती आहे. त्याला िंोणी आडिंाठी िंे ली असतां त्याचा
जोर वाढत जा न तो भल्या किंवा बुरया मार्ाानें बाहेर पडल्यावांचून रहात नाहीं. राजिंन्या
आणखी धतचा भावी पधत यांची प्रत्यक्ष र्ांठ पडत नवहतीं. तर्ाधप, अप्रत्यक्ष दासींच्या वीपारें
दोघांचीधह भेट िंशी जुळवून आणतां येईल या संबंिानें त्यांची खलबतें चालूं होतीं पण त्यांना
भेटीचा योर् जुळवून आणण्यास युधि सांपडली नाहीं.
राजदरबारीं एिं चाणाक्ष ज्योधतर्ीणबाई होती. धतच्या िंल्पिंतेबद्दल सवांची खात्री होती.
राजाच्या भाच्यानें नजराणे पाठवून व र्ोड र्ोड बोलून धतची मजी संपादन िंे ली, व आपली आधण
राजिंन्येची भेट होण्याचा योर् जुळवून आणण्याचा िंांहीं उपाय शोिून िंाढण्याधवर्यीं धतला
धवनंती िंे ली. त्या िूता बाईला यांत िंांहीं धवशेर् अक्कल खचाण्याचें िंारण पडलें नाहीं. धतनें या
िंामीं जी युधि योधजली धतचा यापुढील र्ोष्टीवरन उलर्डा होणारच असल्यामुळें येर्ें धनराळा
उल्लेख िंरीत नाहीं. एवढें सांधर्तलें म्हणजे पुरे आहे िंीं, राजाच्या भाच्याला धतच्या मसलतीनें
फार आनंद झाला, व धतनें सांधर्तलेल्या मार्ांचा अवलंब िंरण्याचें त्यानें धतला वचन कदलें.

ज्योधतर्ीणबाईनें आपण अशी युधि योधजली आहे हें राजिंन्येला आर्ा च सांर्ून ठे धवलें व
तदनंतर राजाजवळ जा न ती म्हणाली ''महाराज, आपल्या िंन्येवर एिंा धपशाच्याची वक्रदष्टी
आहे. ताबडतोब शांधत भूतशांधत िंे ली नाहीं तर धतच्यावर अधनष्ट संिंटें येण्याचा संभव आहे. '' राजा

म्हणाला, ''माझ्या एिंु लत्या एिंा मुलीसाठीं मी भूतशांधत िंरण्यास तयार होणार नाहीं, अशी
तुमची समजूत आहे िंाय ? जें िंाय ठरावयाचें असेल तें मला आतांच सांर्ा. मी सवा व्यवस्र्ा
आजच्याआज िंरधवण्याचा हुिंू म देतों.''

ज्योधतर्ीणबाई म्हणाली, ''महाराज, राजिंन्येला स्मशानांत ने न टािंा, मंचिंावर
धनजवून त्या मंचिंाखालीं एिं प्रेत ठे धवलें पाधहजे व भूतशांतीचे मंत्र उच्चारन तें भूत त्या प्रेतावर
जाईल असा प्रयोर् िंे ला पाधहजे.''

राजानें ज्योधतर्ीणबाईच्या म्हणण्याप्रमाणें सवा व्यवस्र्ा िंरावी अशी राजवाड्यांतील
नोिंरांना आज्ञा िंे ली. प्रेत िंशा रीतीचें धनवडावें हें ज्योधतर्ीणबाईनें आपल्या हातीं ठे धवलें होतें.
ठरलेल्या कदवशीं राजाचा भाचा स्मशानाच्या िंोपरयांत जेर्ें हा धविी वहावयाचा होता तेर्ें
डोक्यावरन पायापयंत सवा शरीर वस्त्रानें र्ुंडाळू न धनजला. त्यानें आपले सशस्त्र धशपाई
आजुबाजूला झाडींत दडवून ठे धवले होते, व आपणाबरोबर धमचीच्या पुडीची एिं लहानशी डबी
ठे धवली होती. ज्योधतर्ीणबाईनें राजिंन्येचा मंचिं आणून या धजवंत प्रेतावरच ठे वधवला; व ती
राजवाड्यांतील नोिंरांना म्हणाली ''संभाळाहो माझा प्रयोर्धविी चालला असतां या प्रेतांत
राजिंन्येवर असलेलें भूत धशरन तें नाचूं लार्ेल. व पधहल्यानें जो त्याच्या तावडींत सांपडेल त्याचा
प्राण घेईल. या प्रेतांत धजवंतपणा आल्याचें धचन्ह म्हटलें म्हणजे त्याला एिं दोन हशिंा येतील, व
त्या आल्याबरोबर तें उठू न िावावयास लार्ेल. नंतर त्याच बाईनें राजिंु मारीला र्ंिोदिंानें स्नान
वर्ैरे घालून यर्ाधविी त्या मंचिंावर धनजधवलें, व मंत्र म्हणण्यास आरंभ िंे ला. इतक्यांत खालील
माणसानें धमरचीची तपिंीर ओढली त्याबरोबर त्याला सटासट हशिंा ये ं लार्ल्या. आतां हें प्रेत
आमच्यांतील िंोणाचा तरी बळी घेणार असें जाणून जो तो पळत सुटला ! ज्योधतर्ीणबाईनें तर
सवााच्या आिींच पळ िंाढला ! राजाचा भाचा मंचिंाच्या बाहेर ये न राजिंन्येला भेटला, व
आपल्या सशस्त्र धशपायांसहवतामान त्यानें धतला स्वर्हीं नेलें. पुढें राजाच्या िंानीं ही बातमी र्ेली
तेवहां तो आपल्या अमात्यांना म्हणाला, एवीं तेवीं माझा त्यालाच मुलर्ी देण्याचा बेत होता.
मध्यंतरी तो रहीत झाला खरा. पण शेवटीं भाच्यानें स्वतःच तडीला नेला, असें म्हणण्यास हरिंत
नाहीं ! आतां त्याच्या या िंत्याबद्दल त्याला दंड न िंरतां त्याचें यर्ासांर् लग्न िंरण्याची सवा तयारी
िंरा.''

राजाज्ञेप्रमाणें धववाहमंर्लाची सवा व्यवस्र्ा िंरण्यांत आली व शुभ मुहूताावर राजिंन्येचें
आधण राजाच्या भाच्याचें लग्न झालें. तेवहांपासून राजानें सवा राज्यभार जामातावर टािंू न
िमाहचतनांत िंालक्रमणा िंरण्यास सुरुवात िंे ली. अधसलक्षणपाठिं या तरुण राजाच्या सेवेला
पूवीप्रमाणें सवार्ैव तत्पर असे. एिंे कदवशीं राजा उद्यानांत मोिंळया जार्ीं बसला असतां
अधसलक्षणपाठिं ब्राह्मण त्याजवळ उभा होता. त्यांचें संभार्ण चालूं असल्यामुळें त्याला तेर्ून
दुसरीिंडे जातां येईना. पण सूयााच्या बाजूला त्याचें तोंड असल्यामुळें लाखेचें नािं धवतळलें व
खाली पडलें. त्यायोर्ें त्याला फारच लाज वाटली. तो तोंड खालीं घालून ओशाळा हो न मुिंायानें
राधहला. नवीन राजा हा प्रिंार पाहून हंसत हंसत त्याला म्हणाला, ''र्ुरुजी, धवनािंारण लाजूं निंा
िंारण हशिंे मुळें तुमची हाधन झाली असली तर्ाधप ती सवांनाच अपाय िंरते असे नाहीं. िंां िंीं,
त्याच हशिंे नें मला राज्यप्राधति  झाली आहे ! एिंाचा अपाय तो दुसरयाचा उपाय !

४८. दांधभिं िंोल्हा.

(अधग्निंजातिं नं. १२९)

एिंा िंाळीं बोधिसत्त्व उं दराच्या िंु लांत जन्मला होता. वयांत आल्यावर पुष्िंळ उं दरांचा
राजा हो न तो अरण्यांत एिंा र्ुहत
ें रहात असे. त्या अरण्यांत एिंे कदवशीं र्वताला आर् लार्ून
ती धजिंडे धतिंडे पसरली. तींत एिं िंोल्हा सांपडला. पळावयास दुसरी वाट न सांपडल्यामुळें
त्यानें एिंा झाडाच्या बुंध्याचा आ्रयय िंे ला. बुंध्याला डोिंें टेंिंून तो तेर्ें मतप्राय पडू न राधहला.
जवळपास र्वत नसल्यामुळें तो भाजून मेला नाहीं. परं तु त्या दावाग्नीच्या ज्वालांनीं त्याच्या
अंर्ावरील सवा िंे स जळू न र्ेले. डोिंें बुंध्याला टेिंलें असल्यामुळें त्यावर मात्र शेंडीसारखे
वतुालािंार िंे स राधहले. एिंे कदवशीं पाणी धपण्यास र्ेला असतां आपली पडछाया पाहून त्याला
मोठा चमत्िंार वाटला. िार्वमिं ब्राह्मणासारखी डोक्यावर तेवढी शेंडी, आधण बािंी अंर्
र्ुळर्ुळीत. तो आपल्याशींच म्हणाला, ''शहाणा मनुष्य धवपिीचा देखील फायदा िंरन घेतो.
आर्ींनें होरपळू न र्ेल्यामुळें जरी माझें नुिंसान झालें आहे, तर्ाधप या शेंडीचा चांर्ला उपयोर्
िंरन घेतां येईल.''

