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धर्ाानंद कोसबंी 

 

 

 

र्िाराष्ट्राने जगाला अनेक हवद्वान रत्ने 

ददली. अशांपैकी एक म्िणजे धर्ाानंद कोसंबी. 

त्यांचा जन्र् गोव्यार्ध्ये १८७६ साली झाला. 

लिानपणी त्यांना र्राठी सोडून इतर कोणतीच 

भाषा येत नसे. परंतू हशक्षणासाठी त्यांनी घर 

सोडले आहण आधी पुणे, आहण नंतर उज्जैन, इंदौर, 

ग्वाल्िरे, प्रयाग, वाराणसी येथे त्यांनी संस्कृत व 

इंग्रजीचा अभ्यास केला. गृिहस्थती गररबीची 

िोती. बािरे पडले तेव्िा प्रवासाच्या खचााला 

कर्रेला पैसा नव्िता. टके्कटोणपे खात गुरूच्या 

शोधात िजारो रै्ल सापडेल त्या वािनाने वा पायी 

प्रवास केला. बहुतेक पायी प्रवास अनवाणीच केला. अनेक वेळा पाय रक्तबंबाळ झाले, पुष्कळ वेळा 

चण्या-चुररु्र् यावरच भूक भागवावी लागली; वा उपाशीच रािावे लागले. पण त्यांनी अभ्यास 

सोडला नािी. त्यानंतर पाली व अधार्ागधी भाषांचा अभ्यास करत ते नेपाळ, श्रीलंका, ब्रह्मदशे 

आदी दशेांत दिरले. या काळात त्यांनी बौद्ध धर्ााचा सखोल अभ्यास केला. गौतर् बुद्धाचे पहिले 

सहवस्तर चररत्र त्यांनी संशोधन करून प्रथर् र्राठी आहण नंतर इतर भाषांत हलहिले.  

धर्ाानंदांना श्रीलंकेतील बौद्ध र्ठात बौद्ध हवद्येचे गुरु भेटले. हतथे त्यांनी हभकु्षदीक्षा घेतली. 

तेथे पाली भाषा हशकून बौद्ध धर्ााच्या ग्रंथांचे सांगोपांग अध्ययन केले. बौद्ध योगाच्या 

अभ्यासाकररता दोनदा ब्रह्मदशेात जाऊन आले. हजवावर अनेक आपत्ती आल्या, परंतु बौद्धधर्ााच्या 



हवद्येचा ध्यास वाढतच गेला. पाली भाषेत ज्याप्रर्ाणे बौद्धधर्ााचे अफाट साहित्य आिे, तसेच 

संस्कृतर्ध्येिी आि.े त्या दोन्िी भाषेतील साहित्यांर्ध्ये या सात वषाांत धर्ायात्रेत पारंगतता 

हर्ळहवली. वयाच्या हतसाव्या वषाापयांत चतुरस्त्र हवद्वत्त्ता संपादन केली. 

नंतर ते कलकत्ता हवद्यापीठात प्राध्यापक झाले. त्यानंतर कािी वषे पुण्याच्या िग्युासन 

कॉलेजर्ध्ये (लो. रटळक, आगरकर, गोखले यांच्या काळात) हशकवल्यानंतर त्यांना इंग्लंडच्या 

ऑक्सिडा हवद्यापीठातून हशकवण्याची आग्रिाची हवनंती करण्यात आली. हतथे ते हवद्यार्थयाांना 

पाली, संस्कृत, अधार्ागधी भाषा आहण बौद्ध धर्ााचा अभ्यास हशकवत असत. इंग्लंडर्धीलच नव्िे 

तर जगातील सवा दशेांच्या हवद्वानांकडून त्यांना िार र्ोठे र्ानर्रातब हर्ळाले.  

पण ि ेसवा र्ानसन्र्ान सोडून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेण्यासाठी ते पुन्िा भारतात 

आले. इथ े ते गुजरात हवद्यापीठार्ध्ये हवनापगारी हशकवत असत. र्ीठाच्या सत्याग्रिात भाग 

घेतल्यारु्ळे त्यांना सिा वषाांचा तुरंुगवास भोगावा लागला. या स्वातंत्र्य लढ्याच्या काळातच डॉ 

बाबासािबे आंबेडकर यांची त्यांच्याशी ओळख झाली आहण बाबासािबेांच्या जीवनावर कोसंबींचा 

अर्ीट असा ठसा उर्टला.  

डॉ. कोसंबींनी जैन धर्ााचािी अभ्यास केला. आपला रृ्त्यू जैन रु्नींप्रर्ाणे प्रायोपवेशनाने 

(उपोषणाने) व्िावा अशी त्यांची इच्छा िोती. परंतू र्. गांधीजींच्या हवनंतीने ते ददवसातून एक 

चर्चा काल्यााचा रस घेत. त्यांचे हनधन १९४७ साली वधाा येथे र्. गांधीजींच्या आश्रर्ातच झाले. 

बौद्ध धर्ा दोन िजार वषाांपेक्षा अहधक कालपयांत हनम्म्या र्ानवी जगात प्रचहलत िोता.  

त्याला पुन्िा नवा पाया देण्याचे आवश्यक काया धर्ाानंदांनी केले आि.े बौद्ध धर्ााला या हवज्ञानहनष्ठ 

व बुहद्धवादी नव्या युगाच्या प्रेरणांना अनुरूप स्वरूप दणेे आवश्यक िोत.े अद् भुत पौराहणक कथा, 

कहल्पत प्रसंग, आहण पारलौदकक तत्त्वज्ञान यांची शेकडो पुटे रू्ळच्या हववेकवादी शुद्ध बौद्ध 

धर्ाावर आहण बुद्धचररत्रावर शतकानुशतके चढलेली िोती, त्यारु्ळे नव्या युगाच्या प्रेरणांशी 

सुसंगत असे त्याचे स्वरूप राहिलेले नव्ित.े परंतु बुद्धचररत्राचे व बौद्ध धर्ााचे रू्ळचे शुद्ध स्वरूप या 



नव्या युगाच्या प्रेरणांशी सुसंगत असेच आिे, असे ध्यानात आल्यारु्ळे अनेक आधुहनक पहिर्ी 

पंहडतांनी व हवशेषत: धर्ाानंदांनी ते स्वरूप यशस्वी रीतीने हववेकबुद्धीने शोधून काढले. 

बुद्ध व बौद्ध धर्ा िी जागहतक संस्कृतीला हर्ळालेली अलौदकक सवोत्त्तर् दणेगी असून िी 

भारताच्या प्राचीन इहतिासातील एक र्िान घटना आि.े र्ानवी संस्कृती शुद्ध नैहतक तत्त्वावर 

आधारलेली हनर्ााण करणे, ि ेआधुहनक र्ानवाचे परर्पहवत्र कताव्य आि.े ि े कताव्य बजावण्यात 

र्ानवाला अपयश आल्यास हवज्ञानाच्या सार्र्थयाावर आधारलेल्या भौहतक संस्कृतीसि र्ानवजात 

संपण्याचा धोका उत्पन्न झालेला आि.े म्िणून या जगाला तारण्याकररता बुद्ध व बौद्ध धर्ा यांची 

गरज आि ेयाची जाणीव त्यांनी जगाला करून ददली. 

आचाया धर्ाानंदांनी बुद्धचररत्र व बौद्धधर्ा यांचा वाङ  र्यीन पाया घातला, त्या पायावर 

इर्ारत उभारायचे काया थोर दहलत नेते डॉ. बोहधसत्व बाबासािबे आंबेडकर यांनी सुरू केले. 

त्यांच्या कायाास धर्ाानंदांचा आधार हर्ळाला. धर्ाानंदांनी हलन न प्रहसद्ध केलेले साहित्य िाच तो 

आधार िोय. हवचार िा संस्कृतीचा आधार असतो. धर्ाानंदांच्या साहित्यातील हवचारांचा गाभा 

हत्रकालाबाहधत व अजरार्रिी आिे, असे म्िणता येते. डॉ. आंबेडकर यांच्या नव्या आंदोलनाने त्या 

हवचारांना चांगला उजाळा हर्ळाला. त्या वैचाररक साहित्याच्या पाठीर्ागे फार र्ोठा त्याग िोता. 

ज्या उच्च हवचारांच्या पाठीर्ागे र्िान त्याग असतो, ते हवचार अहधक प्रभावीपणे दीघाकालपयांत 

र्ोठी प्रेरणा दते राितात.  

धर्ाानंद कोसंबी यांनी बहुतेक सवाच लेखन र्ोकळ्या सरळ अस्सल र्राठीत केले ि ेहवशेष. 

जातककथा ि े त्यांपैकीच एक. त्यांनी हलिीलेल्या साहित्याचे जगभरातल्या जवळपास सवाच 

भाषांर्ध्ये भाषांतर झाले आि.े ई साहित्य प्रहतष्ठान र्िापंडीत धर्ाानंद कोसंबी यांचे ि ेपुस्तक 

वाचकांसाठी सादर करीत आि.े 

  



जातक कथा 
 

जातक कथा म्िणजे जन्र्ाच्या कथा. जन्र् कथा.  

बौद्ध  धर्ाानुसार गौतर् बुद्धाने बुद्ध जन्र् घेण्यापुवी अनेकदा जन्र् घेतला आहण स्वतःचे 

शुद्धीकरण केले. यात कधी ित्ती, कधी वृक्ष, कधी िरीण, वाघ, तर कधी र्ानवी जन्र्ात, व्यापारी, 

राजा, नोकर, सैहनक असे अनेक जन्र् घेतले. या कथा खूप र्नोरंजक आिते. पण त्यांचा िते ूकेवळ 

टाईर्पास नसून सर्ाजाला सोप्या सरळ पद्धतीने नैहतकतेचे धडे दणे ेिा िोता. या कथा अहडच 

िजार वषाांपुवी हलिील्या गेल्या. त्यानंतरच्या काळातल्या हितोपदशे, पंचतंत्र ककवा ईसापहनती 

आदी जगभरातल्या सवाच गोष्टींवर जातक कथांची छाप जाणवते. 

जातककथांच्या द्वारे बौद्ध धर्ा जगाच्या अध्याा भागावर पोिोचला. कलाकारांना त्यांहन 

स्िूती ददली. अजजठ्याच्या जभतींवर असलेल्या हचते्र जातककथांचीच आिते. वेरूळची सुर्ारे एक 

तृहतयांश लेणीदखेील जातक कथांवर आधाररत आिते. जपान, इंडोनेहशया, अिगाहणस्तान, 

ब्रह्मदशे, नेपाळ, र्लेहशया. थायलंड, चीन, हव्िएतनार्, लाओस, कांपुहचया अशा असंख्य दशेांत 

िजारो लेणी, स्तुप आहण हभत्तीहचत्रांतून जातककथांची र्ाहिती हर्ळते. आंध्र आहण र्िाराष्ट्र 

यांच्या सीर्ारेषेवर जन्र्लेल्या या कथांनी संपूणा जग व्यापले आि.े जगातील सवा भाषांर्ध्ये याची 

भाषांतरे झाली आिते. दकती गवााची गोष्ट आि ेना िी? 

ई साहित्य प्रहतष्ठान र्राठीर्ध्ये हवनारू्ल्य ई पुस्तकांद्वारे जातककथा हवतररत करत आि.े 

या कथा र्िान हवद्वान धर्ाानंद कोसांबी यांनी प्रचंड प्रयत्नांतून संकहलत केलेल्या आिते. या 

कथांतून आपण आपल्या रु्लांवर संस्कार घडवावेत िी अपेक्षा आि.े कृपया या कथा जास्तीत जास्त 

वाचकांपयांत नेण्यासाठी आम्िाला र्दत करा. 

जातक कथा इंटरनेटवर हवनारू्ल्य उपलब्ध करून दणेार या यशवंतराव चव्िाण प्रहतष्ठानचे 

आम्िी ऋणी आिोत. 

 

टीर् ई साहित्य 

 



 

 

 

 

 

 

 

जातककथासंग्रि 

पुस्तक चौथ े

 

 

  



 

नीचाची संगती धरंू नये. 

(गोधजातक नं. १४१) 

 

 

एका जन्र्ी बोहधसत्व घोरपडीच्या कुलात जन्र्ला िोता. त्याच्या रु्लाची एका सरड्यावर 

फार प्रीती जडली. त्यांची रै्त्री इतकी दाट झाली  की, ऊठ सूट बोहधसत्वाचा रु्लगा सरड्यापाशी 

जाऊ लागला. 

बोहधसत्वाच्या हनदशानास जेव्िा िी गोष्ट आली तेव्िा तो आपल्या रु्लास म्िणाला, " बाबा 

रे ! सरडा म्िटला म्िणजे िीन जातीचा. त्याच्याशी आपल्या सारख्यांचा संबंध अगदीच शोभत 

नािी. पण िी गोष्ट बाजूला रान  द्या. अशा नीच प्राण्याशी संगती केली असता त्याचे पररणार् 

भयंकर िोत असतात. तेव्िा आपल्या सवाांच्या हितासाठी तू त्या िलकटाची संगती सोडून द.े "  

         परंतु बोहधसत्वाचा रु्लगा आज्ञाधारक नव्िता. बापाचा उपदशे न ऐकता त्याने 

सरड्यावर आपला सवा हवश्वास टाकला; आपल्या हबळाची सवा र्ाहिती त्याला सांहगतली व 

त्याच्या सिवासात तो फार आनंद र्ानू लागला. लिान असताना याचे व सरड्याचे आकारर्ान 

जवळजवळ सारखेच िोते, परंतु ददवसेंददवस िा सरड्याच्या चौपट, दसपट वाढत गेला. ि ेपान न 

सरडा र्नातल्या र्नात त्याचा फार र्त्सर करू लागला. र्ी आि े तेवढाच आि ेआहण िा र्ात्र 

आयत्या हपठावर रेघा र्ारणाऱ्या श्रीरं्त बापाच्या पोराप्रर्ाणे एकसारखा फुगत चालला आि.ेअसे 

वाटून सरड्याचे हचत्त झुरणीस लागले. जेव्िा जेव्िा िा घोरपडीचा रु्लगा सरड्याला प्रेर्ाजलगन 

दते असे तेव्िा तेव्िा सरड्याची सवा गात्रे तुटून पडण्याच्या बेतात येत असत. त्यावेळी बाह्यात्कारी 

तर सरडा िासत असे पण र्नातल्या र्नात  त्याला रडू येई.  

 



एके ददवशी एक पारधी िातात कुदळ घेऊन, पुष्कळ कुत्र्यांसिवतार्ान घोरपडीची हशकार 

करण्यासाठी त्या जंगलात दफरत िोता.त्याला पान न सरडा म्िणाला, " तुम्िी कुदळ आहण कुत्रे 

घेऊन कोठे जात आिात? "  

 

 पारधी म्िणाला, " घोरपडीची हशकार करण्यासाठी र्ी या जंगलात आलो आि.े " 

 

सरडा म्िणाला ," तुर्चे कुत्रे र्ाझ्या वाटेला जाणार नसतील, तर र्ी तुम्िाला एक र्ोठे 

बीळ दाखवून दतेो. तुम्िी पाचोळा गोळा करा आहण गावातून आग घेऊन या. "  

 

पारध्याने सरड्याच्या बोलण्यानुसार पाचोळा गोळा केला. आहण सरड्याने दाखवून 

ददलेल्या बोहधसत्वाच्या हबळाच्या तडाडावर तो ठेवून आग पेटवली व त्या आगीला वारा घालून 

घोरपडी गुदर्रून जातील असे केले. हबचाऱ्या घोरपडी आपला जीव वाचवण्यासाठी हबळाच्या 

दसुऱ्या तडाडावाटे बािरे पडू लागल्या. दकत्येकींना पारध्याने ठार र्ारले तर दकत्येकींना कुत्र्यांनी 

पकडले. र्ात्र बोहधसत्व आहण त्याचे कािी हर्त्र पारध्याच्या आहण त्याच्या कुत्र्यांच्या तावडीत 

सापडले नािीत. सगळ्या घोरपडी खलास झाल्या असे वाटून पारधी त्याचे कुत्रे आहण हर्ळालेली 

हशकार घेऊन घरी गेला. तेव्िा बोहधसत्व हबळाबािरे येऊन आपल्या हर्त्रांना म्िणाला , " हर्त्रिो, 

आपणयेथे रािणे सुरहक्षत नािी. र्ाझ्या रु्लाने सरड्याची संगती केली तेव्िाच आपण येथे न रािता 

दसुरीकड ेजावयास पाहिजे िोते. कां की कुळातील एक जणाने दषु्टाशी संगती केली म्िणजे त्या सवा 

कुळावर संकट ओढवल्यावाचून राित नािी. " 

 

बोहधसत्व आहण त्याचे हर्त्र त्या प्रदशेातून दरू जाऊन तेथे राहिले. 

  



आियाकारक र्रण. 

(हसगालजातक नं. १४२) 

 

बोहधसत्व एका जन्र्ी कोल्ह्याच्या योनीत जन्र्ला िोता.  कोल्ह्यांच्या र्ोठ्या सर्ुदायाचा 

राजा िोऊन तो वाराणसी जवळच्या स्र्शानात राित असे. त्या काळी वाराणसी शिरात एक 

र्ोठा उत्सव िोत असे. त्या उत्सवात शिरातील लोक र्त्स्यर्ांसाददक भक्षण करून र्ोठी चैन 

करीत असत. एके वषी या उत्सवात कािी धूता लोक अशा ररतीने र्जा र्ारीत असता पिाटेच्या 

प्रिरी त्यांच्यासाठी केलेले र्ांसाचे पदाथा खलास झाले. दारू र्ात्र अद्याहप हशल्लक राहिली िोती. 

पुन्िा त्यांनी र्ांस र्ाहगतले तेव्िा एक पळीभरदखेील र्ांस नािी असे उत्तर त्यांना त्यांच्या 

नोकराकडून हर्ळाले. त्यावर एक धूता म्िणाला, " र्ी हजवंत असताना र्ांस हर्ळत नािी असे का 

म्िणता? र्ी दोन तासांच्या आत र्ांस घेऊन येतो. तुम्िी येथेच असा." असे म्िणून तो धूता एक 

र्ोठा दांडा घेऊन गटाराच्या वाटेने शिरातून बािरे पडला व स्र्शानात जाऊन, रे्ल्याचे सडाग 

करून उताणा हनजला. बोहधसत्वाच्या कळपातील कोल्ि ेबोहधसत्वाला हवचारल्यावाचून कोणतेिी 

सािसाचे कृत्य करीत नसत. त्यांनी त्या र्ाणसाला पाहिल्याबरोबर तो रे्ला आि े असे जाणून 

बोहधसत्वाजवळ त्याचे र्ांस खाण्याची परवानगी र्ाहगतली. तेव्िा बोहधसत्व ते प्रेत कशाप्रकारचे 

आि े ि े पािण्यासाठी त्या रठकाणी आला. दांडके िातात असलेले प्रेत त्याच्या पािण्यात आलेले 

नव्िते. तेव्िा त्याला यात कािीतरी लुच्चेहगरी असावी अशी शंका आली व िळूच जाऊन त्याने ते 

दांडके दातांनी चावून ओढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु धूतााने दांडके बळकट धरले असल्यारु्ळे ते 

त्याला ओढता येईना. तो दरू जाऊन धूतााला म्िणाला, "बाबा रे, तुझे ि ेर्रण फारच चर्त्काररक 

ददसते. तू जर खरोखरीच रे्ला असतास तर तुझ्या िातातील दांडा सिज ओढून घेता आला असता. 

आता आम्िाला र्ारण्याची तुझी युक्ती आर्च्या हनदशानास आल्यारु्ळे आम्िी तुझ्या तावडीत 

सापडणार नािी." असे बोलून बोहधसत्वाने आपल्या सरु्दायासि तेथून पळ काढण्यास सुरुवात 

केली.  

धूता उठून त्यांच्या पाठीर्ागे लागला आहण िातातील दांडा त्याने त्यांच्या अंगावर फेकला 

परंतु कोणत्यािी कोल्ह्याला इजा न िोता ते सवा पळून गेले. धूता वाकड े तडाड करीत गटाराच्या 

र्ागााने पुन्िा शिरात गेला. 

  



शौया स्तुतीवर अवलंबून नसतें. 

(हवरोचनजातक नं. १४३) 

 

एकदां बोहधसत्त्व जसियोनींत जन्रू्न हिर्ालयावर रिात असे. एके ददवशीं हशकारीस गेला 

असतां वाटेंत अकस्र्ात एक कोल्िा त्याला आढळला. जसिाला पाहिल्याबरोबर त्या कोल्ह्याची 

बोबडीच वळली. अंगांत कंप भरला व तेथून िातभर दखेील िालण्याचें सार्र्थया त्याच अंगीं राहिले 

नािीं. जात्याच धूता असल्यारु्ळें या संकटांतून पार पडण्याची त्यानें अशी एक युहक्त योहजली कीं, 

आपलें डोकें  जसिाच्या पायावर ठेऊन तो त्याला म्िणाला, ''रृ्गराज, र्ीं आपणाला शरण आलडा 

आि.े'' 

 

जसि म्िणाला, ''तुला र्ाझ्याजवळ काय र्ागावयाचें आि े?'' 

 

कोल्िा म्िणाला, ''र्ला दसुरें कांिीं नको आि.े केवळ आपल्या चरणाची सेवा करण्यास 

परवानगी द्या म्िणजे झालें.'' 

 

जसि म्िणाला, ''िरकत नािीं, तूं र्ाझ्याजवळ रिा, र्ीं पकडलेल्या हशकारींतून तुला कांिीं 

भाग दते जाईन.'' 

 

कोल्ह्याला तरीं िेंच पाहिजे िोतें. तो जसिाजवळ रान न सुखानें आपला उदरहनवााि करंू 

लागला. कांिीं ददवसांनीं जसि त्याला म्िणाला, ''तूं दसुरें कांिीं एक कार् न करतां स्वस्थ बसून 

असतोस िें ठीक नािीं. हशकार पकडण्याचें सार्र्थया तुझ्या अंगीं नािीं, िें र्ला कबूल आि,े परंतु या 

गुिचे्या आसपास एखादा ित्ती, गवा ककवा, गेंडा आला तर त्याची टेिळणी करून र्ला खबर दते 



जा व त्या प्रसंगीं ''र्िाराज, आपला पराक्रर् दाखवा'' असें र्ला म्िणत जा म्िणजे र्ी तात्काळ 

धावत जाऊन हशकार पकडीन.'' 

या जसिाच्या हुकूर्ाप्रर्ाणें कोल्िा डडागराच्या पायर्थयाशीं हशकार ददसल्याबरोबर गुिचे्या 

द्वाराशीं येऊन ''र्िाराज, आपल्या तेजाचा प्रकाश पाडा'' असें म्िणत असे व जसि ताबडतोब धावत 

जाऊन हशकार पकडून आणीत असे. कांिीं काळ गेल्यावर कोल्ह्याची अशी सर्जूत झाली कीं, जसि 

आपल्यापेक्षां फारसा बळकट नसतां केवळ आपल्या स्तुतीच्या जोरावर ित्ती सारख्या र्ोठ्या 

प्राण्यावर झडप घालून त्याची हशकार करतो. तो एके ददवशीं जसिाला म्िणाला, ''र्िाराज, 

आजपासून आपल्या हजवावर र्ीं पुष्कळ सुख भोगलें आि.े पण आतां र्ला यापुढें परपुष्टतेचा 

कंटाळा आला आि.े ''तुम्िी हशकारीची टेिळणी करून र्ला यापुढें तुझ्या तेजाचा प्रकाश पाड'' असें 

म्िणत जा म्िणजे तुर्च्याप्रर्ाणें गुिेंतून बािरे पडून र्ी एकदर् हशकार धरून आणीन.'' 

 

जसिानें कोल्ह्याची सर्जून घालण्याचा पुष्कळ प्रयत् न केला. तो म्िणाला, ''बाबारे, 

आजपयांत ित्तीची हशकार करणारा कोल्िा कोणी पाहिला नािीं. हवनाकारण तूं या भानगडींत पडू ं

नकोस. र्ी केलेल्या हशकारीवर हनवााि करण्याला शरर् वाटण्याचें कांिीं कारण नािीं.'' 

 

जसिाचा िा उपदशे न ऐकतां कोल्ह्यानें ित्तीवर स्वारी करण्याचा िट्टच धरला. तेव्िां 

जसिानें ित्तीची टेिळणी करण्याचें कबूल केलें, व कोल्िा गुिेंत जसिासारखा बसून राहिला. 

डडागराच्या पायर्थयाशीं ित्तीला पाहिल्याबरोबर जसि गुिचे्या द्वाराशीं येऊन म्िणाला, ''जंबुक 

र्िाराज, आपल्या तेजाचा प्रकाश पाडा !'' 

 

कोल्िा जसिाप्रर्ाणें र्ोठ्या डौलानें गुिेंतून बािरे पडला व धांवत जाऊन त्यानें ित्तीच्या 

गंडस्थळावर र्ोठ्या जोरानें उडी टाकली पण तेथे नखें रोवण्याचें सार्र्थया नसल्यारु्ळें तो खाली 

पडला. ित्तीनें पुढला पाय त्याच्या डोक्यावर ठेऊन र्ेंद ूबािरे काढला आहण तो तेथून हनघून गेला. 

कोल्िा परत आला नािीं असें पान न जसि त्याच्या शोधाथा गेला व त्याची िी ददुाशा पान न म्िणाला, 

''अरे रू्खाा तूं तुझ्या तेजाचा प्रकाश न पाडतां डोक्यांतून र्ेंद ूर्ात्र बािरे पाडलास ! तुझ्यासारखे 

स्तुतीच्या बळावर पराक्रर् करंू पािणारे प्राणी अशा रीतीनें र्रण पावतात !'' 



दबुाल दवेता. 

(नंगुट्ठजातक नं. १४४) 

 

 

 

एके काळी आर्चा बोहधसत्व औददच्य ब्राम्िणकुलात जन्र्ला िोता. त्याच्या जन्र् ददवशी 

त्याच्या आईबापानी जाताग्नी स्थापन केला. पुढे वयात आल्यावर ते त्याला म्िणाले, " जर 

गृिस्थाश्रर् करून रािण्याची तुझी इच्छा असेल तर तीन वेदांचे अध्ययन करून अग्नीिोत्र पालन 

कर. जर ब्रम्िलोक परायण िोण्याची इच्छा असेल तर िा जाताग्नी घेऊन अरण्यात प्रवेश कर व तेथे 

याची पूजा करून ब्रम्िसायुज्यता हर्ळव.  

 

               बोहधसत्वाला प्रपंचाचा उपद्व्याप नको िोता. त्याने जाताग्नी घेऊन अरण्यात 

प्रवेश केला व तेथे अग्नीदवेतेची पूजा करून तो कालक्रर्ण करू लागला. एके ददवशी 

अरण्याजवळच्या गावात हभके्षला गेला असता, एका श्रद्धाळू र्नुष्याने अग्नीपूजेसाठी त्याला एक 

बैल ददला. तो घेऊन बोहधसत्व आपल्या आश्रर्ात आला; पुढे त्याच्या र्नात असा हवचार आला 

की, भगवान अग्नीनारायणासाठी ददलेली िी दहक्षणा त्यालाच अपाण करावी. याचा यज्ञ करून 

अग्नीनारायणाची तृप्ती करावी. पण अग्नीनारायणास र्ीठ र्साल्यावाचून ि ेर्ांस आवडणार नािी. 

तेव्िा गावातून र्ीठ वगैरे सवा पदाथा आणून र्ग यज्ञाला सुरुवात करणे इष्ट आिे, असा हवचार 

करून बैलाला अग्नीकंुडासर्ोर खुंटाला बांधून बोहधसत्व म्िणाला, " भगवान अग्नीनारायण, िा 

तुर्चा बली आि.े उद्या र्ी याला र्ारून यथासांग गोरे्ध करणार आि.े इतर पदाथा जर्हवण्यासाठी 

र्ी खेड्यात जात आि.े तोपयांत तुम्िी या तुर्च्या बलीचे रक्षण करा." अशी प्राथाना करून बोहधसत्व 

जवळच्या खेड्यात गेला.  

 



               इकड े कािी व्याध अरण्यात हशकारीसाठी दफरत असता हशकार न 

सापडल्यारु्ळे तिानेने व्याकूळ िोऊन आहण भुकेने पीडीत िोऊन आश्रर्ातील तपस्व्यापाशी कािी 

फळर्ुळे खावयास हर्ळतील या आशेने बोहधसत्वाच्या आश्रर्ात आले. तेथे त्यांना बैल आहण 

अग्नीकंुडातील अग्नी या हशवाय दसुरे कािी आढळले नािी. त्यांनी बैलाला र्ारून, त्याचे र्ांस 

अग्नीवर भाजून यथेच्छ खाल्ले आहण शेपटी व चार्ड ेतेथेच टाकून दऊेन राहिलेले र्ांस घेऊन ते 

हनघून गेले. बोहधसत्व िोर्ाला लागणारे सवा पदाथा घेऊन आश्रर्ात आला,  आहण पाितो तो 

बैलाचे शेपूट आहण चार्डे एवढेच काय ते हशल्लक राहिलेले. तेव्िा अत्यंत हवषाद वाटून तो अग्नीला 

म्िणाला, " ि ेअग्नीनारायणा, आजपयांत र्ी तुझी अनन्यभावाने सेवा केली. तू र्ाझे दवैत व र्ी 

तुझा भक्त. परंतु तुझ्यासाठी आहणलेल्या बैलाचे जर तुला रक्षण करता आले नािी तर र्ग तू र्ाझे - 

तुझ्या भक्ताचे रक्षण कसे करशील? म्िणून आजपासून तुझी सेवा करण्याचे र्ी सोडून दतेो." 

 

               बोहधसत्वाने अग्नीनारायणाला जलसर्ाधी दऊेन अरण्यात प्रवेश केला.   



जनबाचा रोप. 

(एकपण्णजातक नं. १४९) 

 

दसुऱ्या एका जन्र्ी बोहधसत्व औददच्य ब्राम्िणकुलात जन्र्ला िोता. तरूणपणी कािी काल 

गृिस्थाश्रर्ाचे सुख उपभोगल्यावर प्रपंचाला कंटाळून त्याने हिर्ालयाची वाट धरली. कािी वषे 

हिर्ालयावर वास केल्यावर खारट आहण आंबट पदाथा खाण्याच्या उद्देशाने दफरत दफरत तो 

वाराणसीला आला. रस्त्यातून हभके्षसाठी दफरत असता त्याची चयाा पान न वाराणसीचा राजा 

अत्यंत प्रसन्न झाला आहण नोकरांना म्िणाला. "िा तपस्वी र्ोठा योगी असावा. त्याला घेऊन 

राजवाड्यात या. राजाच्या हुकुर्ाप्रर्ाणे बोहधसत्वाजवळ जाऊन त्या नोकरांनी त्याला 

राजवाड्यात येण्याची हवनंती केली. तेव्िा तो म्िणाला, " बाबांनो, र्ी राजकुलात जाणारा तापस 

नव्ि.े राजाची गैरसर्जूत झाल्यारु्ळे त्याने र्ला बोलाहवले असले पाहिजे. र्ी हिर्ालयावर 

रािणारा एक प्रवासी तापस आि.े " 

 

               ते वतार्ान त्या नोकरांनी आपल्या धन्यास कळहवले. तेव्िा राजा म्िणाला, " 

र्ाझ्या घरी येणारा असा दसुरा कोणी तपस्वी नािी. ज्या तपस्व्याच्या र्ागोर्ाग तुम्िी गेलात 

त्यालाच र्ी बोलावतो आि.े र्ी त्याची चयाा पान न अत्यंत प्रसन्न झालो आि ेअसे त्यास सांगा व 

इथे घेऊन या."  

 

               त्याप्रर्ाणे त्यांनी बोधीसत्वाला र्ोठ्या आग्रिाने राजवाड्यात नेले. बराच वेळ 

संवाद झाल्यावर राजा म्िणाला, " भदतं, आपण पुष्कळ वषे अरण्यवास केला आि.े आता आपल्या 

दशानाचा आम्िाला सतत लाभ िोईल असे करा."  