आमच्या बोधिसत्त्वाचें धनवासस्र्ान त्याला माहीत होतें; परंतु त्याच्या र्ुहत
ें ील शतमुखी
धबळांत त्याचा ठरघाव होणें िंे वळ अशक्य होतें. पण ते लठ्ठ लठ्ठ उं दीर या िंड्यावरन त्या िंड्यावर
उड्या मारीत असतांना पाहून त्याला वारंवार पाणी सुटत असे. या नवीन शेंडीचा फायदा घे न
आपला िंांहीं डाव सािेल तर पहावा या हेतूनें त्यानें बोधिसत्त्वाच्या धबळापासून िंांहीं अंतरावर
तपश्चयेला सुरुवात िंे ली. आिंाशािंडे पहात दोनच पायांवर उभें रहावें. तोंड वासून सूयाािंडे
टिंमिं बघत बसावें, इत्याकद तपश्चयेचे प्रिंार त्यानें आरंधभले. त्याला पाहून बोधिसत्त्वाला वाटलें
िंीं हा िंोणीतरी मोठा िार्वमिं प्राणी असावा. तो िंोल्याजवळ जा न त्याला म्हणाला, ''बाबारे ,
हें तूं िंाय चालधवलें आहेस ? िंोल्हा म्हणाला, ''आयुष्याचे कदवस प्राण्याच्या हहसेंत आधण दुसरया
अनेिं पापिंत्यांत र्ेल्यामुळें मला दढतर पश्चािाप झाला आहे. आधण त्या िंत्यांच्या
पठरमाजानासाठीं घोर तपश्चयाा िंरण्याचा माझा धनश्चय झाला आहे. यापुढें िंोणत्याही प्राण्याला न
दुखधवतां त्यांची सेवा िंरावी. सवा प्रिंारें त्याच्या उपयोर्ी पडावें हेंच माझें व्रत आहे. तुम्हाला जर
माझा िंांहीं उपयोर् झाला तर मला िन्य समजेन !''

मूर्िंराज म्हणाला, ''आम्हाला तुमच्यापासून िंांहीं निंो आहे. तुम्ही सत्पुरुर् आहा तेवहां
तुमच्या सारख्याच्या सहवासानें आमच्यावर फार मोठे उपिंार होणार आहेत. तुम्ही या प्रदेशांत
राधहलांत म्हणजे आम्हाला तुमचें वारंवार दशान हो न मोठें पुण्य संपादण्याचा मार्ा खुला होईल.''

िंोल्हा म्हणाला, ''हें सवा खरें आहे. तर्ाधप माझ्या तपश्चयेला बळिंटी आणण्यासाठीं मी
तुमची सेवा िंरं इधच्छत आहे. लहानपणीं मी र्धणत धशिंलों होतो, त्याचा मला येर्ें चांर्ला
उपयोर् होईल, तुम्ही सवा उं दीर चरावयाला जात असतांना मी तुमची संख्या मोजीत जाईन व
त्याप्रमाणेंच धबळांत जात असतां र्णना िंरन एखादा दुसरा उं दीर हरवला तर आपल्याला
िंळवीत जाईन.

बोधिसत्त्वाला ही र्ोष्ट फारच पसंत पडली. उं दराच्या िंळपाची यायोर्ें अधभवधद्ध होईल
असें त्यास वाटलें; व िंोल्याच्या धवनंतीस त्यानें रुिंार कदला. तेवहां िंोल्हा म्हणाला, ''मी तुमच्या

िंळपाची र्णना िंरीत असतां तुम्हीं सध्यांच्याप्रमाणें झुंडीनें जातां िंामा नये. क्रमशः एिं एिंानें
सरळ माझ्या जवळू न र्ेलें पाधहजे.

बोधिसत्त्वानें ही िंोल्याची अट संतोर्ानें िंबूल िंे ली.

दुसरया कदवसापासून िंोल्याच्या र्णनेला सुरुवात झाली. सर्ळे उं दीर त्याजवळू न
र्ेल्यावर शेवटल्या उं दरावर झडप घालून त्याला तो तेर्ेंच उडपून टािंीत असे व आपल्या
पोटाखालीं झािंू न ठे न इतर दूर र्ेले म्हणजे मर् त्याचा फळहार िंरीत असे. बोधिसत्त्वाची आधण
त्याच्या िंळपांतील उं दीरांची अशी दढ समजूत होती िंीं, िंोल्हा मोठा िार्वमिं असून तो
तपस्व्याप्रमाणें आपला धनवााह पाण्यावर आधण फलमूलावर िंरीत आहे. आधण म्हणूनच आपल्या
िंळपांतील उं दीर िंमी होत जातात याचें िंारण िंाय हें समजण्यास त्यांना बराच धवलंब लार्ला.
परंतु हा प्रिंार फार कदवस चालणें शक्य नवहतें. कदवसेंकदवस िंळप क्षीण होत चालला. हे उं दीर
र्ेलें िंोठें बरे ? हें बोधिसत्त्वाला समजेंना. िंोल्याला धवचारावें तों तो म्हणे िंीं, िंळपांतील
उं दरांची संख्या बरोबर आहे. सिंाळीं संध्यािंाळीं र्णना िंरन आपणाला त्यांत िंांहीं न्यून
आढळू न येत नाहीं. परं तु बोधिसत्त्वाला त्याच्या सचोटीची अधििंाधििं शंिंा ये ं लार्ली. एिंे
कदवशीं रोजच्याप्रमाणें र्णनेच्या वेळीं सवााच्या पुढें न जातां तो दडू न बसला व सवा पुढें र्ेल्यावर
आपण हळूं च मार्ून धनघाला. िंोल्यानें वधहवाटीप्रमाणें त्यावर झडप घातली. परं तु बोधिसत्त्व
अत्यंत सावि असल्यामुळें त्याला झपायासरशीं पिंडतां आलें नाहीं. इतक्यांत बोधिसत्त्वानें
िंोल्याच्या नरडीवर उडी टािंू न िंडिंडू न चावा घेतला तेवहां तो दांधभिं िंोल्हा वेदनेनें धववहल
हो न मोठ्यानें आरडं लार्ला. तें पाहून बोधिसत्त्व त्याला म्हणाला, ''हे दुष्ट िंोल्या, िमााच्या
पांघरुणाखालीं तूं आमचे र्ळे िंापीत होतास ! लोिंांना धवश्वास दाखवून त्यांचा घात िंरणें याला
िमा म्हणत नाहींत ! याला पाधहजे तर माजाारव्रत असें म्हणावें ! ही तुझी शेंडी िमाज्ञान
संपादण्यासाठीं नसून पोटाची खळी भरण्यासाठीं आहे ! या तुझ्या शायाचें आतां प्रायधश्चत भोर् !

िंोल्हा तरफडत खालीं पडला असतां बोधिसत्त्वाच्या िंळपातील उं दरानीं त्याला तेर्ेंच ठार
िंे लें.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४९. आळसाच्या रोर्ावर रामबाण उपाय !
(िंोधसयजातिं नं. १४०)

एिंा जन्मी बोधिसत्त्व ब्राह्मण िंु लांत जन्मला. वयांत आल्यावर चार वेद आधण सवा शास्त्रें
यांत पारंर्त हो न वाराणसी नर्रींत पुष्िंळ धशष्यांना तो पढवीत असे. त्याचा एिं ग्रामवासी
धशष्य अध्ययन पुरें झाल्यावर िंाशींतील एिंा मुलीशीं धववाह िंरन तेर्ेंच घरदार बांिून रहात
असे. पण या तरुण ब्राह्मणाची बायिंो अत्यंत दुष्ट होती. धतच्या बायरपाधवरुद्ध धतचे र्ुण होते.
धबचारा तरुण धतच्या रपाला भुलून ती जें म्हणेल तें िंरण्यास तत्पर असे. सिंाळीं उठू न पोटांत
दुखण्याचें धनधमि िंरन ती बाई अंर्रुणावर पडू न राही, व नवरयास म्हणे िंीं, माझ्यानें िंाहीं
िंरवत नाहीं. तुम्ही चांर्लें जेवण िंरन घातल्याधशवाय माझी पोटदुखी बरी वहावयाची नाहीं
धबचारया नवरयानें घरांतील सर्ळीं िंामें िंरावीं. एवढेंच नवहे तर, ती जें म्हणेल तें धतला द्यावें व
िंिींिंिीं आपण अध्यााच पोटीं रहावें, असा क्रम चालधवला. अर्ाात् त्या बाईचा रोर् उिरोिर
वाढतच र्ेला. धतचे शरीर पुष्ट होत होतें ! परंतु पोटदुखीला िंांहीं र्ुण पडेना ! र्रीब धबचारा तरुण
धतच्या रोर्ानें अधतशय िंं टाळू न र्ेला. एिंे कदवशीं बोधिसत्त्वाच्या दशानाला र्ेला असतां बोधिसत्त्व
त्याला म्हणाला, ''िंायरे आजिंाल तूं िंोठें कदसत नाहींस. तुझा चेहरा देखील अर्दीं कफक्कट कदसतो.
तुझें सवा िंांहीं ठीिं चाललें आहेना ?''

तो म्हणाला, ''र्ुरुजी, मी धनरोर्ी आहे पण माझ्या तरुण बायिंोच्या रोर्ानें मला भंडावून
सोडलें आहे ! कदवसें कदवस धतचा रोर् वाढत जात आहे, व त्यामुळें माझ्या धजवाला चैन पडत
नाहीं.''

बोधिसत्त्व म्हणाला, ''असा धतला रोर् तरी िंोणता आहे ? िंाय ताप येतो, किंवा अन्न रुचत
नाहीं, िंीं होतें तरी िंाय ?