 

               बोहधसत्व म्िणाला, " पण र्ाझ्यासारख्या तपस्व्याला नगरवास आवडणे शक्य 

नािी. पुष्कळ वषे अरण्यात घालहवल्यारु्ळे र्ला एकांतवासाची आवड लागली आि.े "  

 



               राजा म्िणाला, " या नगराच्या आसपास र्ाझी पुष्कळ उद्याने आिते. त्यापैकी 

एखाद्या उद्यानात तुम्िी आश्रर् बांधून खुशाल रािावे. लोकांकडून कोणत्यािी ररतीने तुम्िाला 

उपसगा पोचणार नािी आहण तुर्च्या शांततेचा भंग िोणार नािी, असा र्ी बंदोबस्त करतो." 

 

               राजाचा फारच आग्रि पडल्यारु्ळे एका रर्णीय उद्यानात आश्रर् बांधून 

बोहधसत्व तेथे धर्ाजचतनात काळ घालवू लागला.  

 

               वाराणसीच्या राजाला एकुलता एकच रु्लगा िोता. त्याचे फार लाड करण्यात 

आल्यारु्ळे तो अत्यंत द्वाड झाला िोता. वडील र्ाणसांचा तो रु्ळीच र्ान ठेवीत नसे. 

नोकराचाकरांना तर हशव्या ददल्यावाचून तो सरळपणे तो कधीिी बोलला नािी. या त्याच्या 

असभ्य वतानाने राजा फार कंटाळला. त्याने पुष्कळ गुरू ठेहवले; परंतु रु्लगा सुधारला नािी. शेवटी 

उद्यानात रािाणाऱ्या बोहधसत्वाची त्याला आठवण झाली व त्याजपाशी जाऊन तो म्िणाला, " 

भदतं, र्ाझा रु्लगा फार वाचाळ हनघाला आि.े ज्याच्या त्याच्या अंगावर हपसाळलेल्या 

कुत्र्यासारखा तो तुटून पडत असतो. परंतु ि ेत्याचे वतान र्ाझ्या कुळाला अत्यंत लांछनास्पद आि.े 

आपण कािी उपदशे करून र्ाझ्या रु्लास ताळ्यावर आणाल तर र्जवर अनंत उपकार िोतील. " 

 

               बोहधसत्व म्िणाला," र्िाराज, आम्िी पडलो अरण्यवासी. कधी अध्यापन 

करण्याचा आर्च्यावर प्रसंग येत नािी. तेव्िा आपल्या रु्लाला सन्र्ागा दाखहवण्याचे कार् र्ाझ्या 

िातून पार पडेल असे र्ी खातरीने सांगू शकत नािी. तथाहप, त्याला एकट्यालाच र्ाझ्या आश्रर्ात 

पाठवून ददल्यास शक्य तेवढा प्रयत्न करून पािीन." 

 

               बोहधसत्वाच्या सांगण्याप्रर्ाणे राजाने आपल्या पुत्राला आश्रर्ात पाठहवले. 

राजकुर्ाराचा नोकराचाकरांशी आहण दरबारातील ब्राम्िणांशीच काय तो संबंध िोता. ते सवाजण 

आपल्या बापाचे नोकर आिते या हवचाराने तो त्यांना वाटेल तसे वागवीत असे. परंतु येथे 

बोहधसत्वाशी गाठ िोती. राजा दखेील याच्यासर्ोर आपले डोके वाकहवतो असे राजकुर्ाराच्या 

ऐकण्यात आले िोते; व त्यारु्ळे र्ोठ्या आदराने आश्रर्ात प्रवेश करून व बोधीसत्वाला नर्स्कार 



करून तो एका बाजूला बसला. बोधीसत्वाने त्याला हितोपदशे करून पुन्िा दसुऱ्या ददवशी येण्यास 

सांहगतले. त्याच्या सांगण्याप्रर्ाणे राजकुर्ार हनयर्ाने आश्रर्ात जाऊ लागला.  

 

               एके ददवशी बोहधसत्व त्याला बरोबर घेऊन उद्यानात दफरावयास गेला. तेथे 

एक जनबाचे रोप उगवले िोते. त्याकड े बोट दाखवून बोहधसत्व राजकुर्ाराला म्िणाला , " या 

झाडाची तुला परीक्षा नािी. तेव्िा याची दोन चार पाने खाऊन पािा बरे." 

 

               राजकुर्ाराने ताबडतोब त्या रोपाची पाने चावली व तडाड कडू झाल्यारु्ळे 

संतापून जाऊन त्याने ते रोप उपटून टाकले. बोहधसत्व म्िणाला, " ि ेतू काय केलेस?" 

 

               राजकुर्ार म्िणाला, " भदतं, असले ि ेझाड वाढू दणेे योग्य आि ेकाय? याची 

दोनतीन पाने चावल्याबरोबर र्ाझे तडाड इतके कडू झाले की, र्ाझ्या सवा अंगातच जणू कडवटपणा 

हशरला. तेव्िा अशा झाडाला लिानपणीच उपटून टाकले असता लोकांच्या वेदना कर्ी करण्याचे 

श्रेय र्ला हर्ळणार नािी काय?" 

 

               बोहधसत्व म्िणाला, " ि े झाड वृजद्धगत झाले तर त्याची पाने आहण फळे 

लोकांनी खाल्लीच पाहिजेत असे नािी; परंतु तू जर तुझ्या कडवट स्वभावासि वृजद्धगत झालास तर 

त्याची अत्यंत कडू फळे तुझ्या प्रजेला जबरदस्तीने भोगावी लागणार नािीत काय? आहण त्यांनी 

जर तुझे आत्ताच उन्रू्लन करून टाकले तर त्यांना दोष दतेा येईल काय? या गोष्टीचा तू नीट हवचार 

कर आहण आपला स्वभाव गोड करण्याचा प्रयत्न कर. जर तुझा स्वभाव असाच कडू राहिला तर 

जशी तू या जनबाच्या रोपाची वाट लावलीस तशीच काशीराष्ट्रवासी लोक तुझी वाट लावतील ि े

पके्क लक्षात ठेव. " 

 

               बोहधसत्वाचा िा उपदशे राजकुर्ाराच्या र्नावर इतका जबबला की, त्याने 

आपल्या सवा दषु्ट खोडी सोडून दऊेन चांगले गुण संपादन केले. 



 

र्ंत्राचा दरुुपयोग. 

(संजीवजातक नं. १५०) 

 

एका जन्र्ी बोहधसत्व र्ोठा पंडीत िोऊन तक्षहशला येथे पुष्कळ हशष्यांना शास्त्र हशकवीत 

असे. संजीव नावाचा त्याचा एक आवडता हशष्य िोता. त्याला बोहधसत्वाने रृ्त प्राण्याला हजवंत 

करण्याचा एक रं्त्र हशकहवला. संजीवाला आपल्या रं्त्राचा प्रयोग करून पािण्याची फार घाई 

झाली िोती. एकदा तो आपल्या  सिाध्यायांबरोबर अरण्यात लाकड ेगोळा करण्यास गेला असता 

एक र्रून पडलेला वाघ त्याने पाहिला आहण तो म्िणाला, " हर्त्रिो, गुरूने हशकहवलेल्या रं्त्राचा 

उपयोग करून र्ी या वाघाला हजवंत करतो आहण रे्लेल्या प्राण्याला कसे हजवंत करता येते याचे 

प्रत्यक्ष उदािरण तुम्िाला दाखहवतो." 

 

               ते म्िणाले, " हर्त्रा, जरा दर् धर. आम्िी झाडावर चढून बसतो व तेथून तू 

वाघाला कसे उठहवतोस ि ेपाितो." 

 

               ते झाडावर चढून बसल्यावर संजीवाने रं्त्रप्रयोगाला सुरुवात केली. िातात 

कािी खडे घेऊन त्याने रं्त्रपठणाला सुरुवात केली. रं्त्रपठण चालू असताना तो िातातील खडे 

वाघाच्या अंगावर फेकू लागला. रं्त्रसर्ाप्ती झाल्याबरोबर वाघ हजवंत झाला आहण र्ोठ्याने 

डरकाळी फोडून संजीवाच्या अंगावर धावला. संजीवाला ठार करून तो वाघ त्याचे प्रेत घेऊन दाट 

झाडीत पळून गेला. संजीवाच्या सिाध्यायांनी घडलेली सवा गोष्ट बोहधसत्वाला सांहगतली. तेव्िा 

तो म्िणाला, " रु्लांनो, रं्त्रप्रयोग करण्याची जो घाई करतो, व वेळ, अवेळ न पािता भलत्याच 

प्रसंगी आपल्या सार्र्थयााचा उपयोग करतो त्याची गत संजीवाप्रर्ाणेच िोत असते. ि ेलक्षात ठेवा 

आहण आपल्या सार्र्थयााचा उपयोग योग्य प्रसंगीच करीत जा. " 

  



साधुत्वाची र्िती. 

(राजोवादजातक नं. १५१) 

 

एकदा बोहधसत्व वाराणसीराजाच्या, र्हिषीच्या उदरी जन्र्ाला आला. वहिवाटीप्रर्ाणे 

त्याचे नाव ब्रम्िदत्त िचे ठेवण्यात आले. कालांतराने तक्षहशलेला जाऊन तो सवा हवद्यांर्ध्ये पारंगत 

झाला; व बापाच्या पिात गादीवर बसला. छंद, द्वषे,भय आहण र्ोि या चार गोष्टींरु्ळे 

सत्ताहधकारी लोकांकडून भयंकर अपराध ककवा चुका घडत असतात. परंतु आर्चा बोहधसत्व या 

गोष्टींपासून सवाथैव परावृत्त झाल्या कारणाने त्याच्या िातून राज्यपद्धतीत कोणतीिी चूक झाली 

नािी. एवढेच नव्ि ेतर सवाकाळ आपल्या प्रजेच्या हितात दक्ष असल्यारु्ळे बोहधसत्वाची कारकीदा 

प्रजेला फारच सुखकारक झाली. असे सांगतात की, बोहधसत्व अत्यंत कुशाग्र बुहद्धर्त्तेचा 

असल्याकारणाने त्याच्यासर्ोर खोटा खटला आणण्यास कोणी धजेनासा झाला. न्यायाधीशिी लाच 

लुचपत घेऊन भलताच हनवाडा देण्यास धजेनासे झाले. तेव्िा वाराणसीच्या राज्यात न्यायालये 

ओस पडण्याच्या बेतात आली. न्यायाधीशांनी सवा ददवस न्यायासनावर येऊन बसावे व खटला 

आणणारा गृिस्थ न सापडल्यारु्ळे पुन्िा घरी जावे, असा प्रकार सुरू झाला. ददवसेंददवस 

बोहधसत्वाकड े एकदखेील तकरार येईनाशी झाली. तेव्िा तो आपणाशीच म्िणाला, " र्ाझ्या  

राष्ट्रातून खोटे खटले नष्ट झाले आिते. सवात्र लोक सचोटीने आहण दक्षतेने वागत आिते. ज्याच्या 

त्याच्या तडाडून र्ाझी स्तुतीच र्ला ऐकू येत आि.े पण कदाहचत लोक र्ाझ्याजवळ र्ाझेच अवगुण 

दाखवण्यास घाबरत असतील. र्ी जर येथून दरूच्या गावी गेलो तर तेथे कदाहचत र्ाझे दोष 

ऐकण्याची संधी र्ला सापडले. " असा हवचार करून बोहधसत्व अज्ञात वेषाने आपल्या रथातून 

काशीराष्ट्राच्या सरिद्दीपयांत गेला. वाटेत गरीब आहण श्रीरं्त प्रजेची त्याने भेट घेतली. त्यांच्याशी 

तो र्ोकळ्या र्नाने बोलला. िा कोण आि े ि े ठाऊक नसल्याने तेिी याच्याशी सगळ्या गोष्टी 

र्ोकळ्या र्नाने बोलले. परंतु ब्रम्िदत्त राजाची गोष्ट हनघाल्याबरोबर सवाजण त्याजहवषयी अत्यंत 

प्रेर् दशावू लागले. राजाचे कािी दोष असतील अशी शंका बोहधसत्वाने घेतली असता िा कुकल्पना 

करणारा गृिस्थ आि,े याच्याशी बोलण्यात अथा नािी असे म्िणून लोक उठून जात ककवा त्याची 

टवाळी तरी करीत. अथाात आपल्या राज्याच्या सरिद्दीपयांत बोहधसत्वाला आपल्या अंगचा अवगुण 

दाखवणारा एकिी र्नुष्य सापडला नािी.  

 

               त्या काळी कोसल दशेाचा राजा र्हल्लक नावाने फार प्रहसद्ध िोता. 

राजकारणात तो अत्यंत दक्ष िोता. आपल्या आसपासचे लोक आपली स्तुती करतात, तेव्िा आपल्या 



राष्ट्रातील लोकांची र्ने जाणण्याच्या उद्देशाने तोदखेील अज्ञात वेषाने कोसल राष्ट्रात दफरत िोता. 

आपल्या राष्ट्राच्या सरिद्दीपयांत त्यालािी कोणी दोषदशाक सापडला नािी. एका अरण्यर्य प्रदशेात 

ओढ्याच्या काठी र्हल्लक राजाच्या रथाची आहण बोहधसत्वाच्या रथाची सर्ोरासर्ोर गाठ पडली. 

ओढ्यातून पलीकड ेजाण्याचा रस्ता इतका अरंुद िोता की, एकदर् दोन रथांना जाणे शक्य नव्िते. 

तेव्िा र्हल्लक राजाचा सारथी म्िणाला, " भो सारथी, तुझा रथ र्ागे घें म्िणजे र्ी र्ाझा रथ पुढे 

िाकतो." 

 

               ब्रम्िदत्ताचा सारथी म्िणाला, " पहिल्याने तू तुझा रथ बाजूला घे आहण 

आम्िाला वाट द.े"  

 

               त्यावर र्हल्लकाचा सारथी संतापून म्िणाला, " तू रू्खा ददसतोस, या रथार्ध्ये 

कोसलाहधपती र्हल्लक राजांची स्वारी बसली आि.े तेव्िा पहिल्याने पुढे जाण्याचा िक्क र्ाझ्या 

रथाचा आि.े " 

 

               ब्रम्िदत्ताचा सारथी म्िणाला, " पण र्ाझ्या रथात हत्रभुवनहवश्रुतकीती 

श्रीब्रम्िदत्त र्िाराजांची स्वारी आि.े तेव्िा त्यांच्या रथाने पुढे व्िावे ि ेयोग्य नव्ि ेकाय?"  

 

               दोघा सारर्थयांचा बराच वेळ संवाद झाला. आपल्या धन्याची जाती, कुल, गोत्र, 

संपत्ती, वय वगैरे सवा गोष्टींची त्यांनी तुलना करून पाहिली. त्या सवा बाबतीत दोन्िी राजे सर्ानच 

िोते. तेव्िा ब्रम्िदत्त र्िाराजांचा सारथी म्िणाला, " आता आपण आपल्या र्ालकाच्या शीलाची 

तुलना करू. ज्याचे शील श्रेष्ठ दजााचे असेल, त्याने प्रथर्त: जावे व इतरांनी त्याला वाट द्यावी. 

तेव्िा तू आता आपल्या र्ालकाचे शील काय ते सांग." 

 



               कोसल राजाचा सारथी म्िणाला, " आर्च्या राजेसािबेांचे शील ऐकून तुला 

र्ान खालीच घालावी लागणार आि.े; तथाहप, ते ऐकण्याशी जर तुझी इच्छाच असली तर ऐकून 

घे. सांगतो. * आर्चा राजा जबरदस्ताला जबरदस्तीने नरर् करतो, रृ्द ूला रृ्द ूउपायांनीच वश 

करतो ; साधूला साधुत्वानेच वळवतो व खलाला खोट्या र्ागाानेच जजकीत असतो. असा िा आर्चा 

धनी आि.े तेव्िा रस्त्यातून दरू िोऊन आर्च्या रथाला वाट द.े" 

 

               त्यावर ब्रम्िदत्ताचा सारथी म्िणाला, " वािवा रे गुण ! आर्च्या राष्ट्रात अशा 

गोष्टींना आम्िी गुण सर्जत नसतो. यांना जर गुण म्िणावे तर दोष कोणते? आर्च्या राजाचे गुण 

यान न फारच हनराळे आिते. त्यातले कािी ऐकण्याची तुझी इच्छाच असली तर ऐकून घे. ** 

आर्चा राजा अक्रोधाने क्रोधाला जजकतो; दषु्टाला साधुत्वाने जजकतो; कृपणाला दानाने जजकतो; व 

खोटे बोलणाऱ्याला सत्याने जजकतो. असा िा राजा आि.े तेव्िा आर्च्याच रथाला तू वाट ददली 

पाहिजेस." 

 

               ि े त्या सारर्थयाचे भाषण ऐकल्याबरोबर र्हल्लक राजा रथातून खाली उतरला 

आहण बोहधसत्वाच्या जवळ जाऊन नर्स्कार करून म्िणाला, " इतके ददवस र्ाझे दोष दाखवून 

दणेाऱ्या र्नुष्याचा र्ी शोध करीत िोतो; परंतु र्ाझ्या राज्यात एकदखेील र्ाणूस र्ाझे दगुुाण र्ला 

दाखवून दऊे शकला नािी. आज आपल्या आकहस्र्क दशानाने र्ाझे दोष र्ला कळून आले. तेव्िा 

आपण र्ला गुरूप्रर्ाणे वंद्य आिात." 

 

               बोहधसत्व म्िणाला, " िा तुर्चा दोष नसून पररहस्थतीचा दोष आि.े व्यविारात 

सार्ान्य लोक ' जशास तसे' अशा आचरणाला र्ित्व दते असतात.  परंतु अशा वतानाने जगाच्या 

सुखात भर न पडता द:ुख वाढत जाईल, ि ेत्यांच्या लक्षात येत नािी. खरे म्िणाल तर दषु्टांना साधू 

उपायांनी जजकावे या सारखा दसुरा राजधर्ा नािी."  

 

               याप्रर्ाणे बोधीसत्वाने र्हल्लकाला उपदशे करून वाराणसीचा रस्ता धरला. 

र्हल्लक राजािी बोहधसत्वाला वंदन करून आपल्या राजधानीला गेला.  



नीचाशीं लढण्यापेक्षां पराजय बरा. 

(सूकरजातक नं. १५३) 

 

एका जन्र्ी बोहधसत्व जसि िोऊन अरण्यात राित असे. त्या अरण्यात एका सरोवराच्या 

काठी आपल्या पणाकुरटका बांधून पुष्कळ तपस्वी राित असत आहण कािी ग्रार्सूकरिी तेथे राित 

असत. एके ददवशी बोहधसत्व ित्तीचे र्ांस यथेच्छ खाऊन त्या तळ्यावर पाणी हपण्यासाठी आला. 

जवळच एक लठ्ठ डुक्कर चरत िोता. त्या लठ्ठ डुकरावर जसिाची दषृ्टी गेली व तो र्नात म्िणाला," 

दसुरी कािी हशकार सापडली नािी तर या डुकरावर आपल्याला हनवााि करता येईल तेव्िा याला 

आपली चान ल न दाखहवता येथून हनघून जावे ि ेबरे." 

 

               असा हवचार करून जसि पाणी हपऊन आड वाटेने िळूिळू दडत जाऊ लागला. 

पण त्याला डुकराने ओळखले, आहण र्ोठ्याने ओरडून तो डुक्कर म्िणाला, " काय रे जसिा, असा 

हभऊन पळतोस कशाला? तू जसा चतुष्पाद आिसे, तसा र्ीिी चतुष्पाद आि.े तेव्िा घाबरून पळून 

न जाता र्ाझ्याशी चार िात कर व आपला पराक्रर् दाखीव." 

 

               जसि म्िणाला, " अरे डुकरा, आज र्ी तुझ्याशी युद्ध करू इहच्छत नािी. आणखी 

एका आठवड्याने आपण येथे भेटू व त्या वेळी द्वदं्वयुद्ध करू." 

 

               डुकराला िी गोष्ट पसंत पडली. तो घरी जाऊन आपल्या जातभाईंना म्िणाला, " 

आज र्ी र्ोठा पराक्रर् केला आि.े र्ला पान न एक जसि िळूच दडत पळून जात िोता. त्याला र्ी 

आव्िान ददले. परंतु त्याची तयारी नसल्यारु्ळे त्याने एक आठवडा र्ागून घेतला आि.े आणखी एका 

आठवड्याने तो र्ाझ्याशी लढाई करण्यास येणार आि.े जसिाहवषयी आपल्या जातीला उगाच बाऊ 

वाटत असतो. इतका जर जसि बळकट असता, तर युद्धाची तयारी करण्यास त्याला एक आठवडा 



का लागला असता? एवढी तयारी करून आला तरी र्ी त्याची अशी खोड हजरवतो की, त्याने या 

अरण्यात पुन्िा पाऊलदखेील टाकू नये. " 

 

               ि ेत्या डुकराचे बाहलश भाषण ऐकून वृद्ध डुक्कर म्िणाले, " बाबारे, तुझी बडबड 

आता बंद कर. जसिाने तुला आठवड्याची रु्दत ददली ि ेतुझे भाग्य सर्ज. ित्तीचे र्ांस खाऊन जसि 

तृप्त झाला असेल आहण आठवडाभर पुरण्या इतके  र्ांस हशल्लक असेल म्िणून तुला त्याने 

आठवड्याची रु्दत ददली आि.े ित्तीचे गंडस्थळ फोडणाऱ्या जसिापुढे तुझ्यासारख्या य:कहित 

प्राण्याचे काय चालणार आिे? पण तुझा िा रू्खापणा तुलाच भोवणार आि ेअसे नािी तर त्याचा 

पररणार् आम्िा सवाांना भोगावा लागेल. जसि तुला र्ारीलच पण तेवढ्याने त्याची तृप्ती न िोता तो 

आर्चा सवाांचा नाश करील." 

 

               िा हितोपदशे ऐकून तो लठ्ठ डुक्कर घाबरून गेला. ित्ती त्याने पाहिला िोता. पण 

त्या ित्तीचे गंडस्थळ एवढासा जसि फोडून टाकतो िी गोष्ट त्याला र्ाहित नव्िती. आता वृद्ध 

डुकराच्या उपदशेाने त्याचे डोळे उघडले आहण त्याला शरण जाऊन तो म्िणाला, " र्ी ि ेधाड्साचे 

कृत्य केले खरे, परंतु यातून पार पडण्याचा उपाय कोणता? र्ी आजच येथून पळून जाऊ की काय?"  

 

               ते वृद्ध डुक्कर म्िणाले, " पळून जाण्याने या प्रश्नाचा हनकाल लागणार नािी. सवा 

डुकरे या आठवड्यात पोराबाळांना घेऊन दसुरीकडे जाऊ शकणार नािीत आहण जरी गेले तरी 

त्यांना गाठून जसि सवाांचा फन्ना उडवून दईेल. तेव्िा आता तू असे कर की, या ऋषींच्या शौचकुपात 

जाऊन लोळ आहण पुन्िा सवा ददवस अंग वाळल्यावर दसुऱ्या ददवशी तसाच लोळून अंगाला हवष्ठचेी 

चांगली पुटे द ेव ठरलेल्या ददवशी तळ्याच्या काठी जाऊन  वाऱ्याच्या उलट्या ददशेला उभा रािा. 

परंतु तेथे जाण्यापूवी दवाने आपले अंग ओले करण्यास हवसरू नकोस. "  

 



               त्या तरूण डुकराने वृद्ध डुकराचा उपदेश र्ानला. दसुरा धंदा न करता सात 

ददवसपयांत शौचकुपात लोळून आठव्या ददवशी पिाटेस दवाने आपले अंग हभजवून ठरलेल्या 

रठकाणी आपल्या अंगाचा वारा जसिावर जाईल अशा बेताने तो उभा राहिला. डुकराचे र्ांस कसे 

असते याची रुची घेण्याची आज संधी हर्ळेल असा हवचार करीत जसि त्या रठकाणी आला. पण 

डुकराच्या अंगाची अशी घाण सुटली िोती की, त्याच्या आसपास जाणे रु्ळीच शक्य नव्िते. तो दरू 

अंतरावर उभा राहिला. त्याला पान न शौयााचा र्ोठा आव आणून डुक्कर म्िणाला, " काय रे इतका 

दरू का उभा राितोस? असा जवळ ये म्िणजे एकदर् युद्धाला सुरुवात करू." 

 

               जसि म्िणाला, " बाबा रे, तू िी उत्तर् युक्ती शोधून काढली आिसे. तुझ्या 

अंगाचा एवढा दगुांध सुटला आि ेकी, तुला पायानेदखेील हशवण्यास र्ी धजावणार नािी. र्ग तुझ्या 

अंगाचा चावा घेण्याची गोष्ट बाजूसच राहिली. आता र्ी पराहजत झालो असे तू खुशाल म्िण. र्ी 

आपखुशीनेच तुला जय दतेो. नीचाशी लढण्यापेक्षा पराजय पतकरलेला बरा." 

 

               असे म्िणून जसि तेथून हनघून गेला आहण िा डुक्कर बचावल्याबद्दल सवा डुकरांना 

आनंद झाला. इतकेच नव्िे, तर जसिाचा पराजय करण्याचे नवीन साधन त्यांच्या िाती आल्यारु्ळे 

त्यांना जसिाचे भय वाटेनासे झाले. 

 

  



थोराची कृतज्ञता. 

(गुणजातक नं. १५०) 

 

एका जन्र्ी बोहधसत्व जसि िोऊन एका टेकडीवर गुिते राित असे. त्या गुिचे्या पायर्थयाशी 

एक तळे िोते. एके ददवशी एक रृ्ग त्या तळ्याच्या काठी गवत खात असताना जसिाने पाहिला व 

टेकडीवरून खाली उतरून र्ोठ्या वेगाने त्याने त्या रृ्गावर झडप घातली. जसिाची चान ल 

ऐकल्याबरोबर रृ्गाने पळ काढला व त्यारु्ळे बोहधसत्वाची उडी चुकून तो तळ्याच्या काठच्या 

हचखलात रुतला. सात ददवसपयांत तो तेथेच अडकून राहिला. त्या बाजूने एक कोल्िा पाणी 

हपण्यासाठी येत िोता. जसिाला पाहिल्याबरोबर तो पळू लागला. परंतु जसि र्ोठयाने ओरडून 

म्िणाला, " बा कोल्ह्या, असा घाबरून पळून जाऊ नकोस. र्ी हचखलात रुतून द:ुख भोगीत आि.े 

जर यातून पार पडण्याचा कािी र्ागा असेल तर शोधून काढ." 

 

               कोल्िा म्िणाला, " कदाहचत र्ला कािी युक्ती सुचली असती परंतु तुम्िाला 

जीवदान दणेे म्िणजे र्ाझ्या हजवावरच संकट ओढवून घेण्यासारखे आि.े तेव्िा तुम्िी दसुऱ्या 

कोणाला तरी र्दत करण्याला सांगा. घरी र्ाझी बायका रु्ले वाट पाित असतील. तेव्िा र्ला 

लवकर गेले पाहिजे." 

 

               बोहधसत्व म्िणाला, " बाबारे, तुझा रु्द्दा खरा आि.े तथाहप तुला र्ी सवाथैव 

हर्त्राप्रर्ाणे वागवीन असे अहभवचन दतेो. जर तू र्ला या संकटातून पार पाडलेस तर तुझे उपकार 

र्ी कसा हवसरेन?" 

 

               कोल्ह्याने त्याच्या चारी पायांजवळचा हचखल उकरून काढला व तळ्याच्या 

पाण्यापयांत वाट करून पाणी त्या खड्ड्यात हशरेल असे केले. तळ्याचे पाणी आत हशरल्याबरोबर 

बोहधसत्वाच्या पायाखालचा हचखल र्ऊ झाला आहण त्याला अनायासे बािरे पडता आले. त्या 

ददवसापासून जसिाची आहण कोल्ह्याची फार रै्त्री जडली. कोल्ह्याला ददल्यावाचून जसि पकडलेल्या 

हशकारीचे र्ांस खात नसे. कािी ददवसांनी तो कोल्ह्याला म्िणाला, " तू दरू राित असल्यारु्ळे तुझी 



भेट घेण्यास र्ला त्रास पडतो. जर तू र्ाझ्या गुिेजवळ येऊन रािशील तर बरे िोईल. र्ी तुला 

एखादी सोईस्कर जागा दईेन." 

 

               कोल्िा म्िणाला, " पण र्ी हववाहित आि.े तेव्िा र्ाझ्या बायकोची आहण र्ाझी 

सोय कशी िोईल?" 

 

               जसि म्िणाला, " तुम्िा दोघांचीिी व्यवस्था िोण्यास अडचण िोणार नािी. 

हशवाय र्ी हशकारीला गेल्यावर र्ाझी बायको गुिते एकटीच असते. हतला तुझ्या बायकोची र्दत 

िोईल व आपण सारे र्ोठया गुण्यागोजवदाने रान ."  

 

               जसिाच्या सांगण्याप्रर्ाणे कोल्िा सिकुटंुब येऊन जसिाच्या शेजारी एका 

लिानशा गुिते राहिला. हशकार र्ारून आणल्यावर प्रथर्त: जसि एक वाटा घेऊन कोल्ह्याकड ेजात 

असे व त्याची आहण त्याच्या बायकोची तृप्ती झाल्यावर र्ग राहिलेले र्ांस आपल्या स्त्रीला दऊेन 

आपण खात असे. कािी ददवसांनी कोल्िीला दोन पोरे झाली व जसहिणीलािी दोन पोरे झाली. 

तेव्िापासून जसिीण कोल्ह्याच्या कुटंुबाचा र्त्सर करू लागली. आपल्या नवऱ्याने हशकार र्ारून 

आणावी व कोल्ह्याच्या कुटंुबाने यथेच्छ र्ांस खाऊन चैन करावी, ि े हतला हबलकुल आवडनेा या 

हशवाय बायकांचा स्वभाव फार संशयी असतो. त्यारु्ळे हतला असे वाटले की कदाहचत जसिाचे प्रेर् 

त्या कोल्िीवर असावे. नािीतर आपल्या रु्लांना र्ांस दणे्यापूवी त्याने ते हतच्या रु्लांना ददले 

नसते. कािी असो, त्या कोल्िीला तेथून िाकलून द्यावे असा बेत त्या जसहिणीने केला व आपल्या 

पोरांना पाठवून हतच्या पोरांना त्रास दणे्यास सुरुवात केली. कोल्ह्याला घेऊन जसि हशकारीला 

गेल्याबरोबर इकड ेजसिाचे पोरगे कोल्ह्याच्या पोरांना भय दाखवीत असत. कोल्िीण जसहिणीजवळ 

गाऱ्िाणे घेऊन येत असे. तेव्िा जसिीण म्िणत असे, "येथे राहिली आिसे कशाला? र्ाझी पोरे जर 

तुझ्या पोरांना त्रास दतेात तर चालती िो येथून त्यांना घेऊन. त्यांच्या कागाळ्या घेऊन आलीस तर 

ते र्ला रु्ळीच खपणार नािी." 

 

               कोल्िीला िा ताप फारच असह्य झाला व हतने ती गोष्ट आपल्या नवऱ्याला 

कळहवली. दसुऱ्या ददवशी कोल्िा जसिाला म्िणाला, " र्िाराज, र्ी आपला आहश्रत आि.े 



आहश्रतावर आश्रयदात्याचा सदोददत िक्क असतो., असा न्याय आि.े जर आपणाला र्ाझे वास्तव्य 

येथे नको असेल तर आपण िक्कानेच र्ला येथून जाण्यास सांगा. म्िणजे र्ाझ्या कुटंुबाला घेऊन र्ी 

ताबडतोब येतून हनघून जातो. परंतु आपल्या रु्लांकडून आहण कुटंुबाकडून र्ाझ्या बायकारु्लांना 

सतत त्रास िोणे िा सरळ र्ागा नव्ि.े" 

 

               जसिाला खरी गोष्ट काय िोती ि े रु्ळीच ठाऊक नव्िते. परंतु चौकशीअंती 

त्याला सवा कािी सर्जून आले. तेव्िा तो जसहिणीला म्िणाला, " भद्र,े र्ागे एकदा सात ददवसपयांत 

र्ी या गुिते परत आलो नव्ितो ि ेतुला आठवते काय?" 