तरुण ब्राह्मण म्हणाला, ''धतला ताप तर मुळींच नाहीं, अन्न चांर्लें खपतें. एवढेंच नवहें तर
रोज नवीन नवीन पक्वान्नें धतला फार आवडतात ! धतचा रोर् म्हटला म्हणजे धतचें पोट दुखतें. मी
घरांत असेपयंत िंोणतेंधह िंाम धतच्यानें िंरवत नाहीं. मी बाहेर जातों तेवहां ती इिंडू न धतिंडे
कफरत असते असें माझ्या ऐिंण्यांत आलें आहे. िंदाधचत धबछान्यांत पडू न िंं टाळा आल्यामुळें ती
तसें िंरीत असेल ! िंांही असो धतच्या या पोटदुखीनें माझे हाल होत आहेत एवढें खरें. ''

बोधिसत्त्वानें बाईला िंोणता रोर् झाला असावा हें तेवहांच ताडलें ! व तो त्याला म्हणाला,
''मी एिं या रोर्ावर उिम और्ि तयार िंरन देतों, पण तुझी बायिंो तें खुर्ीनें घेईल असें वाटत
नाहीं. धतच्यावर जबरदस्ती िंरावी लार्ेल. प्रसंर् आला तर धतच्यावर चाबिंाचे चार तडाखे
ओढण्याची तुझी तयारी आहे िंाय ?'' तो म्हणाला, ''र्ुरुजी, आपण हें िंाय धवचाठरतां ? आपली
आज्ञा मला सवार्ैव वंद्य आहे. धतचा रोर् बरा होत असला तर चार सोडू न दहा फटिंे मारले तर
त्यांत दोर् िंोणता ?''

बोधिसत्त्वानें र्ोमुत्रांतून धचराईत वर्ैरे िंडू और्िें उिंळू न त्यांचा िंाढा बनधवला, व िंांहीं
वेळपयंत तो तांबयांच्या नव्या भांड्यांत ओतून ठे धवला. दुसरया कदवशीं त्या तरुण ब्राह्मणाला
बोलावून आणून बोधिसत्त्व म्हणाला, ''हा िंाढा घे न जा व तुझ्या बायिंोला पाज. बरोबर एिं
चाबूिं घे न जाण्यास धवसरं निंोस.''

त्यानें तो िंाढा आपल्या बायिंोला ने न कदला. तेवहां ती त्यावर फार संतापली, व
म्हणाली, ''मला हें तुमचें धभिंारडें और्ि पाधहजे िंशाला ? तुपालोण्यानें जर माझा रोर् बरा होत
आहे, व मला र्ुण पडत आहे तर मर् धवनािंारण िंाढयांत पैसे िंां घालवा ?''

तो म्हणाला, ''पण आजपयंत तुपालोण्यावर पुष्िंळ पैसे खचाण्यांत आले. परं तु त्यापासून
तुझा रोर् साफ बरा झाला नाहीं. आज चांर्लें पक्वान्न खावें आधण दुसरया कदवशीं पुनः पोटदुखीला

सुरवात वहावी. आतां आमच्या र्ुरनें तयार िंरन कदलेला िंाढा घेतल्यांवाचून तुझा रोर् बरा
होण्याचा संभवच नाहीं.''

त्या खाष्ट बाईनें धनरधनराळया मार्ाानें नवरयाची समजूत घालण्याचा बराच प्रयत्न िंे ला.
पण त्यानें साफ सांधर्तलें िंीं, ''िंाढा घेतला नाहीं तर चाबिंाचा प्रयोिं िंरन तो घेणें भार् पडावें
लार्ेल.'' धनिंरावर र्ोष्ट आली, तेवहां धनरपायानें धतनें त्या िंाढ्याचा एिं घुटिंा घेतला. पण
त्यायोर्ें धतचें तोंड वािंडें धतिंडें हो न धतला घेरी आली. र्ोड्या वेळानें सावि झाल्यावर ती
नवरयाला म्हणाली, ''मला हा िंाढा घ्यावयास लावूं निंा. आजच्या कदवसाची मुदत द्याल, तर
माझा रोर् आपोआप बरा होईल असें वाटतें.''

तो म्हणाला, ''हा िंाढा असाच ठे न देतों व तुझा रोर् एिं दोन कदवसांत साफ बरा झाला
नाहीं तर त्याचा तुझ्यावर पुनः प्रयोर् िंरण्यांत येईल.''

बाईचा रोर् तात्िंाळ बरा झाला ! आपल्या नवरयाच्या र्ुरसमोर आपले डावपेंच
चालावयाचे नाहींत असें जाणून पूवीचा सवा खोडसाळपणा धतनें टािंू न कदला; व आपल्या नवरयाची
ती अनन्यभावें सेवा िंरं लार्ली.

५०. दुजानाचे प्रत्युपिंार.

(असंपदानजातिं नं. १३१)

प्राचीन िंाळीं राजर्ह नर्रींत मर्ि नांवाचा राजा राज्य िंरीत होता. त्यावेळीं आमचा
बोधिसत्त्व त्याच राजिानींत महा्रयेष्ठीच्या पदाला पावला होता. त्याला शंख्रयेष्ठी म्हणत असत.
वाराणसी नर्रींत त्याचा बालधमत्र धपधलय्रयेष्ठी नांवाचा एिं सिन व्यापारी रहात असे. िंांहीं
िंारणानें त्या धपधलय्रयेष्ठीवर मोठी आपधि ये न त्याची सवा िन दौलत बुडाली. तेवहां तो आपल्या
बायिंोला बरोबर घे न पायीं राजर्हाला आला व शंख्रयेष्ठीला भेटला. शंख्रयेष्ठीनें त्याचा बहुमान
िंे ला, आधण आपल्या र्हीं त्याची सवा प्रिंारें बरदास्त ठे धवली. अशा धस्र्तींत वाराणसीहून येर्वर
चालत येण्याचें िंारण िंाय असा शंख्रयेष्ठीनें प्रश्न िंे ला तेवहां धपधलय म्हणाला, ''मी समुळ बुडालों
आहे. माझी िनदौलत माझ्या िनिंोंनीं घेतली. दुसरा िंोणी मदतर्ान न राधहल्यामुळें मला तुमची
आठवण आली. व माझ्या िंु टुंबासह मी येर्वर पायीं चालत आलों.''

शंख्रयेष्ठी म्हणाला, ''तुम्ही येर्वर येण्याची मेहरे बानी िंे ली हें फार चांर्लें झालें. आमच्या
बालमैत्रीची िंसोटी पाहण्यास तुम्ही मला चांर्ली संधि कदली.''

याप्रमाणें संभार्ण झाल्यावर शंख्रयेष्ठीनें आपली धतजोरी उघडू न आंतील द्रव्याचे बरोबर
दोन भार् िंे ले व एिं भार् धपधलय्रयेष्ठीला कदला, व त्याचप्रमाणें आपले दासीदास हिी घोडे वर्ैरे
सवा मालमिेचे दोन धवभार् िंरन त्यांतील एिं धपधलय्रयेष्ठीला कदला, व मोठ्या र्ौरवानें त्याला
वाराणसीला रवाना िंे लें.

िंांहीं वर्े लोटल्यावर शंख्रयेष्ठीवर अवदशेचा घाला आला. सवा संपधि नाश पावली.
राजर्हांत राहण्याला देखील त्याला लाज वाटूं लार्ली. तेवहां अर्ाातच धपधलय्रयेष्ठीची त्याला
आठवण झाली. आपल्या बायिंोला बरोबर घे न धपधलय्रयेष्ठीला भेटण्यासाठीं तो वाराणसीला
र्ेला. रात्रीं शहराबाहेरील िमाशाळें त उतरन सिंाळीं शहरांत प्रवेश िंरण्यापूवी तो आपल्या
पत्नीला म्हणाला, ''भद्रे, तूं माझ्याबरोबर न येतां येर्ेंच रहा. तुला रस्त्यांतून पायीं आणल्याबद्दल
धपधलय्रयेष्ठी माझ्यावर फार रार्ावणार. पुरुर् अनवाणी चालले तरी त्यांना िंोणी नांवे ठे वणार
नाहीं. परंतु तुझ्यासारख्या िंु लीन स्त्रीला भर रस्त्यांतून अनवाणी चालत नेलें असतां लोिं नांवें
ठे वतील.''

धतला ही र्ोष्ट पसंत पडली. शंख्रयेष्ठी एिंटाच आपल्या धमत्राजवळ र्ेला. धपधलय्रयेष्ठीच्या
वाड्याच्या दरवाजावर खडा पहारा होता. तेवहां शंख्रयेष्ठीला आंत जाण्याची मोिंळीिं नवहती.
त्यानें दरवाजावरन आपण आलों आहों असा धनरोप पाठधवला, व आपला धमत्र आपणाला िंडिंडू न
आहलर्न देण्याला येईल अशी िंल्पना िंरीत वाट पहात उभा राधहला. परं तु धपधलयानें वर यावें
असा जबाब पाठधवला. वर जा न पाहतों तों धपलीय खुशाल लोडाला टेंिंून बसलेला होता ! तो
तेर्ूनच शंख्रयेष्ठीला म्हणाला, ''िंाय ! िंोठें आलांत ?'' आपणाला बसावयास आसन देखील
मांडलेलें नाहीं हें पाहून शंख्रयेष्ठीला अत्यंत धवस्मय वाटला ! तर्ाधप मोठ्या र्ंभीरपणें तो म्हणाला,
''धमत्रा, दैवाची र्धत धवधचत्र आहे. माझ्या अफाट संपिीचा इतक्या लौिंर नाश होईल असें मला
स्वप्ांतधह वाटलें नवहतें. परंतु आज मी िंवडीला महार् हो न या ठठिंाणीं चालत आलों आहे.
माझ्या स्त्रीलाधह मी बरोबर आणलें आहे. पण तुम्हाला वाईट वाटेल म्हणून धतला िमाशाळें तच
ठे न आलों आहें.''
धपधलय म्हणाला, ''पण तुम्हाला उतरण्याला जार्ा धमळाली िंीं नाहीं ? जेवण वर्ैरे झालें
आहे िंीं नाहीं ? आमच्या येर्ें सध्यां फार अडचण आहे. तेवहां मला तुमची सोय िंरतां यावयाची
नाहीं आधण तुम्हाला हेंधह समजलें पाधहजे िंीं येर्ें िंोणी तुम्हाला आ्रयय देईल असें मला वाटत
नाहीं.''