 

               जसिीण म्िणाली, " िोय. र्ला आठवते. का की त्यावेळी स्वत:च हशकार करून 

हनवााि करण्याचा प्रसंग र्ाझ्यावर आला िोता. र्ला असे वाटले की, आपण हशकारीच्या नादात 

कोठेतरी भरकटत गेला असाल." 

 

               "नािी भद्रे, र्ी भरकटलो नव्ितो. डडागराखाली असलेल्या तळ्याच्या काठी र्ी 

हचखलात रुतून राहिलो िोतो. केवळ लाजेखातर िी गोष्ट र्ी तुला सांहगतली नािी. त्या प्रसंगी या 

कोल्ह्याने र्ोठया युक्तीने र्ला त्या संकटातून पार पाडले. तेव्िापासून त्याची र्ाझी रै्त्री जडली. 

भद्र!े जरी आपला हर्त्र आपल्यापेक्षा दबुाल असला तरी, जोपयांत तो हर्त्रधर्ााने वागत आि ेतोपयांत 

त्याची अविलेना करता कार्ा नये; तोपयांत त्याला आपला बांधव, सखा ककवा हर्त्र असे म्िणण्यास 

िरकत नािी. जरी िा कोल्िा य:कहित प्राणी आि ेतरी त्याने र्ला प्राणदान ददले आि ेि ेलक्षात 

ठेव आहण र्नातील सवा कुशंका सोडून द.े आपल्या रु्लांप्रर्ाणे त्याच्यािी रु्लांवर प्रेर् करीत जा व 

त्याच्या स्त्रीला आपल्या बहिणीप्रर्ाणे र्ानीत जा." 

 

               जसिाचा उपदशे जसहिणीने र्ोठ्या आदराने पाळला. असे सांगतात की, त्या 

जसिाच्या आहण कोल्ह्याच्या कुटंुबाची रै्त्री सात हपढ्यांपयांत अव्याित चालली िोती. 

  



कांट्यानें कादढतात कांटा कीं. 

(सुिनु- जातक नं. १५८) 

 

एकदा आर्चा बोहधसत्व वाराणसी राजाचा रु्ख्य प्रधान झाला िोता. तो राजाची 

सवा कारे् पाित असे. त्याला अश्वपरीक्षा फारच चांगली करता येत असल्यारु्ळे दसुऱ्या दशेातून 

घोड े हवकावयास आणले असता तोच त्यांची ककर्त ठरवीत असे. राजा जरा धनलोभी िोता. 

बोधीसत्वाने ठरवलेली योग्य ककर्त त्याला आवडत नसे. एके ददवशी एक व्यापारी कािी घोडे 

घेऊन वाराणसीला आला व राजेसािबेांची भेट घेऊन ते घोड ेहवकत घेण्याची त्याने हवनंती केली. 

राजाने बोहधसत्वाला  न सांगता दसुऱ्या एका िांजी िांजी करणाऱ्या अर्ात्याला बोलावून त्या 

घोड्यांची ककर्त करण्यास सांहगतली आहण तो म्िणाला, " ि े पिा, या घोड्यांची ककर्त 

करण्यापूवी आर्च्या पागेत र्िासोण नावाचा जो र्ोठा उनाड घोडा आि े त्याला त्या घोड्यांवर 

सोडून द.े लाथा  वगैरे र्ारून त्याने त्या घोड्यांना दबुाल केल्यावर र्ग त्यांची ककर्त कर. अर्ात्य 

फारच आज्ञाधारक िोता. त्याने र्िासोणाला त्या घोड्यांवर घातले आहण त्यांचे िाल करून र्ग 

राजाच्या इच्छेप्रर्ाणे अगदीच थोडी ककर्त ठरवली. हबचारा व्यापारी चकीत िोऊन गेला. पहिला 

चांगली ककर्त ठरवणारा प्रधान जाऊन त्याच्या जागी िा  भलताच र्ाणूस कसा काय आला याचे 

त्याला फार फार आिया वाटले. परंतु हवषाद र्ानण्यात कािीच अथा नव्िता. ठरलेली ककर्त न 

घेता घोड े घेऊन कािी फायदा झाला नसता. कारण त्या घोड्यांची इतर रठकाणी जास्त ककर्त 

आली असती असे नव्िते. म्िणून हर्ळालेले पैसे घेऊन तो बोहधसत्वापाशी गेला आहण शोकस्वराने 

म्िणाला, " र्िाराज, आपण योग्य ककर्त दते असता, म्िणून इतक्या दरुून घोड ेघेऊन आम्िी येथे 

आलो; परंतु या खेपेला भलत्याच र्ाणसाने आर्ची फहजती करून टादकली." 

 

               बोहधसत्व सवा िकीगत ऐकून घेऊन म्िणाला, " तुम्िी हवषाद न र्ानता 

परत स्वदशेी जाऊन दसुरा एखादा खोडसाळ घोडा हर्ळत असला तर पिा व त्याला घेऊन इकडे 

या. इकड ेर्िासोणाला घोड्यांवर घालण्यात आल्याबरोबर हतकड ेत्या खोडसाळ घोड्याला सोडून 

द्या म्िणजे र्ग काय गंर्त िोईल ती पान ." 

 

               बोहधसत्वाच्या सांगण्याप्रर्ाणे दसुऱ्या खेपेस तो व्यापारी सुिनु नावाचा 

एक भयंकर खोडसाळ घोडा बरोबर घेऊन आला. आहण आपल्या इतर घोड्यांना घेऊन राजाला 



त्यांची ककर्त ठवण्याची त्याने हवनंती केली. वहिवाटीप्रर्ाणे र्िासोणाला त्या घोड्यांवर 

सोडण्यात आले तेव्िा त्या व्यापाऱ्याने आपल्या सुिनुला सोडून ददले. त्या दोघांची गाठ 

पडल्याबरोबर ते परस्परांचे अंग चाटू लागले. जणू काय ते सख्खे भाऊच आिते असे लोकांना 

वाटले. ते पान न राजा चकीत झाला आहण बोहधसत्वाला  म्िणाला, " हर्त्रा, िा आर्चा घोडा 

इतका द्वाड असून त्याचे या आगंतुक घोड्याशी सख्य कसे जर्ले?" 

 

               बोहधसत्व म्िणाला," र्िाराज िा नवीन घोडा आपल्या 

र्िासोणापेक्षािी अहधक द्वाड आि.े तेव्िा त्या दोघांची रै्त्री जर्ली यात र्ोठे नवल नािी. या 

व्यापाऱ्याने काट्यानेच काटा काढण्याची िी युक्ती योहजली आि.ेर्िाराज, धनलोभाला वश िोणे 

आपल्यासारख्या राज्यपदारूढ पुरुषाला शोभत नािी. अशा ररतीने दरू दशेातून येणाऱ्या 

व्यापाऱ्यांची जर आपण िानी केली, तर ते आपल्या दशेात येणार नािीत, आहण त्यारु्ळे आपल्या 

दशेात पैदा न िोणाऱ्या वस्तूंच्या दकर्ती भलतीकडेच जातील. म्िणून आपल्या फायद्यासाठीदखेील 

सत्याने आहण न्यायाने वागणे ि ेआम्िा सवाांस हितकारक आि.े" 

 

               बोहधसत्वाचा उपदशे ऐकून राजाने धनलोभ सोडून ददला आहण 

तेव्िापासून तो न्यायाने वागू लागला.   



तरुणाचा उत्साि. 

(सुसीर् जातक नं. १६३) 

 

प्राचीनकाळी वाराणसी नगरीत सुसीर् नावाचा राजा राज्य करीत िोता. 

आर्चा बोहधसत्व त्या राजाच्या पुरोहिताच्या स्त्रीच्या पोटी जन्र्ास आला. तो वयात येण्यापूवीच 

पुरोहित र्रण पावला. बोहधसत्वाचे अध्ययन संपले नव्िते. बाप वारला तेव्िा त्याचे वय सुर्ारे 

सोळा सतरा वषाांचे िोते. इतक्यात ित्तींचा सण आला.  

 

               ित्तींचा सण म्िणजे त्या ददवशी ित्तींना घालण्यासाठी सरदार र्ानकरी वगैरे 

लोक नाना तऱ्िचेे अलंकार आणीत असत.  या हशवाय पुष्कळ वस्तू गोळा करून त्यांनी ित्तींची 

पूजा करण्यात येत असे. आहण पूजाहवधी आटोपल्यावर ते सवा साहित्य पुरोहिताला हर्ळे. 

पुरोहितालाच सवा द्रव्य हर्ळावे िी गोष्ट वाराणसीतील ब्राम्िणांना आवडत नसे. परंतु वहिवाटी 

हवरुद्ध जाण्याचे त्यांच्यात सार्र्थया नव्िते. पुरोहित गेल्यावर राजगृिी जरू्न ते राजाला म्िणाले," 

र्िाराज, यंदाच्या ित्तींच्या सणातील सवा दहक्षणा आम्िा सवाांना हर्ळाली पाहिजे. का की 

पुरोहिताचा रु्लगा तरूण असून तो सवा वेदांर्धे आहण िस्तीसूत्रात हनष्णात नािी. तेव्िा जुनी 

वहिवाट र्ोडून सवा ब्राम्िणांना या दहक्षणेचे वाटेकरी करावे, अशी आर्ची हवनंती आि.े" 

 

               राजाला िी गोष्ट पसंत पडली व पुढे येणाऱ्या ित्तींच्या सणातील दहक्षणा सवा 

ब्राम्िणांस हर्ळावी, असा त्याने हनकाल ददला. िी गोष्ट बोहधसत्वाच्या आईला सर्जली तेव्िा 

अत्यंत हखन्न िोऊन हतच्या डोळ्यातून अश्रूधारा वान  लागल्या. बोहधसत्व अध्ययन करून घरी 

येऊन पाितो तो आपली आई शोकर्य झालेली त्याला ददसली. तेव्िा तो आईला म्िणाला, " तुझ्या 

शोकाचे कारण काय ते र्ला सांग. तू जर शोक सोडून ददला नािीस तर र्ी अन्नग्रिण करणार 

नािी."  

 

               आई म्िणाली, " बाळा, आज र्ाझ्या कानी एक वाईट बातर्ी आल्यारु्ळे र्ी 

उहद्वग्न झाले आि.े तू तरूण आिसे अशी संधी साधून गावातील ब्राम्िणांनी आपला कुलपरंपरेचा िक्क 



नष्ट करण्याचा खटाटोप चालहवला आि ेआहण आपल्या राजानेिी त्यांच्या प्रयत्नांस आपल्या आजे्ञने 

यश ददले आि.े ित्तीच्या सणातील सवा वस्त्रालंकार तुझ्या वाडवहडलांना हर्ळत असत. परंतु आता 

तू लिान आिसे व तुझे अध्ययन पुरे झाले नािी, या सबबीवर आपल्या कुलाचा िक्क काढून घेऊन तो 

वाराणसीतील सवा ब्राम्िणांना दणे्यात येणार आि.े आपल्याला द्रव्यप्राप्ती िोणार नािी याजबद्दल 

र्ला रु्ळीच वाईट वाटत नािी. आपल्या घरी पुष्कळ धन आि े आहण इतके धन येऊन तरी 

ब्राम्िणाला काय करायचे आिे? तथाहप, संधी साधून इतर ब्राम्िण आपल्या कुलाचा िक्क बुडवू 

पाित आिते याचेच र्ला रान न रान न वाईट वाटत आि.े" 

 

               ि े आपल्या र्ातोश्रीचे भाषण ऐकून बोहधसत्वाचे प्रसुप्त तेज एकदर् जागृत 

झाले. तो म्िणाला, " आई, आजपयांत र्ी र्ोठया उत्सािाने रु्ळीच अध्ययन केले नािी. आपल्या 

घरी पुष्कळ संपत्ती आि.े आणखी पुष्कळ अध्ययन करून काय करावयाचे अशा वेडगळ सर्जुतीने 

र्ाझे हचत्त अध्ययनापेक्षा क्रीडकेड ेजास्त लागले; पण आता तुला द:ुख झालेले पान न र्ला संवेग 

उत्पन्न झाला आि.े आहण  ितीचा सण येण्यापूवी र्ाझे अध्ययन पुरे करण्याचा र्ी दढृहनिय केला 

आि.े आता तू र्ला एवढेच सांग की, सवा वेदांर्धे आहण शास्त्रांर्धे पारंगत असा गुरू कोठे 

सापडेल?" 

 

               आई म्िणाली, " बाळा, आपल्या या वाराणसीत सवा ब्राम्िण अधाकचे्च आिते. 

उत्तर् पंडीत एका तक्षहशला नगरीतच सापडतात. तुला जर सवा शास्त्रांत पारंगतता संपादावयाची 

आि ेतर तेथे जाऊन गुरुगृिी वास केला पाहिजे." 

 

               त्याच ददवशी बोधीसत्वाने वाटखची बरोबर घेऊन वाराणसीतून प्रयाण केले व 

हजतक्या लवकर तक्षहशलेला जाणे शक्य िोते हततक्या लवकर तो तेथे जाऊन पोिोचला. तेथे एका 

प्रहसद्ध आचायााच्या घरी जाऊन त्याने अध्ययनास सुरुवात केली. परंतु तेथील रं्द अभ्यासक्रर्ाने 

ित्तीचा सण येण्यापूवी घरी पोिोचणे शक्य नव्िते म्िणून तो आचायाांना म्िणाला, " गुरूजी, या 

रोजच्या अभ्यासक्रर्ाने र्ाझे कार् भागणार नािी. र्ला हनकडीच्या कार्ासाठी अध्ययन  पुरे 

करून लवकर घरी गेले पाहिजे." 

 



               त्या आचायााने बोहधसत्वाला हनराळे हशकवून त्याच्या अध्यापनाची फार 

काळजी घेतली. बोहधसत्वानेिी आपल्या अंगच्या हुशारीने आचायााला संतुष्ट करून तीन वेदांचे व 

िस्तीसूत्रांचे अध्ययन ित्तीचा सण येण्यापूवीच पुरे केले आहण त्या सणाच्या पूवाददवशी तो आपल्या 

घरी येऊन पोिोचला. ित्तीच्या सणाची सवा तयारी झालीच िोती. दसुऱ्या ददवशी िस्तीशाळेत 

ब्राम्िण सरु्दाय जरू्न िोर्िवनाला सुरुवात  झाली. राजािी आपल्या अर्ात्यांसि तेथे आला. 

इतक्यात बोहधसत्व तेथे येऊन राजाला म्िणाला, " र्िाराज, आर्च्या कुलातील कोणीच ब्राम्िण 

येथे िजर नसताना आजच्या सणाची तयारी चालली आिे, ि ेकाय?"  

 

            राजा म्िणाला, बाबारे, तुझ्या कुलात तूच काय तो हशल्लक राहिला आिसे आहण 

तुझे अध्ययन अपुरे असल्यारु्ळे यंदाची दहक्षणा शिरातील सवा ब्राम्िणांना वाटून दणे्यात येणार 

आि.े म्िणून तुझी या रठकाणी जरूर पडली नािी."  

 

          बोहधसत्व म्िणाला, " र्िाराज, र्ाझे अध्ययन पुरे झाले नािी िी गोष्ट आपणाला 

कोणी सांहगतली?" राजा म्िणाला," ि ेसवा ब्राम्िण सांगत आिते." 

 

               बोहधसत्व म्िणाला, " तर र्ग या ब्राम्िणांनी पुढे येऊन र्ला प्रश्न हवचारावे 

ककवा र्जबरोबर वेदरं्त्र म्िणण्यास आरंभ करावा. आहण जर त्यातील एक जणदखेील र्ला जजकू 

शकला तर आर्च्या कुलपरंपरेत चालत आलेली वहिवाट र्ोडून सवा दहक्षणा या ब्राम्िणांस द्यावी. 

पण जर ते िरले, तर त्यांना र्ाझ्याहवषयी हवनाकारण गैरसर्जूत उत्पन्न केल्याबद्दल योग्य शासन 

व्िावे."  

 

          वेदांहवषयी आहण िहस्तसूत्रांहवषयी त्यातील एकदखेील ब्राम्िण बोहधसत्वाला प्रश्न 

करण्यास धजला नािी. तेव्िा बोहधसत्वानेच वेदरं्त्र आहण िस्तीसूत्र त्या सभेत म्िणून दाखहवले. 

तेव्िा ते सवा ब्राम्िण या तरुणाची बुद्धी पान न चकीत िोऊन गेले. आहण राजाला भलतीच गोष्ट 

सांहगतल्याबद्दल त्यांनी त्याची क्षर्ा र्ाहगतली.  राजाने पूवीची वहिवाट कायर् करून सवा दहक्षणा 

बोहधसत्वाला दवेहवली.  आपल्या कुलाची परंपरा एकुलत्या एका तरूण रु्लाने राखल्याबद्दल 

बोहधसत्वाच्या आईला फार आनंद झाला. 



नीच बोलावयाला लागला, तर थोर र्ौन धरतात. 

(दद्दरजातक नं. १७२) 

 

एका जन्र्ी बोहधसत्व जसिांचा राजा िोऊन हिर्ालयावरील एका भव्य गुिते रािात असे. 

एके ददवशी कािी कारणाने आजूबाजूचे सवा जसि त्याच्या गुिचे्या अंगणात गोळा झाले िोते. तेथे 

जर्ल्यावर वहिवाटीप्रर्ाणे त्या सवाांनी गजाना करण्यास सुरुवात केली. त्या टेकडीच्या जवळच 

दसुऱ्या एका टेकडीवर एक कोल्िा राित िोता. त्याला जसिांची गजाना आवडली नािी. आहण 

त्यांची तडाड ेबंद करण्यासाठी त्याने कोल्िकुेईला सुरुवात केली. तो शब्द कानी पडताच सवा जसि 

चपापून जागच्याजागी चूप बसले. जसिांना एकाएकी स्वस्थ बसलेले पान न जसिराजाचा पुत्र 

आपल्या हपत्यास म्िणाला, " बाबा, ि ेसगळे जसि भीतीने गांगरून गेले आिते असे वाटते. पण असा 

िा कोणता प्राणी बरे की, ज्याचा शब्द ऐकल्याबरोबर िी दशा व्िावी?" 

 

               बोहधसत्व म्िणाला, " बाळ, तुझी अगदीच उलटी सर्जूत झाली आि.े िा र्ोठा 

प्राणी नसून नीच कोल्िा आिे; आहण त्याच्या कोल्िकुेईबरोबर जसिगजाना करणे लज्जास्पद 

असल्यारु्ळे र्ाझे ज्ञातीबांधव चूप राहिले आिते. नीचाबरोबर बोलण्यापेक्षा र्ौनव्रत चांगले, ि ेतू 

लक्षात ठेव."  

  



िलकटाला आश्रय देऊं नये. 

(र्क्कटजातक नं. १७३) 

एकदा आर्चा बोहधसत्व काशीदशेात एका खेडगेावी जन्र्ला िोता. वेदाध्ययन वगैरे 

झाल्यावर त्याने हववाि केला. परंतु द:ुखाची गोष्ट िी की, एक रु्लगा जन्र्ल्याबरोबर त्याची 

बायको र्रण पावली. तो रु्लगा थोडा चालू बोलू लागल्यावर त्याला घेऊन बोहधसत्व 

हिर्ालयावर जाऊन राहिला. तेथे त्याने एक सुंदर पणाशाला बांधली व अग्नीिोत्राची उपासना 

करून तो कालक्रर्णा करू लागला. एके ददवशी हिर्ालयावर गारांचा र्ोठा पाऊस पडला. त्यारु्ळे 

एक वानर थंडीने गारठला आहण कोठेतरी आगीजवळ बसण्यास सापडते आि े की काय याच्या 

शोधास लागला. बोहधसत्वाच्या आश्रर्ात िोर्कंुड जळत असलेले पान न त्याला र्ोठे सर्ाधान 

वाटले पण दरवाजावर बोहधसत्वाचा रु्लगा बसला असल्यारु्ळे र्का टाला एकदर् आत घुसण्यास 

भीती वाटली. तेव्िा त्याने एक नवी युक्ती शोधून काढली. जवळच्या एका पणाकुटीत एक तापस 

राित िोता. थोड्या ददवसांर्ागे तो र्रण पावल्यारु्ळे त्याची वल्कले वगैरे तापसवेषाला लागणारे 

सवा पदाथा तेथेच पडून राहिले िोते. ती वल्कले पररधान करून आहण करं्डलू वगैरे िातात घेऊन तो 

र्का ट बोहधसत्वाच्या आश्रर्ापाशी आला. त्याला पान न बोहधसत्वाचा पुत्र धावत धावत 

बोहधसत्वापाशी गेला आहण म्िणाला, " बाबा, एक ठेंगू तापसकुर्ार आपल्या आश्रर्ापाशी आला 

आि.े त्याचा आदरसत्कार करून आपण त्याला ठेवून घेऊ. आपण फलरू्लांसाठी अरण्यात गेल्यावर 

र्ी येथे एकटाच असतो. त्याच्या संगतीने र्ला बरे वाटेल आहण आम्िी दोघेिी बरोबर अध्ययन 

करू." 

               बोहधसत्व आश्रर्ाबािरे येऊन पाितो तो तापस वेषधारी र्का टर्िाराजांची 

स्वारी त्याला ददसली आहण तो म्िणाला, " रु्ला िाच ना तो तुझा तापसकुर्ार?"  

               रु्लगा म्िणाला, " िो बाबा, िाच तो तापसकुर्ार. याची ओळख करून 

घेण्यासाठी र्ी उत्सुक झालो आि.े"  

               बोहधसत्व म्िणाला, " बाबारे, जरा दर् धर. िा तापसकुर्ार नसून, 

तापसवेषधारी नीच र्का ट आि.े सुशील ब्राम्िणाचे ककवा तापसाचे तडाड यांच्यासारखे हवहचत्र 

नसते. याला जर आपण आश्रय ददला तर आपल्या पणाकुटीची तो नासघूस करून  टाकील. तेव्िा 

याला येथूनच घालवून द्यावे ि ेबरे."  

 

               असे बोलून बोहधसत्वाने अहग्नकंुडातील एक कोलीत त्या र्ाकडावर फेकले. 

तेव्िा वल्कले आहण करं्डलू टाकून दऊेन र्ाकड खरे स्वरूप प्रकट करून पळून गेले. 



खळाला र्दत केल्याबद्दल प्रायहित. 

(दहूभयर्क्कटजातक नं. १७४) 

 

दसुऱ्या एका जन्र्ी बोहधसत्व काशी राष्ट्रात ब्राम्िण कुलात जन्र्ला िोता. र्ोठा झाल्यावर 

तो कािी कार्ाहनहर्त्त दरूच्या एका गावी जाण्यास हनघाला. वाटेत एक र्ोठे अरण्य िोते. त्या 

अरण्यात एकच फार खोल हविीर िोती. हवहिरीजवळ जनावरांना पाणी हपण्यासाठी एक डोणी 

ठेहवली िोती आहण वाटसरू लोक पुण्य संपादण्यासाठी हवहिरीचे पाणी काढून त्या डोणीत भरून 

ठेवीत असत. परंतु दोन तीन ददवस त्या र्ागााने कोणी वाटसरू न गेल्यारु्ळे डोणी ठणठणीत 

कोरडी पडली िोती . बोहधसत्व त्या हवहिरीजवळ जाऊन िातपाय धुऊन व पाणी हपऊन उभा 

राहिला. इतक्यात तिानेने तळर्ळणारे एक र्ाकड त्याच्या पािण्यात आले. बोहधसत्वाला त्या 

र्ाकडाची फार कीव आली, व आपल्या तांब्याने हवहिरीतून पाणी काढून त्याने ती डोणी  भरली. 

र्ाकड पाणी हपऊन तृप्त जािले व झाडावर बसून वेड े वाकड े तडाड करून बोहधसत्वाकडे  पान  

लागले, तेव्िा बोहधसत्व त्याला म्िणाला, " बा र्का टा, तुझ्यावर उपकार करण्यासाठी र्ी इतके कष्ट 

सिन केले. या खोल हवहिरीतून पाणी काढून ते र्ी तुला पाजले आहण आता तू अशा प्रकारे र्ाझे 

उपकार फेडतो आिसे काय?" 

 

               बोहधसत्व ज्या झाडाखाली बसला िोता, त्यावर उडी र्ारून र्ाकड म्िणाले, " 

वेडया ब्राम्िणा, आर्च्या जातीत वेडी वाकडी तडाडे न करणारा असा कोणी तुला आढळला आि े

काय? पण एवढयाने तुला संतोष िोत नसला तर आणखी दसुरे कािी कािी करून तुझे उपकार 

फेडण्यास र्ी तयार आि.े" 

 

               या नीचाबरोबर संवाद करण्यात अथा नािी ि े जाणून बोहधसत्व तेथून 

जाण्यासाठी उठून उभा राहिला. इतक्यात र्ाकडाने झाडावरून त्याच्या उघड्या डोक्यावर दिेधर्ा 

केला. बोहधसत्व म्िणाला," नीचाला र्दत केल्याबद्दल र्ला योग्य प्रायहित्त हर्ळाले." असे बोलून 

त्या हवहिरीवर जाऊन बोहधसत्वाने स्नान केले आहण तेथून हनघून गेला. 

  



र्ाकडाचा दांहभकपणा. 

(आददच्चुपट्ठानजातक नं. १७५) 

आर्चा बोहधसत्व एका जन्र्ी तापस िोऊन र्ोठया तापस पररवारासि हिर्ालयावर राित 

असे. वषााकाळी आपल्या पररवारासि तो जवळपासच्या एका र्ोठया गावाजवळ येत असे व 

वषााकाल संपल्यावर पुन्िा हिर्ालयावर जात असे. एका पावसाळ्यात एका गावाजवळ तो 

आपल्या पररवारासि भाहवक लोकांनीबांधून ददलेल्या पणाशालेत राित िोता. सकाळच्या प्रिरी 

तापसगण हभके्षला गेल्यावर एक र्ाकड त्या पणाकुरटकेत हशरून फार नासधूस करीत असे. 

अग्नीकंुडात राख टाकावी, पाण्याचा घडा उपडा करावा, करं्डलू फोडून टाकावे व सरते शेवटी 

दिेधर्ा करून तेथून हनघून जावे, अशा ररतीने त्याने त्या ऋषीगणांना फार त्रास ददला. चातुर्ाास्य 

संपल्यावर बोहधसत्व आपल्या पररवारासि हिर्ालयावर जाण्यास हनघाला. तेव्िा ग्रार्वासी 

लोकांनी र्ोठा उत्सव करून तापसगणांना र्िादान ददले. ते पान न त्या र्ाकडाला फार र्त्सर 

वाटला. तो र्नाशी म्िणाला, " ि े जंगलात रािणारे तपस्वी आिते. त्यांच्यात आहण र्ाझ्यात 

कािीच अंतर नसताना लोक यांची पूजा करतात व र्ी लोकांच्या दाराशी गेलो असता दगड र्ारून 

र्ला घालवून दतेात. र्ी जसा फलरू्लांवर राितो, तसेच ि ेतापस लोकिी फलरू्लांवर राितात. 

परंतु त्यांच्यासारखे अग्नीिोत्राददकांचे स्तोर् र्ी र्ाजवले नसल्याने र्ला त्यांच्यासारखा र्ान 

हर्ळत नसावा."  

               असा हवचार करून िळूच पणाशालेतून आगीचे कोलीत चोरून नेऊन त्याने 

उघड्या रै्दानात पंचाग्नी साधनाचे व्रत सुरू केले. चारी ददशांना चार अग्नी पेटवून अंगाला राख 

फासून तो त्या अग्नीच्या र्ध्यभागी सूयााकड ेटक लावून पाित बसला.तापसांची पूजा करण्यासाठी 

जे लोक येत असत ते आियाचकीत िोऊन म्िणत, " काय िो, सवा प्राण्यांर्धे साधूपुरूष 

आढळतातच. या वानराचे तप पािा, िा य:कहित प्राणी असूनिी याने पंचाग्नी साधनाचे कडकडीत 

व्रत चालहवले आि.े" 

               या प्रर्ाणे र्का टाची स्तुती बोहधसत्वाच्या कानापयांत गेली. तेव्िा तो त्या 

लोकांना म्िणाला, " बाबांनो,  या र्ाकडाची तपियाा पान न भुलून जाऊ नका. याचे चररत्र कसे 

आि ेते तुम्िास ठाऊक नािी. रोजच्या रोज अग्नीशाळेची नासधूस करून याने आर्चे पुष्कळ करं्डलू 

फोडले आिते. आता आम्िी जाण्याच्या सुर्ाराला तो तपस्वी बनू पाित आि.े" 

 

               बोहधसत्वाचे ि े भाषण ऐकून ते लोक आपल्या काठ्या वगैरे उगारून त्या 

र्ाकडावर धावले तेव्िा त्याचे धैया गहलत िोऊन ते तेथून दरू पळून गेले.    



वानराचें दरूदर्शशत्व. 

(हतण्डुकजातक नं. १७७) 

 

एका जन्र्ी बोहधसत्व वानरयोनीत जन्र् पावून वयात आल्यावर एका वानर सर्ुदायाचा 

राजा झाला िोता. तो अरण्यात रािात असे. त्याच्याजवळच एक टेंभुणीचा र्ोठा भव्य वृक्ष िोता. 

त्या वृक्षाच्या आसपास वषाातून कािी ददवस एक गावच वसत असे तर कािी ददवस तेथे कोणीिी 

रािात नसत. जेव्िा तेथे लोकांची वस्ती नसे, तेव्िा बोहधसत्व आपल्या पररवारासि तेथे जाऊन त्या 

वृक्षाची फळे यथेच्छ खात असे. परंतु एका वषी अशी गोष्ट घडली की, त्या वृक्षाला फळे येण्याला  

आहण लोकांची वसाित िोण्याला एकच गाठ पडली. तेव्िा बोहधसत्वाला तेथे जाण्याचे सोडून दणेे 

भाग पडले. पण त्याच्या कळपातील वानरांना िी गोष्ट आवडली नािी. ते म्िणाले, " आम्िी 

प्रहतवषी त्या झाडाची गोड फळे खात आलो आिोत. आता त्याच्या आसपास र्ाणसांची वस्ती 

झाली म्िणून फळे खाण्याचे सोडून दणेे िा नार्दापणा आि.े लोक 

र्ाध्यान्ि सर्यी हनजत असतात, त्यावेळी िळूच जाऊन आपण फळे खाऊन घेऊ." 

बोहधसत्वाने वानरगणांचे र्न वळवण्याचा पुष्कळ खटाटोप केला. परंतु बहुर्तापुढे त्याचे कािी 

चालले नािी. तेव्िा त्याने तेथे जाण्याचा ठराव केला आहण सेनक नावाच्या आपल्या भाच्याला 

एकांती बोलावून आणून तो म्िणाला, " बा सेनका, तूदखेील इतर वानरांसारखा फळलोभी आिसे 

काय? "  

 

               सेनक म्िणाला, " आपल्या आजे्ञपुढे र्ला दसुऱ्या कोणत्यािी वस्तूची चाड वाटत 

नािी. आपण जर सांगाल तर र्ी केवळ पाणी हपऊनदखेील रािीन." 

 

               यावर बोहधसत्व म्िणाला, " र्ी या गणांचा राजा असल्यारु्ळे र्ला 

यांच्याबरोबर गेलेच पाहिजे. जर का र्ी र्ागे राहिलो तर र्ला भ्याड म्िणून ि े र्ाझी जनदा 

करतील आहण र्ाझ्याहवषयीची त्यांची आदरबुद्धी पार नष्ट िोईल. म्िणून आज आम्िी फळे 

खावयास जाऊ तेव्िा तू र्ागे रािा आहण जर आम्िी संकटात सापडलो असे ददसले तर र्ी सांगतो 

त्या उपायाने आम्िाला त्या संकटातून सोडव." 