धबचारा शंख्रयेष्ठी इतिंा ओशाळला िंीं, त्याच्या तोंडांतून शबद फु टेना. ज्याच्यावर एवढा
मोठा उपिंार िंरन फार वर्े लोटलीं नाहींत त्याच्याच तोंडू न असे उद्र्ार धनघावेत हें पाहून तो
अर्दींच र्ोंिळू न र्ेला, तर्ाधप, भुिंेची पीडा फार िंठीण आहे असें म्हणतात तें िंांहीं खोटें नाहीं.
त्याला भूिं लार्ली होतीच पण तेवढ्यानें िंदाधचत् त्यानें याचना िंे ली नसती परंतु त्याची साध्वी
स्त्री उपाशी होती, व धतची आठवण झाल्याबरोबर त्याचें धचि र्ारयावर ये न तो धपधलयाला
म्हणाला, ''आम्हाला आपल्या घरी आ्रयय धमळत नसला तरी हरिंत नाहीं. पण आम्ही दोघींजणें
आज सारा कदवस उपाशी आहों तेवहां आमची दुसरी िंांहीं सोय लार्ेपयंत धशिासामग्रीची व्यवस्र्ा
होईल तर बरें.''

धपधलयाच्या घरीं त्याच कदवशीं हजारों र्ाड्या भरन भात आलें होतें. भातांतील फोल
धनराळें िंाढू न तें पेवांत भरन ठे वण्याचें िंाम चाललें होतें. तो आपल्या एिंा नोिंराला हांिं मारन
म्हणाला, ''या माणसाला त्या फोलांतून एिं पायली भरन द्या.''

नोिंरानें त्याच्या आज्ञेप्रमाणें एिं पायली फोल शंख्रयेष्ठीच्या पदरांत टािंलें. शंख्रयेष्ठी तें
घे न मुिंायानें िमाशाळे िंडे चालता झाला. त्याची बायिंो आपला पधत मोठ्या र्ाटमाटानें परत
येईल अशा मनोराज्यानें वाट पहात राधहली होती. पण शंख्रयेष्ठीला पायींच परत आलेला पाहून
धतला फार धवर्ाद झाला. तरी त्याच्या पाठीवर र्ाठोडें पाहून धतला र्ोडेसें बरें वाटलें. आज
जेवणाचें साधहत्य धमळण्याची पंचाईत राधहली नाहीं; बरयाच कदवसांनीं सुग्रास अन्न खा ं असें
वाटू न धतला बरीच हुर्ारी आली. ती शंख्रयेष्ठीला म्हणाली, ''आयापुत्र, तुम्हीं पायींच परत आलां
तेवहां तुमच्या धमत्रानें तुमचा योग्य सन्मान िंे ला नसावा; किंवा त्याची तुमची भेट तरी झाली
नसावी. िंांहीं असो आपणाला आज धशिासामग्री तरी यर्ाधस्र्त धमळाली पाधहजे असें या तुमच्या
र्ाठोड्यावरन सहज अनुमान िंठरतां येतें.''

शंख्रयेष्ठी म्हणाला, ''भद्रे, हें र्ांठोडें फोलाचें आहे ! ्रयेष्ठीनें माझें प्रत्युपिंार चार शेर फोल
दे न फे डले आहेत ! त्याने पुनः आपल्या घरीं ये ं नये असें बजावून सांधर्तलें आहे. आतां आम्हाला
या शहरांत मजुरीवर धनवााह िंरावा लार्ेल असें वाटतें.''

ती म्हणाली, ''मजुरी िंरण्याला मला लाज किंवा भीधत वाटत नाहीं. परं तु त्या िंतघ्न
माणसािंडू न तुम्ही एिं पायली फोल घे न आला याची मला फार चीड येते. हें फोल ने न पुनः
त्याच्या स्वािीन िंरा.'' असें बोलून धतनें तें र्ाठोडें नवरयाच्या अंर्ावर टािंलें.
तेवहां शंख्रयेष्ठी शांतपणें म्हणाला, ''भद्रे अशी रार्ावूं निंोस. तुझ्या इतिंीच मला त्या दुष्ट
धपधलयाची चीड आली; परंतु त्यानें कदलेल्या फोलाचा मी स्वीिंार िंे ला नसता तर माझें वतान
सभ्यपणाचें ठरलें नसतें, व त्या योर्ें त्याच्यािंडू न जसा मैत्रीचा भेद झाला तसाच तो
माझ्यािंडू नधह झाला असता. म्हणून धनरुपायास्तव हें फोलाचें र्ाठोडें मला येर्वर आणावें
लार्लें.''

नीच धपधलयाच्या अत्यंत िंतघ्नपणानेंधह आपल्या नवरयाच्या शांतीचा भंर् झाला नाहीं हें
पाहून त्या साध्वी स्त्रीला रडू ं आलें. धतचा शोिं इतिंा अनावर झाला िंीं, धतचा रुदनस्वर
िमाशाळें वरन जाणारया लोिंांना सहज ऐिंुं ये ं लार्ला. शंख्रयेष्ठीनें धपधलयाला कदलेल्या
दासांपैिंी एिंजण त्या मार्ाानें चालला असतां त्यानें िमाशाळें त िंोणी स्त्री रडत आहे हें ऐिंू न िंाय
प्रिंार आहे हें पाहण्यासाठीं आंत प्रवेश िंे ला आधण पहातो तों आपली पूवीची मालिंीण रडत असून
मालिं धतचें समािान िंरीत आहे ! हें पाहून तो म्हणाला, ''िनीसाहेब हा िंाय प्रिंार आहे ? हें
मला समजत नाहीं. आपण या ठठिंाणीं िंसें आला व या उतारंच्या िमाशाळें त िंां उतरला ?''

शंख्रयेष्ठीच्या पत्नीनें त्याला इत्र्ंभूत वतामान सांधर्तलें तेवहां त्या दासाला आपल्या जुन्या
मालिंाची फार दया आली, व नव्या मालिंाचा त्वेर् आला. त्यानें आपल्या ओळखीच्या िंांहीं
र्हस्र्ांिंडे जा न आपल्या जुन्या मालिंावर आलोल्या प्रसंर्ाचें यर्ाभूत वणान िंरन त्यासाठीं
त्यानें र्ोडीबहुत मदत धमळधवली व त्याच िमाशाळें त िंांहीं कदवस त्याची व त्याच्या पत्नीची
जेवणाखाण्याची िंशी बशी व्यवस्र्ा लावून कदली. पुढें घरीं जा न शंख्रयेष्ठीनें धपधलयाला कदलेल्या
सवा दासांना त्यानें हें वतामान िंळधवलें व त्यांच्या साहाय्यानें एिं मोठा िंट उभारला.
धपधलय्रयेष्ठीचे फार उपयोर्ी नोिंर म्हटले म्हणजे शंख्रयेष्ठीिंडू न धमळालेले हे दासच होते. त्यांच्या
स्वामीभिीनेंच धपधलयाची सवा िंमे यर्ासांर् चाललीं होतीं हें त्या दासांना माहीत होतें. त्यांनीं
त्या कदवसांपासून धपधलय्रयेष्ठीचें िंाम िंरण्याचें सोडू न कदलें , व इतरांनाधह िंाम िंरण्याची मनाई
िंे ली. धपधलयानें हें वतामान ऐिंू न त्यांच्यावर िंाठीचा प्रयोर् िंरण्यास सुरुवात िंे ली. तेवहां त्या
सवांनीं एिंदम वाराणसीच्या राजािंडे जा न आपली कफयााद दाखल िंे ली. या कफयाादींत
धपधलयाचा िंतघ्नपणा राजाला पूणापणें कदसून आला. शंख्रयेष्ठीची व त्याच्या पत्नीची साक्ष घेण्यांत
आली. त्याप्रमाणें इतर नोिंरांचीधह या बाबतींत साक्ष झाली.

राजा सवा प्रिंार ऐिंू न घे न धपधलयाला म्हणाला, ''आजपयंत मी तुला मोठा प्रामाधणिं
माणूस समजत होतों; परंतु तुझा प्रामाधणिंपणा वरपांर्ीं आहे असें या खटल्यामुळें कदसून येत आहे.
आतां तुला धवचारतों िंीं, तुझ्यावर प्रसंर् आला तेवहां तूं या शंख्रयेष्ठीिंडू न त्याची अिी संपिी
घे न आलास िंीं, नाहींस ?''

धपधलयानें ही र्ोष्ट िंबूल िंे ली. तेवहां राजा म्हणाला, ''मर् त्याची प्रत्युपिंती एिं पायली
फोलानें होईल असें तुला वाटलें िंाय ? तूं आमच्यािंडू न धमळालेल्या मानाला सवार्ैव अपात्र
आहेस. तेवहां तुझी सवा संपधि शंख्रयेष्ठीला देण्याचा हुिंू म देतों.''

त्यावर शंख्रयेष्ठी म्हणाला, ''महाराज, यानें जरी मला अत्यंत वाईट रीतीनें वार्धवलें
तर्ाधप, त्याच्या संपिीचा मी अधभलार् िरीत नाहीं. िंे वळ मी कदलेली िनदौलत आधण दासी दास
त्यानें परत िंरावें म्हणजे झालें.''

राजानें ताबडतोब शंख्रयेष्ठीची मार्णी अमलांत आणण्यास लाधवली. ती सवा दौलत घे न
शंख्रयेष्ठी राजर्हाला र्ेला. धपधलय्रयेष्ठीजवळ अद्याधप पुष्िंळ िनदौलत धशल्लिं होती. पण िंीर्वत
मात्र समूळ नष्ट झाली होती. आधण ''मरण िंां लोिंींच दुष्िंीर्वत जें'' या िंधववचनाप्रमाणें त्याला
मरणापेक्षां जीधवतच अधििं िंं टाळवाणें वाटत होतें.
५१. भांडवलावर डल्ला.