 

               बोहधसत्वाची आज्ञा सेनकाने र्ान्य केली. आपण संकटात सापडलो तर कोणती 

युक्ती योजावी या संबंधाने बोहधसत्वाने त्याला नीटपणे सवा कािी सांगून ठेहवले आहण वानरगणांना 

घेऊन दपुारच्या प्रिरी तो त्या वृक्षावर फळे खात बसला. उन्िाळा फार असल्यारु्ळे सवा लोक 

आपापल्या झोपडीत हवश्रांती घेत बसले िोते ककवा कािी जण झोपी गेले िोते. परंतु कािी 

कारणाहनहर्त्त त्यातील एक जण झोपडीच्या बािरे आला, पाितो तो टेंभुणीचे झाड र्ाकडांनी 

भरून गेलेले. त्याने सवा लोकांना उठवून जागे केले आहण सवाांनी शस्त्रास्त्रे घेऊन त्या वृक्षाला वेढा 

ददला. वानरगणांची पाचावर धारण बसली. ते गयावया करत बोहधसत्वाला म्िणाले, " र्िाराज, 

आपला सल्ला आम्िी र्ानला असता तर या संकटात सापडलो नसतो. आम्िीच अशा कचाट्यात 

सापडलो असे नािी तर आपणालादखेील आम्िी द:ुखात पाडले आि.े"  

 

               बोहधसत्व म्िणाला, " आता झालेल्या गोष्टीबद्दल खेद करण्यात अथा नािी. 

तुम्िी धीर धरा. र्ाझा भाचा सेनक र्ागे राहिला आि.े तो आपल्याला या संकटातून रु्क्त करील."  

 

               बोहधसत्वाने धीर ददला नसता, तर ते र्ाकड गभागळीत िोऊन खाली पडले 

असते आहण प्राणाला रु्कले असते.  

 

               इकड े सेनक त्या गावाबािरे आपल्या जातभाईंची काय वाट लागते ते पाित 

बसला िोता. सवा र्का ट सर्ुदायाला सशस्त्र र्नुष्यांनी वेढलेले पान न त्याने र्ार्ाने हशकहवलेली 

युक्ती अर्लात आणली. झोपडीत हशरून तेथे जळत असलेले कोलीत घेऊन त्याने दोन चार 

झोपड्या पेटवून ददल्या. आग हजकडेहतकड ेफैलावत चालल्यारु्ळे गावातील बायकारु्लांत एकाच 

िािा:कार उडाला. र्ाकडांना घेरा घालून राहिलेले लोक आपली शस्त्रास्त्रे घेऊन आगीच्या ददशेने,  

ती हवझहवण्यासाठी र्दत करण्यासाठी धावत सुटले. तेव्िा बोहधसत्व .कािी एक इजा न िोता 

आपल्या सरु्दायासि तेथून पळून गेला. सवा र्का टगणांनी त्याच्या दरूदर्शशत्वाची फार तारीफ केली. 

बोहधसत्वानेिी सेनकाने आपली आज्ञा पाळली म्िणून त्याचा योग्य गौरव केला. 

  



जन्र्भूर्ीचा फाजील अहभर्ान. 

(कच्छपजातक नं. १७८) 

 

बोहधसत्व एकदा काशीराष्ट्रात कंुभाराच्या कुलात जन्रू्न थोर झाल्यावर र्ातीची भांडी 

करून आपला हनवााि करीत असे. त्याच्या गावाजवळ एक र्ोठे सरोवर िोते. ते उथळ असल्यारु्ळे 

त्यात उन्िाळ्यात फार पाणी राित नसे. पावसाळ्यात नदीला पूर आल्यावर ते तुडुबं भरून जाई. 

परंतु पूर ओसरून गेल्यावर त्यातले पाणी िळूिळू कर्ी िोत जाई व कधीकधी ते अगदी ठणठणीत 

कोरड े पडत असे. पुराच्या वेळी त्या सरोवरात पुष्कळ र्ासे येत असत. परंतु ज्या वषी ते तळे 

कोरड ेपडण्याचा संभव असे त्या वषी ते र्ासे पूर ओसरण्याच्या आधीच नदीला जाऊन हर्ळत. 

एका वषी पाऊस थोडा पडल्यारु्ळे सरोवरात पाणी रािाण्याचा संभव ददसेना. तेव्िा सवा र्त्स्य, 

कच्छप तेथून हनघून नदीच्या प्रवािात गेले. परंतु एक कासव तेथेच राहिले. त्याचे हर्त्र त्याला 

म्िणाले, " बाबारे, सवा र्त्स्यजाती तलाव कोरडा पडण्याचे हचन्ि पान न येथून हनघून जात आिते. 

र्ग तुझा एकट्याचा रािाण्याचा िट्ट का?"  

 

               ते कासव म्िणाले, " तुम्िाला तुर्च्या जन्र्भूर्ीची रु्ळीच काळजी नािी. 

उगाच कुशंका र्नार्धे आणून आपल्या जन्र्भूर्ीचा त्याग करण्याला तुम्िाला लाज वाटत नािी? 

र्ी र्ाझ्या जन्र्भूर्ीची सेवा करीत येथेच रािाण्याचा हनिय केला आि.े " 

 

               त्याचे हर्त्र आहण आप्तेष्ट त्याचे र्न वळवू शकले नािीत. ते त्याला एकट्यालाच 

तेथे सोडून चालते झाले. दरूदशी र्ाशांनी भहवष्य केल्याप्रर्ाणे त्या वषी त्या तळ्याचे पाणी पार 

आटून गेले. बोहधसत्व त्याच तळ्यातील हचखल नेऊन भांडी करीत असे. कासवाला पाणी न 

हर्ळाल्यारु्ळे ते हचखलात रुतून राहिले. बोहधसत्व हचखल उकरीत असता कुदळीचा धक्का लागून 

त्याचे कवच फुटले आहण ते वर येऊन तळर्ळत पडले. बोहधसत्वाला त्याची िी दीन दशा पान न 

त्याची अत्यंत कीव आली आहण तो म्िणाला, " बा कासवा, तुझा र्ी र्ोठा अपराध केला आि.े तू 



हचखलात आिसे ि ेन जाणता त्याच्यावर र्ी घाव घातला आहण तुझे कवच फोडून टाकले याबद्दल 

तू र्ला क्षर्ा कर."  

 

               कासव म्िणाले, " बा कंुभारा, तुझा यात कािीच अपराध नािी. एवीतेवी भक्ष्य 

न हर्ळाल्यारु्ळे र्ी या हचखलात प्राणाला रु्कलोच असतो. तू र्ाझे र्रण जवळ आणलेस एवढेच 

काय ते." आपल्या जन्र्भूर्ीचा फाजील अहभर्ान धरून जे हतला हचकटून रािातात त्यांची िीच 

गत िोते. र्ाझ्या या हवपत्तीपासून लोकांनी हशकण्यासारखा धडा घ्यावा म्िणजे जेथे आपले पोट 

भरून सुखाने वास करता येईल तीच आपली खरी जन्र्भूर्ी सर्जली पाहिजे. उगाच फाजील 

अहभर्ान धरून जातस्थली र्रून जाणे यात रु्ळीच पुरुषाथा नािी. "  

 

               ि ेउद्गार काढून कासवाने तेथेच प्राण सोडला.बोहधसत्वाने  घरी येऊन ती गोष्ट 

आपल्या ज्ञाती बांधवांस सांहगतली. 

  



खरें बंधुप्रेर्. 

(असददसजातक नं. १७९) 

 

वाराणसीच्या राजाला दोन पुत्र िोते. थोरल्याचे नाव असदशृकुर्ार आहण धाकट्याचे 

ब्रम्िदत्तकुर्ार असे िोते. त्यात असदशृकुर्ार िा आर्चा बोहधसत्व िोता. वयाच्या सोळाव्या वषी 

त्याने तक्षहशलेला जाऊन एका प्रहसद्ध आचायाांच्या िाताखाली तीन वेदांचे आहण अठरा शास्त्रांचे 

अध्ययन केले आहण तो परत वाराणसीला आला. त्याचा हपता र्रतेवेळी असदशृकुर्ाराला राज्य 

दऊेन ब्रम्िदत्ताला युवराज करावे असे प्रधानरं्डळाला सांगून र्रण पावला. त्याचे उत्तरकाया 

आटोपल्यावर प्रधानरं्डळाने बोहधसत्वाला राज्याहभषेक करण्याची सवा व्यवस्था केली. परंतु 

बोहधसत्व म्िणाला, " र्ला राज्यकारभाराचा भार नको आि.ेशास्त्राध्ययन आहण धनुर्शवद्या यातच 

र्ी आनंद र्ानीत असतो. र्ाझा धाकटा भाऊ सवा तऱ्िनेे राज्यकारभार वािाण्याला योग्य आि े

आहण राजा िोण्याची त्याला फार इच्छािी आि.े तेव्िा त्यालाच राज्यपदावर बसवावे अशी र्ी 

सवाांना हवनंती करतो."  

 

               सवा प्रधानरं्डळाने आहण वाराणसीवासी प्रजाजनांनी बोहधसत्वाला राज्यपद 

स्वीकारण्याहवषयी फार आग्रि केला.परंतु त्यांचा इलाज चालला नािी. शेवटी बोहधसत्वाच्या 

इच्छेप्रर्ाणे ब्रम्िदत्तालाच त्यांनी अहभषेक केला. ब्रम्िदत्त आपल्या वडील भावाच्या सल्ल्यानेच 

राज्यकारभार पािात असे.  पण िळूिळू राज्यपदाच्या धुंदीत तो सापडला. िांजीिांजी करणाऱ्या 

लबाड लोकांची त्याच्या भोवती र्ाहलका जर्ली. आपल्या धन्याला संतुष्ट करण्यासाठी ज्याच्या 

त्याच्या खोट्यानाट्या चुगल्या करण्याचा धंदा त्यांनी सुरू केला. एकाने तर राजाला असे सांहगतले 

की, वडील भाऊ असदशृकुर्ार राजाला र्ारून राज्य बळकावण्याचा कट करीत आि.े झाले ! िी 

गोष्ट हनघाल्याबरोबर दसुरा म्िणाला, " र्ला या संबंधाने र्ागेच बातर्ी लागली िोती. परंतु 

म्िटले उगाच र्िाराजांचे आपल्या वडील बंधूहवषयी र्न कलुहषत का करा? म्िणून चूप राहिलो."  

 

               त्यावर हतसरा म्िणाला, " अिो पण तुर्चे ि े करणे अगदीच अयोग्य झाले. 

राजेसािबे अन्नदाते, त्यांच्या हजवावर जर कोणी उठला -  र्ग तो वडील भाऊ असो ककवा आजा 



असो-  आम्िी त्याच्या कटाची र्ाहिती र्िाराजांना ताबडतोब ददली पाहिजे. परंतु तुम्िी इतके 

ददवस र्ौन धरून बसलात याला काय म्िणावे?"  

 

               अशा ररतीने त्या लुच्चा लोकांनी राजाचे र्न हबघडवून टाकले आहण त्यारु्ळे 

एके ददवशी राजाने आपल्या भावास पकडून कैद करण्याचा हुकूर् ददला. बोहधसत्वाचा एक अत्यंत 

हजवलग हर्त्र प्रधानरं्डळात िोता. त्याने िी बातर्ी त्याला कळवली. अशा लबाड लोकांच्या िाती 

लागण्यापेक्षा येथून पलायन केलेले बरे, असा हवचार करून बोहधसत्व रात्रीच्यारात्री वाराणसीतून 

पळून गेला. तो दरूच्या एका र्ांडहलक राजापाशी जाऊन नोकरीस राहिला. त्या राजाने 

बोहधसत्वाचे धनुर्शवद्या कौशल्य पान न त्याचा फार र्ोठा सन्र्ान केला आहण त्याला सदोददत 

आपल्याजवळ ठेवून घेतले.  

 

               एके ददवशी राजा उद्यानक्रीडसेाठी आपल्या आम्रवनात गेला िोता. तेथे 

आंब्याच्या झाडाच्या अग्रशाखेवर एक आंबा हपकला िोता. तो काठीने ककवा दगडाने पाडणे शक्य 

नव्िते का की, ते झाड फार उंच िोते आहण त्याच्या शाखांतून िा हपकलेला आंबा तेवढा ददसत 

िोता. तेव्िा राजाने सवा धनुधाारकांना बाण र्ारून तो आंबा खाली पाडण्यास सांहगतले. परंतु 

त्यातील एक जणिी नीट शरसंधान करून आंबा पाडू शकला नािी. नंतर बोहधसत्वाला ि े

कार्सांहगतले. त्याने अचूक बाण र्ारून आंबा आहण बाण दोन्िी वरच्यावर झेलून धरले. ि ेआिया 

पान न राजाने बोहधसत्वाचा फार गौरव केला आहण त्यारु्ळे त्याची कीती दशेोदेशी पसरली.  

 

               इकड े असदशृकुर्ार वाराणसी सोडून दसुरीकडे गेला असे जाणून आसपासचे 

सात लिानलिान राजे एकवटून वाराणसीवर चाल करून आले. वाराणसीत बोहधसत्वासारखा शूर 

हशपाई आहण दरूदशी रु्त्सद्दी नािी, तेव्िा आपण क्षणाधाात ब्रम्िदत्ताला शरण आणू आहण 

त्याच्याकडून भरपूर खंडणी घेऊ असे त्यांना वाटले िोते. परंतु वाराणसीचा कोट फारच बळकट 

असल्यारु्ळे त्यांच्या र्नोरथाप्रर्ाणे एकदर् ते शिर त्यांना जजकता आले नािी. तेव्िा शिराला वेढा 

घालून ते तेथेच राहिले. ब्रम्िदत्तावर ि ेर्ोठेच संकट कोसळले. आता त्याला वडील बंधूची आठवण 

झाली. तो आपल्या िांजीिांजी करणाऱ्या नोकरांना म्िणाला, " तुम्िी खोटेनाटे सांगून र्ाझ्या 

वडील बंधूला येथून घालवून ददलेत. परंतु तो जर येथे असता तर आज आर्चे या संकटापासून 

रक्षण करता. आतादेखील आपण त्याजपाशी एक गुप्त िरे पाठवू. आर्च्यावर आलेले संकट त्याला 

सर्जले तर आर्चे अपराध पोटी घालून तो आर्च्या र्दतीला धावत आल्यावाचून रािाणार नािी. 



त्याचे बंधूप्रेर् इतके अलौदकक आि ेकी, र्ाझ्यासारख्या कृतघ्न भावाच्या दवुातानाने ते र्लीन िोणार 

नािी." 

 

               ब्रम्िदत्ताने गुप्त िरे पाठवून वाराणसीच्या वेढ्याचे वतार्ान कळवल्याबरोबर 

बोहधसत्व आपल्या धन्याचे कािी हनवडक योद्ध े बरोबर घेऊन वाराणसीला आला. ' र्ी 

असदशृकुर्ार आपल्या भावाला र्दत करण्यासाठी आलो आिे' अशा तऱ्िचेा र्जकूर हलन न ती पत्रे 

बाणाला बांधून शत्रूसेनेच्या र्ध्यभागी पाडली. बोहधसत्वाचे नाव ऐकल्याबरोबर त्या सात राजांची 

सेना फार गडबडून गेली. आहण जो तो हजकड ेवाट सापडेल हतकड ेपळू लागला. एका तासाच्या 

आत वाराणसी शिराचा वेढा उठला व र्ोठ्या जयजयकारात बोहधसत्वाने शिरात प्रवेश केला. 

ब्रम्िदत्ताने पुढे येऊन त्याचे पाय घट्ट धरले आहण केलेल्या अपराधाची क्षर्ा र्ाहगतली. तेव्िा 

बोहधसत्व म्िणाला, " तुझ्या दषु्ट सोबत्यांनी तुझे र्न हबघडहवले असले तरी तू र्ाझा भाऊ आिसे. 

आहण म्िणूनच तुझ्यावरचे र्ाझे प्रेर् कधीिी कर्ी झाले नािी. तू लुच्चा लोकांच्या नादाला लागलास 

ि ेपान न र्ात्र  र्ला फार वाईट वाटले. पण आता तुला वाईट संगतीचे फळ कोणते ि ेपके्क सर्जून 

चुकले आि ेव या पुढे तुझ्या िातून पुन्िा अयोग्य गोष्ट िोणार नािी अशी र्ला आशा आि.े"  

 

               ब्रम्िदत्ताने आपल्या वडील भावाला र्ोठ्या आग्रिाने आपल्याजवळ ठेवून घेतले 

आहण तेव्िापासून त्याच्या सदपुदशेाबािरे आजन्र् पाऊल टाकले नािी.   