(सवण्णजातिं नं. १३६)

बोधिसत्त्व एिंदां ब्राह्मण िंु लांत जन्मला होता. वयांत आल्यावर एिंा िंु लीन िंन्येबरोबर
त्याचें लग्न हो न त्या संबंिापासून त्याला तीन मुली झाल्या; परंतु दुदव
ै ाची र्ोष्ट ही िंीं, त्या
मुलींचीं लग्निंाये होईपयंत तो जर्ला नाहीं. मेल्यावर तो धहमालयातील एिंा हंसिंु लांत जन्मला.
त्याच्या पूवापुण्याईमुळें मिून मिून त्याला सोन्याची धपसें फु टत असत; आधण पूवाजन्मीचें स्मरण
िंरण्या इतिंें धह त्याच्या अंर्ी सामथ्या होतें. तो बराच मोठा झाल्यावर पूवा जन्मीं आपण िंोण होतों
याचा धवचार िंरीत बसला; आधण त्याच्या सामथ्याानें पूवा जन्माची त्याला सवा आठवण झाली.
आपल्या पोरक्या मुलींना आधण अनार् स्त्रीला टािंू न िंमार्तीमुळें मरण आलें याचें त्याला क्षणभर
दुःख झालें. पण तो आपल्या मनाशींच म्हणाला, ''आतां शोिं िंरीत बसण्यांत अर्ा नाहीं. सवा प्राणी
िंमााला वश असल्यामुळें िंमा जी र्ोष्ट घडवून आणतें धतचा त्यांनीं धवर्ाद मानतां िंामा नये.

माझ्या पूवा जन्मीच्या िंु टुंबाची जर धवपन्नावस्र्ा असेल, तर मला त्यांना या हंसयोनींत जन्मून
देखील र्ोडीबहुत मदत िंरतां येण्यासारखी आहे, हें मी माझें मोठें भाग्य समजतों. माझीं धपसें जून
झाल्यावर सोन्याचीं बनत असतात; असें एखादें पीस आठचार कदवसांनीं त्यांना कदलें असतां तीं
आपला धनवााह िंरन सुखानें राहतील.''

असा धवचार िंरन तो हंस तेर्ून उडाला आधण र्ेट आपल्या पूवाजन्मींच्या घरीं र्ेला.
त्याला आपल्या पूवा िंु टुंबाची दुदश
ा ा तेवहांच कदसून आली. बाई दळण िंांडण िंरन धनवााह िंरीत
होती. व त्या धतघी मुली मुलांना सांभाळण्याचीं वर्ैरे िंामें िंरन िंसा तरी धनवााह िंरीत असत.
घराची पूवीची सवा शोभा नष्ट झाली होती ती सवा धस्र्ती पाहून हंसाला फार िंींव आली व तो त्या
मुलींना म्हणाला, ''मुलींनो, तुम्ही अत्यंत दुर्ात कदसतां; परंतु तुमची दुदश
ा ा संपत आली असें समजा.
दोन चार कदवसांआड तुम्हांला एिंे िं सोन्याचें पीस देत जाईन. त्यांवर तुम्हा सवांचा धनवााह हो न
धशवाय र्ोडा द्रव्यसंचय देखील िंठरतां येईल.''

मुली म्हणाल्या, ''पण तूं पक्षी असून एवढा मोठा आम्हांवर उपिंार िंरं पाहतोस याचें
आम्हांला मोठें आश्चया वाटतें ! आमच्या शेजारयापाजारयांना आधण सोयरयािायरयांना या आमच्या
धवपन्न धस्र्तीबद्दल िंांहींच वाटत नाहीं; परंतु तुझ्यासारख्या पक्षाला आमची एवढी िंींव िंां यावी
बरें ?'' हंस म्हणाला, ''मी पूवा जन्मीं तुमचा बाप होतों. िंमार्तीनें या योनींत मी जन्मलों आहे.
तर्ाधप पूवा पुण्याईमुळें माझीं धपसें सोन्याचीं होतात. मला मनुष्यासारखें बोलतां येतें व पूवाजन्मीं
मी िंसा होतों याचें स्मरण िंरतां येतें.''
हें हंसाचें वि ऐिंू न त्या मुली चकिंत झाल्या व आईपाशीं िांवत जा न त्यां नीं तें धतला
िंळधवले आपणाजवळ र्ोडेसे धशल्लिं असलेले दाणे त्यांनीं त्या हंसाला चारले , व त्याला प्यावयास
पाणी कदलें. त्यानें सोन्याचें एिं पीस कदलें व तो तेर्ून उडू न र्ेला. हा क्रम पुष्िंळ कदवस चालला
होता. एिंदोन कदवसा आड हंसानें ये न सोन्याचें पीस दे न जावें , व त्यांनीं तें पीस धविंू न आपला
धनवााह िंरावा. या योर्ें त्या िंु टुंबाला लविंरच

र्वजतावस्र्ा आली. मुलींच्या अंर्ावर दार्दाधर्ने

कदसूं लार्ले; परंतु त्या धविवाबाईची एवढ्यानें तधति  झाली नाहीं. एिंकदवशी ती आपल्या मुलींना
म्हणाली. ''मुलींनो, पशुपक्षाकदिंांच्या योनींत जन्मलेल्या प्राण्याचा धवश्वास मानतां येत नाहीं. आज

जरी हा हंस आम्हांला सोन्याची धपसें देत असला, तरी याचें प्रेम असेंच िंायम राहील असें िंोणी
सांर्ावे ! तेवहां एिंे कदवशीं याला पिंडू न याचीं सवा धपसें आपण िंाढू न घे ं .''
मुलींना आईची ही मसलत पसंत पडली नाहीं. त्या म्हणाल्या, ''हा हंस जरी पक्षाच्या
वंशांतला आहे तरी पूवा जन्मींचा तो आमचा धपता आहे. त्यानें आमच्यावर अनंत उपिंार िंे ले
आहेत, आधण आतां आम्ही त्याला क्रूरपणें िंसें वार्वावें ?''

आई म्हणाली, ''िंाय तरी वेड्या मुली आहेत. आम्हीं जर त्यांचीं धपसें एिंदम उपटून घेतलीं,
तर त्यांत क्रूरपणा िंसला ? पशुपक्षाकदिं प्राण्याला मनुष्यासारख्या वेदना बाित नसतात.
घोड्याला किंवा बैलाला चाबिंांनीं मारलें असतां मनुष्यासारखी त्याला इजा होत नसते. यांची जर
आम्ही धपसें िंाढू न घेतलीं तर र्ोडक्या अविींत त्याला पुनः धपसें फु टतील. आम्ही सवा धपसें िंाढू न
घेतल्याबद्दल त्याला वाईट मुळींच वाटणार नाहीं. दाणापाणी दे न चांर्लें संर्ोपन िंरं म्हणजे
झालें.''

परंतु मुलींचीं मनें आईच्या या उपदेशाला वळलीं नाहींत. त्यांनीं आपल्या पूवाजन्मीच्या
धपत्याची यर्ायोग्य सेवा िंरण्याचा क्रम तसाच पुढें चालधवला.

एिंे कदवशीं मुली बाहेर र्ेल्या होत्या. आई एिंटीच घरांत होती. इतक्यांत हंस आला तेवहां
ती त्याला म्हणाली, ''पूवाजन्मींचा आमचा धनराळा संबंि असल्यािंारणानें माझ्या मुलीसमोर
तुम्हापाशीं बोलण्याला मला लाज वाटते. पण आज तुम्ही अशा संिीला आलांत हें फार चांर्लें
झालें. मला तुमचें अंर् जरा चांचपडू न पाहूं द्याना.''

हंस धबचारा रोजच्या जार्ेवरन खालीं ये न बसला तेवहां त्या िंिंा श स्त्रीनें जवळ जा न
त्याची मानर्ुटी िरली, व त्यांचीं सवा धपसें लुबाडू न घेतलीं. तो वेदनेनें व्यािंू ळ हो न तेर्ेंच
धनचेधष्टत पडला. या बाईनें तीं धपसें लपवून ठे धवलीं. इतक्यांत मुली घरीं आल्या. त्यांनीं हंसाची ही
दुदश
ा ा पाहून त्याला जवळ घेतलें, व म्हणाल्या, ''तुमची ही दुदश
ा ा िंां झाली ?''

हंस म्हणाला ''तुमच्या आईला धवचारा म्हणजे समजेल.''