लंगडा गुरू. 

(हगररदतंजातक नं. १८४) 

 

एके काळी वाराणसीत सार् नावाचा राजा राज्य करीत िोता आहण आर्चा बोहधसत्व 

त्याचा प्रधान िोता. राजाला अत्यंत उत्तर् घोडा आणून नजर करण्यात आला. तो जरी उत्तर् 

जातीचा िोता तरी चांगला हशकलेला नव्िता म्िणून हगरीदंत नावाच्या अश्वहशक्षकाच्या स्वाधीन 

त्याला करण्यात आले. हगरीदतं लंगडा िोता, तो घोड्याचा लगार् िातात धरून पुढेपुढे चालला 

असता लंगडत लंगडत चालत असे. कािी ददवसांनी घोडािी लंगडू लागला. घोड्याच्या पायाला 

रोग झाला असेल असे वाटून सवा अश्ववैद्यांना बोलावून परीक्षा करहवली. परंतु परीके्षअंती 

घोड्याला कोणताच रोग नािी असे सर्जले. तेव्िा राजा र्ोठ्या काळजीत पडला. इतका चांगला 

घोडा आपणास हर्ळाला असून तो थोडक्याच ददवसात लंगडा िोऊन बसावा याचे राजाला फार 

वाईट वाटले. ते पान न बोहधसत्व म्िणाला, " र्िाराज, आपण काळजी करू नका. र्ी या संबंधाने 

नीट हवचार करून घोड्याच्या रोगाचे कारण शोधून काढतो."  

 

               त्या ददवसापासून बोहधसत्वाने घोड्याच्या िालचालींवर बारीक नजर ठेवली.  

हगरीदतं जेव्िा लगार् िातात धरून पुढे जाऊ लागला, तेव्िा त्याच्या र्ागोर्ाग घोडादखेील 

लंगडत चालू लागला. ते पाहिल्याबरोबर बोहधसत्वाच्या डोक्यात लख्ख प्रकाश पडला. तो 

राजाजवळ जाऊन म्िणाला, " र्िाराज घोड्याला कोणतािी रोग नािी. लंगड ेगुरुजी आपल्याला 

चालण्याचे कौशल्य हशकवीत आिते असे वाटून घोडािी लंगडत आि.े दसुरा एखादा अवयवसंपन्न 

हशक्षक हर्ळाला असता िा घोडा लंगडण्याची दषु्ट सवय सोडून दऊेन नीट चालू लागेल."  

 

               राजाने बोहधसत्वाच्या सल्ल्याप्रर्ाणे दसुरा हशक्षक ठेहवला. तो जातीवंत घोडा 

आपल्या हशक्षकाची चाल पान न आपणिी नीट चालू लागला.  



सिवासाचें फळ. 

(दहधवािन जातक नं. १८६) 

 

एकदा वाराणसीत दहधवािन नावाचा राजा राज्य करीत िोता आहण आर्चा बोहधसत्व 

त्याचा अर्ात्य िोता. एके ददवशी र्गरांना दरू काढण्यासाठी गंगेत जाळी सोडून त्याच्या आत 

दहधवािन राजा जलक्रीडा करीत असता हिर्ालयावरून एक सवोत्कृष्ट आंब्याचे फळ वािात येऊन 

जाळ्यात अडकले. राजपुरुषांनी ते फळ काढून घेऊन राजाला अपाण केले. राजाला ते फळ इतके 

आवडले की, दवेलोकीचा अर्ृतरस त्यापुढे तुच्छ असावा असे त्याला वाटले. त्याने ती कोय र्ोठया 

सर्ारंभाने आपल्या उद्यानात लावली आहण दधुाच्या पाण्याने हतला वाढहवली. कािी ददवसांनी 

आंब्याचे झाड फोफावून तीन वषाांच्या आत त्याला फळे येऊ लागली. बीजाप्रर्ाणेच ती फळेिी 

अत्यंत र्धुर िोती. राजाने त्या झाडाचा फारच सत्कार चालहवला. त्याला साखरेचे खत घालीत 

असत आहण दधुाने जशपीत असत. भोवतालचे कंुपण र्खर्लीचे िोते व त्याभोवती रोज अत्तराचे 

ददवे जाळण्यात येत असत.  

 

               दहधवािन फार र्त्सरी िोता. आपल्या आंब्यासारखे आंबे दसुऱ्या राजाच्या 

उद्यानात तयार िोऊ नयेत यासाठी तो फार खबरदारी घेत असे. भेटीसाठी आंबे पाठहवताना एका 

हवषारी काट्याने कोयीला भोक पाडून पाठहवत असे. राजे लोक आंब्याचा आस्वाद घेऊन फार 

संतुष्ट िोत आहण कोय पेरून आंब्याचे झाड उगहवण्याची  वाट पािात. परंतु त्यांची आशा कधीिी 

सफळ झाली नािी. र्त्सरारु्ळे दहधवािन आंब्याच्या कोयीला भोक पाडून पाठवतो िी गोष्ट एका 

राजाला सर्जली. तेव्िा आपल्या हुशार र्ाळ्याला बोलावून आणून तो म्िणाला, " दहधवािनाला 

आपल्या आंब्याची फार घर्ेंड आि.े तू तेथे जाऊन त्याचा तो आंबा हबघडून जाईल अशी युक्ती 

करशील काय?"  

 



               र्ाळी म्िणाला, " र्िाराज, आपली आज्ञा असेल तर दोन चार वषाांचे आत 

दहधवािन राजाचा आंबा हबघडेल असा उपाय र्ला करता येईल. पण येथून र्ला चार  वषाांची 

रजा हर्ळाली पाहिजे, " 

 

               त्या राजाने र्ाळ्याला र्ोठया आनंदाने रजा ददली. र्ाळी वाराणसीला येऊन 

दहधवािनाजवळ नोकरीस राहिला. भलत्याच वेळी फुले फुलवून दाखवून आहण भलत्याच ऋतूत 

झाडांना फळे येतील असे उपाय करून त्याने दहधवािनाला प्रसन्न करून घेतले. तेव्िा दहधवािनाने 

जुन्या र्ाळ्याला काढून टाकून रु्ख्य उद्यानाची सवा व्यवस्था या नवीन र्ाळ्याच्या िातात ददली. 

त्याने िळूिळू त्या सरस आंब्याच्या आजूबाजूला जनबाची आहण दसुरी कडू जातीची झाड ेलावून 

ददली आहण त्यांची चांगली जोपासना केली. दोन चार वषाात ती झाड े भराभर वाढली आहण 

त्यारु्ळे आंब्याचे फळ कडू झाले. ते पान न र्ाळी तेथून पळून गेला. एके ददवशी दहधवािन राजा 

आपल्या अर्ात्यांसि उद्यानात इकड े हतकड े दफरत असताना आंब्याच्या झाडाजवळ आला आहण 

आपल्या लोकांकडून एक हपकलेला आंबा त्याने झाडावरून काढून घेतला, पण तडाडात 

घातल्याबरोबर तो त्याला इतका कडू लागला की, त्याचा रस त्याने तेव्िाच थुंकून टाकला आहण तो 

बोहधसत्वाला म्िणाला, " हर्त्रा, या आंब्याचे असे पररवतान का झाले? साखरेचे खत, दधुाने 

जशपणे, गंधाच्या ददव्याची पूजा इत्यादी सवा उपचार चालू असता आंब्याचे फळ जनबाच्या 

पाल्यासारखे कडू का व्िावे?" 

 

              बोहधसत्वाने  हनरीक्षण करून पाहिले; आहण तो राजाला म्िणाला, " र्िाराज, 

या आंब्याच्या झाडाला जनबाच्या आहण दसुऱ्या जातीच्या झाडांनी वेढले आि ेि ेतुम्िी पािातच 

आिात. त्यांच्या शाखा या झाडाच्या शाखेत हर्सळल्या आिते, त्यांची रु्ळे याच्या रु्ळांशी संबद्ध 

झाली आिते आहण त्यारु्ळे या आंब्याच्या झाडातील र्धुरता जाऊन त्याच्या अंगी कडूपणा आला 

आि.े थोडक्यात सांगावयाचे म्िणजे वाईट सिवासाचे ि ेफळ आि.े"  * 

 



               राजाने आजूबाजूची कडू जातीची झाडे तोडून टाकण्याचा हुकूर् केला. ती 

तोडून त्यांची रु्ळे खणून काढण्यात आली. तेव्िा त्या आंब्याच्या झाडाला पूवावत र्धुर फळे येऊ 

लागली.  

 

                                           * रू्ळ गाथा - 

                                          पुहचरं्दपररवारो अंबो ते दहधवािन । 

                                          रू्लर् रू्लेन संसठ्ठठ्ठर् साखा साखाहनसेवरे । 

                                          असतर् सहन्नवासेन तेनम्बो कटुकप्फलो ।। 

राजानें आजुबाजूचीं कडू जातीचीं झाडें तोडून टाकण्यास हुकूर् केला. तीं तोडून त्याचीं रु्ळें  

खणून काढण्यांत आलीं. तेव्िां त्या आंब्याच्या झाडाला पूवावत  र्धुर फळें येऊं लागलीं.  



र्ूखााला र्ौन शोभतें. 

(सीिचम्र्जातक नं. १८९) 

एकदा बोहधसत्व एका गावात शेतकरी िोऊन रािात असे. त्या सर्यी एक 

फेरीवाला एका गाढवावर आपले सार्ान घालून दारोदारी त्या सार्ानाची हवक्री करून आपला 

हनवााि करीत असे. गाढवाला चारा वगैरे दणे्यासाठी पैसे खचा िोऊ नयेत म्िणून त्याने एक युक्ती 

योहजली िोती. कोठून तरी एक जसिाचे चार्डे पैदा करून त्याने तो आपल्या गाढवाला आच्छाददत 

असे आहण लोकांच्या शेतात सोडून दते असे. गाढव यथेच्छ खाऊन परत आपल्या धन्याजवळ येत 

असे. िा प्रकार पुष्कळ ददवस चालला िोता. एके ददवशी तो फेरीवाला त्या गाढवाला घेऊन 

बोहधसत्व रािात िोता त्या गावी आला. गावाच्या वेशीजवळ गाढवावरील सार्ान उतरून घेऊन 

त्याला जसिाच्या चार्ड्याने झाकून त्याने एका जवाच्या शेतात सोडून ददले आहण तो आपल्या 

जेवणाच्या तयारीस लागला. इकड ेत्या शेताचा राखणदार जसि आला असे वाटून घाबरून गेला 

आहण धावत जाऊन त्याने इतर शेतकऱ्यांना िी खबर ददली. तेव्िा बोहधसत्व म्िणाला, " आपण 

शेतात जाऊन जसि कसा असतो ते तरी पान . घाबरण्याचे कािी कारण नािी. दरू अंतरावरून वाद्ये, 

शंख वगैरे वाजहवल्यावर तो पळून जाईल. कदाहचत आपल्यावर चाल करून आलाच तर आपण 

दांडक्यांनी त्याला बडवून काढू." 

               बोहधसत्वाला पुढारी करून सवा गावकरी त्या शेताजवळ गेले आहण वाद्ये वाजवून 

त्यांनी एकच घोष केला व र्ोठर्ोठ्याने आरोळ्या ठोकल्या. ते गाढव िा घोष ऐकून घाबरले आहण 

जातीस्वभावाला अनुसरून ओरडू लागले. तेव्िा बोहधसत्व जर्लेल्या लोकांना म्िणाला, "  अिो, 

िी जसिाची ककवा  व्याघ्राची आरोळी नव्ि.े जसिाच्या चार्ड्याखाली िा िलकट गाढव ओरडत 

आि.े " 

               तेव्िा त्या शेतकऱ्यांनी त्याच्यावर िल्ला करून त्याचे ते कातड ेकाढून घेतले आहण 

त्याला बेदर् र्ार ददला. ते गाढव र्रणोन्रु्ख िोऊन तेथेच पडले. पुष्कळवेळपयांत गाढवाची वाट 

पान न त्याचा र्ालक त्याच्या शोधाथा गेला. तेव्िा त्याला त्याचे गाढव र्रणाच्या वाटेला लागलेले 

आढळले. ती त्याची दशा पान न फेरीवाला म्िणाला, " बा गाढवा,  या जसिाच्या चार्ड्याखाली तू 

पुष्कळ ददवस  लोकांची शेते खाल्ली असतीस, परंतु एका ओरडण्याने तू आपल्यावर ि ेर्रण 

ओढवून घेतलेस." 

 

               फेरीवाल्याचे ि ेभाषण संपते न संपते तो गाढवाने प्राण सोडला. 

  



ई साहित्य प्रहतष्ठान  

 

ई साहित्य प्रहतष्ठानच्या पुस्तक खहजन्यात सातत्याने नवनवीन भर पडत असते. 

आपण पिाता ना? नवीन सुर्ारे तीस पुस्तकं लवकरच येत आिते. एकान न एक भारी. 

सगळीच तुम्िाला िवी असतील तर संपकाात रिा. VIP सभासद बना.  

VIP सभासद बनण ंअगदी सोप्पं आि.े आपल्या ओळखीच्या दिा लोकांचे र्ेल आय 

डी कळवा आहण बना VIP सभासद.  

एका दर्ात तीन कार्ं. 

1. पहिल ं म्िणजे तुम्िी VIP सभासद बनता. तुम्िाला ई साहित्य प्रहतष्ठानचं 

पुस्तक ई र्ेलवर सवाात आधी हर्ळतं. त्यांच्या कायाक्रर्ाचं आर्ंत्रण हर्ळतं. त्यांच्या 

योजनांची र्ाहिती हर्ळते. त्यांच्या कार्ात स्वतः सिभागी िोण्याची सधंी हर्ळते. 

2. ज्या दिा ककवा अहधक हर्त्रांना तुर्च्यार्ुळे फ़्री पुस्तकं हर्ळतात ते खशु 

िोतात. त्यांना त्यांच्या आवडीची पुस्तकं हर्ळाली की ते इतर लोकांना तुर्च्याबद्दल 

सांगतात. त्यांच्यासाठी तुम्िी म्िणजेच ई साहित्यचे प्रहतहनधी बनता.  

3. यातून तुम्िी र्राठी भाषेच्या संवधानाला अर्लू्य असा िातभार लावता. 

आर्चा उद्देश आि ेर्राठीतल्या सिा कोटी साक्षरांना वाचक बनवणं. आहण ि ेलक्ष्य साध्य 

करणं ि े केवळ आहण केवळ र्राठी लोकांना त्यांच्या भाषेवर असलेल्या प्रेर्ातूनच शक्य 

आि.े आपल्या भाषेचं राज्य व्िावं म्िणून १०६ हुतात्रे् झाल.े आपल्या भाषेनं राजा व्िाव ं

म्िणून आपण एक दिा-वीस ई र्ले आयडी दणेारच ना! वाचनाची आवड असो वा नसो. 

िक्त र्राठी साक्षर अशा दिा लोकांचे ई र्ेल पत्त ेपाठवा. त्यांना वाचनाची आवड आपोआप 

लागेल. आपणच लावू. लावूच लावू. करूनच दाखवू. 

आि ेना : एक दर् : तीन कार्.ं 

 

संपका  साधा : esahity@gmail.com 



 

िी सेवा पूणापणे हनःशुल्क आि.े त्यारु्ळे आपले हर्त्र आपल्यावर खुश िोतील. हशवाय 

आम्िी िी खात्री दतेो की या ई र्ले्सचा वापर िक्त आहण िक्त र्राठी साहित्य 

पाठवण्यासाठीच केला जाईल. इतर कसल्यािी जाहिराती पाठवून त्यांना त्रास ददला जाणार 

नािी. तेव्िा लवकरात लवकर आपल्या र्ाहितीतल्या दिा ककवा अहधक र्राठी साक्षरांचे ई 

रे्ल पत्त ेआम्िाला द्या. 

अहधक र्ाहितीसाठी, आम्िी कोण ते जाणून घेण्यासाठी एकदातरी 

www.esahity.com या वेबसाईटला भॆट द्या. 

आपल्या पत्राची वाट पिात आिोत. 

 

धन्यवाद 

 

आपले नम्र 

टीर् ई साहित्य प्रहतष्ठान 
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