आईला धवचारलें तेवहां सवा र्ोष्ट िंळू न आली. पुढें धपसें तपासून पहातात तों एिं सोडू न
बािंी सवा सािीं होतीं. तीं पक्व न झाल्यामुळें सोन्याचीं बनलीं नवहतीं. या आईच्या िंत्याबद्दल
मुलींना किंती वाईट वाटत असेल याची िंल्पनाच िंे ली पाधहजे. त्यांनीं त्या हंसाचें चांर्लें संर्ोपन
िंे लें; परंतु नवीन धपसें फु टून उडण्याचें सामथ्या आल्याबरोबर तो तेर्ू न धहमालयावर र्ेला, आधण
तेर्ेंच िंायम राधहला. इिंडे मुलींना आधण त्यांच्या आईला भांडवलावर हल्ला िंे ल्याबद्दल अत्यंत
दुःख झालें.
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५२. एिंाला लांच कदला तर दुसरा देतो

(बबबुजातिं नं. १३७)

एिंा िंालीं बोधिसत्त्व पार्रवटाच्या िंु लांत जन्मला होता. वयांत आल्यावर तो आपल्या
िंु लिंमाानेंच उदरधनवााह िंरीत असे. िंाशीच्या राष्ट्ांत एिंा खेडर्
े ांवीं एिं मोठा सिन व्यापारी
रहात असे. त्यानें हजारों सुवणािंार्ाापण जधमनींत र्ाडू न ठे धवले होते. िंांहीं िंाळानें त्या िंु टुंबांतील
सवा माणसें एिंामार्ून एिं मत्युमुखीं पडलीं. ्रयेष्ठीधह मरन र्ेला. त्याची बायिंो त्या द्रव्यस्नेहानें
मरणोिर उं दरीण हो न त्या द्रव्यावर बीळ िंरन राधहली. तो र्ांव त्या व्यापारयानेंच वसधवला
होता. त्याच्या िंु टुंबाची ही दशा झाल्यावर र्ांवावर देखील तोच प्रसंर् आला. सवा र्ांव साफ ओस
पडला. आमचा बोधिसत्त्व आपल्या धनवााहासाठीं कफरत कफरत त्या ओसाड र्ांवाच्या जवळ दुसरया
एिंा खेडर्
े ांवीं जा न राधहला. तो त्या व्यापारयाच्या मोडक्या घराचे दर्ड वर्ैरे घे न ते साफसुफ
िंरन दुसरया लोिंांना धविंू न त्यावर आपला धनवााह िंरीत असे. उं दठरणीनें त्याला पाहून असा
धवचार िंे ला िंीं, हा मनुष्य फार र्रीब कदसतो. दर्ड फोडू न फोडू न धबचारा िंष्टी होत असतो.
माझ्याजवळ असलेल्या या सोन्याच्या नाण्याचा मला िंांहींच फायदा होत नाहीं. मी जर याला
रोज एिंे िं िंार्ाापण कदला तर त्याला त्यापासून फार सुख होईल व तो मलादेखील मदत िंर
शिंे ल. असा धवचार िंरन एिं िंार्ाापण तोंडांत िरन ती बोधिसत्त्व दर्ड फोडीत होता त्या
ठठिंाणीं र्ेली. धतला पाहून बोधिसत्त्व म्हणाला, ''उं दरीणबाई, तोंडांत सोन्याचें नाणें घे न तूं येर्ें
िंां आलीस ?'' ती म्हणाली, ''माझ्याजवळ बराच मोठा नाण्याचा संग्रह आहे. त्यांतून मी तुला रोज
एिंे िं िंार्ाापण देत जाईन. त्या द्रव्यानें तूं आपल्या िंु टुंबाचें पोर्ण िंर व मला पोटापुरतें मांस
आणून देत जा.''

बोधिसत्त्वाला ही र्ोष्ट फारच पसंत पडली, व त्याप्रमाणें रोज एिं िंार्ाापण घे न उं दरीला
तो पोटभर मांस दे ं लार्ला. एिंे कदवशीं एिंा मुंर्सानें त्या उं दरीवर हल्ला िंरन धतची मानर्ुटी
िरली. धबचारी मरणभयानें र्धलत हो न र्ेली. धतच्या तोंडांतून शबद धनघेना. तर्ाधप, मोठ्या
िैयाानें अडखळत अडखळत ती मुंर्ुसाला म्हणाली, ''बाबारे , मला खा न तुला िंाय फायदा होणार
!''

मुंर्ूस म्हणाला, ''हें िंाय धवचारतेस ? आजच्या कदवसाचें माझें जेवण होणार आहे आधण
याहून दुसरें मला िंाय पाधहजे आहे ?''

ती म्हणाली, ''माझ्या शठररांतून जेवढें मांस तुला आज धमळणार आहे तेवढें रोजच्या रोज
धमळालें असतां तूं मला सोडू न देशील िंाय ?''

मुंर्ूस म्हणाला, ''यांत िंाय संशय. पण खोटें सांर्ून तूं जर पळू न जाशील तर तुझा पुरा सूड
उर्वीन. धबळांत जा न दडू न बसलीस तरीदेखील तूं माझ्या िंचायांतून बचावणार नाहींस.
माझ्या या खरतर नखांनीं तुझ्या धबळाचा ठाव देखील मला खोदून टािंतां येईल, व असा प्रसंर्
आल्यास हाल हाल िंरन मी तुला ठार मारीन.''
दीनवाण्या स्वरानें उं दरीण त्याला म्हणाली, ''तात्या, माझ्यावर धवश्वास तरी ठे वून पहाना.
मी खोटें बोललें तर आणखी एिं दोन कदवसांनीं तुम्ही माझा खुशाल प्राणा घ्या.''

हा संवाद झाल्यावर मुंर्ुसानें त्याला सोडू न कदलें व त्या कदवसापुरती दुसरी िंांहीं धशिंार
सािून आपला धनवााह िंे ला. पण दुसरया कदवशीं माघ्यान्हसमय होण्यापूवीच तो उं दरीणबाईच्या
धबळाजवळ हजर झाला. बोधिसत्त्वानें सिंाळीं आणून कदलेल्या मांसांतील एिं भार् दे न उं दरीनें
त्याला संतुष्ट िंे लें. हा प्रिंार बरे च कदवस चालला, तेवहां दुसरया एिंा मुंर्ुसाला हें वतामान समजलें
व त्यानें उं दरीवर झडप घातली. त्याला देखील मांसाचा वाटा देण्याचें अधभवचन दे न उं दरीनें
आपली सुटिंा िंरन घेतली. त्यानें ही र्ोष्ट आपल्या धमत्राला सांधर्तली तेवहां त्यानें उं दरीणबाईला
पिंडण्याची पधहली संधि सािून घेतली, व आपल्याला मांसाचा वाटा देण्याची िंबुली घे न सोडू न
कदलें. याप्रमाणें क्रमानें चार मुंर्ूस उं दरीणबाईच्या मांसाचे वाटेिंरी झाले. बोधिसत्त्वानें आणलेलें
सवा मांस त्यांना दे न धबचारया उं दरीला अरण्यांतील फलमूलांवर आपली उपजीधविंा िंरणें भार्
पडलें. ती कदवसेंकदवस अशि होत चालली. तें पाहून एिंे कदवशीं बोधिसत्त्व धतला म्हणाला, ''बाई

तूं इतिंी रोड िंां कदसतेस ? तुला िंांहीं आजार झाला नाहीं ना ? मला जर तुझ्या दुबालतेचें िंारण
समजेल तर मी त्यावर माझ्या हांतून होईल तेवढा उपाय िंरण्यास िंसून िंरणार नाहीं.''

ती म्हणाली, ''तात्या, मला दुसरा िंोणताही रोर् नाहीं; परंतु तुम्ही आणून कदलेलें मांस
माझ्या पोटांत जात नसून शत्रूंच्या पचनीं पडतें. त्यामुळें वन्य पदार्ांवर मोठ्या मुधष्िंलीनें मला
िंसा बसा जीव िरन रहावें लार्तें. शत्रूवर रोंज नजर पडल्यामुळें माझी मानधसिं व्यर्ा वाढत
जा न धतचा पठरणाम देहावर देखील घडू न आला आहे.''

बोधिसत्त्व म्हणाला, ''असे तुझे शत्रू तरी िंोण ? त्याची मला तूं इतिंे कदवस खबर िंां कदली
नाहींस ?''

धतनें घडलेलें सवा वतामान बोधिसत्त्वाला सांधर्तलें. तेवहां तो म्हणाला, ''या दुष्ट मुंर्ुसांचा
मी ताबडतोब बंदोबस्त िंठरतों. तूं िंांहीं धभ ं निंोस. शत्रूंला लांच दे न धमत्र िंरं पहाणें ही मोठी
चूिं होय. अशी जी म्हण आहे धतचा प्रस्तुत प्रिंरणीं प्रत्यक्ष अनुभव येत आहे. एिंा मुंर्ुसाला तूं
लांचानें वळधवण्याचा प्रयत्न िंे लास त्यामुळें तुझ्यावर उपाशीं मरण्याची पाळी आली. आतां या
सवांचा बंदोबस्त होईपयंत मी तुला र्ोडें अधििं मांस देत जाईन. त्यावर तूं आपला धनवााह िंर, व
त्यांनाधह संतुष्ट ठे व. मी त्यावर िंांहीं उपाय योजणार आहें अशी त्यांस शंिंा ये ं दे ं निंोस.''

उं दरीण म्हणाली, ''पण तात्या, तुम्ही यांचा बंदोबस्त िंसा िंरणार ? हे मुंर्ूस म्हटले
म्हणजे असे लबाड असतात िंीं, ते माणसाच्या वारयाला देखील उभे रहावयाचे नाहींत मर्
तुम्हाला ते िंसे पिंडतां येतील ?''

बोधिसत्त्व म्हणाला, ''बाई त्याबद्दल तूं िंाळजी िंरं निंोस. िंांहीं कदवस दम िर व मी
िंाय िंरतों तें पहा.''

बोधिसत्त्वानें त्या धबळाच्या आसपास पडलेले मोठमोठाले दर्ड तासून त्यांची एिं सुंदर
र्ुहा बनधवली व धतला िंाचेचा जाड दरवाजा बसवून तो उं दरीला म्हणाला, ''बाई, मी तुझ्या
अन्नापाण्याची या र्ुहत
ें च व्यवस्र्ा िंरतों. तूं स्वस्र् आंत बसून रहा व मुंर्ूस तुझ्याजवळ मांस
मार्ावयास आले तर दरवाज्याच्या आंतून यर्ेच्छ धशव्या दे. ते तुला एिं िंे सधह वािंवूं शिंणार
नाहीं हें पक्कें ध्यानांत ठे व.''

बोधिसत्त्वाच्या सांर्ण्याप्रमाणें उं दरीण मुंर्ुसांची वाट पहात र्ुहेच्या दरवाजाच्या आंत
बूसन राधहली. इतक्यांत धनयमाप्रमाणें पधहला मुंर्ूस ये न आपला धहस्सा मार्ूं लार्ला, तेवहां ती
त्याला म्हणाली, ''मुखाा, माझ्याजवळ तुझ्या बापानें ठे व ठे वण्यास कदली आहे िंाय ? नीचा, तुला
जर मांस पाधहजे असेल तर आपल्या पोरांला मारन खा.''

उं दरीचें असलें अपमानिंारिं भार्ण ऐिंू न मुंर्ूस अत्यंत संतप्त झाला. त्याचा िंोप र्र्नांत
मावेना. दरवाजा खुला आहे असें वाटू न त्यानें एिंदम धतच्यावर उडी टािंली. पण आड आलेल्या
जाड आरशावर तो आदळला, व उरःस्फोट हो न तेर्ेंच मरण पावला. त्याच्या जातभाईंनीं
मांसाची मार्णी िंे ल्याबरोबर उं दरीनें त्यावर धशव्यांची लाखोली वाधहली व ते देखील क्रोिानें
संतत्प हो न र्ुहच्े या दरवाजावर आदळू न मरण पावले. तेवहांपासून उं दरीची बोधिसत्त्वावर धवशेर्
मजी बसली, व जवळ असलेला सवा ठे वा धतनें त्याच्या स्वािीन िंे ला. बोधिसत्त्वानेंधह यावज्जीव
धतचा मोठ्या ममतेनें संभाळ िंे ला.

५३. दांधभिं तपस्वी.

(र्ोिजातिं नं.१३८)

एिंा िंाळीं बोधिसत्त्व घोरपडीच्या िंु ळांत जन्मला होता. तो एिंा र्ांवाजवळ अरण्यांत
एिं मोठें बीळ पाडू न त्यांत रहात असे. त्याच्या धबळाजवळ एिं उिम तपस्वी पणािंुठटिंा बांिून
रहात असे. त्याच्या दशानाला आसपासच्या र्ांवांतून पुष्िंळ लोिं येत असत. आमचा बोधिसत्त्व
देखील त्याच्या दशानाला कदवसांतून दोन तीन वेळा जात असे व त्याचा िमोपदेश ऐिंत असे. िंांहीं
िंालानें तो तपस्वी मरण पावला; व त्याच्या जार्ीं दुसरा एिं तपस्वी ये न त्याच पणािंुठटिंें त राहूं
लार्ला. याधह तपस्व्याचा उपदेश ऐिंण्यासाठीं बोधिसत्त्व वारंवार जात असे.

एिंा उन्हाळयांत अिंालवधष्ट झाली व धतजमुळें वारुळांतून पुष्िंळशा माशा बाहेर पडल्या.
त्या खाण्यासाठीं घोरपडी धजिंडे धतिंडे हहडू लार्ल्या. ग्रामवासी मनुष्यांनीं िंांहीं घोरपडी पिंडू न
त्यांच्या मांसावर आपली चैन चालधवली. या नवीन आलेल्या तपस्व्याला देखील घोरपडीचें मांस
लोिंांनीं खा ं घातलें. तें त्याला फारच आवडलें, व तें िंोणच्या प्राण्याचें मास आहे याची त्यानें
चौिंशी िंे ली. पण दोन चार कदवसांनीं घोरपडीचें मांस धमळे नासें झालें. तपस्व्याला त्या मांसाची
एिं प्रिंारची फारच चटिं लार्ली. त्याला चैन पडेना. तेवहां आपल्याजवळ िमोपदेशिं
ऐिंण्यासाठीं येणारया घोरपडीचा वि िंरन दोन कदवस चैन िंरावी असा त्यानें बेत िंे ला; व
र्ांवांतून मांस धशजधवण्यासाठीं भांडें, मीठ, तूप, मसाला वर्ैरे पदार्ा आणवून आपल्या पणािंुठटिंें त
तयार ठे धवले, आधण एिं दांडिंें िंाखेंत आपल्या भर्व्या वस्त्राखालीं लपवून बोधिसत्त्वाची
मार्ाप्रधतक्षा िंरीत मोठ्या र्ंभीर मुद्रन
े ें तो पणाशाळे च्या दाराशीं बसला. सुदव
ै ानें वारा तो बसला
होता धतिंडू न येत असे. जवळ आल्याबरोबर बोधिसत्त्वाला त्याची फाजील र्ंभीर मुद्रा पाहून एिं
प्रिंारचा संशय आला. इतक्यांत वारा ये न त्याबरोबर घोरपडीच्या मांसाचा त्याला वास आला.
तेवहां तपस्व्यानें घोरपडीचें मांस खाल्याबद्दल त्याची पक्की खात्री झाली, व त्यानें तपस्व्याला
दुरनच नमसिंार िंे ला. तापसानें आपल्याजवळ येण्याधवर्यीं त्याला पुष्िंळ आग्रह िंे ला परंतु
अनेिं िंारणें सांर्ून बोधिसत्त्वानें जवळ जाण्याचें नािंारलें. तेवहां आतां हातची धशिंार जाते असें
वाटू न तपस्व्यानें आपलें दांडिंें बोधिसत्त्वावर फें िंलें. त्याच्या शेपटीला तेवढा र्ोडासा िक्का
लार्ला. बािंी िंांही इजा झाली नाहीं. तो दूर उभा राहून म्हणाला, ''अरे ढोंग्या, या तुझ्या जटा,

अधजनचमा आधण भर्वीं वस्त्रें घे न िंाय िंरावयाचीं ! तुझें अंतःिंरण इतिंें वाईट आहे िंीं, या सवा
पदार्ांनी तें पठरशुद्ध होण्याचा संभव नाहीं. बाहेरन तुझा डामडौल पाहून धबचारे भोळे लोिं मात्र
फसत आहेत !'' असें बोलून बोधिसत्त्व तें बीळ सोडू न घोर अरण्यांत धनघून र्ेला.

५४. फळ हातीं आल्यावाचून बोभाटा िंरं नये.

(उभतोभट्ट जातिं नं. १३९)

एिंा र्ांवीं एिं िंोळी रहात असे. तो जवळच्या नदींत र्ळ घालून मासे पिंडू न आपला
धनवााह िंरी. एिंे कदवशीं आपल्या मुलाला बरोबर घे न मासे िरण्यासाठीं तो नदीवर र्ेला. तेर्ें
त्यानें एिंा डोहांत र्ळ टािंल्याबरोबर तो खालीं पाण्यांत िंशाला तरी अडिंला, व वर िंाढतां
येईना. िंोळयाला वाटलें िंीं, र्ळाला मोठा मासा लार्ला असावा. मासा हातीं येण्याची वाट न
पहातां आपल्या मुलाला पाठवून आपणाला मोठा मांसा सांपडणार आहे ही बातमी त्यानें आपल्या
बायिंोला िंळधवली. ती मुलानें आणलेली बातमी ऐिंू न त्या बाईला फार आनंद झाला. परंतु एवढा
मोठा मासा घरीं आणल्याबरोबरच शेजारीपाजारी त्याचा वाटा मार्तील ही र्ोष्ट धतला मुळींच
आवडली नाहीं. िंांहीं तरी युधि योजून ताबडतोब शेजारया पाजारयाशीं भांडण उिंरन िंाढणें
धतला इष्ट वाटलें, व त्याप्रमाणें एिं ताडपत्र नेसून एिंा डोळयांत िंाजळ घालून व िंु त्रयाला िंडेवर
घें न ती आपल्या शेजारच्या घरीं र्ेली.

शेजारीणबाई म्हणाली, ''िंायर् बाई, लुर्ड्यावरन हें ताडपत्र िंाय नेसली आहेस ! आधण
िंु त्रयाला िंडेवर घे न या धवधचत्र वेर्ानें िंाय हहडत आहेस ? तुला वेड तर लार्लें नाहीं ना ?
तेवहां ती चवताळू न जा न व धशव्यांची लाखोली वाहून शेजारीणबाईला म्हणाली, ''र्ांबा, मला
वेडी म्हटल्याबद्दल तुझ्यावर मी कफयााद लावतें.'' दुसरया िंांहीं बायाधह तेर्ें जमल्या व त्या सवाानीं
आपणास वेडें म्हटल्याबद्दल िंोळयाच्या बायिंानें र्ांवच्या वधहवाटदारापाशीं कफयााद नेली.

इिंडे माशाला वर ओढतां येईना म्हणून आपलें िोतर व पांघरण नदीच्या िंांठावर ठे न
िंोळयानें िंे वळ लंर्ोटी नेसन डोहांत उडी टािंली, व र्ळाच्या दोरीला िरन माशाचा र्ांर्
लावण्यासाठीं तळाला बुडी मारली. तो र्ळ डोहांत बुडलेल्या एिंा झाडाच्या बुंध्याला जा न
अडिंला होता. िंोळी मासा समजून त्याला धमठी मारण्यास र्ेला, तों त्या बुंध्याचें एिं मूळ
त्याच्या डोळयांत धशरन डोळा साफ फु टला. त्या वेदनेनें तळमळत िंोळी िंाठावर आला आधण

पहातो तों िोतर िंोणीतरी चोरानें लांबवलेलें ! आतां दुसरा िंांही उपाय नाहीं असें जाणून एिंा
हातानें आपला डोळा दाबून त्यानें तेर्ून घरचा रस्ता सुिारला. घरीं बायिंो कदसेना. मुलाला
धवचारलें असतां ती शेजारयावर कफयााद िंरण्यासाठीं र्ांवच्या वधहवाटदाराच्या िंचेरींत र्ेली आहे
असें समजलें. तेवहां डोळयाला पट्टी बांिून व दुसरें जुनेंपुराणें िोतर नेसून तो िंचेरीिंडे िांवला.
तेर्े खटल्याचा धनिंाल हो न याच्या बायिंोलाच र्ुन्हेर्ार ठरधवण्यांत आले होतें , व दंडाची रक्कम
कदल्यावाचून चौिंीवरन धतला सोडू ं नये असा वधहवाटदारानें हुिंू म फमााधवला होता.

आमचा बोधिसत्त्व त्या िंालीं त्या र्ांवांत वक्षदेवता हो न रहात असे. हें सवा प्रिंरण पाहून
तो त्या िंोळयाला म्हणाला, ''बाबारे , वस्तु हातीं आल्याधशवाय बोभाटा िंे ल्याचें हें फळ आहे. तुझा
पाण्यांतला प्रयत्न फसला आहे; व जधमनीवर आल्यावर तुझ्या बोभायानें िंाय पठरणाम घडू न
आला हें तुला कदसून येतच आहे.* तुझ्या या उदाहरणानें वस्तु हातीं आल्याधशवाय बोभाटा न
िंरण्याचा िडा लोिंांनीं धशिंला पाधहजे.''
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* मुळ र्ार्ा -अक्खी धभन्नो पटो नट्ठो सधखर्ेहच
े भंडनं।
उभतो पदुट्ठो िंम्मन्तो उदिंधम्ह र्लधम्हच ॥
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

५५. एिंाच्या पापाचें फळ सवा जातभाईंनां भोर्ावें लार्तें.

(िंािंजातिं नं. १४०)

एिंदां बोधिसत्त्व िंावळयाच्या योनींत जन्मला होता व मोठ्या समुदायासहवतामान तो
वाराणसीच्या जवळपास रहात होता. एिंे कदवशीं वाराणसी राजाचा पुरोधहत नदीवरन स्नान
िंरन येत होता. वाटेंत नर्रवीपाराजवळ तोरणावर दोन िंावळे बसले होते. त्यांतील एिंजण
दुसरयाला म्हणाला, ''हा पहा, दुष्ट ब्राह्मण उघड्या बोडक्यानीं येत आहे. मला वाटतें िंीं, तो या
तोरणाच्या खालीं आल्याबरोबर त्याच्या डोक्यावर देहिमा िंरावा !''

दुसरा म्हणाला, ''बाबारे , असली भलतीच िंु िंल्पना िंरं निंोस. हा ब्राह्मण सामान्य
मनुष्य नसून राजाचा पुरोधहत आहे. याचाशीं वैर संपादन िंरणें म्हणजे आपल्या हातानेंच आपला
र्ळा िंापून घेण्यासारखें आहे.''

पधहला िंावळा म्हणाला, ''तुझे हे नुसते िंु तिंा आहेत. राजाचा पुरोधहत झाला िंाय किंवा
त्याचा बाप झाला िंाय, आमच्यासारखा उडत्या पाखराचें तो िंाय िंरणार ? तुला जर भीधत
वाटत असेल तर तूं येर्ून खुशाल पळू न जा ! पण मी याच्या र्ुळर्ुळीत डोळयावर देहिमा
िंे ल्यावांचून येर्ून धनघून जाणार नाहीं.''

त्या दुसरया िंावळयानें आपल्या धमत्रास उपदेश िंरण्यांत तथ्य नाहीं असें जाणून तेर्ून
पलायन िंे ले; परंतु धशल्लिं राधहलेल्यानें ब्राह्मण तोरणाखालीं आल्याबरोबर त्याच्या डोक्यावर
देहिमा िंे ला ! डोक्यावर एिंदम िंाय पडलें हें पाहण्यासाठीं ब्राह्मणानें वर मान िंे ली. तों िंा िंा
शबद िंरीत वेडें वािंडें तोंड िंरन जणूं िंाय याची र्ट्टाच िंरीत आहे असा एिं िंावळा तोरणावर
बसलेला याच्या पहाण्यांत आला. आपला अपमान िंसाबसा धर्ळू न डोिंें िुवून तो आपल्या घरीं

आला; परंतु िंावळयाधवर्यी त्याच्या मनांत अत्यंत वीपेर्बुधद्ध उद्भवली, व सवा िंावळयांचा सूड
उर्धवण्याचा त्यानें धनश्चय िंे ला.

एिंे कदवशीं राजाची एिं दासी तांदळ
ू सडण्याच्या िंामांत र्ुंतली असतां र्िंू न जा न
तेर्ेंच झोपीं र्ेली. इतक्यांत एिं एडिंा ये न तांदळ
ु खा ं लार्ला. जार्ी हो न धतनें त्या
एडक्याला घालवून कदलें; परं तु तो तांदळ
ु ाला इतिंा लंपट झाला होता िंीं, धतची नजर चुिंवून
त्यानें तांदळ
ू खाण्याचा आपला क्रम सोडला नाहीं. दासीला त्याचा अत्यंत संताप आला. धतनें
स्वयंपािंघरांतून एिं जळिंें िंोलीत आणून एडक्याला न कदसेल अशा ठठिंाणीं दडवून ठे धवलें , व तो
तांदळ
ु खाण्यास आल्याबरोबर त्याच्यावर प्रहार िंे ला, जळिंे धनखारे अंर्ावर पडू न एडक्याच्या
लोिंरीनें पेट घेतला, आधण तो आपल्या रक्षणासाठीं इतस्ततः िावूं लार्ला. जवळच एिं राजाच्या
हिींची पार्ा होती. व तेर्ें एिं मोठी र्वताची र्ंजी होती. एडिंा आर्ीच्या त्रासानें त्या र्ंजीत
धशरला; आधण त्यामुळें ती र्ंजी देखील पेटली. र्ंजीची आर् पार्ेवर पडू न पार्ेनें पेट घेतला.
हिीच्या माहुतांनीं हिीचीं बंिनें तोडू न त्यांना मोिंळें िंे लें ; तर्ाधप िंांहीं हिींना िंातडी
भाजल्यामुळें जखमा झाल्या. हें वतामान राजाला समजल्यावर राजानें जळलेल्या हिीस िंाय उपाय
िंरावा असा आपल्या पुरोधहतास प्रश्न धवचारला. तेवहां तो म्हणाला, ''महाराज, िंावळयाची वसा
धमळाली असतां हिीच्या जखमा लविंर बरया होतील.''

राजानें िंावळयांला मारन चरबी र्ोंळा िंरावी असा हुिंू म कदला. जो तो िनुष्यबाण घे न
िंावळयांच्या मार्ें लार्ला, व हजारों िंावळे प्राणास मुिंले ! तेवहां धशल्लिं राधहलेल्या
िंावळयांना मोठें भय उत्पन्न झालें, व ते सवाजण बोधिसत्त्वाला शरण र्ेले. बोधिसत्त्व म्हणाला,
''आमच्या एिंा जातभाईच्या दुराचरणाचें हें फळ आम्हीं भोर्ीत आहोंत ! राजाच्या पुरोधहताचा
जर त्यानें अपमान िंे ला नसता तर आज सवा िंावळयांवर हा प्रसंर् र्ुदरला नसता. आतां मी माझा
जीव िोक्यांत घालून देखील या संिंटाचें धनरसन होईल तर पहातों.''

असें बोलून तो तेर्ून उडाला आधण एिंा धखडिंींतून राजसभेंत धशरन राजाच्या
हसहासनाखालीं जा न बसला. त्याला पिंडण्यासाठीं राजाचे दूत िांवले. पण त्यांना राजा

म्हणाला, ''माझ्या हसहासनाचा ज्यानें आ्रयय िंे ला त्याच्यावर हल्ला िंरं निंा. मीं त्याला अभय
कदलें आहे.''

हे राजाचे शबद िंानीं पडतांच बोधिसत्त्व हसहासनाखालून बाहेर आला. आधण राजाला
नमस्िंार िंरन म्हणाला, ''महाराज, मला एिंयाला आपण अभय कदलें आहे. परंतु माझ्या हजारों
ज्ञाधतबांिवांची आपल्या आज्ञेनें हाधन होत आहे. पुष्िंळजण मत्युमुखीं पडले आहेत , व आम्ही धजवंत
असलेले त्यांच्या शोिंानें िंष्टी झालों आहों.''

राजा म्हणाला, ''आमच्या पुरोधहतानें िंावळयाच्या वसेनें हिी बरे होतील असें
सांधर्तल्यामुळें मी हा हुिंू म सोडला.''

बोधिसत्त्व म्हणाला, ''महाराज, आपल्या पुरोधहतानें सूड उर्धवण्याच्या बुद्धीनें ही र्ोष्ट
आपणास सांधर्तली. िंावळयाच्या पोटांत वसा िंोठू न असणार ? राजा म्हणाला, ''सवा प्राण्यांच्या
मांसांत वसा सांपडते. तर मर् िंावळयाच्या मांसात ती िंां नसावी ?''

बोधिसत्त्व म्हणाला, ''महाराज, आमची िंावळयाची जात मोठी धभत्री आहे. सवा
लोिंांधवर्यीं ते साशंिं असतात, व त्यामुळें त्यांच्या मांसांत वसा वाढू ं शिंत नाहीं.''

हें बोधिसत्त्वाचें भार्ण ऐिंू न राजा प्रसन्न झाला, व म्हणाला, ''मीं आजपासून सवा
िंावळयांना अभयदान देतों.''

एवढ्यानें बोधिसत्त्वाची तधति  झाली नाहीं. त्यानें सवा प्राण्यांला राजापासून अभयदान
मार्ून घेतलें व तो म्हणाला, ''महाराज छंदानें, वीपेर्ानें, भयानें किंवा मोहानें िंोणतेंही िंत्य िंरीत
जा ं निंा. िंोणत्याधह िंत्याला आरं भ िंरण्यापूवी नीट धवचार िंरा; िंांिंीं तुमच्या हातून चूिं
घडली तर पुष्िंळांचें अिंल्याण होणार आहे.''

तेवहांपासून राजा मोठा िार्वमिं झाला, व िंावळयाला रोजचा पुष्िंळ भात खावयास द्यावा
असा त्यानें हुिंू म िंे ला.

